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ءابولا روهظ ذنم سوريفلا نع فشكلاب

ماــــعطلا نــــع بارــــشضإا يف نوــــلخدي راــــطملاب نوــــقلاعلا

فراطلا ةي’ول ةحسصلا ةيريدم

ىلع نوربجم تازانجلا اوعيششم
اموي41 يحشصلا رجحلا
حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تعد
نينطاوملا فراطلا ةي’وب سسمأا تّايفسشتسسملا
مازتلإ’ا عوبسسأ’ا اذه تازانجلا اورسضح نيذلا

يأا روهظ دنعو اموي41 ةدمل يحسصلا رجحلاب
مقرلاب لاسصتإ’ا انوروكلا سضارعأا نم سضارعأا
يمسسرلا اهعقوم ربع تعد امك0303. رسضخأ’ا

نوكل مهتويب يف ءاقبلا عيمجلا كوبسسيافلا ىلع
سصوسصخبو .رطخ يف مهتايحو ريطخ عسضولا

لئاسسو اهتلوانت يتلا سسابسسبلا ةيدلب ةلاح
ترذتعا عسساو قاطن ىلع يعامتج’ا لسصاوتلا

ةهجلا نأاب ةدكؤوم حيرسصتلا نع ةيريدملا ةريدم
يه ةديدجلا ت’احلا رسشنل ةلوخملا ةديحولا
سسيئر فرط نم ةفلكملا ءابولا دسصر ةنجل
ةروتكدلا ةحسصلا ةريدم تبلاط امك .ةيروهمجلا
مهتويب يف ءاقبلا فراطلا ينطاوم يزيوز ةلهن
مازتلإ’ا مدع نوكل يحسصلا رجحلاب مازتلإ’او
.ةميخو بقاوع ىلإا يدؤويسس
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ةي’و لو’ا سسما ءاسسم تلجسس
سسوريفب ةباسصÓل ةلاح لوأا ةنتاب

،دجتسسملا91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك
بر˘ت˘غ˘م بي˘ب˘ط˘ب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو

03 رمعلا نم غلابلا »م ا» ىعدي
ل˘˘ح د˘˘ق نا˘˘ك با˘˘سصم˘˘˘لا ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس

رهسشلا ن˘م21 ـلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
زو˘˘لو˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘م˘ح˘م را˘ط˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
نا ل˘ب˘ق ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب فا˘ي˘˘سضو˘˘ب
رقم نئاكلا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع د˘ن˘ع ر˘ق˘ت˘سسي
ةعباتلا دباعلا ةينث ةيدلبب اهاناكسس
،انردا˘سصم بسسحو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل
دق ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب با˘سصم˘لا نا˘ف
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘سسف˘˘ن سضر˘˘˘ع
نم د˘ئا˘ع ه˘نا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘ح˘سصلا
،ءابولل اراسشتنا تفرع يتلا اسسنرف
ه˘ل د˘كا ه˘ت˘لا˘ح سصي˘خ˘˘سشت د˘˘ن˘˘عو
اسصوسصخ ،ةيداع هتلاح نا ءابط’ا

نم وكسشي نكي مل ةيحسضلا ناو
يا ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت م˘لو سضار˘عا يا

ةيرحب لقنتي هلعج ام وهو ،اهنم
هنا لب ،ة˘ن˘تا˘بو د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ن˘ي˘ب

تا˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ىد˘حا ةزا˘ن˘ج ر˘سضح
يعي نا نود ،دباعلا ةينث ةيدلبب
نا لبق اذه ،سسوريف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصا˘ب

رم’ا ،روهظلا يف سضارع’ا ادبت
ى˘˘لا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا يذ˘˘˘لا

91 ـلا يف دباعلا ةينث ىفسشتسسم
ن˘يا ،يرا˘ج˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تح˘˘ت ع˘˘سضو
د˘ه˘ع˘م ى˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا تل˘˘سسراو
نا تدكا يتلا ،ةمسصاعلاب روتسساب
با˘سشلا ناو ة˘ي˘با˘ج˘˘يا ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
سسور˘ي˘ف˘ب بي˘سصا د˘ق بر˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا

جئاتنلا نÓعا ثدحا دقو ،انوروك
ط˘سسو بعر˘لاو ع˘ل˘ه˘لا ن˘م ة˘لا˘˘ح
نم افوخ˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘ن˘طاو˘م
ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘˘نا
تار˘˘سشع˘˘ب كت˘˘حا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضلا
،ةزا˘ن˘ج˘لا هرو˘سضحو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

مهب كتحا نم لك نم بلط ثيح
حلا˘سصم˘لا ى˘لا ه˘جو˘ت˘لا با˘سصم˘لا
تاسصوحفلا ءارج’ ةيئافسشتسس’ا

ةبا˘سص’ا ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو
يف اذه ،عسضولا ىلع نانئمط’او
ة˘لا˘ح ه˘˘ي˘˘ف تثد˘˘حا يذ˘˘لا تقو˘˘لا

ةي’وب91 ديفوك ءابوب ةباسص’ا
لجسست ةلاح لوا اهرابتعاب ةنتاب
مازتلا يف ةيدج ءابولا راسشتنا ذنم
سضع˘ب˘لا نا˘˘ك نا د˘˘ع˘˘ب ،تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نا ة˘ج˘ح˘ب ع˘سضو˘لا ن˘م ر˘ت˘ه˘ت˘˘سسي
،انوروكلا اهب مدعنت ةنتاب ةي’و

دق ةنتاب ةي’و حلاسصم تناكو اذه
بق˘عو مو˘ي˘لا تاذ ي˘˘ف ترد˘˘سصا
انايب سسوريفلاب ةباسص’ا ةلاح دكأات
ةينث ةيدلب ناكسس هلÓخ نم تعد
˘ماز˘ت’ا ى˘لا ا˘هروا˘ج ا˘مو د˘با˘˘ع˘˘لا
ةيحسصلا ةمÓسسلا دعاوقب يلكلا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
مدعو ،لزانملا يف ءاقبلاو ديقتلاو
،ىوسصقلا ةرورسضلل ’ا جورخلا

لÓ˘خ ن˘م ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و تدد˘˘جو

ةي’ولا ةنكاسس لكل اهتوعد نايبلا

ىلع ةيدييقتلا تاءارج’اب مازتل’ا

نا رابتعاب يلزنملا رجحلا رارغ

نم اديزم يعدتسسي حبسصا رم’ا

ليبسسلا وهو ،ة˘سضق˘ي˘لاو سصر˘ح˘لا

سسوريفلا اذه نم ةياقولل ديحولا

.بعرملا

¯  S°∏«º.±
«رارد يزوف» ، روتسساب دهعم ماعلا ريدملا دكأا
د˘ه˘ع˘م˘لا نأا ، ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف سسمأا
سسوريف نع فسشكلا يف ةديدج اقرط جهتنيسس
ىلع يحسصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت دعب انوروك
تاءارجإا نأا لوؤوسسملا تاذ دكأاو.قطانملا سضعب
قطانملا سضع˘ب ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
راسشتنا نم سضيفختلا يف ةلاحم ’ مهاسسيسس»
جاهتنا ىلإا روتسساب دهعمب عفديسس امم ،ءابولا

هزيكرتو سسوريفلا نع فسشكلا يف ةديدج قرط
ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةلج˘سسم˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع سصو˘سصخ˘بو.»سضار˘عأا
تغلب ثيح, ةليئسض اهنأا «رارد» حسضوأا نآ’ا دحل

ملاعلا يف سسوريفلا راسشتناب ةنراقم ةلاح462
لي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل تع˘سضخ ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع˘ب اذ˘كو

يف ءابولا اذه روهظ ذنم0052 تغلب يتلاو
عورسش عم هنا راطإ’ا اذه يف فاسضأاو.رئازجلا

،اهلمع يف ةديدجلا دهع˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ل˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
يعجرملا ربخملا ىلع طغ˘سضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت م˘ت˘ي˘سس
ىلع دهعملل ع˘با˘ت˘لا تا˘سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع ف˘سشكل˘ل
ةقحلم نأا ىلإا اريسشم ،ةمسصاعلا رئازجلا ىوتسسم
ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ اهلمع يف تعرسش نارهو
وزو يزيتو ةنيطنسسق تاي’و نم لك تاقحلمو
عوبسسأ’ا لÓخ ةمدخلا زيح لخدتسس ةلقرو و
رسشتنملا سسوريفلا ةلÓسسب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.مدا˘ق˘لا
لامعأ’ا» نأا لوؤوسسملا تاذ لاق ، رئازجلا يف
ةقباطم اهنأا تتبثأا دهعملا اهب ماق يتلا ةيملعلا
نأا ىل˘ع لد˘ي ا˘م˘م ،ا˘سسنر˘ف˘ب تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا كل˘ت˘ل
ن˘م ل˘ق˘ت˘نا ن˘طو˘لا ل˘خاد ر˘ه˘ظ يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
بثك نع عباتي روتسساب دهعم نأا ادكؤوم .«اسسنرف
راسشتنا لوح ملاعلا يف ةيراجلا تاروطتلا لك
ت’Óسس ن˘ع ف˘سشكل˘ل ،ا˘سسنر˘ف˘ب ة˘سصا˘خ ،ءا˘بو˘لا
ةعجا˘ن تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا فد˘ه˘ب سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ىر˘خأا
ىرخأا هتهج نم رارد ربعو.»عسضولل يدسصتلل

فدهتسست يتلا ةسضرغملا تاعاسشإÓل هفسسأا نع

فسشكلا لوكوتوربب قلعتي اميف اميسس’ ،دهعملا
قفو» لمع˘ي د˘ه˘ع˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع
كلتو ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت
تاي’ولاو ايسسآاو ابوروأا نم لكب اهب لومعملا
نأا ر˘خآا بنا˘ج ن˘م د˘كأاو.»ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةمظنم˘ل˘ل ا˘ي˘ع˘جر˘م از˘كر˘م» د˘ع˘ي يذ˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
ةرمتسسم ةفسصب هتامولعم نييحتب موقي ، ةيممأ’ا

عباتيو دعب نع ةي˘م˘لا˘ع˘لا تاود˘ن˘لا ق˘ير˘ط ن˘عو
يف ةلسصاحلا تاروطتلا قفو اهتاميلعت قبطيو
ةئطاخلا ةيبلسسلا جئاتن˘لا سصو˘سصخ˘بو.»ناد˘ي˘م˘لا
نأا رارد حسضوأا ،طاسسوأ’ا سضعب اهل جورت يتلا
تايسصوتلل عسضخت دهعملاب ةقبط˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا»
اهل سساسسأا ’» ةلوادتملا راكفأ’ا نأاو.«ةيملاعلا

دهعم نأا ازربم ،«يملع دنسس نودو ةحسصلا نم
فرط نم معدلا نم ديزملا» ىلإا ةجاحب روتسساب
ةمدخ ميدقت لجأا نم ةيبطلاو ةيملعلا ةموظنملا
يذلا سصاخلا فرظلا اذه يف اميسس’ ،ةعاجن رثكأا
.«رئازجلا هب رمت

83 ليجسست سسمأا «راروف لامج» ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو يف ةياقولا ريدم نلعأا
ىلإا رئازجلا يف ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع عفتريل رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا ةلاح

.ةديلبلا ةي’وب ةدكؤوم ةلاح051 اهنم ،ةلاح203

ةلاح203 ىلإا ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل ةديدج ةباسصإا ةلاح83 ليجسست مت اميف

انوروك سسوريفب تايفولا ددع عافترا
ةافو12 ىلإا رئازجلا يف

يحسصلا رجحلل عسضخي برتغمل ةلاحلا
سسياق ىفسشتسسمب

ةباسصإا يناث ليجسست
ةلسشنخ ةي’وب انوروك سسوريفب

سصخسشل تيرجا يتلا ليلاحتلا نأا يبط ردسصم فسشك
سسباق ةنيدم ىفسشتسسمب يحسصلا رجحلل عسضخي برتغم
ةلاح ليجسست دكؤوي ام ةيباجيا اهنا تبث دق ةلسشنخ ةي’وب
بسسحو .ةلسشنخ ةي’و˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘با˘سصا

سسما حابسص دهسش سسياق ىفسشتسسم نإاف ةعاسس رخا ردسصم
ليلاحت جئاتن روهظ دعب ىوسصق ئراوط ةلاح ءاعبر’ا

دهعم نم تمدق يتلاو  ةنسس57 رمعلا نم غلابلا برتغملا
لقن سسما مت ثيح ،ةيباجيا جئاتن اهنا تبثا يذلاو روتسساب

رجحلا ىلا برتغملا نم نوبرقم اسصخسش02نم رثكا
قايسسلا سسفن ي˘فو .سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ح˘سصلا
سسوريفب ي˘فو˘ت˘م˘لا خ˘ي˘سشلا ن˘با ل˘ي˘لا˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظا

ثيح باسصم ريغو ةي˘ب˘ل˘سس ا˘ه˘نا را˘سشسش ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘نورو˘ك

رجحلا تحت هتلئاع نم اسصخسش04 نم رثكا عم عسضخي
 . ديدجلا ىفسشتسسملاب
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ةباسصإا لجسست فيطسس ةي’و

 انوروك سسوريفب ةدكؤوم سصاخسشأا7
7 ةباسصا فيطسس ةي’وب ةيبطلا حلاسصملا ،سسما تلجسس
رم’ا قلعتي و،دجتسسملا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ت’اح
ىوتسسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘با˘سصا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت سصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘برأا˘ب
و، فيطسس ةنيدمب يعماجلا رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسم
قلعتيو ةملعلا ىفسشتسسمب سسما موي امهليجسست مت نيتلاح

نم ارخؤوم مدق ةنسس85 رمعلا نم غلبي برتغمب رم’ا
رمعلا نم غلبي سشرعلا رئب قيرفل ماعلا ريجانملا و اسسنرف

و ، اسسنرف ىلا ةرايز يف رخأ’ا وه ناك يذلا و ةنسس23
ةعاقوب ىفسشتسسمب قبسس اميف اهليجسست مت ةعباسسلا ةلاح
اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و،ةي’ولا لامسشب
اومدق سصاخسشاب قلعتت اهليجسست مت يتلا ت’احلا هذه ناف
. ةريخ’ا ماي’ا لÓخ اسسنرف نم
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 نيتباسصم نيتلاح ليجسست
  ةملاقب انوروك سسوريفب

نيتلاح ليجسست مت هنا ةسصاخ رداسصم نم» ةعاسسرخا» تملع
لجرب رمأ’ا قلعتي و  ، ةملاقب  انوروك سسوريفل نيتدكؤوم
يتلا ليلاحتلا ةجيتن جورخ دعب امهتباسصإا ديكأات مت  ةأارماو
، ةمسصاعلاب روتسساب دهعم نم ةملتسسملا و ةيباجيا تناك
دق نوكت ناتلجسسملا ناتلاحلا نا رداسصملا تاذ بسسحو
يف امهتراز يتلا ةبرتغملا امهتنبا فرط نم ودعلا اتقلت
حلاسصملا تدهسش نيا اسسنرف ىلا اهتوع لبق، قباسس تقو
فاسشت˘كا  ر˘ثا ىو˘سصق را˘ف˘ن˘ت˘سسا ة˘لا˘ح ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
ةحلسصملا ىلا روفلا ىلع امهليوحت دعب اذهو نيتلاحلا
رداسصملا تاذ بسسح و  ، ىودعلا راسشتن’ ايدافت ، ةينعملا
قيقحت حتفب ترسشاب  ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ناف ،

.يئابو
∫.YõGdójø
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ةود˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف «رارو˘˘ف» ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
نه ايموي اهدقعي يتلا ةيفحسصلا
سسوريفب نيسصخسش ةافو ليجسست

ىلإا تايفولا ددع عفتريل انوروك

ةي’و نم لجرب رمأ’ا قلعتيو،12

ةنسس24 رمعلا نم غل˘ب˘ي ةزا˘ب˘ي˘ت
نم غل˘ب˘ت ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘م ةد˘ي˘سسو

اسسنرف نم تداع ةنسس85 رمعلا

راسشا امك.طرافلا سسرام41 موي

42 لا˘ث˘ت˘ما ى˘لإا رد˘سصم˘لا سسف˘˘ن
تردا˘˘غ ثي˘˘ح , ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘ح

ر˘˘يزو ا˘˘عدو اذ˘˘ه .ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا
حÓ˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
نب نامحرلا دب˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب
يدسصتلل دن˘ج˘ت˘لا ى˘لإا ،ى˘سضر˘م˘لا
نا˘˘ي˘˘ب بسسحو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو˘˘˘ل
لÓخ ،ريزولا راسشأا سسمأا ةرازولل
ةكبسشلا نم دفو عم هعمج ءاقل
ي˘ل˘ث˘م˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يذلا لاعفلا رودلا ىلإا ،ىسضرملا
و سسيسسحت يف تايعمجلا هبعلت
اعدو.سسوريفلا لوح دارفأ’ا ةيعوت
ىلإا ،تاي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه ،د˘يزو˘ب ن˘ب

يدسصتلل دينجتلاو دوهجلا رفاظت
ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا د˘كأاو .ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
خيسسرت˘ل ةرازو˘لا داد˘ع˘ت˘سساو ةدارإا
يلثممو تاي˘ع˘م˘ج ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا
ي˘ف ةو˘ق˘ب م˘ه˘كار˘سشإاو ى˘سضر˘˘م˘˘لا

.ةيحسصلا ةسسايسسلا عسضو ةيلمع
ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا و˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ر˘˘ب˘˘عو
م˘˘˘ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترا ن˘˘˘ع ،م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
اذهل مهدادعتسساو م˘ه˘نا˘سسح˘ت˘سساو
يذلا ،ةكارسشلل ديدجلا روظنملا
ل˘كسشب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي˘˘سس
ة˘ق˘فار˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘˘ه˘˘م˘˘ب ل˘˘سضفأا
.ىسضرملا

ءابولا روهظ ذنم سسوريفلا نع فسشكلاب ةسصاخلا ليلاحتلل اوعسضخ سصخسش0052

اسسنرفب ترهظ يتلا كلتل ةقباطم رئازجلا يف ةرسشتنملا «انوروك» ةلÓسس

سسابسسبلا ىفسشتسسمب  يحسصلا رجحلا تحت هبراقأا   نم ددع عسضو مت اميف

فراطلاب انوروك سسوريفب هتنبا ةباسصإاو خيسش ةافو
ءابولا اذهب ةلاح لوأا يهو انوروك سسوريف ببسسب سسابسسبلا ىفسشتسسمب ةنسس77 رمعلا نم غلبي خيسش ءاثÓثلا سسمأا لوأا راهن يفوت
ةرم لوأ’ ةيفخب للسست يذلا ءابولا اذهب ةباسصم اهنأاب ةيبطلا ليلاحتلا تتبثا امدعب هتنبا ىلا انوروك ىودع تلقتنا اميف فراطلا ةي’وب
ىلع سسمأا لوأا سسابسسبلا ةنيدم ةسصاخ فراطلا ةي’و تزتها .ينطولا ىوتسسملا ىلع ةءوبوملا تاي’ولا بكرب قحتلت يتلا فراطلا ىلا

مهب ىقتلا نم لكو هبراقأاو هتلئاع يقابل ةيبطلا ليلاحتلا ءارجا راظتنا يف هتنبا ةباسصاو انوروك سسوريفب خيسشل ةافو ةلاح لوأا عقو
ليسصافت دوعتو ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةياغ ىلا انوروك سسوريفب ةباسصا يأا نم ةيلاخ طقف سسمأ’اب ةيدودحلا فراطلا ةي’و تناك .ةيحسضلا

راطملاب هتنبا هتلبقتسسا يأا اسسنرف نم ةنسس77 رمعلا نم غلابلا ةيحسضلا خيسشلا ةدوع دنع فراطلا ةي’ول ةيفخ للسست يذلا ءابولا اذه

بسسحو ،سسابسسبلا ةيدلب ميلقإ’ ةعباتلا » رمحلب » ةامسسملا ةقطنملاب دجاوتملا هتيبب قحتليو يلاحلا سسرام رهسش نم61 ـلا مويلا يف
يحسصلا هعسضو مزأات هلوسصو نم طقف مايأا دعبو ،بلقلا سضارمأاب باسصم وهو ةنمزم سضارمأا نم يناعي خيسشلا ناف ةيناكسس رداسصم
سضعب هيلع ترهظ ةيحسضلا خيسشلا نا ’إا ،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم قيرط نع سسابسسبلاب ىفسشتسسملا ىلا هلقن ىلا ةلئاعلا ترطسضا نيأا
هتباسصإاو يباجيا درلا نوكيل روتسساب دهعم ىلا اهلاسسرإاو ليلحتلا ءارجإاب سسابسسبلا ىفسشتسسمب يبطلا مقاطلاب عفد ام وهو ءابولا سضارعأا
نيأا روتسساب دهعم ىلا ةنيع لاسسرإاو هعم تناك يتلا هتبا ةنياعم ىلا ىفسشتسسملا ةرادا تعراسسو هتايحب ىدوأا يذلا انوروك سسوريفب

نينطاومو سسابسسبلا ةنيدم ناكسس ىدل بعرلا راثو حيرلا ةعرسسب رسشتنا يذلا ربخلا وهو كلذك ةاتفلا ةباسصإاو ةيباجيا ليلاحتلا تناك
خيسشلا براقأاو ةلئاع ليوحت مت رمأ’ا هذه رثا ىلعو .ءابولا اذه نع ىأانم يف ةي’ولا هذه تناك امدعب ةماع ةفسصب فراطلا ةي’و
مهعسضو نع ةيبطلا ليلاحتلا روهظ ةياغ ىلا مهل يحسصلا رجحلاو مهتنياعمل ىفسشتسسملا ىلا هتنباو مهب ىقتلأا نم لكو ةيحسضلا
¬∏e©£≈ Gd. ¿                                                                 . يحسصلا

