
830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلأ - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد02 نمثلأ5395 ددعلأ - رصشع ةعصساتلأ ةنصسلأـه1441 بجر12 ـل قفأوملأ -0202شسرام61 نينثإلأ

فقوت ةيئ’ولا تاطلصسلا
مهماهم نع «رايمأا» ةثÓث
فراطلاب ةيقبلا راظتنا يف

تايدلبلأ ءاصسؤور نم ددع عصضوب رمأوأأ رودصص دعب
ةــــيئاصضقلأ ةــــبقأرملأ ماــــظن تــــحت

âaS rehkA
يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

moc.zd-aasrehka.www
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بيليف عم رواشتلا دعب دارج هدختا رارقلا

ةريبك تايمكب ةيحقفلا تاجتنملا فانصأ فلتخم رفوت اودكأ

ةيرحبلاو ةيوجلا تÓحرلا قيلعت
سسرام71 نم ءادتبا اصسنرف نم
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 مــــلاصس يدــــيصسب

 بيصصأأ مهل ليمز عم انماصضت
  هنيع ىوتصسم ىلع رجحب

ةيديدحلا ككصسلا لامع
 نوــــــفقوتي لــــــجيجب

 لــــــمعلا نــــــع
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ينـــيعبرأا فاـــقيإا
لـــحم يلجنم يلعب

اــــــصسبلتم ثـــحب
جــــــــــــيورتلاب
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انوروك سوريف
ىلع هقطنم ضرفي
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ررقت ةرازوـلا
فـــقوو قيلعت
يصضايرلا طاصشنلا
رـــئازجلا يف
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هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا قوصس راجت ولثمم
قوـــــصسلا قـــــلغ نوـــــفني ةـــــبانعب

7 صص علاط

ةنلعم ريغ ةيحصص ئرأوط ةلاح ششيعت رئأزجلأ نأأ لاق

وعدي يباحر
نع فقوتلا ىلإا

 اتقؤوم رهاظتلا
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ط˘صسو تا˘ي˘˘فو˘˘لا ت’ا˘˘ح تع˘˘ف˘˘ترا

ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا

ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو ق˘˘فو د˘˘ج˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

،تايفصشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو

ع˘ف˘ترا ا˘م˘ي˘ف ضصا˘خ˘صشأا ة˘˘ع˘˘برأا ى˘˘لإا

84 ىلإا ةدكؤوملا تاباصصإ’ا عومجم

ةحصصلا ةرازول نايب حصضوأاو .ةلاح

ةديدج ة˘لا˘ح11» ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘˘نأا

-ديفوك) انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ل ةد˘كؤو˘م

غلبت ةأارم’ ةدحاو ةافو اهنم،(91

ة˘ي’و ن˘م ة˘˘ن˘˘صس48 رم˘ع˘لا ن˘م

تاباصصإ’ا عومجم غلبي˘ل ،«ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ةع˘برأا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘لا˘ح84» ةد˘كؤو˘م˘لا

تدافأا ،قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘فو .»تا˘ي˘فو
عصست» ليجصست مت هنأاب ةحصصلا ةرازو
ىلع تناك ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ت’ا˘ح
،ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘م لا˘˘˘˘صصتا
ة˘ي’و˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
نأا ى˘ل˘ع ةرازو˘˘لا د˘˘كؤو˘˘تو.»ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ارمتصسم لاز ام يئا˘بو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا»
ل˘˘ك ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت و ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
لاصصتا يف اوناك نيذلا ضصاخصشأ’ا

ماظن ىق˘ب˘ي» ا˘م˘ك ,«ن˘ي˘با˘صصم˘لا ع˘م
يراصس هترقأا يذلا بهأاتلاو ةظقيلا
ةدنجم ة˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ف˘لاو ،لو˘ع˘ف˘م˘لا

ءازإاو .»بهأاتلا تاجرد ىصصقأا ىلعو
ةحصصلا ةرازو يصصوت ،عصضولا اذه
تاءار˘˘˘جإ’ا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صض« ـب
لصسغ يف ةلثمتملا ةيلاتلا ةيئاقولا

لامعتصسا وأا نوباصصلاو ءاملاب نيديلا
دنع ,ضصرحلا عم ،يلوحك لولحم
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘ل˘ع ،ضسط˘ع˘لا وأا لا˘ع˘صسلا
ليدنمب وأا نيقفر˘م˘لا˘ب م˘ف˘لاو ف˘نأ’ا

و يدا˘˘˘حأا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا يذ ي˘˘˘قرو
و لامعتصس’ا دعب اروف هنم ضصلختلا

نم ديزملل و .«اهدعب نيديلا لصسغ
ى˘لإا ةرازو˘لا و˘عد˘ت ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
تعد رخا نايب يفو .اهعقوم حفصصت
حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو ة˘ح˘˘صصلا ةرازو
تارادإ’ا يلوؤوصسم ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ن˘كا˘مأاو تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةياقو˘لا تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا
يف لامعلاو نيفظوملا نيب ةمزÓلا
راصشتناو يصشفت رطخ ةحفاكم راطإا

هذه لثمتتو.دجتصسملا انوروك ءابو

نا˘ي˘ب بصسح، ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

فيظنتلا لئاصسو ريفوت يف ،ةرازولل

اهلعجو لمعلا نكامأا يف ريهطتلاو

ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا ل˘˘ك لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف

طيحم ةفاظن ىلع رهصسلاو لامعلاو

ةفاصضإا ، ايموي «ليفاج» ءامب لمعلا

ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا يدا˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

تاءار˘جإ’ا ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو .ة˘˘يرور˘˘صضلا

روصضح عنم ، اصضيأا اهذاختا بجاولا

نا˘˘كم ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع وأا ف˘˘ظو˘˘م ل˘˘ك

ازنولفنأ’ا ضضارعأا هيلع رهظت لمعلا

ىلع نيمدخ˘ت˘صسم˘لاو لا˘م˘ع˘لا ثحو

نم ةروصشنملا ةفاظنلا دعاوق مارتحا

.ةحصصلا ةرازو تانايب لÓخ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ةيمومعلا نكامأ’ا يف مهتÓقنت نم دحلا ىلإا نينطاوملا وعدت ةموكحلا

لاح يف ةديلبلاو رئازجلا يتي’و ىلع رجحلا
ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا ىلإا ضسوريفلا لاقتنا

:طاقب .. مهتايلوؤوشسم لمحتب نييرئازجلا بلاط

«يلاحلا تقولا يف دعبتصسم رمأا ندملا ىلع يحصصلا رجحلا»

لامعلاو نيفظوملا نيب ةياقولا ةبشسن عفرل تارادإ’ا يلوؤوشسم وعدت ةحشصلا ةرازو

انوروك ءابوب ةافو ةلاح عبار

»CORAM RIA» عم تÓحر ربع اورفاشس

ةيبرغملا ندملا يف نوقلاع نييرئازجلا ضضعب
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضضع˘ب نأا «ة˘عا˘صس ر˘خآا» ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
يف ايلاح نوقلاع ةريخأ’ا عيباصسأ’ا يف برغملا ىلإا اورفاصس
تÓحر ربع برغملا ىلإا اورفاصس مهنأ’ ةفلتخم ةيبرغم ندم
ربع مهرفصس ركاذت اورتصشي م˘لو ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا طو˘ط˘خ
ةراجلا ىلإا اورفاصس مهتيب˘لا˘غو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
تÓئاعلا نأا رداصصملا ضسفن تدكأاو ،ةحايصسلا لجأا نم ةيبرغلا
نكمي مل هنأا ةصصاخ لولحلا داجيإا نم نكمتت مل ةيرئازجلا
طوطخلا ـل ةركذتب ةيبرغملا ةكلمملا طوطخ ةركذت رييغت
نوعيطتصسي ’و مهلاومأا تذفن نم دجوي امك ،ةيرئازجلا ةيوجلا
رارغ ىلع اهيف نودجاوتي يتلا ةيبرغملا ندملا نم لقنتلا

دمحم راطم ىلإا لوصصولا لجأا نم ضسافو ةدجوو ضشكارم
ةرصشابم تÓحر اودجي نأا لمأا ىلع ءاصضيبلا رادلاب ضسماخلا

ةيجراخلا ةرازو لخدت نورظتنيو ،رئازجلا ىلإا برغملا نم
ضضرأا ى˘لإا م˘ه˘تدا˘عإا ل˘جأا ن˘م بر˘غ˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘صسو
نم مهل رفصس ركاذت ءارصش نم مهيلاهأا نكمتي ملو ،نطولا
نأا امك ،اقبصسم ةجمربم تÓحر دوجو مدع ببصسب رئازجلا
تاءارجإاب مايقلا بلطتي نطولا جراخ نم ةلحرل ةركذتلا ءارصش
ةبعصصلا ةلمعلا˘ب ة˘ل˘حر˘لا غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘هو ةد˘يد˘ع
بصص لجأا نم يزكرملا كنبلا ىلإا هجوتلا اهدعبو «وروأ’ا» ـب
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل يكنبلا باصسحلا يف ةميقلا هذه
.رفاصسملل زجحلا لجأا نم
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انوروك سسوريف ببشسب يزارتحإا ءارجإاك

ةيحايصسلا تÓفاحلا ةكرح فقوت
لوبطلا مأا ربعمب «اتقؤوم»

ةحوتفم ةيصسنوتلاو ةيرئازجلا ةيربلا دودحلا ءاقبإا رارمتصسا عم
فراطلا ةي’وب لوبطلا مأا ربعمب رارغ ىلع ةيربلا رباعملا ربع
نع ضسمأا رداصصم تفصشك نيدلبلا Óك يف انوروك يصشفت مغر
يدودحلا زكرملاب كرا˘م˘ج˘لاو دود˘ح˘لا ة˘طر˘صش ح˘لا˘صصم ماد˘قإا

عنم ىلع لوبطلا مأا يدودحلا ربعملل لباقملا يصسنوتلا ةلولم
ةيرئازجلا ةيحايصسلا ت’اكولل ةعباتلا تÓفاحلا جورخو لوخد
انوروك ضسوريف راصشتنا عنمل يزارتحا ءارجا يف ةيصسنوتلاو
يتلا ةحايصسلا ت’اكو تÓفاح ةيصسنوتلا تاطلصسلا تعنم امك
ةيصسنوتلا تÓئاع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع تدا˘ت˘عا

فيطصسو ةملعلاك ةيرئازج قاوصسا ةدع يف قوصستلل ةمظنم
يد˘لا ر˘مأ’ا ر˘خأا را˘ع˘صشإا ى˘لإاو تقؤو˘م ل˘˘كصشب كلذو ة˘˘با˘˘ن˘˘عو
تناكو. ةيحايصسلا ت’اكولل ةريبك ةيلام رئاصسخ يف ببصستيصس
لا دودحلا قÓغإاب رارق داختإ’ نيدلبلا ةين تفن ةيمصسر رداصصم

. دجتصسملا انوروك ءارج امهنيب يتلا9
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اشسنرف وحن ايلاطيإا نم دئاع بيبط مهدحأا
ةشسدقملا عاقبلا نم ةدئاع ىرخأاو

ةباصصإا يف هابتصش’ا
ةنتابب انوروك ضسوريفب ت’اح ثÓث

ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا ضسمأاو ،لوأ’ا ضسمأا تلبقتصسا
ةيردصصلا ضضارمأ’ا يف ةصصصصختملا «اقباصس مويروطانوصسلا»
ضسوريفب مهتباصصإا يف هبتصشي ت’اح ثÓث ،ةيدعملا ضضارمأ’او

ي˘ف ضصت˘خ˘م بي˘ب˘ط˘ب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو ،«91 ديفوك» ا˘نورو˘ك
ام ذنم ايلاطيإا نم دئاع ،رمعلا نم تاينيعبصسلا يف باصصعأ’ا
نإا˘ف ا˘نردا˘صصم بصسحو ،ه˘ن˘˘با ة˘˘ق˘˘فر ما˘˘يأا ة˘˘صسم˘˘خ˘˘لا برا˘˘ق˘˘ي
ايلاطيا نم ةرئاط رفوت مدع ءارجو ،مهتباصصإا يف كوكصشملا
هذه راطم نمو اصسنرف ىلإا لاقتن’ا رمأ’ا هرطصضا ،رئازجلا وحن

ضضرأا ى˘لإا دا˘ع ة˘عا˘˘صس27 يلاوح هي˘ف ا˘ي˘صضق يذ˘لا ةر˘ي˘خ’ا
ضسوريف ضضارعأاب ةهيبصش ضضارعأا هيلع ترهظ ثيح ،نطولا

ىفصشتصسم ىلإا لقنتلا هنبا ةقفر هعفد يذلا رمأ’ا وهو ،انوروك
اهلاصسرإاو تانيع عزن مت ثيح ،ةيدعملاو ةيردصصلا ضضارمأ’ا
لوح ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف ةمصصاعلاب روتصساب دهعم ىلإا
ضسمأا تلبقتصسا امك اذه ،همدع نم ضسوريفلاب اياحصضلا ةباصصإا
ردحنت زوجعب قلعتت ،اهيف هبتصشي ىرخأا ةلاح ،حلاصصملا تاذ
نم ا˘ث˘يد˘ح ةد˘ئا˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا دا˘ق˘م˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
اهيلع ترهظ ثيح ،ةرمع˘لا كصسا˘ن˘م˘ل ا˘ه˘ئادأا د˘ع˘ب ،ة˘يدو˘ع˘صسلا
قلعتت كوكصش اهلوح تماح ثيح ،ةداحلا ازنولفن’ا ضضارعأا
ىرخأ’ا يه اهيلع ءاقبإ’ا مت ثيح ،انوروك ضسوريفب ةباصصإ’اب
راظتنا يف ،ةيئاف˘صشت˘صس’ا ة˘صسصسؤو˘م˘لا تاذ˘ب ي˘ب˘ط˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

ةثÓ˘ث˘لا ت’ا˘ح˘لا لو˘ح ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ن˘م ج˘ئا˘ت˘ن˘لا رو˘ه˘ظ
.اهيف كوكصشملا

T°ƒT°É¿.ì

¯  S°∏«º.±
ةيرئازجلا ةعاذإ’ا عم ةلباقم يف دارج حصضوأاو
نادلبلا عيمج لثم انلثم انأاجافت دقل» Óئاق ضسمأا
ةيعمب هت˘ه˘جاو˘م لوا˘ح˘نو ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب
اهيلع رفوتن ي˘ت˘لا ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘لاو تاءا˘ف˘كلا

عوبصسأا لÓخ اندروتصسا امك انتزوحب يذلا داتعلاو
دا˘ت˘ع˘لا ن˘م تار’ود˘لا ن˘ي˘يÓ˘م ةد˘˘ع لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
كرادتل تازافقلاو مزاوللاو ةيرارحلا تاريماكلاو
لوح لاؤوصس نعو .»ةيادبلا يف لجصسملا ضصقنلا

ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ب˘ط˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ةر˘˘فو
ةعنقأ’او ةيئايميكلا فصشاوكلا اميصس’ دجتصسملا

ةرفوتم» اهنإا لوأ’ا ريزولا لاق يديأ’ا تارهطمو
ةرئاط تلصصو» هنأا افيصضم «اهيف ينتقن انلز’و
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا ن˘م ة˘مدا˘ق دا˘ت˘ع˘لا˘ب ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م
نادلب ةدع نمو اصسنرف نم اندروتصسا امك ةدحتملا
حلأاو .«جيورنلاو كرا˘م˘ناد˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘بوروأا

تاطا˘ي˘ت˘ح’ا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا ةرور˘صض» ى˘ل˘ع دار˘ج
ماعلا يأارلا فيوختب رمأ’ا قلعتي ’و (...) ةنكمملا

عÓطصض’او ةمكحلاب ي˘ل˘ح˘ت˘لا و˘ه بو˘ل˘ط˘م˘لاو
د˘ق ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘مزأا ما˘مأا ة˘لود ل˘جر ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ب

علهلا يغبني ’» درطتصساو .»اندلب ىلع ضسكعنت
«ءادلا اذهل حاقل وأا ءاودل دوجو ’ هنأا مهفن نأا لب
عصضوو هرصصحو هحبك» ةلواحم وه مهأ’ا نأا و
ربع ضسوريفلا رصشتني ’ يكل زجاحلا نم عون
همهفي نأا بجي ام اذه» نأا افيصضم «نطولا بارت
’ نأاو او˘جر˘خ˘ي ’ نأا م˘ه˘ل لو˘ق˘ن ا˘مد˘ن˘ع ضسا˘˘ن˘˘لا
يف مهلافطأا اوكرتي ’ نأاو قئادحلا ىلإا اوبهذي
ردق دحلا ةلواحم وه كلذ نم فدهلا نأاو جراخلا
ةلودلا نأا دكأاو .»ضسوريفلا راصشتنا نم ناكمإ’ا
ةيحصصلا ةيحانلا نم.«تاءارجإ’ا عيمج تذختا»
’» هنأا احصضوم رهظ˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
رداغت اهانكرتو ىفصشتصسملا تلخد ةلاح يأ’ دوجو
ريزولا رذح راطإ’ا اذه يفو .»ضضعبلا همعزي امك
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد «تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا» ن˘˘م لوأ’ا
ريزولا فصشك ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م .رذ˘ح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
ضسوريف يصشفت لاح يف هنأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا

،ةثلاثلا وأا ةيناثلا ةجردلا ىلإا هلاقتناو ،انوروك
ةديلبلا ،ةمصصاعلا ثلثم ىلع زجاوح عصضو متيصس
لك ذاختا مت هنأا ،لوأ’ا ريزولا لاقو .كيرافوبو
ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا تاءار˘˘جإ’ا
لحارملا» ىلإا دارج قرطت ىرخأا ةهج نم .كاتفلا

عم نواعتلاب اهانر˘صصحو ا˘ها˘ندد˘ح ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا

لثمم نأا ىلإا اريصشم.«ةحصصلل ةيملاعلا ةمظنملا

ظح’ ثيح» رئازجلاب ضسمأا ارصضاح ناك ةمظنملا

فرتعاو ةذختملا تاءارجإ’او هب موقن يذلا لمعلا

تايناكمإ’ا اهيدلو ةريبك ادوهج لذبت رئازجلا نأا

رهظت د˘ق ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا˘بو ا˘ها˘صضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

،لوأ’ا ريزولا لاق رخأا عوصضوم يفو .«Óبقتصسم

وه داصسفلاو لاومأ’ا بيرهت نأا دارج زيزعلا دبع

رئازجلا نأا ىلإا اريصشم ،رخأا عون نم ،«انوروك»

نأا ،لوأ’ا ريزولا لاقو .داعبأ’ا ةددعتم ةمزأا ضشيعت

ضصصصخُ̆ي˘صس ل˘ب˘ق˘ُم˘لا ءارزو˘لا ضسل˘ج˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ضسيئرلا ىصصوأا يذلا يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق˘ل

يف هدادعإاب ةيوار نامحرلا دبع ،ةيلاملا ريزو نوبت

ةصساردل هل عامتجا رخآا يف ، نكمم تقو برقأا

عجارت ةيفلخ ىلع دÓبلل ةيداصصتق’ا ةيعصضولا

3 ل˘م˘صشي نو˘نا˘ق˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،لور˘ت˘ب˘لا را˘ع˘˘صسأا

لمصشي يذلا يرصشبلا ريوطتلا يف لثمتت رواحم

لورتبلا نم يوقاطلا لاقتن’او ميلعتلا ،ةحصصلا

ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘˘صصت˘˘قا ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا

.يمقرلا داصصتق’او
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ه˘ب˘ت˘صشم˘لاو ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع د˘ياز˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا˘˘˘ب
هعم تديازتو رئازجلا يف دجتصسملا

نيذلا نينطاوملا طصسو علهلا ةلاح
يئاهنلا قيلعتلاب تاط˘ل˘صسلا او˘ب˘لا˘ط
اصسنرف ىلإاو نم ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘ل˘ل
رجحلا يف ةديلبلا ةنيدم عصضو عم
را˘˘صشت˘˘نا ةرؤو˘˘ب ا˘˘ه˘˘نو˘˘كل ي˘˘ح˘˘صصلا
نأا د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اذ˘ه ي˘˘فو.ا˘˘صسنر˘˘ف ن˘˘م تدرو˘˘ت˘˘صسا

ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع ضسي˘ئر د˘كأا دد˘˘صصلا
ي˘˘ف «د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘كر˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘ب»
نأا ضسمأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ترقأا ةموكحلا
ضسوريف راصشتنا نم دحلاو ةياقولل

ى˘ل˘˘ع ا˘˘مو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
نم عونب اهب مازتل’ا ىوصس بعصشلا
نأ’ا ةر˘كلا«:لا˘ق ثي˘ح,ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
بجي يذلا بعصشلا ةيبلغأا ىمرم يف
ةصساصسح دج ةلحرم يف اننأا مهفي نأا

ةكراصشملا ىوصس هيلع امو ةبعصصو
بنجتب لتاقلا ضسوريفلا ةبراحم يف

ليجأاتو تاهزتنملا ي˘ف تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
د˘˘عو˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

رجحلا ضضرف طاقب دعبتصساو.«قح’
لجأا نم ةنيعم ندم ىلع يحصصلا

ددعب ارربم ،ضسوريفلا راصشتنا حبك
يتلاو نآ’ا دحل ةلجصسملا ت’احلا
ديدعلا ضسكع ريغ ’ تارصشعلا غلبت
رجحلا نع نلعت مل يتلا لودلا نم
اذ˘ه« :ا˘ع˘با˘ت˘م ،ار˘خؤو˘م ’إا ي˘ح˘˘صصلا
ت’احلا ترثاكت اذإا ريغتيصس رمأ’ا

حو˘م˘ج ر˘ي˘صسكت ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي نآ’او
مدعو لزنملا يف ءاقبلاب ضسوريفلا

باعلأ’ا ندمو تاهزتنملل جورخلا

.«ىر˘خأ’ا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو

ةيوجلا تÓحرلا قيلعت مدع نأاصشبو

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘˘صصب ا˘˘صسنر˘˘ف ى˘˘لإاو ن˘˘م

ةيلاج رئازجلل نأا ثدحتملا حصضوأا

ينعي تÓحرلا قيلعتو اهيف ةريبك

ي˘˘ثرا˘˘ك ف˘˘˘قو˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘صضو

ىلع ةرور˘صض تÓ˘حر˘لا رار˘م˘ت˘صساو

ع˘صضو ع˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ل˘قأ’ا

عم دجب لماعتلاو ةظقيلا تاءارجإا

.نطولا جراخ نم نيمداقلا

جورخلا نم مهعنم نم فدهلا مهف ىلإا نينطاوملا ايعاد انوروك ءابول حاقل وأا ءاودل دوجو ’ هنأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا دكأا
 .سسوريفلا راششتنا نم ناكمإ’ا ردق دحلل ةلواحم يف جراخلا يف مهلافطأا كرت مدعو قئادحلا ىلإا باهذلا وأا

ماعلا يأارلا كابرإ’ ت’واحم ربتعي تاب ديازتملا اهطاششن

«انوروك» لوح تاعئاصشلل  جورت ةيكوبصسياف تاحفصص
رئازجلاب «انوروك» ضسوريف لوح تاعئاصشلا يجورمل رصشنت يعامتج’ا لصصاوتلا تاحفصص ضضعب تتاب ءودهلل عمتجملاو نطاوملا هيف جاتحي يذلا تقولا يف
ام ماعلا يأارلل كابرإا هنأاصش نم كلذو ةيصضارتف’ا ءاوجأ’ا يف اياصضق لوادت ربع دصصق ريغب وأا دصصقب اهرصشنب ضصاخصشأا موقي ثيح اصصوصصخ ةبانعو امومع
ةقلعتملا رابخأ’ا ةعباتمل نينطاوملا ةوعد ىلع لمعلاو «انوروك» لوح تاعئاصشلا يجورمل مزحب يدصصتلل كرحتلا ةينعملا تاطلصسلا نم بجوتصسي تاب

يتلا تاعئاصشلا نمو .تاي’ولاب ةظقيلا ايÓخ وأا ىلوأ’ا ةرازولا وأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازوك ةيمصسرلا رداصصملا نم » انوروك«ب
لافطأ’ا بطل ينوبلا ىفصشتصسمل اهنأا ليق اروصص يعامتج’ا لصصاوتلا لئاصسو ربع عصساو قاطن ىلع ضسمأا رصشن ام ةحصصلا نم هل ضساصسأا ’و ةبذاك اهنأا نيبت
ربخ ءاطصشن لوادت اذه لبقو .ةكربفم روصصلا كلتو ةحصصلا نع يراع ربخلا نأا حصضتا ىفصشتصسملا ريدمب لاصصت’ا دنعو انوروك ببصسب هقÓغإا دعب ديلوتلاو
ةعاصشإا نع ةدايز .Óيصصفتو ةلمج ربخلا هيف بذكت نايب ةعماجلا ردصصت نأا لبق ضسوريفلاب ةباصصإÓل ضضرعت ةبانعب راتخم يجاب ةعماجب يعماج بلاط نأا
ةدئاز ىمح ةينعملا هل تصضرعت امو ةبذاك رابخأا اهنأا نيبتل دصشر نبإا يعماجلا ىفصشتصسملاب ضسوريفلاب ةباصصإÓل ةبانع ةي’و نم ردحنت لماح ةأارما ضضرعت

ةفئازلا رابخأ’ا هذه لثم رصشن يف اهنيب ام يف قباصستت تتاب يتلا  «كوبصسيافلا» تاحفصص ربع اهرصشن متي يتلا تاعئاصشلا نم ريثكلا ىلإا ةفاصضإ’اب اذه ريغ ’

YÉO∫ GCe«ø.اهتيقادصصم نم دكأاتلا ءانع نود اهصسفنل اهبصسنتو ايفرح ضضعبلا اهصضعب نع اهلقنتو
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اهدولوم تعسضو ةأأرماب رمألأ قلعتيو
ـب دعب اميف تبيسصأأ ةدلولأ ةحلسصمب

قانتخأو سسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص ة˘لا˘ح
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘ل˘ل ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع تلو˘ح
ةباسصإلأ سضأرعأأ سسفن اهنوك ةزكرملأ
ليوحت اهدعب نم مت انوروك سسوريفب

روتسساب دهعمل اهب ةسصاخلأ ليلاحتلأ

تعسضخ نيح يف ةمسصاعلأ رئأزجلاب

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو ي˘ح˘سصلأ لز˘ع˘ل˘ل ا˘هد˘˘ع˘˘ب

جئاتن روهظ نيح ىلإأ ةمئأدلأ ةيبطلأ

ريغ  اهنأابو ةيبلسس تناك يتلأ ليلاحتلأ

مت هنأاب املع انوروك سسوريفب ةباسصم

مقا˘ط˘لأ ع˘ي˘م˘ج عا˘سضخإأ ةد˘ي˘سسلأ لز˘ع

أذكو ديلوتلأ ةيلمع ىلع فرسشأأ يذلأ

ةفرغلأ اهعم نمسستقأ يتأوللأ ءاسسنلأ

رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق ة˘سصا˘خ تا˘سصو˘ح˘ف ى˘˘لإأ

حلاسصم تذ˘خ˘تأ د˘قو أذ˘ه. ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ

ةدع دسشر نبأ يعماجلأ ىفسشتسسملأ

سسوريفلأ راسشتنأ عنمل ةيئاقو تأءأرجإأ

ىلع ىفسشتسسملل يلخأدلأ طسسولأ يف

ىسضرم ـل ةيليللأ تأرايزلأ عنم اهسسأأر

تأرا˘يز˘لأ ةد˘م سصي˘ل˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف

ىلإأ نيتقيقد نم راهنلأ تاعاسس لÓخ

سصق˘˘ن ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد02

يف نيباسصملاب لف˘كت˘ل˘ل تا˘ي˘نا˘كمإلأ

ي˘ف ة˘سصا˘خ سسور˘ي˘ف˘لأ را˘سشت˘نأ ة˘˘لا˘˘ح

. ىفسشتسسملأ لخأد ىسضرملأ فوفسص
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نطولأ تايف˘سشت˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ه˘سشت
دعب ي˘ب˘ط˘لأ را˘طإلأ ي˘ف ا˘حدا˘ف ا˘سصق˘ن
ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ رأر˘˘˘ق
ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأأ ي˘ت˘لأو تا˘ع˘ما˘ج˘لأ
ةبلطلأ رأرغ ىلع نوم˘ي˘ق˘م˘لأ ءا˘ب˘طألأ

عنمل ةيرابجإأ ةلطع ىلع نطولأ ربع
طسسولأ يف انوروك سسوريف راسشتنأ
فلتخمب أزجع قلخ ام وهو يعماجلأ
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘سصم˘˘لأ
ح˘لا˘سصمو ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘ب ىر˘˘ب˘˘كلأ
يتلأ ىلوألأ ةجرد˘لا˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ
اهتباسصإأ هبتسشت تلاح ايموي لبقتسست

