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ة˘شسا˘ئر م˘شسا˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأاو
يف ،ديعشسلا دمحم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ن˘ع ،سسمأا لوأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ةود˘˘ن
نم ةنوكملاو ةديدجلا ةموكحلا

7و ءا˘˘شسن5 مهن˘م ،ار˘يزو93

،ةلود باتك4و نيبدتنم ءارزو
ةرازو ءا˘˘˘˘˘˘˘˘ششنإا بنا˘˘˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ةرم لوأ’ ةئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

نيشساي وه ريزو رغشصأا اهدوقيو

روتشسدلا سصنيو .ةنشس62 ديلو
نيعي ةيروهمجلا سسيئر نأا ىلع
ريزولا ةراششتشسا د˘ع˘ب ة˘مو˘كح˘لا
،دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع و˘˘هو لوأ’ا
لبق بشصنملا يف هنييعت مت يذلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا تم˘˘شضو .عو˘˘ب˘˘شسأا
ةميدق هوجو نيب اجيزم ةديدجلا

ديدجت مت ثيح ،ةديدج ىرخأاو
ن˘يذ˘لا ءارزو˘لا بل˘غأا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا
قلعتيو .ةيدايشس بئاقح نودوقي
موداقوب يربشص نم لكب رمأ’ا

دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو
ل˘غ˘شش يذ˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
ى˘لإا ا˘ق˘با˘شس ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب بشصن˘م˘˘لا

امك ،نكشسلا ةرازول هتدايق بناج

ةقاطلا ريزو يف ةقثلا ديدجت مت
لد˘ع˘لا ر˘يزوو ،با˘قر˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م
يف تحتف يذلا ،يتامغز مشساقلب

م˘تو .دا˘شسف تا˘ف˘ل˘م ةد˘ع هد˘˘ه˘˘ع
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو تي˘ب˘ث˘˘ت
،ه˘ب˘شصن˘م ي˘ف يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘شسو˘ي
بيطلا نيدهاجملا ريزو اشضيأاو
فيرشش ةحÓفلا ريزوو ،ينوتيز
نو˘ق˘با˘شس ءارزو دا˘عو ،يرا˘مو˘ع
ديشصلا ريزو لثم ةموكحلا ىلإا
ر˘˘يزوو ،ي˘˘خور˘˘ف د˘˘م˘˘حأا د˘˘ي˘˘˘شس
ر˘يزوو ،ة˘يوار د˘م˘ح˘م ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
يلايشش قورا˘ف ة˘ما˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘ششب فار˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شس’ا ر˘˘˘˘يزوو
ايلج رييغتلا ر˘ه˘ظو .ى˘ف˘ط˘ي˘شصم
نأاششلاب ةقÓعلا تاذ بئاقحلا يف
ةعانشصلا ةرازو لثم ،يداشصتق’ا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘˘ّي˘˘˘ُع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ي˘ل˘ع تيآا قورا˘˘ف يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

اهدوقي˘شس ي˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازوو
لامك داشصتق’ا ذا˘ت˘شسأاو ر˘ي˘ب˘خ˘لا

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو ،قيزر
،ثار˘ح ن˘ب ةر˘ي˘شصن ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

˘مو˘ل˘ع˘ل˘ل نار˘هو ة˘ع˘ما˘ج ة˘شسي˘ئر
قطانلا فشصوو .اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو

اهنأاب ةموكحلا هذه ةشسائرلا مشساب
ن˘ع ر˘ب˘ع˘تو ،تاءا˘ف˘ك ة˘˘مو˘˘كح»
يف رييغ˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا قÓ˘ط˘ن’ا
قلطنا يذلا يداشصتق’ا لاجملا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا» فا˘˘˘شضأاو .«Ó˘˘˘ع˘˘˘ف
سسيئر عم ، دحأ’ا ادغ عمتجتشس
ط˘ط˘خ˘م ع˘شضو˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

لينل ناملربلا مامأا هشضرعل اهلمع
ةلي˘كششت˘لا ي˘ف ظ˘حو˘لو .«ة˘ق˘ث˘لا
ر˘يزو بشصن˘م دا˘ن˘شسإا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ءاغلإاو ةيروهمجلا سسيئرل عافدلا

يذلا عافدلا ريزو بئان بشصنم
لحارلا ناكرأ’ا دئاق هلغششي ناك
امك .حلا˘شص د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا
ة˘ف˘شصب ءارزو ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘شس
هوجولا بايغ طشسو ،«نيلقتشسم»
ةر˘˘يزو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا
ة˘م˘شسب نا˘م˘لر˘ب˘لا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا

ةهبج بزحل يمتنت يتلا ،راوزع
حششرم هدوقي يذ˘لا ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
اريخأا ّلح يذلاو قباشسلا ةشسائرلا

قفو ودبيو .دي˘ع˘ل˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
،نوبت اهنلعأا يتلا قيرطلا ةطراخ
نل ةموكحلا هذه نأا ،هباختنا روف
ى˘ل˘ع فر˘ششت˘شسو Ó˘يو˘ط ر˘م˘ع˘˘ت

ر˘ه˘ششأ’ا لÓ˘˘خ دÓ˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
Óيدعت د˘ه˘ششت˘شس ي˘ت˘لا ،ة˘مدا˘ق˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘نا ه˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘ت ا˘˘يرو˘˘ت˘˘شسد
يدؤوتشس ةركبم ةيلحمو ةيعيرششت
بشسانتي يموكح رييغت ىلإا ايلآا

دوقيشسو .تاباخ˘ت˘ن’ا ج˘ئا˘ت˘ن ع˘م
،دارج زيزعلا دبع ةموكحلا هذه
لاقو ةيطارقونكت ةيشصخشش وهو
عم لمعلا بجو» هنإا هفيلكت روف
تاءا˘ف˘˘ك ن˘˘م فار˘˘طأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘ه˘جاو˘م˘ل رداو˘كو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘مو
نم جورخلاو ةنهارلا تايدحتلا
رئازجلا» :دارج فاشضأاو .«ةمزأ’ا
ةيداشصتقا تايدحت ةهجاوم يف
ر˘ي˘ب˘ك د˘ح˘ت ما˘مأاو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’
نأا نوبقارم لو˘ق˘يو .«ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لكششب ة˘نزاو˘ت˘م ة˘مو˘كح˘لا هذ˘ه
ة˘˘مو˘˘كح د˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأ’ ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
فل˘ت˘خ˘م تع˘م˘ج ،«طار˘قو˘ن˘كت»
تع˘م˘جو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تارا˘ي˘˘ت˘˘لا

راغشص بابششلا نم اريبك اددع
ر˘˘يزو م˘˘هر˘˘غ˘˘شصأا ل˘˘ع˘˘ل ،ن˘˘˘شسلا
داشصتقاو ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
.ةفرعملا
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،سسيار دارم رئب ةمكحم تجرفأا
دهاجملا نع لوأ’ا سسمأا ةحيبشص
نهر ناك يذلا ،ةعقروب رشضخل
ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
ذ˘ن˘م سشار˘ح˘لا ن˘ج˘شس ة˘ي˘با˘ق˘ع˘˘لا

.مر˘شصن˘م˘لا ناو˘ج03 خ˘˘يرا˘˘ت
ةمهتب ةعقروب ةمكا˘ح˘م م˘ت˘ت˘شسو
ةمهاشسملاو ةيما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا
ىدل ةيونعملا حورلا فاعشضإا يف
موي ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

ةلاح يف وهو لبقملا سسرام21
ل˘ي˘ب˘شس ءÓ˘خإا رار˘ق ءا˘˘جو.جار˘˘فإا
ة˘فر˘غ ه˘تذ˘خ˘˘تا يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘قرو˘˘ب
ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا
.ة˘ي˘ح˘شص با˘ب˘شسأ’ ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

تايشصخششلا نم ديدعلا تبحرو
د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ع جار˘˘ف’ا رار˘˘ق˘˘ب
تروهدت يذلا ة˘ع˘قرو˘ب ر˘شضخ˘ل

ةرتف لÓخ اريثك ةيحشصلا هتلاح

ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو .ن˘˘ج˘˘شسلا˘˘ب هد˘˘جاو˘˘ت
رارقب تبحر يتلا تايشصخششلا
سسيئر ناك ةعقروب نع جارفإ’ا

رداقلا دبع ،ينطولا ءانبلا ةكرح
هتداعشس نع ربع يذلا ،ةنيرق نب
حار˘شس قÓ˘طإا ر˘ب˘خ ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا
نب لاقو.ةعقروب رشضخل دهاجملا
هتحفشص ربع روششنم يف ةنيرق
لشصاوتلا عقو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا
يقيرطب» :«كوبشسيف» يعامتج’ا
لجي˘ج ي˘ف ع˘م˘ج˘ت ط˘ي˘ششن˘ت ى˘لإا
مÓعإ’ا قيرف نم ةراششبلا ينيتأات
د˘ها˘ج˘م˘˘لا ق˘˘يد˘˘شصلا و م˘˘ع˘˘لا نأا
هحارشس قÓطإا مت ةعقروب رشضخل
:لو˘ق˘ي فا˘شضأاو.«ا˘ت˘قؤو˘م ا˘˘جار˘˘فإا
ىلإا رورشسلا تلخدأا ةحرف اهنإا»
نيذلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا بل˘ق و ي˘ب˘ل˘ق
بع˘˘ششلا مو˘˘م˘˘ع و ي˘˘نور˘˘˘شصا˘˘˘ن
لمتكت نل» : عباتو .«يرئازجلا
و ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةءار˘ب˘لا˘ب ’إا ة˘حر˘ف˘لا
لجرلا داهجل ريدق˘ت˘لاو مار˘ت˘ح’ا

ه˘˘م˘˘عدو هدو˘˘˘م˘˘˘شصو ه˘˘˘لا˘˘˘شضنو

ا˘ه˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘مأ’ا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘ل

كراب امك. «ةينيطشسلفلا ةيشضقلا

ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح

رشضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا حار˘شس قÓ˘طإا

ةشسشسؤو˘م˘لا ردا˘غ يذ˘لا ة˘ع˘قرو˘ب

رهششأا6 دعب سشارحلاب ةيباقعلا

.تقؤو˘م˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘شضق

ة˘با˘ي˘ن˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا مد˘˘قو

هينا˘ه˘ت ي˘ق˘يد˘شص ي˘ل˘ع نÓ˘فأÓ˘ل

تاءارجإا انمثم ةعقروب دهاجملل

ثع˘ب ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ئد˘ه˘ت˘لا

.تار˘تو˘ت˘لا ة˘لازإاو ة˘ن˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا

نع مويلا مكاحم ةدع تجرفأاو

كارحلا ىلع ابوشسحم Óقتعم67

ةيمل˘شسلا تار˘ي˘شسم˘لاو ي˘ب˘ع˘ششلا

مهشسأار ىلع رئازجلا اهفرعت يتلا

ن˘م.ة˘ع˘قرو˘ب ر˘شضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘˘لا

قباشسلا لاشصت’ا ريزو دكأا هتهج

قÓ˘طإا نأا ي˘با˘حر ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع

ةعقروب رشضخل د˘ها˘ج˘م˘لا حار˘شس

نو˘كي د˘ق ا˘ي˘با˘ج˘يإا ار˘ششؤو˘م د˘ع˘˘ي

ةقثلا تاءارجإا عشضو ةيادب ةباثمب

نأا نكمي ’ اهنودب يتلا ةئدهتلاو

ن˘م جور˘خ˘ل˘ل رو˘شصت يأا ح˘ل˘˘ف˘˘ي

لا˘˘شصت’ا ر˘˘يزو بشسحو.ة˘˘˘مزأ’ا

يف عشضولا رارقتشسا نإاف قباشسلا

و ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم ة˘لأا˘شسم ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسي˘ئر ن˘م بل˘ط˘ت˘ت و ة˘يرور˘شض

تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

ه˘تا˘ي˘˘حÓ˘˘شصل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ة˘˘عا˘˘ج˘˘شش

،ة˘لود˘ل˘ل سسي˘ئر˘ك ة˘˘يرو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

رارقتشسا و ةمأ’ا ةدحول نماشضلا

لو˘ق˘لا˘ب ي˘با˘حر م˘ت˘خو. «دÓ˘˘ب˘˘لا

بلا˘ط˘م˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا و˘˘عدأا»

لك دناشسأاو ةعورششملا ةيبعششلا

ن˘م روا˘ششت˘لا و راو˘ح˘˘لا لا˘˘كششأا

رطاخملا نم رئازجلا ةيامح لجأا

طيحت يتلا لا˘كششأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

    .«اهب

عافدلا ريزو بئان بسصنم ءافتخاو نودوعي ةعبرأاو مهبسصانمب نوظفتحي ءارزو عبسس

هتدهع يف ةموكح لوأا ىلع يطارقونكتلا عبإطلا يفسضي نوبت

ةئدهتلل ايباجيا ارسشؤوم هتربتعاو رارقلاب ةيسسايسسو ةينطو تايسصخسش تبحر اميف

لبقملا سسرإم21 موي هتمكإحم رإظتنا يف ةعقروب رسضخل دهإجملا نع جارفإلا

هبلاطم ةيعرسش ىلاو ةنتفلا ذبن ىلا اعد

ةبإنعب64 ـلا ةعمجلا يف هتيملسس لسصاوي كارحلا

هوجولا نم اجيزم تمسض امدعب ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ةدايقب ،هل ةموكح لوأا نع ،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا نلعأا
 .ءارزو سسلجم لوأا يف دحألا ادغ ءارزوب عمتجي نأا بقتري ثيح ةديدجلاو ةميدقلا

ةئدهتلا تاءارجإا راطإا يف

ديدح نب نيسسح دعإقتملا لارنجلا نع جارفإلا
كارحلا ءإطسشن نم إنوجسسم67 و

ديدح نب نيشسح دعاقتملا لارنجلا نع لوأ’ا سسمأا ءاشسم ةمشصاعلا رئازجلاب دمحمأا يديشس ةمكحم تجرفأا
ليحأا ديدح نب فلم نإا ةيفحشص تاحيرشصت يف يرششم لاقو .يرششم ريششب يماحملا هب دافأا امبشسح

متو.هنع جارفإ’ا عم سسرام5 موي ةياغ ىلإا ةشسلجلا ليجأات مت دقو قيقحتلا يشضاق لبق نم ةمكاحملل

تايونعم طابحإاب قلعتت مهت هل تهجوو يشضاملا يام9 موي تقؤوملا سسبحلا دعاقتملا لارنجلا عاديإا
ءاطششن نم ريبك ددع نع جارفإ’ا تاي’و ةدع ربع مكاحملا فلتخم هشسفن مويلا يف تدهشش امك. سشيجلا

،ناشسملت2 ،ةمشصاعلا رئازجلاب اشسوبحم15 ـب رمأ’ا قلعتيو .يأار لقتعم67 ىلإا مهددع لشصو ،كارحلا

نيشسوبحم3 و نارهو2 ،تليشسمشسيت1 ،فراطلا2 ،فلششلاب6 ،سسادرموب1 ،ةزابيت2 ،فوشس يداو4
ةيعمج يف تادايقو ،ديدح نب نيشسح لارنجلا ،ةعقروب رشضخل دهاجملا ةمئاقلا تنمشضتو.ةنيطنشسق يف
عيزوتو ةينطو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب رار˘شضإ’ا م˘ه˘ت م˘ه˘ل ته˘جو ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ي˘ف ن˘يزرا˘ب ءا˘ط˘ششنو جار
ةينطولا ةدحولا ديدهت اهنأاشش نم تاروششنم
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ةبانعب سسمأا نويكرحلا لشصاو
ي˘ف ةدو˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم

يبعششلا كارحلل64لا ةعمجلا
حر˘شسم˘لا ة˘حا˘شس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
. يبوجم نيدلازع يوهجلا

.. بعشش سشيج» تافاته تحتو
.. ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شس »و «ةوا˘˘˘خ ةوا˘˘˘خ
«ةيعر˘شش ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘م .. ة˘ي˘م˘ل˘شس
نييملشسلا نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا با˘ج
ي˘˘ف ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس عراو˘˘شش
نيع˘فار ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو
تاتفÓ˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘يار˘لا

ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب ة˘ت˘ف˘لا ذ˘ب˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ى˘ل˘ع د˘كؤو˘تو د˘حاو˘لا بع˘ششلا

لشصاوتم˘لا م˘ه˘كار˘ح ة˘ي˘م˘ل˘شس

. طرافلا يرفيف22 ـلا دنم

يذلا64 ـلا هتعمج يف كارحلا

ةبا˘ج˘ت˘شسا˘ب ةر˘م˘لا هذ˘ه ن˘ماز˘ت

بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا د˘˘ح’ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

نع جارفإ’اب كارحلل ةيشسيئرلا

لوا يارلا يلقتعم نم ريثكلا

مهتمدق˘م ي˘ف سسي˘م˘خ˘لا سسما

«ة˘ع˘قرو˘ب ر˘شضخ˘ل» د˘ها˘ج˘م˘لا

اهارن مل ةديدج بلاطم عفرب

اهزربا ةقباشسلا تاريشسملا يف

وا عوشضوم ريغ راوحل ةوعدلا

ةطلشسلا ن˘م ه˘طور˘شش ةدد˘ح˘م

ةوعد ىلا ةراششإا وهو ةيلاحلا

د˘ب˘˘ع» ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر

ه˘با˘ط˘خ ي˘ف «نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

اه˘لÓ˘خ ن˘م ا˘عد يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا

يدلا كارحلا عم راوح حتف ىلا

ام كلذو كرابملاب هفشصو ناك

سضع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘فر ا˘˘˘˘شضيأا ز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م

«اهيلع بتك ةتف’ نييكارحلا

ةيرشضحلا ةليشسولا وه راوحلا

 .ةقلاعلا تÓفاخلا لحل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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0202 ةنسس يف ىلوألاو64ـلا هتعمج يف

ةئدهتلا تاءارجإا نمثي كارحلا
يأارلا ءإنجسس حارسس قÓطإإب بحريو

ةعمج لوأا يف سسمأا رئازجلا يف يبعششلا كارحلا تارهاظم تددجت
اه˘تاذ بلا˘ط˘م˘لا˘ب نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا كشسم˘ت ثي˘ح، د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘م
نوناقلاو لدعلا ةلود ءانبو ةيطارقميدلا سسيركت يف ةلثمتملاو

يذلا يبعششلا كارحلا نم64ـلا ةعمجلا تلجشسو.ريبعتلا ةيرحو

ةديدج تارهاظت9102 يرفيف رهشش نم22ـلا ذنم رئازجلا هدهششت

ةشسائر نÓعإاو Óقتعم67 حارشس قÓطإا نم طقف تاعاشس دعب
ديدجلا ةيروهمجلا سسيئر دهع يف ةموكح لوأا نع ةيروهمجلا

ةمشصاعلا يف نيرهاظتملا ف’آا جرخ ثيح, ،نوبت ديجملا دبع
تدبو.ةديلبلاو ةنيطنشسقو نارهوو ةياجبو وزو يزيتو ةريوبلاو
رارمتشساب ةطلشسلا ىلإا ةيشسايشس ةلاشسر ةباثمب سسمأ’ا تارهاظم
ةنهارلا تاروطتلا تارها˘ظ˘م˘لا تل˘ها˘ج˘ت ثي˘ح,ه˘ب˘لا˘ط˘مو كار˘ح˘لا

ليكششتلا يف ةلثمتملا يشسايشسلا دهششملا يف ةئراطلا تاريغتملاو
ةفاشضإ’اب دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ةشسائرب ةموكحلل ديدجلا
ذنم اهليحرب بلاطي كارحلا ناك يتلا تايشصخششلا عيمج ليحر ىلإا
اونمث اميف,يودب نيدلا رون قباشسلا لوأ’ا ريزولا اهشسأار ىلعو ةرتف
يلقتعم نم ددع نع جارفإ’ا يف تلثمت يتلا ،ةئدهتلا تاءارجإا
ر˘شضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ يأار˘لا
ةÓشص ةياهن دعب ةرششا˘ب˘م ،ةر˘ث˘كب نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا د˘فاو˘تو.ة˘ع˘قرو˘ب
تاريشسم تلشصو اميف ،ةمشصاعلاب دارم سشوديد عراشش ىلإا ،ةعمجلا

د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘شس ى˘لإا ن˘ي˘شسح ة˘ل˘شسع عرا˘شش ر˘ب˘˘ع يداو˘˘لا با˘˘ب ن˘˘م
بلق ىلإا يام لوأا ةحاشس نم ىرخأا تاريشسم تلشصو امك ،يزكرملا
مÓعأ’ا اهيف تعفر يلعوب نب ةبيشسح عراششب ارورم ةمشصاعلا
داشسفلا ةبراحم ةلشصاو˘مو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب يدا˘ن˘ت تارا˘ع˘ششو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سصرو،فنعلا ةفاق˘ث ذ˘ب˘ن ى˘لإا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘عد ا˘م˘ك.ن˘يد˘شسف˘م˘لاو
ةهجاومل ديحولا ليبشسلا اهنأا اولاق يتلا ةينطولا ةدحولاو فوفشصلا
يتلا ةقباشسلا ةليلقلا تاعمجلا هتدهشش ام رارغ ىلعو.رئازجلا ءادعأا

ربمشسيد رهشش نم21 ـلا يف ترج يتلا ةيشسائرلا تاباختن’ا تلت
رشصت لازت ’ تاعومجم نيب ماشسقن’ا نم ةلاح تداشس ،يشضاملا

ىري رخآا قيرفو،قباشسلا ماظنلا زومرل ماتلا ليحرلاب ةبلاطملا ىلع
سسي˘ئر تاو˘ط˘خ را˘ظ˘ت˘ناو ،ع˘قاو˘لا ع˘م ا˘ي˘با˘ج˘يإا ي˘طا˘ع˘ت˘لا بو˘جو
نم رئازجلا جارخإ’ ةمداقلا هتموكحو نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ةعمجلا تاريشسم يتأاتو.نهارلا تقولا يف اهششيعت يتلا ةمزأ’ا