 برتغم بيبطب رمأ’ا قلعتي

 انوروك سسوريفب ةباسصإا ةلاح لوأا لجسست ةنتاب ةي’و

ناكسسل نوبت
:ةديلبلا ةي’و

ةلودلاو هللا»
«مكعم ةيرئازجلا
دبع ةيروهمجلا سسيئر هجو

مارتحا و ةيحت ةلاسسر نوبت ديجملا
ةديلبلا ةي’و ناكسسل ريدقت و
يحسصلا رجحلا ىلع مهربسصل
مهتنيدم ىلعو مهيلع سضورفملا
سسوريف يسشفت نم مهتياقول

ةديرغت يف اذه ءاج .انوروك
ىلع يمسسرلا هباسسح ىلع سسيئرلل
«رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
ةديلبلا» ةيروهمجلا سسيئر لاق و
بقاعت ’ يه و رئازجلا ةرهوج يه
،ةبوقع ءابولا اذه نوكي نأا اسشاحو
عم و مكعم ةلودلا و هللا نإا
سسيئر لسصاوو .«ةبطاق رئازجلا
اذه ىلع رسصتننسس» ةيروهمجلا
.«لوطي نل هللا لوحب و ءابولا

انيلع» لوقلاب هتديرغت نوبت ىهنأاو
ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا اعيمج
  .«رئازجلا ظفحا مهللا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

Gdîª«ù¢ 62eÉQS¢ 0202Gd©óO 4495 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

¯  S°∏«º.±

افسصاو ، باهولا دبع ةميترب   لاقو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
روط˘ت˘ل بسسا˘ن˘ت ة˘م˘ث» ه˘نأا  را˘طإلا
ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ذ˘ن˘م ثاد˘˘حألا

تذ˘خأا ، ي˘م˘لا˘ع˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع
ق˘ف˘ت˘ت تارار˘ق ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

اذ˘ه را˘سشت˘نا رو˘ط˘ت ع˘م م˘ج˘سسن˘˘تو
ايÓخ عيسسوت نم اقÓطنا سسوريفلا
و،تايلولا ىوتسسم ىلع ةظقيلا

تايلولل ةينمألا ايÓخلا هذه مسض
ىلع ةحسصلا ءاردم ىلإا اهعيسسوتو
يف» فاسضأاو .«تايلولا ىوتسسم
تارارق ذاختا مت ريخألا عوبسسألا

ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح

سسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘ت˘˘جا ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

تحت دقعنا يذلا  نمأÓل ىلعألا

، ةيروهمجلا سسيئر ديسسلا فارسشإا

سسرام22 موي نوبت ديجملا دبع

لوا˘ن˘ت يذ˘لا يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘˘م

خسض اهمهأا ىربك ةيسساسسأا رواحم

نم نيكمتل˘ل رلود نو˘ي˘ل˘م001

لكو ةينلديسصلا داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا

اذ˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يف ثدحتملاا فسصوو .«سسوريفلا

ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

ةباثمب رارقلا اذه» ىلوألا ةيعاذلا

سسي˘˘˘ئر فر˘˘˘ط ن˘˘˘م راذ˘˘˘نإا سسر˘˘˘ج

ةظق˘ي˘لا ة˘جرد ع˘فر˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل

بجاول هنم ءاحيإاو .» اهحلاسصمو
ةلودلا حلاسصم نيب  مئادلا قيسسنتلا

مايقلل نطاوملل ةيريكذت ةلاسسرو
ل˘ك ذا˘خ˘تا بجاوو ه˘تا˘ي˘لو˘ئ˘˘سسم˘˘ب
ه˘فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا

يف يسساسسأا رسصنعك هب مازتللاو
قايسسلا يفو .«ةمزألا هذه يطخت
فرظلا اذه» نأا ةميترب لاق ، هتاذ
ىو˘ق˘لا ل˘ك ى˘لإا  جا˘ت˘ح˘ي بع˘سصلا
اقÓطنا تايونعملا عفرل ةينطولا

ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘˘سشو ءا˘˘ب˘˘طألا فر˘˘ط
ناوعأاو ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأاو
رهسست يتلا ةلودلا ناوعأاو نمألا

تاءار˘جإلا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو ن˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع
ةرازو تاهي˘جو˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةفاسضا ، ءابطألا سسلجمو  ةحسصلا

لبق نم ةلجسسملا تادوهجملا ىلا

ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘سشت ي˘˘ت˘˘˘لاو

د˘ب˘ع ة˘م˘ي˘تر˘ب ،دا˘فأاو .ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

ةرازو نأا ، ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص ،با˘˘˘هو˘˘˘لا

لخدتلل تادوهجمب موقت ةيجراخلا

نيقلاع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘لأا˘سسم ي˘ف

ل ثيح ,ايكرتب لوبنطسسا راطمب

يرئازج نطاوم003 يلاوح لازي

امدعب ،لوبنطسسا راطم يف نيقلاع

ة˘ج˘مر˘ب˘م م˘ه˘ئÓ˘جإا ة˘˘ل˘˘حر تنا˘˘ك

نم ةيوجلا تÓحرلا فقو ةيسشع

اذيف˘ن˘ت ،ة˘ي˘كر˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق

.يندملا ناريطلا ةمظنم رارقل
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راطمب نوقلاعلا نويرئازجلا ررق
لا˘ف˘طألا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب لو˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘سسإا

بارسضإا يف لوخدلا ،نسسلا رابكو
ةيفلخ ىلع ،ماعطلا نع حوتفم
نطو˘لا سضرأا ى˘لا م˘ه˘ئÓ˘جإا مد˘ع
ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت بق˘ع
.انوروك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا بب˘سسب
ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ةا˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت
لو˘ب˘ن˘ط˘سسا را˘ط˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ببسسب يلاوتلا ىلع عسساتلا مويلل

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘˘ع
قلغو رفسسلا ر˘ظ˘ح د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
يدسصتلل يئاقو ءارجإاك  راطملا

ءلؤو˘ه سشي˘ع˘ي ثي˘ح،91ديفوكل

اهنأا اهنع لاقيام لقأا ةيعسضو يف

اود˘جو ا˘مد˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ة˘ي˘˘ثرا˘˘ك

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م» ي˘˘سسي˘˘ب˘˘ح م˘˘ه˘˘سسف˘˘˘نأا

ق˘˘ل˘˘غ ر˘˘ثإا »تيز˘˘نار˘˘ت»رو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا

،ءا˘سسن ،ى˘سضر˘م ،ع˘سضر .را˘ط˘م˘لا

،را˘ج˘تو ةذ˘تا˘سسأاو ة˘ب˘ل˘ط ،خو˘ي˘سش

راطملا وه˘ب˘ب سضرألا نو˘سشر˘ت˘ف˘ي

سسرا˘م ر˘ه˘سش ن˘˘م71لا  ذ˘˘ن˘˘˘م

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت رار˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

راسشتنإا ببسسب ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا

نأا ي˘ف ل˘مأا م˘ه˘ل˘كو،91 ديفو˘ك

يلاوملا مويلا ي˘ف م˘ه˘ت˘مزأا ل˘ح˘ت

رايدلا ىلا ةدوعلا نم نونكمتيو

ر˘مألا ، ثد˘ح˘˘ي م˘˘ل كلذ نأا ر˘˘ي˘˘غ

ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ءو˘˘سس ه˘˘˘ن˘˘˘ع بد يذ˘˘˘لا

ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا بل˘˘غأل ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
مهنم ىسضرملا و ةوسسنلا اميسسل
ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع اور˘جأا ن˘يذ˘˘لا

يف ةيحسصلا مه˘ت˘لا˘ح ترو˘هد˘تو
.مهل ةمزÓلا ةياعرلا مادعنا لظ
ا˘هو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
راطمب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا نور˘فا˘سسم˘لا
تحت هيف نوتيبي نيذلا لوبنطسسا
تا˘ف˘ي˘كم˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ةدور˘˘ب˘˘لا
˘˘ما˘˘ت ماد˘˘ع˘˘نا ط˘˘سسو ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘˘لا
مهلافطأا يقتو  مهيقت تايناطبل
سصق˘ن .در˘ب˘لا ةد˘سش ن˘م را˘˘غ˘˘سصلا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ،ءاذ˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘سسا˘سسألا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
ىلع راط˘م˘لا تÓ˘ح˘م ق˘ل˘غ د˘ع˘ب

،م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لاو ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ

ةليوط تاعاسسل نوقبي مهلعجام
ءاسضعأا مودق نيح ىلا لكأا نودب
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ىد˘ت˘ن˘م ن˘م
ا˘ه˘ب نود˘سسي ة˘م˘ق˘ل˘ب م˘هد˘يوز˘˘ت˘˘ل
ةرا˘ف˘سسلا با˘ي˘غ ط˘سسو م˘˘ه˘˘ق˘˘مر
انكاسس كرحت مل يتلا ةيرئازجلا
مهل يرئازجلا لسصنقلا ةرايز دعب
م˘ه˘ت˘ئد˘ه˘ت ة˘لوا˘ح˘˘م˘˘ل ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘م
ئراطلا عسضولا مهفتل مهتوعدو
فلت˘خ˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا
دسشان قايسسلا اذه يفو.ملاعلا لود
را˘ط˘م˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘طو˘لا ءا˘ن˘˘بأا
ىلا ةيروهمجلا سسيئر لوبنطسسا
يف ليجعتلاو مهتيسضق يف رظنلا
ل˘ب˘ق م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإل ةر˘˘ئا˘˘ط لا˘˘سسرإا

.مهبسسح ةثراكلا ثودح

يتلا ةياقولا تاءارجإا قيبطت تايفيك «باهولا دبع ةميترب» ميلقلا ةئيهتو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب يزكرملا ريدملا حرسش
 .انوروك سسوريف ءابو راسشتنا ةحفاكمو ةياقولا ططخم سصوسصخب نوبت ديجملا دبع ديسسلا ةيروهمجلا سسيئر اهب رمأا

:ةميترب .. راذنإا سسرج ةباثمب ةيروهمجلا سسيئر اهذختا يتلا ةياقولا تاءارجإا نإا لاق

«لوبنطصسإ راطم يف نيقلاعلإ نييرئإزجلاب لفكتلل ةصصاخ ريبإدت»

يسسفنلا رايهنإلا ريفسش ىلع ةوسسنو ةجرح ةيسضرم تلاح مهمظعم

ماعطلإ نع بإرصضإإ يف نولخدي لوبنطصسإ راطمب نوقلاعلإ نويرئإزجلإ

 داريتسسلا تايلمع يف تابارطسضا
يرحبلا لقنلا فقوت دعب

ةمئاق نع فصشكت ةراجتلإ ةرإزو
ريدصصتلإ نم ةعونمملإ دإوملإ

ةيئاذغلا داوملا نم ةعومجمب ةمئاق ةراجتلا ةرازو تدعأا
و ريدسصتلا نم ةعونمملا ةيودلا و ةينلديسصلا داوملا و
ةسصاخ ةينطولا قوسسلل ايرسصح اهسصيسصخت متيسس يتلا
و .دÓبلا اهسشيعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف
تاجتنملا اهمها ريدسصتلا نم ةعونمملا داوملا ةمئاق
و ةنيراف و قيقد نم سصوسصخلاب ةيكÓهتسسلا ةيئاذغلا

ا˘ه˘ن˘كل ر˘كسسلا و تيز˘لا و مو˘ح˘ل˘لا بنا˘ج ى˘لا ن˘ئا˘˘ج˘˘ع
و ردسصت لظتسس يتلا ىرخأا تاجتنم لمسشت مل لباقملاب
جرا˘خ تاردا˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘سسن ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
يف يتأات يتلا نيتلا و رومتلا رارغ ىلع تاقورحملا
ةيعارزلا و ةيئاذغلا داوملا فانسصا يف ةيناثلا ةبترملا
دعب تاقورحملا جراخ تارداسصلا عومجم نم ةردسصملا
ةراجتلا ةرازو لبق نم ةددحملا ةمئاقلا تلمسشو . ركسسلا

و زرلا و ةفاجلا رسضخلا و ةنيرافلا و قيقدلا نم لك
نع Óسضف ةوهقلا و تويزلا بناج ىلا ةيئاذغلا نئاجعلا
لوقبلا و زرألا و ةربسصملا مطامطلا و ةيندعملا هايملا
و ءارمحلا موحللا و ةيئاذغلا تارسضحتسسملا و ةفاجلا
و يدابز و نابجا نم هتاقتسشم ةفاك و بيلحلا و ءاسضيبلا

ةمئاقلا مسضت و، لافطÓل ةهجوملا بيلحلا تاجتنم ىتح
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق رد˘˘سصت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘كسسلا ا˘˘سضيا
ةيئاذغلا داوملا بناج ىلا ةمئاقلا تلمسش امك ةردسصملا

داوملا و ةيبطلا هبسش و ةيبطلا تازيهجتلا ةيحÓفلا و
و ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م ى˘لا ة˘فا˘سضا ة˘يودألا و ة˘ي˘نلد˘ي˘˘سصلا
كنب سصخر هبناج نم . ةيلزنملا و ةيدسسجلا ميقعتلا
ماعلا فرسصلا ريدم فرط نم ةعقوم ةميلعت قفو رئازجلا

نيدروتسسملا تافلم لاسسرإا ةيناكمإا ،كنبلا ىوتسسم ىلع
ليهسستل كلذو ،ةدمتعملا ةطيسسولا كو˘ن˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا

نع يرحبلا لقنلا تاكرسش فقوت دعب داريتسسلا تايلمع
ةيا ليجسست عنملو انوروك ءابو يسشفت لظ يف ،طاسشنلا
نم ةعقوم ةميلعت دكؤوتو .ةيرئازجلا قوسسلا يف ةردن

ناكمإاب هنأا ،رئازجلا كنبب فرسصلل ماعلا ريدملا فرط
يذ˘لاو ما˘ع˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا فر˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ن˘يدرو˘ت˘سسم˘لا
دعبو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب سصا˘خ˘لاو ا˘سضيأا ر˘ئاز˘ج˘لا هد˘ه˘سشت
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘كر˘سش ة˘فا˘ك ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
بارطسضا يف كلذ ببسستو اهريغو «سسكديف» «لاسشايد»
كونبلل اينورتكلإا مهتاف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت دار˘ي˘ت˘سسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
لكل نيطوتلا م˘قر ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ط˘ي˘سسو˘لا

لظ يف نإاف ،ةميلعتلا سصن بسسحو .يداسصتقا لماعتم
ل˘ق˘ن˘لا تا˘كر˘سش ف˘قو˘ت سضر˘ف يذ˘لا ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا
لقرع يذلا رمألا وهو هفانسصأا فلتخمب ديربلاو يرحبلا
كنب ملعي داريتسسلا تايلمعب ةسصاخلا تافلملا ليوحت
نم ةيادبو هنأا ةدمتعملا ةطيسسولا كونبلا ةفاك رئازجلا
عم قيسسنتلاب اينورتكلإا تافلملا يقلت مهناكمإاب سسما
تاذل اقفوو .تافلملل ةلسسرملا ةدروملا تاهجلل كونبلا
اينورتكلإا ةلسسرملا قئاثولاو تافلملا هذه نإاف ،ردسصملا
ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘كن˘ب˘لا تاءار˘جإلا ل˘ي˘ه˘سست˘˘ل نو˘˘كت˘˘سس
ةهجلا يف ينعملا كنبلا نأا ثيح ،ةلسسرملا تاهجلل
مقر هاقلتي فلم لك ى˘ل˘ع ع˘سضو˘ب بلا˘ط˘م ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةيلمعل تبثملا يداسصتقلا لماعتملاب سصاخلا نيطوتلا
لخدتو ةميلعتلا هذه يرسست ثيح ،ةلجسسملا داريتسسلا

.يسضاملا سسرام91 نم ةيادب ةمدخلا زيح
S°∏«º.±
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سصاوخلا ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر دكأا

ةيفحسص تاحيرسصت ي˘ف «ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘سسم»

ءاود جا˘˘ت˘˘نإل ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘سصم دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع

جÓ˘ع˘ل ه˘جو˘م˘لا «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘سسكورد˘˘ي˘˘ه»

ةلود˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘يرÓ˘م˘لاو تا˘با˘ه˘ت˘للا

ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا ل˘ك ز˘˘ج˘˘ح ترر˘˘ق

لبق نم اهءان˘ت˘قا ع˘ن˘م˘ل تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا ىو˘ت˘سسم

ءاودلا نأا يربمعلب دوعسسم حسضوأاو.نينطاوملا

نامحرلا دبع ،ةحسصلا ريزو هنع ثدحت يذلا

ىسضرم ةجلاعم يف دمتعيسس يذلاو ، ديزوب نب
طسسولا يف فورعم يكيسسÓك ءاود ،«انوروك»
ل˘م˘ع˘ت˘سسُ̆ي ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ي˘نلد˘ي˘سصلاو ي˘ب˘ط˘˘لا

نأا لأا ،ايرÓملا سضارعأاو تاباهتلÓل داسضمك
قوسس يف رهسشأا ةدع ذنم ةردن فرع ءاودلا اذه
نيعنسصم دوجو ىلإا اريسشم ،رئازجلا يف ةيودألا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ه˘جا˘ت˘نإل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
يملاعلا ربخملا لبق نم ةدروتسسملا تايمكلا
يسضاملا عوبسسألا رئازجلا دوز يذلا «يفوناسس»

ةلودلا نإا» ثدحتملا فاسضأاو.ةبلع فلأا57ـب
ىلع ةدوجوملا تايمكلا لك ةرداسُصم تررق

،نطاوملل اهعي˘ب ع˘ن˘م˘ل تا˘ي˘لاد˘ي˘سصلا ىو˘ت˘سسم
يرتسشي نأا يرئازج يأل نكمي ل» هنأاب ازربم
لامعتسسÓل هجوم هنأل هلمعتسسي وأا ءاودلا اذه
نأا هنكمي ل بيبطلا ىتحف طقف يئافسشتسسلا
ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا نأل ءاود˘لا اذ˘ه سضير˘˘م˘˘ل˘˘ل ف˘˘سصي
ةحسصلا ةرازو هددحُت لوكوتورب قفو نوكيسس
رذح امك.«ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م ة˘ن˘ج˘لو
نم سصاوخلا ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر
ببيي يذلا ءاودلا اذهل يئاوسشعلا لامعتسسلا

بلقلا ىسضرم ىدل ةسصاخ ةريطخ تافعاسضم
.دبكلاو

¯  S°ÉQI.T¢

تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط  ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك

˘مو˘ي ه˘باو˘بأا قÓ˘˘غإا ن˘˘ع «SLT«تاريسشأاتلا

ةمزألا ببسسب ،رخا راعسشإا ىلا لبقملا دحألا

ملاعلا لودو رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

يفو. انوروك سسوريف راسشتنا نع ةجتانلا

ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ة˘عا˘سس ر˘خا تم˘ل˘سست نا˘ي˘ب

-noc SLT» قلغ متيسس سسرام92 خيراتب

tcat» ةيحسصلا ةلاحلل ارظن رخا راعسشإا ىتح

ىلع ظافحلا ة˘ي˘غ˘ب ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘ئرا˘ط˘لا

ةريسشأاتلا ىلع لوسصحلل نيمدقتملا ةحسص

ءابولا رطاخ˘م ن˘م ز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م اذ˘كو
ةجلا˘ع˘م ز˘كر˘م ق˘ل˘غ رر˘ق˘ت ه˘نإا˘ف ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
امبسسح رخا راعسشا ىتح  رئازجلاب تاريسشأاتلا

اذإا» ، هنأا ةهجلا تاذ تفاسضأاو.نايبلا هب ءاج
كرفسس زاوج مÓتسسل«سسا لا يت» كب لسصتا
زاوج عاجرا ةمدخ غÓبا كيلع نيعتي هنإاف

ىلع سسرام62 سسيمخلا موي ىتح رفسسلا
ءاجو.ريدقت ىسصقأاك ءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا
رفسسلا زاوج عاجرإا ةمدخ نا«اسضيا نايبلا يف
ةعاسسلا نم لابقتسسلا بتكم يف ةحوتفم

4 ةعاسسلا ى˘لا ا˘حا˘ب˘سص ف˘سصن˘لاو ة˘ن˘ما˘ث˘لا

.عاطقنا نود ءاسسم

ةيلودلا قاوسسلا يف ةردن فرعي ءاودلاو رئازجلا يف هجاتنإل طقف ناعنسصم

نينطإوملإ لبق نم اهءانتقإ عنمل «نيكورولك يصسكورديه» ءإود نم ةريبك تايمك زجح

انوروك نم تاريسشأاتلا ىلع لوسصحلل نيمدقتملا ةيامحل

«tcatnoc SLT»هبإوبأإ قلغي
لبقملإ دحألإ نم ةيإدب

ةحوتفم نارفألا سضعب لظتسس اميفو سسمأا «ةعاسس رخآا » هب تدرفنا املثم

ةيرابجإإ ةلطع ىلع لجيجب ةرÓب عنصصمب Óماع058 ةلاحإإ
ةيعانسصلا ةقطنملا ىوتسسم ىلع ةيزارتحإلا ريبادتلا نم ةلمج ذاختا ررقت سسمأا مويل اهددع يف «ةعاسس رخآا » هب تدرفنا املثم
دجاوتملا بلسصلاو ديدحلا عنسصم ىوتسسم ىلع يئزج لكسشب لمعلا قيلعت كلذ نمو لجيج ةيلو قرسش ةيليملا ةيدلبب ةرÓبل
ةيعانسصلا ةقطنملابو لجيج ةيلوب انوروك سسوريف راسشتنا يدافت لجأا نم ةذختملا تاءارجإلا راطا يف كلذو ةقطنملا هذهب
تاحيرسصت ي يتسس بياسش نايفسس بلسصلل ةيرطقلا ةيرئازجلا ةكرسشلا سسيئر بئان فسشك قايسسلا اذه يفو. اديدحت ةرÓبل