ل˘ف˘كت˘لأ بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لأو سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب
ع˘سضو بل˘ط˘ت˘ي تا˘ب ا˘م و˘هو ي˘ب˘ط˘˘لأ
عسضولأ ءأوتحل ططخو ةيجيتأرتسسأ
يذلأ عافترلأ مامأأ ئراط يأل ابسسحت
ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لأ تلا˘˘ح˘˘لأ دد˘˘ع د˘˘ه˘˘˘سشت
تأاج˘ل د˘قو ة˘ي˘مو˘ي ة˘ف˘سصب ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
سسلاجم ليكسشتل تايفسشتسسملأ مظعم
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘مزأأ ا˘˘يÓ˘˘خ أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ئراط يأأ دسصرتو عسضولأ تأروطت

تأوف لبق ةمزÓلأ  تأءأرجإلأ دخأل
تأرأدإأ نأأ ىلإأ  ةراسشإلأ ردجتو نأوألأ
رئأزجلاب ىربكلأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ى˘لإأ

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج أذ˘˘˘كو
لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأو

ةدو˘˘˘ع ةرور˘˘˘سضل تعد ى˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
يف تايفسشتسسملل نيمي˘ق˘م˘لأ ءا˘ب˘طألأ

يتلأ ةن˘هأر˘لأ ة˘ي˘ح˘سصلأ فور˘ظ˘لأ ل˘ظ
ملاعلأ لود رأرغ ىلع رئأزجلأ اهب رمت

عسضو بجيو رطخلاب ئبني رمألأ نوك
لظ يف عسضولأ ءأوتحل ةيبط  ططخ
تعد ثيح رئأزجلاب تايناكمإلأ سصقن
عجأرتلل ةموكح˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع نيميقملأ ءابطألأ ةلاح أرأرق نع
دعب يحسصلأ عسضولأ ةجيتنو ةلطعلأ
سصقنو ةريبك ةرغت مهبايغ فلخ نأأ

تايفسشتسسملاب يبطلأ راطإلأ يف أداح
ربخلأ تدروأأ يتلأ رداسصملأ نأأ املع
ى˘ندأل ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ت

يد˘سصت˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلأ

ةبسسنلاب ىتح انوروك سسوريف راسشتنل

ريفوتب ةقلعتملأ تايناكمإلأ طسسبأل

يتلأو ةدمتعم˘لأ ة˘يودألأو تا˘ما˘م˘كلأ

تايلديسصلأ ىوتسسم ىلع ةردن دهسشت

أذكو ةيبوروألأ لودلأ لمعت نيح يف

اناجم اهريفوت ىلع ةرواجملأ ةيبرعلأ

م˘ت ا˘سسنر˘˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع

مت ن˘يذ˘لأ ءا˘ب˘طألا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ة˘نا˘ع˘ت˘سسلأ

عيمج لÓغتسسأو دعاقتلأ ىلع مهتلاحإأ

يف سسوريف˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل تا˘ي˘نا˘كمإلأ

ىلع نيميقملأ ءابطألأ ةلاحإأ متي نيح

. رئأزجلاب ةلطعلأ
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ز˘كأر˘م˘لأ ل˘ج ر˘˘ب˘˘ع سسمأأ تل˘˘سصأو˘˘ت

ةيرأوجلأ تأدا˘ي˘ع˘لأو ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ

تا˘ما˘م˘كلأ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب

يمدختسسم ىلع ةيبط˘لأ تأزا˘ف˘ق˘لأو

ءأر˘جإأ ي˘ف ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘سصلأ عا˘˘ط˘˘ق

سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلأ ن˘˘م يزأر˘˘ت˘˘حأ

رأر˘م˘ت˘سسأ ع˘م د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك

فلتخمل ميقعتلأو ريهطتلأ تايلمع
ةلسصأوملأ عم ةيئافسشتسسلأ حلاسصملأ
ن˘ي˘ب ة˘يو˘عو˘ت˘لأ ح˘ئا˘سصن˘لأ ر˘سشن ي˘˘ف
تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ رأوزو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لأ
قر˘طو سسور˘ي˘ف˘لأ لو˘ح ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةعبتملأ تأءأرجإلأ أذكو اهنم ةياقولأ
ة˘ي˘نأد˘ي˘م ةرا˘يز لÓ˘خو .ه˘ت˘ه˘جأو˘م˘ل
ى˘لإأ سسمأأ (ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ) ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
د˘˘سشر ن˘˘بأ ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم

بط كلذ˘كو را˘ج˘ح˘لأ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو
ظحول ي˘نو˘ب˘لا˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لأو لا˘ف˘طألأ
تايفسشتسسملأ هذهب نيل˘ما˘ع˘لأ مأز˘ت˘لأ
ءأدترأ لÓخ نم ةيئاقولأ تأءأرجإلاب
نم . ةيبط˘لأ تأزا˘ف˘ق˘لأو تا˘ما˘م˘كلأ

زاجت رأرغ ىلع راجتلأ قباسست مهتهج
ةيلزنملأ ينأوألأو ةيذحأÓ˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ

عراسش نم ل˘كب ا˘هر˘ي˘غو سسبÓ˘م˘لأو
تÓ˘ح˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘بو نود˘ل˘خ ن˘˘بأ

ءأد˘˘ترأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لأ تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘قأو˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قلأو تأزا˘˘ف˘˘ق˘˘لأ
يق˘ل يد˘لأ ر˘مألأ ا˘نورو˘كب ة˘با˘سصإلأ
أذه يف نيعأد .نينطأوملأ ناسسحتسسأ
يف تأءأرجإلأ هذه ممعت نأأ ددسصلأ

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلأ تأءا˘˘سضف˘˘لأو
ن˘م ر˘ي˘خ ة˘يا˘قو˘لأ» را˘ع˘سش ن˘˘ي˘˘ع˘˘فأر
 .«جÓعلأ
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تا˘ي˘عأد˘ت ذ˘ن˘م ة˘سسب˘ت ة˘يلو فر˘ع˘ت
دج ةكرح ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ

متي مل هنأأو ةسصاخ نآلأ دحل ةيعيبط
سسوريفلاب ةباسصإأ ةلاح يأأ ليجسست
ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ نأأ ثي˘˘ح ة˘˘يلو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘ب

21 مقر ةيلولأ يف ندملأ تايربك

اعسضو دهسشت سسنوت عم ةيدودحلأو
ي˘سسب˘ت˘لأ ن˘طأو˘م˘لأ ىد˘ل يدا˘ع د˘˘ج
هدنع ةيزهاجلأ ةلاح نأأ حسضأولأ نمف
أدج ةفيعسض ودبت ىودعلأ ةهجأومل
ن˘كا˘مأا˘بو عرأو˘سشلأ ي˘ف ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ف
داتعملاك هنأأو لب رثأاتي مل تاعمجتلأ

ةسسأردلأ قفأرم لك قلغ نأأ ريغ نم
نم Óيلق ثدحأأ هنع لوقن نأأ نكمي
ام وهو.هابتنÓل تفل ريغ نوكسسلأ

را˘ه˘ن˘ل ة˘عا˘سس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج ه˘تد˘˘سصر
رسضخلل ةاطغملأ قوسسلأ نأأ ذإأ سسمأأ

ةسسبت ة˘يلو˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب ه˘كأو˘ف˘لأو
ثيح تاعمجتلأ ة˘فا˘ث˘كب فور˘ع˘م˘لأ
ةعابلأو نيكلهتسسمل˘ل لا˘ب˘قأ د˘ه˘سشي
ةيداعلاب تفسصو ءأوجأأ يف نولغتسشي
ةموكحلأ ةوعد نإاف رخآأ قسش يفو
رذ˘ح˘˘لا˘˘ب ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لإأ ى˘˘لإأ

لاقت˘نأ مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘سصر˘ح ة˘يا˘قو˘لأو

ى˘لإأ ى˘˘قر˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ سضر˘˘م˘˘لأ
˘مأد˘خ˘ت˘سسا˘ف ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسأ
ل˘ي˘سسغ˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لأو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ
ىلع رسصحنم داكلاب نيديلل يرودلأ
دأدعتلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م أد˘ج ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘ئ˘ف
لأ زواجتي يذلأ ةيلولل يناكسسلأ

عقوم رابتعأ ىلعو ةمسسن فلأأ007
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ي˘˘فأر˘˘غ˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يلو˘˘لأ
كلذ لمتحي دقف يدودحلأ طيرسشلأ
نوربعي سصاخسشأأ نم ىودعلأ يسشفت
نع وأأ رئأزجلأ ىلإأ سسنوت نم دودحلأ

ام أذهو نيبرهملأو ةقأرحلأ قيرط
يف نيلعافلأ نم ريثك همامأأ فقو
ىلع أوددسشو ةيعامتجلأ طاسسوألأ
وهو ةعاسسلأ عوسضومل ةيمهألأ ءÓيإأ

هنأأ مولعملأ نمو لتاقلأ انوروك ءابو
م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ي˘˘˘ف فللأ حأورأا˘˘˘ب كت˘˘˘ه
ىتم ىلإأو ةيلودلأ ريراقتلأ بسسحب
ةماع ةفسصب نطأو˘م˘لأ بي˘ج˘ت˘سسي˘سس
هيلع لغ˘ت˘سشي ا˘م و˘هو رذ˘ح˘لأ ءأد˘ن˘ل
امأدخت˘سسأ ر˘ث˘كألأ كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ دأور
تق˘ل˘طأأ ثي˘ح ة˘˘سسب˘˘ت ي˘˘ف أر˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو
تÓ˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلأ تا˘˘ح˘˘ف˘˘سصلأ
ة˘كرا˘سشم˘ل ة˘يو˘˘عو˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
راسشتنأ نم دحو ةياقولأ يف عيمجلأ
ل ل˘كسشب ه˘ي˘سشف˘ت ل˘ب˘ق سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

.هابقع دمحي

ببشسب نيباشصم لزع نع رابخأإ لوإدت
تاعاششإإ درجم ةباشصإلإ

نا˘كسسلأو ة˘˘ح˘˘سصلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘ن
ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ را˘ب˘خألأ ل˘˘ك ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
سسوريفلاب ةباسصإلأ تلاح ليجسستب
دعب رتاعلأ رئبو ةعيرسشلأو ةسسبت يف
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسأ تا˘سسسسؤو˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ

ي˘ف ة˘ه˘با˘سشم تلا˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
تثدحأأ يتلأ رابخألأ يهو سضأرعألأ

كوبسسيفلأ عقأوملأ تبهلأأو تاجسض
ي˘ف فوا˘خ˘م˘لأ عرز و˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لأو
تا˘عا˘سشإلا˘ب ل˘يو˘ه˘ت˘˘لأو سسو˘˘ف˘˘ن˘˘لأ

وأأ مويلل هنأأ حلاسصملأ تأذ دكؤوتو
لجسست مل رطسسألأ هذه ةباتك دحل
تعد امك ةسسبت يف ةباسصإأ ةلاح ةيأأ
لقن نع فكلأ ىلإأ هتأذ قايسسلأ يف
ا˘˘هردا˘˘سصم نود ن˘˘م ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ
ةلاح ي˘ف ه˘نأأ تدا˘فأأ ا˘م˘ك ة˘ي˘م˘سسر˘لأ

يف نÓعإلأ متيسس ةمهم تأدجتسسم
يف لي˘كسشت م˘ت ه˘نأأ ر˘كذ˘يو ،ن˘ي˘ح˘لأ
لك كأرسشإاب ةعباتم ةيلخ سصوسصخلأ
ة˘˘ف˘˘سصب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ تأذ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ

.ةرسشابم

ةيعوتلإ يف ةمهاشسملل ةيبعشش تإردابم

 انوروك سسوريف نم ةياقولاب

ة˘ي˘عو˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘سسح د˘˘ج ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
˘ما˘ق ،ة˘يا˘قو˘لأ ةرور˘˘سضب ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

رتاعلأ رئب ةنيدمب ةيلديسص بحاسص
يئام نأزخ ع˘سضو˘ب ،ة˘سسب˘ت بو˘ن˘ج˘ب
ل˘كسشب ن˘يد˘ي˘˘لأ ل˘˘سسغ˘˘ل نو˘˘با˘˘سصو
هذهب ىدت˘قأو ،ه˘ل˘ح˘م ل˘با˘ق˘م يرود
لهأأ نم نيمهاسسملأ نم ددع ةركفلأ
م˘ي˘م˘ع˘ت ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ي˘˘عو˘˘لأ
دأور نمثو قطانم ةدع يف ةردابملأ
ةيبعسشلأ تأردابملأ هذه كوبسسيافلأ

يعي نأأ يف نطأوملل ةوعد أوهجوو
بج˘ي أذ˘ل ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘خ
ةيلمع مودت نأو ايرود نيديلأ لسسغ
لقلأ ىلع نوباسصلاب يديألأ كرف

حطسسألأ ةسسمÓمل ابنجت ةيناث02
ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لأ ن˘كا˘مألا˘ب ة˘ح˘فا˘˘سصم˘˘لأو
تاهيجوتلأو تأداسشرلأ نم اهريغو
لمأأ ىلع .جÓعلأ نم ريخ ةياقولاف
ةيبعسش تأردابم أذكه لثم ممعت نأأ
ةعفنم تأذ تÓمح نع ةرابع يهف
اههجأوي يتلأ ةمزألأ لظ يف ةماع
يتلأ انوروك سسوريف ببسسب ملاعلأ
ه˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإلأ تلا˘˘˘˘ح تد˘˘˘˘يأز˘˘˘˘ت
 .ىودعلأ يسشفت ةجيتن تايفولأو

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

G’EKæ«ø 61eÉQS¢ 0202Gd©óO 5395 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

نمسض انوروك سسوريفب ةباسصإأ ةلاح ليجسستب هابتسش’أ مت ام دعب ئرأوط ةلاح دسشر نبأ يعماجلأ ىفسشتسسملاب ةد’ولأ ةحلسصم تدهسش
 .نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ ةحلسصملاب ةد’ولل نعسضخ يتأوللأ ءاسسنلأ

 ءابولأ راسشتنأ يداقنل ةسصاخ تأءأرجإأ دسشر نبأ ىفسشتسسم ةرأدإأ تعسضو اميف

سضإرعأإ روهظ ببشسب ئرإوط ةلاح
  ةدلولإ ةحلشصمب ةأإرمإ ىلع انوروك سسوريف

 اهتلعف تاعئاسشلأ تلعف اميف

إدج ةفيعشض ىودعلإ ةهجإومل ةشسبت يف نطإوملإ ةيزهاجو ةيعيبط دج ةكرحلإ

تاعماجلأ قلغو ةيرابجإأ ةلطع يف نيميقملأ ءابطأ’أ جورخ دعب

نطولإ تايفششتشسمب يبطلإ ريطأاتلإ يف حداف سصقن

 ةحسصلأ عاطق يمدختسسم ىلع اهعيزوت يف عرسش اميف

انوروك ببشسب ةيبطلإ تإزافقلإو ةعنقألإ ءإدترإ ىلع «نوقباشستي» راجتلإ

سسينأأ ةيعمجو»EVITCA EB» ةعومجم نم ةردابمب

ةيشسيشسحتلإ تإروششنملإ قيلعتل ةلمح قÓطإإ
ةبانع يف انوروك سسوريف نم ةياقولل

ةيعمج عم قيسسنتلاب»EVITCA EB» ةعومجم تمظن
ءا˘سضعألأ ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘مÓ˘عإأ ا˘مو˘˘ي سسمأأ لوأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص سسي˘˘نأأ
روسسيفوربلأ همدق سسينأأ ةيعمجو ةعومجملأ يف نيطسشانلأ

حئاسصنو تامولعم لوح روحمتو نيسساي يدمحم نوكملأو
عأدسص نم سسوريفلأ سضأرعأل قرطت نيأأ ،انوروك سسوريف نع
يف ملآأو ةرأرحلأ ةجرد عافترأو سسفنتلأ يف قيسض ،لاعسس ،داح
نع كلذو ىودعلأ لقنت ةيناكمإأ نع اسضيأأ فسشك امك ،مسسجلأ

وأأ لاعسسلأ ءانثأأ سضيرملأ فنأأ وأأ مف نم رياطتملأ ذأذرلأ قيرط
حطسسألأ سسمل ني˘با˘سصم˘لأ ع˘م ر˘سشا˘ب˘م˘لأ كا˘كت˘حلأ ،سسط˘ع˘لأ

وأأ فنألأ وأأ مفلأ سسمل اهدعبو سسوريفلاب ةثولملأ تأودألأو
نم ةياقولأ تايفيك نيسساي يدمحم روسسيفوربلأ مدقو ،نيعلأ
مأدختسسأ ،أديج نيديلأ لسسغ قيرط نع كلذو انوروك سسوريف
وأأ سسطعلأ دنع ةيقرولأ ليدا˘ن˘م˘لأ مأد˘خ˘ت˘سسأ ،ن˘يد˘ي˘لأ ر˘ه˘ط˘م
دا˘ف˘ت˘سسأ د˘قو ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأو ة˘ح˘˘فا˘˘سصم˘˘لأ بن˘˘ج˘˘ت ،لا˘˘ع˘˘سسلأ
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لأ ح˘ئا˘سصن˘˘لأ ن˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف نور˘˘سضا˘˘ح˘˘لأ
تايفسشتسسم يف قباسس ريدم وهو نيسساي يدمحم روسسيفوربلأ
رسسجلاب نابرسض ىفسشتسسمو «كاكلأ» ،انيسس نبأو دسشر نبأ
انوروك سسوريف دسض ةيسسيسسحتلأ ةلمحلل ةلمكتكو ،سضيبألأ

سسينأأ ةيعمجوEVITCA EB»» ةعومجم ءاسضعأأ كرحت
نينطأوملأ ىدل يعولأ رسشن يف ةمهاسسملأ ىلع أوقفتأ ثيح
ماعلأ قيرطلأ يف ةيسسيسسحت ريسشانم قيلعت قيرط نع كلذو
أذه نم ةياقولأ يف ةمهاسسمللو عيمجلل حئاسصنلأ لسصت يكل
.سسوريفلأ
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نيتديدج نيتلاح فاسشتكأ بقع /ةدكيكسس
ةيطعأأ د’وأاب

ةيبطلإ ليلاحتلل تÓئاعلإ تإرششع عاشضخإ
ةلاح، ةدكيكسس ةيلو يف انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإأ

ترهظ نيتبرتغمل ةيطعأأ دلوأأ يف نانثأو سسولامت يف ةدحأو
أروف و، ةملاق مامحب اتناك امنيح امهيلع سضرملأ سضأرعأأ
لو˘سصو˘لأ د˘سصق ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ تر˘سشا˘˘ب
يحسصلأ رجحلأ سضرف متيل امهب أوكتحأ نيذلأ سصاخسشأÓل

ر˘ي˘ث˘كلأ ل˘ق˘ن ع˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ و سصا˘˘خ˘˘سشألأ تأر˘˘سشع ى˘˘ل˘˘ع
دحأأ اتدسصق امهنأأ م˘ل˘ع˘لأ ع˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ءأر˘جإل ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
ددع نم .دأز و طÓتخلأ ةرئأد عسسو امم ةقطنملأ سسأرعأأ
اتمدق نيتديسسلأ نأأ رداسصم تركذ و، مهتباسصإأ يف هبتسشملأ

07 رمعلأ نم غلبت يتلأ ةيرئأزجلأ ةبرتغملأ عم رئأزجلأ ىلإأ

سسرام7 موي رئأزجلأ تلخد ةيسسنرفلأ نويل ةنيدمب ميقت ةنسس
نكسس رقم وحن تهجوتو ةنيطنسسق راطم قيرط نع يراجلأ

تناك و ،ةينمدلأ يحب طبسضلابو سسولا˘م˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ىلأ اهلقن متيل انوروكب اهتباسصأ يف هابتسشلأ مت دق ةينعملأ

لاسسرإأ و ةمزÓلأ ليلاحتلأ ءأرجإأ مت نيأأ ةدكيكسس ىفسشتسسم
نهر اهعسضو متيل ةباسصإلأ دكأأ يذلأ روتسساب دهعمل تانيع
سشمرق دعسس ةوخإلأ ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع يبطلأ رجحلأ
ذخأأ عم مهلزانمب اهتلئاع دأرفأأ زجح مت امك ،ةنيدملأ طسسوب
أولسصت˘ي نأأ ا˘ه˘ب أو˘كت˘حأ ن˘يذ˘لأ دأر˘فألأ ل˘ك غÓ˘بإأو تا˘ن˘ي˘ع˘لأ
راسشتنأ روف و ةمزÓلأ ليلاحتلأ ءأرجأ لجأأ نم تايفسشتسسملاب

و بعر ةلاح ترسشتنأ ةثÓثلأ تابرتغملأ ةباسصإأ ديكأات ربخ
ةينعملأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ا˘هد˘ع˘ب ر˘سشا˘ب˘ت˘ل ،ة˘يلو˘لا˘ب ن˘ير˘ي˘ب˘ك ر˘عذ
و أرخؤوم رئأزجلأ ىلإأ أولخد نيذلأ نيبرتغملأ لكب لاسصتلأ
تأرسشعلأ لقن مت ثيح ؛ةيبطلأ ليلاحتلأ ءأرجإأ ىلع مهرابجإأ
تايفسشتسسملأ فلتخم ىلإأ
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ةبقع ةملاقب ىوشصق رافنتشسإ ةلاح
 انوروك سسوريفب ناتدكؤوم ناتباشصإإ فاششتكإ
ليلاحت نأأ سسمأأ راهن ةيبط رداسصم نم «ةعاسسرخأ» تملع
و ،انوروك سسوريفب نيتباسصإأ ليجسست تدكأأ ،روتسساب دهعم
قلعتيو ، ةدكيكسس ةيلو نم ناتباسصملأ ناتاه نأردحني

امهنيب نم،ةنسس17و86 رمعلأ نم ناغلبت نيتديسسب رمألأ

70 موي دÓبلأ تلخد و اسسنرف نم تمدق  ةبرتغم ةدحأو

ىلأ ةرسشابم هجوتتل، ةنيطنسسق راطم ربع طرافلأ سسرام
نٱأ لبق ةدكيكسسب ةيلوب ةيطع دلوأأ ةيدلبب اهتماقأ ناكم
دلوأأ مامحب ةيحايسسلأ تابكرملأ  ىدحإأ ىلإأ لقنتلأأ أررقت

، ةيحايسس ةلحر يف ةثÓثوأ نيموي ءاسضقل ةملاقب  يلع
،ةمسصاعلاب روتسساب دهعم نم ليلاحتلأ جئاتن روهظ روفو
ةياغ ىلأأ بكرملأ تأذب  نهتماقإأ ناكمب نهلزع أروف مت
حلاسصملأ اه˘تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تءأر˘جإأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘نألأ
ةلاح يف ةيحسصلأ حلاسصملأ تعسضو اهتهج نم ،  ةسصتخملأ
يلأو اهسسأأرتي ةمزأأ ةيلخ ليكسشت مت نيأأ، ىوسسق رافنتسسأ
ةحسصلأ ةيريدمو، ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘سصم˘لأ ن˘م ة˘نو˘كم ة˘يلو˘لأ
.ةمزÓلأ ريبأدتلأ ذخأأو، عسضولأ ةعباتمل
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تايدلبلا ءاشسؤور نم ددع عشضوب رماوأا رودشص دعب

ةيئاشضقلا ةبقارملا ماظن تحت

«رايمأا» ةثÓث فقوت ةيئلولا تاطلسسلا
فراطلاب ةيقبلا راظتنا يف مهماهم نع

شسل˘ج˘م˘لأ شسي˘ئر فرا˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ أر˘خؤو˘م تف˘قوأأ

هفقوي ةيدلب شسيئر ثلاث وهو هماهم نع ناعرذلل يدلبلأ يبعسشلأ

تملع .لسسعلأ نيعو لوبطلأ مأأ يتيدلب يسسيئر دعب ةيلولأ يلأو

ديسسلأ فراطلأ ةيلو يلأو نأأ ةعلطم رداسصم نم » ةعاسس رخأأ »

» فيقوتب قلعتت ىرخأأ تأرأرق ردسصي فوسس راعرع نب ششوفرح

فراطلأ يتيدلب يسسيئرب رمألأ قلعتيو مهماهم نع نيرخآأ » رايمأأ

رمأوأأ م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘سص ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘خآأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف را˘ج˘حو˘بو

تافلم ةيفلخ ىلع ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ماظن تحت مهعسضوب ةيئاسضق

مل ةيئاسضقلأ تاهجلأ تلأزلو راقعلأو ماعلأ لاملأ ديدبتو داسسفلأ

ددع ءاسسؤور طاقسسإأ اهنأاسش نم يتلأ تافلملأ هذه يف ايئاهن لسصفت

عيمج نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو اعابتأ فراطلأ تايدلب نم ريبك

نم ةلسصأوتم تاجاجتحأو يلك دوكر ةلاح دهسشت فراطلأ تايدلب

ىرخأأ ةراتو هغيسص فلتخمب نكسسلأ ببسسب ةرات ناكسسلأ فرط

ةئيهتلأ بايغو ءاملأو ءابرهكلل ةرركتملأ تاعاطقنلأ ةيفلخ ىلع

نطأوملأ اهنم يناعي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘كا˘سشم˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

ةيعسضو هيلإأ لوؤوتسس ام ىلإأ جرفتت ةيئلولأ تاطلسسلأو يفراطلأ

فعسض لظ يف دودسسم قفأأ مامأأ اهينطأوم ريسصمو تايدلبلأ هذه

ةئيهلأ مامأأ يباقرلأ مهرود بايغو نيبختنملأ نيلوؤوسسملأ ءأدأأ

يومنتلأ دوكرلأ ةأاطو تحت نئت فراطلأ ةيلو ىقبتل ،ةيذيفنتلأ

ريسست يتلأ ةيلولأ هذه قمع يف هبانطأاب برسض يذلأ فلختلأو

نطولأ تايلو نم ددع تناك نإأو لوهجم ريسصمو لبقتسسم وحن

ةيلو فراطلأ نإاف تايلولأ كلتب ةدوجوملأ لظلأ قطانم يسصحت

. لظلأ تحت لكك
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يف لثمتملا يندملا فرطلا روشضح مدع ببشسب

كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

يسشكارم نايفسس يفحسصلا ةمكاحم ليجأات

يراجلا شسرام92 ىلإا
ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘سسل˘ج شسمأأ شسيأر دأر˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘˘كح˘˘م ي˘˘سضا˘˘ق ل˘˘جأأ

تلجأأو .يراجلأ شسرام92 موي ىلإأ يسشكأرم نايفسس يفحسصلأ

يف لثمتملأ يندملأ فرطلأ روسضح مدع ببسسب ةسسلجلأ ةيسضقلأ

عافدلأ ةئيه بلط يسضاقلأ شضفرو.كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ذنم تقؤوملأ شسبحلأ نهر دوجوملأ يسشكأرم نع تقؤوملأ جأرفإلأ

نودب رسشابملأ ثبلأ تأدعم لاخدإأ ةمهتب ،مرسصنملأ ربمتبسس72ـلأ

هعسضوب مهتملأ نع عافدلأ ةئيه تبلاطو .ةكرمج نودو شصيخرت

روسضحلأ لجأأ نم تانامسضلأ مدقي هنأل نوناقلل اقبط جأرفإلاب

نأأ ثيح, ةقيقحلأ نع ثحبلأ ةلقرعل يرورسض ريغ شسبحلأ نألو

دأرم رئب ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق عدوأأو .ةيرسصح طورسشلأ

تأدعم لاخدإأ ةمهتب ،يسشكأرم نايفسس ،يفحسصلأ لسسأرملأ ،شسيأر

نم مايأأ ةعبرأأ دعبو .ةكرمج نودو شصيخرت نود رسشابملأ ثبلأ

ةا˘ن˘ق ل˘سسأر˘م مد˘ق ،ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عأ

شسيأر دأرم رئب ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق مامأأ ،«نيدايملأ»

.تقؤوملأ شسبحلأ هعدوأأ يذلأ
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ةنلعم ريغ ةيحشص ئراوط ةلاح سشيعت رئازجلا نأا لاق

 اتقؤوم رهاظتلا نع فقوتلا ىلإا وعدي يباحر
ىلإأ «يباحر زيزعلأد˘ب˘ع» ق˘ب˘سسألأ ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ و ر˘يزو˘لأ ا˘عد

،ريطخلأ انوروك شسوريف راسشتنإأ ةجيتن اتقؤوم رهاظتلأ فيقوت

ة˘ن˘ل˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘ح˘سص ئرأو˘ط ة˘لا˘ح ششي˘ع˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ أد˘˘كؤو˘˘م