اهتطخ يتلا ةئدهتلا تاوطخ دعب يبعششلا كارحلا رمع نم64ـلا
نم ّماه ددع نع جارفإ’ا ربع ةيدج ةئدهت ريبادت ذيفنتب ةطلشسلا
ىلإا ةيباجيإا تاراششإا ةباثمب تربُتعا يتلاو ،نيفوقوملا نيطششانلا
هطورشش زربأا دحأا ناك يشسايشس راوح ءدبلً اديهمت ،يبعششلا كارحلا
ةنشسلا نم يناثلا مويلا لمحو.يارلا ءانجشس نع جارفإ’ا ةقبشسملا
يطششان نم ددع نع تاطلشسلا تجرفأا ثيح ،ةراشسً ارابخأا ةديدجلا
نم رهششأا ةتشس د˘ع˘ب ،ة˘ع˘قرو˘ب ر˘شضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا م˘هزر˘بأا ،كار˘ح˘لا

سسرام21 مو˘ي جار˘فإ’ا ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ت˘شضا˘ق˘م ترر˘ق˘تو ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا
نيرخآا نيطششان نع كلذك ةيئاشضقلا تاطلشسلا تجرفأا امك.لبقملا

مركأا» مهنم67 مهددع غلب نطولا تاي’و فلتخم ربع كارحلا يف
نيدلا ريخ»و «ةششيششد لشضاف»و «اششاب قيفوت رداقلا دبع»و «زوميغ

02 نم رثكأا نع دمحمأا يديشس ةمكحم تجرفأا امك.«نيز نب
،يشساباب نايفشسو ،ةتاتوب ميركو ،نشسحأا يشضاق نم لك مهو ،ًاطششان
،يداق نشسحاو ،نيرقيت يفاولاو ،يديعلب يرومعل لامج يمششاهلاو
،اشضر دورمعو ،نيدلا ريخ يناجمو ،ريششب باحراو ،سسابع يماشسو
لÓمشسيت ديششر يوادعشسو ،دمحم هللا مشساو ،اشضر ةشسيرعوبو
،دمحم يدعدو ،نشسحأا ةزمحو ،مÓعوب يباهوو ،رونم نازعو ،دانم
دمحم يلÓششو ،ديششر تريحو ،ليبن حمقلاوبو ،قداشص ليعولو
نع ترّبع فقاوم اهتبقعأا يتلا تاءارجإ’ا يهو.لÓب نايزو ،نيمأا
ةيندملاو ةيشسايشسلا ىوقلا عومج تنمث ثيح ،كلذ ءازإا حايتر’ا

تربتعا يتلا نيدهاجم˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘مو،هذ˘ه ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تاو˘ط˘خ
يف ةوطخ نيطششانلا يقابو ةعقروب رشضخل دهاجملا نع جارفإ’ا
.حيحشصلا هاجت’ا
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نم ةلاح طرافلا ءاثÓثلا موي ينطولا ىوتصسملا ىلع ةيوبرتلا تايريدملا فلتخم اهتدهصش يتلا ةيقرتلا تاناحتما تفرع
 .نيحصشرتملا ةذتاصسألا فرط نم سشغلا نم ةريبك ةجومو ىصضوفلا
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هتدهشش يذلا ويرانيشسلا رركتو
تاونشسلا لÓخ تاناحتم’ا هذه
ء’ؤو˘ه أا˘˘ج˘˘ل ثي˘˘ح ,ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ر˘ف˘ظ˘ل˘˘ل سشغ˘˘لا ى˘˘لإا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
ذاتشسأا وأا نوكم ذاتشسأا بشصنمب
نوحششرتم مدقأا نأا دعب ،يشسيئر
جرخإا ىلع زكارملا فلتخم يف
لامعتشسا عم ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا
بشسحو .يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا سشغ˘˘˘لا
ن˘ع ترد˘شص ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نيظحÓملاو سسارحلا ةذتاشسأ’ا
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ز˘ي˘م ا˘˘م م˘˘هأا نإا˘˘ف
اهتجمرب يتلا ةيلخادلا ةينهملا

قيشسنتلاب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
تاناحتمÓل ينطولا ناويدلا عم
اهيفظوم ةيقرتل ،تا˘ق˘با˘شسم˘لاو

ي˘ف ا˘ب˘˘شصن˘˘م77624دادعتب
ذا˘ت˘شسأاو نو˘كم ذا˘ت˘شسأا ي˘˘ت˘˘ب˘˘تر

92426 اهزاتجا يتلاو ،يشسيئر

332 ىل˘ع ن˘ي˘عزو˘م ا˘ح˘ششر˘ت˘م

ينطولا بارتلا ربع ءارجإا ازكرم
يتلا سشغلا ت’اح ليجشست وه
، اشضيأا ةنشسلا هذه ةوقب تداع
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا سسرا˘˘˘م ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
لوشصحلل ، سشغلا نيحششرتملا

ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ي˘˘˘ج تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘برأ’ا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’ا
نم مهنكمت يتلا و اهيف اونحتما
مغر اذه ةيقرتلا بشصنم كاكتفا
بح˘˘˘شسب ز˘˘˘كار˘˘˘م ةد˘˘˘ع ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق

ةزهجأ’ا لكو ةلا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا
نيدكؤوم ،سشغلاب ةقÓع اهل يتلا
سضعب يف لجشسي مل سشغلا نأا
’إا زكارملا سضعب يفو ماشسقأ’ا
سسح مهيدل نكي مل ةذتاشسأ’ا نأا
م˘غر اذ˘ه ي˘تأا˘يو .ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ط˘ي˘ل˘شست˘ب ناو˘يد˘لا تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت

ى˘ل˘ع ة˘مرا˘شص ة˘يرادإا تا˘بو˘ق˘ع
يف نوطروتي يذلا نيحششرتملا

يديلقتلا ءاوشس سشغلا ةشسرامم
م˘ت˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا وأا

،ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘ي˘ششا˘ششغ˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘شصقإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا
تر˘ششنو .ةر˘ششا˘˘ب˘˘م نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

ناحتم’ا ةي˘ششع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
نيذلا نيرطؤوملا ددع نع اماقرأا

فلأا081 نم ديزأا مهددع غلب

حا˘ج˘نإا ل˘جا ن˘م سسرا˘ح ذا˘˘ت˘˘شسأا

ةشصاخلا ةي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا

ميلعتلا لحارملا ةذتاشسأا ةيقرتب

سسيئر ذاتشسأا يتبتر ىلإا ةثÓثلا

م˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .نو˘˘˘˘كم ذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسأاو

ءارجإ’ ازكرم332 سصيشصخت

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

نامشض لجأا نم ،نطولا تاي’و

تاناحتم’ا هذهل نشسحلا ريشسلا

0041 دي˘ن˘ج˘ت ع˘م ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ا˘م˘ك .ظ˘حÓ˘م006و ر˘˘طؤو˘˘م

ةنشسلا هذه تاناحتم’ا تلجشس

عيمجتلل ز˘كار˘م3 سصيشصخت

حيحشصتلل زكارم6و ،لافغإÓل

نÓعإاو ت’وادملل دحاو زكرمو
نوحششرتملا ن˘ح˘ت˘ماو .ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
راوطأÓل سسيئر ذاتشسأا ةبتر يف
ةميلعت يف را˘ب˘ت˘خا ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا
ةنماثلا ةعاشسلا نم سصشصختلا

مث ا˘حا˘ب˘شص11 ىلإا ا˘حا˘ب˘شص
ة˘˘عا˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب اوزا˘˘˘ت˘˘˘جا
ةعبارلا ةياغ ىلاو ’اوز ةدحاولا

.ةيبرتلا مولع يف ارابتخا ءاشسم
ةبترل نوحششرتملا نحتما اميف
راو˘˘˘طأ’ا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كم ذا˘˘˘ت˘˘˘˘شسأا
ةحيبشصلا يف ةثÓثلا ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ي˘فو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خا
ة˘شسد˘ن˘ه ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ءا˘˘شسم˘˘لا
تي˘قو˘˘ت˘˘لا سسف˘˘ن˘˘بو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
.يشسيئر ذاتشسأا ةئف عم ينمزلا
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ةماعلا ةريدملا ة˘شسي˘ئر˘لا تد˘كأا
ةد˘˘ي˘˘حو «لا˘˘ت˘˘ي˘˘شس ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل
ة˘كر˘ششلا مز˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب «با˘ع˘شش
ي˘ن˘طو˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
و بي˘كر˘ت ي˘˘ف ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

هجوتلا ياومارتلا تابرع ةنايشص
ؤوطابتلا ةهجاومل ريدشصتلا وحن
ةطبترملا ةعانشصلا هفرعت يذلا
يف ةيديد˘ح˘لا ة˘كشسلا˘ب ل˘ق˘ن˘لا˘ب
ةلوؤوشسملا تح˘شضوأاو .ر˘ئاز˘ج˘لا
جو˘˘لو˘˘لا لوا˘˘ح˘˘ت لا˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس» نأا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ قاو˘˘شسأ’
ىلإا ةريششم .«يشسنوتلا قوشسلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ةيلمع يف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل د˘ع˘ت˘شست
يو˘مار˘ت˘لا عور˘ششم˘ل ة˘شصقا˘ن˘˘م

نم ملك072) سسقافشص ةنيدمل
د˘يرو˘˘ت˘˘ل «(سسنو˘˘ت ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

سسيدا˘ت˘ي˘شس» عو˘˘ن ن˘˘م تا˘˘بر˘˘ع
ءا˘ششنا سسنو˘ت تج˘˘مر˘˘ب د˘˘ق˘˘لو»
و يو˘مار˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج عور˘˘ششم
ةيعون تاذ تÓفا˘ح ة˘عو˘م˘ج˘م
سسقافشصب تامدخ˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع
ب ردقت ةي˘لا˘م˘جإا ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع

رايلم2ر8 ةمي˘ق˘ب م˘ل˘ك9,96

رايلم1 يلاوح) يشسنوت رانيد
ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح ،(ر’ود
ور˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘شش تا˘˘ي˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م

ى˘ل˘˘ع ةرو˘˘ششن˘˘م˘˘لا ،سسقا˘˘ف˘˘شصل
.ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
يتلا ةاششنملا هذ˘ه ن˘م˘شضت˘ت˘شسو
،لحارم عبرأا ىلع اهزاجنإا متيشس

بل˘ط˘ت˘ي˘شس ا˘م ة˘ط˘˘ح˘˘م511

و ياومارتلا تابرع75 ليغششت

نم ةيلاع ةيعون تاذ ةلفاح16
ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت فو˘˘شس و .تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

و0202 يف طخ لوأا لاغششا
و ن˘ي˘ت˘ن˘شس لÓ˘خ ل˘شصاو˘˘ت˘˘ت˘˘شس

007 ب رد˘ق˘ت ة˘ف˘ل˘كت˘ب ،ف˘شصن

052) ي˘شسنو˘ت را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

رداشصم تناكو .(ر’ود نويلم
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازو ن˘˘م (ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م)
عمجم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’او
تا˘˘بر˘˘ع بي˘˘كر˘˘ت˘˘ل «لا˘˘ت˘˘ي˘˘شس»
تقو يف تنلعأا دق «ياومارتلا»
هجوتلا يف ايلعف أادب هنأا قباشس
دعب جراخلا ىلإا ريدشصتلا وحن
كلذو ةينطو˘لا قو˘شسلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت

سسنوتك ةيبراغملا لودلا بوشص
نأا ةدكؤوم .ةيقيرفإ’ا لودلا اذكو
عيقوتلاو ةشساردلا د˘ي˘ق ة˘ي˘قا˘ف˘تا
نم تانحشش ديرو˘ت˘ب ي˘شضق˘ت˘شس
عو˘ن ن˘م «ياو˘مار˘ت˘لا» تا˘بر˘˘ع
لاتيشس» عنشصم نم «سسيداتيشس»
طخ زاجنا سضرغب سسنوت ىلإا »
تناك امدعب سسقا˘ف˘شصلا ور˘ت˘ي˘م
تنلعأا دق ةيشسنوتلا لقنلا ةرازو
تاشسارد بتكم عم دقاعتلا نع

هزا˘ج˘نا ي˘ف عور˘ششل˘ل اد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت

2202. ة˘ن˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘شساو

مامتها نأا رداشصملا تاذ دكؤوتو
ءار˘˘˘ششب ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عمجم نم «ياومارتلا » تارطاق
بيرقلا ةبانع ة˘ي’و˘ب «لا˘ت˘ي˘شس»
ةيشسنوتلا ةيرئازجلا دودحلا نم
ةنيدم ىلا ارب اهلقنب حمشسي امم
سضرف نا دعب يتأاي سسقافشصلا
قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘شسف˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا
ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ير˘شصع ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘˘شصت
ناكو ايجولونكتلا ىلع ةدمتعم
ور˘ت˘م˘لا ة˘كر˘ششل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
ةنشسلا راز دق سسقافشصب فيفخلا

«لاتيشس» عنشصم7102 ةطرافلا
ع˘ل˘ط˘شضاو ما˘ه د˘فو سسار ى˘ل˘ع
ع˘ن˘شصم˘لا تاد˘حو طا˘ششن ى˘ل˘ع
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا ق˘˘فو ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ثدحأابو اهب لومع˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا
م˘ت د˘قو .ل˘ئا˘شسو˘لاو تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

،1102 ليربأا يف لاتيشس ءاششنإا
ةكرتششم ةكرشش نع ةرابع يهو

نع تمج˘ن Ó˘ما˘ع064 مشضت
كلمتو ةيشسنرف-ةيرئازج ةكارشش

14 لايفوريف ةيمومعلا ةكرششلا

و ، ةكرششلا مهشسأا نم ةئاملاب

01 رئازجلا ورتم ةكرشش كلمت

اشسنرف موتشسلا ةكرشش و ةئاملاب

6 رئازجلا مورتشسلا و ةئاملاب34

«لا˘ت˘ي˘شس» ءا˘ششنإا م˘تو .ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
يلحم˘لا ع˘ي˘ن˘شصت˘لا م˘عد فد˘ه˘ب
ا˘م˘ه نا˘ي˘شسي˘ئر نا˘طا˘˘ششن ا˘˘ه˘˘لو
مادختشساب ةنايشصلا و ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

ياومارتلل بيكرتلا تاعومجم

وsidatiC motslA عون نم
ن˘م ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘تاذ تارا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

aidaroC motslA عو˘˘˘˘˘˘ن

tnelavyloPقوشسلل
غلبت عينشصت ةردق عم ةيرئازجلا

ريكذتللو.ايرهشش تابرع سسمخ
ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘شسم ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا نإا˘˘˘ف

، ياومارت ةم˘ظ˘نأا ة˘ت˘شس ة˘نا˘ي˘شص

نارهو ، (ةبرع14) رئازجلا يهو

72) ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ، (ة˘بر˘˘ع03)

03) سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ، (ة˘˘بر˘˘ع

(ةبرع32) ة˘˘ل˘˘˘قرو ، (ة˘˘˘بر˘˘˘ع

مناغتشسم و (ةبرع62) فيطشسو

اهميلشست متيشس يتلا (ةبرع52)

ةزئاج ءيفاكتو0202. ماع يف

يتلا،9102 ةدوجلل ةيرئازجلا
نينث’ا «لاتيشس» اهيلع تلشصحت
تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘كر˘˘ششلاو
ثيح نم ةيلاثم قرطب تزيمت

و ، ة˘مد˘خ˘لا و جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ةدو˘˘ج
ةمهاشسملا و ةيشسفا˘ن˘ت˘لا ةرد˘ق˘لا
.عمتجملا يف

ةيبرتلا ةرازو اهتقلطأا يتلا تاريذحتلا نم مغرلا ىلع

تاناحتما لÓخ سشغو ةمراع ىضضوف
ةذتاضسأ’اب ةضصاخلا ةيقرتلا

«سسقافصص» ورتيم عورصشم ىلإا اهديروت يف بغرت

سسنوت ىلإا «ياومارتلا» تابرع ريدضصتل حمطت «لاتيضس»

0202 ةيلاملا نوناق اهثدحأا يتلا ةديدجلا تادايزلل اقيبطت

جد0001 ـب ارب رفضسلا ةبيرضض لوخد

 ذيفنتلا زيح جد005 نم ’دب
ةيربلا رباعملا عيمج ربع رفشسلا ةبيرشض قيبطت يف ايمشسر عرشش
دودحلاب كلتك ارب دودحلل نيرباعلا نييرئازجلا نيرفاشسملل ةيدودحلا

جد005 نم ’دب جد0001 ةبيرشض عفدب سسنوت ةراجلا عم ةيربلا

0202 ةنشسل ةيلاملا نوناق عورششم سصن يف ءاج ام بشسح كلذو.

يف ةفيفط تاعافترا ثدحأا يذلا هيتفرغب ناملربلا هيلع قداشص يذلا
ثيح تارايشسلا ىلع ديدج مشسر ثادحتشسا اذكو موشسرلاو بئارشضلا

لقنلا تادنشس ىلع مشسرلا عفر حارتقا ىلع ناملربلا باون قداشص

005 نم ةيلود ةلحرب مايقلل نيميقملل ةملشسملا ةيعامجلا وأا ةيدرفلا

رب رفشس لكل جد000.1 ىلإا جد
ّ

تلخدو.ةيديدحلا ككشسلا ربع وأا ا

ذيفنتلا زيح ايمشسر0202 ةنشسل ةيلاملا نوناق اهرقأا يتلا موشسرلا
هيلع عيقوتلا دعبو ةيمشسرلا ةديرجلا يف عورششملا سصن رودشص دعب
نمشضتيو » حلاشص نب رداقلا دبع» قباشسلا ةلودلا سسيئر فرط نم
مشسر ثادحتشسا دهشش امك ،موشسرلاو بئارشضلا يف تاعافترا نوناقلا

ناكو .ةيغبتلا تاجتنملا ىلع موشسرلا عفرو تارايشسلا ىلع ديدج

ىلع طرافلا ربمفون41 يف اوقداشص ينطولا يبعششلا سسلجملا باون

ىلع تÓيدعت ةعبشس جاردإا عم0202 ةنشسل ةيلاملا نوناق عورششم
«قباشسلا ةيلاملا ريزو لاقو.ةموكحلا هب تمدقت يذلا سصنلا حرتقم

ةردقلا ىلع ظفاح0202 ةيلاملا نوناق نإا (اهتقو) «تيوشصتلا بقع
تاردابم ىلع حتفتلاب ةيداشصتقا ةيكيمانيد ثعبو نطاوملل ةيئارششلا

بيجتشستو بابششلا بلاطم عم ىششامتت ةورثلا ةقÓخ عيراششمو
وه ةموكحلا ىغتبم نأا ازربم .نيوكتلا دهاعم يجيرخ ناعلطتل
ة˘ب˘شسن ع˘فرو ىر˘ب˘كلا تا˘نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘˘م
نيب نمو ةيلاملا دراوملل دششارلا لامعتشس’او يئابجلا ليشصحتلا
راقع ىلإا ةيحÓفلا يشضارأ’ا ليوحت تايحÓشص بحشس تÓيدعتلا

سضيفخت اذكو ة’ولا نم ةيموم˘ع˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا د˘ي˘شسج˘ت˘ل ي˘عا˘ن˘شص
ةبلطلاو ةيلاجلا ءانبأاو رشصقلا لافطأ’ا ىلع رفشسلا زاوج ىلع مشسرلا

باونلا قداشص امك.رانيد ف’آا3 ىلإا رانيد ف’آا6 نم نييعماجلا
يتلا عفدلا ةيعابر تارايشسلا داريتشساب قلعتي حرتقم ىلع اهنيح
عيشسوت اوشضفر مهنكل ةيبونجلاو ةيوارحشصلا قطانملا يف لمعتشست
تاونشس ثÓث نم ’دب تاونشس سسمخ نم لقأ’ا تارايشسلا داريتشسا
.ةموكحلا اهتحرتقا يتلا
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ةيكيرمأا ةيرئازج ةكارصش لصشف يف تببصست ةباصصعلا
يعارزلا لاجملا يف

 ةروث ثادحإا ىلع ةرداق رئازجلا
نوتيزلا راجضشأا ةعارز لاجم يف

ديعشس» نو˘ت˘يز˘لا ة˘شسار˘غو ة˘عارز˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا
ثبي يذلا «حابشصلا فيشض» جمانرب ىلع افيشض هلوزن لÓخ «يواتخب

نم ديزأا ريدشصت اهناكمإاب رئازجلا نأا ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا ريثأا ربع

تيز قوشس يف ر’ود رايلم002 وحن اهنيب نم ر’ود رايلم0002
عورششملا لششف يف تببشست ةباشصعلا نأا ىلإا اريششم ،طقف نوتيزلا

رايلم001ـب د˘ئاو˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع رد˘˘ي˘˘شس نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘كير˘˘مأ’ا
لوكين ةيكيرمأ’ا ةريبخلا اهتزجنأا ةشسارد نأا يواتخب حشضوأاو.ر’ود
ريدشصت اهناكمإاب رئازجلا نأا ىلإا تلشصوت ةيكيرمأا تاعماج عم سسام

اهنيب نم ،ايونشس ةيعارزلا تاجتنملا نم ر’ود رايلم0002 نم رثكأا

نكل, طقف نوتيزلا تيز قوشسل ةشصاخ ر’ود رايلم002 نم ديزأا
اميف تشضرعت رئازجلا نأا ىلإا راششأاو .دعب قلطنن مل عقاولا يف فشسأÓل
يف لششفت اهلعج يعارزلاو يداشصتق’ا لاجملا يف ةشسشسوجل قبشس
ةعارزب سصاخلا يكيرمأ’ا عورششملا اهنيب نم ،اهعيراششم نم ريثك
نأا نأاششلا اذه يف لاقو .رئازجلاب نوتيزلا راجششأا نم راتكه نويلم
ىلع رديشس ناك يذلا عورششملا اذه لششف يف تببشست ةباشصعلا