ةرÓب ةقطنمب دجاوتملا بلسصلاو  ديدحلا عنسصم ىوتسسم ىلع يئزج لكسشب لمعلا قيلعت نع ءاعبرألا سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص

عنسصملاب نولغتسشي نيذلا  Óماع058 نع لقيلام ةلاحاو قÓمعلا عنسصملا اذه تادحوو ةحنجأا بلغأا  قلغ لÓخ نم كلذو

ةيعانسصلا ةسسسسؤوملا هذهب نولغتسشي نيذلا لامعلا يلامجا نم ةئاملاب07 لداعيام وهو رجألا ةعوفدم ةيرابجا ةلطع ىلع

اذه نأاب ةرÓب عنسصم ريدت يتلا بلسصلل ةيرطقلا ةيرئازجلا ةكرسشلا ريدم بئان دكأا امك. لماع0021 وحن مهددع غلابلاو
انوروك سسوريف راسشتنا يدافت لجأا نم ةرÓب عنسصم ىبلع نيمئاقلا لبق نم ةذختملا ةيزارتحإلا ريبادتلا راطا يف ءاج ءارجإلا
ريخألا اذه مهمسضي نيذلا لامعلا نم ريبكلا ددعلا  مكحب سصاخ لكسشب روكذملا عنسصملا لخادو  امومع ةرÓب ةقطنمب
نمو سسوريفلاب مهدحأا ةباسصا ةلاح يف لامعلا نيب ىودعلا لقن ثدحتملا بسسح لهسسي امم تايلو ةدع نم نوردحني نيذلاو

رارق دعي ةيرابجا ةلطع ىلع لامعلا نم ةئاملاب07 ةلاحا رارق نأاب ثدحتملا دكأا امك. كلذ دعب عسضولا يف مكحتلا ةبوعسص مث
افيسضم فورظلا هذه لثم يف ايرورسض ناك هنأا ريغ  ةروكذملا ةكرسشلل اهيف ببسستي يتلا ريبكلا رئاسسخلا لظ يف ادج ملؤوم
وهو ةعاسسلا رادم ىلع ةلاغسش لظت نأا بجي يتلا نارفألا سضعب قلغ ةلاحتسسا لظ يف يئاهن لكسشب عنسصملا قلغ رذعت هنأاب
. ةلغتسشملا نارفألا اذكو ةحوتفملا تادحولاب لمعلا ريسس ىلع رهسسلا لجأا نم عنسصملا لخد لامعلا نم ددع ءاقبا بلطتام
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ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ م˘˘تو

ى˘لا ة˘فا˘شضإلا˘˘بو ا˘˘هر˘˘شضح ي˘˘ت˘˘لاو

نيلثمم ةروكذملا تاعاطقلا ءاردم

اذكو يئلولا نمألا ةيريدم نم لكل

ينطولا كردلل ةيئلولا ةعومجملا

مت يتلا  ريبادتلا ةفاك ضضارعتشسا

يدشصت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘هذا˘خ˘تا

لوخد نم هعنمو انوروك ضسوريفل

لك دكأا ضصوشصخلا اذهبو ، ةيلولا

ةيلولاب ناكشسلاو ةحشصلا ريدم نم

ةقلعتملا تابيترتلا لك ذاختا ىلع

اهيف كوكششم˘لا تلا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب

، يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تح˘ت ا˘ه˘ع˘شضوو

ةشصاخلا تانيعلا لاشسرا نع كيهان
دهعم ىلا اهيف كوكششملا تلاحلاب
ل˘كششب ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نÓ˘˘عاو رو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ةينطولا ةنجللا عم قيشسنتلاب يروف
ءا˘بو تارو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

كل˘م˘ت ي˘ت˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘˘عإلا ق˘˘ح ا˘˘هد˘˘حو˘˘ل
ةيمشسرلا ماقرألا ءاطعاو  ليلاحتلا
هتهج نم ، ةدكؤوملا تلاحلا نأاششب
نأا˘ب ة˘يلو˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأا

يف ديعب دح ىلا ةمكحتم هحلاشصم
مغر  ةيلولا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا
داوملا ضضعب اهتلجشس يتلا ةرذنلا
نأاو ديمشسلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘شسا˘شسألا
فلتخم نم تلذب يتلا تادوهجملا

ن˘مألا ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ن˘˘مو ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ةيبشسنلا ةرطيشسلاب تحمشس كردلاو
ريثكلا رفاظأا ميل˘ق˘تو ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع
او˘لوا˘ح  ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘برا˘˘شضم˘˘لا ن˘˘م
قيقحت ل˘جأا ن˘م ع˘شضو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

““ لÓخ نم ةريبك ةيدام بشساكم
ةيئاذغلا داوملا ضضعب ؤويف ““ةشسنزبلا

اهراعشسأا عفرو كÓ˘ه˘ت˘شسإلا ة˘ع˘شساو
.لوبقم ريغو ريبك لكششب
نمألا لثمم نم لك دكأا امهتهج نم
ىلع لجيجب ينطولا اذكو يئلولا

حلاشصملا هذه نيب مات قيشسنت دوجو
ل˘جأا ن˘م تا˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
ةرداشصلا تارارقلل لثمألا قيبطتلا

اميشس دÓبلل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ع

ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘˘تا˘˘م

اهيف كوكششملا تلاح˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

تÓحملا قلغ ةيلمع قيبطت اذكو

اذ˘كو ما˘ع˘طإلا ي˘ف ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘ك ق˘ل˘˘غ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘يلو ل˘ع˘جا˘م ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘˘شضف˘˘لا

يتلا ةلي˘ل˘ق˘لا تا˘يلو˘لا ن˘م ل˘ج˘ي˘ج

““ ضسور˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘شصع لاز˘˘˘تل

ةلاحل اهليجشست لÓخ نم ““انوروك

تا˘نا˘ي˘ب˘لا ر˘خآا  بشسح ط˘ق˘ف ةد˘˘حاو

رو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ششن ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ة˘ط˘ير˘خ ضصو˘شصخ˘ب

.ينطولا بارتلا ربع

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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   ةي’ولاب تاعاطق ةدع ءاردمل  ةكرتصشم ةيفحصص ةودن يف

““انوروك ““ سسوريف  ىلع ةيصصع تلازام لجيج
 عصضولا يف ةمكحتم تاطلصسلاو

يتلاو ةحصصلا عاطق ىلا ةفاصضا ةماعلا نوؤوصشلاو ميظنتلا ، ةراجتلا  اهنمو لجيج ةي’وب ةصساصسح تاعاطقةدع ءاردمل ةكرتصشم ةيفحصص ةودن يف
تاروطت سصوصصخب سشينروكلا ةمصصاع ىوتصسم ىلع عاصضوأ’ا نهار ىلا قرطتلا مت ءاعبرأ’ا سسمأا ةحيبصص يرادإ’ا يحلاب تارصضاحملا ةعاق اهتنصضتحا

.ةي’ولا ىلا لوخدلا نم هعنمو ءابولا اذهل يدصصتلا لجأا نم تاءارجا نم هذاختا متامو81لا ةي’ولاب انوروك سسوريف

ةبدتنملا ةي’ولاب راجتلا داحتا ءاقل لÓخ
سشيرلا عارذب

رصضخلاو ديمصسلا عيبل طاقن حتف
 مويلا نم ءادتبا هكاوفلاو

نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتلا نلعا
ةنيدملا ناكشس بلاطمل ةباجتشسلا نع ضسمأا ةبانعب
ن˘يو˘م˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضب ضشير˘لا عارد ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
فورشضلا يف كÓهتشسإلا ةعشساو ةيئاذغلا داوملاب
ةيئانتتشسلا تاءارجلا قيبطت عم ايششامتو ةنهارلا
. انوروك ضسوريف راششتنا ةبراحمل
ةعطاقملل ةبدت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لاو˘لا نا دا˘ح˘تلا نا˘ي˘ب لا˘قو
يقيشسنت  عامتجإا ضسمأا تشسأارت ضشيرلا عارد ةيرادإلا

ةبانع ةيلول نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتإلا عم
ريدملاو يراقعلا ريي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ر˘يد˘مو
غود˘يا ة˘ن˘ب˘ل˘م ر˘يد˘م اذ˘كو لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل يو˘ه˘ج˘لا

ع˘يزو˘ت ة˘كر˘شش ر˘يد˘مو ضسو˘ب˘ي˘شس ن˘حا˘ط˘م ةر˘يد˘مو
ةيف˘ي˘ك ة˘ششقا˘ن˘مو ة˘شسارد تم˘تو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
ةلجع˘ت˘شسم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م  ضصي˘شصخ˘ت
ةروكد˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ نا˘كشسلا ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘شضل
ةيمويلا ةايحلا تايرورشضب كرابملا ناشضمر رهششو
دعب ءاقللا ضصلخ ثيح ةيشساشسألا ةيئاذغلا داوملا نم
ةدام عيب ةطقن حتفب رارق ذاختا ىلا ةيناديملا ةجرخلا
حتف و ضسوبيشس نحاطم فرط نم ةنيرفلاو ديمشسلا
ةنبلم فرط نم هتاقتششمو بيلحلا ةدام عيب ةطقن
نم ةيئاذغلا داوملا عيبل تاريبوشس حتف و غوديا

هكاوفلاو رشضخلا عيبل لحم حتف و لوم افيف فرط
رشضخلل ةلمجلا قوشس نم دمتعم ليكو فرط نم
هعاونأا لكب زبخلا ةدام عيبل لحم حتف و هكاوفلاو
يتلا تÓحملا لك نإاف ملعلل نيزابخلا عرف نم

0202 ضسرام62 ضسيمخلا مويلا نم اءادتبا حتفتشس
.لدع يحل يشسيئرلا عراششلاب

نيمأا لداع

عزوت  ةيودأ’ا جاتنإ’ ““ ازيه““ رباخم
ناجملاب ةمقعملا داوملا نم ةريبك تايمك

ةيودألا ةعانشص يف ةشصتخملا ““ازيه““ رباخم تماق

داوملا نم ةدحو فلأا74 نم ديزأا عيزوتب رئازجلاب
رباخ˘م˘ل  ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا هد˘كأا ا˘م˘ب˘شسح و، ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا
رخا ةديرجل““ يدامح ميكحلا دبع روتكدلا ““ازيه““
ة˘ب˘ه ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا˘ف ،““ ة˘˘عا˘˘شس
يف هعم فوقو˘لا و ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت
اهب رمت يتلا ةيحشصلا ةمزلا و ةنحملا هذه زواجت
ةيئاقولا يتلا تاءارجلا عم انمازت تءاج و،دÓبلا
اهب تحشصن و ةيرئازجلا ةلودلا اهيف تعرشش يتلا

ضسوريف راششتنا نم دحلل نينطاوملا ةحشصلا ةرازو
ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ا˘ن˘ثد˘ح˘م فا˘شضأا و ،ا˘˘نورو˘˘ك
هجاتنإا مت يذ˘لا م˘ق˘ع˘م˘لا لو˘ل˘ح˘م˘لا اذ˘ه˘ل ي˘نا˘ج˘م˘لا

نم ضسمأا لوأا ذنم تقلطنإا، ةلحرملا هذهل اشصيشصخ
و، ركشسعم ةيلوب قيشس ةنيدم  مث ضسابعلب ةيلو نم
نم ىرخأا تايلو ةدع لمششتل ةيلمعلا رمتشستشس
ءافتخإا و ةيحشصلا ةمزلا ءاهتنإا ةياغ ىلإا و،نطولا
بلطلا بشسح ىلع متي عيزوتلا نأا ىلإا اريششم، ءابولا
مقعملا لولحملا اذه نم تايمك عيزوت مت ثيح،

لامع ىلع هعيزوتب تماق يتلا تايدلبلا ةدع ىلع
ةمقعملا داوملا لمعشست يتلا ةئفلا يهو ةفاظنلا
تاشسشسؤوملا ضضعب ىلع هعيزوت مت امك ، ةرثكب
ضصاخلا عاطقلا اذك و ماعلا عاطقلل ةعباتلا ةفاظنلا
ةزجعلا رود ىلع هنم تايمك عيزوت ىلا ةفاشضإلاب،

ل˘ئا˘شسو˘لا ل˘كل˘م˘ت ل ي˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب و
.ضسوريفلا اذه ةهجاومل ةمزÓلا

ر نميا

ةعنم ةدحول يفاصضإا داتعو يبط قيرف دافيإا
ةنتابب ءابولل روهظ لوأا ميلقإا ةيطغتل

،سسما ةنتاب ةي’ول ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تد˘فوا
لئاصسوو داتع نم ةي˘فا˘صضإا ة˘ي˘م˘ك˘ب ا˘قو˘فر˘م ا˘ي˘ب˘ط ا˘ق˘ير˘ف
ةعنم ةيوناثلا ةدحولا ىلا ميقعتلاو ةيدرفلا ةيامحلا
ةقطنلا يهو ،دباعلا ةينث ةرئاد ميلقإا ةيطغتب ةفلكملا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصÓ˘ل ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح لوا ا˘ه˘ب تر˘ه˘ظ ي˘˘ت˘˘لا

تادا˘صشرإاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تي˘ط˘˘عا د˘˘قو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
سصاخصشأ’ا ءÓجإا تايفيك لوح ناوعأ’ا ةدئافل ةيئاقو
ن˘يذ˘لا ا˘صصو˘صصخ ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا ه˘ت˘ب˘صشم˘لا
هجوتي نا رظتني اميف اذه ،باصصملا سصخصشلا مهب كتحا

.مهت’اح نع فصشكلل باصصملا بيبطلا ىقتلا نم لك
ح ناصشوصش

زبخلا ةدام ريفوتل انامصض لمعلل زباخملا عيمج ريخصست

ةبانع ةنيدم لوخد مهناكمإاب طقف ء’ؤوهو ةيرانلا تاجاردلا ريصس عنم
¯ hd«ó gô…

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘لاو ذ˘˘˘خ˘˘˘تا

ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف تاءار˘˘جإلا

هتحفاكمو انوروك ضسوريف راششتنا

داو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘˘ب ر˘˘˘فو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘شضلو

ام يذلا ةيلولا ناكشسل ةيشساشسألا

ءاقبلا رارقب مزتلم ريغ مهشضعب لازي

.تويبلا يف

ريدم نم حارتقاب ةبانع يلاو ررق

ربع زباخملا عيمج ريخشست ةراجتلا

˘ما˘يأا لÓ˘خ ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت

ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

انورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ن˘يو˘م˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شضل ،ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو

كلذو زبخلا ةدامب ناكشسلل مظتنملا

356 مقر رارقلا يف ءاج ام بشسح

يذلا0202 ضسرام52 يف خرؤوملا

يراشس ىقبي يذلاو ضسمأا هرششن مت

با˘ب˘شسأا لاوز ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لو˘˘ع˘˘ف˘˘م

نع لوألا لوؤوشسملا فلكو رشضحلا

حلاشصم ع˘ي˘م˘ج يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

ىلع ره˘شسلا˘ب ة˘شصشصخ˘م˘لا ة˘با˘قر˘لا

نامشض عم ،رارقلا اذه ماكحأا مارتحا

ةدامب ناكشسل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت˘لا

تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب لÓ˘خإلا نود ز˘ب˘˘خ˘˘لا

اذه ماكحأل ةفلاخم لك ةيئاشضقلا

تابوقعلل اهب˘حا˘شص ضضر˘ع˘ت رار˘ق˘لا

يذ قاي˘شس ي˘ف ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ة˘يرادإلا

ر˘ي˘˘شسلا ع˘˘ن˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا رر˘˘ق ،ة˘˘ل˘˘شص

ميلقإا ربع ةيرانلا تاجاردلا ةطشساوب

راطإا يف اشضيأا كلذو ةيلولا تايدلب

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘لا

ةيزارتحلاو ةيئاقولا ريبادتلا اذكو

،ا˘نورو˘ك ضسورو˘ي˘ف را˘ششت˘نا ع˘ن˘˘م˘˘ل

اوؤوجل نينطاوملا ضضعب نأا رابتعاب

رارق نأا ريغ ،لقنتلل تاجاردلا ىلإا

ةعباتملا ىلع هيف ديكأاتلا مت يلاولا

يف ةيرانلا ةجاردلا رششحو ةيئاشضقلا

ف˘لا˘خ˘م ل˘كل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ششح˘˘م˘˘لا

ه˘ع˘م ءا˘ج يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ما˘كحأل

رور˘˘˘م ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي  ر˘˘˘خآا رار˘˘˘ق ا˘˘˘شضيأا

ط˘شسو ى˘لإا ة˘ه˘جو˘ت˘م˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

:ةيلاتلا رواحملا نم لك ربع ةنيدملا

80 ،فا˘شصف˘شصلا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج50

ن˘˘شسحأا ،م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا يد˘˘ي˘˘شس ،ضسرا˘˘˘م

م˘ت ا˘م˘ك ،ل˘ي˘˘يا˘˘ك ةو˘˘خإلا ،يرو˘˘ن˘˘لا

رور˘˘م ع˘˘ن˘˘م رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه بجو˘˘م˘˘ب

ط˘شسو ى˘لإا ة˘ه˘جو˘ت˘م˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

:ة˘ي˘لا˘ت˘لا كلا˘شسم˘لا ر˘ب˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

،ةروثلا ةحاشس ىلإا يدؤوملا كلشسملا

ة˘ه˘˘جاو˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا كل˘˘شسم˘˘لا

ةو˘خإلا ج˘ه˘ن ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

يز˘ير ة˘ير˘ئاد˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لاو ناد˘˘ع˘˘شس

رارقلا اذه نم ىنثتشسي نأا ىلع ،رمع

تارايشسلا ،ةيولوألا تاذ تارايشسلا

رورملا تÓيهشست ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

نيومتلا نامشضب ةفلكملا اهيف امب

تلا˘ح˘لا ل˘ك ،ة˘ي˘شسا˘شسألا داو˘م˘لا˘˘ب

.ةلجعتشسملا

““YCYON““ ةصسصسؤوم عم نواعتلاب ةبانع سسوبيصس ةراجتلا و ةعانصصلا ةفرغ نم ةردابم

ةبانعب ةيبطلا هبصش  لئاصسولاو ةيئاذغلا داوملا عيزوتل ةينورتكلإا قيوصست ةصصنم قلخ
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ةرا˘ج˘ت˘لا و ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘فر˘˘غ ع˘˘شضت

ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ضسو˘˘ب˘˘ي˘˘شس

ة˘˘شصن˘˘˘م ““YCYON““ ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م

ىلع لوشصحلل ةينورتكلإا ةيقيوشست

هبششلا ل˘ئا˘شسو˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

يناجملا ليشصوتلا ةمدخ  عم ةيبط

زكترتو .ةبانع ةيلو رئاود لك ربع

ةقÓعلا زيزعت ىلع ةشصنملا ةركف

راجتلا و نينطاوملا نيب ةيقيوشستلا

ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل و ا˘نورو˘ك
هذه فدهت امك ،ةبانع ةيلوب ةماعلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ل˘ي˘ه˘شست˘لا ة˘˘شصن˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لوألا داو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

جور˘خ رار˘ط˘شضإلا نود ة˘يور˘شضلاو
امك ،يلزنملا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م
ق˘يو˘شست ة˘شصر˘˘ف ة˘˘شصن˘˘م˘˘لا ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت
ةقاب مدقت و ،اينور˘ت˘كلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ةروطتملا تا˘مد˘خ˘لا و ا˘ياز˘م˘لا ن˘م
و ةيميل˘قإلا تا˘شصن˘م˘لا˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘ششلا

لمعلا متي يتلا ةفورعملا ةيملاعلا
نهارت ذا ،لودلا نم ديدعلا يف اهب

تناك ءاوشس ،تاجتنملا ةدوج ىلع
،ةيراجتلا تامÓعلل وأا نييعانشصلل

ةبشسن لقأاب اهتامدخ حيتت اهنأا امك
ة˘مد˘خ زا˘ي˘˘ت˘˘ما ا˘˘ه˘˘يد˘˘لو ،ة˘˘لو˘˘م˘˘ع
بارت لماك ربع ةيناجملا ليشصوتلا

ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ،ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
ة˘ي˘ق˘يو˘شست ة˘شصن˘م ءا˘ششنإا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ل˘˘ّع˘˘ف˘˘ت ،باو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضار˘˘ت˘˘فا
و ،عمتجملا يلعا˘ف ة˘فا˘ك ةد˘نا˘شسم˘ب

و ةعانشصلا ةفرغ وعدت اذه ىلع ءانب
ةشسشسؤوم و ةبانع ضسوبيشس ةراجتلا

YCYONنيعزوملا ،راجتلا لك،
و ل˘ق˘ن˘لا ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م ،ن˘ي˘ي˘عا˘˘ن˘˘شصلا
ةفرغ رقم ىلإا مد˘ق˘ت˘ل˘ل تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
نيب قيشسنتل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا و ة˘عا˘ن˘شصلا