ةيحسصلأ ةمظنملأ ةسشاسشهو يملاعلأ ءابولأ أذه ةروطخ  اهتسضرف

ةكبسش ىلع هل روسشنم يف ثدحتملأ تأذ دافأأو .رئأزجلأ يف

ىحسضأأ تقؤوم لكسشب كأرحلأ فيقوت نأأ ،يعامتجلأ لسصأوتلأ

ىلإأ رئأزجلأ يف91–ديفوك ـب ةباسصإلأ تلاح عافترأ عم ةرورسض

نإأ«Óئاق ،دÓبلأ يف ةماعلأ ةحسصلأ ىلع ظافحلأ لجأأ نم ةلاح54

ةمÓسس ظفحي ينطو بجأوك هسسفن شضرف اتقؤوم رهاظتلأ فيقوت

رهاظتلأو لقنتلأ يف نطأوملأ قحب ايئدبم شسميلو دابعلأو دÓبلأ

ةيحسص فورظ يفو  ةيرحلأو ةلأدعلأ يف ةيعرسشلأ هقوقح لجأأ نم

فافختسسلأ مدع ىلع يباحر ددسش ةلسص يذ قايسس يفو .» ةنمأأ

ذاختأ و ةيلوؤوسسملأو يعولأ حورب يلحتلأو لتاقلأ ءابولأ أذهب

. ةمراسص ةيئاقو تأءأرجإأ
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بل˘ط˘لأ ي˘ف دا˘˘ح˘˘تإلأ شسم˘˘ت˘˘لأو
دمحأأ يعاسس بيقنلأ هعقو يذلأ
ةداملأ يف اياسضقلأ عيمج ليجأات
،ةلجعتسسملأ ءانثت˘سسا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘جأا˘ت ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘ئأز˘ج˘لأ ا˘يا˘˘سضق˘˘لأ
داحتإلأ بلط امك .نيسسوبحملأ
نيماحملأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

رو˘سضح ع˘ن˘م لد˘ع˘لأ ةرأزو ن˘˘م
ر˘˘ي˘˘غ شصا˘˘خ˘˘سشأل تا˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةلودجملأ اياسضقلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

تا˘˘عا˘˘˘ق م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضو
قاي˘سسلأ شسف˘ن ي˘فو .تا˘سسل˘ج˘لأ
نامحر˘لأ د˘ب˘ع نا˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ مد˘ق

ةسضيرع دمحم ةزوقوبو حلاسص
اهيف ناسسمتل˘ي ة˘لود˘لأ شسل˘ج˘م˘ل
ةيربلأ دودحلأ قلغب رمأأ رأدسصإأ

ءان˘ث˘ت˘سسا˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لأو ة˘يو˘ج˘لأو
ق˘ل˘غ أذ˘كو ،ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لأ ن˘˘ح˘˘سش
تاهزتنملأو ةيمومعلأ قئأدحلأ

لجأأ نم بعÓملأو حراسسملأو
شسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘˘نأ ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لأ

رر˘˘بو .د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
دسض ىو˘عد˘لأ ع˘فر نا˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ

لفكت بوجو˘ب ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو
شسوريف˘لأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘لود˘لأ
ةعرسسب زاتم˘ي يذ˘لأ د˘ج˘ت˘سسم˘لأ

قيرط نع راسشتنلأ يف ةبيهر
،ر˘خأأ ى˘لإأ شصخ˘سش ن˘م ىود˘ع˘˘لأ
ةمظنم ه˘ت˘ف˘ن˘سص نأأ د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس
ايملا˘ع ءا˘بو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ
أديدهت لكسشي ام ،ةيرسشبلأ ددهي
.نييرئأزجلأ ةحسص ىلع أرسشابم
ة˘عر˘سس نأأ نا˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ فا˘˘سضأأو
يأأ نم لعجت «انوروك» راسشتنأ
لخدت اهب رمؤوي نأأ نكمُي ريبأدت

ىسصقألأ لاجع˘ت˘سسلأ ة˘نا˘خ ي˘ف

نوناق ن˘م129 ةدا˘م˘˘لأ بسسح
ة˘يرأدإلأو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ
يرأدإلأ يسضاقلأ نأأ دكؤوت يتلأ
لا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ن˘كم˘˘ي
ريبأدتلأ لكب رمأاي نأأ ىوسصقلأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ر˘كذ˘ي .ة˘˘يرور˘˘سضلأ

84 تيقوتلأ أذه ةياغل تلجسس
انوروك شسوريف˘ب ة˘با˘سصم ة˘لا˘ح

ةلاح21 اهنم يُفسش دجتسسملأ

يف أذه يتأاي .تلاح4 تيفوتو
ةرأزو ه˘˘ي˘˘ف تعد يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
حÓ˘˘سصإأو نا˘˘˘كسسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
ىلإأ نينطأوم˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

تأءأر˘جإلا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘سض
ىود˘˘ع˘˘لأ بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لأ
حسضوأأ ثيح ,انوروك شسوريفب
شضأرمألأ يف شصتخملأ روتكدلأ
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

نأأ لأورز د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ،را˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ
شضأرعأأ هبسشت شسوريفلأ شضأرعأأ
ي˘هو ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لأ أز˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألأ
،لا˘ع˘سسلأو ، شسط˘ع˘لأ ،ى˘˘م˘˘ح˘˘لأ

شسأأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ملآأو
ةر˘ت˘ف مود˘ت ا˘م˘ك ،ل˘سصا˘˘ف˘˘م˘˘لأو
بسسح شسور˘ي˘ف˘لأ أذ˘˘ه ة˘˘نا˘˘سضح

اموي41 ىلإأ موي نم  شصتخملأ
ر˘ه˘ظ˘˘ت لو ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘سصقأا˘˘ك
باسصملأ دنع شضرملأ شضأرعأأ

ءاهتنأ دعب لإأ  ةرتفلأ هذه لÓخ
، هسسفن قايسسلأ يفو .ةدملأ هذه
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ح˘˘سصن
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘˘بلا˘˘˘ب
بن˘ج˘تو ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘لأ شضأر˘مألا˘ب
طورسشب مأز˘ت˘للأو ة˘ح˘فا˘سصم˘لأ
يد˘˘˘يألأ ل˘˘˘سسغ˘˘˘ك ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ
دحلل يئاقو ءأرجإاك ،نوباسصلاب
.ريطخلأ ءابولأ أذه راسشتنأ نم
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شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ شسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘سشك
شسمأأ «ششينف لامك» يروتسسدلأ

جمانرب ىلع افيسض هلوزن لÓخ
ربع ثبي يذلأ «حابسصلأ فيسض»
نأأ ىلوألأ ة˘ي˘عأذإلأ ةا˘ن˘ق˘لأ ر˘ي˘ثأأ
نأأ بج˘˘ي رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لأ ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت
تأر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأو ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ

دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ ل˘˘˘خأد ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لأو
أذه شضرع نأأ أربتعم ،اهجراخو
هيتفرغب ناملربلأ ىلع ليدعتلأ
ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلأ بأز˘˘حألأ كأر˘˘سشإا˘˘ب
ءا˘ن˘ب˘ب ح˘م˘سسي˘سس تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لأو
ةيفافسشلأ دسسجي يقفأوت روتسسد
لام˘ك ح˘سضوأأو.ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأو
بجي ديدجلأ روتسسدلأ نأأ ششينف
نينأوقلأ لك ةعجأرم نمسضتي نأأ
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘يو˘سضع˘لأو ة˘يدا˘ع˘لأ
ل˘ك ة˘لأزإل تا˘با˘خ˘ت˘نلأ نو˘نا˘˘ق

زر˘بأأو.ةدو˘جو˘م˘لأ تا˘سضقا˘ن˘ت˘˘لأ
ه˘ن˘م˘سضت ا˘م م˘هأأ نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘˘لأ
لسصفلأ أأدبم وه ديدجلأ ليدعتلأ
بنج˘ت˘ل تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘ي˘ب نر˘م˘لأ
بج˘ي كلذ˘لو يدر˘˘ف˘˘لأ م˘˘كح˘˘لأ
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ شضو˘˘م˘˘غ˘˘لأ ة˘˘لأزإأ»
ىرن نحنو مكحلأ ماظن ةعيبطب
بسسنألأ يسسائرلأ هبسش ماظنلأ نأأ
موقي يذ˘لأو  ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘م ع˘قأو˘ل

ةيذيفنتلأ ةطل˘سسلأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ى˘ل˘ع
يباقرلأ رودلأ ليعفت بناج ىلإأ
ةموكحلأ لمع ىل˘ع نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
شسل˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘ب
ماظنلأ» نأأ فاسضأأو.»ةبسسا˘ح˘م˘لأ
ي˘ف ق˘ب˘ط˘ي˘سس يذ˘لأ ي˘سسا˘ي˘˘سسلأ
ةطلسس لك لعجيسس لبقتسسملأ
ل˘كسشب ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصب مو˘˘ق˘˘ت
ةيروهمجلأ شسسسأأ وهو ،نزأوتم
شسيئر اه˘ب د˘عو ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ
،نوبت ديجملأ دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ

بلا˘˘ط˘˘م شسا˘˘سسأأ د˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأو

ن˘م˘ث ا˘م˘ك.»ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ كأر˘˘ح˘˘لأ

يتلأ802 ةداملأ قيبطت ششينف
قح ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ شسي˘ئر˘ل ح˘ي˘ت˘ت
رو˘ت˘سسد˘لأ ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

ناملربلأ يتفرغ ىلع هسضرعو
ي˘ف –ه˘ب˘سسح– م˘ها˘سسي ا˘˘م أذ˘˘هو
عÓطإأو ماع˘لأ ششا˘ق˘ن˘لأ ع˘ي˘سسو˘ت
رواحملأ ىلع نينطأوملأ ةيبلغأأ
ءافسضإأو ةقيثولأ هذهل ةيسساسسألأ
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

شضر˘ع˘م ي˘فو. ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأو
يت˘لأ تأر˘غ˘ث˘لأ م˘هأأ ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
،ي˘لا˘ح˘لأ رو˘ت˘سسد˘لأ ا˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت
نم ءأوسس شصئاقنلأ شضعب دوجو
عو˘سضو˘م˘لأو ة˘غا˘ي˘سصلأ ة˘ي˘حا˘˘ن

شضعب يف شضومغ كانه» ثيح
تاحلطسصمل هنمسضتو ،ماكحألأ

˘مد˘ع بنا˘ج ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ر˘˘ي˘˘غ
ةيبرعلأ نيتخسسنلأ نيب قباطتلأ

ةداملأ شصوسصخبو.»ةيسسنر˘ف˘لأو

نأأ زر˘بأأ ،رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ ن˘˘م881

د˘سسج˘ي˘سس ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
ا˘ه˘ت˘ب˘كأو˘م˘ل ا˘يرو˘ت˘سسد أرو˘˘ط˘˘ت
ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لأ تأر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةسصرفلأ ةحاتإأ لÓخ نم  ملاعلأ
مدعب عفدلأ ةراثإأ نم يسضاقتملل
ة˘م˘كح˘م يأأ ما˘مأأ ة˘يرو˘ت˘˘سسد˘˘لأ

أربتعم ،ةيئأزجو ةيرأدإأو ةيندم
يذ˘لأ يو˘˘سضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ» نأأ
ةداملأ هذه قيبطت  طورسش ددحي
حورو شصن قدسصب شسكعي مل
تأءأرجإأ ن˘م د˘ق˘عو ةدا˘م˘لأ هذ˘ه
تقلت هتئيه نأاب دافأأو «اهديسسجت

ي˘ف ل˘سصف˘لأ م˘ت تأرا˘ط˘خإأ ةد˘ع
شسي˘ئر د˘كأأو أذ˘ه.ا˘ه˘ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ
ةيمهأأ ىلع يروتسسدلأ شسلجملأ
ءأر˘ثإا˘ب  ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ

تاير˘ح˘لأو قو˘ق˘ح˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م
،دا˘سسف˘لأ لا˘كسشأأ ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو
ءا˘سضق˘لأ ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسأ شسير˘كتو
شسلا˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘طرا˘˘خ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
.ةيئاسضقلأ
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ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لأ تأأر˘˘ب˘˘ت
ششيجلأ يبوطع˘مو يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل
يوذو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
يتلأ فأرطألأ ديدع نم قوقحلأ
،ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن بسسن˘˘ت
ن˘˘ب نأور˘˘م» ا˘˘ه˘˘سسي˘˘˘ئر بسسحو
حتف مت هنإاف ،ةعاسس رخآل «ةفاسص
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع رأو˘˘ح˘˘لأ با˘˘˘ب
ا˘م ذ˘ن˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ئر
اهونم ،نألأ نم نيرهسشلأ براقي
نع ةرداسصلأ تاحيرسصتلأ كلتب
ديجملأ دبع ةيروهمجلأ شسيئر
ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت لÓ˘˘خ ءأو˘˘سس ،نو˘˘ب˘˘ت
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،تا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
اهب ماق يتلأ ةيبعسشلأ تاعمجتلأ

وأ ،نطولأ تايلو فلتخم ربع
،دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر ه˘با˘خ˘ت˘نأ بق˘˘ع
تلاغسشناب لفكتلاب دهعت ثيح
قلعتملأ فلملأ نأأو ،ةئفلأ هذه
،هتلواط ىلع ششيجلأ يدعاقتمب

با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو ثي˘˘˘ح

ةسسائرلأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رأو˘ح˘لأ

ىلإأ نافدهي نيئاقل دقع دعب نم

تلاغسشنلأو لكاسشملأ ةيوسست

ششيجلأ ودعاقتم اهب بلاط يتلأ

قوقح˘لأ يوذو ن˘ي˘بو˘ط˘ع˘م˘لأ و

شسيئر لاق ،تابسسانملأ ديدع يف

جراخ فأرطأ كانه نأ ةيقيسسنتلأ

ىلإأ جورخلأ يدانت ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ

قايسسلأ تأذ يف أدكؤوم ،نأديملأ

تحت ةيفختملأ فأرطلأ هذه نأ

ل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ءا˘ط˘غ

نأو ،ةلسصب ةريخلأ هذهل تمت

نأ ثي˘ح ،ة˘ق˘ي˘سض ح˘لا˘سصم ا˘˘ه˘˘ل

ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لأ ا˘˘ير˘˘ها˘˘ظ ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه

ىلإأ ىعسست ا˘ي˘ن˘طا˘بو قو˘ق˘ح˘لا˘ب

ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس شضأر˘˘غأأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

يلثمم نأأ اف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘سصخ˘سشو

ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م ن˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ

دق ،قوقحلأ يوذو نيبوطعمو

ـلأ ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ف كأر˘ح˘لأ أوردا˘غ

تأءأرجإلأ ذاختأ مت نأأ دعب،41

ل˘ج نأأو ،ة˘با˘˘سصع˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو

نو˘ب˘ت نأأ ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ

ايلاح يه اهب لماك عÓطأ ىلع

راظتنأ يف ،رأوحلأ ةلواط ىلع

،يلع˘ف˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأو د˘ي˘سسج˘ت˘لأ

تأذ لا˘˘˘ق ،ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘˘ف كلذو

رهظت مل لاح يف هنأأ ثدحتملأ

شضرأأ ىل˘ع تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ج˘ئا˘ت˘ن

ل˘ف˘كت˘لأ م˘ت˘ي م˘˘ل أذ˘˘كو ع˘˘قأو˘˘لأ

هذه بلاط˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ح˘ج˘نلأ

نأديملأ ىلإأ أاجليسس اهنيح ،ةئفلأ

،تاجاجتحلأ كلت ىلإأ ةدوعلأو

،د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسم ر˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘سسح أذ˘˘هو

دق ةيروهمجلأ شسيئر نأأ رابتعاب

هذه عوسضوم ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ذ˘خأأ

مهتأ دقو أذه ،دجلأ لمحم ةئفلأ

هحيرسصت يف ةيقيسسنتلأ شسيئر

يتلأ فأرطألأ ديدع ةعاسس رخأأ ـل

مغر ةيقيسسن˘ت˘لأ م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘ت

نم وأ بيرق نم اهينعت ل اهنأأ

ة˘ي˘سسا˘ي˘سس بأز˘حأأ ل˘خد˘ت د˘ي˘ع˘˘ب

شضير˘ح˘ت˘ل ىر˘خأأ فأر˘طأأ أذ˘˘كو

ى˘ق˘ب˘ت فأد˘هأل ن˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ

قلعيو أذه ،ةيسصخسشو ةيسسايسس

نوبسستنملأو ششيج˘لأ ود˘عا˘ق˘ت˘م

ةريبك لامأأ هذه ةيقيسسنتلأ ىلإأ

م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ي˘˘ف

ريظن ةئفلأ هذه ىلإأ تافتللأو

رئأزجلأ تناك امدنع هتمدق ام

فاسضأأ امك ،فورظلأ كلحأأ يف

ع˘˘سضو˘˘لأ نأأ ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تأذ

ح˘˘م˘˘سسي ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ح˘˘سصلأ

ا˘يدا˘ف˘ت نأد˘ي˘م˘لأ ى˘لأ جور˘خ˘لا˘˘ب

لحم تاب يذلأ ءابولأ راسشتنل

ةرخ˘سسمو را˘ت˘ه˘ت˘سسأو ءأز˘ه˘ت˘سسأ

ىد˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘عو نود شضع˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل

راظتنأ يف أذه .عسضولأ ةروطخ

د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ شسي˘ئر ءا˘فو

ةقلعتملأ هدوعوب نوبت ديجملأ

ششيجلأ يدعاقتم ةئفب لفكتلاب

.قوقحلأ يوذو نيبوطعملأو

ةيرحبلاو ةيوجلاو ةيربلا دودحلا قلغب رمأا رادشصإا سسامتلل ةلودلا سسلجم ىلإا ةشضيرع عفر

يئاسضقلا لمعلا قيلعتب بلاطي نيماحملل ينطولا داحتلا

:سشينف .. مكحلا ماظن ةعيبطب قلعتملا سضومغلا ليزي نأا بجي يروتشسدلا ليدعتلا نإا لاق

«انعمتجم عقاول بسسنألا يسسائرلا هبسش ماظنلا»

ةيروهمجلا سسيئر ةلواط ىلع اهبلاطم

نيدعاقتملا شضيرحتل ةيفخ افارطأاو ةيسسايسس ابازحأا مهتت ششيجلا يدعاقتم ةيقيسسنت

 .انوروك سسوريف راششتنا بنجتل ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختاب قلعتي لدعلا ريزو ىلإا ابلط نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتإلا هجو
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نإاف ردا˘سصم˘لاهذ˘˘ه بسسحو

دود˘ح ي˘ف تفذ˘ق  ر˘ح˘˘ب˘˘لا جاو˘˘مأا

ةقيقد نيثÓثلاو ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘سسلا

لو˘ه˘ج˘م سصخ˘سش ة˘ث˘˘ج˘˘ب ار˘˘سصع

د˘ق˘ع˘لا ي˘لاو˘ح ي˘ف ود˘ب˘ي ة˘يو˘ه˘لا

يذلا تقولا يف هرمع نم يناثلا

نيدايسصلا نم ةعومجم هيف ناك

رحبلا يف مهكابسش يمر  ددسصب

حلاسصم مÓعإا ىلإا ءلؤوه عراسسيل

ثيح نمألا اذكو ةيندملا ةيامحلا

لقن لجأا نم ةريخألا هذه تلخدت

ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف تد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ث˘˘ج˘˘لا

ىفسشتسسم ىلإا  نفعتلا نم ةمدقتم

ة˘م˘سصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا

قيق˘ح˘ت حا˘ت˘ف ع˘م ةازاو˘م ة˘يلو˘لا

حجري يتلا ةثجلا هذه ةيوه لوح
ن˘يذ˘لا ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا د˘˘حأل نو˘˘كت نأا

ردجتو. رحبلا جاومأا مهب تردغ
ةروكذملا ةثجلا نأا ىلإا ةراسشإلا

جاومأا اهب فذقت يتلا ةيناثلا يه
نم لقأا فرظ يف لجيجب رحبلا
نأاو نينطاومل قبسس امدعب عوبسسأا

رخآا باسشل ىرخأا ةثج ىلع اورثع
يريخ ةيدلبل ي˘قر˘سشلا ئ˘طا˘سشلا˘ب
عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن لو˘˘˘ج˘˘˘ع داو
يتلا ثثجلا ددع عفتريل يسضاملا

يف لجيجب رحبلا جاومأا اهب تمر
ن˘ي˘ت˘ث˘ج ى˘لإا ةدود˘ع˘م ما˘˘يأا فر˘˘ظ
ثثجلا باسستحا نود اذهو نيتنثا

طاقنب اه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ي˘ت˘لا ىر˘خألا

لÓ˘خ ة˘يلو˘لا ل˘حاو˘سس ن˘˘م ةد˘˘ع

ةث˘ج ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا

ل˘خاد ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘˘ع ةأار˘ٍ̆ما سصخ˘˘ت

ي˘˘هو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘˘سصلا د˘˘˘حأا كا˘˘˘ب˘˘˘سش

. سسأارلا ةعوطقم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

5395ددعلا0202 سسرام61  نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

  لوجع داو يريخ ةيدلب ئطاسشب ىرخأا ىلع روثعلا نم مايأا دعب

 لجيجب ريبكلا رانملا ئطاسشب ةيوهلا ةلوهجم ةثج لاسشتنا
نم سسمأا ملع ام بسسح يناثلا دقعلا يلاوح يف باسشل ةيوهلا ةلوهجم ةثج لجيج ةي’و برغ ريبكلا رانملا ئطاسشب رحبلا جاومأا تظفل

. لجيجب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

وزو يزيت

دسض اذفان انجسس تاونسس5
ةفسص نولحتني صصوسصل

ىلع ءÓيتسسÓل نييباهرإلا
 نينطاوملا تاكلتمم

ىد˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م ترد˘˘سصأا

ةيئانجلا اهتسسلج لÓخ وزو يزيت ءاسضق سسلجم

تاونسس5 ب يسضقي امكح سسمأا راهن ةيداعلا

ةيانجب نيعباتملا نيمهتملا قح يف  اذفان انجسس

حÓسس لمح عم ةقرسسلا و رارسشأا ةيعمج نيوكت

يف اهيلع بقاعملا و سصوسصنملا لاعفألا رهاظ

ام بسسح ةيسضقلا عئاقو دوعت و ، تابوقعلا نوناق

ماهتإلا ةفرغ هتردسصأا يذلا ةلاحلا رارق يف ءاج

ةريخألا مايألا  ىلإا  وزو يزيت ءاسضق سسلجم ىدل

ةقرسس ىلع نيمهتملا مادقإا رثإا ىلع ةيسضاملا

اذه و  نيتيحسضلا لزنم و ةيبطلا  تادايعلا ىدحإا

مهلاحتناب اذه و حÓسسلاب ديدهتلا ةلئاط تحت

، ةيباهرإا ةعامج  مهنأا اومعز و ، باهرإلا ةفسص

ىدل فو˘خ˘لا و بعر˘لا ثب˘ل م˘ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف

م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا  ن˘˘م نا˘˘كسسلا

نم ةمدقملا ىوكسشلا رثإا ىلع و  . ةيسصخسشلا

ماق يذلا يتوسصلا ليجسستلا دعب ،اياحسضلا فرط

ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم او˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ن˘ع م˘هد˘˘حأا ه˘˘ب

و ةيباهرإا ةعامج مهنا اومعز نيذلا     نيمهتملا

اهرثإا ىلع و ةيدف ديدسست ةيحسضلا نم اوبلاط

مهيف هبسشتملا فيقوت نم نملا حلاسصم تنكمت

ليوحت مت˘ي˘ل ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قا و

ةمكاحملا ة˘سسل˘ج لÓ˘خ و  ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا م˘ه˘ف˘ل˘م

. مهيلا ةبوسسنملا عئاقولا لك اوركنأا  نومهتملا

ةمكحملا تقطن ةينوناقلا ةلوادملا دعب و هنأا لإا

.  افلاسس روكذملا يئاهنلا اهمكحب

N∏«π S°©ÉO

ةبرهم ديلقتلل ةهجوم تناك

سسنوت نم

ةقسصلم00692 زجح
يعانطسصا لئاسس تانايب

فراطلاب لمارفلل
ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم تنكمت

را˘ه˘ن فرا˘ط˘لا˘ب لو˘ب˘ط˘لا مأا يدود˘ح˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا

ةقسصلم00692 زجح نم يسضاملا سسيمخلا

نم ةبرهم لمار˘ف˘ل˘ل ي˘عا˘ن˘ط˘سصا ل˘ئا˘سس تا˘نا˘ي˘ب

رفا˘سسم ةزو˘ح˘ب د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك سسنو˘ت

اذه سشيتفت ةيلمع لÓخ اهيلع روثعلا مت يرئازج

ىلإا لوخدلا تاءارجا همامتا ةيلمع دنع ريخألا

.ينطولا بارتلا

¿.e©£≈ Gd∏¬

  هنيع ىوتسسم ىلع رجحب بيسصأا مهل ليمز عم انماسضت

 لمعلا نع نوفقوتي لجيجب ةيديدحلا ككسسلا لامع
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ككسسلا لا˘م˘˘ع سسمأا م˘˘ظ˘˘ن

نولماعلا اديدحتو ة˘يد˘يد˘ح˘لا

ةطح˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م

لجيجب لوزاب ةقطنمب زرفلا

عم انماسضت ةي˘جا˘ج˘ت˘حإا ة˘ف˘قو

د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا م˘ه˘ئÓ˘مز د˘حأا

ءادتعإلا د˘ع˘ب سشار˘ف˘لا ح˘ير˘ط

ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن ه˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

نيلوهجم ل˘ب˘ق ن˘م عو˘ب˘سسألا

ناك يذلا راطقلا يمر بقع

ام˘م ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا ه˘ب

ريخألا اذه ةباسصإا يف ببسست

. نيعلا ىوتسسم ىلع

تار˘˘˘˘سشع سسمأا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘تو
لوزا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
لمعلا نع ةيديدحلا ككسسلل
ة˘˘ف˘˘قو او˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ا˘ه˘لÓ˘خ او˘ع˘فر ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

ةرور˘˘˘سضب يدا˘˘˘ن˘˘˘ت تا˘˘˘ت˘˘˘فل
نيذلا نيفر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل يد˘سصت˘لا
عئاسضبلا تاراط˘ق نو˘م˘جا˘ه˘ي
/ لج˘ي˘ج ط˘خ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ع˘لا

ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘سضمر
نيلماعلا  ة˘يا˘م˘حو ةد˘كي˘كسس

نم تاراطقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
ءلؤوهل ةرركتملا تاءادتعلا
او˘م˘جا˘ه ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا
˘مو˘ي ع˘ئا˘سضب˘لا ل˘ق˘ن˘ل ارا˘ط˘˘ق
ةراجحلاب يسضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا
ر˘مألا را˘ن˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب دود˘˘ح˘˘ب
دحأا ةباسصإا يف ببسست يذلا

ىلع روكذملا را˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع
عسضخي ثيح نيعلا ىوتسسم
اديهمت ةيبطلا ةبقارملل ايلاح
ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘سضخإل
ه˘ن˘ي˘ع ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم

. ةباسصملا

نوجتحملا لا˘م˘ع˘لا بلا˘طو
ةباقر سضر˘ف˘ب ن˘مألا ح˘لا˘سصم
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ةرر˘˘كت˘˘˘م تاءاد˘˘˘ت˘˘˘عا
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘تو تارا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ءاد˘˘ت˘˘عا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘ب˘˘سست˘˘م˘˘˘لا
اسصوسصخ يسضاملا سسي˘م˘خ˘لا
رطخ يف مهتايح تتاب امدعب
هذ˘˘˘˘ه رار˘˘˘˘كت بب˘˘˘˘˘سسب م˘˘˘˘˘ئاد
تح˘˘سضأا ي˘˘ت˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘˘عإلا

قاو˘˘˘سسل ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘سسجا˘˘˘˘ه
ىتحو مهيقفار˘مو تارا˘ط˘ق˘لا
. باكرلا

ةلسصفنم تايلمع ثÓث رثإا /يقاوبلا مأا

صصاخسشأا ةعبرأل ادح عسضت تاردخملا ةحفاكم ةقرف
¯GCMªó.RgÉQ 

ن˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ن˘ي˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا
˘مأا ة˘يلو ن˘مأا˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
اد˘˘ح ع˘˘سضو  ن˘˘˘م ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا

حوار˘˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ع˘˘˘برأل

ةنسس83 و23 نيب مهرامعأا
اياسضق ثÓث يف  نيطروتم
ةرجاتم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ل˘سصف˘ن˘م
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
تايمك مهتزو˘ح˘بو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب تارد˘خ˘م˘لاو
, ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسا

لا˘سصتلا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بسسحو
ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
ىلولا ةيسضقلا نإاف  ةيلولا

سسرام20 خيرات ىلا دوعت

اهدافم تامولعم رثإا0202
ىوتسسم ىلع سصاخسشا دوجو
نوموقي ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘لا
نيأا ،ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب
م˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘˘ت