كاذنآا هفششك املثم ر’ود رايلم001 زواجتت دئاوف ايونشس رئازجلا
سسف˘ن بشسحو «رد˘ي˘شس نا˘ك درو˘ف» ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘كير˘˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا

اهنكل ،ةرجشش نويلم86 نم رثكأا ايلاح رئازجلا يشصحتو .ثدحتملا

دوجوو ،ةينقتلا بايغ ببشسب اهتاردق نم ةئاملاب51 نم رثكأا جتنت ’
حشضوأا ام بشسحب ديلجل˘ل ه˘شضر˘ع˘ي ا˘م تا˘ع˘ف˘تر˘م˘ب را˘ج˘ششأ’ا سضع˘ب
يعيبطلا هعشضوم يف دوجوملا نوتيزلا رجشش نإاف لباقملاب. ثدحتملا
،ةيرشصعلا تاينقتلا بايغ ببشسب بولطملا جاتنإ’ا اشضيأا مدقي ’ وهف

تيز رتل02 وحن ماعلا لدعملا يف جتنت نوتيزلا ةرجشش نأا ىلإا اريششم

نأا مغر طقف تارتل4 يلاوح ىوشس اندÓب يف جتنت ’ امنيب ،نوتيز
ىلع ةدعاشسملا ملاعلا يف تاخانملا لشضفأا دحأا ىلع رفوتت اندÓب
ةينطولا ةيعمجلا سسيئر حشضوأاو .ةيملاع ريياعمب نوتيز تيز جاتنإا
عورششملا قيقحت اننكمي هنأا يواتخب ديعشس نوتيزلا ةشسارغو ةعارزل
نم ةيكيرمأ’ا ةشساردلاب ةعقوتملا ةيلاملا دراوملا ريفوتو يكيرمأ’ا

اهب لقأ’ا ىلع راتكه فلأا005 نوتيزلا ةعارزل قطانم ديدحت لÓخ

ءاششنإا عم ،اهيف ةثيدحلا ةينقتلا دامتعاو. ةرجشش نويلم002 يلاوح
ريفوتك ةيرورشضلا تامدخلا سضعب م˘يد˘ق˘ت ى˘لو˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك تا˘كر˘شش
ثحبلا رباخمو تاعماجلا طرخنت نأا ىلع اهريغو قيوشستلاو يقشسلا

. عورششملا يف ينهملا نيوكتلا زكارمو
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قرح ةثداح اهزربأأ

نيزنبلأ ةدامب باشش

ةي’ولأ ةمشصاعب

ةيصضق04 ةجمرب
يف ةيمإرجإإ

ةديدجلإ ةرودلإ
تايانجلإ ةمكحمل

ةيئإدتبإلإ
 لجيجب

ةلبقملأ ةرودلأ جلاعت نأأ رظتني

ةيئأدتبإ’أ تايا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م˘ل

ةيصضق04 نع لقي’ام لجيجب

ةمصصاعب ةميرجلأ ملاعب ةقلعتم

ي˘ت˘لأ ةرود˘لأ ي˘هو صشي˘نرو˘كلأ

ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

يفناج رهصش نم رصشع عصساتلأ

. يراجلأ

يتلأ اياصضق˘لأ عو˘م˘ج˘م ل˘صصيو

تايانجلأ ةمكحم اهيف رظنتصس

لجيج ءاصضق صسلجمل ةيئأدتبإ’أ

04 ىلأ ةمداق˘لأ ا˘ه˘ترود لÓ˘خ

نع لقي’ام اهيف طروت ةيصضق

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ا˘˘صصخ˘˘صش76

ي˘ت˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ ي˘˘هو را˘˘م˘˘عأ’أ

ماعلأ يأرلأ اهنم ريثكلأ لغصش

ةقلعتملأ كلت اصصوصصخ يلحملأ

ت’واحم أذكو يدمعلأ لتقلاب

فا˘ط˘ت˘خإ’أ ى˘لإأ ة˘فا˘صضأ ل˘ت˘ق˘˘لأ

ة˘ما˘ع˘لأ بأدآ’أ ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لأو

تفرع يتلأ اياصضقلأ نم يهو

ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ أر˘ي˘˘ب˘˘ك أرا˘˘صشت˘˘نأ

لجيج ةي’و ميلقإأ ربع ةريخأ’أ

مأرجإ’أ لصسلصسم هفرعي ام لعفب

يمانت نم صشينروكلأ ةمصصاعب

ن˘˘مأأ ع˘˘صضو ع˘˘صسو˘˘تو ر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ

ر˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م

ةيرصضحلأ قطانم˘لا˘ب ا˘صصو˘صصخ

ملصست م˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ى˘ت˘حو

. لصسلصسملأ أذه نم اهرودب

ة˘˘م˘˘كح˘˘م تا˘˘صسل˘˘ج تح˘˘صضأأو

ى˘ظ˘ح˘ت ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ

˘ما˘م˘˘ت˘˘هأو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

عرا˘صشلأ ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘يد˘˘يأز˘˘ت˘˘م

ه˘ت˘فر˘ع ا˘م ل˘ظ ي˘ف ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لأ

ةزز˘˘ق˘˘م م˘˘ئأر˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

ةيصضاملأ ةرتفلأ لÓخ ةريطخو

أدودح اهتعاصشب يف تغلب يتلأو

هذه زربأأ نم لعلو ، قدصصت ’

ة˘ثدا˘ح قÓ˘طإ’أ ى˘ل˘ع م˘ئأر˘ج˘˘لأ

ةليل˘ق ع˘ي˘با˘صسأأ ل˘ب˘ق با˘صش ل˘ت˘ق

ثي˘ح ن˘يز˘ن˘ب˘لأ ة˘ط˘صسأو˘ب ا˘قر˘ح

قرح ىلع صصاخصشأ’أ دحأأ مدقأأ

نع ديع˘ب ر˘ي˘غ ا˘ي˘ح ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه

ة˘م˘صصا˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لأ بط˘˘ق˘˘لأ

ام طيصسب فÓخ ببصسب ةي’ولأ

ن˘ع ةر˘غ˘˘صصم ةرو˘˘صص ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي

مأر˘جإ’أ ه˘غ˘ل˘ب يذ˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ

تاب يذلأو صشينروكلأ ةمصصاعب

ة˘ي˘ل˘ع˘ف تا˘كر˘˘ح˘˘ت ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي

فأر˘˘طأ’أ ل˘˘ك ن˘˘˘م ة˘˘˘مرا˘˘˘صصو

. هءأرو نوفقي نم رفاظأأ ميلقتل
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لبقملأ يفناج9 موي ديدحت مت
د˘يد˘ج˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نأ ءأر˘جإ’ د˘عو˘˘م
ةيرأوجلأ ةصسصسؤوملل يباقنلأ عرفلأ
،ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل
نم ديزأأ نيحصشرتملأ ةمئاق مصضتو

فلتخم نو˘ل˘ث˘م˘ي ا˘ح˘صشر˘ت˘م02
رأر˘غ ى˘ل˘ع، ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ تأد˘˘حو
لدا˘ع يوأر˘ه˘ط، م˘ي˘هأر˘بأ صشو˘خ˘˘ب
ةيرهأوط و نيدلأ رون ةيمصسأوق،

ريخأ’أ أذه مÓعإ’اب فلكملأ حبأر
ةصسصسؤوملأ تأراطإأ ةريخ نم ربتعي

ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك ط˘˘صسق˘˘ب م˘˘ها˘˘صس ثي˘˘ح

نم نينطأوم˘لأ ر˘يو˘ن˘ت و ح˘ي˘صضو˘ت

تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ

لاغصشأ صصخي اميف تاحيصضوتلأو

يناعت يتلأ هايملأ بذبذت لكصشمو

ام وهو تأونصس ذنم ةصسصسؤوملأ هنم

مهئايتصسأ مغر Óيلق نينطأوملأ أأده

ي˘فو، ة˘ي˘ع˘صضو˘˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘م

حصشرتلأ نم هفده نأأ دكأأ انل هثيدح

و˘ه ةد˘حو˘لا˘ب ق˘صسن˘م˘˘لأ بصصن˘˘م˘˘ل

لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل

يف أريثك أوناع نيذلأ نيفظوملأو

. ةريخأ’أ تأونصسلأ

ن˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك

ىلع مهبلاطم قي˘ق˘ح˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح

’ دوعو ميدقت صسيلو عقأولأ صضرأأ

عباتو، عوج نم ينغت ’و نمصست

أديج ه˘نو˘فر˘ع˘ي لا˘م˘ع˘لأ ع˘ي˘م˘ج نأأ

هنإاف ةقثلأ هيف أوعصضو لاح يفو

ىلع رهصسلل ةظحلل ولو نأوتي نل

. رخآأ بناج نم، مهتمدخ

دقع ةيصضام˘لأ ة˘ن˘صسلأ ة˘يا˘ه˘ن م˘ت

دا˘ح˘ت’أ فر˘ط ن˘م ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج

مت نيأأ نييرئأزجلأ لامعلل يئ’ولأ

تا˘ف˘ل˘م ع˘م˘ج˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل بي˘˘صصن˘˘ت
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فأر˘˘˘˘صشإ’أو ح˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ديدج قصسنم رايت˘خ’ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
تاعلطت نصسح دنع نوكي ةدحولل
و مهت˘مد˘خ ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسيو لا˘م˘ع˘لأ
اميف ة˘صصا˘خ م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع ع˘فأد˘ي
نوكيو، يد˘عا˘ق˘لأ ر˘جأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
يتلأ مهتاناعم يهني و مهل أدنصس
يف تبب˘صستو تأو˘ن˘صسل تر˘م˘ت˘صسأ
يتلأ ةصسصسؤوملاب عاصضوأ’أ روهدت
فر˘˘ط ن˘˘م ط˘˘خ˘˘صس ل˘˘ح˘˘م تتا˘˘˘ب
تا˘مد˘خ˘˘لأ بب˘˘صسب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
 .رييصستلأ ءوصسو ةئيدرلأ
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ةيحصضلأ نإاف انرداصصم بصسحو

هقÓخأاب فورعملأ «ح ح» ىعدي

ءا˘ن˘ب˘لأ ي˘ح˘ب ن˘ط˘ق˘ي ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لأ

ينوبلأ ةيدلبب ةرصضخوبب ديدجلأ

طخ «دورف» ةرايصس قئاصس لمعي

ةليل لقنت دق ناك (صسنوت– ةبانع)

نييصضاملأ ءاثÓ˘ث˘لأ ى˘لأ ن˘ي˘ن˘ث’أ

لاصصيإ’ ةيصسنوتلأ ةمصصاعلأ ىلإأ
مهزايتجأ دن˘عو صصا˘خ˘صشأ ة˘ثÓ˘ث
ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ب˘˘لأ دود˘˘˘ح˘˘˘لأ
ةنيد˘م ي˘ف أو˘صضر˘ع˘ت ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ
ريطخ رورم ثداح ىلإأ (ةقربط)
صضر˘ع˘ت ا˘م˘ك ه˘تا˘فو ي˘ف بب˘˘صست
ةفل˘ت˘خ˘م تا˘با˘صصأ ى˘لإأ ها˘ق˘فأر˘م
ى˘لإأ م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ

اهتهج نم .ة˘ن˘يد˘م˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم

ة˘ي˘صسنو˘ت مÓ˘˘عإأ ل˘˘ئا˘˘صسو تنا˘˘ك
رور˘م ثدا˘ح عو˘قو ن˘ع تن˘ل˘˘عأأ
نيب ةطبأر˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب

ىلع ةزفن ربع ةمصصاعلأو ةقربط
رفصسأأ صسفرتوب ةقطنم ىوتصسم
ة˘ثÓ˘ث ة˘با˘صصإأو با˘صش ةا˘˘فو ن˘˘ع
ة˘˘توا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م حور˘˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآأ
يف ثداحلأ ل˘ث˘م˘ت˘يو ةرو˘ط˘خ˘لأ
م˘˘ث ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج ةرا˘˘ي˘˘صس بÓ˘˘ق˘˘نأ

رفصسأأ ام وهو ةرجصشب اهمأدطصصأ
ناكملأ نيع يف قئاصسلأ ةافو نع

حورجب نورخآأ3 بيصصأأ نيح يف
ةرو˘ط˘خ˘˘لأ ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م رو˘˘صسكو
ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ نأو˘عأأ ل˘خد˘تو
ىلإأ نيباصصملأ لقنل فاعصسإ’أو
نيأأ ةقربطب يوهجلأ ىفصشتصسملأ
تفصصو د˘قو م˘ه˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’أ م˘ت

. ةجرحلاب مهدحأأ ةلاح
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قورحب صصاخصشأأ ةتصس بيصصأأ
ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘˘م حور˘˘جو
ةيدلبب ناتوبلأ زاغل ةروراق راجفنأ
ي˘هو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ن˘˘صسكا˘˘ت
دأرفأاب يدوت نأأ تداك يتلأ ةثداحلأ
ةيهلإ’أ ةيان˘ع˘لأ ’و˘ل ة˘ل˘ما˘ك ةر˘صسأأ
نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘صصم بصسحو.
» ةقطنم ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ ة˘ثدا˘ح˘لأ
تعقو ةنصسكات ةيدلبب «ةطاقصصلأ
اياحصضلأ هيف ناك يذلأ تقولأ يف
زاغلاب لغتصشي نرف نوح نيعمتجم

صسراقلأ دربلأ نم ءامتحإ’أ لجأأ نم
تاعفترم ىلع هلÓظب يقلي يذلأ

ع˘قو ثي˘ح ما˘يأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م ل˘ج˘˘ي˘˘ج
ةروراقلأ نم اقÓطنأ زاغلل برصست
لعج ام قيرحب عوبتم ةروكذملأ
ةرط˘ي˘صسلأ نو˘لوا˘ح˘ي ةر˘صسأ’أ دأر˘فأأ

ا˘م ىود˘ج نود ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نأأ ل˘ب˘ق بر˘˘ه˘˘لأ ى˘˘لأ م˘˘هر˘˘ط˘˘صضأ
ىدحإاب تناك يتلأ ةروراقلأ رجفنت

ام اياحصضلل يلئاعلأ تيبلأ فرغ
ء’ؤو˘ه ن˘م ة˘˘ت˘˘صس ة˘˘با˘˘صصإأ ر˘˘صسف˘˘ي
ةروطخلأ ةتوافتم حورجو قورحب
د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ةأأر˘ما˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو

ن˘م ة˘ع˘برأأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ صسما˘˘خ˘˘لأ
دقعلأ يف لجر ىلإأ ةفاصضإأ اهئانبأأ
. صسداصسلأ

نيباصصملأ صضعب لقن متو أذه
ىفصشتصسملأ ىلإأ ثداحلأ أذه يف
تقولأ يف جÓعلأ يقلت لجأأ نم
نورخآأ نوبا˘صصم ه˘ي˘ف ى˘ق˘ل˘ت يذ˘لأ
ةيدلبلأ ةدايع ىوتصسم ىلع جÓعلأ
تف˘ن يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لأ
د˘˘حأأ ةا˘˘فو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ردا˘˘صصم ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تبهذ املثم ثداحلأ أذه يباصصم
أذه داعأأو أذه. رداصصملأ صضعب هيلإأ
نا˘هذأ’أ ى˘˘لإأ ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ثدا˘˘ح˘˘لأ

اهتدهصش ي˘ت˘لأ ثدأو˘ح˘لأ ة˘ل˘صسل˘صس

بب˘صسب ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ةد˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

ر˘˘ي˘˘غو ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لأ لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسإ’أ

ناتوبلأ زاغ تأروراقل صسوردملأ

يتلأو ةئفدتلأو يهطلأ لاجم يف

يفو صصاخصشأأ ةدع كÓه ىلإأ تدأأ

هتده˘صش يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

ةليلق تأونصس لبق ةنحصشلأ ةيدلب

تأروراق ىدحإأ راجفنأ ىدأأ ثيح

اهلماكب ةرصسأأ دأرفأأ ةدابإأ يف زاغلأ

. لافطأأ ةثÓث مهنيب نمو

 ةبانع ةدحو هايملل ةيرئأزجلأ ةشسشسؤوم

مداقلإ يفناج9 موي يباقنلإ عرفلإ ديدجت تاباختنإ دعوم ديدحت

ينوبلأ ةيدلبب ةرشضخوب يحب نطقي/ةبانع

صسنوتب ةقربط يف رورم ثداح ةيحصضل ةبيهم ةزانج

 ىفششتشسملأ ىلإأ أولقن نوباشصملأ

لجيجب ةنصسكاتب ناتوبلإ زاغل ةروراق راجفنإ يف صصاخصشأإ ةتصس ةباصصإإ

سضرعت دق ناك ةيحشضلأ ناكو .ينوبلأ ةيدلبب ةرشضخوب يح ةربقمب بيهم وج يف «ح ح » موحرملأ ةزانج سسيمخلأ سسمأأ لوأأ تعيشش
. ةفلتخم حورجب هيقفأرم ةباشصإأو هتافو يف ببشست ام سسنوتب ةقربط ةنيدمب عقو ميلأأ رورم ثداح ىلإأ ةديدجلأ ةنشسلأ سسأأر ةيششع
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأ ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
نم ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘با˘ن˘ع

5 م˘˘˘˘شضت ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘شش كي˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘ت
ةزايح يف ةشصشصختم صصاخششأ

بشسحو .تأرد˘خ˘م˘˘لأ ج˘˘يور˘˘تو
لا˘شصت’أو مل˘ع’أ ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب

ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ صسمأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘م’
ىرخأأ ةي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘نا˘ف
، ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل
حجنت تأردخملأ ةحفاكم ةقرف

5 فيقوت يف ، ةيفأرتحإأ لكب و
ي˘ف ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم صصا˘˘خ˘˘ششأأ

تأرثؤوملأ و تأردخملأ ةزايح
عم ةرجات˘م˘لأ صضر˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح

غلك1 ـب ةرد˘ق˘م تأرد˘خ˘˘م˘˘لأ

صصرق791و مأر˘˘˘˘غ577و
يلام غلبم ىلإأ ةفاشضإأ، صسولهم
م˘ت ن˘يأ ج˘يور˘ت˘لأ تأد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كب˘˘ششلأ دأر˘˘˘فأ صضر˘˘˘ع
.ةشصتخملأ ةيئاشضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ةيطرششلأ تايلمعلل ة˘ل˘شصأو˘مو
تم˘ظ˘ن ،صصا˘شصت˘خ’أ عا˘ط˘˘ق˘˘ب
ةر˘˘ئأد ن˘˘مأ’ ة˘˘˘طر˘˘˘ششلأ تأو˘˘˘ق
˘ما˘شسقأ’أ ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ
ن˘˘مأ’أ) ة˘˘ع˘˘برأ’أ ة˘˘˘ير˘˘˘شضح˘˘˘لأ

يد˘ي˘شس ي˘جرا˘˘خ˘˘لأ ير˘˘شضح˘˘لأ

لوأ’أ ير˘شضح˘لأ ن˘مأ’أ ،م˘لا˘˘شس

ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ،ةر˘˘شضخو˘˘˘ب

نمأ’أ،30 ةرشضخو˘ب ي˘نا˘ث˘لأ

،ةرور˘عزو˘ب ثلا˘ث˘لأ ير˘شضح˘˘لأ

م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘طر˘˘شش تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ي˘نو˘ب˘لأ ةر˘ئأد ن˘مأأ صصا˘شصت˘˘خإأ

نع تايلمعلأ فلتخم ترفشسأأ

،صصخشش841 ة˘لا˘ح صصح˘ف

ة˘جأردو ة˘ب˘كر˘م38 ة˘ب˘قأر˘˘م

ةفلاخم61 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ،ة˘˘يرا˘˘ن

صصاخششأأ70 فيقوت ،ةيرورم

44و91 نيبام مهرامعأأ حوأرتت

ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘جأ ن˘˘˘˘م ، ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شس
، ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ

،روظ˘ح˘م صضي˘بأأ حل˘شس ةزا˘ي˘ح
نودب ةيلوح˘ك تا˘بور˘ششم ع˘ي˘ب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح ، ة˘˘˘شصخر
ة˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ صصأر˘˘˘˘˘قأ’أ

نم يلام غلبمو ، تأردخملأو
ىلإأ ة˘فا˘شضإأ ،ج˘يور˘ت˘لأ تأد˘ئا˘ع

ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘ق003 ز˘˘˘ج˘˘˘˘ح
نمأ’ابو ةيلوحكلأ تابورششملأ
ريخ’أ حجن رششاعلأ يرشضحلأ

هبتششم صصاخششأأ3 فيقوت يف
ة˘قر˘شسلأ ي˘ت˘ي˘˘شضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
    تأردخملأ ةزايح و ددعتلاب

سسولهم سصرق791 زـجـحو باشش ىلع سضبقلا مت اميف

غلك2 ةبارق زجحو صصاخششأا4 فيقوت

ةبانعب تارذخملا نم
ةطرششلل ةيئ’ولأ ةحلشصملاب تأردخملأ ةحفاكم ةقرف تنكمت

حوأرتت ،ايئاشضق نيقوبشسم ،صصاخششأأ40 فيقوت نم ،ةيئاشضقلأ

ةزايح ةيشضق يف مهيف هبتششم ،ةنشس62 و32 نيبام مهرامعأأ

،جيورتلأ صضرغب ةعورششم ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘يز˘خ˘تو

صضيبأأ حلشس لمح عم ةمظنم ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف كلذو

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ة˘ي˘فأر˘ت˘حأ تن˘˘كم ثي˘˘ح .رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م