ديحوت و نيل˘عا˘ف˘لا ءلؤو˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘م
يمشسرلا قÓطنÓل اديهمت دوهجلا
،ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف ةشصنملل
ةداج تاو˘ط˘خ ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
.انوروك ءابو ةمزأا ءاوتحل

لخدتلاب ةبلاطم ةبانع ةي’ول ةحصصلا ةيريدم

 ىصضرملا هجو يف ايلك اهباوبأا قلغت ةصصاخ تادايع
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ةشصاخ ىشضرملا نم ريثكلا يكتششي
قلغ نم ةنمزملا ضضارمألا باحشصأا
ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ن˘م تار˘ششع˘˘لا
ه˘جو ي˘ف ا˘˘ه˘˘باو˘˘با ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
نود˘بو ر˘˘خأا را˘˘ع˘˘ششإلو ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ب˘˘شسم ضصي˘˘خار˘˘ت
لوخملا ةهجلا ةبانع ةيلول ةحشصلا
تادا˘ي˘ع˘لا كل˘ت ة˘ب˘قار˘م ا˘نو˘نا˘ق ا˘ه˘ل
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ل˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا
ىشضرملا نم د˘يد˘ع˘لا د˘كاو.ة˘يلو˘لا
م˘˘ه˘˘يد˘˘ل نأا ““ ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘˘خا»ل ضسمأا

ءابطلا دنع ةقباشسو ةيرود ديعاوم

ءاد˘ب ى˘شضر˘م م˘˘ه˘˘نو˘˘كل ضصاو˘˘خ˘˘لا

3 ل˘ك م˘ه˘ي˘ل˘ع مز˘ل˘ت˘شسيو ير˘كشسلا

ة˘ي˘˘م˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششا

ءاود˘لا ن˘م ة˘˘يرور˘˘شضلاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا

تادا˘ي˘ع˘لا ق˘ل˘غ˘ب او˘ئ˘جا˘ف˘ت م˘ه˘˘ن˘˘كل

ضضرم ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا

˘˘مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘شض عا˘˘ف˘˘تراو ير˘˘كشسلا

ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو با˘˘˘ي˘˘˘غ م˘˘˘غرو

ىلع نوثح˘ب˘ي او˘ل˘ظ تÓ˘شصاو˘م˘لاو

ن˘ي˘ي˘عاد . ىود˘ج نود˘ب ن˘كل ءا˘ب˘طا

عفدل لخدت˘لا ى˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م

اهحتف ىلا تادايعلا كلت باحشصا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ع˘˘˘م
نم ةياقولل نامألا ةفاشسم مارتحاو
قرف ضصيشصخت وا انوروك ضسوريف
تادا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خ
نيبرغتشسم مهل ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يراو˘ج˘لا
ءا˘˘ب˘˘طلا ماد˘˘قأا دد˘˘شصلا ي˘˘ف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
يف م˘ه˘تدا˘ي˘ع ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ضصاو˘خ˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ة˘ح˘شصلا ةرازو نأا ن˘˘ي˘˘ح
ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا

قلغ ةيرابجا ىلا رييششت مل انوروك
رارغ ىلع اهباوبا ةشصاخلا تادايعلا
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شصلا

فرعت ا˘م˘ك. ق˘ل˘غ˘لا ن˘م ا˘هءا˘ن˘ث˘ت˘شسا

يه نانشسلا بطل ضصاوخلا تادايع

˘ما˘ما ل˘ما˘ك ه˘ب˘˘شش ا˘˘قÓ˘˘غا ىر˘˘خلا

فوزعلا نم ةلاح طشسو ىشضرملا

طشسو ة˘ن˘ه˘م˘لا ة˘شسرا˘م˘م ن˘ع ما˘ت˘لا

نا˘ج˘ل رود ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك تلؤوا˘˘شست

ةيريدمل ةعباتلا ةبا˘قر˘لاو ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا

ى˘لا ضضع˘ب˘لا بهذ˘يو تا˘ي˘كو˘ل˘˘شسلا

بحشسب نيفلاخم لا ةبقاعم ةرورشض

ىلع مهتبقاعم وا مهنم تادامتعلا

.لقلا
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يف ةصسصسؤوملأ تحصضوأأ ثيح
يتلأ تأءأرجإ’أ دعبو هنأأ اهنايب
نم ةيمومعلأ تاطلصسلأ اهتذختأ
سصاخو اتقؤوم ماعلأ لقنلل فاقيإأ
أرظن لات˘ي˘صس ترر˘ق» يأو˘مأر˘ت˘لأ
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘جا˘˘ح˘˘لأ مد˘˘ع˘˘˘ل
،ةرتفلأ هذه لÓخ ايموي تأراطقلأ
ي˘لا˘ح˘˘لأ ا˘˘ه˘˘نوز˘˘خ˘˘م˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
يفاصضإ’أ نوزخملأ ىلإأ ةفاصضإ’اب
رزآاملأو تأزافق˘لأو ة˘ع˘ن˘قأ’أ ن˘م
ةدحأو ةرم لا˘م˘ع˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لأ

ةز˘ه˘˘جأ’أو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ه˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأو
ةيمÓهلأ دأوملأ عيزوتل ةمزÓلأ
سضيرمتلأ مقاط حلاصصل ةرهطملأ
ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم ي˘˘˘ف
ءابو زكرم ربتعت يتلأ ،كيرافوبو
نا˘ي˘ب˘لأ لو˘ق˘ي «ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ة˘˘˘صسي˘˘˘ئر ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘كذ يذ˘˘˘˘لأ
نأأ با˘ع˘˘صش ةد˘˘ي˘˘حو ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
قيرطلأ أذه يف رمتصستصس لاتيصس»
نيتم راطإأ ءاصشنإأ يف ةمهاصسملل
لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘˘صضت˘˘ل˘˘ل
ن˘م ه˘يد˘ل ا˘م د˘حأو ل˘ك ر˘ي˘خ˘˘صست
أذه ىلع اعم زوفن ىتح لئاصسو

ىلإأ ردصصملأ راصشأأ امك ،«ءابولأ
يعوطتم نم قيرف ريخصست مت هنأأ
ل˘ئا˘صسو˘ب ن˘يز˘ه˘ج˘˘م «لا˘˘ت˘˘ي˘˘صس »
بيكرتل كلذو ةمزÓ˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
˘مÓ˘ه˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لآ’أ ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لأ ت’آأ
حلاصصملأ ىوتصسم ىلع رهطملأ
هنأأ نايبلأ يف ءاج امك ،ةينعملأ
يذ˘لأ ع˘صضو˘لأ ةرو˘ط˘خ˘ل أر˘˘ظ˘˘ن»
لا˘ت˘ي˘˘صس و˘˘عد˘˘ت ،دÓ˘˘ب˘˘لأ ه˘˘جأو˘˘ي
يف ةصصاخلأو ة˘ما˘ع˘لأ تا˘كر˘صشلأ
مأدختصسأ ىلإأ يداصصتق’أ عاطقلأ
تامدخلل اهب عربتلل اهتايطايتحأ
أذه ةح˘فا˘كم ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ح˘صصلأ

رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘مو أذ˘˘ه ،«ا˘˘ع˘˘م ءا˘˘بو˘˘˘لأ

يتلأ تأزيهجتلأ نأأ هيلإأ ةراصشإ’أ

تل˘ث˘م˘ت ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ا˘ه˘ب تعر˘ب˘ت

،مÓهلأ عيزوت ةزهجأأ :يف اصساصسأأ

لكل رت˘ل5 ةعصس مÓ˘ه تأو˘ب˘ع

005 ةع˘صس مÓ˘ه تأو˘ب˘ع ،ة˘ب˘ل˘ع

تأزا˘˘˘ف˘˘˘˘ق ،ةو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘كل ل˘˘˘˘م

، «يب فأأ فأأ» ةعنقأأ ،«سسكت’»

ةصسبلأأو «رأأ نأأ يب فأأ فأأ» ةعنقأأ

ةرم لامعت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ة˘ي˘ب˘ط

.ةدحأو

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4495ددعلا0202 سسرام62 سسيمخلا 5ةعاسسلا ثدـح
www.akhersaa-dz.com

انوروك ءابو ةهجأوم يف اهتدعاسسمل

ةديلبلا تايفسشتسسم ةدئافل ةيبط رزآامو تازافقو ةعنقأاب عربتت «لاتيسس»
يف اهل أرقم ةبانع ةي’و نم ذختت يتلأو ةيديدحلأ ككسسلأو يأومأرتلأ تابرع ةعانسص عاطق يف ةطسشانلأ «لاتيسس» ةسسسسؤوم تدكأأ

يف اهتدعاسسمل كلذو تايفسشتسسملأ ةدئافل ةيبطلأ تأدتعملأ نم ربتعم ددعب تعربت اهنأأ هنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآأ» زوحت اهل نايب
.صضيرمتلأ يفظومل ةيرورسضلأو ةيسساسسأ’أ ةيامحلأ تأزيهجت يف لجسسملأ صصقنلأ ةهجأوم

ةنتاب

ديمسس سسيك035 نم ديزأا زجح
ةبراسضملل نهارلا عسضؤلا اهتعاب لغتسسا
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت

535 زجح نم ةي’ولأ تأذل ةراجتلأ ةيريدم حلاصصم عم قيصسنتلاب

ةيلمعلأ تءاجو ،دحأولأ سسيكلل غلك52 نزوب ديمصسلأ ةدام نم سسيك

فيقوت مت ثيح ديمصسلأ ةدام عيبل ةيراجتلأ تÓحملأ ةنياعم دعب ،هذه

ةبراصضملاب ناموقي اناك ،ةنصس74 و63 رمعلأ نم ناغلبي نيصصخصش

عطقنم ابلط ماي’أ هذه ىقلي يذلأ ديمصسلأ ةدام يف ةيعرصشلأ ريغ

دقف هيلعو ،دجتصسملأ91 ديفوك انوروك سسوريف راصشتنأ ببصسب ريظنلأ

ريغ ةبراصضملأ عوصضومب نيينعملأ دصض نايئاصضق نافلم زاجنأ مت

،ةننقملأ راعصس’أ ماظن مأرتحأ مدع قيرط نع قيقدلأ ةدام يف ةيعرصشلأ

قح يف ردصصأ نيأأ ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ امهميدقت هيف مت تقو يف

هب هبتصشملأ امأأ جأرف’أ عم ذفان سسبح رهصشأأ60 لو’أ هب هبتصشملأ

نأ ركذلاب ريدج .جأرف’أ عم ذفان سسبح ماع هقح يف ردصصأأ يناثلأ

يقاب رأرغ ىلعو ةنتاب ةي’ول ةراجتلأ حلاصصم ةقفر نم’أ حلاصصم

تفثكو ةيرصشبلأو ةيداملأ تاناكم’أ ةفاك تدنج دق نطولأ تاي’و

دأوملأ راعصسأ يف نيبراصضملأ عمقل ةيباقرلأو ةيوعوتلأ اهتاطاصشن نم

T°ƒT°É¿.ì.ديمصسلأ ةدام اهتمدقم يفو كÓهتصس’أ ةعصسأو ةيئأذغلأ

 لظ ةقطنم82 ىلع اهعيزوت متيسس

ةريبك تايمك عمجت فيطسس ةي’و
 ةيئاذغلا داؤملا نم

ةينماصضت ةلمح ،ةيصضاملأ ةليلقلأ ماي’أ لÓخ فيطصس ةي’و تدهصش

دأوملأ نم ةريبك تايمك ،ةيئ’ولأ تاطلصسلأ اهلÓخ نم تعمج ةعصسأو

يتلأ ةيصساصسأ’أ دأوملأ نم اهريغو ركصسلأو تيزلأو ديمصسلاك ةيئأذغلأ

مت يتلأ ةي’ولاب لظلأ قطانم ىلع اهعيزوت متيصسو ،اهلامعتصسأ رثكي

هل حيرصصت يف فيطصس ةي’و يلأو هدكأأ ام بصسحو .أرخؤوم اهؤواصصحأ

نم تأدعاصسملأ ميدقت ىلع نينصسحملل ريبك لابقأ كانه ناف، سسمأأ

ةي’و بأرتب لظ ةقطنم82 ىلع اهعيزوت متيصس يتلأ ةيئأذغ دأوم

ثيح يفأرغجلأ اهعقوم مكحب ةبعصص فورظ سشيعت يتلأ فيطصس

اهنطقتو ،زاغ و ءامو قيرط نم ةايحلأ تابلطتم ىندأأ ىلأ رقتفت

دأوملأ هذه ءانتقأ اهرودقمب سسيل فيعصض دج اهلخدو ةريقف تÓئاع

ةيئأذغلأ دأوملأ لك لقنتصس ةي’ولأ تاطلصسلأ نأاب افيصضم ،ةيرورصضلأ

ةعمجلأ دغ موي نم ةيأدب اناجم اهعيزوت و لاصصيأأ و اهعمج مت يتلأ

اهؤواصصحأ مت يتلأ قطانملأ عيمج لمصشتل ،تبصسلأ مويل ةيلمعلأ دتمتو

هد˘حو˘ل مد˘ق ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لأ د˘حأأ نأأ ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لأ ي˘˘لأو ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك ،

نصسحم كانه نأ امك، ديمصسلأ ةدام نم نط004 يف لثمتت تأدعاصسم

GCjªø.Q.تيز ةروراق0001 حنم رخأ

ةنتاب ىفسشتسسمب مدلا نوزخم يف سصقن
انورؤك ببسسب نيعربتملا لابقا عجارتل
اصصقن ةريخ’أ ةرتفلأ يف ةنتابب يعماجلأ يئافصشتصس’أ زكرملأ لجصس

مدلأ نقح زكرم ىوتصسم ىلع كلذو ،مدلأ ةدام نوزخم يف أريبك

نيعربتملأ ددع عجأرت ءأرج سصقنلأ أذه لجصس دقو،O+ ةرمز ةصصاخ

،انوروك ءابو يصشفت سصوصصخب ملاعلأ اهصشيعي يتلأ فورظلأ رثأ ،مدلل

يف نيبغأرلأ نينطأوملأ ةنتاب ةي’ول ةيئافصشتصس’أ حلاصصملأ تعد دقو

عباتلأ2 ةلمحب مدلأ نقحل يئ’ولأ زكرملأ ىلأ مدقتلأ مدلاب عربتلأ

ةمئÓملأ فورظلأ ةفاك ريخصست مت نيأ ،يعماجلأ ةنتاب ىفصشتصسمل

زكرملأ وهو ،ةنكمملأ فورظلأ نصسحأ يف ةيلمعلأ ريصسل نيعربتملل

نم افوخت هيلأ باهذلأ نوعربتملأ هبأاي يذلأ ىفصشتصسملأ نع ديعبلأ

ا˘ه˘ت˘با˘صصأ ي˘ف كو˘كصشم ت’ا˘ح د˘فأو˘تو ا˘صصو˘˘صصخ ،ءا˘˘بو˘˘لأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ

نم اعون فل˘خو ق˘ل˘ق رد˘صصم ة˘ن˘تا˘ب يذ˘لأ ،أذ˘ه ر˘ي˘ط˘خ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

روم’أ سضعبب مايقلأ نوصسانتي مه˘ل˘ع˘ج ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ىد˘ل سسوا˘صسو˘لأ

نيذلأ ىصضرملأ ةدئافل مدلاب عربتلأ رأرغ ىلع اهنم ةيناصسن’أ اميصس

T°ƒT°É¿.ì.ةفلتخم سضأرمأ’ تايفصشتصسملاب نوعبقي

ةنتابب ةحسصلا يمدختسسم ةدئافل لقن ططخم
ةي’ول تايفصشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصأو نا˘كصسلأو ة˘ح˘صصلأ ة˘ير˘يد˘م تع˘صضو

ةيحصصلأ تاصسصسؤوملاب ةحصصلأ يمدختصسم ةدئافل لقن ططخم ،ةنتاب

لÓخ نم ،ةنتاب ةي’ول لقنلأ ةيريدم عم قيصسنتلاب كلذو ،ةي’ولل

مهنيكمتل يحصصلأ عاطقلأ يمدختصسم لقنل ةصصاخ تÓفاح ريخصست

لقنت قيلعت ةميلعت قيبطت مامأ اصصوصصخ مهلمع عقأومب قاحتل’أ نم

لقنلأ فقوتو ،نيرفاصسملأ لقن تاطحم قلغو سصاخصش’أو تابكرملأ

فقوت طاقن تددح دقو ،انوروك سسوريف راصشتن’ ايدافت ،يرصضحلأ

ناكم ىلأ لك ةحصصلأ يمدختصسم لقن ىلوتت يتلأ تÓفاحلأ هذه

أذكو ةهج نم لمعلل بصسانملأ تقولأ يف قاحتل’ انامصض كلذو ،هلمع

ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ فلتخم ىلع نيدفأوتملأو ىصضرملاب لفكتلأ

فدهب ،ىرخأ ةهج نم ةي’ولأ بأرت ربع ةرصشتنملأ ةيئافصشتصس’أو

هيلع لوعملأ ةحصصلأ عاطق نأو اصصوصصخ ،ىصضرملاب لثم’أ لفكتلأ

يف ذخأ يذلأ انوروك سسوريفب ةقلعتملأ ةنهأرلأ ةمز’أ لظ يف لو’أ

ةيئاقولأ تأءأرج’أو ريبأدتلأ ةفاك ذاختأ بجوأ ،بيهر لكصشب راصشتن’أ

T°ƒT°É¿.ì.ةمزÓلأ

يحسصلأ رجحلأ لظ يف نينطأوملأ ىلع عسضولأ بعسصت زاغلنوسس

فراطلاب يئابرهكلا رايتلل ةلسصاؤتم تاعاطقنا
¯¿.e©£≈ Gd∏¬  

ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ ل˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لأ نأأ ود˘˘˘ب˘˘˘˘ي
فرا˘ط˘لا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘م˘ب
تامدخلأ ميدقتب اهمأزتلأ مدعو
ىلع ءاصضقلاب اهنئابزل ةبولطملأ
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘نأ

ن˘هأر˘لأ ع˘صضو˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘صصا˘خ
لكب تاطلصسلأ هيف ىعصست يذلأ
نينطأوملأ مأزلأ لجأأ نم اهتوق
نأأ ’إأ مه˘لزا˘ن˘م˘ب ثو˘كم˘لأ ى˘ل˘ع

رايتلأ سسكع ريصست سسصسؤوملأ هذه
نينطأوملأ ىلع عصضولأ بعصصتو
» ةعاصس رخآأ» هيلأ تراصشأأ ام أذهو
ىد˘م ن˘ع سسمأأ لوأأ ا˘˘هدد˘˘ع ي˘˘ف
يئابرهكلأ را˘ي˘ت˘لأ ع˘ط˘ق ةرو˘ط˘خ
هيلع بترتي امو نينطأوملأ نع
دق تاجاجتحأو بصضغ ةجوم نم
ى˘لأ نو˘ب˘صضا˘غ˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه جر˘˘خ˘˘ت
دم˘ح˘ي ’ ا˘م˘ي˘ف أو˘ع˘ق˘يو عرا˘صشلأ

هذ˘˘ه ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لأ ءأر˘˘ج ها˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع
ةد˘ع نأأ ر˘˘كذ˘˘يو . تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

يف تناع فراطلأ ةي’وب قطانم
ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ما˘˘ي’أ
را˘ي˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘صصأو˘ت˘م˘لأ عا˘ط˘˘ق˘˘ن’أ
هذه ةبات˘ك ة˘يا˘غ ى˘لأو ءا˘بر˘ه˘كلأ
وه ام ىلع عصضولأ لأز’ رطصس’أ

،ةيلوؤوصسم يأاب روعصش نود هيلع
عاطقنأ ةرهاظ نأأ ركذلاب ريدجلأو
ةديلو تصسيل ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ
ةلصصأوتم ةرهاظلأ هذه لب مويلأ

رأد˘م ى˘ل˘ع فرا˘ط˘لأ نا˘˘كصس ع˘˘م
يريصسم جرخي ةرم لكو ةنصسلأ

ةيهأو ججحب زاغلنوصس ةصسصسؤوم
هذه عم ةفقو رمأ’أ أذه بلطتيل
ق˘ح ن˘م˘صضت ’ ي˘ت˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

ع˘يزو˘ت˘˘ب عرا˘˘صستو ’إأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز
ل˘ي˘صصح˘تو كÓ˘ه˘ت˘صس’أ ر˘ي˘تأو˘˘ف
قيرط نع رصصق˘لا˘ب ى˘ت˘ح ا˘ه˘لا˘مأأ
هذه ريصست نيأأ ىلإاف رايتلأ عطق
ن˘ع لوؤو˘صسم˘لأ ن˘مو ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

فر˘ظ˘لأ ي˘ف ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ت˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
يف لكلأو ةءوبوم دÓبلأو نهأرلأ

؟..رطخ

 يقأوبلأ مأأ

 ةيحÓسصلا ةيهتنم ةفلتخم نئاجع غلك032و ديمسسلا نم ريطانق زجح
¯GCMªó RgÉQ 

ن˘˘˘م’أ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نيع ةرئأد نمأاب ثلاثلأ يرصضحلأ

ةدام نم ريطانق زجح نم ةليلم
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘كو د˘ي˘م˘صسلأ
كÓهتصس’أ تأذ ةيئأذغلأ دأوملأ
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘مو ةد˘˘˘صسا˘˘˘ف ع˘˘˘صسأو˘˘˘لأ
عيبلل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ة˘ي˘حÓ˘صصلأ
,ةليلم نيعب تاعدو˘ت˘صسم˘لأ د˘حأا˘ب
نايب بصسحب ةيصضقلأ عئاقو دوعت

ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ

ي˘ت˘لأو ي˘قأو˘ب˘لأ مأ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
ةلوذبملأ دوهجلأ راطأ يف لخدت
لا˘كصشأأ ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘˘ي˘˘مأر˘˘لأ
ةحصصو نمأأ ىلع ظافحلأو سشغلأ
سشغ˘˘لأ ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ كل˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ

ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘صضم˘˘˘لأو را˘˘˘كت˘˘˘ح’أو
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘عرا˘˘ع˘˘صسأ’أ

ن˘ي˘ع ةر˘ئأد ن˘مأ ح˘لا˘˘صصم تدرو
سصاخصش’أ دحأأ مايق اهدافم ةليلم
تايمك عصضوب ةليلم نيع ةنيدمب
دأومو ديمصسلأ ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ةد˘˘صسا˘˘ف ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسأ

ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘˘صصلأ ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘مو
فرظلأ Óغت˘صسم ة˘ي˘لا˘ع نا˘م˘ثأا˘بو
فوخت ءأرج دÓبلأ هب رمت يذلأ
سسوريف ي˘صشف˘ت ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ذاختأ دعبو روفلأ ىلع ،انوروك
م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘فا˘˘ك

سشيتفت22.30.0202 خ˘يرا˘ت˘ب
متيل ةليلم نيع ةنيدمب عدوتصسم

ةدام نم راطنق65 نم ديزأ زجح

نم غلك032 نم ديزأ و ديمصسلأ
حلاصص ريغ ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ن˘ئا˘ج˘ع˘لأ
ةي˘ه˘ت˘ن˘م) ير˘صشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل

تايمك ى˘لأ ة˘فا˘صضإأ (ة˘ي˘حÓ˘صصلأ
دأومو ىرخ’أ ةيئأذغلأ دأوملأ نم
ة˘ي˘حÓ˘صصلأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
يف طروتملأ داي˘ت˘قأ م˘ت˘ي˘ل .ا˘صضيأأ

ةنصس53 رمعلأ نم غلابلأ ةيصضقلأ
نع يئأزج فلم هدصض زجنأ نيأ
عورصشملأ ريغ ةبراصضملأ» ةيصضق
دأوم عيبلل سضرعو راعصس’أ يف
ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسأ
هبجو˘م˘ب «ير˘صشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع مدق
.هرمأأ يف تلصصف

يقأوبلأ مأأ

انورؤك سسوريفب نيتدكؤؤم نيتلاح ليجسست
بصسحب انوروك سسوريف نيتدكؤوم نيتلاح اهب تلجصس ةي’ولأ نأ يقأوبلأ مأ ةي’وب لاصصت’أو مÓع’أ ةيلخ نع أرداصص انايب سسمأأ موي دافأأ

نيـتدكؤوـم نيـتلاـح لـيجصسـت مـت دـق أءاصسم0202 سسرام42 خيراتب هنأأ دكأ يذلأ تايفصشتصسملأ حÓصصأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريدم تاحيرصصت
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نا˘˘˘˘˘كسسلا ضضع˘˘˘˘˘ب نأا ىو˘˘˘˘˘سسو
ميقعتل ةيعوطت ةردابمب نوموقي

ليفاجلا ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘تارا˘م˘ع
˘ما˘ت با˘ي˘˘غ ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ءا˘˘م˘˘لاو
يف تايعمجلا ىتحو تاطلسسلل
ةيعوطت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كل

ةقطنملا ناكسس ةدئافل انوروك
ةر˘ث˘ك و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘˘ط˘˘لا داز ا˘˘مو
فرط نم تاعمجتلاو ريباوطلا
يف ادهو ءايحألاب ةنيدملا ناكسس

ةروطخ نم يعولا مادعنا لظ
ىلاو لتاقلا يملاعلا ءابولا اده
وه د˘ق˘ع˘م˘لا ل˘كسشم˘لا نأا بنا˘ج
ةعسساو ةيسساسسلا داوملا مادعنا
ي˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا˘ب كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسلا
كانه نأا مكحب ةقطنملاب طسشنت

ةيئاذغ˘لا داو˘م˘ل تÓ˘ح˘م ة˘ع˘برأا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت تسضفر ع˘˘ي˘˘ب˘˘ت ط˘˘ق˘˘ف
اهسضفر لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
رثكي ي˘ت˘لا د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ع˘ي˘ب˘ل
ثودح يدافتلو اه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لا
ا˘˘ه˘˘ب ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلاو ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا

افوخت ادكو ةداملا كلت ءانتقل
اهلو˘خدو ا˘نورو˘كلا ي˘سشف˘ت ن˘م
ءارج رادنا قباسس نودب ةقطنملا
نينطاوم˘ل˘ل ة˘ل˘ئا˘ه داد˘عأا د˘فاو˘ت
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا كل˘˘ت نأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خو

0002 ءا˘˘ي˘˘حألا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت

اهريغو نكسسم217و0001و
عارذ ةديدجلا ةنيدملا ءايحأا نم
د˘˘ياز˘˘˘ت ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘نو ضشير˘˘˘لا
لكسشم ىلإا ةفاسضإلابو ناكسسلا
ةيلديسص مادعناو ةقلغملا ةدايعلا
نا˘كسس نا˘ف اد˘ه˘لو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
داجيإل ةبدتن˘م˘لا ة˘ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت

نأا ةسصاخو لكسشملا ادهل لولح
ن˘مأاو ة˘ح˘سصلا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا
.نطاوملا

نوصضرفي تارايصس باحصصأا
 ةيلايخ راعصسأا

ناكسس  يناعي ىرخأا ةهج نمو
ضشيرلا عارذ ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
نأا ةسصاخو لقنلا ةمزأا نم ايموي
ع˘˘˘م تن˘˘˘ماز˘˘˘ت ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا هد˘˘˘˘ه
ةياقو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م
ةموكح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘تو
لقنلا لئاسسو فيقوت ضصوسصخب
تÓفاحلا اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ي˘عا˘م˘ج˘لا

دقف ةيعامجلا ةرجألا تارايسسو
تارا˘˘ي˘˘سس با˘˘ح˘˘سصأا ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا
بوكرلا ىلع مه˘ق˘ط˘ن˘م دور˘ف˘لا

ضصخألاب و ةنيدملا ناكسس نم
و˘˘لاز ل ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘ن˘ث˘ت˘سساو م˘ه˘ل˘م˘ع نو˘لواز˘ي

ةيئانثتسسلا ةلطعلا نم ةميلعتلا
بوكرلاو لمعلاب نيمزلم مهو
نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غاو دور˘ف˘لا ع˘م
تا˘يد˘˘ل˘˘ب وأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
دحأاب نونطقي ا˘م˘ن˘ي˘ب ةروا˘ج˘م˘لا
عارذ ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا
لقنتل˘ل نور˘ط˘سضي م˘ه˘ف ضشير˘لا

نم مهلمع ناكم ىلإا باهذلاو
با˘ح˘سصأا ا˘ع˘م بو˘˘كر˘˘لا لÓ˘˘خ
نولغتسسي مهلعج ام ادهو دورفلا
ثيح راع˘سسألا ةدا˘يز˘ل ة˘سصر˘ف˘لا

نيب ام ةلي˘سصو˘ت˘لا ر˘ع˘سس ل˘سصو

ضصخسشلل جد005و جد004
ةيدرف ةرايسس دخا دنعو دحاولا

جد0002 نيب ام رعسسلا لسصي

د˘ق ع˘سضو˘˘لا اد˘˘هو جد0052و
لمعلا وا فظوملا لهاك لقثا
باهذلل ر˘ط˘سضي و˘ه˘ف ط˘ي˘سسب˘لا
هلزنم ىلإا ةدوعلا عم لمعلا ىلا
.ايموي

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف4495ددعلا0202 سسرام62 سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

مهنم نيفظوملا لقنتلا فيراصصم تلقثأا اميف

انوروكلا ةرتف يف صشيمهتلاب نوددني صشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ناكسس
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حابسص نمألا حلاسصم تمدقأا
لخادملا عيمج قلغ يلع ضسمأا
راجحلا ةنيدم طسسول ةيسسيئرلا
اهدهسشت يتلا تاعمج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ل
عمجتل ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ا˘ي˘مو˘ي
ىتح ديربلا زكرم مامأا نينسسملا
مهتاسشاعم يلع مه˘ل˘سصح˘ت د˘ع˘ب

ا˘˘نا˘˘كم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م اوذ˘˘˘خ˘˘˘تا ثي˘˘˘ح
عيمج قل˘غ د˘ع˘ب ه˘ب نو˘ع˘م˘ج˘ت˘ي

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘˘مو ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا
كيهان اذه ةيمومعلا تاحاسسلاب

ما˘مأا ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع
ضضعبلا دمع ا˘مد˘ع˘ب تÓ˘ح˘م˘لا
مهنأاكو عمجتلل يسسارك عسضول
ع˘ي˘م˘ج ح˘ت˘ف اذ˘كو ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
عيب تÓحم اهيف امب تÓحملا
ي˘˘˘˘ناوألا تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو ثا˘˘˘˘˘ثألا
ل ةكرحلا لع˘ج ا˘م˘م ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
راجحلا ةنيد˘م ط˘سسو˘ب ف˘قو˘ت˘ت
ق˘ل˘غ˘ب ي˘سضا˘˘ق˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ءا˘˘جو

وحن ةيدؤوملا ةي˘سسي˘ئر˘لا ل˘خاد˘لا
مت يت˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
طرافلا عوب˘سسألا د˘ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا

امامت فقوتت ةكرحلا لعج امم
عسضولا نأا املع ةنيدملا طسسوب

ضضعب عم ةيموي تاسشوانم قلخ
نو˘لوا˘ح˘ي ن˘يد˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نأا لإا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو لو˘˘خد
ع˘ي˘˘م˘˘ج تسسم ع˘˘ن˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق
ةنيد˘م˘لا ط˘سسو و˘ح˘ن ن˘يد˘فاو˘لا

ط˘سسو˘ب لو˘ج˘ت˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ك

حمسسي ثيح ببسس نودب ةنيدملا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لو˘˘ج˘˘ت˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف
ءاسضقل ةنيدملا طسسوب نينطاقلا

ردجتو طقف ةيمويلا مهتايجاح
يف ضسم رارقلا نا يلا ةراسشلا
مت ثيح رانفلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا

ةيادب دنع ة˘ي˘ن˘ما ز˘جاو˘ح ع˘سضو
ةقطنملا وح˘ن يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا
تا˘ع˘م˘ج˘ت د˘ه˘سشت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
نوذختي نيدلا با˘ب˘سشلا ة˘ي˘مو˘ي
.رمسسلل ناكم اهنم

ديربلا زكرمو تÓحملا مامأا ةيمويلا تاعمجتلا عنمل

راجحلا ةنيدمل ةيسسيئرلا لخادملا قلغ
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ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نا˘˘كسس ي˘˘˘كت˘˘˘سشي
هذه زكرم لاحربو ةسسوتيلاكلا
رر˘كت˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نلا ن˘م ما˘˘يألا
ةينمز تارتفل يئابرهكلا رايتلل
تاعاسس ىلإا رمت˘سسيو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
با˘ط˘عأا ي˘ف م˘ه˘˘ل بب˘˘سست ا˘˘م˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألا˘˘˘˘ب
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘˘كلاو
تقو˘لا نأا ة˘سصا˘خو ءا˘بر˘ه˘˘كلا˘˘ب
يلزنملا رح خلا ةرتف عم نمازتي

انوروكلا ضسور˘ي˘ف ي˘سشق˘ت ءار˘ج
بسضغ نم داز يذلا رمألا ادهو

ديدعلا ربع دقو .ناكسسلا رمذتو
ةسسوتيلاكلا ةقطنم ينطاق نم
لاحرب ةيدلب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا

مهرمدتو مهئايتسسا نع لاحربو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘نلا ن˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘سشلا
ةدمل يئابرهكلا رايتلل رركتملا

تاعاسس70 قوفت ةليوط ةينمز
ةا˘نا˘ع˘م ي˘ف بب˘سست ا˘م˘م ا˘ي˘مو˘˘ي
يرزملا عسضولا ةجيتن ناكسسلا
مايألا هذه ةليط هنوسشيعي يذلا
يذ˘لا ضسماد˘˘لا مÓ˘˘ظ˘˘لا بب˘˘سسب
يف تار˘م ةد˘ع˘ل م˘ه˘لزا˘ن˘م دا˘سس
ةقطنملا ونطاق دكأا ثيح مويلا
يوا˘˘كسشلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘نأا

زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘مد˘ق˘م˘˘لا
لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
رايتلل ةرركت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نÓ˘ل
،ىود˘ج نود ن˘كل ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا

نود ،هلاح ىلع لازام عسضولاو
هذهل ةينعملا تاطلسسلا تافتلا
راسشأا امك ،-مهبسسح- ةلكسشملا
ل˘˘طا˘˘م˘˘ت ى˘˘لإا نو˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ىلع لمعلاو ةئيسسلا ةيعسضولا
ل˘سصاو˘ت ن˘م د˘ح˘لاو ا˘ه˘حÓ˘سصإا

،لكك ةقطن˘م˘لا˘ب ةرا˘نإلا با˘ي˘غ
ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
ليللا فسصتنم يفو ةيئاسسملاو

يذلا يرزملا عسضولا لظ يفو
ةسسوتيلاكلا ناكسس هيف طبختي
نو˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘˘ط˘˘سضي لا˘˘حر˘˘بو
اهلام˘ع˘ت˘سساو عو˘م˘سشلا ءا˘ن˘ت˘قل
،م˘ه˘لزا˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ف˘˘سصب
م˘ه˘تا˘جا˘ح ءا˘سضق ن˘م ن˘كم˘ت˘ل˘˘ل
عاطقنا دنع ةسصاخ ةيرورسضلا
دسشان ادهلو .ليللا يف ءابرهكلا
تاط˘ل˘سسلا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘كسسلا
داجيإل ،عيرسسلا لخدتلا ةيلحملا

رايتلل رركتملا عاطقنÓل لولح
ى˘ل˘ع ن˘˘يدد˘˘سشم ،ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

نيبلاطمو مه˘عا˘م˘ت˘سسا ةرور˘سض
.مهل ةلوؤوسسملا تاهجلا ةتافتلاب

انوروكلا راصشتناو يلزنملا رجحلا ةرتف عم انمازت

يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنإلا نم نوكتسشي ةسسوتيلاكلاو لاحرب ناكسس

يدافتل ئراوطلا ةلاح نم مغرلابف ةرتفلا هذه لÓخ ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم سشيمهتلا ةصسايصس نم سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ناكصس ددن
ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم ةذختملا ةيئاقولا قرطلا مادعنا نم اوكتصشا ناكصسلا نأا لإا جورخلا مدعو مهلزانم يف ثوكملا سسانلا مازلإا و انوروك سسوريف

 .ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع تايدلبلا يقاب هب موقت ام لثم ةيمومعلا نكامألاو ءايحأÓل ميقعتلاو فيظنتلا تايلمعب مايقلاك ةقطنملاب

بيلحلاو ديمصسلا يتدام مادعنا ىلع اجاجتحا

لاحربب تاعيرتلا ونطاوم
«ةنداكلا» ـب ةيدلبلا نوقلغي

ةبانعب لاحرب ةرئادل ايرادإا ةعباتلا تاعيرتلا ةقطنم ناكسس ضسمأا ضضفتنا
ىلع اجاجتحا «ةنداكلا» ةيديدحلا لافقألا مادختسساب ةيدلبلا رقم قلغب
ضصخألاب و ةرتفلا هده لÓخ ناكسسلا اهسشيعي يتلا ةيرزملا عاسضوألا
ىلع ةيئاذغلا داومل ةيراجتلا تÓحملاب بيلحلاو ديمسسلا يتدام مادعنا

ةيمويلا ةايحلا يف نيتيسساسسا يتدام امهنأا رابتعا ىلعو ةقطنملا ىوتسسم
تاطلسسلا فرط نم مهل ضشيمهتلا ةسسايسسب نوجتحملا ددن ثيح نطاوملل
ريملا بئان فرط نم مهدعو مت نيطرافلا نيمويلا لÓخ هنا ةسصاخو
بيلحلاو ديمسسلا عنسصم ىلإا ةلسسارم لاسسرإا متو ديمسسلا ةدام ريفوتب
يف نوناعي تاعيرتلاب نينطاوملا نأا تقولا يف ادهو دوعو درجم تيقب

عنمت كردلاو نملا حلاسصم اهب رسشتني تاقرطلا لك نا ةسصاخو تمسص
بيلحلاو ديمسسلا يتدام نأا امنيبو لقنلا مادعنا ادكو نينطاوملا لقنت
ةسشمهم تاعيرتلا تيقبو ةسشاطو لاحربك ةرواجملا قطانملاب ةرفوتم
تاهجلا نودسشانيو نوسضفتني مهلعج ام ادهو ةيسساسسألا داوملا مدعنتو
يف بيلحلاو ديمسسلا يتدام مهل بلجو لجاعلا لخدتلا ةرورسضب ةينعملا

MƒQjá aÉQì .ةيدلبلا حتف نيسضفارو تقو برقا

انوروك سسوريف نم ةيزارتحإلا تاءارجإلا راطإا يف

لامعلا ددع صصلقت «Óيل» ةسسسسؤوم
 ليدانملا جاتنإا ىلع يقبتو

كيرسشلا عم قيسسنتلاب «Óيل» ةيحسصلا داوملا ةعانسص ةكرسش تذختا
تاءارجإلاو ريبادتلا نم ةلمج ةسسسسؤوملا ةباقن يف لثمتملا يعامتجلا
يذلا يحسصلا عسضولا ببسسب ىودعلا لاقتنا نم اهلامع ةيامحل ةينمألا
ىلع ضصرحلا لجا نمو انوروكلا ضسوريف يسشفت يدافتلو دÓبلا هب رمت
ضسيئر تاميلعتب ةسسسسؤوملا تمزتلا دق ءيسش لك لبق لماعلا ةمÓسس
عم لامعلا ددع ضصيلقتلا يف ةلثمتملاو ضصوسصخلا اده يف ةيروهمجلا

03 ىلإا لماع003 نم لامعلا ضصيلقت مت ثيح تامدخلا ىندأا ريفوت
لامعلا روجأا ىلع ءاقبإلا ادكو تÓماعلا ءاسسنلا حيرسست عم طقف لماع
نم ةيزارتحلا تاءارجإلا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف ن˘ي˘حر˘سسم˘لا
ةللبملا ليدانملا ي˘ت˘سشرو˘ب ل˘م˘ع˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لا كر˘تو ا˘نورو˘كلا ضسور˘ي˘ف
اهيلع رثكي يتلا داوملا نم اهنأل ةدئاملا ليدانم جاتنإا و ةيقرولا ليدانملاو
عم ثدح امك اهب ةردنلا ثودح يدافت لجا نمو ةرتفلا هده لÓخ بلطلا
ادهو ديمسسلا ةدامو ميقع˘ت˘لا لا˘جو ي˘لو˘ح˘كلا ر˘ه˘ط˘م˘لا˘ك داو˘م˘لا ضضع˘ب
نايبلاو ةديرجلل حتاف ةزايب يباقنلا عرفلل ماعلا نيمألا تاحيرسصت بسسحب
يتلا ةيزارتحلا ريبادتلاو تاءارجإلا ضصوسصخب ةباقنلا هتردسصأا يذلا
لامعلا ددع ضصيلقت ةلثمتملاو انوروكلا نمز يف ةسسسسؤوملا اهب تماق
ةسسسسؤوملا تفكع امكو ةرتفلا هده يف نيلماعلا  لامعلل لقنلا ريفوتو
مايقلا ادكو فيظنتلاو ميقعت˘لا داو˘م ا˘م˘ك لا˘م˘ع˘ل˘ل مزاو˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
عم ضسوريفلا اده عم لماعتلا ةيفيك لوح تاداسشرإلا و ةيوعوت تايلمعب
امود ضصرحت اهنأاب ةباقنلا تدكأا اميف ادهو ىودعلا لاقتنا نم زارتحلا

MƒQjá aÉQì.مهقوقح نم ةدافتسسلاو لامعلا ةحلسصم ىلع

 مهتويب نم «نونفلا بأا» ـب عاتمتصسلا مهناكمإاب نويبانعلا

تايحرسسم صضورع حرتقي ةبانع حرسسم
«بوتويلا» ربع لافطألاو رابكلل

يلعافت جمانرب عسضو نع ةبانعب يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملا نلعأا
ةانقو «كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا هتحفسص ربع ةيفاقثلاو ةينفلا تاطاسشنلل
نم ةيادب ايموي لافطأÓل ةهجوم تايحرسسم ضضرع متيسس نيأا بوتويلا
نم ةيادب رابكلل ةهجوم تايحرسسم ضضرعو ،احابسص فسصنلاو ةرسشاعلا
ميظنت متيسس ا˘م˘ك ،ة˘با˘ن˘ع حر˘سسم جا˘ت˘نإا ن˘م اءا˘سسم ف˘سصن˘لاو ة˘سسدا˘سسلا