نيسصخسش   فيقوت اهرثإا ىلع

23 و52 رمعلا نم ناغلبي
ىلع امهتزوح˘ب ط˘ب˘سض ة˘ن˘سس

ءاود ن˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘سسب˘˘˘ك11
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب

غلبمو عومدلل ةليسسم ةخاخب

جد0061 هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م
تارثؤوملاب ةرجاتملا تادئاعك
مامأا مهميدقت مت نيأا ةيلقعلا
ةيسضق نع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
سضي˘˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘سس ةزا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح»
ة˘ل˘ي˘˘سسم ة˘˘خا˘˘خ˘˘ب)رو˘˘سضح˘˘م
طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘مو (عو˘مد˘ل˘˘ل

امنيب .ةسصخر نود ينلديسص
موي ىلإا دوعت ةيناثلا ةيسضقلا

رثإا0202 سسرام40
فيقوت مت نيأا ةيداع تايرود
ى˘ل˘ع نا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘˘كر˘˘م
رمعلا نم غلبي سصخسش اهنتم

سشيتفت دعبو ثيح ةنسس33

40 ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

نيلباغيرب ءاود نم تلوسسبك
نم نيكسس) ءاسضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأاو

ى˘˘سصع وaibmulc عو˘˘ن

، (موينمللا ةدام نم لوبزيب
ي˘ف طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت  م˘ت˘ي˘˘ل
تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ما ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
هدسض زجنأا نأا دعب ةيئاسضقلا

ةزايح ةيسضق نع يئازج فلم
ةرو˘سضح˘م ءا˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا

تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص داو˘˘˘˘مو

.ةردخم سصئاسصخ

ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ن˘ي˘ح ي˘ف
ىلع خيراتلا سسفن ىلإا دوعت
دوجو اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي سصخ˘˘˘˘سش
دحا ىوتسسم ىلع تاردخملا

ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت˘˘ي˘˘ل ،ءا˘˘ي˘˘حلا
فيقوت اهرثإا ىلع مت ةمكحم
غلابلا ةيسضقلا يف طروتملا

طبسض نيأا ةنسس83 رمعلا نم

ةعطق42 ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب
ةأايهم (جلاعم فيك) تاردخم

مارغ7.8 نزوب جيور˘ت˘ل˘ل

جد5624 هردق يلام غلبمو
هذ˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘ك
ة˘با˘ي˘ن˘لا ا˘ما ل˘ث˘م˘ي˘ل مو˘م˘سسلا
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

زجنأا نأا دعب90.30.0202
ن˘˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م ه˘˘هد˘˘سض
عيبو سضرعو ةزايح» ةيسضق
فيك) تاردخم عيبلل عسضوو
.(جلاعم

   ةدادحلا يدودحلا زكرـملا نم اهريرمت رفاسسم لواح

 صسارهأا قوسسب صسولهم صصرق0056 نم رثكأا  زجحت  كرامجلا
ىلإا لوخدلا تاءارجإا مامتإا ءانثأا ةدادحلا يدودحلا زكرملاب نيرفاسسملا سصحفل ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ىوتسسم ىلع نولماعلا كرامجلا ناوعأا نكمت

ةرايسس فيواجت لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك اسصرق1456 ب تردق ةسسولهملا سصارقألا نم ةربتعم ةيمك زجح نم يرئازج رفاسسمل ينطولا بارتلا
نم ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف اونكمت رسصانعلا  تاذ نأا  ىلإا  ةراسشإلا ردجتو ،ةمزÓلا  ةينوناقلا  تاءارجإلا  هقح يف تذختا نيأا،ايسساد عون

قوسسب كرامجلا ماسسقأا ةيسشتفمل  ةعباتلا ةدادحلا يدودحلا زكرملاب ،ةرايسسلا فيواجت لخاد ماكحأاب ةأابخم تناك اسسولهم اسصرق0861 زجح
سصارقألا نم تايمك  تارملا نم ديدعلا يف تزجح كرامجلا حلاسصم نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو،ةمزÓلا ةينوناقلا  تاءارجإلا هـقـح يف تذختا ،سسارهأا

.رواجملا دلبلا نم نطولا سضرأا ىلإا اهلاخدإا نوبرهملا  لواحي  يتلا ،ةيقرسشلا تايلولاب ةيدودحلا زكارملاب عاونألا ةفلتخملا ةسسولهملا
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ةنيطنسسق

ةنسس51 رمعلا نم غلبي لفط ةايحب يدوي دايز نباب رارج بÓقنا
برقلاب احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا دودح يف سسمألا موي ،دايز نباب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

رارج بÓقناو فارحنإا ثداح لجأل ،دايز نبإا ةيدلب سشورطلا باب ةيرق97 مقر ينطولا قيرطلا نم

مت ناكملا نيعب يفوتم ةنسس51 رمعلا نم غلبي »ب ب »ركذ سسنج نم ةيحسض فلخ ثداحلا ،يحÓف
ةحلسصم ىلإا هليوحت عم دايز نبا ةيدلبب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم هلقن

.ةنيطنسسقب سسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب ثثجلا ظفح
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ءاشسم ي˘نا˘ج˘لا ل˘ث˘م د˘قو اذ˘ه
ةئي˘ه ما˘مأا مر˘شصن˘م˘لا عو˘ب˘شسألا
ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ل˘جأا ن˘م ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
هيلإا ةهّجوملا ةلي˘ق˘ث˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا˘ب

دوعت ةعقاولا تايثيح نأاو املع

نم ربمشسيد21 موي ءاشسم ىلإا

ةيلو تّزتها نيح8102 ةنشس
لت˘ق ة˘م˘ير˘ج ع˘قاو ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع
يف باشش اهتّيحشض حار ةعششب
قّلعتيو رمعلا نم تاينيرششعلا
يذ˘لا «م.ر» ى˘˘ّم˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا
ةبرشض هيّقل˘ت د˘ع˘ب ةا˘ي˘ح˘لا قرا˘ف
قرتخا ن˘ي˘ّكشس ة˘ط˘شساو˘ب ة˘ل˘تا˘ق
، «أا.م.ع» مهّتملا فرط نم هبلق
ةيشضقلا فل˘م ن˘م صصل˘خ˘ت˘شسيو
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا دار˘فأا نأا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘شسم ا˘˘غÓ˘˘ب ت˘˘ّق˘˘˘ل˘˘˘ت
ى˘ل˘ع د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
صسم˘˘خو ة˘˘شسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا

بوششنب اديفم ةق˘ي˘قد ن˘ي˘ع˘برأاو
ن˘ي˘شصخ˘شش ن˘ي˘ب ف˘ي˘ن˘ع را˘ج˘شش
ةيدلبل عباتلا رامع صسرام يحب

امهدحأا يّقلتب يهتن˘ي˘ل را˘ج˘ح˘لا
اهرثإا ىلع ظ˘ف˘ل ة˘غ˘ي˘ل˘ب ة˘با˘شصإا
ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘شسا˘˘ف˘˘نأا
ارثأا˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا
قايشس يفو ،ةريط˘خ˘لا ه˘حور˘ج˘ب
حلاشصملا ترششاب د˘ق˘ف ل˘شص˘ّت˘م
رعت ةقّمعم تاقيقحت ةينمألا

ّ
تف

لتاقلا ةّ̆يو˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا «أا.م.ع» ى˘˘ّم˘˘شسم˘˘لا

م˘ّل˘شس يذ˘لا ،ة˘ن˘˘شس13 ر˘م˘ع˘لا

ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ل ه˘با˘كترا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘شسف˘˘ن
ةنياعم كلذك ّمت امك ،ةعينششلا

عاجرت˘شسا ع˘م ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘شسم
يف لمعتشسملا صضيبألا حÓشسلا
نمّ لج نايك تّزه يتلا ةثداحلا

تايثي˘ح ه˘ع˘ما˘شسم ى˘لإا تل˘شصو
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘ّتا ّم˘˘ت˘˘ي˘˘ل ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

ّف˘ل˘م زا˘ج˘نإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ه˘˘ّق˘˘ح
ةم˘كح˘م ما˘مأا ه˘ب ل˘ث˘م ي˘ئا˘شضق
ىد˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإلا تا˘يا˘ن˘˘ج˘˘لا

ءا˘˘شسم ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءا˘˘شضق صسل˘˘ج˘˘م
فششك ثيح ،يشضاملا عوبشسألا

ءانثأا ةمكحملا ةئيهل ريخألا اذه
نا˘ك ه˘نأا˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘شصت˘˘ب ءلدإلا

ى˘لإا ع˘ئا˘قو˘لا خ˘يرا˘ت˘ب ا˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘م
،برغملا ةÓ˘شص ءادأل د˘ج˘شسم˘لا
يذلا «ر.م» ةيح˘شضلا˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘ل
ةيظفل تاششوانم يف هعم لخد
راج˘شش ى˘لإا تلّو˘ح˘ت ا˘م ا˘ع˘ير˘شس
يذ˘لا ة˘ي˘ح˘شضلا رار˘ف˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا
هد˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘بر˘˘˘شضب بي˘˘˘˘شصأا
م˘هّ̆ت˘م˘لا ه˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘ّجو ىر˘˘شسي˘˘لا
ا˘ب˘ي˘شضق لوا˘ن˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب «أا.م.ع»
ةعراق ىلع اّيمرم ناك ايديدح
مهتملا فاشضأا دقو اذه ،قيرطلا
ةمكحملا ةئيه مامأا هلوثم ءانثأا
ءازع عّمجم ىلإا اهدعب ّهجوت هنأا
يحلاب

ّ
Óماح ةيحشضلا هب قحليل 

ه˘با˘شصأا ة˘ي˘ب˘ششخ ا˘شصع هد˘ي ي˘˘ف
هفتك ىوتشسم ىلع اه˘ت˘ط˘شساو˘ب
ديدج نم تا˘ششوا˘ن˘م˘لا ع˘لد˘ن˘ت˘ل
لبق يديألاب راجشش اهنع جتنو
دهاشش اهنيحو اشضرأا طقشسي نأا
نا˘ك ة˘ي˘ح˘شضلا ةزو˘ح˘ب ا˘ن˘يّ̆كشس
مدقي هلعج اّمم هبنج يف هلمحي

ةنعط هل ه˘ّجو˘يو ه˘عاز˘ت˘نا ى˘ل˘ع

هرد˘شص ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘حاو

ةريخألا هشسافنأا اهرثإا ىلع ظفل

ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإلا ةرو˘ط˘خ˘ل ار˘ظ˘ن

ر˘˘ع˘˘ت
ّ

رد˘ج˘ت ،ة˘ي˘ح˘شضلا ا˘ه˘ل صض

«أا.م.ع» مهتملا نأا ىلإا ةراششإلا

همايق Óيشصفتو ةلمج ركنأا دق

صضي˘˘˘˘˘بألا حÓ˘˘˘˘˘شسلا بل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ب

ركذو ةميرجلا يف ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا

«م.ر» ةي˘ح˘شضلا ى˘لإا دو˘ع˘ي ه˘نأا˘ب

ه˘˘ح˘˘شضوأا ا˘˘م بشسح ه˘˘ل صسي˘˘لو

م˘ه˘˘ن˘˘م دو˘˘ه˘˘ششلا ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘لا

حشضوأا يذلا «د.ح.م» ىمشسملا

ةيحشضلا نيب مئاقلا فÓخلا نأاب

فرتعا امك ،ةاتف هببشس مهتملاو

ع˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘ب هرود˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘لا

يف هتّين ايفا˘نو ه˘ي˘لإا ة˘بو˘شسن˘م˘لا

ماعلا قحلا لثمم صسمتليل ،لتقلا

ىلإا عامتشسإلا دعب ةباينلا ىدل

يف ّدبؤوملا ةبوقع فارطألا ةفاك

ة˘م˘كح˘˘م تد˘ّ̆يأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ّق˘˘ح

مكحلا ةيفا˘ن˘ئ˘ت˘شسإلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا

قح يف دّبؤوملا ةبوقعب تقطنو

.يناجلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ5395ددعلا0202 سسرام61  نينثإلا6

www.akhersaa-dz.com

ءازع عّمجم يف هب ىقتلا نيح هلتقو ةيظفل تاسشوانم يف لخد/ةبانع

راجحلاب هبلق تقرتخا ةنعطل هشضّرعت دعب  هشسافنأا ظفلي باشش
مادقإا يف ةلثمتملاو لبق نم ةبانع ةيلو اهتدهسش يتلا ةعينسشلا مئارجلا ىدحإا يف ةيفانئتسسإلا تايانجلا ةمكحم ةئيه تلسصف

.هبلق ىوتسسم ىلع هنعط نأا دعب رمعلا لبتقم يف باسش لتق ىلع ينيرسشع

 ةملاق

عورم رورم ثداح يف باشش لتقم

يتانزلا يداوب
يتانزلا يداو ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

02 مقر ينطولا قيرطلاب ،يشضاملا عوبشسألا ةياهن

نزخم مامأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘م˘لا˘ق ي˘ت˘يلو ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

رورم ثداح عوقو رثإا ،يتانزلا يداو ةيدلبب بوبحلا

نم نيتيحايشس نيترايشس نيب مادطشصا يف لثمت ،عورم

ىلإا ىدأا امم ،ارتبوأا يلورفيشش و602 وجيب عون

54و12 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخششأا40 ةباشصإا

مت ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإاب روكذ صسنج نم ةنشس

ى˘لإا فا˘ع˘شسإلا ةرا˘ي˘شس ة˘ط˘شساو˘ب او˘ل˘ق˘نو م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا

نيأا ،يتانزلا يداو ةيئافششتشسإلا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا

دحأا لوحي نأا لبق ،ةمزÓلا ةيبطلا ةنياعملل اوعشضخ

ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا ة˘عر˘شسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا

ةروطخل ارظن ةنيط˘ن˘شسق˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ير˘كشسع˘لا

رمعلا نم غلابلا (صس م) وعدملا ظفلي نأا لبق ،هتباشصإا

تلاجعتشسلا ةحلشصم˘ب ةر˘ي˘خألا ه˘شسا˘ف˘نأا ة˘ن˘شس22

ارثأاتم يتانزلا يداو ىفششتشسمب ةيحارجلا و ةيبطلا

هتثج ةلوح ثيح ،هب تقحل يتلا ةغيلبلا تاباشصإلاب

.ىفششملا تاذب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا
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ةدكيكسس

نوقلغي ةبازعب ةباشصق ناكشس

قيرطلا
نيب طبارلا قيرطلا ةباشصق ناكشس صسمأا راهن قلغأا

يف ليجعتلا ةرورشضب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘باز˘ع و ةد˘كي˘كشس

تارششعلا اعدو ، ةقئل ةيعامتجا تانكشس وحن ليحرتلا

لمعلل ،ةلوؤوشسملاو ةيشصولا تاطلشسلا ، نيبشضاغلا نم

هنوششيعي يذلا ميحجلا نم مهشصيلختو مهليحرت ىلع

،نوبشضاغلا نوجتحملا لاقو ةيريدشصق خاوكأا لخاد

فور˘ظ˘لا ّل˘م˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘˘ق اودو˘˘ع˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘ّنأا˘˘ب

،ةيوشضوفلا خاوكألا هذه لخاد ةيثراكلاو ةيواشسأاملا

فر˘شصلاو ءا˘بر˘ه˘كلاو ءا˘م˘لا تا˘كب˘ششل ر˘ق˘ت˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،ةيرششبلا ةايحلا تايرورشض ىندأا اهب مدعنتو ،يحشصلا

ىلإا مهليحرت و مهنع نبغلا عفر تاطلشسلا اودششان و

ةليوط تاعاشسل قيرطلا قلغ رمتشسا و ،ةقئل تانكشس

تÓيولا تابكرملا باحشصأا و نورفاشسملا اهعم ىناع

ةياغ ىلإا قيرطلا قÓغإا ىلع نيجتحملا رارشصإا ببشسب

تافيو˘شست تشسي˘ل و ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح دو˘عو ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

ةمزأا عم مهتاناعم رارمتشسا و مهعم تقولا حبر اهفده

.ىمشسم ريغ لجأل ريدشصقلا و نكشسلا
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فيطسسب ياب حلاسص

 هدشسج عطقي ايئاشضق قوبشسم

ةقÓح ةرفششب
عله ثادحإاب، ةيلدع قباوشس وذ باشش صسمأا لوأا ةليل ماق

فيطشس ةيلو بونج ةعقاولا ياب حلاشص ةنيدم طشسو

عيطقت ىلع مد˘قأا و ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ير˘ي˘ت˘شسه ه˘ت˘با˘ت˘نا ثي˘ح ،

أادب و، هشسبÓم نم درجت امدعب هقÓح ةرفششب هدشسج

طشسو اجيجشض كلذب اثدحم يلاع توشصب خارشصلاب

علبأا دق و، مهمون يف نيقراغ اوناك نيذلا ناكشسلا

هتفقوأا و ةعرشسب تلخدت يتلا نمألا حلاشصم ناكشسلا

ةيبطلا ةدايعلا ىلإا ةعرشسلا حانجلا ىلع هلقن مت و

ةئدهملا ةيودلا دعب هل ميدقت مت نيأا تامدخلا ةددعتم

نيأا ياب حلاشص نمأا رقم ىلإا هدايتقا صسمأا حابشص مت و،

. هحارشص قÓطإا لبق هعم قيقحتلا مت

Gjªø Q

 عاونألا فلتخم نم تاسسولهملا نم ةربتعم ةيمك زجح مت امنيب/ةنيطنسسق

جيورتلاب اشسبلتم ثحب لحم يلجنم يلعب ينيعبرأا فاقيإا
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ةلوذبملا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘م

ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنشسق

ا˘م˘ي˘شسل ا˘ه˘لا˘كششأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت

ةقرفلاب ةطرششلا تاوق تنكمت

ةيئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘˘ل˘˘ع

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘لا

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ثح˘ب ل˘ح˘م صصخ˘˘شش

يف هطرو˘ت˘ل ة˘ن˘شس14 رم˘ع˘لا

نود ةلد˘ي˘شصلا ة˘ن˘ه˘م ة˘شسرا˘م˘م

تءاج ةيشضقلا تايثيح.ةشصخر

د˘جاو˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإا

جيور˘ت˘ب مو˘ق˘ي هو˘ب˘ششم صصخ˘شش

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘شصلا ة˘˘˘يودألا

71 ةيراوج˘لا ةد˘حو˘لا ىو˘ت˘شسم

،يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب

ةمكحم ةينهم ةطخ عشضو متيل

ةبوانملا رشصانع عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

ديدحتب تل˘ل˘ك ي˘ت˘لا و ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا

ةقدب هيف هبتششملا دجاوت ناكم

ةشسئاب ةلوا˘ح˘م م˘غر ه˘ف˘ي˘قو˘ت و

هتلواحم ءانثأا و ينعملا ،رارفلل

ن˘˘ي˘˘شسي˘˘ك ي˘˘مر˘˘ب ما˘˘ق رار˘˘˘ف˘˘˘لا

صصلختلل اي˘ع˘شس ن˘ي˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب

ةطرششلا رشصانع نأا ريغ امهنم

ثيح امهعاجرتشسا نم تنكمت

نم بلع50 امهلخادب طبشض

ةبلع31 و «نيلاباقيرب » ءاود

هليوحت متيل ،«اقابيرب» ءاود نم

ر˘ق˘م ى˘لإا تا˘طو˘ب˘شضم˘لا ة˘ق˘˘فر

تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تل ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘مزÓ˘˘لا

ةلوشسبك096 هلمجم ام زجح
ارارمتشسا ،عاونألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ينعملا نأا حشضتا قيقحتلا يف
صسبحلل يئاهن رارق ةروشص لحم
ءا˘˘˘شضق صسل˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘شص
ةقر˘شسلا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ف˘ل˘م زا˘ج˘نا م˘ت˘ي˘ل د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
مد˘ق ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا
ةيئادتبلا ةمكحملا مامأا هبجومب
 . بورخلاب

ةنتابب ءايحأا ةدع تسسم ةمهادم ةيلمع يف

 تاردخمو تاشسولهم مهتزايحل اشصخشش82 فيقوت
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ة˘طر˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

41 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م لوألا صسمأا
نيب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ا˘شصخ˘شش

مهن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘شس33 و32
يف كلذو ،ا˘ي˘ئا˘شضق نو˘قو˘ب˘شسم
ىلع ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ءا˘ي˘حأا ةد˘ع
،ينومك يح ،لاقعوب يح رارغ
،جاروفأا كراب يح ،ةطحملا يح
تاشسولهم ىلع مهتزوحب رثع
تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘مو

صصرق2082 تازو˘ج˘ح˘م˘لا
و عاونألا فلتخم نم صسولهم

ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ2.502
.جلاعملا

نمأا حلاشصم اهتهج نم اذه
نم تن˘كم˘ت د˘ق˘ف ،ة˘كير˘ب ةر˘ئاد

رارششأا تاعومجم40 فيقوت

حوارتت اشصخ˘شش41 عومجمب

53 ى˘˘˘لإا52 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا
ةيفلخ ىلع ايئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم
ةزايحو تا˘قر˘شس ةد˘ع˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق

ي˘ح ن˘م ل˘كب ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘شسأا

يحو نيدهاج˘م˘لا ي˘ح ،ق˘ي˘ت˘ع˘لا

ثيح ة˘كير˘ب˘ب ن˘كشسم0001

ـب تا˘قور˘شسم˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ترد˘˘ق

ثيح ،ميتنشس رايلم6.1 يلاوح

ةفاشضإلاب اهنم ءزج عاجرتشسا مت

تارهوجم ةقرشسب م˘ه˘ما˘ي˘ق ى˘لإا

،ميتنشس نو˘ي˘ل˘م261 ةم˘ي˘ق˘ب

ميتنشس نويلم89 وروأا0446

،ة˘˘يرادإلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ن˘˘م دد˘˘˘عو

ة˘ي˘ب˘ششخ باو˘بأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب

ميتنشس نويلم54 ةميقب ذفاونو

ة˘ح˘ل˘شسأا ةزا˘ي˘ح ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب

ةليشسم ةخاخب يف ةلثمم ءاشضيب

ن˘م ي˘شصع ر˘˘ج˘˘ن˘˘خ ،عو˘˘مد˘˘ل˘˘ل

ةيلمعلا يهو ،طشسوتملا مجحلا

نم ،زيجو فرظ يف تمت يتلا

ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىوا˘˘˘كششلا

يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا اذ˘˘كو ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا

ي˘˘ف ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم ه˘˘ب تما˘˘ق

لاكششا فلتخم ةحفاكم ليبشس

ميدقت راظتنا يف اذه ،مئارجلا

د˘ع˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

.قيقحتلا تاءارجإا ءافيتشسا

ةملاقب ةشسولهملا صصارقألا نم ةيمك زجح و نيشصخشش فيقوت
نم غلبي هيف هبتششم صصخشش فيقوت نم ،ةملاق ةيلو نمأل ةعباتلا تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت

ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب و .ةملاقب ديعشسلا يكرابم ةيحاشض ىوتشسم ىلع ،ةنشس23 رمعلا

راغدا نيلتاباغيرب اكيلود عون نم ةشسولهم صصارقأا50 ةشسمخ ىلع هتزوحب روثعلا مت هنأاششب ةمزÓلا

زجح دعب ،ةطرششلا زكرم ىلإا هيف هبتششملا ليوحت مت ثيح .راجتلا تادئاع نم يلام غلبمو غلم051
ريغ ةشسرامملا لعف نع يئاشضق فلم هدشض نوك و ةيشضقلا يف قيقحت حتف نيأا ،هيلع روثعلا مت ام
حلاشصملا نم ةدمتعم ريغ ةشسشسؤوم قيرط نع ةينلديشص داوم عيزوتو ةحشصلا ةنهمل ةيعرششلا
نود اذفان اشسبح ةنشس هقح يف ردشصأا نيأا ،ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مدق هيف هبتششملا ،ةينعملا
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلاب ةطرششلا تاوق تنكمت ،قايشسلا صسفن يف و .ةيلام ةمارغو عاديإا

يح ىوتشسم ىلع ،غابد مامحب ميقملا ،ةنشس92 رمعلا نم غلابلا هيف هبتششملا فيقوت نم غابد مامح

اشسولهم اشصرق85 صسمخ ىلع هتزوحب روثعلا مت هنأاششب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب .لفدوب

مامأا هيف هبتششملا مدقي نأا لبق ،هيلع روثعلا مت ام زجح ثيح .غلم051 نيلاباغيرب غاتنودأا عون نم

YõGdójø.∫.عاديإا رمأا هقح يف ردشصأا يذلا و ،يروفلا لوثملا يشضاق
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ةدحو ة˘صسصسؤو˘م ضشي˘ع˘تو اذ˘ه
ح˘ي˘ف˘صص ى˘ل˘ع ما˘ع˘˘نأ’ا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت
لا˘م˘ع˘˘لا ضضفر بب˘˘صسب ن˘˘خا˘˘صس
ةءافك ا˘ه˘ل ضسي˘ل ةر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ةد˘˘حو˘˘لا لا˘˘م˘˘ع هد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
تا˘ف˘قو ةد˘ع او˘م˘ظ˘ن ثي˘ح،ا˘ن˘˘ل
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
تا˘ه˘ج˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ف˘قو و ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
مهوققح ىلعو مهي˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا

لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا ة˘صصا˘خ
ةريدم بيصصنت متي نأا مهبصسح
تقو ي˘ف ةءا˘ف˘˘ك يأا ا˘˘ه˘˘ل ضسي˘˘ل
نأا اوفاصضأاو، نيرمأ’ا مه نوناعي
ةرادإا ع˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ت˘˘ي اذ˘˘ه
اهبيصصنتل ىع˘صست ي˘ت˘لا ةد˘حو˘لا

نيجتحملا بصسحو، مهنع امغر
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب تاءا˘ف˘ك د˘جو˘ت ه˘نإا˘ف
كار˘ح˘لا نأاو ة˘˘فا˘˘صضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ءاصضقلا هنم فدهلا ناك يبعصشلا

تا˘صسرا˘م˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
فتاهلاب بصصانملا نييعت ةصصاخ

ضسكع˘لا و˘ه ظ˘حÓ˘م˘لا نأا ر˘ي˘˘غ
ى˘ل˘˘ع نا˘˘م˘˘ق˘˘ل راد رار˘˘م˘˘ت˘˘صساو
ىلع مهمز˘ع اود˘كا ا˘م˘ك،ا˘ه˘لا˘ح
دي˘ع˘صصتو جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ل˘صصاو˘م
رمأ’ا مزلت˘صسا لا˘ح ي˘ف ة˘ج˘ه˘ل˘لا
هنأا ردصصملا تاذ بصسح و كلذ
دعب ضسمأا ةدحولا رقم قلغ مت
نع تثدح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
امغر ةديدجلا ةريدملا بيصصنت

ةرادإا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .م˘ه˘تدارإا ن˘ع
ةدارإا مرتحت اهنأاب تدكا ةدحولا
ن˘م رار˘ق˘لا اذ˘˘ه ن˘˘كل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘كم˘ي ’و ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
لامعلا دصشان ريخأ’ا يف، هصضفر
ةرور˘˘صض ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو
اذكه لثمل دح عصضو و لخدتلا
يف ضصاخصشا نييعتو تازواجت

رصضيصس اذه نأ’ مهبصصنم ريغ
هنأا ةصصاخ ريبك لكصشب ةدحولا

ةيمÓك تا˘صشوا˘ن˘م ةد˘ع تثد˘ح
ي˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ع˘˘م
مغر بتكم˘لا تل˘خدو م˘ه˘ثد˘ح˘ت
لا˘م˘ع˘لا ضضفرو تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
.اهل

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

5395ددعلا0202 سسرام61  نينثإلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةديدجلأ ةريدملأ بيصصنتل اصضفر

 ملاصس يديصسب ماعنألا ةيذغت ةدحو لامعل ةيجاجتحا ةفقو
. ةديدجلأ ةريدملأ بيصصنتل اصضفر ةيجاجتحأ ةفقو ينوبلأ ةيدلب ملاصس يديصسب ماعنأ’أ ةيذغت ةدحو لامع صسمأأ حابصص مظن

انوروكلأ نم ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ راطإأ يف

ريفاصصعلا قوصس قلغت ةيدلبلا حلاصصم
ةيمومعلا نكامألاب تاعمجتلا عنمتو

تاميلعتلاب مازتلإ’ا ةرورصض ىلع ةبانع ةيدلب ضسيئر ضسمأا ددصش
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا يدا˘ف˘تو ا˘نورو˘كلا ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

هنأاب دكأا انوروكلاب ىودعلا يدافت لجأا نم تاميلعتلاب دايتق’او
ذاختاو ضسوريفلا نم ةياقولل يلاجعتصسا ططخم عصضو مت امك
مايقلل داوملا ريفوت لÓ˘خ ن˘م ضسور˘ي˘ف˘لا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
ضضعبو توزاملاو دوقولا مادختصساك تاقر˘ط˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةزهجأا ليغصشت بلطتيو تاصسوريفلا نم ريهطتلل ةيرورصضلا داوملا