577و غلك1 اهنزو ردقي يدنهلأ بنقلأ عون نم تأردخملأ

أءانب ةيلمعلأ تتأأ ثيح ، يورتلأ تأدئاع نم يلام غلبمو ، مأرغ

صصاخششأ’أ نم ةعومجم دوجو اهدافم تامولعم دورو ىلع

كلذ رثإأ ىلع ،بابششلأ طاشسوأأ يف تأردخملأ جيورتب نوموقي

،صصاخششأأ40 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ أو˘˘ع˘˘شضو

يفو ،ركذلأ ةفلاشسلأ تأرذخملأ ةيمك زجحو،ايئاشضق نيقوبشسم

نم غلبي صصخشش فيقوت نم ةقرفلأ تأذ تنكمت قايشسلأ صسفن

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ ةزايح ةيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس91 رمعلأ

صصرق791 زجح عم ،جيورتلأ صضرغل ةعورششم ريغ ةقيرطب

تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت ثيح ،عأونأ’أ فلتخم نم صسولهم

نأأ ىلإأ ةراششإ’أ ردجتو،مهيف هبتششملأ قح يف ةمزللأ ةينوناقلأ

ةعانقلأ و ةميز˘ع˘لأ صسف˘ن˘ب ل˘شصأو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘شصم

ن˘مأا˘ب صسا˘شسم˘لأ ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ل˘ك عدر˘ل ة˘ي˘طر˘ششلأ ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع

.هتاكلتمم ةملشس و نطأوملأ

eÉRhR HƒY«û°á

ةريخأ’ا رهششأ’ا يف عجارت توملا تÓحر فرعت اميف

ةقارح01 ـل ةيعرشش ريغ ةرجه طابحإا

ةبانع لحاوشسب
عوبشسأ’أ ةياهن ةبانع ةي’وب ئطأوششلأ صسأرح ةقرف تنكمت

01 ـل ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م طا˘ب˘˘حإأ ن˘˘م مر˘˘شصن˘˘م˘˘لأ

عنشصلأ يديلقت براق نتم ىلع أوناك ةبانع لحأوشسب ةڤأرح

.ةيلاطي’أ لحأوشسلأ هاجتاب ةي’ولأ ئطأوشش دحأأ نم أوقلطنأ

ئطأوششلأ صسأرح ةقرف رشصانع نأأ ةعاشس رخآأ رداشصم تفششك

ةفلتخم تاي’و نم01 ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم تطبحأأ

عنشصلأ يديلقت براق نتم ىلع ةي’ولأ ئطأوشش دحأأ نم أوقلطنأ

مهتلحر نكل ةيلاطيإ’أ لحأوشسلأ هاجتاب رحبلأ جأومأأ نيطتمم

أوعراشس نيأأ ،ئطأوششلأ صسأرح مهل نطفت نأأ دعب لششفلاب تءاب

ةنكثلأ ر˘ق˘م ى˘لإأ م˘هدا˘ي˘ت˘قأو ر˘ح˘ب˘لأ صضر˘ع˘ب م˘ه˘برا˘ق ف˘ي˘قو˘ت˘ل

مهتنياعم تمت ثيح، ةبانع ءانيم رأوجب ةدجأوتملأ ةيركشسعلأ

ةحشصب مهعتمت دكأأ يذلأو،ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم

مامأأ نومدقي اهبجومب عامشس رشضاحم مهل تررح نيأأ، ةديج

ة˘م˘ه˘ت˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل صصا˘شصت˘خ’أ م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘˘كو

رهششأ’أ يف تفرع توملأ تلحر نأأ ةراششإ’أ ردجتو،ةبوشسنملأ

قييشضتلأ ىلإأ ةفاشضإأ ةيوجلأ تابأرطشض’أ ببشسب عجأرت ةريخأ’أ

ةبانع لحأوشسب ةينمأ’أ حلاشصملأ فلتخم هشسرامت يتلأ ينمأ’أ

.ةيعرششلأ ريغ ةرجهلأ ةبراحمل
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قيرحلأ ةثداح نأأ ردشصملأ دكأأ
يوهجلأ زكرملأ ىلع ىتأأ يذلأ
لبق ام ةقطنمب دجأوتملأ زرفلل
ىلع هل أدشص دجو ةبانعب ءانيملأ

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم
يتلأ «رئأزجلأ د˘ير˘ب» ة˘شسشسؤو˘م˘ل
ن˘م ا˘ه˘تأرا˘طإأ د˘حأأ دا˘ف˘يإأ ترر˘ق
ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م فو˘˘قو˘˘لأ ل˘˘جأأ
قيرحلأ ا˘ه˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لأ ر˘ئا˘شسخ˘لأ
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
با˘ب˘شسأ’أو ثدا˘ح˘لأ تا˘شسبل˘م
قير˘ح˘لأ بو˘ششن ى˘لإأ تدأأ ي˘ت˘لأ
تأدعملأ فلتخم ىلع ىتأأ يذلأ
ةفاشضإ’اب زكرملأ يف تناك يتلأ
دور˘ط˘لأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن ى˘˘لإأ
يوهجلأ زكرملأ يف تناك يتلأ
ل˘ط˘ع˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘جأأ ن˘˘مو يذ˘˘لأ

،ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ئا˘˘بز ح˘˘لا˘˘˘شصم
ةريخأ’أ هذه ةدحو ةرأدإأ تررق
ز˘كر˘م˘لأ طا˘ششن ل˘ق˘˘ن ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ز˘كر˘م ى˘˘لإأ زر˘˘ف˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع عأد˘˘˘يإ’أو ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لأ
يتلأ ةيانبلأ صسفن يف دجأوتملأ
ديربلل يوه˘ج˘لأ بكر˘م˘لأ م˘شضت
ح˘لا˘شصم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘˘ي˘˘فو
.ديربلأ

ةيلاجعتشسإا ةئيهت ةداعإا لاغششأا
تاقيقحتلا ءاهتنا درجمب

ف˘ششك ،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف

تاقيق˘ح˘ت˘لأ نأا˘ب ه˘تأذ رد˘شصم˘لأ
لأز˘˘ت ا˘˘˘م ة˘˘˘يرأدإ’أو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’أ

ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘˘م
ع˘قو يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ تا˘شسبل˘˘م
ترا˘ششأأ ي˘ت˘لأ ءا˘ثل˘ث˘لأ ة˘˘ي˘˘شسمأأ
نأرينلأ نأأ اهنم ةيلوأ’أ جئاتنلأ
،ةيئابرهك ةرأرشش لعفب تلعتششأ
يذ˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف كلذ ثد˘˘ح˘˘ي
ديرب» ةشسشسؤوم ةرأدإأ هيف تذختأ
نم ةمزللأ تأءأرجإ’أ «رئأزجلأ
زكرملأ ةئيهت ةداعإأ عيرشست لجأأ
در˘ج˘م˘ب كلذو زر˘ف˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لأ
ة˘ي˘ن˘˘مأ’أ تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ

ردشصملأ حشضوأأ ثيح ،ةيرأدإ’أو
ةرأدإ’أ نأأ صصو˘˘˘شصخ˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘˘ب
حاتتفأ ةداعإ’ ىعشست ةروكذملأ
زوا˘ج˘ت˘˘ت ’ ةد˘˘م ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ
تاقيقحت˘لأ ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب ر˘ه˘ششلأ

ةئيهتلأ ةداعإأ لا˘غ˘ششأأ ةر˘ششا˘ب˘مو
ةغلابلأ ةي˘م˘هأل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو
ايموي لبقتشسي يذلأ زكرملأ أذهل
دور˘˘ط˘˘لأو ل˘˘˘ئا˘˘˘شسر˘˘˘لأ تا˘˘˘ئ˘˘˘م
حلاشصم˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لأ ة˘يد˘ير˘ب˘لأ

.نئابزلأ تائم

ةلاح يف ديربلل يوهجلا بكرملا
ةلماشش ةئيهت ةداعإ’ جاتحيو ةثراك

يف نأرينلأ لاعتششأ ةثداح ربتعت
ةباثمب زرفل˘ل يو˘ه˘ج˘لأ ز˘كر˘م˘لأ

ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ صصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب صسر˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘ل ل˘˘شصو ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلأ
يذلأ ديربلل يو˘ه˘ج˘لأ بكر˘م˘لأ
ح˘لا˘شصم˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ م˘˘شضي
،زرفلأ زكرم ةروشص يف ةيديربلأ

،«كودر˘˘شسلأ» د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لأ بت˘˘˘كم
كو˘كشصل˘ل يو˘ه˘ج˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ
ر˘ي˘فو˘ت˘لأ قود˘ن˘شص ،ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لأ

،«رئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب» ـل طا˘ي˘ت˘ح’أو
ىلإأ ةفاشضإ’اب ت’أوحلأ زكرم
ةيم˘هأ’أ م˘غر˘ف ،ي˘ف˘ي˘ظو ن˘كشس
اهنم ذختي يتلأ ةيانبلل ةغلابلأ
أرقم ديرب˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لأ بكر˘م˘لأ
عم ىششامتت ’ اهتلاح نأأ ’إأ ،اهل

تأونشس ةدع ذنمف ،ةيمهأ’أ هذه
عاشضوأأ نم نوفظوملأ يكتششي

ة˘كب˘شش ا˘ه˘شسأأر ى˘ل˘عو م˘ه˘ل˘م˘ع
ة˘ل˘ب˘ن˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ءا˘بر˘ه˘˘كلأ

قئأرح يف ببشستت دق ةتوقوم
متي مل لاح يف لبقتشسم ىرخأأ
كلشسأ’أ رششتنت ثيح ،اهميظنت
ن˘كم˘ي ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ

ةفاشضإ’اب ةيئأوششع˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘شصو
ةيئأو˘ششع˘لأ ط˘بر˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإأ
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لأ نود أذ˘˘ه ،ا˘˘شضيأأ

ةيانبلأ يف هايملأ ةكبشش لكششم
ةماتكلأ ل˘كششم ى˘لإأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
أر˘خؤو˘م لا˘غ˘˘ششأأ تق˘˘ل˘˘طأأ ي˘˘ت˘˘لأ

،ةيراشس لأزت ام يهو هحلشصإ’
ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
اشضيأأ نوفظوملأ اهنم يكتششي
يف رابغلل ريبكلأ راششتن’أ وه
لكششي ام وهو بتاكملأ بلغأأ

ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع تا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح أر˘ط˘خ
اشضيأأ نوكتششي نيذلأ نيفظوملأ

نم رثكأأ يف نأرئفلأ راششتنأ نم
نم ديدعلأ ىلإأ ةفاشضإ’اب ،ناكم
رأر˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’أ ل˘كا˘˘ششم˘˘لأ

لكو يئابرهك دعشصم رفوت مدع
ةداعإأ ةرورشض ىلع دكؤوي كلذ
يوهجلأ زكرملل ةلما˘شش ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
لجاعلأ بيرقلأ يف ةبانعب ديربلل
د˘م˘ح˘ت ’ ا˘م ثود˘˘ح˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت

 .هابقع
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نييعباتلأ كرامجلأ نأوعأأ نكمت
صصحفل  ةيشسي˘ئر˘لأ ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘ل˘ل
مأأ يدودحلأ زكرملاب نيرفاشسملأ
ر˘ح˘ب فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ب لو˘ب˘ط˘˘لأ
زج˘ح ن˘م  مر˘شصن˘م˘لأ عو˘ب˘شسأ’أ

ةبعشصلأ ةلمعلأ نم يلام غلبم

رانيد000.81 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي
تناك اهب حرشصم ريغ يشسنوت
فيوا˘ج˘ت ل˘خأد ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
ةيشسنج  ل˘م˘ح˘ي ر˘فا˘شسم ةرا˘ي˘شس
ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأ .ة˘ير˘ئأز˘ج
نأأ ةبانع˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ نأو˘˘˘عأأ
أوز˘ج˘ح لو˘ب˘ط˘˘لأ مأأ يدود˘˘ح˘˘لأ

ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘شسنو˘˘ت را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأأ81
ماكحإاب ةأابخم تناك اهب حرشصم
ر˘فا˘شسم ةرا˘ي˘شس ف˘يوا˘ج˘ت ل˘خأد
أذهو،ةير˘ئأز˘ج ة˘ي˘شسن˘ج  ل˘م˘ح˘ي
فرشصلأ نوناقل ةفلاخم ربتعيام
و لأو˘˘˘˘مأ’أ صسوؤور ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح و
ر˘مأل˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘˘م˘˘لأ

ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ22/69

و لد˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ6991/70/90

تأذ يفو01/30 رمألل ممتملأ
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ
ىوتشسم ىلع ةلماعلأ كرامجلأ
صصحفل  ةي˘شسي˘ئر˘لأ ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لأ
راطم ىوتشسم ىلع نيرفاشسملأ

مرشصنملأ عوبشس’أ طاطيب حبأر
ءانثأأ ، ةيئاقتنأ صشيتفت ةيلمع يف
ى˘˘لإأ لو˘˘خد˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ ما˘˘م˘˘˘تإأ
ن˘˘˘˘م  ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لأ بأر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ

نم ةط’وكوشش ةبلع89زجح
ماكحإاب ةأابخم عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م مدا˘ق ر˘فا˘شسم ة˘ع˘ت˘˘مأأ ل˘˘خأد
ثي˘ح،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لأ نو˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘˘م
ةزوجحملأ ةعاشضبلأ ةميق ردقت

لث˘م˘ت˘ت ثي˘ح جد00.087.05
دأر˘ي˘ت˘شسأ ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لأ  هذ˘˘ه
نودب يراجت عباط تأذ ةعاشضب
فلا˘خ˘م˘لأ ر˘مأ’أ و˘ه و ح˘ير˘شصت

نم523 ةدا˘˘م˘˘لأ ما˘˘˘كحأل˘˘˘ل
لث˘م ل˘خد˘تو كرا˘م˘ج˘لأ  نو˘نا˘ق
را˘˘طإأ ي˘˘ف  تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ةقلع˘ت˘م˘لأ ة˘يرود˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ
و صشغلأ  عأونأأ لك ةحفاكمب
بتاكملأو دودحلأ ربع بيرهتلأ
 .ةيكرمجلأ

لماكلاب هيلع نارينلا تتأا نأا دعب

«رئازجلا ديرب» ـل ةماعلا ةيريدملا
زرفلل يوهجلا زكرملا ةنياعمل اراطإا دفوت

نم ةبانع ةي’و ىلإا اراطإا سسيمخلا موي تدفوأا «رئازجلا ديرب» ةشسشسؤومل ةماعلا ةيريدملا نأا «ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم فششك
.ةربتعم ةيدام رئاشسخ يف ببشست ءاثÓثلا موي قيرح هب بشش يذلا زرفلل يوهجلا زكرملا ىلع فوقولا لجأا

رفاشسم ةعتمأا يف ةط’وكوشش ةبلع89 زجح مت اميف
 ةبانع راطمب اشسنرف نم مداق

رانيد00081 زجحت كرامجلا
يدودحلا زكرملاب يشسنوت
فراطلا ةي’وب لوــبطلا مأا

ةلطزلا نم غ577و غلك1 ىلع اهتزوحب رثع

 ةبانعب تاردخملا جيورت يف ةشصشصختم ةكبشش كيكفت
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جيريرعوب جرب

 لقن و ةزايح ةمهتب نيشصخشش فيقوت
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ ءافخإأ و

نم جيريرعوب جرب برغ ةروصصنملأ ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت

لقن و ةزايح ةمهتب ةنصس43و72 امهرامعأأ نيصصخصش فيقوت
كÓهتصسلأ و ةرجا˘ت˘م˘لأ سضر˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ءا˘ف˘خإأ و
نمأل ةما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصتلأ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو ي˘صصخ˘صشلأ
هبتصشملأ فيقوت نم تنكم ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ نإاف ةيلولأ
قودنصصلاب تناك ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك طبصض و امهب

و ة˘˘صس72 (ي-خ) وعدملل كل˘م ة˘يرا˘ن˘لأ ة˘جأرد˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لأ

نم اصصرق11+«غلم01 ايصسكنيزيل» اصصرق12 يف ةلثمتملأ

52 نيليرتإأ» عون نم اصصرق91 + «غلم50 ليديكراب» عون

ذيبنلأ نم ةبلع و دافامور ءأود نم سصرق طبصض مت امك «غلم

-ز)   يناثلأ هب هبتصشملأ ةزوحب (JDROB) عون نم رمحألأ

هبجومب امدق امهدصض يئاصضق فلم زاجنأ مت هيلع و ةنصس43(ع
ثيح ةروصصنملأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ مامأأ

دافتصسأ امي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت (ي-خ):و˘عد˘م˘لأ ع˘صضو
. رصشابملأ ءاعدتصسلأ نم (ع-ز) :وعدملأ يناثلأ هب هبتصشملأ
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جيريرعوب جرب

ةرايشس فأرحنأ ثداح يف ينينامث ةافو
رثإأ تيمم رورم ثداح يف ناكملأ نيعب هفتح ينينامث يقل
ىمصسملأ ناكملاب يدأوب ردحنملأ لفصسأأ ىلإأ ةرايصس فأرحنأ
جر˘ب لا˘م˘صش ن˘يا˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب  ة˘لا˘ح دلوأأ ق˘ير˘ط ن˘ي˘˘صسور˘˘ع˘˘ي˘˘ت

هءوÓجإأ مت  ةنصس58 هنصس يفوتملأ ةرايصسلأ قئاصس جيريرعوب
. نياملأ ةدايع ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ تافاعصسإأ فرط نم
ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ  ةيندملأ ةيامحلأ حـلاصصم تصصحأأو أذه

ةنصسلأ نم0202 يفناج20 ىلإأ9102 ربمصسيد13 نم

10 تفلخ ةقرفتم رورم ثدأوح (90) ةعصست ةديدجلأ ةيراجلأ

م˘ه˘ل تمد˘ق ا˘يا˘ح˘صضلأ ل˘ك ،  ا˘با˘صصم41 و له˘ك ةا˘فو ة˘لا˘ح
فلتخم ىلإأ مهؤوÓجإأ متو ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ

.ةبيرقلأ ةيئافصشتصسلأ حلاصصملأ
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جيريرعوب جرب

 لكب نيقنتخم ةعشست فاعشسإأ
ةي’ولأ ةمشصاعو ةرشست نيع نم

ة˘ع˘صست عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تف˘ع˘صسأأ
مت ثيح ةقورحم تاغل مهقاصشنتصسأ رثأ نيتيلمع يف نيقنتخم

ةمصصاعب ن˘كصسم004 يحب ني˘ق˘ن˘ت˘خ˘م (40) ةع˘برأأ فا˘ع˘صسأأ

،  ةنصس63 و40 نيب حوأرتت مهرامعأأ جيريرعوب جرب ةيلولأ
ةقورحم تأزاغل مهقاصشنتصسأ دعب نايثغ و سسأأرلأ يف رأود مهل
ةيامحلأ ةير˘يد˘م˘ل مÓ˘عإلأ ة˘ي˘ل˘خ بصسح ةأا˘فد˘م˘لأ ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م

ةرصست نيع ةيدلبب نيقنتخم (50) ةصسمخ فاعصسإامت امك ةيندملأ

دعب نايثغ و ؤويقت ةلاح يف  ةنصس57 و80 نيب حوأرتت مهرامعأأ
ءا˘م˘لأ نا˘خ˘صس ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م ة˘قور˘ح˘م تأزا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘˘صشن˘˘ت˘˘صسأ
عم ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ مهل تمدق نوفعصسملأ
فلتخم ىلإأ مهل˘يو˘ح˘ت م˘تو ن˘ي˘ج˘صسكوألأ ن˘م تا˘عر˘ج م˘يد˘ق˘ت

.ةبيرقلأ ةيئافصشتصسلأ حلاصصملأ
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ةثÓثل اقفو ثحب لحم ينيتشس فيقوت

ماكحأأ روشص80و صضبقلاب رمأوأأ
مأأو ةبانع ،ةنتاب نع ةرداشص صسبحلل

يقأوبلأ
نمأاب30 ةلمح يجراخ˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مألأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

ناك ،ةنصس56 رمعلأ نم غلبي سصخصش فيقوت نم ،ةنتاب ةيلو

ةيئاهن ماكحأأ روصص80 و سضبقلاب رمأوأأ30 ـل اقفو ثحب لحم
،يقأوبلأ مأأ ،ةبانع ،ةنتاب ةمكحم نم لك نع ةرداصص سسبحلل
بجومبو هيلعو ،ديصصر نود تاكيصش رأدصصإأ ةيفلخ ىلع كلذو
ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هميدقت مت هدصض ةهجوملأ رمأوألأو مهتلأ
هتمكاحمو هيلإأ ةهجوملأ مهتلأ يف رظنلأ راظتنأ يف ،ةنتابب
 .اهقفو
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ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘˘لأ تن˘˘كم˘˘ت

ةلمح20 ةيئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘ل
ةيمك زجح نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ ن˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
نيتيلمع ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ

نم تنكم ىلوألأ ،نيتلصصفنم
نم ناغل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت

ىلع اناك ةنصس94 و14 رمعلأ
نم برقلاب ةريغصص ةنحاصش نتم
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
ثي˘ح ،«لأر˘قو˘صس» ن˘ير˘فا˘صسم˘˘لأ

مت سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘صضخإأ د˘ع˘بو
نم ةيمك ىلع اهلخأدب روثعلأ
رد˘ق˘ي ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

ن˘م ةد˘˘حو9731 ـب ا˘˘˘هدد˘˘˘˘ع
يفو ،ماجحألأو عأونألأ فلتخم
مت حلاصصملأ تأذل ةيناث ةيلمع

قيرطب نيرخآأ نيصصخصش فيقوت

و52 رمعلأ نم ناغلبي30 ةلمح

قو˘ب˘صسم ا˘م˘هد˘˘حأأ ة˘˘ن˘˘صس13

ةبكرم نتم ىلع اناك ،ايئاصضق

ويلك و˘نور» عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صس

اهصشيتفت ىدلو ثيح ،«سسيبموك

ةدحو042 ىلع اه˘ل˘خأد˘ب ر˘ث˘ع

نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم

،ما˘˘ج˘˘حألأو عأو˘˘نألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ن˘مألأ ح˘˘لا˘˘صصم نو˘˘كت كلذ˘˘بو