توسصلاب ثبت كوبسسيافلا ربع تÓئاعلاو بابسشلاو لافطأÓل ةقباسسم

ةميق زئاوج3 ضصيسصخت متيو ميكحتلا ةنجل نم اهرايتخا دعب ةروسصلاو
،«رسصتنن اعيمج» ،«ةياجح يليكحا» ناونع تاقباسسملا لمحتو ،نيزئافلل
ضضر˘ع ق˘ل˘ط˘ناو ،«حر˘سسم˘لا ى˘لإا ي˘نذ˘خ ي˘بأا» م˘سسرو «ة˘ل˘يا˘ع˘لا حر˘˘سسم»
،«ضشبواجي ام راونلا فيسصر» ةيحرسسمب ةيادبلا تناكو رابكلا تايحرسسم
نوكيسسف ةعمجلا ادغ امأا ،«بحلا ةعرسشأا» ةيحرسسم مويلا ضضرع متيسسو

ةيحرسسم ضسرام82 تبسسلا موي ،«ةنغزم» ةيحرسسم ضضرع عم دعوملا

موي ،«عيبرلا ديع» ةيحرسسم ضسرام92 دحألا موي ،«ناجنف يف ةعبوز»

13 ءاثÓثلا موي ،«ةمكاحملا راظتنا يف» ةيحرسسم ضسرام03 نينثلا

ضسرع» ةيحرسسم ليرفأا1 ءاعبرألا مزي ،«فدسصلا يوÓب» ةيحرسسم ضسرام

ليرفأا3 ةعمجلا موي ،«ةزيول» ةيحرسسم ليرفأا2 ضسيمخلا موي ،«مدلا

،«رئازجلا ازوميم» ةيحرسسم ليرفأا4 تبسسلا موي ،«ةدح اي ةدح» ةيحرسسم

ليرفأا6 نيثإلا موي ،«مراد ضصÓب دلوأا» ةيحرسسم ليرفأا5 دحألا موي
ةسصاخلا ةيحرسسملا ضضورعلاب قلعتي اميف امأا ،«ءاسسنلا عيبر» ةيحرسسم
«ةزجعملا ةلفطلا» ةيحرسسم ضضرعب ضسمأا ةحيبسص ةيادبلا تناكف لافطألاب
لانم» ةيحرسسم ادغو «دوقفملا «زنكلا» ةيحرسسم مويلا ضضرع متيسسو

«لمأا ةلحر» ضضرع متيسسف ضسرام82 تبسسلا موي امأا ،«لامرلا ةرحاسسو

ةيحرسسم ضسرام03 نينثإلا مويو «مÓحألا ةبرع» ضسرام92 دحألا مويو

ريطأاسس» ةيحرسسم ضضرع متيسسف ضسرام13 موي امأا ،«بيذلاو ةزعملا»
ةرسشاعلا ىلع ةيحرسسملا ضضورعلا ةدهاسشم لافطأÓل نكميو ،«ام اموي
بوتويلا ةانق ىلع ضضرعتسسف رابكلا تايحرسسم امأا ،احابسص فسصنلاو
فورعم نب قحلا دبع ةبانع حرسسم ريدم اعدو ،ةبانع حرسسمب ةسصاخلا
ضسوريف نم ةمزÓلا ةياقولا ريبادت ذاختاو مهتحسص ىلع ظافحلا نييبانعلا

نم ةجتنملا لامعأا فلتخم ةدهاسشم لجأا نم مهتويب يف ءاقبلاو انوروك
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ةدرابلا نيع قاورب تايفنحلا نع ءاملا باغ اميف

ءابرهكلا عاطقنا ببسسب عومسشلا ءاوسضأا ىلع تيبت ةدع ءايحأا
ةرركتملا تاعاطقن’ا ببصسب عومصشلا ءاوصضأا ىلعو مÓظلا يف ءاعبر’ا ىلإا ءاثÓثلا ةليل ةبانعب ةينكصس تاعمجتو ءايحأا ةدع تصضق

 . ةرصضخوبب يراديب و لينلا داوو لورصصلاو ةزارخ ،قاورب رارغ ىلع يئابرهكلا رايتلل
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نإاف ناكشسلا تاحيرشصت بشسحو
ةدوجوم باطعا ىلا عجري رمأ’ا

ةاذاحمب ةيشسيئر˘لا ة˘كب˘ششلا ى˘ل˘ع

نيدكؤوم44 مقر ينطولا قيرطلا
دوعت مل سسمأا ةحيبشص ةياغل هنأا
م˘˘غر لزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘ل
ر˘ي˘ث˘كلا ىوا˘كششلاو ت’ا˘˘شصت’ا
زاغلنوشس حلاشصمل ةبوانملل قرفل
تاعاطقن’ا تبب˘شست ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يف يئابرهكلا راي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
فا˘ف˘ج ي˘ف ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد
ةماعلا يتيدلب ءايحا يف تايفنحلا

رفشسا ام ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘فر˘ششلاو
طا˘شسوا ي˘ف ءا˘ي˘˘ت˘˘شسا ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘ع

ءاملا بايغ ناو ةشصاخ نينطاوملا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ي بور˘ششلا
طقاشست ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ه˘ي˘ف فر˘ع˘ت
نا˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘قو .ةر˘˘˘يز˘˘˘غ را˘˘˘ط˘˘˘˘ما

هنأا ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلل
ي˘ف ل˘شصا˘ح˘لا بذ˘بذ˘ت˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
برششلل ةحلا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت

ة˘م˘ل˘ع˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘ق  ن˘˘يأا ة˘˘فر˘˘ششلاو

ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘پر˘ئاز˘ج˘لا

ىوتشسم ىل˘ع  ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب

ةملعلا خشضلا ةطحمو زابرق لقح

ىلا عجار ببشسلا نا نيبت ثيح

را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا

ةطحم ىوتشسم ىلع يئابرهكلا

03و6 ةعاشسلا نم ةملعلا خشضلا

احابشص11 ةعاشسلا ةياغ ىلا ةقيقد

03 و8 ة˘عا˘شسلا ن˘م را˘˘ب’ا ا˘˘ما

رطشس’ا هذه ةباتك دح ىلا ةقيقد

ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا هذ˘هو

ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘ط˘ح˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم

يئابرهكلا رايتلا رارقتشسا راظتنا

.يداعلا ماظنلاو عيزوتلا ةرششابمل
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ةشصا˘خ ة˘ي˘ح˘شص ةدا˘ي˘ع تشضر˘ع˘ت

ىلا نينث’ا ةليل  زكرم ينوبلاب

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘قر˘˘شسل˘˘˘ل ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ا˘نردا˘شصم بشسحو . ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م

بحاشص ناف ربخلا تدروأا يتلا

بطلا يف ةشصشصخ˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا

ىلا سسمأا لوأا ةحيبشص مدقت ماعلا
مدقو ينو˘ب˘لا˘ب ةر˘ئاد˘لا ن˘مأا ر˘ق˘م
هتدايع سضرعتب ةيمشسر ىوكشش
سضعب ىلع وطشسلاو Óيل ةقرشسلل
ىلعو . ةيودأ’او ةيبطلا تادعملا
ى˘لا ن˘مأ’ا ناو˘عأا ل˘ق˘˘ن˘˘ت رو˘˘ف˘˘لا

ينكشسلا عمجتلاب ةعقاولا حرشسم

(c) او˘ما˘ق ن˘يا ز˘كر˘˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب

دخأا ع˘م ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘ثا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
تار˘ي˘ما˘ك و˘يد˘ي˘˘فو تا˘˘م˘˘شصب˘˘لا
ةدايعلا لخدمب ةتبث˘م˘لا ه˘ب˘قار˘م˘لا
فرط نم اهشصحفتو اه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
ةرششابم عم ةشصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

سضر˘غ˘ب ير˘ح˘تو ثح˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تقو عرشسأا يف ةانجلا لوشصولا

تفلخو تاقورشسم˘لا عا˘جر˘ت˘شساو

ةريبك ءايتشسإا ةلاح ةقرشسلا ةثداح
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كشس طا˘˘˘˘شسوا ي˘˘˘˘˘ف
ةشصاخ ءاوشس ادح ىلع ىشضرملاو
ريثكل ادشصقم ظعت ةدايعلا ناو
ن˘م ه˘مد˘˘ق˘˘ت ا˘˘نإا ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
اذه يف ةشصاخ مهيلإا تادعاشسم
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا
.دÓبلا
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ءاشضيبلا موحللا عيب تÓحم نم ديدعلا تفرع
يلو قطانمو تايدلب نم ديدعلا يف ءارمحلاو
نينطاوملا لبق نم اهيلع ريبك دفاوت ةبانع
عفترا يدلا جاجدلا ىلع بلطلا ةرثك ببشسب

مايأ’اب ة˘نرا˘ق˘م غ˘ل˘كل˘ل جد32  ىلا هر˘ع˘شس
ن˘˘ي˘˘ب حورا˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك هر˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يا ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

ظ˘˘حو˘˘ل ا˘˘م بشسحو.غ˘˘˘ل˘˘˘كل˘˘˘ل جد091و081
مامأا لكششت روباط ناف ءاعبرأ’ا سسمأا ةحيبشص

ءاشضيبلا موحللا عيب تÓحمو تابشصقم ةدع
ةياقولا ريبادتب نينطاوملا ء’ؤوه مازتلا نود
سسوريف نم ةياقولاو ينامأ’ا ةفاشسم مارتحاو
، ينوبلا ةيدلبب رارغ ىلع  ،دجتشسملا انوروك
جاجدلا محل ءارشش ىلع ريبك ثفاهت نع Óشضف
ةنيدملا طشسوب باطحلا و ةاطغملا قوشسلاب
اهباوبا تابشصقملا نم ديدعلا تقلغا نيح يف
مهتهج نم. ءاشضيبلا موحللا دوجو مدع ببشسب
طاششن ةلاح يف اودجو نمم ةئزجتلا راجت دكا

ةشصاخ ةئاملاب001 ةبشسنب ديازت بلطلا نأا

دعب نيريخأ’ا ينوبلا يف ءاشضيبلا مزحلا ىلع

ن˘ظ ن˘يأا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘ق

نكل قلغلاب ةينعم تابشصقملا نأا نينطاوملا

رار˘ق˘لا ن˘م ا˘هءا˘ن˘ث˘ت˘شسا م˘ت ا˘ه˘˘نأا ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف

ي˘ف رار˘م˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا

راجت نم ايموي مهلشصي ام مهعيبو طاششنلا

لوأا تنكمت نمأ’ا حلاشصم نأا ردجيو. ةلمجلا

دشسافلا جاجدلا نم راطنق71 زجح نم سسما

.ةبانع ةيدلبب ةينمأ’ا ةبقارملا طاقن ىدحإاب
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فرعي ام وا ةي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كشس د˘ششا˘ن˘ي
و يميرب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
لخدتلا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ششت˘˘ناو
انورك سسوريف يششف˘ت ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
لوخد دعب اءوشس مهلاوحا تدادزا نيا، رئازجلاب
فقوت ىلإا ىدا ام ةثلاثلا هتلحرم سسوريفلا

مهيلع ليحتشسملا نم تاب ثيح لقنلا لئاشسو
بايغ لظ ي˘ف ة˘شصا˘خ م˘ه˘لا˘ي˘ع تو˘ق ر˘ي˘فو˘ت
قطانملا هذهب ةيراجتلا تÓحملا و زباخملا
تاعيرتلا، ةفرششلا تايدلبب ةدجاوتملا ةيئانلا
نم ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘شصن˘ت و ة˘م˘ل˘ع˘لا،

امك، ة˘ششه˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ها˘ج˘تا ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘شسم
مهديوزت و لخدتلاب ةينعملا تاهجلا اوبلاط
ديمشسلا ةدام ةشصاخ ة˘ي˘كلÓ˘ه˘ت˘شسإ’ا داو˘م˘لا˘ب
مادع˘نا ع˘م رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ف˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو
تايدلبلا هذهب يتاششملاو ىرقلا يف زباخملا
تايعمجلا سضعب ىلع ارشصتقم رودلا ىقبيل،

هذه سضعب ىلإا تلقنت يتلا مشستبا ةعومجمك
تايمك عيزوتب سسما تماق و ةيئانلا قطانملا

ريخلا سسان ،ناكشسلا ىلع ةيئادغلا داوملا نم
ةريبك تادوهج˘م˘ب مو˘ق˘ت ىر˘خأ’ا ي˘ه لا˘حر˘ب
يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا ،ءابولا يششفت ذنم

ديمشس سسي˘ك006 عيزوتب اشضيا ما˘ق ة˘با˘ن˘ع
نم ناك يتلا قطانملا هذه يف نينطاوملا ىلع
ةيمها ةيلحملا تاطلشسلا يلوت نا سضورفملا

دق ناك دارج لو’ا ريزولا نا ةشصاخ اهب ةغلاب
كف لجأا نم يلا˘ج˘ع˘ت˘شسا ط˘ط˘خ˘م ن˘ع ن˘ل˘عا
ةدعاشسملا ميدقتو ةيئانلا قطانملا نع ةلزعلا
لكاششملا ةيوشست اذكو نيمورحملا ناكشسلل
هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم˘˘لا
سسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘˘فو اذ˘˘هو ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
اذه نأا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ح˘شضوأاو ،«ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سساشسأا ىلع هدادعإا مت يلاجعتشس’ا ططخملا

لجأا نم ةرم لوأ’ ةموكحلا اهتدعُأا ةطيرخ
هذه تنكمو ،رئازجلا يف لظلا قطانم ديدحت
لظلا قطان˘م دد˘ع نأا ة˘ن˘يا˘ع˘م ن˘م ة˘ط˘ير˘خ˘لا

ةمشسن نييÓم9 اهلهأاي ةقطنم فلأا51 قوفي
ناكشسلا ددع سسمخ يأا ،نيينعملا ناكشسلا نم
.نطولل يلامجإ’ا

لينلا داوب خصضلا ةطحم نع ءابرهكلا عاطقنا ببصسب

ينوبلاب ءايحأا «مرحت» زاغلنوسس

بورسشلا ءاملا نم  تاعيرتلاو
ةيدلبب ءايحأا8 ينطاوم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا  تنلعا

ءامل عيزوتلا يف اذبذت نا تاعيرتلا ةيدلبب ىرخأاو ينوبلا

ىلع ييابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا ي˘ف عا˘ط˘ق˘نا ءار˘ج أار˘ط د˘ق بر˘ششلا

سسما لوأا ةليل ذنم كلاذو لينلا داو خشضلا ةطحم ىوتشسم

بشسحو .ءاعبر’ا سسمأا دح ىلإا احابشص01 ةعاشسلا ىلع

، ةيباششلا ، لورشصلا نم لك يه ةينعملا  ءايح’ا ناف نايبلا

، ءاقرزلا ةكربلا ، ورابج نيع، دايز داو ،ةزارخ ، لينلا داو

را˘ي˘ت˘لا ي˘ف عا˘ط˘ق˘ن’او ، ل˘ي˘عا˘م˘شسإا برا˘ششو˘ب ، كا˘تو˘˘كي˘˘ل

ةحرابلا ذنم كلاذو تاعيرتلا رابآا كلاذك سسم دق يئابرهكلا

داو،  تاعيرتلا، ةينعملا قطانملا و ’اوز ةثلاثلا ةعاشسلا ىلع

عم قيشسنتلابو هنأا نايبلا دكأا امك ةششاط ةيرقو ، بنعلا

لاح ةيداعلا هتلاحل دوعيشس  عيزوتلا نأا زاغلنوشس ةشسشسؤوم

.نايبلا بشسحب يئابرهكلا رايتلا ةدوع
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ةيبابصش تاعومجمو تايعمجلا اهيلع تفرصشأا

تافاسسم عسضوو يسسارك ضصيسصخت

لورسصلا ديربب نيدعاقتملا ةياقول
لورشصلا يح ينطاوم ناشسحتشسا تيقل ةبيط ةردابم يف

يحلاب ةطششان˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ما˘ق ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةياقولل تافاشسم نيعتو يشسارك عشضوب ةيبابشش تاعومجمو

كولشسلا يحلاب يديربلا زكرملاب نيدعاقتملا ةئفل نامأ’او

ةدعاشسملا يف هرودب يندملا عمتجملا يعو ىدم نيبي يذلا

سسوريف يششفت نم ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارج’ا يف ةلاعفلا

عيو˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م كل˘لذو د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك

ي˘عاو ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘˘ج ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

تحت ةياقولل لÓخ نم سسوريفلا ةهباجم يف ةيلوؤوشسملاب

يحب يندملا عمتجملا ناكو. » يعاو انإا.. نطاوم انأا» راعشش

ناشسن’ا قوقحل ةي˘ن˘طو˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو رار˘غ ى˘ل˘ع لور˘شصلا

ةينطولا ةيعمجلاو ءاجر ةيعمج بتكمو ةيمنتلا ةيعمجو

ةيعمجو نيملشسملا ءاملعلا ةيعمج عرفو ةيمنتلل رئازجلا

تاردابم ةدعب اوماق ةيشضاير تايعمج يلثممو ريخلا تانب

تيقل ةيعوط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ي˘ح˘ل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل

يعولاو نماشضتلاو لفاكتلا ببشسب يحلا ناكشس ناشسحتشسا

لÓخ نم انوروك يششفت ةهجاومل ةياقولل قرط عابتا ةيمهأاب

دجاشسملا ط˘ي˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ط˘ي˘ح˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاو ةيراوجلا ةدايعلاو يديربلا زكرملاو

. اهريغو نيرفاشسملا فقاومو
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دÓبلا هفرعت يذلا نهارلا تقولا اولغتصسا

ةيباغلا ةورثلاب ثبعلل

تاباسصع ىلع ابرح نونسشي تاباغلا ناوعأا

يرحبلا ربونسصلا ىلع ءادتع’ا
دشض اهبرح ةبانع ةي’ول تاباغلا ةظفاحم حلاشصم لشصاوت

ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا˘ب سسا˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘شصع

قطانمب ةشصاخ يرحب˘لا ر˘بو˘ن˘شصلا را˘ج˘ششأا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا˘ب

كل˘˘ت لوا˘˘ح˘˘ت ثي˘˘ح بن˘˘ع˘˘لا داوو يد˘˘يار˘˘شسو ي˘˘ب˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘شش

يششفتب دÓبلا هب رمت يدلا عشضولا لÓغتشسا تاعومجملا

تائيهلاو تاشسشسؤوملا لك لودلا دينجتو انوروك سسوريف

ةيلمع لÓخ نم سسوريفلا ةهباجمل تاباغلا ناوعأا اهنيب نم

بشسحو.ينوناق ريغلا اهطاششن نم فيثكتل ةياقولاو ريهطتلا

ةيرود لÓخ هنأا ءاعبرأ’ا سسمأا ةبانعب تاباغلا ةظفاحم نايب

زوحل يديارشس تابا˘غ م˘ي˘ل˘قإ’ ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت

نم تاباغلا ناوعأا نكمت32/30/0202 خيراتب ةرجنملا

يف نودتعم هعطق نم نكمت يرحب ربونشص دومع52 زجح

يفو.دÓبلل ةنهارلا عاشضوأ’ا كلذب نيلغتشسم ةعيبطلا قح

لوأا ةبانع ةي’ول تاباغلا ةظفاحم ناوعأا ماق لشصتم قايشس

ةيرششبلا اهتايناكما ريخشستب ينوبلا ةيدلب عم قيشسنتلاب سسما

ميعطتو ريهطت تايلمعب مايقلل جيراهشصو داتع نم ةيداملو

.قيلÓعلو ةرورعزوب نم لكب ةيباقعلا تاشسشسؤوملل
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نمأ’ا حلاصصمل ةيمصسر ىوكصش مدق اهبحاصص

 ينوبلا يف ةقرسسلل ضضرعتت ةسصاخ ةدايع

نامأ’ا ةفاصسمب مازتل’اب تاوعدلا مغر

 تايدلب ةدعب ءاسضيبلا موحللا عيب تÓحم ىلع روباط

  زباخملا مادعناو رورملا ةكرح فقوتل ارظن ديمصسلا ةصصاخ

ةيكÓهتسس’ا داوملاب مهديوزتل لخدتلا يلاولا نودسشاني لظلا قطانم ناكسس

تنرتن’ا نم نينطاوملا مرحي ةبيعسشلاب نكسسم004 يحب ةيفتاهلا لباوكلا ةقرسس
نع اوربع يذلا ناكشسلا ىلع تنرتن’ا ةمدخ عاطقنا يف ببشست ام ةيفتاهلا لباوكلا ةقرشس ةيلمع سسما لوا ةبيعششلاب نكشسم004 يح دهشش
دÓبلا يف يششفتملا ءابولا مغر لاملا مهمه تاب نيذلا دارف’ا سضعب نم فينحلا اننيدل ةلشصب تمي’ يذلا نيششملا لعفلا اذه نم مهشضاعتما

تاهجلا لخدت بلطتي ام وهو ةراجحلاك تحبشصأاو تشصق دق دارف’ا ء’ؤوه بولق نا ريغ ملاعلا لود بلغا ربع تائملا حاورا دشصحي يذلاو
رجحلا نينطاوملا لوخد نيلغتشسم ةيئابرهكلا كÓشس’ا ةقرشس اهيف متي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تشسيل اهنا ةشصاخ، ةباشصعلا هذهل دح عشضو و ةينمأ’ا
دلومب ةلوشصوم ريغلا ءابرهكلا كÓشسا ةقرشس ةيلمعل، رامع يديشسب ديز نبا دجشسم كلذ لبق سضرعت نيا ةقرشسلا تايلمع ديفنتل يحشصلا
ةبيعششلا ناكشسل تنرتنأ’ا و تباثلا فتاهلا ةمدخ ريفوت و لباوكلا هذه سضيوعت لجأا نم اهعشسوب ام لك موقت ةينعملا تاهجلا اهتهج نم.ءابرهكلا
U¢. Ü .ةيئابرهكلا كÓشس’ا ةقرشس نم نيررشضتملا