ريه˘ط˘ت˘لاو ضشر˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ن˘حا˘صشلا ءا˘ن˘ت˘قاو ضشر˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ةديج ةيعون تاذ نوكت نأا ىلع يلاجعتصسا رمأ’ا اذهو تانحاصشلاك
بجي هنأا امك لاجآ’ا برقأا يف لامعلل ةيقاولا ةصسبلأ’ا ءانتقا اذكو
ةيمومعلا نكامأ’ا يف رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذا˘خ˘تا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
تاهيجوتلا هذهو اهريغو ةيلصستلا قئارحلاو تÓفاحلاو معاطملاك
ضسلجم˘لا لا˘غ˘صشأ’ ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ضشما˘ه ى˘ل˘ع تءا˘ج
تاءارجإ’ا راطإا ي˘ف تما˘ق ا˘م˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

نيب91 «د˘ي˘فو˘ك» ا˘نورو˘كلا ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘˘ح’ا
يلوبنطصس فقوم قوف دجاوتملا ريفاصصعلا قوصس قلغب نينطاوملا

نينطاوملا ةبانعب ةيلحملا تاطلصسلا تعد دقف راطإ’ا اذه يفو
لباقملا ف˘ي˘صصر˘لا قو˘ف ع˘م˘ج˘ت˘لا مد˘عو ع˘صضو˘لا م˘ه˘ف˘ت ةرور˘صضب
نع رداصصلا نايبلا بصسحب اذهو ةيرحلا ةقيدحو ايقيرفإا امنيصسل
ناكم ةئيهت يف تاءارجإا تاطلصسلا ذختت نأا ىلع ةيدلبلا حلاصصم

MƒQjá aÉQì.ةمزÓلا ةيحصصلا طورصشلا هيف رفوتت رخآا

ةيصساصسأ’أ تاقيقحتلأ ديق بابصسأ’أ ىقبت اميف

 ةقرفتم رورم ثداوح يف ىحرج01
ثداوح ةدع ةيصضاملا ةعاصس42 لÓخ ةبانع ةي’و تاقرط تدهصش

تافاعصسإ’ا مهل تمدق ىحرج01 نع لقي ’ ام تفلخ رورم
ى˘لإا م˘ه˘ن˘م نورر˘صضت˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوأ’ا
هذه رطخأا ناك ثيح.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا
فلخ ةبانع ةيدلبب رمع يزير قيرطب ةرايصس فارحنا ثداوحلا

83 نيب ام مهرّامعأا حوارتت ةفلتخم حورجب ضصاخصشأا3 ةباصصإا

مث ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل تمدق ،ةنصس94و ةنصس
،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا نوررصضتملا لقن
يوذ ن˘م با˘صشل ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد فار˘˘ح˘˘نا ىّدأا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو

حورجب ةباصصإ’ ،ةنصس73 رمعلا نم غلبي ةصصاخلا تاجايتح’ا

تاباصصإ’ ةن˘صس42 رمعلا نم غلابلا ةق˘فار˘م ضضر˘ع˘تو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
مث ناكملا نيع يف  ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل تمدق ثيح ،ةفلتخم
فلخ امك ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا اولقن

نيباصصم4 بنعلا داوب تاقرطلا لوحمب ةرايصس بÓقناو فارحنا

ةرايصسلا قئاصسب رمأ’ا قلعتيو ةنصس35و31 نيب ام مهراّمعأا حوارتت

ةباصشو رمعلا نم عبارلا دقعلا يف ةأارماو ةنصس35 رمعلا نم غلبي

تافاعصسإ’ا مهل تمدق ثيح ،ةنصس31 يف لفطو  ةنصس81 يف
ى˘لإا م˘ه˘ن˘م نورر˘صضت˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوأ’ا
عقو لثامم ثداح يفو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا

ةرايصس بÓقنإاو فارحنا ىدأا نيأا اطكوم’ قيرطب ضسمأا لوأا حابصص

فعصسأا ةفلتخم تاباصصإ’ رمعلا نم ةنصس62 يف باصش ضضرعت ىلإا
جÓعلا يقلتل ىفصشتصسملا ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع
تحتف ايميلقإا ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو.مزÓ˘لا
اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او اهتاصسبÓم ةفرعمل ثداوحلا يف تاقيقحت
ةراصشإ’ا ردجتو ،رطصسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةصضماغ لازت ’ يتلاو
لظ يف ةبانع تاقرطب رمتصسم ديازت يف رورملا ثداوح نأا ىلإا

ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرصسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع
باهرإا  تايئاصصحإا يمانت يف ةمهاصسملا بابصسأ’ا نم اهريغو

eÉRhR HƒY«û°á.تاقرطلا

يبوروأ’أ داحت’أ لبق نم ةلومم وروي نويلم51 هل صصصصخ

 يرحبلا ديصصلا ةيريدمب «2 وكيفيد»جمانرب نوميقي ءاربخ
¯YÉO∫ Ge«ø

ةيريدم رقمب دحأ’ا ضسمأا دقع
دراو˘˘م˘˘لاو ير˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘صصلا
راطإا يف ةبانع ةي’ول ةيديصصلا

OCEVID ج˘ما˘نر˘ب م˘ي˘ي˘ق˘ت

IIعم عا˘م˘ت˘جا تا˘ي’و˘لا ر˘ب˘ع

ة˘فا˘˘ك ع˘˘م «2 و˘كي˘ف˘يد» ءار˘ب˘خ
ديصصلا عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا
ةيرطيبلا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا- ير˘ح˘ب˘لا

ةصسصسؤوم ، يرحبلا ديصصلا ةفرغ
ديصصلا ئجÓمو ئناوملا رييصست
ةصسردم ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ،ير˘ح˘ب˘لا
،يرحب˘لا د˘ي˘صصلا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا

د˘˘˘ي˘˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘طإا

ةمهملا هذه نأا ملعلل  .يرحبلا

تارايز ر˘ب˘ع ،ما˘يأا30 مودتصس

تاءاقلو قفارملا لكل ة˘ي˘ناد˘ي˘م

نيلخد˘ت˘م ةد˘ع ع˘م ة˘ي˘صصصصخ˘ت

 .عاطقلا يف

2 وكيفيد ج˘ما˘نر˘ب ح˘م˘صسيو

عا˘ط˘ق م˘عدو ر˘يو˘ط˘ت˘ب ضصا˘خ˘لا

عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا

ن˘˘يو˘˘كت˘˘ب ي˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا

ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا رداو˘˘كلا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘تو

ديدج داتع ءانتقا ىلإا ةفاصضإ’اب

ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ثا˘ح˘بأ’ا لا˘ج˘م ي˘ف

ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘˘صصلا˘˘˘ب

 .تايئاملا

ضصصصخ يذلا جمانربلا اذهو

نم ةلومم وروي نويلم51 هل

ضصل˘خ ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ل˘ب˘˘ق

ريبك داتع ريبك داتع ءانتقا ىلإا

يرحبلا ديصصلل ينطولا ربخملل

ثحبلل ينطولا زكرملل ءانتقاو

تايئام˘لا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو

بنا˘ج ى˘لإا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلاو

ءار˘˘ب˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘يو˘˘˘كت نا˘˘˘م˘˘˘صض

عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘صصصصخ˘ت˘م˘˘لاو

بصصت2وكيفيد جمانرب جئاتنو

م˘عدو ر˘يو˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘˘ل˘˘ك

ةيبرتو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا عا˘ط˘ق

.تايئاملا

ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م نا˘˘˘كو

تاصسصسؤوملاو يبوروأ’ا داحت’ا

دكأا ةيجرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو˘ب

را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا طرا˘˘ف˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا

دا˘ح˘ت’ا ع˘م ة˘كار˘صشلا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق

راو˘ح˘ل˘˘ل ار˘˘يو˘˘ط˘˘تو ي˘˘بوروأ’ا

ةيمنتلا نم ديدج عون دامتعاب

عورصشملا اذه يتأاي ةيداصصتق’ا

يرحبلا د˘ي˘صصلا عا˘ط˘ق˘ب ع˘فد˘ل˘ل

.رئازجلاب

ناصضمر ةناعإأ نم ةلئاع2626 ةدافتصسأ

تايبودنم01 ىلإا ةيدلبلا ميلقإا ميصسقت ىلع ةقداصصملا
¯MƒQjá aÉQì

يبعصشلا ضسلجملا ءاصضعأا ضسمأا قداصص

ةيدلب ميلقا ميصسقت ىلع ةبانع ةيدلبل يدلبلا

ىلع ءانب كلذو تايبودنم01 ىلإا ةبانع

يف خرؤوملا61/832 مقر موصسرملا ماكحأا

تايفي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لا6102 ربوتكأا01

اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاصشنإا

ةاعارم هنأا ثيح اهريصسو اهميظنت دعاوقو

تاجاح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو ي˘نار˘م˘ع˘لا ما˘ج˘صسنÓ˘ل

اهنيصسحتو ةيمومعلا ةمد˘خ˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو

ةيمنتلاو ةيم˘ن˘ت˘لا ع˘ي˘ج˘صشت ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لاو

ديدجلا ميصسق˘ت˘لا اذ˘ه نأا ثي˘ح ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا

متو نينطاوملاب نصسحأ’ا لفكتلاب حمصسي

ن˘م ’د˘ب تا˘ي˘بود˘ن˘م˘ل˘ل ءا˘م˘صسأا نأا حار˘ت˘˘قا

ضسي˘لو ءا˘م˘˘صسأ’ا˘˘ب يأا د˘˘حاو ة˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا

حارتق’ا اذه ىلع قافت’ا مت دقو ميقرتلاب

 ةيبودنملا ةيمصست متي نا ىلع يهف

 ةيبودنملاو نوبيه ةيبودنم1-

ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ضشي˘ج ة˘ي˘بود˘ن˘م˘ب2

 ةيبودنملاو

ةيبود˘ن˘م  ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لاو ف˘ير˘صش و˘با˘ب3-

نب ىفطصصم5 ةيبودنملاو ناوهز ضسافر

ة˘ي˘بود˘ن˘م  ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لاو د˘ي˘ع˘لو˘ب

يد˘ي˘صس ة˘ع˘صسا˘ت˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘˘م˘˘لاو لا˘˘ط˘˘بأ’ا

يح5 ةيبودنملاو برح يديصسو روصشاع

ةقداصصملا ةرودلا لاغصشأا لÓخ مت امك ميرلا

نم نيديفتصسمل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع

ميركلا ناصضمر رهصشل ةينماصضتلا ةيلمعلا

ديفتصسم2626 مصضت يتلاو0202 ةنصسل

تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب كلذو

نم دكأاتلل ةمزÓلا تاءارجإ’او ةيرورصضلا

ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ة˘يو˘˘ه

يتلا ةينماصضتلا ةيلمعلا هذه نم ةدافتصسÓل

دقو ةنصس ل˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت

ـب هرد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جا غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ضصصصخ

.ةيلمعلا هذهل جد00.000.275.73

 ةيحÓفلأ تاجتنملأ فانصصأأ فلتخم رفوت أودكأأ
ةريبك تايمكب

رصضخلل ةلمجلا قوصس راجت ولثمم
قوصسلا قلغ نوفني هكاوفلاو

قلغب يئ’و رارق يأا رودصص دح’ا ضسمأا ةبانعب هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا قوصس راجت ىفن
.دجتصسملا انوروك ضسوريف ببصسب ةئزجتلا راجت مامأا قوصسلا

راجتلل ماعلا داح˘ت’ا ءاو˘ل تح˘ت يو˘صضن˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا ل˘ث˘م˘م «ة˘ع˘م˘جو˘ب ضشو˘ل˘عو˘ب» د˘كأاو
ضساصسأا ’ قوصسلا قÓغإا نع لوادت ام نأا «ةعاصس رخآا » ـل حيرصصت يف نييرئازجلا نييفرحلاو
ادكؤوم رثكأا ’ تاعاصشا درجم ليبقلا اذه نم رابخأا نم عيصشأا ام لك ربتعأاو ةحصصلا نم هل
تاءارجإ’ا عيمج داختا لÓخ نم ضسوريفلا نم ةياقولا ريبادتب نيمزتلم مهريغك راجتلا نأاب
نم ةريبك تايمك ىلع رفوتي قوصسلا ببصسب ةئزجتلا راجتو نينطاوملا انئمطم .ةيئاقولا
ىلإا يعاد Óف يلاتلابو يمويلا اهءادغ يف نطاوملا اهاجتحي يتلا ةيحÓفلا تاجوتنملا
فانصصأ’ا فلتخم نم ةريبك تايمك نيزختلو ءارصشل ةئزجتلا قاوصسأا ىلع ريبكلا تفاهتلا
قÓغا نع رابخا ةعاصشإا ضسمأا ةبانعب هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا قوصس فرعو.ةيحÓفلا
نع رداصصلا رارقلا نأا نيربتعم انوروك ضسوريف يصشفت ببصسب نيقوصستملا هجو يف قوصسلا
مهبطقتصسي نيذلاو ايموي مهددع ديزي نيدلا نيقوصستملاو راجتلا ةيامحل ةيئ’ولا تاطلصسلا

راجت طاصسوأا يف ايريتصسهلا نم ةلاح فلخ يدلا رمأ’ا ضصخصش0021 نم رثكأا قوصسلا
رصضخلا نم ةريبك تايمك ءار˘صش ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ر˘ج˘ف˘لا تا˘عا˘صس او˘ت˘فا˘ه˘ت ن˘يد˘لا ة˘ئز˘ج˘ت˘لا

درجم عيصشأا ام نأاب نيبتي نأا لبق هباوبأا مويلا ةحيبصص قوصسلا قÓغإا نم افوخ هكاوفلاو

.ةحصصلا نع ةيراع تاعئاصش
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ECNELIS NEERGويديف لÓخ نم

مكبلاو مصصلا ةئفب يفتحت «كياب نيرغ» ةيعمج
مهل تدهأا ثيح ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذل يملاعلا مويلاب ةصصاخلا اهتقيرطب ةبانعب «كياب نيرغ» ةيعمج تفتحا
«ةياكح فلأا مهبولق يف نكلو نوتماصص» ناونع لمح يذلاو «كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا اهتحفصص ربع زيمم ويديف

كراصشو «كياب نيرغ» ةيعمجل ويرانيصسلاو ويديفلا ةركفوECNELIS NEERG»» «رصضخأ’ا تمصصلا» راعصشب
متو ،ليلخ ةغيلف زاجنإا نمف بيكرتلاو ريوصصتلا امأا ،ينوبلا مكبلاو مصصلا ةصسردم ةذتاصسأاو لافطأا ليثمتلا يف
ضضرأ’ا يف ةروراق يمري باصش ويديفلا ةيادب يف رهظي ثيح ةعئار ةقيرطب مكبلاو مصصلا لمعلا اذه يف ميركت
يمر ةرورصض ىلع هوثحو تاراصشإ’اب هوبطاخو هيلإا اوهجوتو مكبلاو مصصلا نم لافطأ’ا ضضعب هظح’ ام وهو
نكمتي يكل تاراصشإ’ا ةغل ملعت ررق هتيب ىلإا هتدوع دعبو ،ضضرأ’ا يف اهيمر نم ’دب ةمامقلا ةيواح يف ةروراقلا

ةيعمج ضسيئر فصصوو ،ةفاظن ةلمح يف نوكراصشي مهو لافطأ’ا ويديفلا يف اهدعب رهظيو ،ةئفلا هذه ةبطاخم نم
ممهلا يوذل ينطولا مويلاب ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذل ينطولا مويلا يصشيصشعل ميكحلا دبع ءارصضخلا ةجاردلا

ةئف عم لصصاوتلا لجأا نم تاراصشإ’ا ةغل ملعتل اعدو ،عمتجملا يف لصضفأا ةناكم لين نوقحتصسيو ءايكذأا مهنأا دكأاو
ضشماه ىلع ةيقيقح ةفاظن ةلمحب ينوبلاب مكبلاو مصصلا ةصسردم لافطأاو ةذتاصسأا ماق دقف ريكذتلل ،مكبلاو مصصلا

 ¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.«كوبصسيافلا» يف «كياب نيرغ» ةيعمج ةحفصص يف هرصشن مت يذلا ويديفلا ريوصصت



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

53959ددعلا0202 سسرام61 نينثإلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

نوكراصشي ةبانع داحتا وبع’
«كيجنتو ينيجنت كيدي مقع» ةلمح يف

لمحت ةيوعوتو ةيصسيصسحت ةلمحب «كياب نيرغ» ةيعمج تماق
ييصضاير عمجت زكرمب «كي˘ج˘ن˘تو ي˘ن˘ي˘ج˘ن˘ت كيد˘ي م˘ق˘ع» را˘ع˘صش
نيذلأ ةبانع داحتأ يب˘عل ةد˘ئا˘ف˘ل يد˘يأر˘صسب «سسبأر˘كلأ» ة˘ب˘خ˘ن˘لأ
ثيح ةداعصسوب لمأأ ءاقلل أريصضحت قلغملأ مهصصبرت هيف أورجأأ

ةرورصضب داحتلأ ةر˘صسأأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ سسي˘صسح˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ تلوا˘ح
هذه ن˘م ي˘صسي˘ئر˘لأ فد˘ه˘لأ نا˘كو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ
«انوروكلأ» ةرو˘ط˘خ˘ب را˘صصنألأو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ سسي˘صسح˘ت ةردا˘ب˘م˘لأ

ةيدنألأ موقت نأأ «كياب نيرغ» ةيعمج تنمتو ةياقولأ ىلع مهثحو
 .ةيعوتلأ يف ةمهاصسملأ لجأأ نم ةلثامم تاجرخب ةيصضايرلأ

ظوظحم ريغ سصل

لمعي ةبانع ةيلو ينوبلأ ةيدلبب ةيباصشلأ يح ناكصس دحأأ نكمت
ةقرصسب ماق سصلل نيمك بصصن نم تاجأردلأ حيلصصت لاجم يف
هتداق ةثلاثلأ ةيلمعلأ نأأ ريغ ،نيتلصصفنم نيتيلمع يف نيتجأرد
يناجلأ نأاب فصشتكأ يذلأ ةيحصضلأ دي يف ةعقوأأ يذلأ خفلأ وحن
.هتلئاع دأرفأأ دحأأ وه

تاطلصسلا ىلع قوفتت تاردابم
ةقيقح ةبانع ةيلو نم بابصش اهب موقي يتلأ تأردابملأ ترع
طصسبأاب مايقلأ يف حلفت مل يتلأ ةيلولاب ةيلحملأ تاطلصسلأ
ديدعلأ ةئيهت ةداعإأ يف تأردابملأ هذه تحجن ثيح ،رومألأ

رصشن ،تايانب ميمرت ،ةيلولأ ثأرتب فيرعتلأ ،ءايحألأ نم
تأردابملأ نم اهريغو ةيفاقثلأ تاطاصشنلل يمويلأ جمانربلأ
لأأ هيلع عقأولأ سضرأأ ىلع رييغتلأ ديري نم نأأ دكؤوت يتلأ
.نيلوؤوصسملأ كرحت رظتني

«انوروك»سسوريف رطاخم نم سسيصسحتلل عقوم

اعقوم ةيكلصسÓلأ و ةيكلصسلأ تÓصصأوملأ و ديربلأ ةرأزو عم قيصسنتلاب تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تقلطأأ
فيرعتلل اهتايصصوصصخ اهل اهنم ةدحأو لك ذفأون9 يصسيصسحتلأ عقوملأ أذه يوحيو .«انوروك» سسوريف رطاخمب سسيصسحتلل
نم ريثكلأ يف بيهر لكصشب رصشتنأ نأأ دعب ةحئاجلاب ةحصصلل ةيملاعلأ ةمظنملأ هتفنصص يذلأ سسوريفلأ ةروطخ نم ريذحتلأو
3 تيفوتو ةلاح21 اهنم يُفصش دجتصسملأ انوروك سسوريفب ةباصصم ةلاح73 تيقوتلأ أذه ةياغل تلجصس رئأزجلأ نأأ ركذي .لودلأ

.جÓعلأ يقلت دصصق تايفصشتصسملأ يف ةلاح22 ءاقب عم تلاح

رامع يديصس يف ابيرق ةيصسائرلا تاباختن’ا

ءأرجإأ ىلع رهصشأأ3 نم رثكأأ رورم مغرف لعفلاب رخآأ ملاع يف دجأوتت ةبانع يف رامع يديصس ةيدلب نأأ ودبي
ةصصصصخم تاناخ دجأوت تدصصر «لاقلأو ليقلأ» نويع نأأ لإأ9102 ربمصسيد21 موي ةيصسائرلأ تاباختنلأ
ودبيو ،يصسيئرلأ قيرطلأ يف رامع لافج يح نأردج يف ةيصسائرلأ تاباختنÓل ةصسمخلأ نيحصشرتملأ روصصل
.قيمع تابصس يف نودجأوتي ةيدلبلأ نع نيلوؤوصسملأ نأأ

ءارمحلا طوطخلا زواجتت ةيكوبصسيافلا تاحفصصلا

تاحفصصلأ اهيف ببصستت يتلأ ثرأوكلأ دعب ةصصاخ نييرئأزجلأ ىلع ايقيقح Óيقث أءبع لكصشت ايجولونكتلأ تحبصصأأ
اهرصشنو مهتأروصشنمب باجعإلأ نع نوثحبي ثيح نوروهتملأ نوغلابلأ ىتحو نوقهأرملأ اهريصسي يتلأ ةيكوبصسيافلأ

ةديدج تلاح تاباصصإأ ليجصست ةرم لك يف لوأدتيو ،ريغلأ باصسح ىلع تاعومجملأو تاحفصصلأ يف اهلوأدتو
درجم اهنأأ فاطملأ ةياهن يف حصضتيل نينطأوملأ ىدل عزفلأ ريثي ام وهو ةديدع تايلو يف انوروكلأ سسوريفب
 .تاعاصشإأ
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ميلقإإب يشصحفأأ نيع ةتششم عقت ثيح

21 يلأوحب إهنع دعبتو ،تمخلإت ةيدلب
لكل رهظت دق يتلأ ةفإشسملأ يهو ،ملك
ةليشسو هل رفو˘ت˘تو ة˘ب˘كر˘م كل˘ت˘م˘ي ن˘م
لوطأأ إهنأأ ريغ ،ةبيرقلأو ةنيهلإب لقنت
ةقطنملأ هذه نإ˘كشسل ة˘ب˘شسن˘لإ˘ب ر˘ي˘ث˘كب
ةإ˘نإ˘ع˘م د˘ششأأ إ˘ه˘˘نإ˘˘كشس ي˘˘نإ˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ

ششي˘˘ع˘˘لأ طور˘˘شش ى˘˘ندأ’ م˘˘هرإ˘˘ق˘˘ت˘˘˘ف’
’ ذإأ ،لÓ˘ق˘ت˘شس’أ ر˘ئأز˘ج ي˘˘ف ،م˘˘ير˘˘كلأ
ةي’ولأ قطإن˘م شضع˘ب ى˘ق˘ب˘ت نأأ ل˘ق˘ع˘ي

ربع ةددعتمو ةديدع قطإنم رأرغ ىلع
ة˘لز˘ع˘لأو ششي˘م˘ه˘ت˘˘لأ ي˘˘نإ˘˘ع˘˘ت ن˘˘طو˘˘لأ
قإطن جرإخ إهنم تلعج يتلأ ،ةقنإخلأ
.ةيطغتلأ

ةجرد يف ةئفدتلأ نأونع باطتح’أ
ةرصشعلأ وندت ةرأرح

ةم˘ع˘ن ى˘لإأ إ˘نإ˘ي˘حأأ ة˘م˘ق˘ن˘لأ لو˘ح˘ت˘ت د˘ق
ة˘ل˘ي˘شسو˘لأ ر˘فو˘ت˘ت ’ إ˘مد˘ن˘ع ،ة˘تو˘ق˘م˘˘م
هششيعي إم وهو ،ةجإحلأ قيقحتل ةعجإنلأ
ي˘˘ف ،ي˘˘شصح˘˘فأأ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ت˘˘ششم نإ˘˘˘كشس
ةعيبطلأ فورظ ىلع بلغتلل ةلوإحم
إهفرعت يتلأ ةديدششلأ ةدوربلأو ،ةيشسإقلأ
ةبعشصلأ إهشسيرإ˘شضت م˘كح˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ةدوربلأ لعج يذلأ ،يلب˘ج˘لأ إ˘ه˘ع˘قو˘مو

،رفشصلأ تحت تإجرد01 ىلإأ لشصت إهب
يفو ،ةئفد˘ت˘لأ ل˘ئإ˘شسو مأد˘ع˘نأ ل˘ظ ي˘ف
ملح تإب يذلأ ،يعيبطلأ زإغلأ إهتمدقم
هتإنإعم ءإهنإ’ ،ةقطنملأ نكشسي نم لك
يشسإشسأ’أ دروملأ دعي يذلأ بطحلأ عم
رإطمأ’أ حشش مغرو ،ةئفدتلأ ةيلمع يف
ةرأرحلأ تإجرد يف شسوشسحم عإفترأو
كلذ نأأ ’إأ ،يلإحلأ يوتششلأ مشسوملل
مجح نم شصإقن’أ يف ةمعن وه إم ردقب
وه إم ردقب بطحلأ بلج يف ةإنإعملأ
حشش ءأرج ةقطن˘م˘لأ ي˘لإ˘هأأ ى˘ل˘ع ة˘م˘ق˘ن
مهليشصإحم ىلع إبلشس رثؤوي إم رإطمأ’أ
.مهششيع ردشصم دعت يتلأ ةيعأرزلأ

نورظتني إبلطم يعيبطلأ زإغلأ تإبو
نم ،مهتإنإعم ءإهنأو هجأردإأ ةرم لك يف
يتلأ زإغلأ تأرورإق أذكو بإطتح’أ
ىلأ إهليشصوت ةبوعشصل إ˘ب˘لإ˘غ ل˘غ˘ت˘شست
.مهتقطنم

لغتصشي ملو مÓظلأ صشيعت تÓئاع
اهلزانمب حابصصم

مل نإكشسلأ ةإنإعم نإإف كلذ لبإقم يفو
ةبلإطم˘لأو زإ˘غ˘لأ مأد˘ع˘نأ د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت
شضعب لأزي ’ هنأأ لب ،بشسحف هريفوتب
إ˘ه˘ب ن˘ير˘ششت˘ن˘م˘لأ ة˘ت˘ششم˘لأ نإ˘كشس ن˘م
ذأ ،ءإبرهكلأ مأدعن’ ،مÓظلأ نوششيعي
ةيويحلأ ةدإملأ هذه نم نومورحملأ دعي
د˘ع˘ب ل˘ي˘˘شصو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ،تأر˘˘ششع˘˘لإ˘˘ب
ءإبرهكلأ نأ مغر ،مهلزإنم ىلأ ءإبرهكلأ
ىلأ قطإنملأ شضعب يف إهلإشصيأ مت دق
ةلزع رثكأ مهتإيح لعج إم ،دودحلأ دعبأأ

ه˘ي˘ف م˘ت˘ي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف˘ف ،إ˘نإ˘مر˘˘حو
تأز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ د˘˘˘يد˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت
ةز˘ه˘جأو تإ˘جÓ˘ث ن˘م ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلأ
تإيرإطب نحشش ىتحو تإفيكمو زإفلت
تإب يتلأ ةزهج’أ نم إهريغو فتأوهلأ
نإإف ،ءإبره˘كلأ ةدإ˘م˘ب إ˘نر˘ت˘ق˘م إ˘هد˘جأو˘ت
لÓغتشسأ نود لإح ةريخ’أ هذه مأدعنأ

هذ˘˘˘ه ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل نإ˘˘˘˘كشسلأ ء’ؤو˘˘˘˘ه
إنمز نوششيع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو ،تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ
هإيحن يذلأ نمزلأ نع دعبلأ لك أديعب
ي˘فو ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت رو˘ط˘˘ت ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لأ
لكششي زإف˘ل˘ت˘لأ ه˘ي˘ف تإ˘ب يذ˘لأ تقو˘لأ
دهعلأ ق˘بإ˘شس ن˘ع تل˘ق ةد˘هإ˘ششم ة˘ب˘شسن
رثكأ ةيجولونكت طئإشسو روهظ ببشسب
ن˘ي˘ع نإ˘كشس نإإ˘˘ف ،أد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو أرو˘˘ط˘˘ت
عÓطÓل هليغششت يف نولمأإي ،يشصحفأ