ام تزجح دق نيتيلمعلأ لÓخ

ن˘˘م ةد˘˘حو9161 هعومجم

م˘ت ،ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ

مهب هبتصشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب

.ةنتابب ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

نمأأ حلاصصم نأأ ركذلاب ريدج

اجمانرب ترطصس دق ةنتاب ةيلو

˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘م

ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘طر˘صش تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب

ةيدÓيملأ ةنصسلأ سسأأر تلافتحأ

نيمأات فد˘ه˘ب،0202 ةديدجلأ

ةميرجلأ ةبرا˘ح˘مو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ا˘˘ه˘˘عأو˘˘˘نأأ ى˘˘˘ت˘˘˘صشب

ة˘ير˘صشب˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإلأ ر˘ي˘خ˘صست

فيثكت أذكو ،ةمزÓلأ ةيداملأو

ةهوبصشملأ نكا˘مألا˘ب تا˘يرود˘لأ

ىلع ءأدوصسلأ طاقنلأ ةمهأدمو

م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإأ ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘هو ،سصا˘صصت˘خلأ

415 ةبقأرم نع ترفصسأ يتلأ

484 ط˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت أذ˘˘كو ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م

لحم مهنم70 نأأ نيبت ،اصصخصش

تأرأر˘قو ر˘مأوأأ بجو˘م˘˘ب ثح˘˘ب

ذا˘˘˘خ˘˘˘تإأ م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق

،مهنأاصش يف ةمزÓلأ تأءأرجإلأ

ددصصب سصا˘خ˘صشأأ40 طبصضو

نيحÓصس زجحو رامقلأ ةصسرامم
يذ رجنخ يف نيلثمتم نيصضيبأأ

ةفاصضإلاب ،مهتزوحب موجن30

30 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإأ

سصأرقأأ01 مهتزوحب سصاخصشأأ
عون نم ةصسولهملأ بوبحلأ نم

30 ف˘ي˘قو˘تو ،ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب

نم ةدحو91 مهتزوحب نيرخأأ
أذكو ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ
حÓصس هتزوحب سصخصش فيقوت

نيرخأأ سصاخصشأأ40 و ،سضيبأأ
ر˘كصسلأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب

ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘تو ،ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ

نم ةدحو633 زجحو نيصصخصش
مت رخأأو ،ةيلوحكلأ تابورصشملأ
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘تزا˘ي˘ح˘ل ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
كÓهتصسلأ سضرغ˘ل تأرد˘خ˘م˘لأ
 .يصصخصشلأ
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رأود˘˘ب ع˘˘قو لوألأ ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ
تلخدت نيأأ، لاجق ةيدلب ةديايعلأ

رثإأ لاجق ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو
سصخصش ةافو هدافم ءأدن لوصصو

لخأد ةنصس75 رمعلأ نم غلبي
ةا˘فو˘لأ بب˘صس ح˘جر˘ي و ، ه˘لز˘ن˘˘م
تأزاغ قاصشنتصسأ ءأرج هقانتخل
، ةأافدملأ نم ةثعبنملأ قأرتحلأ

فرط نم ةيحصضلأ لقن مت دق و
ظفح ةح˘ل˘صصم ى˘لإأ ا˘ن˘تا˘فا˘ع˘صسإأ
يعماجلأ ىف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ثث˘ج˘لأ
امأأ، فيطصس رونلأ دبع ةنداعصس

ةيرق˘ب ل˘ج˘صسف ي˘نا˘ث˘لأ ثدا˘ح˘لأ
، جأرقل نيع ةيدلبب رأرزو ةلات
ةدحولل ةدجنلأ قرف تلخدت نيأأ
ةيصسمأأ نÓ˘ي˘ثرو ي˘ن˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لأ
ةلئاع ذاقنإأ لجأل، ءاعبرألأ موي
قاصشنتصسأ ءأرج ممصستب تبيصصأأ

نم ةثعب˘ن˘م˘لأ قأر˘ت˘حلأ تأزا˘غ
ثيح ، يلئاعلأ اهلزنمب ةأافدملأ
ل˘كب نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘˘ف ي˘˘فو˘˘ت
ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ بألأ د˘˘يد˘˘صش ف˘˘صسأأ

نم غلابلأ هنبإأ و ةنصس85 رمعلأ

ذاختأ دعب و ، ةنصس61 رمعلأ
نم ةبصسان˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ ل˘ما˘ك
لقن مت ةلخدتملأ ةدحولأ فرط

ظفح ةحلصصم ىلإأ نيتيحصضلأ
ي˘˘ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لأ

.نÓيثرو

رأود˘ب ع˘قو ثلا˘ث˘لأ ثدا˘˘ح˘˘لأ
، جأرقل نيع ةيدلبب ةلوبغ ينب
حابصص ةدجنلأ قرف تلخدت نيأأ
ةلئاع دأرفأأ ذاقنإأ لجأل ،سسمأأ لوأأ
تأزا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسأ ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن
ةأافدملأ نم ةثع˘ب˘ن˘م˘لأ ة˘قور˘ح˘م
˘مألأ فا˘ع˘صسإأ و ذا˘˘ق˘˘نإأ م˘˘ت ثي˘˘ح

و ةن˘صس53 رمعلأ ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لأ

90 ر˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ ن˘˘بإلأ
ىلإأ انلئاصسوب مهلقن و تأونصس
ةحصصلأ ةصسصسؤو˘م تلا˘ج˘ع˘ت˘صسأ

يف ، نÓ˘ي˘ثرو ي˘ن˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

لك ناكملأ نيع يف يفوت نيح

51 رمعلأ نم غلابلأ نبإلأ نم

رمعلأ نم ةغلابلأ تنبلأ و ةنصس

ل˘ق˘˘ن م˘˘ت د˘˘ق و ، تأو˘˘ن˘˘صس50

ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإأ ن˘ي˘ت˘ث˘ج˘لأ

. ةصسصسؤوملأ سسفنب ثثجلأ

هذه عوقو بابصسأل ةبصسنلابو

مأز˘ت˘للأ مد˘ع˘ل دو˘ع˘ي ثدأو˘ح˘لأ

ءوصس اميصس ل ةمÓصسلأ دعأوقب

و ةقورحملأ تأزاغلأ فيرصصت

تأزاغلأ فرصص تأونق دأدصسنأ

.ةأافدملأ نم ةثعبنملأ ةقورحملأ

ةنتابب ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو0061 نم ديزأأ زجح

ةعاسس84 يف تلجسس ةقرفتم ثداوح3 لÓخ

 فيطشس يف ةماشسلأ تأزاغلاب اقانتخأ صصاخششأأ5 لتقم
ةافو ىلإا تدأا ةقورحملا تازاغلاب قانتخا ثداوح60 ةيسضاملا ةعاسس84 لÓخ فيطسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

. نيرخآا01 ذاقنإا و صصاخسشأا50

زيجو فرظ يف ةيلمع يناث دعت

ةيلقعلأ تأرثؤوملأو فيكلأ لاخدإأ أولواح صصاخششأأ30 فيقوت
ةنتابب ةيبرتلأ ةداعإأ ةشسشسؤوم ىلإأ

ةنصس16 و91 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ30 فيقوت نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب21 ـلأ يرصضحلأ نمألأ حلاصصم ،لوألأ سسمأأ ،تنكمت

ليزنل اصسولهم اصصرق14 أذكو مأرغ7.73 ـب اهنزو ردقي جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك مهلاخدإأ ةلواحم ةيفلخ ىلع ةلئاعلأ سسفن نم

نأأ لبق ،ءأذح لخأد ماكحإاب ةأابخم تناك ةيمكلأ نإاف ،ةنتاب ةيلو نمأاب مÓعإلأ ةيلخل نايب بصسحو،30 ةلمح ةيبرتلأ ةداعإأ ةصسصسؤومب
مهعأديإاب رمأأ يذلأ ،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ فأرطألأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافيتصسأ دعب ،اهرمأأ فاصشتكأ متي
،نمألأ حلاصصمل اهعون نم ةيناثلأ دعت هذه ةيلمعلأ نأ ىلأ ةراصشلأ ردجتو أذه ،قحل تقو يف مهتمكاحم راظتنأ يف تقؤوملأ سسبحلأ
.مهفيقوت متيو مهرمأأ فصشتكي نأأ لبق هيلإأ تأردخملأ لاخدإأ ةأأرمأ مهنيب نم ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب ليزن ةلئاع دأرفأأ ماق نأأ دعب
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تدعشسأا ةعئار ةردابم

 ىشضرملا

ءانهلا ةيعمج

روزت نارفغلاو

ىفششتشسم

يزارلا
ميرلا يحل ءانهلا ةيعمج تماق

نارفغلا ةي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

لÓ˘ج ما˘مإ’ا د˘ج˘شسمو ة˘ير˘ي˘خ˘لا

ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘تو ي˘طو˘ي˘˘شسلا ن˘˘يد˘˘لا

ةي’ول ةيبعششلا ءايحأ’ا تايعمج

ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل ةرا˘˘يز˘˘ب ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ةيدلبب يزارلا ةيلقعلا سضارمأ’ا

ىشضرملا ةكراششمل اذهو، ةبانع

في˘ف˘خ˘ت˘لا و م˘ه˘ت˘قو ن˘م ا˘شضع˘ب

ةرايزلا ي˘هو، Ó˘ي˘ل˘ق و˘لو م˘ه˘ن˘ع

يف رورشسلاو ةحرفلا تلخدأا يتلا

لامع تدعشسأاو ىشضرملا سسوفن

نا˘شسح˘ت˘شسا ثي˘ح ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا

نم، ةعئارلا ةردابملا هذه عيمجلا

ركششلاب تمدقت ةيعمجلا اهتهج

تهون امك، اهدناشس نم عيمجل

فر˘ط ن˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ن˘˘شسح˘˘ب

نأا ل˘ب˘ق، ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

سضع˘ب ع˘يزو˘ت ر˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي

ءا˘˘شسن˘˘لاو لا˘˘جر˘˘˘ل˘˘˘ل سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا

تايولحلا ىلإا ةفاشضإا، ىشضرملا

ةنيدم اهب ةفورع˘م˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

فيارغلا و جنفشسلا ةشصاخ ةبانع

يتأات رخآا بناج نم. ةنيمطلا و

ة˘ط˘ششنأا را˘طإا ي˘ف ة˘جر˘خ˘لا هذ˘˘ه

ةيعامتج’ا ةيريخلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

و نارفغلا ةيع˘م˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح،

م˘˘هأا ىد˘˘حا ءا˘˘ن˘˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج

.ميرلا نيح يف ةلاعفلا تايعمجلا
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ةبيعششلا ةقطن˘م و˘ن˘طاو˘م ي˘كت˘ششي

008 و003 يحب نينطاقلا ةشصاخ

ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ن˘˘م ي˘˘م˘˘ها˘˘شست ن˘˘كشسم
دق يتلا ةيئي˘ب˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا و ة˘يرز˘م˘لا
ةيدلب حلاشصم ليوحت ءارج مهب لحت
ةغرف˘م ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا را˘م˘ع يد˘ي˘شس
سضورفملا نم ناك تقو يف ةيمومع
ةيلزنم˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا هذ˘ه ي˘مر م˘ت˘ي نأا
تببشست دقو ،ءاقرزلا ةكربلا ةغرفمب
يتلا ةهيركلا حئاورلا يف ةلاحلا هذه
نأا ة˘˘جرد˘˘ل ، لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لا تل˘˘˘شصو
ح˘ت˘ف م˘ه˘نا˘كمإا˘ب د˘ع˘ي م˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تاب عشضولا نأا امك، ةيوهتلل ذفاونلا
ةثراك ثودحب نينطاوملا بشسح ؤوبني
ىلع ع˘شضو˘لا ل˘ظ ا˘م لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئ˘ي˘ب
ةي’و ي˘لاو ل˘خد˘ت˘ي م˘لو ه˘ي˘ل˘ع و˘ها˘م
يدعتلا اذه فقول دوهزم قيفوت ةبانع
لظ يف مهئانبا ةحشصو مهتمÓشس ىلع
،مهتاخرشصل ةيلحملا تاطلشسلا لهاجت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘شضو˘لا تا˘ب ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م
زجع لظ يف لمتحي ’ رامع يديشس
طشسبأا ةهجاوم نع ةيلحملا تاطلشسلا

بÓكلاو ةمامقلا رارغ ىلع رومأ’ا
اهيلع ءا˘شضق˘ل˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو ةدر˘ششم˘لا

vu 5/4 يح ةيعمج عفد يذلا رمأ’ا،

دو˘شسأا ر˘ير˘ق˘ت لا˘شسرإ’ را˘م˘ع يد˘ي˘شسب
ةيلحملا تاعامجلا و ةيلخادلا ةرازول
عشضولاب هيف ددنت ةينارمعلا ةئيهتلا و
م˘هأا ىد˘حا ه˘ي˘˘لإا تلآا يذ˘˘لا ي˘˘ثرا˘˘كلا
راششتن’ا ةجيتن ةبانع ةي’و تايدلب
ةلاشضلا تاناويحلا و ةمامقلل بيهرلا

ءاج امبشسحو بÓكلاو راقب’ا ةشصاخ
عيمج دافنتشسا دع˘ب ه˘نإا˘ف ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘ف
ءارو ايعشس ةينوناقلا لئاشسولا و قرطلا
ددهي حبشصأا بعشص يئيب عقاو رييغت
ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب نا˘˘كشسلا ة˘˘ح˘˘شص و ة˘˘مÓ˘˘شس
ةريثكلا ىواكششلا مغر ، رامع يديشس
تÓباقملا و ةيباتكلا تÓشسارملا و
نود نكل نيلوؤو˘شسم˘لا ع˘م ةر˘ششا˘ب˘م˘لا

ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا رر˘˘˘ق˘˘˘ت ىد˘˘˘ل ،ىود˘˘˘ج
ةيلخادلا ةرازو يف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘مو˘كح˘لا

عشضولل لح داجيإاو لخدتلا لجأا نم
ة˘يد˘ل˘ب ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لا رو˘هد˘ت˘م˘˘لا
ديعبلاب سسيل نمز ذنم رامع يديشس
و ةمام˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘ششت˘ن’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةقطنملا يف راقبأÓل يئاوششعلا يعرلا

ل˘باز˘م˘لا ن˘م ذ˘خ˘ت˘ت ثي˘ح ة˘ير˘شضح˘˘لا

رثاكت نم يناع˘ت ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘عر˘ل ا˘نا˘كم

تاعمجملا يف ةلاشضلا بÓكلل بيهر

ناكشسلا ةمجاهم˘ب مو˘ق˘ت و ة˘ي˘نا˘كشسلا

ةشصاخ مهتايح ىلع ارطخ لكششي امم

.خويششلا و لافطأ’ا ةئف
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ءاطششن اهقلطأا ناك يتلا كلت كلذكو
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘كب˘شش ر˘ب˘˘ع
لاد˘ب˘ت˘شسا ى˘لإا ن˘يزا˘ب˘خ˘لا تعد ي˘ت˘˘لاو
ىلع اظافح ةيقرولاب «نوليانلا» سسايكأا

كل˘ت ن˘ي˘ب ن˘˘مو كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ح˘˘شص
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘ي˘˘لإا تعد ا˘˘م تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
باحشصأا كلهتشسملا ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يف زبخلا ةدام عيب بنجت ىلإا زباخملا
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كششب ة˘ي˘كي˘ت˘˘شسÓ˘˘ب سسا˘˘ي˘˘كأا

امل كلذو ةيقرو سساي˘كأا˘ب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘شساو
ىلع يبلشس ريثأات نم «نولينلا» سسايك’
هنأا ةمظنملا تدكأاو.كلهتشسملا ةحشص

158 مقر ةيرازولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط

سصوشصخب62/11/9102 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا سسا˘˘ي˘˘ك’ا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
ى˘ل˘ع بجو˘ت˘شسي ة˘يذ˘غأÓ˘ل ة˘شسمÓ˘˘م˘˘لا
زبخلا ةدام ءارشش وأا عيب بنجت نيزابخلا

سسا˘ي˘كأا ي˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘ششمو مو˘˘ح˘˘ل˘˘لاو
سسايكأاب اهلادبتشساو ايئاهن ةيكيتشسÓب
دعب ةمظنملل ءادنلا اذه يتأايو .ةيقرو
عقاوم ربع ءاطششن اهب ماق يذلا كرحتلا
ءا˘ب˘طأا م˘ه˘ن˘مو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا

تا˘ه˘ج˘لا تز˘ج˘ع نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘لدا˘˘ي˘˘شصو
قيبطتو ةباقرلا سضرف نع ةلوؤوشسملا
ي˘˘ب˘˘كتر˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ةو˘˘˘ق
سسمت نأا اهنأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
ريدجلاو. كلهتشسم˘لا ة˘مÓ˘شسو ة˘ح˘شصب
ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا نا ةراششإ’اب

تقو ي˘ف تحر˘ط تنا˘˘ك كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
لوح انايبتشسا نيكلهتشسملا ماما قباشس
سسا˘˘˘ي˘˘˘كأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘شسا عو˘˘˘˘شضو˘˘˘˘م
ةدا˘˘م ءار˘˘شش د˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
حار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘ت سضر˘˘غ˘˘ب كلدو ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ن˘م ز˘با˘خ˘م˘لا ع˘ن˘م˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل
عيب دنع «نول˘يا˘ن˘لا» سسا˘ي˘كأا ماد˘خ˘ت˘شسا

ةدا˘م˘ل ا˘م˘ل تا˘يو˘ل˘ح˘˘لاو ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا ةدا˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘شضأا ن˘˘˘م كي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
نيكراششملا ةمظ˘ن˘م˘لا تعدو .ة˘ح˘شصلا
ةلئشسأ’ا ىل˘ع در˘لا نا˘ي˘ب˘ت˘شس’ا اذ˘ه ي˘ف
نم نكمم ددع ربكأا عمج فدهب ةقدب
سسا˘ي˘ك’ا لو˘ب˘ق˘ب ءاو˘شس ن˘˘ي˘˘تو˘˘شصم˘˘لا
.ةيقرولاب اهلادبتشساب وأا ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا

جزاطلا زبخلا نأا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تلا˘ق ا˘م˘ك

و ةي˘مو˘ي˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘ح ي˘ف ة˘يرور˘شض ةدا˘م

سسايكأا يف زبخلا أاّبعي يئاذغلا انماظن

عيب طاقن و زبا˘خ˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب

ئبعي يتلا سسايكأ’ا يف كيأار ام زبخلا

ةئبعت دنعو ؟ زبخلا ةدام نوزابخلا اهيف

يكيتشسÓب سسيك لخاد نخاشسلا زبخلا

ةيلمعلا هذه نأا ملعت له ،سسيكلا قرعتي

ةر˘كف د˘يؤو˘ت ل˘هو ؟ ة˘˘ح˘˘شصلا˘˘ب ةر˘˘شضم

سسايكأاب ةيكيتشسÓبلا سسايكأ’ا لادبتشسا

لهو ؟ زبخلا ةئبعتل سشامق نم وأا ةيقرو

سسا˘˘ي˘˘كأ’ا لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ع˘˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘يؤو˘˘˘ت

بجومب زبخ˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا

. عدار نوناق

 لخدتلاب يلاولا نوبلاطي يمهاشست نكشسم008 و003يح ونطاوم

ةيمومع ةغرفم ىلإا ةبيعششلا ةقطنم لوحت رامع يديشس ةيدلب حلاشصم

نيكلهتشسملا ناشسحتشسا تيقل ةيلمعلا

ةيقرولا سسايكألا يف  زبخلا عيب يف عرششت زباخم
ام ةبانع ةنيدم ءايحأا نم ديدعلاب ةيكيتشسÓبلا اشضوع ةيقرولا سسايكأ’ا يف زبخلا عيب ةيلمع يف سسمأا لوأا ذنم ةبانع ةي’وب زباخملا نم ديدعلا تعرشش

. ةيلحملاو ةينطولا ةيمشسرلا تاردابملا نم ديدعلل ةباجتشسا كلذ يتأايو نينطاوملا ناشسحتشسا يقل



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

37859ددعلا0202 يفناج40 تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

بقل سضوعت رأوزع ةمسسب
ةريزوب «ةبغاسشم ةبئان»

لوبقب ىظحت ةريزو رثكأا راوزع ةمضسب تتاب
اهفوقول ارظن ةديدجلا ةموكحلا يف بعضشلا
ى˘ي˘ح˘يوأا ق˘˘با˘˘ضسلا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف
ةضسارضش لكب نينطاوملا قوقح نع اهعافدو
قلطأا اهنيح ،نويرئازجلا هضسني مل ام وهو
نكت مل اهنأل ةبغاضشملا بقل سضعبلا اهيلع
ىلع لوألا ريزولا ةوطضس نم ىتح فاخت

فضض .«نينجدملا باونلا» نم ريثكلا فÓخ
يف ةبجحم لوأا يه راوزع نإاف كلذ ىلإا
مت نأا دعب اذهو ايرازو ابضصنم دلقتت رئازجلا

.ناملربلا عم تاقÓعلا ةرازو اهحنم

يأومأرت ةبرع541 عنسصت ةبانع لاتيسس
ةماعلا ةضسيئرلا ةريدملل اًقفو
نإاف ،ةبانعب لاتيضس ةكرضشل
ةبرع541 تعنضص ةضسضسؤوملا
تلضصو امك نآلا دح ىلإا ياومارت
ىوتضسم ىلإا ينطولا جامدإلا ةبضسن
ةئملاب23 تغلب ذا «لوبقم دج»
لوانم51 يلاوح دامتعا لضضفب
ياومارتلا لاجم يف نيلهؤوم
تلاجملا يف نوطضشنيو
ةيندعملاو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا

.جاجزلا اذكو تÓباكلاو

برعلأ لثمت سسنوت

نمألأ سسلجم يف
ءاعبرألا ،مانتيفلا ةلود تنضضتحا

ةيرودلا ةضسائرلا ،طرافلا

رهضشل يلودلا نمألا سسلجمل

ةدحتملا تايلولل افلخ يفناج

ملضستت سسنوتو .ةيكيرمألا

يلودلا نمألا سسلجم يف ادعقم

لودلا ليثمتل مئاد ريغ وضضعك

يتلا تيوكلا لدب ةيبرعلا

.دعقملا اذه رداغتضس

سسنوتب ةسضايرلل أريزو بايذ قراط
ةموكحلا سسيئر راتخا
فلكملا ةيضسنوتلا
مجن يلمجلا بيبحلا
بختنمو يجرتلا
قراط قباضسلا سسنوت
بضصنم يلوتل بايذ
ةضضايرلا نوؤوضش ريزو
نمضض بابضشلاو
تاءافك ةموكح
فضشك ةلقتضسم ةينطو
سسمأا لوأا اهنع
.سسيمخلا

ةموكحلأ يف ريزو رغسصأأ ديلو نيسساي
ريزولا ةموكح تنمضضت
،دارج زيزعلا دبع لوألا
ءاضسم اهنع نلعملا
قطانلا لبق نم سسيمخلا
دمحم ةضسائرلل يمضسرلا
يف اريزو ،ديعضسلا
نم نيرضشعلاو ةضسداضسلا

ـب رمألا قلعتيو .هرمع
يذلا ،«ديلو نيضساي»
ريزولا بضصنم يف نيع
فلكملا بدتنملا
.ةئضشانلا تاضسضسؤوملاب



ق˘ير˘ف ةا˘قÓ˘م˘ل ي˘جر˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ع˘˘ت˘˘ضسي

61 ةرود˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
بعلمب اذهو ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ة˘ضسفا˘ن˘م˘ل
ة˘ه˘جاو˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب ي˘˘ناد˘˘يو˘˘ضس
تا˘ي˘ط˘ع˘م ةد˘ع˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس
ي˘ف ن˘ي˘ت˘ق˘ير˘ع  ن˘ي˘˘ت˘˘ضسرد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب حر˘˘ط˘˘ت
لهأات دع˘ب ل˘هأا˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘قر˘ضشلا ةد˘عا˘ق˘لا
ي˘˘ف سشار˘˘ح˘˘لا ما˘˘مأا دو˘˘ضسألا بر˘˘ضسلا ءا˘˘ن˘˘˘بأا

ربكأا لامأاو تاحومط تحبضصأا23 رودلا
ءÓ˘مز˘ل بي˘ط˘لا دودر˘م˘لا د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ب˘˘ضس ا˘˘م˘˘م
ىعضست هيلعو ةريخألا ةلحرملا يف حارم
فورظلا لك ريفوت لجأا نم قيرفلا ةرادإا

ل˘ه˘ضسلا˘ب سسي˘ل سسفا˘ن˘م ما˘مأا ةارا˘ب˘م˘لا مو˘˘ي
يف طضشنت يتلاو ةيبوبلا قيرفل ةبضسنلاب
د˘جاو˘ت˘يو ةاو˘ه ي˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا م˘˘ضسق˘˘لا

ىلإا ي˘تأا˘ي ن˘˘لو ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك ن˘˘م˘˘ضض
نم امنإاو ةحايضسلا لجأا نم ةملاق ةنيدم
ىق˘ب˘يو ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا
يتلا نخلاب رضصان ةبيتك بناج نم رذحلا

ىلع ةرم يناث يف ديج قاور يف دجاوتت
هراضصنأا مامأاو هناد˘ي˘م˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي ي˘لاو˘ت˘لا

يف Óبقتضسم رركتت ل دق ةنيمث ةضصرف
را˘˘ظ˘˘نألا بل˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
. ةلوطبلاب ةنراقم

6002 مشسوم ذنم61 رودلا ىلإا دوعي

:5002

رودلا ىلإا ةملاق يجرت قيرف لهأاتي مل

5002-6002 مضسوم يأا ةنضس321 ذنم61

لئابقلا ةبيبضش قيرف اهموي تهجاو امكو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘ضصبو ر˘ف˘ضصل فد˘ه˘ب ته˘ت˘˘ناو
ي˘ف ا˘ه˘مو˘˘ي دو˘˘ضسألا بر˘˘ضسلا ىو˘˘ت˘˘ضسم نا˘˘كو
نكل اديعب باهذلا هناكمإاب ناكو يلÓعلا

ةأاجافملاو اهتيضصوضصخ اهل سسأاكلا هضسفانم
راودأا فلتخم يف ةرماغملا هذهل يهتنت ل

 .سسأاكلا

رودلا رأطإا يف98 تأيركذ ةدأعتشسا
ةيبوبلا مأمأا يئأهنلا فشصنلا

ةميدق تاياك˘ح ه˘ل ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘ت ق˘ير˘ف
ز˘ع ما˘يأاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ة˘ضسفا˘ن˘˘م ع˘˘م
ثÓ˘ث ل˘ضصو ا˘م˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا د˘˘ج˘˘مو
مضسوم اهنيب نم يئاهنلا فضصن ىلإا تارم

ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت ا˘˘م˘˘ل0991-9891
ةينتابلا ةيدولوملا ما˘مأا ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا

يبلضسلا لداعتلا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ته˘ت˘نا ثي˘ح
حيجرتلا تابرضضب ةيبوبلا قيرف لهأاتو
ي˘ب˘ل˘ضسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ته˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘ك
كلذب عي˘ضضو ي˘فا˘ضضإلاو ي˘نو˘نا˘ق˘لا تقو˘لا
ي˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘ضصن ثلا˘˘ث ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا

تارماغم˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م˘لا ة˘ضضا˘ير˘لا ه˘تر˘ي˘ضسم
 .يئاهنلا ىلإا حجنيلو لضصي مل نكل

ةارأبم يف يثÓث يدوهزمو ويدياو نونك
 ةشصأخ

دجاوت ةنتاب ةيدولوم يبعل سصخي اميف
قيرف ناولأا لمح مهل قبضس نيبعل ثÓث
دوهزمو نونك نم لك اقباضس ةملاق يجرت
ام اودأاو ىوتضسملا يف اوناك نيذللا اويديأاو

م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه راد˘˘قألا تءا˘˘˘ضشو م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةضسفانم راطإا يف ةيبوبلا قيرف ناولألاب

بعلمب اذهو61 ةرودلا ةيروهمجلا سسأاك
نو˘ك˘ت˘ضسو ة˘م˘لا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب ي˘˘ناد˘˘يو˘˘ضس
رو˘˘ضضح˘˘بو ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م ة˘˘حر˘˘ف˘˘لاو ةرا˘˘ثإلا

ىقبتضسو ةيضسمألا هذه˘ل ةر˘ي˘ف˘غ ر˘ي˘ها˘م˘ج
ن˘ي˘ب ىضسن˘تل ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘˘م˘˘لا تا˘˘ير˘˘كذ
ة˘ي˘˘بو˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ف˘˘قو ا˘˘م˘˘ك ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نم يجرتلا قيرف مرحو دينع سسفانمك
ة˘فا˘ضصو˘لا ة˘ب˘تر˘م ه˘لÓ˘ت˘حا د˘ع˘ب دو˘˘ع˘˘ضصلا

راضصتنا ةملاقب نيتهجاوملا جئاتن تناكو
ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘با˘ق˘مو ر˘ف˘ضصل فد˘ه˘ب ة˘ي˘˘بو˘˘ب˘˘لا

.ةيبوبلا لداعتب ةنتابب

لأيكو وحوح ةلأقتشسا دعب بردم نودب
 قيرفلا دوقي

اميف نيبردم3 ةيدولوملا قيرف كلهتضسا
ي˘ن˘طو˘لا م˘ضسق˘˘ل با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م سصخ˘˘ي
رك˘يو˘ب ة˘ي˘قر˘ضشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا

نوك˘ت˘ل طرا˘ف˘لا مو˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ءاد˘ب
ل˘ضصي˘ف ع˘م هدو˘ع˘ضص د˘ع˘˘ب م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
لضصاويل راوضشم˘لا ل˘م˘ك˘ي م˘ل يذ˘لا يوÓ˘ع˘ل
عم ن˘ك˘ل ةر˘ي˘ضسم˘لا و˘حو˘ح ر˘ي˘م˘ضس برد˘م˘لا
نييعت راظتنا يف با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘ه˘ن
هذه نم دار˘م لا˘ي˘ن دو˘ق˘ي˘ضس د˘يد˘ج برد˘م
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا دا˘ج˘يإا ل˘مأا ىل˘ع ة˘ل˘حر˘م˘لا
ي˘جر˘ت ما˘مأا سسأا˘˘ك˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘ب˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

  .تبضسلا اذه ةريهظ ةملاق
 يلاجق  نب ديمحلا دبع

رهظ ءاعبرألا ةنيدمب فولخم ليعامضسإا““ بعلم نضضتحي
ءاعبرألا لما نيب سسأاكلا ةضسفانم نم61 رودلا ءاقل مويلا

ةلضصاومل قيرف لك ىعضسي ثيح ،ياد نيضسح رضصن هفيضضو
،ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘ط˘ق˘ن د˘ع˘با ىلا ا˘ه˘ب لو˘˘ضصو˘˘لاو سسأا˘˘ك˘˘لا ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م
ببضسب ،مضسوملا اذه ابعضص اعضضو ،ياد نيضسح رضصن سشيعيو
يو˘ت˘ضشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ةر˘ج˘˘ه

ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا بب˘ضسب ءاو˘جألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت اورر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
مجا˘ه˘م˘لا نأا م˘ل˘عو ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا
ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م اد˘ج ا˘ب˘ير˘ق تا˘ب ،مودرز ناو˘˘ضضر با˘˘ضشلا
مجنلا ةقفر ةيفارتحا ةبرجت سضوخل ،يضسنوتلا يرودلا
،ءا˘ت˘ضشلا اذ˘ه ه˘م˘ضضل ة˘ح˘ل˘م ة˘ب˘غر ىد˘بأا يذ˘˘لا ،ي˘˘ل˘˘حا˘˘ضسلا

عنمل يدانلا ةرادإا سسلجم اهلذبي يتلا تلواحملا مغرو
ظافحلل ةجاحب قيرفلا نأاو ةضصاخ ،ليحرلا نم بعÓلا

يذ˘لا غار˘ف˘لا د˘ضسل دد˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل باد˘˘ت˘˘ناو هز˘˘ئا˘˘كر ىل˘˘ع
ىلع رضصم مودرز نأا لإا ،دادعتلا ىوتضسم ىلع هنم وكضشي
ةيدنألا رثكأا نم ،ياد نيضسح رضصن دعيو ،ءاوجألا رييغت
م˘ه˘م˘هأا ،ا˘ه˘ي˘ب˘عل زر˘بأا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘حر تد˘ه˘ضش ي˘ت˘لا

يدان ةرادإا سسلجم تابو ،ياغوت نيمأا دمحمو ،اياي يزوف
˘مد˘ق˘ت د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع د˘ضسح˘ي ل ف˘قو˘م ي˘ف ،ياد ن˘ي˘ضسح ر˘ضصن

تاعزانملا ةنجل ىدل ىوكضشب ،اياي يزوف ،باعلألا عناضص
ذنم هرجأا اياي قلتي ملو ،هحيرضست قئاثو ىلع لوضصحلل

ةنج˘ل ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا ىل˘ع هر˘ب˘جأا يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف

سسيئر فلخأا نأا دعب هتاقحتضسم ىلع لوضصحلل تاعزانملا
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ي˘ضضق˘لا ة˘يو˘ضست˘ب هدو˘عو ،و˘ل˘ح˘ل دار˘م يدا˘ن˘لا

ق˘ئا˘ثو ىل˘ع لو˘ضصح˘لا ىل˘ع ا˘يا˘ي ر˘ضصيو ،با˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نألا د˘˘حأل ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ه˘˘ح˘˘ير˘˘ضست
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘يو˘ت˘ضشلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ولوؤوضسم لواحيو ،ةنيطنضسق بابضشو ،فيطضس قافو اهزربأا
ءاهنإا لجأا نم بعÓلا عم قافتل لضصوتلا ياد نيضسح رضصن

،ةبعضصلا ةيلاملا قيرفلا ةيعضضو ببضسب ،ايدو رمألا اذه
تادقاعت يأا ءارجإا نم امورحم نآلا ىلإا لازل هنأاو ةضصاخ

.باكروب ريمأا ،قباضسلا بعÓلا عم هتيضضق ببضسب
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ر˘كا˘ضشت ىف˘ط˘ضصم بع˘˘ل˘˘م ن˘˘ضضت˘˘ح˘˘ي
باهذ ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ةر˘ه˘ضس ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر
يرئازجلا ةيدو˘لو˘م ن˘ي˘ب ة˘يد˘نأÓ˘ل
ءا˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضو
ىوقا نيب نم ءاقل يهو ،يواضضيبلا
ةضسفانملا هذه نم رودلا اذه ءاقل
ةز˘ئا˘ج ا˘ه˘ب جو˘ت˘م˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ءا˘ن˘بأا ىع˘ضسيو ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م
يف ةحيرم ةجيتن قيقحتل ديمعلا

يذلا ةدوعلا ءاقل لبق مويلا ةارابم
ر˘ه˘ضشلا ي˘ف بر˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي˘˘ضس
نوكتضس يذلا ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
،يبرغملا قير˘ف˘ل˘ل ه˘ي˘ف ة˘ي˘ل˘ضضفألا

ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر ىل˘˘˘˘ع بع˘˘˘˘ضصا نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسو
ة˘يدو˘لو˘م˘لا لازا˘مو اذ˘˘ه ،ة˘˘جرارد
ة˘˘لا˘˘قا د˘˘ع˘˘ب برد˘˘˘م نود˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘ضسي
ةيدولوم يدان لضضف ثيح ،ينوزاك
ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ثير˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ د˘˘يد˘˘˘ج برد˘˘˘م
ن˘ي˘م˘ل ف˘˘ضشكو ،ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ي˘˘ب
ة˘يدو˘لو˘م˘ل ما˘ع˘لا فر˘ضشم˘لا ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك
،ي˘˘نوزا˘˘ك ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ نأا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘م ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م د˘ع˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي˘˘ضس
لبقملا سسيمخلا موي فيطضس قافو

،41 ةلوجلا نم ةلجؤوم ةارابم يف
ةعاذإÓل حيرضصت يف ريبك حضضوأاو
ل˘ضصتا ه˘نأا˘ب ،سسمأا لوأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يدو˘ج تيآا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع برد˘˘م˘˘لا˘˘ب
بيردت نم مايأا لبق لاقتضسا يذلا

سضفر ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف
برد˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ضس ه˘˘˘نأا˘˘˘ب مز˘˘˘ج˘˘˘لا
ر˘ي˘ب˘ك هو˘نو ،ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةاقÓم لبق ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘ل

،يبرغملا يواضضيبلا ءاجرلا هفيضض
ةيدولوملا يبعل لك نأاب فاضضأاو

ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘ل˘ل نوز˘ها˘ج
ر˘ي˘خ˘ل˘ب رو˘ن˘لا د˘ب˘ع م˘جا˘ه˘م˘لا اد˘˘ع

ق˘ير˘ف˘لا نأا ىل˘ع ادد˘˘ضشم ،با˘˘ضصم˘˘لا

لود˘˘˘˘ج را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا لوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضس
يفو ،ءاجرلل محدزملا تايرابملا
د˘ي˘م˘ح م˘ضضنا ،ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يوا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا بعل داد˘˘˘حأا
ءاجو ،تابايغلا ة˘م˘ئا˘ق˘ل ي˘بر˘غ˘م˘لا

لÓ˘˘خ بعÓ˘˘لا ة˘˘با˘˘˘ضصإا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذ
ي˘براد˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآا
،ي˘طا˘بر˘لا ح˘ت˘ف˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

،ءاجرلا تابايغ ددع عفتري اذهبو
نوناب ردبو هاجن سسيرباف لمضشيل
،تا˘با˘ضصإلا بب˘ضسب تا˘با˘ي˘غ ا˘ه˘ل˘جو
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ز˘ي˘ه˘ج˘ت ي˘˘ف ،يوا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘ل˘˘ل
ا˘˘ب˘˘˘ضسح˘˘˘ت حا˘˘˘ن˘˘˘ن بو˘˘˘يأا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
لÓ˘˘خ ،ة˘˘با˘˘˘ضصإل حا˘˘˘ن˘˘˘ن سضر˘˘˘ع˘˘˘تو

يوا˘˘ضضي˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت
نأا ارظتنم ناكو ،يضضاملا عوبضسألا

،ةيدولوملا مامأا ةارابملا نع بيغي
ىلإا ءاجرلا ة˘ث˘ع˘ب ع˘م حا˘ن˘ن ر˘فا˘ضسو
بردملا هرا˘ت˘خا نأا د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘˘ضض ي˘˘˘مÓ˘˘˘ضسلا لا˘˘˘م˘˘˘ج
نو˘نا˘ب رد˘ب بنا˘ج ىلإا ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

.هاجن سسيرتابو

لقت ل ةيبرعلا ةلوطبلا”” :يرخشص
””سسأأكلاو ةلوطبلا نم ةيمهأا أندنع

ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ير˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضص داؤو˘˘˘˘ف بر˘˘˘˘عأا
،رئازجلا ةيدولوم يدانل يضضايرلا

ىل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ةرد˘˘ق˘˘ب ه˘˘نا˘˘م˘˘يإا ن˘˘ع
يواضضي˘ب˘لا ءا˘جر˘لا ة˘ب˘ق˘ع ي˘ط˘خ˘ت
ع˘بر با˘هذ ي˘ف ،مو˘˘ي˘˘لا ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

سسدا˘˘˘ضسلا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘م سسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
نأا˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضص د˘˘˘˘كأاو ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘˘ل
ةو˘خأÓ˘ل ارا˘ع˘ضش نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

لاقو ،نيدلبلا ءانبأا نيب ةبحملاو
ل˘ئا˘ضسو˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ير˘˘خ˘˘ضص

يدانب بحرن““ :سسما لوا ،مÓعإلا
،يناثلا هدلب يف يبرغملا ءاجرلا
نيب ايبراغم اضسرع نوكتضس ةارابملا

،ةفراج ةيبعضش ناكلت˘م˘ي ن˘ي˘ق˘ير˘ف
نيب محÓتلا ديكأاتل ةضصرف هذهو
،““ي˘بر˘غ˘م˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘ع˘ضشلا

رو˘ضضح˘ل˘ل ا˘نرا˘ضصنأا و˘عد˘ن““ :فا˘ضضأاو
قوف ةزيمم دهاضشم ميدقتو ،ةوقب
ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘ضشت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،تا˘˘˘جرد˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيباجيإا ةجيتن قيقح˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘ط˘˘ن ذإا

اد˘ج ة˘م˘ه˘م د˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
سسأاكو ةلوطبلا لثم ،انل ةبضسنلاب
ينزاخم بردملا““ :عباتو ،““رئازجلا
ةليكضشتلا دوقيضسو ،ةيدولوملا نبا

،ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
رقتضسن ىتح اهيلت يتلا تايرابملاو

ن˘ح˘ن ،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا م˘ضسا ىل˘˘ع
هءاقب انمهيو ،هتءافكب نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘م
:م˘˘تأاو ،““ي˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا ىل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ضس““
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ضشلا تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا

ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘ب ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ط˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب غار˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ضسل ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثا
،يروحم عفادم بناج ىلإا ،يمامألا

ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ن ىت˘˘˘˘˘ح
.““تاضسفانملا
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ةيعمج ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةيدنأا تلهأات
نم و ،نارهو ة˘يدو˘لو˘م و سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تاو ،ف˘ل˘ضشلا
يئاهنلا نمث رودلل ،ةبانع داحتا ،ةيناثلا ةطبارلا

ىلوألا ة˘ع˘فد˘لا ءار˘جإا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك˘˘ل ر˘˘ضشع
دجي ملو ،سسيمخلا سسمأا لوأا رضشع سسداضسلا رودلل
ءانع يأا7102 مضسوم سسأاكب جوتملا ،سسابعلب داحتا
اذ˘ه ناد˘ي˘م ىل˘ع ة˘ير˘ضشم˘لا دا˘ح˘تا ة˘ب˘ق˘ع ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘ل
ي˘ف تي˘ل˘لا ع˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ف˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا
ةيعمج امأا،58 ةقيقدلا يف يناطلضس و53 ةقيقدلا
ي˘˘فا˘˘ضضإلا تقو˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘ل تر˘˘˘ط˘˘˘ضضا د˘˘˘ق˘˘˘ف ف˘˘˘ل˘˘˘ضشلا
نم عفدموب داحتا اهراج و اهضسفانم نم سصلختلل

تنا˘˘ك و،1 –3 ةجي˘ت˘ن˘ب ،تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م م˘ضسق
بارع ةطضساوب ليجضستلا باب تحتتفا دق ةيعمجلا

ليدعت يف راوزلا حجني نأا لبق92 ةقيقدلا يف

نكل،86 ةقيقدلا يف نايزم قيرط نع ةجيتنلا
بعل درط دعب يددعلا اهقوفت و ةيعمجلا ةربخ

ة˘ط˘ضساو˘ب ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘ضست˘ب ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘ح˘˘م˘˘ضس ع˘˘فد˘˘مو˘˘ب
021 ةقيقدلا يف بارع و801 ةقيقدلا يف يحÓف
ل˘مأا نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م تضصقأا و ،ءاز˘˘ج ة˘˘بر˘˘ضض ن˘˘م