ىل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘عذ˘˘لا ىدأا ا˘˘م˘˘بر
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘ك
د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت˘˘ل
˘˘ماد˘˘قإا ىلإا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح ةد˘˘ع لود˘˘ب
نم ةريب˘ك تا˘ي˘م˘ك ءار˘شش ىل˘ع سضع˘ب˘لا
اهنمشض نم يتلا ةشصاخلا تامزلتشسملا
،ةيحا˘ن ن˘م ا˘هذا˘ف˘ن˘ل ًا˘ب˘شسح˘ت ة˘يودألا

ثد˘ح˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ششخو
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م لو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ي˘ق ع˘م ًا˘شضيأا ن˘ماز˘ت ا˘م و˘˘هو ،ىر˘˘خأا

ل˘˘ك˘˘ششب ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شصلا سضع˘˘˘ب
ءبع فيفختل را˘ه˘ن˘لا لÓ˘خ ع˘ط˘ق˘ت˘م
اميف سضرعتشسنو.اهيفظوم نع لمعلا

ةنمآلا ةيلزنملا تاجÓعلا سضعب يلي
اه˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘لا˘ع˘ف˘لاو

ة˘يودأÓ˘ل لو˘شصو˘لا ي˘ف قا˘ف˘خإلا د˘˘ن˘˘ع
جÓ˘ع ي˘ف مد˘خ˘ت˘شست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا

اهن˘م˘شض ن˘مو ة˘ع˘ئا˘ششلا تلا˘ح˘لا سضع˘ب
با˘ه˘ت˘لاو لا˘ع˘شسلا ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ملآلا
كلت ىلع دامتعلا نكمي ثيح ،قلحلا
ا˘ه˘نأل ،ددر˘ت وأا فو˘خ نود تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا

:ءابطأاو ءاربخ تايشصوت قفو ةمدقم
ن˘ك˘م˘ي :ملآلاو عا˘جوأÓ˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب –
وأا ةن˘خا˘شس ها˘ي˘م ة˘جا˘جز˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا

كلت دعاشست دق ثيح ،ةدراب ةدامشض
لكششب فيفختلا يف ةطيشسبلا ءايششألا

عاجوأÓل ة˘ي˘ع˘شضو˘م˘لا ملآلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضع˘˘لا
امك ةداحلا تاباشصإلا نع جتانلا ملألا
.تاءاوتلإلا

نكمي يتلا قرطلاو لاعشسلل ةبشسنلاب –
:هتابون ةئد˘ه˘ت ة˘ي˘غ˘ب ا˘ه˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا

Óًيدب دعي يذلا ،لشسعلا ةبرجت نكمي

،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا لا˘ع˘˘شسلا ة˘˘يودأل ًاز˘˘ي˘˘م˘˘م
.لاعشسلا ئدهيو قلحلا بطري ثيح

يف ةب˘غر˘لاو نذألا ع˘م˘ششل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب –
تيز ة˘بر˘ج˘ت ن˘ك˘م˘˘ي ،ه˘˘ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ل˘ح˘م ل˘ح˘ي نأا ن˘ك˘م˘ي يذ˘لا ،نو˘ت˘يز˘˘لا
يت˘لا تاذاذر˘لا وأا ة˘ل˘ئا˘شسلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

جار˘˘خا ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست ي˘˘ف ةدا˘˘ع مد˘˘خ˘˘ت˘˘شست

ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘نذألا ن˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ششلا
هايملا نم ردق مادختشسا وأا همادختشسا
.سضرغلا سسفن ةيدأاتل
يشس نيماتيف سصقن ةلكششمل ةبشسنلاب –
ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘شسج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ر˘ي˘ب˘ك رود ه˘ل نأاو ة˘شصا˘خ ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘شسم
ن˘ك˘م˘ي :ة˘عا˘ن˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب
وأا ،د ن˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘شضا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

يتلا ،ةيئاذغلا د ني˘ما˘ت˘ي˘ف تÓ˘م˘ك˘م˘ب
ع˘ن˘م ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب د˘عا˘شست ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
.يشسفنتلا زاهجلا تاباهتلا

نع جتانلا قلحلا باهتلل ةبشسنلاب –
:ةيريتكبلا وأا ةيشسوريفلا تاباهتللا

ة˘˘˘يودألا ن˘˘˘ع ة˘˘˘شضا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسلا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘˘ي
وأا ح˘لا˘م˘لا ءا˘م˘لا˘˘ب كلذ˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا

.جلثلا تاشصاشصمو جلثلا تابعكم

:د˘ل˘ج˘لا ة˘ك˘ح ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب –
د˘ن˘˘ع نا˘˘فو˘˘ششلا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
سصاو˘خ˘ب ىظ˘ح˘˘ي ثي˘˘ح ،ما˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘شسلا

،تا˘˘˘با˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل ةدا˘˘˘˘شضم تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘تو
ل˘ك˘ششب د˘ل˘ج˘لا ة˘ئد˘˘ه˘˘ت ىل˘˘ع د˘˘عا˘˘شسيو
.ةياغلل ريبك
يتلا ةير˘ي˘ت˘ك˘ب˘لا ىود˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب –
:نيعلا ن˘ف˘ج˘ب ة˘ي˘ت˘يز˘لا ةد˘غ˘لا بي˘شصت
،ة˘ئ˘فاد ةدا˘˘م˘˘شضب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي

ةدح نم فيفختلا يف ديفت اهنأا ثيح
ديدشصلا˘ب ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م˘لا تا˘جار˘خ˘لا كل˘ت

.نفجلا ىلع
عادشصلا عجو نم فيفختلل ةبشسنلاب –
بيلحلا ةفشصو ةبرجت نكمي :يفشصنلا
ح˘˘˘شصن˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح ،را˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصلاو ن˘˘˘˘خا˘˘˘˘شسلا
ةملظم ة˘فر˘غ ي˘ف ثو˘ك˘م˘لا˘ب ءا˘ب˘طألا

) ئ˘˘فاد˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م بو˘˘˘ك بر˘˘˘ششو

مث نمو ( ئدهملاو نكشسملا هريثأاتل

ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع را˘˘˘˘ب˘˘˘˘شص ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘˘شضو

.نيغدشصلاو

حرقت ةدح نم فيفختلل ةبشسنلاب –

ة˘ي˘عو˘ن˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا ن˘ك˘م˘ي :ن˘يد˘ي˘˘لا

يتلا نطقلا نم ةعونشصملا تازافقلا

نم فيفخ˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب د˘ي˘ف˘ت

.ةملؤوملا تاحرقتلا كلت ةدح

ن˘ك˘م˘ي :كا˘شسمإلا تلا˘ح˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب –

يذ˘لا قو˘قر˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘شصع˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

.يعيبط نيلمك لمعي

نكمي :ةطيشسبلا قور˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب –

عشضوم ديربت دعب رابشصلاب ةناعتشسلا

.ًلوأا دراب ءامب قرحلا
91˘˘˘˘–د˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا

،دجتشسملا انوروك مشساب فورعملا
و˘˘ه˘˘ف ،عزا˘˘ن˘˘م Ó˘˘ب م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ثيد˘˘˘ح

ىلإا يدؤو˘˘ي د˘˘˘قو را˘˘˘ششت˘˘˘نلا ع˘˘˘ير˘˘˘شس
ن˘ي˘يÓ˘م˘ل ر˘˘عذ˘˘لا ا˘˘ب˘˘ب˘˘شسم ،ةا˘˘فو˘˘لا
تد˘ع˘شص نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خو ،ر˘˘ششب˘˘لا

هفينشصت ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم
ا˘م˘ك ن˘ك˘˘لو.ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ىلإا ءا˘˘بو ن˘˘م
هذه نإاف ،ءابطألا نم ريثك دكؤوي
ىلإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب˘˘ف ،ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا تشسي˘˘˘ل
دق رششبلا نأا دجن ،يملاعلا خيراتلا
دعب رارمتشسلاو ةاجنلا اوعاطتشسا
ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘ي˘˘شسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘˘بوأا را˘˘˘ششت˘˘˘نا
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شسار˘˘˘˘شش
ىر˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف تر˘˘˘ّي˘˘˘غ د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
.خيراتلا

ةينابسإلا ازنولفنإلا
لوألا يئا˘بو˘لا سسور˘ي˘ف˘لا و˘ه سسي˘ل
ه˘ق˘ب˘˘شس د˘˘ق˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘خألا نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘لو
،ةديد˘ع ة˘ي˘ئا˘بو تا˘شسور˘ي˘ف هÓ˘تو
ىل˘ع ة˘شسار˘شش م˘هر˘ث˘كأا نا˘ك ه˘ن˘ك˘˘لو
از˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نإلا تر˘˘˘ششت˘˘˘نا .قÓ˘˘˘طإلا

8191 ما˘ع ف˘ير˘خ ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا

ا˘كر˘ي˘مأا ءاز˘˘جأا سضع˘˘بو ا˘˘بوروأا ي˘˘ف

لك ىلإا كلذ دعب تلقتنا مث ،ايشسآاو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘شضرألا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘نأا

ازنول˘ف˘نإلا سضار˘عأا تنا˘ك.ا˘ب˘ير˘ق˘ت
ع˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘با˘˘ششت˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لا از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نإلا سضار˘˘عأا
ة˘شسار˘˘شش ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ه˘˘نأا لإا ،ةدا˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

م˘˘˘˘قر نإا ىت˘˘˘˘ح ،ارا˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نا عر˘˘˘˘˘شسأاو

005 و˘˘ح˘˘ن˘˘ب رد˘˘ق ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا

ا˘م يأا ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح سصخ˘شش نو˘ي˘ل˘م
ةيشضرألا ةركلا دادعت ثلث يزاوي
ةافو يف ببشستو ،تقولا كلذ يف

نويلم05 ىلإا02 ن˘م بر˘ق˘ي ا˘م
نم دكأاتلا نكمي ل نكلو ،سصخشش
ن˘ك˘ت م˘ل تا˘ي˘ئا˘˘شصحإلا نأل م˘˘قر˘˘لا

مل .يرتشسيه عقوم بشسح ،ةقيقد
ة˘شسار˘شش ي˘ف بب˘شسلا ا˘ه˘ت˘˘قو فر˘˘ع˘˘ي

ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ي˘ئا˘بو˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘˘ه
لقتني ناك دقف ،ىودعلا لهشس ناك
ن˘˘˘م ج˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لا ذاذر˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو سسط˘ع˘˘لا وأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ع˘ط˘ت˘شسي م˘ل.ة˘يدا˘ي˘ت˘علا لا˘ع˘فألا
حا˘˘ق˘˘ل ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
،سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ءا˘ف˘ششلاو ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةا˘˘ي˘˘ح تارود ل˘˘ك˘˘ك ىه˘˘ت˘˘نا ه˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل

فيشص يف˘ف ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا

فاششت˘كا نود ءا˘بو˘لا ىه˘ت˘نا9191

ىهتنا هب اوبيشصأا نيذلا لكو ،لشصم

مهماشسجأا نأا امإا ىتوم امإا رمألا مهب

ة˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ةدا˘˘شضم ا˘˘ما˘˘شسجأا تنّو˘˘ك

.سسوريفلا

ةيويسآلا ازنولفنإلا
ة˘˘يو˘˘ي˘˘شسآلا از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نإلا تر˘˘˘ششت˘˘˘نا

7591 ماع ءاتشش ةياهن (2نأا2سشتأا)

لقتنا مث ،ايشسآا قرششو نيشصلا يف

ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘مأا ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م

ةليل˘ق ر˘ه˘ششأا نو˘شضغ ي˘فو ،ف˘ي˘شصلا

سضر˘˘˘م ىلإا از˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نإلا تلّو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

لماوحلاو لافطألا فدهتشسا يئابو

ءا˘˘ت˘˘ششلا لو˘˘˘خد˘˘˘بو ،ن˘˘˘شسلا را˘˘˘ب˘˘˘كو

يبونجلا فشصنلا يف ءابولا رششتنا

ه˘˘˘با˘˘˘ششت˘˘˘ت.ة˘˘˘ي˘˘˘شضرألا ةر˘˘˘ك˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

ع˘م ة˘يو˘ي˘شسآلا از˘نو˘ل˘ف˘نإلا سضار˘˘عأا

ل˘ث˘م ة˘يدا˘ع˘لا از˘نو˘ل˘ف˘˘نإلا سضار˘˘عأا

اهنكلو ،ةح˘ك˘لاو ة˘ششعر˘لاو ىم˘ح˘لا

بب˘˘شسب تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا رد˘˘ق˘˘˘تو ،سسر˘˘˘ششأا

نويلم2 و˘ح˘ن˘ب از˘نو˘ل˘˘ف˘˘نإلا هذ˘˘ه

طقف ارهشش81 يلاوح يف سصخشش

لو˘˘˘˘ح سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘نا

هذ˘˘ه ن˘˘م نو˘˘جا˘˘ن˘˘لا نو˘˘ك.م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ةدا˘˘˘˘شضم ا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘شسجأا از˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘نإلا

ةفاشضإلاب– اذه مهاشسو ،سسوريفلل

اذ˘˘˘ه د˘˘˘شض حا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘شصو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىلإا

هرا˘ششت˘نا م˘ي˘ج˘ح˘ت ي˘˘ف –سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو

.هب ةباشصإلا ءارج نيفوتملاو

ريزانخلا ازنولفنإ
،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ار˘با˘غ ءا˘بو ن˘ك˘˘ي م˘˘ل

يشسوريفلا ءابولا ركذتي عيمجلاف

م˘شسا˘ب ر˘ه˘ت˘ششا يذ˘˘لا،““1نأا1سشتأا““

ماعلا يف رهظ ،ريزان˘خ˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نإا

ءاح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ر˘ششت˘ناو،9002

،قاطنلا يملاع ارعذ اببشسم ملاعلا

اشضارعأا ببشسي سسوريفلا ناك دقف

از˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نإلا سضار˘˘˘عأل ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ششم

ا˘ه˘ن˘ك˘لو ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

ةافولا ببشستو ةشسارشش رثكأا حبشصت

.ربكأا ةبشسنب

نم9002 عي˘بر ي˘ف را˘ششت˘نلا أاد˘ب

ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو ،كي˘˘˘شسك˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ة˘ي˘كر˘ي˘مألا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

رششتنا ةل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘شسأا نو˘شضغ ي˘فو
ن˘ل˘ع˘ت˘ل ،م˘لا˘ع˘لا لود ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ةه˘جاو˘م دد˘شصب ر˘ششب˘لا نأا ف˘ي˘شصلا

دد˘ع غ˘˘ل˘˘بو ،د˘˘يد˘˘ج ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ءا˘˘بو

فلأا81 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا
.م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘˘˘ف سصخ˘˘˘˘˘˘شش
اذه نأا نيبت ةيملعلا ةظحÓملاب
تا˘ع˘ب˘ت ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘ي ل سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ىد˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا دار˘˘فأÓ˘˘ل ة˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م

نأا ينعي ام وهو ،اماع56 مهرمع
هنم ةيعيبط ةعانم نوك مهمشسج

سسور˘ي˘ف˘ب ة˘م˘˘يد˘˘ق ة˘˘با˘˘شصإا بب˘˘شسب
،ثيدحلا روحملا سسوريفلاب هيبشش
مل ةيمشسوملا ازنولفنإلا تاحاقلو
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘˘م اد˘˘˘حأا ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
ةباشصإلا لدعم سضفخنا.سسوريفلا

تنلعأا ىتح ايج˘يرد˘ت سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
فيشص يف ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم

مل سسوري˘ف˘لا˘ب ة˘با˘شصإلا نأا0102
نأا م˘˘˘˘غر ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘بو د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
نآلا ىت˘˘˘˘ح لاز˘˘˘˘˘ي ل سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

نأا نكمملا ن˘مو ن˘ير˘ي˘ث˘ك˘لا بي˘شصي
.ةافولا يف ببشستي

انوروك سسوريف ىلع يسضقت ’ ةنخاسسلأ تابورسشملأو ءاملأ ةعئاسش :يفنت وكسينويلا
،““91 ديفوك““ ديدجلا انوروك سسوريف لوح تاعئاششلا لوادتو رششن مدعب ،““وكشسنويلا““ ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تبلاط
نإا““ ةمولعم لوح ،رتيوت ىلع اهباشسح ربع ،وكشسينويلا تدرو.ةللشضملا تامولعملل ىدشصتلابً اشضيأا انمزلُت سسوريفلا دشض ةكرعملا نأا ةدكؤوم

سشاعنإا دّيجلا نم هّنأا ىفّ كشش ل““ :ةلئاق ،““سسوريفلا ىلع ءاشضقلل ةيفاك ةقيقد51 لك ةنخاشسلا تابورششملاو ءاملا برشش
ةكرعملا نإا ،تاعئاششلا اورششنت ل ،وكشسينويلا تفاشضأاو.““انوروك سسوريف ىلع ءاشضقلا ىف دعاشسي ل كلذ نكل ،رارمتشساب مشسجلا

.ءيشش ىأا رششن لبق اهرداشصم نم تامولعملا ىشصقت ىلع اوشصرحا ،ةللشضملا تامولعملل ىدشصتلابً اشضيأا انمزلُت ““91_ديفوك““ دشض
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ةــحص
ةعاسلا

! تايلديصلاب ةيودفا ضعب صقن ضِّوَعُت

..كسفن عم ايعقاو نك..ملاعلا ةياهن تسيل انوروك

انوروك ببسسب قلقلأ ىلع ةرطيسسلل حئاسصنلأ زربأأ ةيرسشبلأ اهنم تجنةيسسوريف ةئبوأأ

ةقيقدلا ءايحألا يف سصشصختم ملاع يشضاملا عوبشسألا اهراثأا يتلا ىربكلا فواخملا دعب
يف قشصب˘لا““ ه˘ب˘ششي سصا˘خ˘ششألا د˘حأا ن˘ي˘خد˘ت ن˘ع ج˘تا˘ن˘لا را˘خ˘ب˘لا قا˘ششن˘ت˘شسا نأا ن˘م هر˘يذ˘ح˘ت˘ب
اينروفيلاك ةعماجب بطلا ةيلك يف دعاقتملا ذاتشسألا ،زتيونيب لاين روتكد جرخ ،““هجولا
راخب ي˘ف ر˘ششت˘ن˘ي ن˘ل91”–ديفوك““ دجتشسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف نإا لو˘ق˘ي˘ل ،و˘ك˘شسي˘شسنار˘ف نا˘شس
.ريفزلا دنع نخدملا سصخششلا لعشسي مل ام ةينورتكلإلا رئاجشسلا

رئاجشسلا نيخدت نع جتانلا راخبلا نأا تابثإل ةيفاك ةلدأا دجوت ل هنأا لاين روتكد فاشضأاو
رادقم نأا ًاحشضوم ،ر˘ي˘غ˘لا ة˘با˘شصإل م˘ي˘ثار˘ج˘لا ن˘م ًا˘ي˘فا˘ك ًارد˘ق ل˘م˘ح˘ي نأا ن˘ك˘م˘ي ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلا
ترهظأاو.ىودع ببشسي نأا دراولا ريغ نمو ًادج ًادودحم نوكي راخبلا يف باعللاو طاخملا
ةرطخلا ةيحشصلا تافعاشضملا نم ًاديزم ببشسي91–ديفوك سسوريف نأا تاشساردلا نم ديدعلا
،كلذ ءارو رشسلا نع نولءاشستي نيشصلا يف نيثحابلا لعج ام وهو ،ءاشسنلاب ةنراقم لاجرلل
لاجرلا يثلث يلاوح نأل ،نيخدتلل رثكأا لاجرلا ليمب ةقÓع رمأÓل نوكي نأا مهحيجرتو
ل هنأا اودكأا ةماعلا ةحشصلا يلوؤوشسم نكل.ءاشسنلا نم5 % نم لقأاب ةنراقم نونخدي كانه
تلاح نم طقف4.1 % نأا نيبت تانايبلا ناو اميشسل ،ةيرظنلا كلت معدت ةيفاك ةلدأا دجوت
ليم يلياد˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘شص قا˘ي˘شسلا اذ˘ه˘ب تدروأاو.ن˘ي˘ن˘خد˘م˘ل تنا˘ك كا˘ن˘ه ا˘نورو˘ك بب˘شسب ةا˘فو˘لا
91–ديفوك نإا لوقت يتلا ةيرظنلا معدت تانايب دجوت ل“ هلوق لاين روتكد نع ةيناطيربلا

نأا وه همهفأا امو .ةينورتكلإلا رئاجشسلا نيخدت نع جتانلا راخبلا لÓخ نم رششتني نأا نكمي
،هايملا نم ًادج ةريغشص تائيزج نم فلأاتي هقاششنتشسا متي يذلا ةينورتكلإلا رئاجشسلا راخب
.باعللا نم تارطق سسيلو ،ةهكنلاب ةشصاخ تايوايميكو نيرشسيلغ ،لوكيلج نيليبورب
تاميشسجلا نوكت امني˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘شسب ر˘خ˘ب˘ت˘ي˘ف ن˘ي˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ج˘تا˘ن˘لا ءا˘ب˘ه˘لا ا˘مأا
ًايبشسن ةليوط ةرتفل ءاوهلا يف ىقبت اذهلو مجحلا يف ةريبك سسطعلا وأا لاعشسلا دنع ةثعبنملا