،يجرإخلأ ملإعلأ يف مهب طيحيإم ىلع
نأأ لقع˘ي ل˘ه˘ف ،د˘ع˘ب م˘ه˘ل˘شصي م˘ل يذ˘لأ
تإ˘˘ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ كل˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
جردتلأ كلذب ةلئإق˘لأ ة˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘ن’أ
ةيروطتلأ لحأرم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘ط˘خ˘لأ
نأأ ربتعت يتلأو ةيرششبلأ إهب ترم يتلأ
إنرشصع يف ةيئأدبلأ تإعتمجملأ نإشسنإأ
إ˘ندأد˘جأأ ن˘ع ةرو˘˘شص ’إأ م˘˘ه إ˘˘م مو˘˘ي˘˘لأ
إم نو˘كرد˘ي˘شس إ˘م˘ت˘ح ن˘يذ˘لأ ،ى˘مأد˘ق˘لأ
تقو يف مهنع ةمدقتم قطإنم هششيعت

.قح’
ىلوتت ةرمحأ’أو ءاملل يلك مأدعنأ

لزانملأ ىلإأ هلقن
ى˘ندأإ˘بو ة˘ب˘ع˘شص ة˘ئ˘ي˘˘ب ي˘˘ف ششي˘˘ع˘˘ت نأأ
يدحتلأ كلذف ،ميركلأ ششيعلأ طورشش
وهو ،ءإقبلأ لجأ’ عأرشصلأو يقيقحلأ
نيع ةقطنم نإكشس لمأإي يذلأ عأرشصلأ
مجح نم ديزيو رمتشسي ’ نأ يشصحفأ

دقف ،ةيقيقح ةإ˘نإ˘ع˘م ن˘م ه˘نو˘ششي˘ع˘ي إ˘م
تإ˘يرور˘شض شضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘لزإ˘˘ن˘˘ت˘˘ي
،إهلج مد˘ع˘ن˘ت نأأ ن˘كل ،د˘ي˘غر˘لأ ششي˘ع˘لأ
ع˘شضو˘لأو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ةإ˘نإ˘ع˘م˘لأ كل˘ت˘˘ف
ءزج ولو قيقحت بجوتي يذلأ ،يرزملأ

ةقطنم نإكشس رقتفي ذأ ،هنيشسحت نم
بنإج ىلإأ تمخلإت ةيدلبب يشصحفأأ نيع
ءإ˘م˘لأ ى˘لإأ ،زإ˘غ˘لأو ءإ˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ مأد˘˘ع˘˘نأ
ةيئأدب لئإشسو نودمعي أوتإبو ،بورششلأ
مأدعنأ لظ يف ،مهتإنكشس ىلأ هبلج يف
دق ،ةشصإخ لقن لئإشسو أذكو تإقرطلأ
ذإأ ،ةلو˘ق˘ن˘م˘لأ م˘ه˘تإ˘ي˘جإ˘ح شضع˘ب ي˘ب˘ل˘ت
عبنم هإيم ىلع ةقطنملأ نإكشس دمتعي
مأدعنأ مهرطشضي ،مهتإنكشس نع ديعب
بلجل ريخ’أ أذه ىلإأ ءوجللأ ىلأ ءإملأ
م˘ه˘ن˘م شضع˘ب˘لأ نإأ ل˘ب ،بور˘ششلأ ءإ˘م˘لأ

ى˘لإأ نو˘م˘ه˘ي جو˘ل˘ث˘لأ ط˘قإ˘˘شست لÓ˘˘خو
لقنتلأ ةإنإعم شصإقن’ هبرششو هبيوذت
نودمتعي يذلأ ،عبنملأ نم ءإملأ بلجل

،مهلزإنم ىلإأ هلإشصيأ يف ةرمح’أ ىلع
ةر˘فو˘ت˘م˘لأ ةد˘ي˘حو˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو˘˘لأ ي˘˘هو
بلج يف نونطأوملأ إهلغتشسي ةقطنملإب
ة˘ف˘شصب ءإ˘م˘لأو إ˘نإ˘ي˘حأأ زإ˘غ˘لأ تأرورإ˘ق
ن˘ي˘ع ة˘˘ت˘˘ششم˘˘ب كل˘˘بإ˘˘ق˘˘ت ذأ ،ة˘˘ح˘˘شضأو
ةمكأر˘ت˘م˘لأ تأرورإ˘ق˘لأ كل˘ت ي˘شصح˘فأ

لوشصحلل إيع˘شس ةر˘م˘حأ’أ رو˘ه˘ظ ى˘ل˘ع
مهتإنكشس ىلأ لشصي مل يذلأ ،ءإملأ ىلع
ةرم˘حأ’أ كل˘ت تنإ˘كو تإ˘ي˘ف˘ن˘ح˘لأ ر˘ب˘ع
دج فورظ طشسو ،هلإشصيإأ يف ليدبلأ

ر˘ي˘غ˘شصلأ إ˘ه˘ت˘م˘ه˘م ى˘˘لو˘˘ت˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘شسإ˘˘ق
.ريبكلأو

نم ةيكلصسÓلأو ةيكلصسلأ ةيطغتلأ مأدعنأ
ةاناعملأ مجح نم ديزي تاكبصشلأ عأونأأ عيمج

ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ شصئإ˘ق˘ن˘لأ كل˘˘ت بنإ˘˘ج ى˘˘لإأ
نيع نإكشس إهيف طبختي يتلأ ةريثكلأو
ءإبرهكلأو زإغلل مأدعنأ نم ،يشصحفأ

ة˘˘ب˘˘كأو˘˘م ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘˘لإ˘˘˘بو ،ءإ˘˘˘م˘˘˘لأو
ةلزع ششيعت ةقطنملأ نإإف إيجولونكتلأ

قإ˘ح˘ت˘ل’أ ي˘ف إ˘ي˘ل˘جو أر˘ي˘˘ب˘˘ك أر˘˘خأإ˘˘تو
ةيكلشسلأ ةيطغتلأ مأدعنأ ءأرج ،بكرلإب
تإكبششلأ عأونأ عيمج نم ةيكلشسÓلأو
لعج إم وهو ،تإنرتن’أو لإقنلأ فتإهلل
ل˘ك ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ئإ˘ن˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
إهيل˘ع ق˘ل˘ط˘ي نأأ ق˘ح˘ي ي˘ت˘لأ تإ˘ف˘شصلأ

ةقطنملأ دشصقي نم نأأ ذإأ ،لظلأ قطإنم
مدع هنإبشسح يف عشضي نأأ بجوتي هنإإف
،يجرإخلأ ملإ˘ع˘لإ˘ب لإ˘شصت’أ ه˘ت˘ي˘نإ˘كمأ

هل نكم˘ي ’و إ˘ع˘قو˘ق˘ت˘م ى˘ق˘ب˘ي˘شس ه˘نأو
ءإبرهكلأو ’ فيك ،هلوح نمب لإشصت’أ
،نكإشسم˘لأ شضع˘ب ى˘لأ د˘ع˘ب ل˘شصو˘ت م˘ل

مهديوزت يف نون˘طأو˘م˘لأ ح˘م˘ط˘ي ثي˘ح

ة˘ي˘كل˘شسÓ˘لأو ة˘ي˘كل˘شسلأ ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لإ˘˘ب
لإشصت’أ هيف تإب نمز يف إشصوشصخ
ةرورشض نم رثكأ

ةقناخ ةلاطبو ةيصشفتم ةيمأأ
ىندأأ مأدعنأو ةبعشصلأ ةعيبطلأ لظ يف
ةقطنملأ هذه بإبشش نإإف ،ةإيحلأ طورشش
رمأ’أ ،ششي˘م˘ه˘ت˘لأو ة˘لإ˘ط˘ب˘لأ نو˘ششي˘ع˘ي
مل ،إبيهر إغأرف نوششيعي مهلعج يذلأ
هذ˘ه ع˘˘فر ىو˘˘شس ل˘˘يد˘˘ب˘˘لأ ه˘˘ل أود˘˘ج˘˘ي
إهشسأأر ىلعو ةينعملأ تإهجلل بلإطملأ

ل˘ف˘كت˘لأ فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘تإ˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘لأو
نمو ،ةيرورشضلأو ةريثكلأ مهت’إغششنإب
بإبششلل ل˘غ˘ششلأ بشصإ˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت كلذ
تإ˘فآ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م هدد˘˘ه˘˘ت˘˘ت د˘˘ق يذ˘˘لأ
أرإششتنأ فرعت تتإب ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عإ˘م˘ت˘ج’أ

ل˘يد˘ب˘ك ،بإ˘ب˘ششلأ طإ˘شسوأ ي˘ف أر˘ي˘˘ب˘˘ك
نوشضرعتي يذلأ غأرفلأو ةلإطبلل يبلشس
ةيشضإ˘ير ق˘فأر˘م مأد˘ع˘نأ ءأر˘ج ن˘م ه˘ي˘لإأ

ولو مهيشسنت نأأ إه˘نأإ˘شش ن˘م ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘تو
مأدعنأ مإمأإف ،مهتإنإعم مجح نم ءزج
ةيطغتلأ مأدعن’ ةيجولونكتلأ ةزهج’أ
نولمأإتي مهتإقوأأ مظعم لعج ةقطنملإب

فلتخم ةيبلت ىلإأ نودم˘ع˘يو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ
إهبيرقتو ةيشسإقلأ ةإ˘ي˘ح˘لأ تإ˘مز˘ل˘ت˘شسم
بل˘جو بإ˘ط˘ت˘حأ ن˘م ،م˘ه˘ن˘كإ˘شسم ى˘˘لأ
،ىرخ’أ تإيرورشضلأ فلتخمو هإيملل
ءإشضق شضعبلأ هيف لشضفي تقو يف أذه
ةرئأدلأ وأ ةيدلبلأ رقمب مهتإقوأأ مظعم
ىلأ لقنتلأ ىتحو ،إهيلإأ نومتني يتلأ

ةقطنملأ هذه نأأ رإبتعإب فيطشس ةي’و
ءإ˘شضق˘ل ف˘ي˘ط˘شس ة˘˘ي’و ع˘˘م ة˘˘يدود˘˘ح
ةلزع˘لأ كل˘ت ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب كإ˘ن˘ه م˘ه˘تإ˘قوأأ
ربتعي إم وهو .إهنوششيعي يتلأ ةقنإخلأ
إم لظ يف ،مهنم شضعبلأ ىدل ررحتلإب
ةيمأأ نم ،هيلع مهشسفنأأ رإغشصلأ دجي
نم لإفط’أ تأرششع تمرح ،ةيششفتم
متي مل ذأ ،ة˘شسأرد˘لأ د˘عإ˘ق˘م˘ب قإ˘ح˘ت˘ل’أ
،شسرأدملأ فلتخمب إقÓ˘طإأ م˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست
ندجي يتأوللأ ،نه˘ن˘م تإ˘ي˘ت˘ف˘لأ إ˘م˘ي˘شس
،ةعيبطلأ كلت ط˘شسو ن˘ب˘ع˘ل˘ي ن˘ه˘شسف˘نأ

يتلأ ةيشسإقلأو ةقإششلأ لإمع’أ كلتو
م˘ه˘ئإ˘ي˘لوأأ ع˘م إ˘ه˘تإ˘نإ˘ع˘م نو˘م˘شسإ˘ق˘˘ت˘˘ي
مزلي ي˘ت˘لأ تإ˘ب˘جأو˘لإ˘ب إ˘ه˘ي˘ف نود˘ج˘يو
.رأرمتشسÓل إهقيقحت

ينطأوم نم نإإف ،أذه لك يفو هنأأ ريغ
بإبشش ةيئإنلأو ةلوزعملأ ةقطنملأ هذه
ششيعلأ ىلإأ نوحمطي نونطأومو رويغ
بلإطملأ فلتخم ةيبلت فنك يف ديغرلأ
يف ةقحلأو ةعورششملإب إهيف نوري يتلأ
مهتإيح ريغت نأأ إهنأإشش نم ةتإفتلأ ليبشس
ةيحÓف ةقطنملأ نم لعجتو لشضفأÓل
نم هيلع رفوتت إمل زإيتمإب ةيحإيشسو
ةي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ظإ˘ن˘مو ة˘ع˘شسإ˘شش تإ˘حإ˘شسم
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م تذ˘˘خأ تقو ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘بÓ˘˘˘خ
رثكأ روهظلأ ي˘ف ة˘لوز˘ع˘م˘لأ ق˘طإ˘ن˘م˘لأ
ثح دعب إشصوشصخ تإيرطفلإك رثكأإف
ديجملأ دبع ديشسلأ ةيروهمجلأ شسيئر
إ˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة’و نو˘ب˘˘ت
ق˘ل˘ع˘ي ثي˘˘ح ،ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘طإ˘˘ن˘˘م هإ˘˘م˘˘شسأأ
مهيلأ تإفتل’أ يف ةريبك ’إمآأ إهونطإق
مهرإطإأ نيشسحتو م˘ه˘ب˘لإ˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘تو
قحك ميركلأ ششيعلل إنإمشض يششيعملأ

ي˘شصح˘فأأ ن˘ي˘ع ة˘˘ت˘˘ششم إ˘˘مو .عور˘˘ششم
قطإنملأ ديدع نم ةنيع ’إأ ةنتإب ةي’وب
ىتح ةفورعم نكت مل يتلأ ةششمهملأ
،إهيلأ نومتني يتلأ ةي’ولأ نإكشس ىدل
إهيلع قرششتو رونلأ ىرت نأأ رإظتنأ يف
.ةيمنتلأ شسمشش

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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 رجفنت ةرسشق نيع ةيدلب ةمزأإ:ةدكيكسس

عيراسشملا قÓطنل مايأا5 نيبختنملا لهمي يلاولا
ةنسسلإ ذنم اعورسشم31 قÓطإإ رخأات امدعب ةرسشق نيع ةيدلبب نيبختنملإ ىلإ ةجهللإ ةديدسش ةلاسسر ةدكيكسس يلإو هجو

نيب عإرسص اهببسس ةقوبسسم ريغ ةمزأإ ةرسشق نيع ةيدلب سشيعت و ،مايأإ5 مهلهميل سسرإدملإ ميمرت لاغسشأإ قÓطنإ مدع و ةيسضاملإ
.تايدلبلإ ءاسسؤور نم ةقثلإ بحسس ءاغلإإ ببسسب ريملإ ةيحنت نع سسلجملإ ءاسضعأإ زجع و ، ةيدلبلإ سسيئر و نيبختنملإ

فيطسس

زاغلا عورسشم نم ديفتسست ةلئاع071
درابلا داولا ةيدلب ىرقب يعيبطلا

لامصش ىصصقأاب درابلأ دأولأ ةيدلبل ةعبات ةلوزعم ىرق ةدع تدافتصسأ
ةيومنت عيراصشم ةدع نم ، لجيج ةيلو عم دودحلاب فيطصس ةيلو
تأونصس ذنم سشيمهتلأو ةلزعلأ نوناعي نيذلأ ةقطنملأ ناكصس ةدئافل

عورصشم نم ةلمم ةيرقب ةلئاع55 يلأوح تدافتصسأ ثيح .ةليوط
ةيدلب طبر ةعصسوت عورصشم نمصض ،يعيبطلأ زاغلأ ةكبصشب طبرلأ
زاغلاب درابلأ دأولأ ةيدلبل ةعباتلأ اهل ةرواجملأ قطانملأ و راصشبن يزيت

زاغلأ ةكبصشب ىرخأأ ةلئاع021 طبر متي نأأ بقتريو ،يعيبطلأ
ننأرمعأ ىرق ن˘م ل˘كب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ه˘صشلأ نو˘صضغ ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ

نم ءاهتنلأ دعب أذه و ،يلاصسم ينب دجصسم ىلأ لوصصو فورخوبو
ةيرقب  امأأ ،ةيريدقتلأ و ةيمكلأ تافوصشكلأ دأدعإأ و ةصسأردلأ ةلحرم
نم و تايلمع ةدع نم ةيئأدتبلأ ةصسردملأ تدافتصسأ دقف تبورخات
يتلأ ةحاصسلل ةئيهتلأ ةيلمعك  انئانبأأ سسردمت فورظ نيصسحت لجأأ
تناك يتلأ هايملأ تأرودل رابتعلأ ةداعإأ ةيلمع و ةصسردملأ طصسوتت
ىلإأ ،معطملأ و ةصسردملأ  يف تاميمرت ةيلمع و ةيثراك ةيعصضو يف
هذه نأ ملعلأ عم ،ةصسردملل مدقت  لافطألأ باعلأأ سضعب بيكرت بناج
لمعتصست و ةنصسلأ لأوط ذيمÓتلل  ةنخاصس تابجو مدقت ةصسردملأ
.ةيرقلاب يعيبطلأ زاغلأ ةكبصش مأدعنأ ببصسب ةئفدتلل توزاملأ

GCjªø.Q

 فيطسس

ششطع ةمزأا و ةيبارت قرط
لÓق ةيدلبب لولم ةيرق ناكسس اهسشيعي

نم،فيطصس ةيلوب لÓق ةيدلبل ةعباتلأ لولم ةيرق ناكصس يكتصشي
ثيح بورصشلأ ءاملأ اهتمدقم يف يتأاي ، أريثك مهتقرأأ سصئاقن ةدع
امك ، ةايحلل ةيرورصضلأ ةداملأ هذه يف أريبك اصصقن ةيرقلأ هذه فرعت
يتلأ عرأوصشلأ ةيعصضو و ةيفيرلأ ةرانإلأ بايغ ةيرقلأ ناكصس ىكتصشأ
ةعومجم ىلأ رطملأ لوزن عم لوحتت و ةيبأرت اهبلغأاف ةيرقلأ طصسوتت
ثيح،اهطصسو لاحولأ راصشتنأ نع كيهان تاعقنتصسملأ و كربلأ نم
ةريبك ةبوعصص ءاتصشلأ ل˘صصف لÓ˘خ نو˘صسرد˘م˘ت˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ د˘ج˘ي
ىكتصشأ امك، عرأوصشلأ هذه ربع ةيوبرتلأ مهتاصسصسؤومب قاحتلÓل
عصستت ل تحبصصأ يتلأ ةيصسأردلأ ماصسقألأ قيصض نم ذيمÓتلأ ءايلوأأ

ليصصحتلأ ىلع رثؤويصس يذلأ رملأ وهو ،ةديأزتملأ ذيمÓتلأ دأدعأل
تاطلصسلأ نم لولم ةيرق ناكصس بلاط دقو ،ذيمÓتلل يصسأردلأ
مهصصيلختل تاقوألأ برقأأ يف مهتلاغصشناب لفكتلأ ةرورصضب ةينعملأ

نم ةليوط تأونصس رأدم ىلعو أريثك مهتقرأأ يتلأ ةاناعملأ هذه نم
GCjªø.Q.نمزلأ

فيطسس

اجمانرب مظنت يعامتجلا طاسشنلا ةيريدم
ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ ةدئافل ايلافتحا

ةيريدم عم ةكأرصشلاب نماصضتلأو يعامتجلأ طاصشنلأ ةيريدم ترطصس
ايصضاير اجمانرب ،تاصضايرلأ ددعتملأ بكرملأو ةصضايرلأ و بابصشلأ
، ةصصاخلأ تاجايتحلأ يوذ ةئفل رابكلأ و لافطألأ ةدئافل ايهيفرت
تاصضايرلأ ددعتملأ بكرملأ ىوتصسم ىلع دغ موي حابصص نم ةيأدب

هذه فرعتصسو ،فيطصس ةنيدم طصسوب نانجل يحب5491 يام8
يوذل ينطولأ مويلا˘ب  لا˘ف˘ت˘حلأ را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ

، ةنصس لك نم سسرام41 مويـل فداصصملأ  ةصصاخلأ تاجايتحلأ

ماصسقألأو ةصصصصخ˘ت˘م˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ لا˘ف˘طأأ ن˘م408 ةكراصشم
تاجايتحلأ يوذ لافطألأ ةيقبل ةماع ةوعدلأ نوكت نأأ ىلع، ةصصاخلأ
GCjªø.Q.ةيلولأ بأرت ربع ةصصاخلأ

جيريرعوب جرب

تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك زجحي كردلا
شصاخسشأا ةسسمخ فقويو ةيلوحكلا

فيقوت نم جيريرعوب جربب ينطولأ كردلل ةيميلقلأ ةقرفلأ تنكمت

عأونألأ فلتخم نم رمخ ةروراق007 ةبأرق زجحو سصاخصشأ ةصسمخ
تامولعم رثإأ ىلع ةعومجملأ نايب بصسح ةيلمعلأ تمتو ماجحألأو

91 ونور عون ىلوألأ نيتبكرم نتم ىلع سصخصش مايق  اهدافم ةدرأو
تابورصشملأ نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ير˘م˘ت˘ب لو˘ب˘ما˘صس و˘نور ة˘ي˘نا˘ث˘لأو

ةينث يتيدلب نيب طبأرلأ601 مقر ينطولأ قيرطلأ ربع ةيلوحكلأ
ةعباتلأ يلع ليغيإأ ةيدلب نم نيتمداق  ةيلولأ لامصش  ،ةناجمو رصصنلأ
ةيرق ىوتصسم ىلع دصس بصصن مت ةمولعملل لÓغتصسإأو ،ةياجب ةيلول
امهتبقأرم دعبو ،نيتبكرملأ فيقوت مت نيأأ ةناجم ةيدلبب عرصشملأ

مت ،ةناجمب ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ فرط نم اقيقد اصشيتفت امهصشيتفتو
ةعبرأ عأديأ مت نيذلأ سصاخصشلأ فيقوتو ةروكذملأ ةيمكلأ زجح

نم رمأاب جيريرعوب جربب ليهأاتلأو ةيبرتلأ ةداعإأ ةصسصسؤومب مهنم (40)
نود عورصشملأ ريغ طاصشنلأ أذه ةصسرامم ببصسب قيقحتلأ يصضاق
≈°eƒS.´.يراجت لجصس ةزايح نودو ةصصخر
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نيع ةيدلبب عاصضولأ دهصشتو
قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ أد˘ي˘ع˘˘صصت ةر˘˘صشق
مهافت مدع دوجو ببصست ثيح
يب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ن˘ي˘ب
فقوت يف نيبختنملأ و يدلبلأ

ع˘˘فد ا˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع
تاكرح نصش ى˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لا˘ب
ةد˘˘ع˘˘ب تم˘˘جر˘˘ت ة˘˘ي˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
ني˘ب ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ك تا˘فر˘صصت

دودح˘ب ةد˘كي˘كصسو ةر˘صشق ن˘ي˘ع
و ةيدلبلأ يرقم قلغو ،مهتيدلب
ةيجاجتحأ ةكرح نصش و ، ةرئأدلأ

،ةرئأدلأ ليحرب ةبلاطملأ لجأ نم
بر˘ح ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ تل˘خد م˘˘ث

سسيئرو نيبختنملأ نيب تانايبلأ
يلأو ةياغ ىلأ تلصصوو ،ةيدلبلأ
نوبختنملأ هملعأأ يذلأ ةيلولأ
،ر˘ي˘م˘لأ ع˘م ل˘م˘ع˘˘لأ م˘˘ه˘˘صضفر˘˘ب
˘˘مو˘˘ي نو˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ رد˘˘˘صصأأو
هيف أودكأأ  أديدج انايب سسيمخلأ
سسي˘˘ئر˘˘ل ةو˘˘عد أو˘˘˘مد˘˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘نأأ
ة˘ح˘ل˘صصم˘لأ بي˘ل˘غ˘ت˘ب سسل˘ج˘م˘لأ
ة˘ي˘ب˘ل˘غأل عا˘ي˘˘صصنلأو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
عا˘م˘ت˘صسلأو سسل˘ج˘م˘˘لأ ءا˘˘صضعأأ
م˘يد˘ق˘ت˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءÓ˘˘ق˘˘ع˘˘ل
حبصش ةيدلبلأ بينجتو ةلاقتصسلأ
ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لأ ءا˘˘ط˘˘عإأو ،دأد˘˘˘صسنلأ

ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘˘صضعأل
ام كأردتصسأو ةيمنت˘ل˘ل غر˘ف˘ت˘لأو
بب˘˘صسبو ،ه˘˘كأرد˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘˘كم˘˘˘ي

اهدهصشت يتلأ ةريخألأ تأروطتلأ
قلغو تاجاجتحأ نم ةرصشق نيع
رقم نم ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ
عطق أذكو ةيدلبلأ رقمو ةرئأدلأ
ي˘ف  بب˘صست يذ˘˘لأو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ
قلخو سسا˘ن˘لأ ح˘لا˘صصم ل˘ي˘ط˘ع˘ت
لاعفأأ ىلإأ تدأأ ةنوحصشم ءأوجأأ

،ةدو˘م˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘ع˘˘فأأ دودرو
لك ماحتلل ةوعد هيجوت أوررق
ةر˘صشق ن˘ي˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م
يريثم ىل˘ع ة˘صصر˘ف˘لأ تيو˘ف˘تو
˘˘˘مد˘˘˘عو ،ة˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأو بغ˘˘˘˘صشلأ
يتلأ تأوصصألأ ءأرو عايصصنلأ
،رأرقتصسإأÓلأو فنعلأ ىلإأ وعدت
مداصصتلأو ةهجأوملأ بنجت عم
تا˘صسصسؤو˘م كر˘تو عرا˘˘صشلأ ي˘˘ف

وحملو .اهل˘م˘ع ل˘م˘ع˘ت˘ل ة˘لود˘لأ
رخأأ ةديرج هيلأ تصضرعت ام ىلإأ
دو˘˘جو لو˘˘˘ح أر˘˘˘خؤو˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘صس
بصضغ ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘ثإا˘˘˘˘˘˘˘˘ب كو˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصش
،عراصشلل مهجأرخأ و نينطأوملأ
نيب وه فÓخلأ أذه  نأأ أودكؤويل
سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئرو ءا˘˘˘صضعألأ

تا˘ئ˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب سسي˘˘لو
نأأ ديري يذلأ ى˘ل˘عو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
عراصشلأ ىلإأ فÓخلأ أذهب يمري
ةيخيراتلأ هتاي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ي
م˘ه˘نا˘ي˘ب أو˘م˘ت˘خو .ة˘ي˘˘قÓ˘˘خألأو
عم لمع˘لأ  ة˘لا˘ح˘ت˘صسا˘ب لو˘ق˘لا˘ب
ى˘لأ ه˘تو˘عد و سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر
ة˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ بي˘˘ل˘˘غ˘˘ت
 .ةلاقتصسلاب عيرصستلأو
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ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب با˘ب˘صش ي˘˘كت˘˘صشي
ة˘يلو ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ةدأد˘˘ح

نم،  ملك03 يلأوحب فيطصس
ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ
حباصسملأ ، ةيرأوجلأ بعÓملاك
ةصسراممب ةصصاخلأ تاعاقلأ و،
ىلأ ةيدلبلأ رقتفت امك ،ةصضايرلأ

.هزنتلأو هيفرتلل نكامأأ و قئأدح
نم ةدأدح رئب ةيدلب بابصش دكأأو
يلأو ىلإأ تلصسرأأ ةلاصسر لÓخ

م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب نأا˘ب ،ف˘ي˘ط˘˘صس ة˘˘يلو
Ó˘ف ق˘فأر˘م˘لأ ى˘ندأأ ى˘لأ ر˘ق˘ت˘ف˘˘ت
لو هزن˘ت˘ل˘ل ق˘ئأد˘ح لو، ح˘با˘صسم
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح لو ة˘˘˘˘يرأو˘˘˘˘ج بعÓ˘˘˘˘م
ةنراقم ، ةيدلبلأ هذهب بابصشلل
ي˘ت˘لأ ةروا˘ج˘م˘˘لأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةيصضاير تابكرم ىلع يوتحت
ةب˘صشو˘صشع˘م ةر˘ي˘غ˘صص بعÓ˘مو
بابصشلأ رود،حباصسم، ايعانطصصأ

ةقطنملأ بابصش ركذ و، اهريغو
نب» ديحولأ يدلبلأ بعلملأ نأاب
ةيدلبلأ هلغتصست »ىصسوم عابصس

تب˘صس ل˘ك  ي˘عو˘˘ب˘˘صسأأ قو˘˘صسك
بع˘ل˘ي ءا˘صسم˘لأ ي˘˘ف و، ءا˘˘ثÓ˘˘ثو
قوصسلأ تاف˘ل˘خ˘م قو˘ف ا˘ن˘با˘ب˘صش
رصضخلأ اياقب ىلع و ةيقرو بلع
ءلؤو˘˘˘ه فا˘˘˘صضأأو ،ه˘˘˘كأو˘˘˘ف˘˘˘˘لأو
لك يف نيلوؤوصسملأ نأاب بابصشلأ

نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نأ ة˘ل˘˘م˘˘ح
ةمصسد ةدامك بعلملأ عوصضوم
، م˘ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ح˘بأر ة˘˘قروو
ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لأ م˘˘ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
ءا˘عو˘لأ مأد˘ع˘نإا˘ب نو˘˘ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘ي
رخزت ةيدلبلأ نأأ ريغ، يراقعلأ