ل˘ي˘ج˘ضست ىل˘ع لواد˘˘تو،1 –3 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب سسير˘غ

يف يدي˘م˘حو،32 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ي˘جا˘˘ن فاد˘˘هألا

اميف،24 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ر˘ف˘ير˘ي˘ف و،23 ةقي˘قد˘لا
ءازج ةبرضض قيرط نع ةجيتنلا سسفانملا سصلق
مهرورم ““ةاورمح˘لا““ ن˘م˘ضضي˘ل،05 ةقيقد˘لا ي˘ف

ي˘ف ع˘بار˘لا ل˘هأا˘ت˘م˘لا ا˘مأا ،ة˘لو˘ه˘ضسب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل
ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا و˘ه˘˘ف ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا سسما لوا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ثيح ،ةيناثلا ةطبار˘ل˘ل سسدا˘ضسلا ز˘كر˘م˘ل˘ل ل˘ت˘ح˘م˘لا
يدانلا ةحازإل روهمج˘لا و ناد˘ي˘م˘لا ي˘ل˘ما˘ع ل˘غ˘ت˘ضسا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ةاو˘ه˘لا م˘ضسق ن˘م ىضسو˘م ة˘˘ير˘˘ق رو˘˘م˘˘غ˘˘م˘˘لا
و51 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ي˘بور˘خ ع˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

نويبانع˘لا ل˘ضصاو˘ي˘ل،27 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘فد˘˘م
رارك˘ت ة˘لوا˘ح˘م˘ل م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘ضس ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا م˘ه˘تر˘ما˘غ˘م
2791 ة˘خ˘ضسن سسأا˘ك˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ة˘با˘ن˘ع ءار˘م˘ح زا˘˘ج˘˘نأا

لضصاوتتضسو،(2-0) ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا با˘˘ضسح ىل˘˘ع
92 و32 و5 و4 مايأا رضشع سسداضسلا رودلا تاضسفانم

.يرفيف4 ءاثÓثلا موي يهتنتل يراجلا يفناج

مقغ ةدراطم لصاوي ةباصإلا حبش
““تروبضس وليد يرييروك““ ةفيحضص تفضشك ثيح ،هيدان عم ةيبيردتلا سصضصحلا ىدحإا لÓخ ةديدج ةباضصإل ،يلوبان ـل رضسيألا ريهظلاو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف سضرعت

لجأا نم كلذو جÓعلا يف عرضش ،يضسنرفلا نايتيإا تناضس ـل قباضسلا بعÓلا نإاف ةفيحضصلا تاذل اقفوو ،ةركلل هديدضست بقع ةباضصإÓل سضرعت ةنضس82 بحاضص نأا ،““ةيلاطيإلا

ةطبار تاضسفانم نمضض يتيضس رتضسضشنام هريظنب هقيرف تعمج يتلا ةارابملا لÓخ7102 يف هتباضصإا ذنم تاباضصإلا سسوباك نم مÓغ ىناعو ،نيدايملا ىلإا اعيرضس ةدوعلا ةلواحم
.رضصم ـب ينطولا بختنملا اهب جوت يتلا،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف ةكراضشملاب يحضضي هلعج ةيندبلا مÓغ ةيزهاج مدع نأا ىلإا راضشي ،ابوروأا لاطبأا

ع.سش.م

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعأشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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 داصح
ةضايرلا

61 رودلا /رئازجلا سأك

نارهو ةيدولوم ،سسأبعلب ،فلششلا ةيدنأا لهأأت
 يئأــــهن نــــمثلل ةــــبأنع دأــــحتاو

ةضصاخ ةرئاط ربع

”فاكلا“ لفح ىلإ اعم نوريطي ينامو حقص ،زرحم
دمحم ،زرحم سضاير ،غيلريميربلا موجن مادقتضسل ،ارتلجنإا ىلإا ةضصاخ ةرئاط لاضسرإا ،(فاك) مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا ررق
رحبلا ئطاضش ىلع ،ةيرضصملا ةقدرغلا ةنيدمب لفحلا ماقيضسو ،ايقيرفإا يف لضضفألا زئاوج لفح روضضحل ،ينام ويداضسو حÓضص

سساضسملا مدعو ،مهل فورظلا لضضفأا ريفوت ىلع لمعلاو ،يثÓثلا ةحار لجأا نم ““فاك““ رارق ءاجو ،لبقملا ءاثÓثلا ،رمحألا
ىلإا ًةرضشابم ،لفحلا موي ندنلب ورثيه راطم نم ،ةثÓثلا موجنلا ةضصاخلا ةرئاطلا رضضحتضسو ،مهقاهرإا وأا مهتيدنأا عم مهتيزهاجب
،حÓضص دمحم يرضصملا و ،يتيضس رتضسضشنام مجن ،زرحم سضاير سسفانتيو،ثدحلا ءاهتنا بقع مهب دوعت نأا ىلع ،ةقدرغلا راطم
ةيعابرلاب زرحم زافو،9102 ماعل ،““ءارمضسلا““ ةراقلا يف بعل لضضفأا بقلب زوفلا ىلع ،لوبرفيل امجن ،ينام ويداضس يلاغنضسلاو
ابوروأا لاطبأا يرود ،باقلأاب ““زديرلا““ يئانث جوت امنيب ،ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا ممأا سسأاكل ةفاضضإلاب ،ارتلجنإا يف ةيلحملا

.يضضاملا ماعلا ،ةيدنأÓل ملاعلا سسأاكو يبوروألا ربوضسلاو
ع.سش.م

ةينابضسإلا مÓعإلا لئاضسول اقفو

ةركفم يف لخدي يدنام
يتيتموأ ضيوعتل ةنولشرب

كلذو ،Óيوط رمتضست نل سسيتيب هيدان عم يدنام ىضسيع ةريضسم نأا ودبي
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةر˘ك˘ف˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تلاقتنلا ةلحرم لÓخ هعيقوتب رفظلل ىعضست يتلا ةريبكلا ةيبوروألا

ةنضس82 بحاضص نإاف ،ةينابضسإا ةيمÓعإا ريراقت بضسحو ،ةيلاحلا ةيوتضشلا
““وتاكريملا““ لÓخ همضضل ابضسحت ةنولضشرب يدان يلوؤوضسم ةركفم يف لخد
ةيدجب ركفي ““اغيللا قÓمع““ نإاف رداضصملا تاذل اقفوو ،يلاحلا يوتضشلا

،قباضسلا يضسنرفلا سسمير بعل عم دقاعتلل سسيتيب ـل سضرعب مدقتلا يف
تاب يذلا يتيتموأا ليوماضص ـل لمتحملا ليحرلا سضيوعت لجأا نم كلذو

ىضسيع نأا ىلإا راضشي ،يزيلجنإلا لانضسرأا يدان ىلإا لاقتنلا كضشو ىلع
هرودب لواحي يذلا ديردم وكيتلتأا ةركفم نمضض اضضيأا دجاوتي يدنام
.ةمداقلا ةلحرملل ابضسحت يفلخلا هطخ هزيزعت

ع.سش.م

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا

ي˘ف سسمأا ،راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر ىد˘بأا

لولا يرئازجلا ينطولا بختنملا لوضصح يف ةريبكلا هتقث ةيرئازجلا ةعاذإÓل حيرضصت

اهزرباو،9102 ةيهتنملا ةنضسلاب ةضصاخلا ““فاكلا““ زئاوج نم دضسألا ةضصح ىلع ،هيبعلو

قيرف سسيئر حرضصو ،ةراقلا لخاد بعل لضضفاو بختنم لضضفأاو ،بعل نضسحا زئاوج

نم نيحضشرملا فاكلا زئاوج يف دضسألا ةضصحب زوفتضس رئازجلا““ :Óئاق قباضسلا فلضش ةيعمج

،زئاوجلا هذهب رئازجلا ىلع قدضصتيضس دحأا ل““ :ةينطولا ةطبارلا سسيئر فاضضَأاو ،““اهلجأا

ىلع انلضصحت اذإا““ :عباتو ،““ايقيرفإا ممأا سسأاك يف رضضخلا هققح امل لضصاح ليضصحت اذهف

انوبعلو ،ريبك بختنم انيدل ،كلذ ىلع دحأا سضرتعي نلف ،زئاوجلا هذه يف دضسألا ةضصح

بلغاب زوفن نأا يعيبطلا نمو ةيملاعلا ةيدنألا لضضفأاو تلوطبلا نضسحأا يف نوطضشني

ةنراقم ةرورضض ىلا ةطبارلا سسيئر ،راودم ميركلا دبع تفل ،رخآا قايضس يفو ،““زئاوجلا
حا˘تر˘م ا˘نا““ :لا˘ق ثي˘ح ،بر˘غ˘م˘لاو سسنو˘ت ة˘ضصا˘خو راو˘ج˘لا لود˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘لا
انتجمرب نكل ،تابوعضصلاو قئاوعلا نم ريثكلا انهجاو انناو ةضصاخ ،مضسوملا اذه ةجمربلل

اذهو ،ةدوعلا تايرابم قÓطنإا خيرات انددحو ،باهذلا ةلحرم انيهنأاو ،ىوتضسملا يف تناك
نود˘ق˘ت˘ن˘ي ن˘م““ :فا˘ضضأاو ،““دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب تر˘م ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك زا˘˘ج˘˘نا
مهنأاب عيمجلا فرعيل ،نييرضصملاو ةضسناوتلاو ةبراغملا انءاقضشا اولأاضسي نأا مهيلع ،ةجمربلا

تيب يف لوألا لجرلا رضصأاو ،““انل بضسحي اذهو ،انب ةنراقم مهتايرود يف اريثك نورخأاتم
ذنم اهل سضرعتت يتلا تامجهلا مغر ةيفارتحا لكب اهلمعب موقت هتئيه نأا ىلع ةطبارلا

.مضسوم لك يفو ،مضسوملا ةيادب
ديلو.ف

فاكلا زئاوج نم دسفا ةصح ىلع لصحتس رئازجلا“ :راودم
 ”راوجلا لود نم ريثكلا ةجمرب نم لضفأ انتجمربو

(اضس02:02 ىلع مويلا) يواضضيبلا ءاجرلا – رئازجلا ةيدولوم

بأيإلا ءأقل لبق ةحيرم ةجيتن لجأا نم ديمعلا

ءاقل مويلا رهظ ةيدملاب ““سسايلا ماما““ بعلم نضضتحي
ن˘ي˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘ك ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م61 رود˘لا ة˘م˘ق
يناثلا فر˘ت˘ح˘م˘لا بي˘تر˘ت رد˘ضصت˘م ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا

،لوألا فر˘ت˘ح˘م˘لا رد˘ضصت˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ه˘˘ف˘˘ي˘˘ضضو
نيب عمجتضس يتلا ،ةارابملا ةوق نم ديزي يذلا رملا

ل˘ب˘ق˘ت ل ةارا˘ب˘م˘لا ناو ة˘ضصا˘خ ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا يد˘˘ئار
،ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا فر˘ضش د˘ق˘عو ،ن˘ي˘ن˘ثا ىل˘ع ة˘م˘˘ضسق˘˘لا

،نيبعÓلا عم عامتجا ارخؤوم ،دادزولب بابضش سسيئر
،ةيدملا يبملوأا ةه˘جاو˘م ل˘ب˘ق م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م

تا˘يرا˘ب˘م ما˘ت˘خ ي˘ف بي˘خ˘م˘لا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ
هزكرم نادقفب اددهم بابضشلا تابو ،ةلوطبلا باهذ
92 د˘ي˘˘ضصر˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف لوألا

يذ˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘ضصو ح˘لا˘˘ضصل ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ماما هرظتنت لقأا ةارابمب نكلو ةطقن72 كلتمي
ةرا˘م˘ع بلا˘طو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو

قيلي ريب˘ك م˘ضسو˘م م˘يد˘ق˘ت ةرور˘ضضب با˘ب˘ضشلا ي˘ب˘عل
قلع˘ت ي˘ت˘لا ،هر˘ي˘ها˘م˘ج تا˘حو˘م˘طو يدا˘ن˘لا ة˘ع˘م˘ضسب
،بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا داد˘ع˘ت˘لا ىل˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘مآا

نيب˘عÓ˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ،ي˘م˘ضصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا كÓ˘م ل˘ضضفو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘ضصلا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م ع˘˘فرو
ل˘ظ ي˘ف ة˘ضصا˘خ ،را˘يد˘لا جرا˘خ مو˘ي˘˘لا ،م˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
دعب ،قيرفلا اهي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا فور˘ظ˘لا
.ينارمع رداقلا دبع بردملا ةلاقتضسا

ةمدخ يف يتربخ فيظوت ىلع لمعأأشس”” :يششيرق
”” دادزولب بأبشش

ق˘طا˘ن˘لا ،ي˘˘ضشير˘˘ق ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
هتداعضس نع ،دادزولب بابضش قيرفل ديدجلا يمضسرلا

ىلع ادكؤوم ،يدانلل ةكلاملا ةكرضشلا يلوؤوضسم ةقثب
ءا˘ق˘ترÓ˘ل ،حو˘م˘ط عور˘ضشم د˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت ىل˘˘ع ر˘˘ضصم ه˘˘نأا

ىل˘ع ي˘ضشير˘ق لا˘˘قو ،را˘˘ب˘˘ك˘˘لا فا˘˘ضصم ىلإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
لوأا ،هميدقت تبقعأا يتلا ةيفحضصلا ةودنلا سشماه

ةكلاملا ةكرضشلل ماعلا ريدملا ركضشأا““ :سسيمخلا سسمأا
دكؤوأاو ،يضصخضش يف اهعضضو يتلا ةقثلا ىلع ،يدانلل
اهتبضستكا يتلا يترب˘خ ف˘ي˘ظو˘ت ىل˘ع ل˘م˘عأا˘ضس ي˘ن˘نأا

يقيرفألاو ،يرئازجلا نيداحتلاو ،ةيدنألا ةقفر

:ع˘با˘تو ،““دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ةد˘˘ع د˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘ضصير˘˘ح ة˘˘ك˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ضشلا““

،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘ضشب ءا˘˘˘ق˘˘˘ترلا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ضش ن˘˘˘م ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم
قي˘ق˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ل˘ج˘ع˘ت˘ضسمو م˘ه˘م لوألا عور˘ضشم˘لا
قلعتي يناثلا عورضشملاو ،عوبضسأا لك ةيباجيإا جئاتن
ةدايق تحت ،باب˘ضشلا تا˘ئ˘ف ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ن˘يو˘ك˘ت˘لا˘ب
ا˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل““ :فا˘˘˘ضضأاو ،““فرا˘˘˘ضش مÓ˘˘˘عو˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا
نآلا ق˘ير˘ف˘لا ،ن˘ي˘عور˘ضشم˘لا ن˘˘يذ˘˘ه ي˘˘ف ط˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لا

يضسيئرلا انفده نأا ينعي امم ،ىلوألا ةبترملا لتحي
لفكتيضس نيح ي˘ف ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ىق˘ب˘ي
امب ،هعم قيضسنتلا يتمهم نوكتضسو ،نيوكتلاب فراضش
ر˘ع˘ضشأا““ :م˘ت˘خو ،““يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسمو ر˘ضضا˘˘ح ن˘˘م˘˘ضضي
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأا ا˘ضصو˘ضصخ ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ق˘˘ث˘˘ب
سسأاك بق˘ل˘ب ز˘ئا˘فو ،ىلوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘ب
،يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لاو ،فور˘ظ˘لا ر˘فو˘ت˘ب ن˘ك˘˘ل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا ةد˘˘نا˘˘ضسمو ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘حÓ˘˘تو
.““ةديدج تازاجنإا قيقحت

ديلو.ف

ةمشسقلا لبقت ل ةمق يف ةلوطبلا اردشصتم
دادزولب بابضش – ةيدملا يبملوأا

9102

ياد نيضسح رضصن – ءاعبرألا لمأا

 تأمزلا عقو ىلع سسأأكلا يف ءأعبرألا هجاوت ةيرشصنلا

ة˘ل˘ضسل˘ضس ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ضصاو
ثيح ةيباجيإلا هجئاتنو هتاراضصتنا
بابضشب ةضساوم بردملا لابضشأا حاطأا

ةديضسلا نم61 رودلا يف ىضسوم يح
،قا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ضساو ةراد˘˘˘ج ن˘˘˘ع سسأا˘˘˘ك˘˘˘لا

نولماعتي فيك ةنيدوب قافر فرعو
او˘˘ل˘˘ج˘˘ضس ثي˘˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م ع˘˘م
اوضضقو ركبم تقو يف لوألا فدهلا

يف ةدوعلا يف راوزلا لامآا لك ىلع
فد˘ه˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ي˘ج˘˘ضست د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا
تاميلعت˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ع˘ب˘تاو ،ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ضساو˘م برد˘م˘لا م˘ه˘ل ا˘˘ها˘˘ط˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا
˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘ضض ىل˘˘˘ع دد˘˘˘ضش يذ˘˘˘لا

““ةبنان˘ع˘لا““ رر˘ك  ،سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ي˘˘ف ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ضس
حجن ثيح ةيروهمجلا سسأاك ةضسفانم
رودلا ىلإا لهأاتلا يف يبورخ قافر
دعب يضضاملا مضسوملا يف يئاهن نمث
يف ةركضس رزاب لبقتضسم ىلع مهزوف
ي˘ل˘هأا او˘ه˘جاو ا˘هد˘˘ع˘˘بو61 رودلا
ن˘م˘˘ث رود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف جر˘˘ب˘˘لا
نأا ““ز˘نا˘غ˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا““ ىن˘˘م˘˘ت˘˘يو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لا ة˘عر˘ق م˘ه˘مد˘خ˘˘ت
رودلا ىلإا لوضصولا يف اوحجني نأاو
ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر

ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘ضشع نأا ة˘˘ضصا˘˘خ

ءا˘ضصقإا د˘ع˘ب او˘عر˘ج˘ت˘ي م˘ل سضي˘بألاو
ءاقل يف فيطضس قافو مامأا مهقيرف
ةيعابرب يضضاملا مضسوملا يف بايإلا
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘˘ف اوزا˘˘˘ف نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
91 بعلم يف ةفيظن ةيئانثب باهذلا

6591. يام

ىلع سسمأخلا زوفلا ققحت ةنوب
تأشسفأنملا لك يف يلاوتلا

سسمأا لوأا ةبانع داحتا قيرف ققح
سسماخلا زوفلا ىضسوم يح بابضش مامأا

،تا˘ضسفا˘ن˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع
يف وزاف نأاو حلاب قافرل قبضس ثيح

ةد˘ي˘ضسلا ن˘م ر˘ي˘خألا يو˘ه˘˘ج˘˘لا رود˘˘لا
اهدعبو ناعرذلا بابضش ىلع سسأاكلا

ة˘يدو˘لو˘م ىل˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف اوزا˘˘ف
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘فو را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
˘ما˘˘مأا با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا

ىل˘ع اور˘ضصت˘نا م˘ث بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
نم23 رود˘لا ي˘˘ف رو˘˘ث ي˘˘ن˘˘ب با˘˘ب˘˘ضش
سسمأا لوأا او˘˘ق˘˘ق˘˘حو سسأا˘˘ك˘˘لا ةد˘˘ي˘˘ضسلا
ىضسو˘م ي˘ح با˘ب˘ضش ما˘مأا ر˘خآا را˘˘ضصت˘˘نا
ي˘ف ة˘ضساو˘م برد˘م˘لا لا˘ب˘ضشأا ح˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘ل
ة˘ن˘ضس ي˘ف م˘ه˘ل را˘ضصت˘˘نا لوأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.0202

 ر.ناميلضس

ءاقل مويلا رهظ جريرعوب جرب ةيدمب توا02 بعلم نضضتحي
يف بورخلا ةيعمج ه˘ف˘ي˘ضضو ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘ل˘هألا ن˘ي˘ب يو˘ق ي˘براد
مدقيضس يتلا ةارابملا يهو ،سسأاكلا ةضسفانم نم61 رودلا ةارابم

لهأاتلا مضسح لجأا نم ةربخ نم امهيدل ام لك ناقيرفلا اهلÓخ
يلهألا ةليكضشت فرعت نأا رظتنملا نمو اذه ،لبقملا رودلا ىلا
سشاورد بناج ىلا ،باضصملا طينحج مجاهملا بايغ يجياربلا
،مويلا امود كنارف بردملا هيلع دمتعي نا دعبتضسملا نم يذلا

ىضسي˘ع ةدو˘ع ن˘م ر˘ف˘ضصألا دار˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت د˘ي˘ف˘ت˘ضست ن˘ي˘ح ي˘˘ف
بردملا ري˘ضسي ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘با˘ضصإلا ن˘م ا˘ما˘م˘ت ي˘ف˘ضش يذ˘لا يا˘ب˘لا
فيدرلا يبعÓب داجنتضسلا وحن بورخلا ةيعمج يدانل تقؤوملا

ىلع ةيضساضسألا رضصانعلا رارضصإا لظ يف ةضصاخ مويلا ءاقل يف
لوضصحلا يف مهنم Óما قيرف˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘ل˘ضصاو˘م

حجن ،ىرخأا ةهج نم ،ىرخأا ةيدناب قاحتللاو حيرضستلا ىلع

ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ،جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا سسل˘˘ج˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘ضص م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا م˘جا˘ه˘م ،يرا˘مو˘غ˘لا
لوأا ،ه˘لا˘ق˘ت˘نا دو˘ق˘ع ىل˘ع يرا˘مو˘غ˘لا ع˘قوو ،ن˘ي˘م˘ضسو˘م˘ل ر˘ف˘ضصألا
،يدامح نب سسينأا ،ةرادإلا سسلجم سسيئرب هعامتجا دعب ،سسمأا

دقعلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت˘لا ة˘فا˘ك ىل˘ع نا˘فر˘ط˘لا ق˘ف˘تا ثي˘ح
يف ،ةيدملا يبملوأا ىلإا (اماع82) يراموغلا مضضناو ،ديدجلا
يف حجنيل ،ةبانع داحتا نم امداق يضضاملا يفيضصلا وتاكريملا
ةيناثلا ةجردلا يفاده ةرادضص ىلع هعبرت دعب راظنألا تفل
تاقفضص مضسح ىلإا ،يلهألا ةرادإا سسلجم ىعضسيو ،فادهأا01ـب

ىلع ةضصاخ ،ةيراجلا ةيوتضشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةديدج
يف ةوقب ةدوعلا ىلع قيرفلا ةدعاضسمل يمامألا طخلا ىوتضسم
.ةلوطبلا نم يناثلا رودلا

ديلو.ف

 ةنتاب ةيدولوم ةملاق يجرت

 تأنينأمثلا تأيركذبو ةريثم  ةمق يف ةيبوبلاو دوشسألا برشسلا

 بورخلا ةيعمج – جريرعوب جرب يلها

رأشسكنلا وأا رأشصتنلا رأعششب ةارأبم يف ””أكشسيل»و ””أبأكلا””

““جÓيفلا““ مامأا ةفيظن ةيئانثب زوفلا بقع /ةبانع داحتا

 رأشصنألا دعشستو ةيروهمجلا سسأأك يئأهن نمث ةريششأأت كتفت ””ةنوب»



وزو يزيتب ةيسضاوب ““ةلطزلا““ راجت طاسشنل ادح عسضي نمأ’ا
ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت ، ةيعامتج’أ تافآ’أ فلتخم ةبراحم ىلإأ فدهت يتلأ ةينمأ’أ ةيجيتأرتصسÓل ةلصصأوم
ام مهرامعأأ حوأرتت ““ةلطزلأ““ راجتب ةحاطإ’أ نم وزو يزيت ةي’و ةيصضأو ةرئأد نمأ’ ةعباتلأ ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت دق و ، تأردخملأ يف ةرجاتملأ ةمهتب ايئاصضق مهتعباتم تمت نيذلأ و ةنصس63و94 نيب
ةيلخ نايب بصسح و . امأرغ48 ب ةردقملأ ““ةلطزلأ““ نم ةربتعم ةيمك نم ةقرفلأ تزجح امك . مهدصض ةينوناقلأ
نأزيملأ عأرذ ةمكحم مامأ مهميدقت مت نيمهتملأ نإاف وزو يزيت ةي’و نمأÓل ةيلحملأ ةيريدملل ةعباتلأ مÓعإ’أ
ةذفان اصسبح ناماعو جد فلأأ005 ب ةيلام ةمأرغ و ةذفان اصسبح أرهصش81 نينث’أ نيمهتملأ دصض رأدصصأ مت نيأأ

 . ثلاثلأ مهتملأ قح يف ةذفان ةيلام ةمأرغ جد فلأأ005و
 داعصس ليلخ
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. ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ يف اكيرمأأ ىلع برحلأ ايلاطيإأو ايناملأأ اتنلعأأ1491
. (5691 ماع مÓصسلل لبون ةزئاج لان) ““فيصسينويلأ““ ةلوفطلأ ةثاغإأ قودنصص ئصشنت ةدحتملأ ممأ’أ6491

. نيينيطصسلفلل ةيلودلأ قيفوتلأ ةنجل ءاصشنإأ نمصضت يذلأ ةدحتملأ ممأÓل ةماعلأ ةيعمجلأ رأرق رودصص8491
. سسدقلأ ىلإأ بيبأأ لت نم اهتمصصاع لقن نلعت ليئأرصسإأ8491

. اهريصصم ريرقت يف بوعصشلأ قح ىلع سصني يذلأ ةدحتملأ ممأ’أ رأرق رودصص7591

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ىلوألا ىدامج80 ـل قفاوملا -3785 ددعلا0202 يفناج40 تبسسلا

95:50

52:21

00:51

81:71

84:81

مويلا اذهلثم يف ثدح

ةنتابب زاجنإ’ا روط يف ةيانبل عبارلا قباطلا نم ءانبل ريطخ طوقسس
سسمأأ ،ةلمح ةدحو تافاعصسإأ يف ةلثمم ،ةنتاب ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمل ةيلمعلأ حلاصصملأ تلخدت
ةرامعل عبأرلأ قباطلأ نم ،هل سضرعت ريطخ طوقصس رثإأ ،ةنصس74 رمعلأ نم غلبي ءانب فاعصسإأ لجأ’ لوأ’أ

ىدأأ ام ،ةنتاب ةرئأدب ةبعصشلأ يدأو ةيدلبل ةعباتلأ30 ةلمح ةديدجلأ ةنيدملاب كلذو ،زاجنإ’أ روط يف
تافاعصسإ’أ هل تمدق ثيح ،هدصسج نم ةدع ءاحنأأ ىوتصسم ىلع ،ةتوافتم حورجو روصسكب هتباصصإأ ىلإأ
نمأ’أ حلاصصم هيف تحتف تقو يف ،ةنتاب يعماجلأ يئافصشتصسإ’أ زكرملأ ىلإأ هلقن متي نأأ لبق ،ةيلوأ’أ

.أذه طوقصسلأ ثداح يف اقيقحت
ح ناصشوصش

قيلعت نود ةروصص

ينا˘م˘ي˘ل˘صس م˘صسا˘ق ل˘ت˘ق˘م˘ب ةر˘ي˘خأ’أ تأرو˘ط˘ت˘لأ تثد˘حأأ
يف ينأريإ’أ يروثلأ سسرحلل عباتلأ سسدقلأ قليف دئاق
يلودلأ دأد˘غ˘ب ق˘ير˘ط ي˘ف ه˘ب˘كو˘م ىل˘ع ة˘ي˘ك˘ير˘مأأ ةرا˘غ
ةيلاملأ قأوصسأ’أ ي˘ف ةز˘ه ة˘ع˘م˘ج˘لأ سسمأأ ر˘ج˘ف قأر˘ع˘لا˘ب
طبهو ةركبملأ اهبصساكم نع ةيويصسآ’أ مهصسأ’أ تلختف
د˘حأو و˘ح˘ن ة˘ل˘جآ’أ ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’أ م˘˘ه˘˘صسأ’أ دو˘˘ق˘˘ع ر˘˘صشؤو˘˘م
ة˘ثÓ˘ث ي˘لأو˘ح تد˘˘ع˘˘صص ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ را˘˘ع˘˘صسأأ ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيبوروأ’أ تاعاطقلأ تأرصشؤوم عيمج تعجأرتو ةئملاب
ةئملاب2.1و ةئملاب4.0 نيب ترأد بصسنبو أدحأو ’إأ

امك.ةئملاب4.0 زا˘غ˘لأو ط˘ف˘ن˘لأ عا˘ط˘ق ر˘صشؤو˘م ع˘ف˘ترأو
ىرذ برق تا˘يو˘ت˘صسم ن˘ع ة˘ي˘بوروأ’أ م˘ه˘صسأ’أ تع˘جأر˘ت
تأر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لأ لا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صشأ ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ سسمأأ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘˘ق
يف ريبك ينأريإأ يركصسع دئاق لتقم دعب ةيصسايصسويجلأ

زتيور ةلاكو بصسحو.قأرعلاب ةيكيرمأأ ةيوج ةبرصض
6.0 ي˘˘˘بوروأ’أ006 سسكو˘ت˘صس ر˘صشؤو˘م˘لأ سضف˘خ˘نأ د˘ق˘ف

تطبهو ،سشتنيرغ تيقوتب30:80 ةعاصسلأ يف ةئملاب
دوقعلأ تزفقو اصضيأأ ةيصسيئرلأ لودلأ تأرصشؤوم عيمج

سسمأأ تأر’ود ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ي˘˘˘لأو˘˘˘ح تنر˘˘˘ب ما˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘جآ’أ
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ذ˘ن˘م ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘صسم ىل˘عأأ ىلإأ ل˘˘صصت˘˘ل ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

سسدقلأ قليف دئاق يناميلصس مصساق لتقم دعب طرافلأ
امم ةيكيرمأأ ةبرصض يف ينأريإ’أ يروثلأ سسرحلل عباتلأ

قر˘صشلأ ي˘ف تأر˘˘تو˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘عا˘˘صصت ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي
سسايقلأ ماخ لجصسو ماخلأ تأدأدمإأ لطعي دق طصسوأ’أ
ىل˘˘عأأ ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل أر’ود61.96 تنرب ي˘م˘لا˘ع˘لأ

اقح’ رصسحنأ هنكل،9102 ربمتبصس71 ذنم هتايوتصسم
ا˘م˘ب ر’ود69.1 هب˘صسا˘ك˘م ح˘ب˘صصت˘ل أر’ود12.86 ىلإأ

تيقوتب8160 ةعاصسلأ لولحب ،ةئملاب ةثÓث لداعي
بر˘غ ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ ما˘˘خ˘˘لأ دو˘˘ق˘˘ع تع˘˘ف˘˘ترأو سشت˘˘ن˘˘ير˘˘ج

ةئملاب8.2 لدا˘ع˘ي ا˘م˘˘ب ر’ود86.1 طيصسو˘لأ سسا˘صسك˘ت
تقو يف تزفق نأأ دعب ليمربلل أر’ود68.26 لجصستل

لوأأ ذنم ىوتصسم ىلعأأ ليمربلل أر’ود48.36 ىلإأ قباصس
أد˘نأوأأ ىد˘ل ل˘ل˘ح˘م˘˘لأ ا˘˘يو˘˘م درأودإأ لا˘˘قو .طرا˘˘ف˘˘لأ يا˘˘م
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘صسر ي˘˘˘ف رد˘˘˘صصم˘˘˘لأ بصسح ةر˘˘˘صسم˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ل
د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ىل˘˘ع ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ زر˘˘˘ت˘˘˘يور ىلإأ ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإ’أ
ىرن دقو طصسوأ’أ قرصشلأ يف ةريبك لظت سضورعملأ
ةدحتملأ تاي’ولأ نيب تأرتوتلأ دعاصصت يف أرأرمتصسأ

.قأرعلأ يف اينأريإأ ةموعدملأ تاعامجلأو
ت’اكولأ / نيمأأ لداع

ةيطفنلأو ةيلاملأ قأوصسأ’أ يف ““ ةزه““ تثدحأأ ةريخأ’أ تأروطتلأ

 ةيبورو’ا مهسسأ’او عفترت لورتبلا راعسسأا
يناميلسس لتقم دعب ضضفخنت

نئابزل هجُوملأ يجيورتلأ اهصضرع سسيليبوم تقلطأأ
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘صس’أ ن˘˘م ح˘˘م˘˘صسي يذ˘˘لأو ،ق˘˘ب˘˘صسم˘˘لأ ع˘˘فد˘˘لأ
ماجحأ’أ هذه ،ديصصرلل ةئبعت لك دعب تنرتنأ ماجحأأ

005 نم Óثمف ئبعملأ ديصصرلأ ةميق بصسح ،ىدهُت

ةئفلأ امأأ ،مايأأ3 ةدمل ةحلاصصoG 7 :جد999 ىلإأ
oG 51 :جد9941 ىلإأ0001 نم سصختف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

ة˘ي˘حÓ˘صصلأ ن˘م ةد˘م˘لأ سسف˘نو ،ما˘يأأ7 ةدم˘ل ة˘ح˘لا˘صص

ةحلاصص :جد9991 ىلإأ0051 نم ةئفلoG 02 مجحبو
0002 قوف ام ةئفل يهف ايأده رخآأ نعو .مايأأ7 ةدمل

سضرعلأ أذه .اموي51 ةدمل ةحلاصصoG 06 ـب جد
misatboM ,XxiPنئابزل هجُّوم سسيلي˘بو˘م ه˘ت˘ل˘ع˘ج

letaB , otsoG ,siliboM lewA, , suoT lewAو
.poTصص نع امأأÓرمتصسم وهف يجيورتلأ سضرعلأ ةيح
0202. يفناج51 ةياغ ىلإأ

مستبم ضرع

ةادهم تنرتنأا ماجحأا نم اوديفتسساو اوؤوبَع

ةي’وب ةنحصشلأ ةيدلبب ينطولأ كردلأ رصصانع نكمت
سصأر˘قأ’أ ج˘يور˘تو ع˘ي˘ب˘ل ة˘ك˘ب˘˘صش كي˘˘ك˘˘ف˘˘ت ن˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

امدعب سسماخلأ دقعلأ يف سصخصش اهدوقي ناك ةصسولهملأ
لوأد˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل ر˘˘˘كو ىلإأ ه˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ أذ˘˘˘ه لّو˘˘˘˘ح

هذه يف امهفيقوت مت نيرخآأ نيباصش ةقفرب تاصسولهملأ
ي˘ف ة˘ك˘ب˘صشلأ هذ˘ه كي˘ك˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةيدلبب ينطولأ كردلأ رصصانع تغلب تامولعم باقعأأ
ةثلاثلأ يف لهكل ةهوب˘صشم˘لأ تا˘كر˘ح˘ت˘لأ لو˘ح ة˘ن˘ح˘صشلأ

يذ˘لأ ه˘ل˘ح˘م ل˘يو˘ح˘ت سصو˘صصخ˘ب ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ن˘ي˘صسم˘خ˘˘لأو
تÓحمل عباتلأو ةيعرصش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ي˘ل˘ع ىلو˘ت˘صسأ
لوأدتلل ركو ىلأ ةنحصشلاب ةنتيوزلأ ةقطنمب سسيئرلأ

هذه رثإأ ىلع كردلأ رصصانع ماقو ، تاصسولهملأ عيبو
رأرفلأ ىلإأ ينعملاب عفد ام لحملأ ةمهأدمب تامولعملأ

سشيتفت دعب روثعلأ متيل كردلأ رصصانع بأرتقأ روف
نم ف˘ي˘صس أذ˘كو تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ع˘ط˘ق ىل˘ع ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه

تنك˘مو ، رو˘ث˘ي˘ك عو˘ن ن˘م قأروأأ ع˘طا˘قو ر˘ي˘ب˘ك˘لأ م˘ج˘ح˘لأ
نع لقي’ام زجحو هفيقوتب ينعملأ ةقحÓم ةيلمع

نيب اهجيورتل دعتصسي فوقوملأ ناك اصسولهم اصصرق961
فيقوت نم تاقيق˘ح˘ت˘لأ تح˘م˘صس ا˘م˘ك ، ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ نا˘ب˘صش
ةكأرصشلاب لاجملأ تأذ يف ناطصشني اناك نيرخآأ نيباصش
ن˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ةردا˘˘˘˘˘صصمو لوأ’أ سصخ˘˘˘˘˘صشلأ ع˘˘˘˘˘م
.نيفوقوملأ نيصصخصشلأ ةزوحب تناك يتلأ تاعونمملأ

ن˘م ل˘ك˘ب ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘˘م
رصصانع زجح ةفقصشلأ ةيدلبو لجيج ةي’ولأ ةمصصاع

تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘˘م ةد˘˘حو032 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ ا˘˘م كرد˘˘لأ
ةميرجلأ راكوأأ تفدهتصسأ تامهأدم يف كلذو ةيلوحكلأ

ي˘هو ن˘ي˘ترو˘كذ˘م˘لأ ن˘ي˘ت˘ه˘ج˘لا˘ب تا˘عو˘ن˘م˘م˘لأ ي˘˘طا˘˘ع˘˘تو
ةيمأرجإأ تايلمع يموي هبصش لكصشب دهصشت يتلأ قطانملأ

ةقطنمب اصصوصصخ تأركصسملأ ينمدم نيب تأرجاصشمو
لÓ˘خ ةر˘ي˘ط˘خ ف˘ن˘ع لا˘م˘عأأ ا˘ه˘ب تع˘قو ي˘ت˘لأ ن˘˘ثأر˘˘ح

أر˘كو ىح˘صضأأ يذ˘لأ ة˘˘ف˘˘ق˘˘صشلأ دأو أذ˘˘كو ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ
ةيلو˘ح˘ك˘لأ تا˘بور˘صشم˘لأ ا˘م˘ي˘صس تا˘عو˘ن˘م˘م˘لأ ل˘ك لدا˘ب˘ت˘ل
.تأردخملأو

 دوعصسم .م

 سسولهم سصرق002 ةبأرق زجحو هئاكرصش نم نينثأ فيقوتب تحمصس ةيلمعلأ

لجيجب ةنحسشلاب ةسسولهملا بوبحلا عيبل هلحم لّوح ينيسسمخ فيقوت

 نيسصخسش فقوت تسسارنمت ةطرسش
ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةروراق307 زجحتو

ةحفاكم ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘ت ،9102 ةيدÓيملأ ةنصسلأ ةياه˘ن ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ر˘ط˘صسم˘لأ ي˘ن˘مأ’أ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف
عيبو لقن ةيصضق يف نيطروتم (ةنصس15و54) رمعلأ نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم ةي’ولأ نمأاب تأردخملأ
.ردصصملأ ةيبنجأأو ةيلحم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةروراق307 زجح عم ،ةصصخر نودب ةيلوحكلأ تابورصشملأ

نتم ىلع ةصصخر نود ةيلوحكلأ تابورصشملأ عيبب موقي سصخصش دجأوت اهدافم تامولعم ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح
طبصض مت ةينوناقلأ سشيتفتلأو ةبقأرملأ ةيلمعل اهعاصضخإأو اهفيقوت دنعو ،وروصص يح ىوتصسم ىلع ةيحايصس ةبكرم
يلأوح هردق يلام غلبم بناج ىلأ ،عأونأ’أو ماجحأ’أ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةروراق (023) اهلخأدب
مت هيف هبتصشملأ عم قيقحتلأ دعب .رقملأ ىلإأ تأزوجحملأ ةقفر هليوحت متيل ،عيبلأ تأدئاع نم جد (00086)
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو  ديصسلأ عم قيصسنتلابو ،هتماقإأ ناكم ديدحت مت نيأأ ، يناثلأ هيف هبتصشملأ ىلإأ لصصوتلأ

يلأوح طبصض مت ثيح ، ايباجيإأ ناك يذلأ يناثلأ هيف هبتصشملأ نكصسمل سشيتفتلاب نذإأ رأدصصتصسإأ مت ، تصسأرنمت
رقملأ ىلإأ تأزوجحملأ ةقفر هليوحت متيل ،عأونأ’أو ماجحأ’أ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةدحو (394)
تاهجلأ مامأأ امهيف هبتصشملأ ميدقت مت ةيصضقلأ يف قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتصسأ دعبو .هعم قيقحتلأ لامكتصسأو
.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ

 اوسضرعت دارفأا70 ذاقنإا
ةنتابب نوبراكلا ديسسكوأا لوأا زاغب قانتخ’

ثيح ،نوبراكلأ ديصسكأأ يداحأأ زاغب م˘م˘صست ىلإأ ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘ت˘م ن˘ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م سصا˘خ˘صشأأ70 عوبصس’أ ةياه˘ن سضر˘ع˘ت
رصصانع فرط نم نيصصخصش ذاقنإاب رمأ’أ قلعتيو ،بصسانملأ تقولأ يف مهذاقنإ’ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت
ءأرج ءا˘م˘غإأ ة˘لا˘ح ي˘ف أد˘جو ،ة˘ن˘صس52و82 رمعلأ نم ناغلبي ،سسيرأاب ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ
ثيح ،سسيرأأ ةيدلبب حأدزوب يحب عقأولأ ،لزنملأ ةأافدم نم ثعبنملأ نوبراكلأ ديصسكأأ يداحأأ زاغل امهقاصشنتصسأ

تلثمتف ةيناثلأ ةثداحلأ امأأ .ةمزÓلأ تافاعصسإ’أ ةيقب يقلتل ىفصشتصسم ىلإأ امهلقن مث ناكملأ نيعب امهفاعصسأ مت
ةبوعصص ةلاح يف أودجو ،ةنصس35و50 نيب مهرامعأأ حوأرتت ،ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ ةصسمخ ءÓجإأو ذاقنإأ يف
ةأافدم ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لأ نو˘برا˘ك˘لأ د˘ي˘صسكأأ يدا˘حأأ زا˘غ م˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسأ بب˘صسب ،ي˘عو˘ل˘ل نأد˘ق˘ف ة˘لا˘ح ع˘م سسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف
مهلقن مت ثيح ،ةنتاب ةيدلبب رأرصضخإ’أ يحب فانصش عراصشب نئاكلأ يلئاعلأ مهلزنمل يناثلأ قباطلاب ةدجأوتم
.ةمزÓلأ تافاعصس’أ يقلتل يعماجلأ ىفصشتصسملأ ىلإأ ،ناكملأ نيع يف مهفاعصسإأ دعب

ح ناصشوصش

وزو يزيت

 ةنحاسش هتسسهد رمعلا نم9ـلا يف لفط ةافو
ىسسيع داو ةقطنمب

ىصسيع دأو ةقطنمب عقو ريطخ ريصس ثداح رثإأ و هعرصصم تأونصس9 رمعلأ نم غلبي لفط ،سسمأأ لوأأ ةحيبصص  ، يقل
عقو ميلأ’أ ثداحلأ نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و ةنحاصش قئاصس هيف ّببصست ثداحلأ أذه . وزو يزيت ةي’و يف
ىقليل هتصسهد يتلأ ةنحاصشلأ مودقل هبتني نأأ نود افلاصس ةروكذملأ ةقطنملاب قيرطلأ عطقب لفطلأ مهي ناك امدنع
ثثجلأ ظف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ىلإأ ل˘ف˘ط˘لأ ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت و . نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘عر˘صصم
ةفرعمو ثداحلأ لوح اقيقحت نجرأاب ينطولأ ك ردلأ حلاصصم تحتف اميف وزو يزيتب دمحم ريذن ىفصشتصسمب
داعصس ليلخ .ةيحصضلأ ةافو ءأرو فقت يتلأ ةيقيقحلأ بابصس’أ
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