ةلغتصسم ريغ ةعصساصش يصضأرأاب
يلأو دأدح رئب بابصش ركذ امك،
ى˘لأ ةر˘ي˘خلأ ه˘ترا˘يز˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لأ
قÓطنلاب رمأأ امنيح و، مهتيدلب
نمل ةايح ل نكل لاغصشألأ يف
يدا˘ن˘لأ نأأ م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ع˘˘م، يدا˘˘ن˘˘ت
عيمجب هلح مت يلحملأ يصضايرلأ
بعلم دوجو ببصسب أذه و ،هتائف
، سسفانملأ لابق˘ت˘صسأو بيرد˘ت˘ل˘ل
حبصصأ ةدأدح رئب ةقطنم بابصشف
ةرواجملأ تايدلب˘لأ ى˘لأ ل˘ق˘ن˘ت˘ي
.ةصضايرلأ ةصسراممل

ةدإدحرئب ةيدلب

ةيهيفرتلا و ةيسضايرلا قفارملا بايغ نم نوكتسشي بابسشلا

¯LªÉ∫ HƒYµÉR

ثح˘ب˘لأ ي˘ف نو˘ي˘ئا˘صصخأأ د˘كأأ
كامصسأل ة˘ي˘جÓ˘ع˘لأ ا˘يأز˘م˘لأ ي˘ف
ةيقرت ةرورصض ىلإأ ةبذعلأ هايملأ
ىلإأ بيبطلأ كمصسلأ ةيبرت ةبعصش
دكأأو ،رامثت˘صسÓ˘ل د˘يد˘ج لا˘ج˘م
راعصش تحت نيبرملأ نم ديدعلأ
ةيجÓعلأ ايأزملأ بيبطلأ كمصسلأ

ح˘لأأو.»را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأو
ريوطت ةيمهأأ ىلع نوصصتخملأ

ي˘ف كم˘صسلا˘ب يوأد˘˘ت˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م
ةد˘˘˘ع˘˘˘صصألأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
أذكو ةيداصصتقلأو ةي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ثيدحلأ ملعلأ أذه˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ىلع تاعاطق ةدع سسمي يذلأو

أذكو ة˘ح˘صصلأو ة˘حا˘ي˘صسلأ رأر˘غ

ىلإأ  أوقرطت امك ،كامصسألأ ةيبرت

كمصسلأ دلجل ةيجÓ˘ع˘لأ ا˘يأز˘م˘لأ

ني˘با˘صصم˘لأ جÓ˘ع ي˘ف ي˘ط˘ل˘ب˘لأ

هذه دلج نأأ احصضوم قورحلاب

ةرصشب نم ةمواقم رثكأأ كامصسألأ

ةي˘م˘ك ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘يو نا˘صسنإلأ

و1 عون نيجلوكلأ نم ةريبك

أدعاصسم ان˘ي˘تور˘ب د˘ع˘ي يذ˘لأ3

تأذ قر˘˘ط˘˘تو ،ءا˘˘ف˘˘صشلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ة˘بر˘ج˘ت ى˘˘لإأ ا˘˘صضيأأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لأ

وحن ىلع ليزأربلأ يف تيرجأأ

أو˘˘ب˘˘ي˘˘صصأأ ا˘˘صصخ˘˘صش ن˘˘ي˘˘صسم˘˘˘خ

ةيلاعف تا˘ب˘ثإأ م˘ت ثي˘ح قور˘ح˘ب

ل˘يد˘ب˘ك ي˘ط˘ل˘ب˘˘لأ كم˘˘صس د˘˘ل˘˘ج

سصلقي امم ةيديلقتلأ تأدامصضلل

ح˘م˘صسيو ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف ن˘˘م

ى˘˘لإأ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘˘لأ نود جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب

هو˘ن نأأ د˘ع˘بو ،م˘لألأ تا˘˘ن˘˘كصسم

نم عونلأ أذهل ةيئأذغلأ دئأوفلاب

يف اكÓهت˘صسأ ر˘ث˘كألأ كا˘م˘صسألأ

نأأ سصتخملأ تأذ فصشك ملاعلأ

اهمأر˘بإأ م˘ت د˘ق ة˘كأر˘صش ة˘ي˘قا˘ف˘تأ

ىلع رصصمو رئأزجلأ نيب أرخؤوم

نماثلأ يلودلأ سضرعملأ سشماه

عأرز˘ت˘صسلأو كا˘م˘صسألأ د˘˘ي˘˘صصل

ةيبرت ريوطت لجأأ نم يكمصسلأ

ي˘ف ي˘ل˘ي˘ن˘لأ ي˘ط˘ل˘˘ب˘˘لأ كم˘˘صسلأ

02 نيب ام جاتنإأ فدهب رئأزجلأ

نم ،ايونصس نط فلأأ03 و افلأأ

ةيرطيبلأ ةبيبطلأ تزكر اهتهج

ايأزملأ تأذ كامصسألأ سضعب ىلع

ي˘ف سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأو ة˘˘ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لأ

ايكرتو ندرألأو امروبو أدنÓيات

تلوانت امك ن˘ي˘صصلأو ا˘ي˘نا˘م˘لأأو

عون لك سصئاصصخ اهحرط يف

.ةيدلجلأ حورقلأ جÓع يف

ايونسس نط فلأإ03و افلأإ02 نيب ام جاتنإإ فدهب /ةنيطنسسق

Óبقتسسم ةريبك قافآاو ةبذعلا هايملاب كامسسألا ةيبرت ششاعتنا
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رئازجلا ةصضايرلا ىلع هقطنم انروك سسوريف سضرف
ف˘قوو ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا ن˘م د˘يد˘ج رار˘ق˘ب

50 ة˘يا˘غ ىلا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا
با˘ب˘صشلا ةرازو ،سسمأا ترّر˘ق ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا

ربع ةيصضايرلا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ّل˘ك ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
سسوريف ببصسب مويلا نم ءادتبا نطولا ءاجرأا لماك
بلغأا يفو رئازجلا يف رصشتنا يذلا ّدجتصسملا انوروك
.ملاعلا نادلب
عنمت انايب ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو ،سسمأا ترصشنو
،مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ي˘˘صضا˘˘ير طا˘˘صشن يأا ءار˘˘جإا ه˘˘ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ّل˘˘ك تذ˘˘خ˘˘تا ا˘˘ه˘˘ّنأا ىلإا ةر˘˘ي˘˘صشم
د˘ج˘ت˘صسم˘لا سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نا ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل

كلذو ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ط˘ق˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع (91 دي˘فو˘ك)
ةينابصشلا تاصسصسؤوملاو ةيصضايرلا تآاصشنملا لك قلغب

هّنأا تفاصضأاو،0202 ليرفأا50 ةياغ ىلإا ةيهيفرتلاو
نيلهأاتملا نييصضايرلا تاءارجإلا هذه نم ىنثتصسي

نيينعم˘لا ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لاو0202 و˘ي˘كو˘ط با˘ع˘˘لأل
كلذو ،دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا تارود˘˘˘لا˘˘˘ب
حلاصصملا اذكو ةينع˘م˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
.ةصضايرلاو بابصشلا ةرازوب ةصصتخملا

ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت ّم˘ت˘ي˘صس ه˘ّنأا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘˘لا تفا˘˘صضأاو
تارودو ةيصضايرلا تلوطبلا) ةيصضايرلا تاصسفانملا
ل˘ك ع˘ن˘م ع˘م ،تا˘صصا˘صصت˘˘خلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف (سسوؤو˘˘ك˘˘لا
ىلإا با˘ب˘صشلا رود ن˘ي˘ب با˘ب˘صشلا تلدا˘ب˘تو تÓ˘ق˘ن˘ت˘˘لا

0202. ليرفأا50 ةياغ
تا˘˘طا˘˘صشن ل˘˘˘ك ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ن˘˘˘ع ةرازو˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
،تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ،تا˘˘نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا ،با˘˘ب˘˘˘صشلا تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘تو
،ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ىل˘˘ع تا˘˘نو˘˘لا˘˘صصلاو سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا

،0202 ل˘ير˘˘فأا50 ة˘يا˘غ ىلإا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو ،يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ءاوهلا يف ةمظنملا تاطاصشنلا لك ليجأات ةفاصضإلاب
تا˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘تو ،ق˘˘ل˘˘ط˘˘لا
.يصضايرلا طيصشنتلا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا رار˘˘ق˘˘لا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
تاءارجإا ذاختا راطإا ي˘ف ،ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘جو
يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حا
.جراخلاو ن˘طو˘لا ي˘ف سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا ثيد˘ح ح˘ب˘صصأا

بئاصصلاب رارقلا فصصو ىلع عمجي ريثكلا ناك اذإاو
ىلإا بعÓ˘م˘لا لو˘ح˘ت ن˘م ا˘بور˘ه اذ˘هو ،ي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لاو

ريثكلا نإاف ،ريطخلا سسوريفلا اذه راصشتنل لاجم
ي˘ف نو˘ك˘ت˘صس ةر˘ك˘لا ة˘ع˘ت˘م نأا ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘ف د˘˘كأا
قو˘ف ة˘يد˘ن˘لا˘ب ةر˘˘صضا˘˘ح نو˘˘ك˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو ،داز˘˘م˘˘لا
ه˘˘ع˘˘ن˘˘صصي يذ˘˘لا سسا˘˘م˘˘ح˘˘لاو ر˘˘صضخألا ل˘˘ي˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
..تاجردملا يف روهمجلا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ي˘˘ف ،““ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف““ بب˘˘˘صسو
،ةيبوروألا ةراقلا يف ىربكلا ةيبوروألا تلوطبلا

،ايلاطيا ،ارتلجنا ،ايناملأا ،اينابصسا ،اصسنرف رارغ ىلع
يرود˘لاو لا˘˘ط˘˘بألا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ت˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإا
ىدوأا يذلا ءا˘بو˘ل˘ل ع˘صساو˘لا را˘صشت˘نلا د˘ع˘ب ،ي˘بوروألا

.زوجعلا ةراقلا يف نيريثكلا ةايحب

عفترا و ،ادرف54 نيباصصملا ددع غلب رئازجلا يفو
،سصاخصشأا ةعبرأا ىلإا ،انوروك سسوريفب تايفولا ددع

ىلا Ó˘صصاو˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا نأا لإا
نأا ا˘˘م˘˘ك ،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘صصخ نود ن˘˘˘ك˘˘˘ل سسمأا ة˘˘˘يا˘˘˘غ

ليجأات دعب اررقت مل ،فافلاو ةفرتحملا ةطبارلا
نأا املع ،اهماصسقأا لكب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
،سسمأا لوأا تبعل ىلوألا ةطبارلا نم تايرابم ثÓث
.سسمأا تبعل ثÓثو
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا تق˘˘ل˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع ا˘ه˘م˘ل˘ع˘ت فا˘ك˘لا ن˘م ة˘ل˘˘صسار˘˘م ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ممأل ةلهؤوملا تايف˘صصت˘لا ي˘ف يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا هر˘ي˘ظ˘نو
ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ة˘ق˘با˘صسم˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا

سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت˘ل اًر˘ظ˘˘ن،1202 ما˘ع˘ل نور˘ي˘ما˘ك˘لا˘˘ب
.ةريخألا ةنوآلا ىف دجتصسملا انوروك
اباهذ يرئازجلا بختنملا بعلي نأا ررقملا نم ناكو

ماقت نأا ىلع ،ةديلبلاب يراجلا سسرام رهصش62 موي

.ايقيرفإا بونجب سسرام92 موي باهذلا ةارابم
يتلا تايراب˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع فا˘ك˘لا تف˘صشكو
باصسحل ةمداقلا ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف رود˘ت˘صس

.يلاحلا رهصشلا رخاوأا ةررقملا1202 ““ناك““ تايفصصت
اوبيصصأا ملاعلا يف ةركلا موجن نم اددع نأا ىلإا راصشي
،ي˘نا˘غور ي˘ل˘ي˘ي˘ناد رار˘˘غ ىل˘˘ع ““ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب““

،ىونج يدا˘ن ن˘م ي˘ن˘يدا˘ي˘با˘غو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘فاد˘م
ةفاصضإا ،اتيترا لكيام لانصسرا يدان بردم ىلإا ةفاصضإا
ةرادا تظفحت ،يصسنرفلا يرودلا يف رخآا بعل ىلا
ل˘˘ك ءا˘˘غ˘˘لإا رر˘˘ق˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ه˘˘م˘˘صسا ن˘˘ع ““ز˘˘تا˘˘م““ يدا˘˘ن
.رهصشلا اذه ةجمربملا تايرابملا

¯ ±.hd«ó

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت ترا˘˘˘صشأا

ة˘ب˘غر دو˘˘جو ىلإا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف

نا˘˘˘˘˘صس سسيرا˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘ن ىد˘˘˘˘˘˘ل

ي˘˘˘ف ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا نا˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج

لÓخ ريبك مصسا عم دقاعتلا

ةيفي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف

ع˘˘قو˘˘م بصسحو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

““و˘˘˘˘تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م و˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ك““

بعÓلا اذه نإاف ،يلاطيإلا

يدانلا يلوؤوصسم هديري يذلا

م˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ه ،ي˘˘˘˘صسيرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م بعل

ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

ي˘تأا˘ت ،زر˘ح˘م م˘ج˘˘ح˘˘ب بعل

ه˘ي˘ف رود˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف

ةريبك ةيناكمإا نع ثيدحلا

ىلإا رامين ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ةدو˘ع˘ل

عم زرحم بعل˘يو ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

،8102 فيصص ذنم يتيصس نام

يذلا يتيصس رتصسيل نم امداق
،ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘صشب ه˘˘˘ع˘˘˘م زر˘˘˘ب
زاجنإلا هقيقحت يف مهاصسو
بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
بعÓلا نكلو ،غيلريميربلا

ه˘نأل ،اد˘ي˘ج ا˘صسنر˘˘ف فر˘˘ع˘˘ي
ة˘˘يد˘˘نأل بع˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘لو
يدا˘˘ن ىلإا لو˘˘صصو ،ةرو˘˘م˘˘غ˘˘م
،ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ل يذ˘˘لا ،ر˘˘فا˘˘هو˘˘ل

يرود˘˘لا ىلإا با˘˘هذ˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ىلعو ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ةيمÓ˘عإلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا سسك˘ع
تد˘˘˘كأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةصسفانم ةرداغم نم هبارتقا
تف˘˘˘صشك ،غ˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةيزيلجنا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت
ر˘ت˘صسصشنا˘م ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا نأا˘˘ب
عيب يف اتاتب ركفت ل يتيصس
ه˘ق˘لأا˘˘ت ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل تف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ءاو˘صس ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

وأا غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
لاطبأا يرود ةصسفانم لÓخ

.ابوروأا

يدوعسلا بابشلا عم ةيعامجلا تابيردتلل دوعي يرمعلب
سسيراب ىلا يرمعلب لقنتو ،ةباصصإلا يعادب رهصش نم رثكأل باغ نأا دعب يدوعصسلا يرودلا نيدايم ىلإا ديدج نم ينطولا بختنملا عافد بلق يرمعلب لامج داع

اذه ،ةعطاقملا ةيصضرفل نيجورم بابصشلا فوفصص نع بعÓلا ليحر بارتقا اهدافم ءابنأا ةيدوعصسلا فحصصلا تلقانت ثيحب رثأا هل رهظي ملو جÓعلل
نع يرمعلب لامج ثدحت ةيفحصص تاحيرصصت يفو ،هتدوع ىلع نورصصي يدانلا راصصنأا لعج ام يرمعلب بايغ ةرتف لÓخ ةريثك فادهأا بابصشلا كابصش تقلتو
هبتار عفرب بلاطي مل هنأا فاصضأا و ،جوري ام سسكع ايلاح ليحرلا يف ركفي ل و قيرفلا يف حاترم هنأا يرئازجلا يلودلا حصضوأا ،يدوعصسلا بابصشلا عم هتيعصضو

.ةرادإلا ينب و هنيب تافÓخ دجوت ل و
سش.م
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيرئازجلا ةضايرلا ىلع هقطنم ضرفي انوروك سوريف

رئازجلا يف يسضايرلا طاسشنلا فقوو قيلعت ررقت ةرازولا

سصاخ نايب يف سسمأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تفصشك
ةيلاردفنوكلا نم ةنجل نأاب يمصسرلا ينورتكللا اهعقوم ىلع

سسرام21 ذنم رئازجلاب تلح دق ““فاك““ مدقلا ةركل ةيقيرفلا

بعÓملا ةنياعم اهتمهم ،هتاذ رهصشلا نم61 ةياغ ىلاو يصضاملا
تايف˘صصت تا˘يرا˘ب˘م قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘صسح˘ت تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو تآا˘صشن˘م˘لاو

يف اهقÓطنا رظتنملا تايفصصتلا يهو،2202 رطق لايدنوم
هدوقي دفولا نإاف ،““فافلا““ نايب بصسحبو ،لبقملا ربوتكأا رهصش
بنا˘˘ج ىلا ،ود˘˘ي˘˘لا˘˘خ ا˘˘غ˘˘يدا˘˘ف ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلا ةرو˘˘ط˘˘صسألا بعÓ˘˘˘لا
ةمهم نا ثيح ،دمحم قوزرم دمحا نزام يرصصملا سشتفملا

لبق˘ت˘صسي˘صس ي˘ت˘لا بعÓ˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م ي˘ف ر˘صصح˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه
،لايدنوملا تايفصصت راطا يف مهفويصض يصضاملب لابصشا اهلÓخ
تراز دق ““فاكلا““ نم ةدفوملا ةجللا نأاب ةيداحتلا تفصشكو

،يبملوألا ةيليوج5 بعلمو ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم يبعلم
تاحÓصصإلا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ن˘ير˘ئاز˘لا با˘ج˘عا ر˘ي˘خلا لا˘ن ثي˘ح

اصضيأا ةرا˘يز˘لا ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف د˘جو˘ي ا˘م˘ك ،ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ل ع˘صضخ ي˘ت˘لا

مت يذلا نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ب د˘يد˘ج˘لا ي˘ب˘م˘لوألا بع˘ل˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م

،1202 نارهوب طصسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأل ابصسحت هزاجنإا

يصضايرلا بكرملا اذه يف ءاهتنلا نم لاغصشلا تبرتقا ثيح

دفولا اذه دوقي ناكو ،لبقملا ربوتكأا يف ازهاج نوكي دق يذلا

ةيداحتلا سسيئر بئان ماعلا ريتركصسلا يرئازجلا بناجلا نم

ةفلتخملا مهتÓقنت يف ““فاكلا““ دفو قفار يذلا ،لازغ اصضر

تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ا˘صضيأا راز د˘ق د˘فو˘لا نأاو ا˘م˘ي˘˘صسل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف

بنا˘ج ىلا ،بعÓ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ي˘˘ف دو˘˘جو˘˘م˘˘لا قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لاو

بعÓملاب ةصصاخلا نامألاو ةمÓصسلا سصخر ىلع مهعÓطصضا

لو˘صصح لا˘ح ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ة˘مÓ˘صسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘صسل ،ثÓ˘ث˘˘لا

ىلا ةراصشإلا ردجتو ،ةيليللا ةءاصضإلا بيرجت مت امك ،قيرحلا

ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا سضع˘ب ل˘ج˘صس د˘ق ““فا˘˘ك˘˘لا““ د˘˘فو نأا

تا˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘فر˘ت˘صس ا˘هرود˘ب ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل

تاذل ةمداقلا ةرايزلا دعوم لبق اهتيوصست لجا نم ةلوؤوصسملا

ديلو.ف.ةنجللا

ة˘ي˘صشع ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ة˘ل˘ي˘ك˘صشت تع˘صضو

،ةيبلصسلا جئاتنلا ةلصسلصسل ادح ،سسمأا لوأا

،ةديدع تلوج ذنم قيرفلا تمزل يتلا

بصسك نم حاتفم عيبر ءاقفر نكمت ثيح

نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ف˘˘ي˘˘صضلا د˘˘˘صض نا˘˘˘هر˘˘˘لا

يف ،فده لباقم ةلماك ةيعابرب هماركإاو

ةفرتحملا ةطبارلا نم22 ـلا ةلوجلا راطإا

ـل تماد جئاتن ةمزأا داحتإلا يهنيل ،ىلوألا

.راصصتنا نود تايرابم01

يف داحتÓل فيدهتلا باب يراوز حتتفاو

ءا˘ن˘بأا ق˘ي˘ف˘ت˘صسي نأل ل˘ب˘˘ق،22 ةقيقدلا

يف ةجيتنلا ليدعت نم اونكمتيو يرمحلا

نأا ريغ ،ومح نب قيرط نع64 ةقيقدلا

يراوز نكمتو اعيرصس ناك داحتلا لعف در

،هقيرف˘لو ه˘ل ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘صست ن˘م

و˘هو ،ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا ن˘˘م94 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف

،داحتلا يبعل ة˘ي˘ه˘صش ح˘ت˘ف يذ˘لا فد˘ه˘لا

،نيرخآا نيفده ةفاصضإا نم اونكمت نيذلا

،75 نيتقيقدلا يف ،ةدومح نب لÓب ربع

هديصصر داحتلا عفري ،زوفلا اذهبو،16و

قرافب ،عصساتلا زكرملا يف ةطقن92 ىلإا

،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ن˘˘˘ع ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن

ءاقللا فرعو اذه .عباصسلا زكرملا بحاصص
ةرم لوأل روفيصس باصشلا سسراحلا ةكراصشم
ةلوطبلا يف لوألا قيرفلا عم مصسوملا اذه
ل ح˘ب˘صصأا يذ˘لا يرو˘صصن˘م سسرا˘˘ح˘˘لا نا˘˘ك˘˘م
و˘هو ،ي˘م˘صصا˘ع˘لا تي˘ب˘لا ي˘ف عا˘م˘جإلا ق˘ل˘˘ي
.باصصملا سشوماميز فلخي يذلا

ناكو ايوق ءاقل ““ةراطصسوصس““ سسراح مدقو
مغر ،ةينارهولا تامجهلا مامأا اعينم ادصس
ن˘ك˘ل ،ءي˘صشلا سضع˘ب تغا˘ب˘م فد˘ه ه˘ي˘ق˘ل˘ت
روحم ع˘م ا˘صصو˘صصخ ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘ج˘صسنا ر˘ه˘ظأا
.عافدلا

بيجن.ج

ازو˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ق˘ق˘˘ح
،ه˘ف˘ي˘صض با˘صسح ىل˘ع سسمأا لوأا ار˘ي˘˘ث˘˘م
يف،(3-2) ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب ،ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن
5 بع˘˘ل˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘صضت˘˘حا ي˘˘ت˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

22 ةلوجلا راطا يف يبملوألا ةيليوج
،ىلوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م
زوفلا اذهب ،رئازجلا ةيدولوم داعتصساو
73 ديصصرب ،ات˘قؤو˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘فا˘صصو
دنع مجنلا ديصصر فقوت اميف ،ةطقن
،ر˘ي˘خألا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف91 ةطقنلا

ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ،ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘˘ن ىد˘˘بأاو
دودر˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ها˘˘صضر مد˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
مجن هفيصض مامأا ،هقيرف همدق يذلا

فاد˘˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب هزو˘˘˘ف م˘˘˘غر ،ةر˘˘˘ق˘˘˘م
لÓ˘خ ،ز˘ي˘غ˘ن لا˘قو ،ن˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
مو˘ي˘لا ا˘ن˘ق˘ق˘ح““ :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
وحن انراوصشم يف ايرورصضو امهم ازوف
ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘صصم ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ك ،ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

لثمي ءاقل لك نأا فرعنو ،انل ةبصسنلاب
طاقن˘لا د˘صصح ل˘جأا ن˘م ،ا˘يور˘ك لا˘ت˘ق
يف ا˘ن˘تارا˘صصت˘نا ل˘ك““ :ع˘با˘تو ،““ثÓ˘ث˘لا
ا˘˘ها˘˘ن˘˘ق˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ادج بصضاغ ا˘نأا ة˘حار˘صصبو ،ة˘بو˘ع˘صصب
مهلماعت ةقيرط ببصسب ،نيبعÓلا نم
ا˘ن˘ك““ :ح˘صضوأاو ،““ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م ع˘˘م
امازل ناكو ،در نود نيفدهب نيقوفتم

لتقو ،ا˘نز˘ي˘كر˘ت ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
لعفن مل اننكل ،ثلاث فدهب ةارابملا

نع ايصضار تصسل““ :هلوقب متخو ،““كلذ
ل ،نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا دودر˘˘م˘˘لا

ا˘ياد˘˘ه˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صسن نأا ل˘˘ق˘˘ع˘˘ي
عيصضن اندك ،ةقيرطلا هذهب انموصصخل
ةر˘ث˘˘كو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ق بب˘˘صسب زو˘˘ف˘˘لا
.““ءاطخألا

قحتسسي امم رثكأا لان ينوزاك““ :سساملأا
““بقاعيسس وباجو

ر˘صصا˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،سسا˘˘م˘˘˘لأا

د˘ق ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
،يصسنرفلا بردملا عم مارتحاب لماعت
سضفر ر˘ي˘خألا ن˘ك˘ل ،ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ب

جارحإا يف ببصستو ،ايدو ةيصضقلا لح
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا ي˘لوؤو˘صسم˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘˘˘ف سسا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأا لا˘˘˘˘˘˘قو
نأا دكؤوأا““ :سسمأا لوا ءاصسم ،ةينويزفلت
نمصض دعت مل ينوزاك بردملا ةيصضق
بج˘ي ا˘م ل˘ك˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق د˘˘ق˘˘ل ،ا˘˘ن˘˘تد˘˘ن˘˘جأا
،را˘صصنألا ىد˘ل ه˘ترو˘صص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
،““يدو˘لا ل˘˘ح˘˘لا سضفرو ىدا˘˘م˘˘ت ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل
تاءار˘˘˘جإلا ا˘˘˘نر˘˘˘صشا˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ل““ :ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
،طقف ره˘صشأا3 ةدمل اصضيوع˘ت ه˘ح˘ن˘م˘ل

رئازجلا يف ها˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسا سصخ˘صشلا اذ˘ه
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تما˘˘˘قو ،ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘ب
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا˘˘˘ب تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

،ه˘لاو˘قأا ىلإا عا˘م˘ت˘صسÓ˘ل ه˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ق ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،سضفر ه˘˘ن˘˘ك˘˘˘ل
:فا˘˘˘صضأاو ،““ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
،ا˘فر˘ت˘ح˘˘م ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل ي˘˘نوزا˘˘ك فر˘˘صصت““

فر˘˘ط ن˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘صسف ىلإا ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘فدو
تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مد˘˘˘˘قو ،د˘˘˘˘حاو
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف ا˘˘ن˘˘ح˘˘ج˘˘نو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا˘˘ب
،““ةيئاهن ةفصصب زيغ˘ن برد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘˘عو

يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا˘˘ب سسا˘˘م˘˘لأا د˘˘كأا ،و˘˘با˘˘ج

نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ىل˘˘˘ع ة˘˘˘صصير˘˘˘ح
مزحب لماعتتصسو ،هريفاذحب يلخادلا

:م˘ت˘˘خو ،ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘صضنلا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ع˘˘م
ه˘يد˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م هر˘˘ي˘˘غ˘˘ك و˘˘با˘˘ج““

سضر˘˘ع˘˘ت بعÓ˘˘لا ،تا˘˘ب˘˘˘جاوو قو˘˘˘ق˘˘˘ح
تر˘ثأا را˘صصنألا فر˘ط ن˘م تا˘ق˘يا˘˘صضم˘˘ل

ىلإا ا˘ن˘ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م ىل˘˘ع
،اهدعب دعي مل هنكل ،ةعاصس84 هحنم
رورم رمي نلو لوبقم ريغ رمألا اذهو
.““ماركلا
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ةيليوج5و ركاسشت بعÓم ةنياعمل رئازجلاب فاكلا نم ةنجل
دــــــيدجلا نارــــــهوو

ةارابملا طاقنب زوفلا مغر /رئازجلا ةيدولوم

ةرقم مامأا لذاختلاب هيبع’ مهتي زيغن

 طـــيرفتلا يف رـــكفي ’ ““يتيسس ناـــملا““
مداقلا فيسصلا زرحم تامدخ يف

يقرش ناير تامدخب رفظلل ناكرحتي ”اصرابلا”و ”لايرلا“

بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا طر˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘نا
ىصسي˘˘˘˘ع ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

لا˘˘ير ع˘˘فاد˘˘م يد˘˘˘نا˘˘˘م
يف ،ينابصسإلا سسيتيب
سسوريف دصض ةكرعملا

د˘˘ه˘˘صشي يذ˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ع˘˘˘˘صساو ارا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا

م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘جرأا ل˘˘ما˘˘˘ك
  .نهارلا تقولا لÓخ
ة˘لا˘˘صسر يد˘˘نا˘˘م ر˘˘صشنو

ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘صص ىل˘˘˘˘˘˘˘ع
ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا
:اهيف لاق ““كو˘ب˘صسي˘ف““

ا˘˘ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘ّي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل““
يف مهصسنلو حئاصصنلاب
ن˘م لوذ˘ب˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘ج˘˘لا
اذه ىلع بّلغتلا لجأا
.““ءابولا

م˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘تو
هتلاصسر يف يرئازجلا
:هيعباتمل اههّجو يتلا
نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن نأا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع““

انصضعب عم ني˘ن˘ما˘صضت˘م
ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لو سضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘برا˘˘قأا بنا˘˘˘ج˘˘˘ب
ا˘ي˘صصخ˘صش ا˘نأا ،ا˘ن˘˘لزا˘˘ن˘˘م

ةصصر˘ف˘لا هذ˘ه ل˘غ˘ت˘صسأا
ي˘ف برد˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.““لزنملا

ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
بعل ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
““ءار˘ح˘˘صصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م““

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘ف
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بّبصست يذلا سسوريفلا

تلوط˘ب˘لا فا˘ق˘يإا ي˘ف
ةراقلا يف ىربكلا5ـلا
ه˘ي˘ّصشف˘ت د˘ع˘ب زو˘ج˘˘ع˘˘لا

.عيرصس قصسنب

ن˘ي˘ب˘عل ةد˘ع˘ل ق˘ب˘˘صسو
او˘˘˘ّ̆ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا نأا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
نم ةفراجلا مهتّيبعصش
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسر ثع˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘جأا

ميمعتل فدهت ةيعوت
نم ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا
راصشتنا ةرصصاحم لجأا

ىلع ،انورو˘ك سسور˘ي˘ف
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘صسأار
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘˘ك
،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي م˘˘جا˘˘ه˘˘م
لينويل ينيت˘ن˘جرألاو
.ةنولصشرب دئاق يصسيم

ةمصصاعلا داحتا

باهذلا ةلحرم يف زوف لوأا ققحت ةراطسسوسس

ةر˘˘˘ك˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ق سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا

عم دقاعتلا ىلع ،ة˘نو˘ل˘صشر˘بو
يرود˘˘˘لا بهاو˘˘˘م زر˘˘˘˘بأا د˘˘˘˘حأا
ه˘ي˘لإا تف˘ل يذ˘˘لاو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
يف هقلأات دعب ةدصشب راظنألا
كلذو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ا˘م˘ه˘فو˘ف˘صص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت تر˘˘˘كذو
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ه˘ي˘جو˘ت ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا

ا˘˘م˘˘هرا˘˘ظ˘˘˘نأا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘يرو
ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا بو˘˘صص
عم دقاعتلا لجأا نم ،سسيراب
نويل كيب˘م˘لوأا يدا˘ن ة˘ب˘هو˘م
قو˘˘˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
،مداقلا ةيفيصصلا تلاقتنلا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ب˘˘˘صسحو
““و˘˘˘˘تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ك““
ي˘˘يدا˘˘ن ي˘˘ع˘˘صسي ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘يرو ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
يصسنرفلا بعÓلا عم دقاعتلل

ةير˘ئاز˘ج˘لا لو˘صصألا بحا˘صص
ط˘˘˘˘صسو بعل ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘صش نا˘˘˘˘ير
لÓخ ،يصسنرفلا نويل قيرف
،لبقملا يفيصصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

با˘˘صشلا بعÓ˘˘˘لا ق˘˘˘لأا˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةرتف˘لا لÓ˘خ ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر

ناير باصشلا بعليو ،ةيلاحلا

يف اماع61ـلا بحاصص يقرصش
،ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘خ
ة˘˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو
تراصشأاو ،لايرلاو ةنو˘ل˘صشر˘ب˘ل
هنأا ىلا ةي˘ف˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا

كر˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
لا˘˘˘يرو ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن
ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسر ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صشب د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل كي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لوأا يدا˘˘˘˘˘˘ن
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
راطإا يف يقرصش ناير سسايتام

م˘ي˘عد˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ
نيبعÓلا سضعب˘ب ا˘م˘ه˘فو˘ف˘صص

،ةلبقملا ةرتفلا يف بابصشلا
د˘˘ق˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘قر˘صش نا˘ير سسا˘ي˘تا˘م با˘صشلا
يلاح˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘صس

،2202 ما˘ع ف˘ي˘صص ي˘ف نو˘ي˘˘ل
و˘˘ك˘˘نار˘˘ف˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا سضا˘˘˘خو

نويل عم ةارابم61 يرئازج
،يلاح˘لا م˘صسو˘م˘لا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا

،بع˘ل ة˘ق˘ي˘قد318 ع˘˘قاو˘˘ب

3 ع˘˘ن˘˘˘صصو فاد˘˘˘هأا8 ل˘˘ج˘˘صس
.فادهأا

ديلو.ف

هتايحÓصص يف لخدتلا ىلع اجاجتحا /ةرقم مجن

مجنلا بيردت نم هباحسسنا نلعي نيرم جاحلا
هتلاقتصسا ،ياد نيصسح رصصن ةقفر ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا بيترت ليذتم ةرقم مجن قيرف بردم نيرم جاحلا نلعأا

جاحلا لاقو ،ةلوطبلا نم22 ةلوجلا راطا يف سسمأا لوأا،(3-2) رئازجلا ةيدولوم هفيصضم مامأا هقيرف ةراصسخ دعب ةرصشابم
نأاب ادكؤوم ،ةينفلا هتارايخ يف وأا هلمع يف لوؤوصسم يأا لخدتي نأا لبقي ل هنأاب ةيرئازجلا ةعاذإÓل تاحيرصصت يف ،نيرم

نيرم جاحلا سضرعتو ،اهتقو يف مهبتاور فرصصو ،نيبعÓل ةبصسانملا لمعلا فورظ ريفوت يف نمكي لوؤوصسملا اذه لمع
ةارابملا لÓخ اهارجأا يتلا تارييغتلا هبجعت مل يذلا ،ةرقم مجن سسيئر ،رصصانب نيدلا زع فرط نم ةرصشابم تاداقتنل

،رئازجلا ةيدولوم ىلع زوفلا نم همرح حصضاف يميكحت ملظل سضرعت هقيرف نأا ،نيرم جاحلا دكأاو ،رئازجلا ةيدولوم مامأا
مجن بيردت ىلوت نيرم جاحلا نأا ركذي ،ةيميكحت ءاطخأل قيرفلا اهل سضرعتي يتلا ىلوألا ةرملا تصسيل اهنأا ىلإا اتفل
.قيرفلا كرت ررق يذلا رازخ يداهلل افلخ ،يصضاملا يفناج فصصتنم ةرقم

ديلو.ف

انوروك دض ةيعوتلا ةلمحل مضني يدنام
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مويلا اذهلثم يف ثدح

لت˘ق˘لا ة˘ي˘شضق د˘حأ’ا سسمأا ة˘با˘ن˘ع ءا˘شضق سسل˘ج˘م ج˘لا˘ع
تاونشس ثÓث لبق ةبانع ةي’و اهتدهشش يتلا ةعششبلا

اهّجو نأا دعب لجر حور نيقيقشش قاهزإا يف ةلّثمتملاو

همشسج نم ةقّرفتم ءاحنأا يف تانعط01 نم ديزأا هل
ةّينملا هتفاو يذلا ““ا.ن.سض““ ىمشسملاب رمأ’ا قّلعتيو
سضي˘بأا حÓ˘شس ة˘ط˘شساو˘ب ي˘˘ششحو مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل ه˘˘شضّر˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
نيقيقشش فرط نم كلذو هدشسج يف ءاحنأا ةّدع قرتخا

““ع.ر““ ناو˘خأ’ا ا˘م˘هو ،ة˘م˘حر نود ه˘تا˘ي˘ح˘ل اّد˘ح ا˘ع˘˘شضو
ةقيرط˘ب ءار˘ك˘ن˘لا ا˘م˘ه˘ت˘م˘ير˘ج ا˘ب˘ك˘ترا ناذ˘ل˘لا ““أا.م.ر»و
تايانجلا ة˘م˘ك˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا سسمأا مو˘ي Ó˘ث˘م˘ي˘ل ة˘ع˘ششب
ةيانجب امهتعباتو ةيشضقلا ّفلم تحتف يتلا ةيئادتبإ’ا
ن˘ي˘ح ي˘ف د˘ّشصر˘ت˘لاو رار˘شصإ’ا ق˘ب˘شس ع˘م يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘˘لا

و˘هو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘قورأا ىلإا ر˘˘خآا ا˘˘شصخ˘˘شش ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا تّر˘˘ج
هطّروت تايّرحتلا تتبثأا يذلا ““ح.م““ ىّمشسملا مهّتملا

ي˘ف ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششل˘ل ه˘تد˘عا˘شسم ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ة˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف
عم ادمع سصخشش ءافخإا ةحنج هل تبشسن نيأا ءابتخإ’ا
ةيشضقلا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت نأاو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘يا˘ن˘ج بك˘ترا ه˘نأا م˘ل˘ع˘لا

يف ديدحتلابو7102 ةنشس نم سسرام42 موي ىلإا دوعت
نمأ’ا ةحلشصم تّقلت نيح Óيل ةعشساتلا ةعاشسلا دودح

ىلع ىقلم سصخشش دجاوت هدافم اغÓب ثلاثلا يرشضحلا
ينطولا قيرطلا ىلع ةّلطملا ةعرقلا ةقطنمب سضرأ’ا

ةبانعب ميرلا يح ىوتشسم ىلع ةدجاوتملاو44 مقر
ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع لّقنتت ةطرششلا تاوق لعج اّمم

سضرأ’ا ىل˘ع ىق˘ل˘م ة˘ي˘ح˘شضلا ىل˘ع ر˘ث˘ع˘ت˘ل نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘˘ع
ارّثأاتم ةريخأ’ا هشسافنأا ظفل نأا دعب هئامد يف اقراغو
ةّيلوأ’ا تّايرحتلا بشسحو ،ةروط˘خ˘لا ة˘غ˘لا˘ب ه˘حور˘ج˘ب
و˘عد˘م˘لا ““ا.ن.سض““ ى˘ّم˘شسم˘لا˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا˘ب ن˘˘ّي˘˘ب˘˘ت

ةنياعملا تتبثأا امك ،ةنشس72 رمعلا نم غلابلا ““ورشصن““
حÓشس ةطشساوب يششحو ءادتعا ىلإا سضّرعت هنأا ةيلّوأ’ا
تانعطلا نم ةلمجب همشسج ءاحنأا ةفاك قرتخا سضيبأا
نأا˘ب ي˘عر˘ششلا بي˘ب˘ط˘لا ر˘ير˘ق˘ت ح˘˘شضوأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘م˘˘لا

6و سسأارلا ىوتشسم ىلع نيتنعط اهنم ةنعط11 اهددع
تانعطو رشسيأ’ا ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘ق˘ي˘م˘ع تا˘ن˘ع˘ط

قا˘ي˘شس ي˘فو ،هد˘شسج ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘قر˘ف˘˘ت˘˘م ىر˘˘خأا
حÓ˘˘شس ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تر˘˘ث˘˘ع د˘˘ق˘˘ف ل˘˘شص˘˘ّت˘˘م
ةشضبق وذ مجحلا ريبك نيّكشس يف لّثمتملاو ةميرجلا

ارتم52 دعب ىلع يمرم مدلا نم راثآا هيلع ةيكيتشسÓب

نيلعافلا نأاب ةقّمعملا تاقيقحتلا فيشضتل ،ةثجلا نم
امهرمع غلابلا ““أا.م.ر““ و ““ع.ر““ نيقيقششلا نم ّلك امه

امم اديدشش ادقح ةيحشضلل نّانكي ناذللا ،ةنشس43و42
ته˘ت˘نا ا˘م˘ك ،““أا.ن.سض““ ة˘ي˘ح˘شضلاو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ةواد˘ع تب˘نأا
سسارح مهو كلذ نأاششب دوهشش دوجو ىلإا اشضيأا تايرحتلا

تل˘ّشصح˘ت ثي˘ح ،ة˘عر˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب تارا˘˘ي˘˘شسلا ف˘˘قو˘˘م
ىلع ةثداحلا عوقو ن˘م ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا

ىمشسملا نكشسمب نائبتخم نÓعافلا نأاب ديفت تامولعم
ينوبلا ةيدلب ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ه˘ت˘ق˘ششب ““ح.م““

ة˘قÓ˘ع˘لا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ةرور˘˘عزو˘˘ب ي˘˘ح ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو
لتقلا ةميرج يف مّهتملا نيبو هنيب ةطبارلا ةديطولا
ةيلمعلا رف˘شست˘ل ة˘ق˘ششلا ة˘م˘هاد˘م ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،““أا.م.ر““

نا˘ك يذ˘لا ة˘ق˘ششلا بحا˘شصو ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ىل˘˘ع
امهتلعف افرتقا امهنأاب هملع نم مغرلا ىلع امهؤوّبخي

تاح˘ير˘شصت˘لا بشسحو ،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ب تدا˘فأا ا˘م بشسح
ر˘شصا˘ن˘ع ما˘مأا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘˘ف نو˘˘م˘˘ه˘˘ّت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ىلدأا ي˘˘ت˘˘لا
هيلإا ةبوشسنملا ةمهتلاب ““ع.ر““ دقف ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

وعد˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شضلا حور قا˘هزإا˘ب ه˘ما˘ي˘ق ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ءا˘ن˘ثأا ع˘جرأاو ،ل˘ت˘ق˘لا ي˘ف ه˘ت˘ّي˘ن ر˘ك˘نأا ه˘ّنأا ر˘ي˘غ ““ور˘شصن““

اعجرم ىلإا كلذ يف ببشسلا ةمكحملا ةئيه مامأا هلوثم
هقيقششو ةيحشضلا نيب م˘ئا˘ق˘لا م˘يد˘ق˘لا فÓ˘خ˘لا بّ̆ب˘شسلا
ايموي ةيحشضلا اهب موقي ناك يتلا لاعفأ’ا ىلإاو ““أا.م.ر““

ي˘˘ف ىدا˘˘م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
مايق دهشش يذلا عئاقولا موي ىتأا نأا ىلإا ،امهزازفتشسا
موقيل ،جراخلا نم ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م جا˘جز م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘ح˘شضلا

ىلإا ’وشصو هب قاحّللاو هيلإا هّجوتلاب ““ع.ر““ مهّتملا اذه
هذخأاف انيكشس لمحي ةيحشضلا دهاششو ةعرقلا ةقطنم
هّنأاب هتاحيرشصت يف ادّكؤوم هيلع ءادتع’اب ماقو هنم
تايانجلا ةمكحم نأا ةراششإ’ا ردجت ،هلتق يوني نكي مل

ىلإا عامتشسإ’اب بناوجلا عيمج نم ةّيشضقلا تجلاع دق
نا˘م˘هّ̆ت˘م˘لا ن˘يد˘ت˘ل دو˘ه˘ششلا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو فار˘طأ’ا ة˘˘فا˘˘ك

عم اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘ن˘شس نور˘ششع ة˘بو˘ق˘ع˘ب ““أا.م.ر»و ““ع.ر““
““م.ح““ ثلاثلا مهّتملل اذفان انجشس نيتنشس ةبوقع طيلشست
عم ادمع نيقيق˘ششلا ءا˘ف˘خإا ة˘ح˘ن˘ج ه˘با˘ك˘ترا˘ب ع˘با˘ت˘م˘لا
.ةيانج ابكترا امهنأا ملعلا

يتبشس ديلو

ءاركنلا امهتميرج امهباكترا ءانثأا مجحلا ريبك اشضيبأا احÓشس Óمعتشسا

 ملظم ناكم ىلإا ينيرسشع ناداتقي ناقيقسش
ةبانعب ةلتاق ةنعط11 هل ناهّجويو

قيلعت نود ةروصص

ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ف˘˘شس ،ثار˘˘ح ن˘˘ب ةر˘˘ي˘˘شصن،
ثي˘ح ،““ز˘تو˘ن˘ك ي˘ك˘˘ير˘˘لوأا““ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

ةكار˘ششلا ل˘ب˘شس ر˘يو˘ط˘تو ثح˘ب ىلإا نا˘فر˘ط˘لا قر˘ط˘ت
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ثارح ناف اهل نايب يف ةرازولا بشسحو .ةددجتملا
مييقتل ةشصرف دعي يذلا و ،ءاقللا ةيمهأا ىلإا تراششا
ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘ب ما˘˘˘ه˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘كار˘˘˘ششلا

نواعتلا ةلاكو رب˘ع ا˘ي˘نا˘م˘لأاو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
رارمتشسا ةرورشض ىلع ،ثارح نب تزكرو .يناملأ’ا
ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘˘شصو˘˘شصخ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيبونجلا قطانملا يف اهريوطتو اهتيقرتو اهمعدل
نأا رابتعاب ،ةكبششلا˘ب ة˘طو˘بر˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘لوز˘ع˘م˘لا و
ي˘ت˘لا روا˘ح˘م˘لا ن˘˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ي يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ةرازو˘˘لا ا˘˘هد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
ىرخأا تاطاششن نع ةر˘يزو˘لا تثد˘ح˘ت ا˘م˘ك .عا˘ط˘ق˘لا
،ثو˘ل˘ت˘لا عاو˘نأا ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا و نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم .ةحجا˘ن˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’او

نواعتلاب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘نا˘م˘لأا ةر˘ي˘ف˘شس تهو˘ن ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شس’ا

ربع نواعتلل لماكلا اهدادعتشسا نع ةربعم ،ايناملأاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘فZIG نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘لا˘كو˘لا
لوا ع˘ي˘قو˘ت بق˘تر˘ي كلذ ىلإا .ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ع˘˘ي˘˘شضاو˘˘م˘˘لا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘ت ةر˘˘˘كذ˘˘˘م
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ل ““كي˘˘˘ترز˘˘˘يد““ ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا
ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءار˘ح˘شصلا
ةقاطلا ريزو هب دافأا امبشسح ،لبقملا ليرفأا رهشش
ىل˘˘˘ع هدر ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأاو .با˘˘˘قر˘˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ة˘ل˘ئ˘شسأÓ˘ل ة˘شصشصخ˘م ة˘شسل˘ج سشما˘˘ه ىل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا
عا˘ط˘ق˘لا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘يو˘ف˘˘ششلا

ةردابم˘لا هذ˘ه ي˘لوؤو˘شسم ع˘م تاروا˘ششم˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘شسم

تاطحم ءاششنإ’ اهعم لماعتلا عيشسوت ةيفيك مييقتل
ة˘ي˘شسم˘˘ششلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ردا˘˘شصم ن˘˘م ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا د˘˘ي˘˘لو˘˘ت
يجولونكتلا لاقتن’ا يف عورششلاو ةيئوشضورهكلاو
نم˘شضت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘شسحأا لا˘م˘ع˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو .ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘عا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
ةيروهمجلا سسيئر تاده˘ع˘ت ن˘م ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا ة˘مو˘ك˘ح˘لا

ةيروحم ةط˘ق˘ن لوا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
جمانرب ن˘م˘شضت˘ي ““يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا““ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ةيئابرهكلا ةقاطلا نم لاقتنÓل ذيفنتلا ديق عشضو
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن ، زا˘˘˘غ˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘شسم˘˘ششلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا

تدكأا دق ةقاطلا ةرازو تناك و .ةيلاع تاردقبو
تد˘˘بأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘ب ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م
لجا نم ““كاترزيد““ ةردابم عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها

و دد˘ج˘ت˘م ل˘شصأا ن˘م ة˘قا˘ط˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شضفأا ل˘˘ك˘˘ششب ا˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘مدإا
ةيناملأ’ا ةيعانشصلا ةردابملا““ نأا ركذي .يرئازجلا

لو˘ح ةر˘ك˘˘ف9002 ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘طأا د˘˘ق ““كي˘˘ترز˘˘يد““
ي˘˘ف حا˘˘ير˘˘لا و سسم˘˘ششلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ل ع˘˘يرا˘˘˘ششم د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت

قر˘˘˘ششلا و ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘شش ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص

004 ايلاح رئازجلا جتنت باقرع بشسحو .طشسوأ’ا
بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘م
ثÓث˘لا لÓ˘خ ““ة˘عر˘شسب““ ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا

ةيطغتل ، طاواغيم000.4 وحن ىلإا ةمداقلا تاونشس
يعيبطلا زاغلا نم ايلاح جتنت يتلا ةقاطلا تايجاح
لامعتشسا يف ريزولا بشسح عاطقلا لشصاويو .طقف
،راخبلاو زاغلا لمعتشست يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم

هذه يف زاغلا كÓهتشسا نم ““لقأا““ ةئاملاب03 جاتنإ’
ةددجتملا تاقاطلا لامعت˘شسا ف˘ي˘ث˘ك˘تو ، تا˘ط˘ح˘م˘لا

تا˘ط˘ح˘مو ة˘ي˘ئو˘شضور˘ه˘˘ك˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئو˘˘شضلا حاو˘˘لأ’ا ن˘˘م
لاؤوشس ىلع هدر يفو .ةيويحلا ةلتكلا ةقاطو حايرلا

ىو˘ت˘شسم˘لا ىل˘ع حاو˘لأ’ا هذ˘˘ه ةر˘˘فو ىد˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
سسيئر اهبلط يتلا حاولأ’ا»: نأا باقرع دكأا ،يلحملا
قوشسلا يف ةرفوتم نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةنشسلا /طاواغيم001 نم رثكأا جتني يذلا يلحملا
م˘ت˘ي˘شس با˘قر˘ع ق˘فوو .““ة˘ي˘ئو˘شضور˘ه˘ك˘لا حاو˘لأ’ا ن˘م
ازربم ، ةيمومعلا ةرانإ’ا يف حاولأ’ا هذه لامعتشسا

ة˘قا˘ط˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب72 كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘شست ةرادإ’ا نأا
يتلا ةيمومعلا ةران’ا ا˘ه˘ن˘م ، ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا

006و فلأا51 ةميقب ، ةئاملاب21 ةبشسن كلهتشست
ا˘ه˘شضيو˘ع˘ت ي˘ف عور˘ششلا ىلا ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ، طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘م
حاو˘˘لأ’ا ة˘˘شصا˘˘خ ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘شس
ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ، ا˘ي˘ل˘ح˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘شسم˘ششلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازوو ةدد˘ج˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

.ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلحملا تاعامجلاو
ف.ميلشس

ةليسملاب قباسلا ةفاقثلا ريدم قح يف ناتنس
ةراششإÓل .هقح يف ناتنشس ظ .ر قباشسلا ةفاقثلا ريدمل ةليشسملا ةمكحمب ةماعلا ةباينلا سسما ءاشسم تشسمتلا

نمشضتو ،نيجرخملا دحأا ىلع أادر كوبشسافلا عقوم ىلع هباشسح ربع هبتك روششنم دعب عباتم ريدملا نإاف
.يراجلا سسرام22 موي مكحلاب قطنلا راظتنا يف ناشضمر نابع ةيريرحتلا ةروثلا زمرل ةئيشسم تارابع

خوششخشش حلاشص

““كيترازيد““ عورششم قÓطإا برق عم

 ايناملأاب نيعتسست رئازجلا
ةددجتملا تاقاطلا لاجم معدو ريوطتل

ةششرك نيعب جيورتلل اهقيرط يف تناك ةيمكلا /يقاوبلا مأا

ةدام نم غلك90 نم ديزأا امهتزوحب نيسصخسشل دح عسضو
ةلوسسبك085و دورابلا

ت’وشسبكو دورابلا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ج˘يور˘ت ة˘لوا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ن˘م ة˘ششر˘ك ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘ما ح˘لا˘شصم تن˘ك˘م˘ت
ةيلخ بشسحب ةيشضقلا عئاقو دوعت , ةنشس03و62 نيب امهنشس حوارتي نيشصخشش ةزوحب تناك .ديشصلا سشيطارخ

تامولعمل ديجلا لÓغتشس’ا رثإا ىلع نيريخأ’ا نيمويلا ىلإا يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا
داوم جيورتب نيهو˘ب˘ششم سصا˘خ˘ششأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ششر˘ك ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘شسإا

يف11.30.0202 خيراتب مت نيأا ، مهيف هبتششملل دشصرتلا مت روفلا ىلع ،ةبكرم لامعتشساب ،(دوراب) ةشساشسح
ةدام ن˘م غ˘ل˘ك1.9 نم ديزأا امهتزوحبو ركذلا اف˘لا˘شسلا ا˘ه˘ن˘ت˘م ىل˘عو ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت54:51 ةعاشسلا دود˘ح

نع ايئازج افلم امهدشض زجنأا ، ةطرششلا رقم ىلإا ةيشضقلا يف نيطروتملا ليوحت دعبو. ةلوشسبك085و دورابلا
يف تلشصف يتلاو سسما موي ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب امدق .““جيورتلل ةدعم ةشساشسح داوم ةزايح““ :ةيشضق
راهز دمحا.ةمكاحملا نيح ىلإا امهرمأا

ةدكيكشس

سسولامت يف سسولهم سصرق0021 زجح
ةزايح» ةيشضق يف اطروت ةنشس53 و24  امهرمع نيشصخشش فيقوتب سسولامت ةرئاد نمأاب ةطرششلا رشصانع تماق
ةطرششلا ةقرف اهيلع تلشصح˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ىلإا ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت .«ة˘شصخر و ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص داو˘م
ءانتقا سضرغل ةنيطنشسق ةنيدم ىلإا هجوتلاب هوبششم سصخشش مايق اهدافم ، سسولامت ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
هفيقوتب موقتل ،سسولامتب بابششلا طاشسوأا يف اهجيورتو اهعيب ةداعإاو نيلاباغيرب عون نم ةشسولهملا ةيودأ’ا

نيشسيك ىلع اهلخادب رثع ةبكرملا سشيتفت ةيلمع دعبو ، سسولامت ةيدلب لخدمب هتبكرم نتم ىلع ناك امنيح
تايرجم تنيب و، اشسولهم اشصرق0021 ىلع نايوتحي ناك ثيح ةبكرملا دعاقم دحأا تحت ماكحإاب نيأابخم اناك
.ةرئادلا نمأا رقم ىلإا هليوحتو هفيقوت مت ،رخأا سصخشش طروت قيقحتلا

 رانيدوب ةايح

بيليف عم رواششتلا دعب دارج هدختا رارقلا

سسرام71 نم ءادتبا اسسنرف نم ةيرحبلاو ةيوجلا تÓحرلا قيلعت
ةيوجلا تÓحرلا عيمج قيلعتب لقنلاو ةيمومعلا لاغششأ’ا ريزو ،دحأ’ا سسمأا ،دارج زيزعلا دبع لو’ا ريزولا رمأا

نأا ىلوأ’ا ةرازولل نايب دروأاو .انوروك سسوريف راششتنا نم دحلا دشصق كلذو ،اشسنرف و رئازجلا نيب ةيرحبلاو
لاغششأ’ا ريزو ىلإا تاميلعت ردشصأا ،بيليف دراودا يشسنرفلا هريظن عم رواششتلا دعب و دارج زيزعلا دبع لو’ا ريزولا““
.““سسرام71 نم ءادتبا ةيرحبلاو ةيوجلا تÓحرلا عيمجل تقؤوم قيلعتب مايقلا سضرغب ،لقنلا و ةيمومعلا

بشسح نيدلبلا نيب ايلاح نيرفاشسملاو انينطاوم ءÓجإ’ تابيترتب ابوحشصم يئانثتشس’ا قيلعتلا اذه نوكيشسو
يلكلا قيلعتلا نأا لوأ’ا ريزولا دكأا ام˘ي˘ف .ة˘ير˘ح˘ب˘لاو ة˘يو˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ي˘ت˘كر˘شش ا˘هدد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘ي˘ك˘لاو طور˘ششلا
ةقيقد ةشسارد““ دعب ذختيشس انوروك سسوريف يششفت دشض يزارتحا ءارجا راطا يف ““ابوروأا ىلا و نم““ تÓحرلل
حشضوأا ،قايشسلا سسفن يف .جراخلا يف نيقلاعلا نينطاوملا ةداعإا يف ةموكحلا ةيلوؤوشسم ىلع ادكؤوم ،““ةيعوشضومو
ام اذه و جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا ةداعا انبجاو نم و انينطاوم هاجت ةيلوؤوشسم لمحتن ““ لوقي لو’ا ريزولا

رخآا ديعشص ىلعو .ءابولا اذه ةيعشضو روطت سساشسا ىلع دراو تÓحرلل يلكلا قيلعتلا رايخ نأا افيشضم ،““رثكأا انمهي
تÓفحلا تاعاقو يهÓملا قلغ ،دحأ’ا مويلا ،ةلجعتشسم ةميلعت ربعو رئازجلا ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تررق
سسوريف يششفتو راششتنإا نم يزارتحا ءارجإاك رارقلا اذه يتأايو.باعلأ’ا تاعاقو ،سسارعأÓل ةشصشصخملا معاطملاو
.لبقملا ليرفأا نم سسماخلا ةياغ ىلإا انوروك
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