نم رمألا عقاو يف ةروطخ يأا لكششي ةينورتكلإلا رئاجشسلا راخب نأا نظأا ل اذهلو .نمزلا نم
.““ريفزلا دنع نخدملا سصخششلا لعشس نأا ةلاح يف لإا91–ديفوك سضرم رششن ثيح

! انوروك سسوريف لقني ’ةينورتكلإلا رئاجسلا راخب

نع فشكلا
“ةيفخ ضارعأ“
سوريفل ةديدج

“انوروك“

يف زرد˘ن˘ي˘ل˘ف ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘ل ن˘ي˘ب˘ت
ىشضر˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ا˘ي˘لار˘ت˘˘شسأا بو˘˘ن˘˘ج

م˘ل ن˘يذ˘لا ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا
،ةداتع˘م˘لا سضر˘م˘لا سضار˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت
ة˘˘شسا˘˘ح ناد˘˘ق˘˘فو مد˘˘لا ر˘˘ق˘˘ف ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ي˘˘ف ر˘˘شش˘ُ̆ن ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘كذو.م˘˘˘ششلا
““”sserpXlacideM،سسرا˘˘شس سسور˘˘ي˘˘˘ف نأا
سضرم ىلإا يدؤوي يذلا،“VOC-2” يجاتلا
ءاششغلا مروت يف ببشستي،91” – ديفوك“
تا˘شسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘جرد˘ب ي˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
هذ˘ه نأا نو˘شصشصخ˘ت˘م˘لا  د˘ق˘ت˘ع˘يو.ىر˘˘خألا
ف˘ششك˘ل˘ل ا˘ه˘ب للد˘ت˘شسلا ن˘ك˘م˘˘ي سضار˘˘عألا

نود نم نو˘شضر˘م˘ي“ نيذلا ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘ع
دق مدلا رقف نأا نوثحابلا دشصرو.““سضارعأا

ىل˘ع ر˘ه˘ظ˘ي يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا سضرا˘ع˘لا نو˘˘ك˘˘ي
نو˘م˘ي˘شس لا˘قو.ىود˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا

زرد˘˘ن˘˘ل˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ي˘˘˘ف ذا˘˘˘ت˘˘˘شسألا ،ي˘˘˘نرا˘˘˘ك
ل نيذلا سسوريفلا يلماح نإا““ :ةيلارتشسألا

ل بلاغلا يف سضرملا سضارعأا مهيلع رهظت
رشسفي نأا ن˘ك˘م˘ي ا˘م و˘هو ،د˘حأا م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششي
ديدعلا ي˘ف ة˘عر˘شسب سضر˘م˘لا را˘ششت˘نا بب˘شس
نادقف نم ي˘نا˘ع˘ي ،ه˘ل ا˘ق˘فوو.““ناد˘ل˘ب˘لا ن˘م

نيباشصم ةثÓث لك نم دحاو مششلا ةشساح
ا˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ءا˘˘ب˘˘طألا نأا˘˘ب ي˘˘نرا˘˘ك دا˘˘فأاو.ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
ربتعي مدلا رقف نأا نودقتعي نييناطيربلا

سضير˘م˘لا نأا ىلإا ر˘ي˘ششي د˘ق ،ا˘˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘شضرا˘˘ع
.““سضارعأا نود نم““ سسوريفلل لماح

انوروك سوريف ءابو ةياهن برق عقوتي تيفيل لكيام

يف ءابولا ةياهن برق ،نيشصلا يف انوروك سسوريف روطت لكششب أابنتو قبشس يذلا ،لبون ةزئاج زئاحلا تيفيل لكيام ملاعلا عقوت
نأا نلعأا ،لبون ةزئاج زئاحلا ،دروفناتشس ةعماج نم تيفيل لكيام ءايميكلا ملاع نأاب،semiT selegnA soL ةفيحشص ديفتو.ملاعلا
نأا ركذيو.ابيرق يهتنيشسVoC-SRAS-2 سسوريف هببشس يذلاDIVOC-91 ءابو ةياهن عقوتي هنأاو ““ماريام ىلع نوكيشس ءيشش لك““
ثيح ،اهعيمج تققحت دقو نيشصلا يف انوروك سسوريف راششتنا روطتب هتاعقوت نع يشضاملا رياربف رهشش يف نلعأا ،تيفيل لكيام ملاعلا

يشضقيشس نيذلا ددع ددح امك .تايفولا ددع سضافخناو هتياهن ةيادبو نيشصلا يف سسوريفلا راششتنا يف لوحتلا ةطقن اهنيح ددح
يف نيباشصملا ددع غلب ثيح ،ملاعلا تاعقوت قئاقحلا دكؤوتو .(سصخشش فلأا08) ـب نيباشصملا ددعو (اشصخشش0523) ءابولا مهيلع

قطانم ةيقبو ةدحتملا تايلولا يف ءابولا يهتنيشس ادج ابيرق ةديدجلا هتاعقوتل اقفوو.فلأا2.3 مهنم يفوت سصخشش فلأا18 نيشصلا
يغريشس مهنيب نم نورخآا ءاربخ تاعقوتلا هذه ديؤويو. ““ىشضوفلاو رعذلا ىلع ةرطيشسلا  وه ،نآلا ايلاح مهملا ءيششلا““ لاقو ،ملاعلا

هشضارعأا ناو ،فعشضيشس سسوريفلا““ نأا ىلإا راششأا ثيح ،ةماعلا ةثارولل فولفاب دهعم يف ايÓخلا تاينقت ربتخم ريدم ،فويليشسيك
““دودح““ يشسوريف سضرم لكل ، فوكينشسايم ردنشسكلأا روتكدلا لوقي هبناج نمو .““ةفيفخ حبشصتو ةوقلا هذهب رهظت نل ةيريرشسلا

.سضرملل ببشسملا سسوريفلا تومي اهئاهتناب

ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا˘ب رو˘ع˘ششلا مد˘ع˘ب ر˘ع˘ششت ل˘ه..؟ق˘ل˘ق˘لا˘ب ر˘ع˘ششت ل˘˘ه

هب رمي روعششلا اذه..؟يجاتلا انوروك سسوريف راششتنا ببشسب

ةلاح يف ةشصاخو ،مهيوذ ىلعو مهشسفنأا يلع افوخ نوريثكلا

بب˘˘˘شسب ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا

اذهو ،رعذلاو فوخ˘لا˘ب نور˘ع˘ششي سصا˘خ˘ششألا ع˘ي˘م˘ج˘ف.ا˘نورو˘ك

ر˘عا˘ششم˘لا هذ˘ه بب˘شسبو ،د˘يد˘ششلا ق˘ل˘ق˘لا˘ب رو˘ع˘˘ششل˘˘ل م˘˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ي

،بلقلا اهزربأا ةديدع سضارمأاب ةباشصإلا سصرف دادزت ةيبلشسلا

يف م˘ها˘شست ي˘ت˘لا ح˘ئا˘شصن˘لا سضع˘ب ي˘لا˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا مد˘ق˘ي اذ˘لو

،انوروك سسوريف نع جتانلا قلقلا نم سصلختلا يلع كتدعاشسم

ة˘شسرا˘م˘˘م ةرور˘˘شض ي˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كأا.““xov““ ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو

ريبك لكششب دعاشست اهنأل لزنملا يف اموي ةشضايرلا نيرامتلا

يلع لم˘ع˘تو ،ق˘ل˘ق˘لا˘ب ة˘با˘شصإلاو رو˘ع˘ششلا ن˘م خ˘م˘لا سصل˘خ˘ت ي˘ف

كن˘ك˘م˘ي اذ˘لو ،ة˘ظو˘ح˘ل˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يو˘مد˘لا ةرود˘لا ط˘ي˘˘ششن˘˘ت

03 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ت ل ةد˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شصن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘لا

نأا ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘شسارد˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تت˘ب˘ثأا.ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
اذلو ،قلق˘لا˘ب رو˘ع˘ششلا ل˘ل˘ق˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا ل˘ي˘ح˘لا ن˘م ةءار˘ق˘لا

ن˘م  ل˘ل˘ق˘ت ة˘ل˘ي˘ح˘لا هذ˘ه˘ب تنأا˘ف ،ة˘ياور وأا با˘ت˘˘ك ةءار˘˘ق كي˘˘ل˘˘ع
ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘ششألا ،ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ح˘˘شصنو.كي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شس
اهيف ريك˘ف˘ت˘لاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘جاو˘م˘ب د˘يد˘ششلا ق˘ل˘ق˘لا˘ب نور˘ع˘ششي
ن˘م ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششت تنأا˘˘ف ،كشسف˘˘ن ة˘˘حرا˘˘شصمو ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘ششب
كب نيطاحملا عيمجو ،ي˘ف˘ت˘خ˘ي˘شس ي˘ت˘م م˘ل˘ع˘ي د˘حأا ل سسور˘ي˘ف
يرور˘شضلا ن˘م ه˘نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا فا˘شضأاو.ق˘ل˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘شضيأا نور˘˘ع˘˘ششي
نم ي˘فا˘ك˘لا ط˘شسق˘لا ذ˘خأا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ئد˘ه˘ت˘ل˘ل قر˘ط ة˘شسرا˘م˘م
ةدي˘ج˘لا ل˘ي˘ح˘لا ن˘م د˘ع˘ي ن˘خا˘شسلا ءا˘م˘لا˘ب ما˘م˘ح˘ت˘شسلاو ،مو˘ن˘لا
يتلا ليحلا نم دعيو ،رتوتلاب روعششلا نم دحلاو لقعلا ةئدهتل
نم ه˘نأا  ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘شصن ار˘ي˘خأاو.ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘شست
ايعقاو نكت نأا هب رعششت يذلا قلقلا عم لماعتلل حئاشصنلا لشضفأا

ي˘ل˘عو كي˘ل˘ع ر˘ط˘شسي يذ˘لا ق˘ل˘˘ق˘˘لا ي˘˘لإا ي˘˘لا˘˘ب˘˘ت لو ،كشسف˘˘ن ع˘˘م
  .سضارمألاب كتباشصإا سصرف نم ديزيو كتايح

 انوروك سوريفل جقع
ابوك ةريزجو نيصلا عم كارتشقاب

،ملاعلا لوح يبطلا اهقيرف  ءاعدتشساب  ابوك ةريزج تماق هنأا ،يمشسرلا اهعقوم ربع،““keewswen““ ةديرج ترششن
،اهريرقت لÓخ ةديرجلا تحشضوأاو.انوروك يجاتلا سسوريفلا جÓع ىلع رداقو مهاشسي هنأا اودقتعا ءاود عيزوتل
لبق نم كرتششم لكششب،cerNFI( tnanibmoceR B2-ahplA norefretnI( ىمشسملا ءاودلا اذه ريوطت مت  هنأا

ةمدقتملا نوريفرتنإلا تاينقت ةرم لوأل  تمدختشسا ابوك ةريزج نأا ،ةديرجلا تفاشضأاو.نيشصلاو ابوك يف  ءاملع
ةعانملا سصقن سسوريف ةحفاكمل ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا ي˘ف ا˘ًحا˘ج˘ن ا˘ًق˘حل تد˘جوو ،تا˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ي˘ف كن˘شضلا ىم˘ح جÓ˘ع˘ل
لاقو.سضارمألا نم اهريغوC دبكلا باهتلاوB دبكلا باهتلاو يرششبلا يميلحلا مرولا سسوريفو  ““زديإلا““ ةيرششبلا

B2-ahplA norefretnI ماد˘خ˘ت˘شسا نإا ، ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ار˘ير˘ي˘ه سسيو˘ل ي˘˘بو˘˘ك˘˘لا ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ

tnanibmoceR““ةرخأاتملا لحارملا  ىلإا نولشصي نيذلا ىشضرملا يف تايفولاو ةباشصملا دادعألا ةدايز نم دحي،
ةجلاعمل بيجعلا ءاودلا ةنأاب ةريزجلا يف نييفحشصلا لبق نم هفشصو مت ثيح ،عيرشسو بيجع جÓعلا اذهف اذلو
tnanibmoceR B2-ahplA norefretnI” ““ ءاود نأا ،ةيبطلا تاشساردلا نم ديدعلا تدكأاو.انوروك يجاتلا سسوريفلا

ر˘˘خآا ًءاود03 ع˘م هرا˘ي˘ت˘خا م˘تو ،ا˘نورو˘ك˘ل ة˘ه˘با˘ششم˘لا تا˘شسور˘ي˘ف˘لا د˘شض ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف تب˘ثأا ة˘ن˘ك˘لو ،د˘ع˘ب د˘م˘ت˘ع˘˘ي م˘˘ل
ةشساردب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م مو˘ق˘ت˘شسو ،ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘مDIVOC-91 جÓ˘ع˘˘ل
نم ديدعلا كانهو.ديدجلا يجاتلا سسوريفلا دشض اهتيلاعف ديدحتل ، ىرخأا ةيودأا ةثÓث عم ، اتيب نوريفرتنإا
ةدمل نيديلا فيظنتب مامتهلا اهزربأاو ،انوروك سسوريفل سضرعتلاو ةباشصإلا سصرف ليلقتل اهب يشصوملا حئاشصنلا

.انوروك يجاتلا سسوريفلاب ةباشصإÓل ابنجت حطشسألاو  ءايششألا سسمل بنجت ،نيديلاب مÓشسلا بنجت ،ةيناث02

 ةيلزنم تاجقع
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وزو يزيت

ىوأام نود صصاخسشأ’آ نم ددع ليحرت
 نابعسشل ءآويإ’آ زكرم ¤إآ

ةيلوب نماصضتلاو يعامتجلا طاصشنلا ةيريدم حلاصصم لصصاوت
لظ ‘ ةصصاخ ىوأام نود صصاخصشألاب لفكتلا ةيلمع وزو يزيت

نإاف ةقوثوم ةيلحـم رداصصم بصسحو .انوروك صسوÒف يصشفت فوخ

نم ةمورÙا ةئفلا هذه نم صصخصش11 ليوحتب تماق حلاصصŸا تاذ
نم زهÛا نابعصشل ةقطنÃ دجاوتŸا تقؤوŸا ءاويإلا زكرم ¤إا عمتÛا

صصاخصشألاو نيدرصشتŸا لابقتصسل هباوبأا حتف يذلاو ،يحاونلا عيمج
طورصشلا عيمج Òفوت ” ثيح ،يوتصشلا مصسوŸا ةليط ىوأام نودب
دادتصشاو و÷ا ةلاح يدرت ةÎف ‘ نيدرصشتŸاب لّفكتلل فورظلاو
متيل ،ءاطغ ءامصسلاو اصشارف صضرألا نوذختي ،اوناك نيذلا و دÈلا

هيلإا ردŒ امك و .ىوأام نودب صصاخصشألا ءاويإا زكرم ¤إا مهليو–
صصصصخـم لولا حان÷ا Úحانج ىلع رفوتي زكرŸا اذه ناف ةراصشلا
ةردق لصصت يذلا زكرŸا نأا ثيح ،ءاصسنلل صصصصخـم رخأا و لاجرلل

،ةئفدت نم ةاي◊ا تايرورصض لك ىلع رفوتي رصسأا01 ¤إا هباعيتصسا
هناف ىرخا ةهج نمو .اهÒغو نمأا ،ةيطغأا ،ةصشرفأا ،درابو نخاصس ءام

دجصسم ةاذاÙا ةحاصسب ةنصس02 نم Ìكأا ذنم اهتنباو ةلمرا صشيعت
صشيعت اهناب انل تدكا .وزو يزيت ةنيدم طصسوب يوافراصش يقزرا

ةدع لاصسرإاب تماق ثيح تاونصس ذنم عراصشلا ‘ اهتنبا ةقفر
اهل Òفوت لجا نم ةيلولا ›اوو ةيروهم÷ا صسيئر ¤ا لئاصسر
.يعامتجا نكصسم

N∏«π S°©ÉO

ةبراشضŸا دشصق ةأابخـم تناك /جيريرعوب جرب

آراطنق37 زجح ‘ حجني كردلآ
 ديمسسلآ ةدام نم

جيريرعوب جÈب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومÛا تادحو تنك“
Úتيل˘م˘ع ر˘ثإا ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘صسلا ةدا˘م ن˘م ةÈت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
ةليصصفل ةدراو تامولعم ىلع اءانب ت“ ¤وألا ةيلمعلا Úتقرفتم
راكتحا ةيلمعل ةيلولا تايدلبب راجتلا صضعب مايق اهدافم ثاحبألا

ديمصسلا اه˘ن˘م ة˘صصا˘خ ع˘ل˘صسلا ف˘ل˘تı را˘ع˘صسألا ةدا˘يزو ة˘برا˘صضمو
ةمهادم ةيلمع رثإا ىلعو ةيلولاب ةراجتلا ةيريدم عم قيصسنتلابو
ةدام عيبل ةصصصصıا ةيراجتلا تÙÓا صضعب ىلع ةكÎصشم ةبقارمو
ءانثأاو ، جيريرعوب جرب ةنيدم ءايحأا صضعبب هتاقتصشمو ديمصسلا

روثعلا ” ةنحاصشو عدوتصسم صشيتفت دعب،4401 يحب مهدجاوت

عاونألاو ماجحألا فلتخـم نم ديمصسلا ةدام نم راطنق64 ىلع
ديمصسلا نم ىرخا ةيمك زجح ” امك  .ةبراصضŸا ةينب ةأابخـم تناك
›امصشلا جرıاب ةقيرز نيوع ةيرقب ماجحألاو عاونألا فلتخـم نم
ةيمك زجحو ،ةبراصضŸا صضرعل ةأابخـم تناك يتلاو ةيلولا ةمصصاعل

ةيلولا قرصش كرابمأا يديصس ةيدلبب راطنق (72) ـب ةردقم ىرخأا
ةصصاÿا ةروتافلا كÓتما مدع ببصسب كاج عون نم ةنحاصش Ïم ىلع
.علصسلاب

´.eƒS°≈

¯GCj`ªø.Q

نود˘ي˘ف˘ت˘صسŸا ءلؤو˘˘ه بلا˘˘طو
ة˘لا˘صسر لÓ˘خ ن˘م نو˘ب˘صضا˘˘غ˘˘لا
، ةيروهم÷ا صسيئر ¤إا تلصسرأا
،اهن˘م ة˘خ˘صسن ةد˘ير÷ا تم˘ل˘ت˘صسإا

ريزو ¤إا اهنم اخصسن تهجوو
›او و، ماعلا بئانلا ، نكصسلا

تاط˘ل˘صسلا ن˘م ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو
يتلا تازواجتلا ‘ قيق– حتفب
صشب˘ع˘ك» لوا˘˘قŸا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق
ه˘نأا ثي˘ح ،م˘ه˘ق˘ح ‘ «ق˘يد˘صصلا

06 ةصصح نم مه˘تدا˘ف˘ت˘صسا ذ˘ن˘م

بجوÃ معدم يمهاصست نكصسم

‘ خرؤوŸا01-532 مقر ررقم

ي˘˘˘˘قرŸا اذ˘˘˘˘ه و0102 ةنصس
دح ىلع مهب بعÓتي يراقعلا
ةيادبلا ‘ ماق هنأا ثيح، مهÒبعت
ن˘م ة˘ي˘لا˘م تا˘عو˘فد مÓ˘ت˘˘صسا˘˘ب
دوقع مي˘ل˘صست نود ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسŸا

صصنت اŸ افÓخ ميماصصتلا ىلع

Úناو˘ق˘لا ن˘م17 ةداŸا ه˘ي˘ل˘ع
ةيراقعلا ةيقÎلا دعاوقل ةمظنŸا
ةيلام غلابم مهنم ملتصسا هنأا و،
تبثي دنصس يا مهل ملصسي نأا نود
نوجتÙا انل حصضوأا امك، كلذ

013 مهف˘ل˘ك ة˘ق˘صشلا ن˘م˘ث نأا˘ب

يتلا غلابŸا بصسح ميتنصس نويلم
ققصشلا ةميق امنيب، اهب مهبلاط
زواجتت ل اهنم اودافتصسا يتلا

وه و ميتنصس نويلم082 غلبم

ر˘˘يد˘˘م م˘˘ه˘˘ل هد˘˘كأا يذ˘˘لا ر˘˘ملا
،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس ة˘˘˘يلو˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كصسلا
اوديفتصسي ⁄ مهنا ¤إا ةفاصضإلاب
تا˘˘نا˘˘عإا ن˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل
ة˘˘لدا˘˘عŸ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا
ن˘م لو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا تا˘˘مدÿا

داز امو ،نكصسلا ميعدت قودنصص
نأا وه ÚجتÙا بصضغ ةدح نم
ءارجإاب مقي ⁄ عورصشŸا بحاصص
را˘ي˘ت˘˘خا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا
مهبلاط لب، ققصشلا و قباوطلا

ميتنصس نوي˘ل˘م05 غلبم ع˘فد˘ب
، ةدا˘ف˘ت˘صسلا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ن˘˘ع ةد˘˘ئاز
قباطلا˘ب ة˘ق˘صش ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
دحأا ركذ امك ،Êاثلا وأا لوألا

و قاعم نبإا هيدل نأاب نيديفتصسŸا
ق˘با˘ط˘لا˘ب ة˘ق˘صش ن˘م د˘ف˘ت˘˘صسي ⁄

ق˘با˘ط˘˘لا ‘ ه˘˘ع˘˘صضو ل˘˘ب لوألا
ى˘ف˘ن يرا˘ق˘ع˘لا ي˘˘قرŸا .صسماÿا

هدر لÓخ هيلإا ةهجوŸا مهتلا لك
،Úج˘˘˘˘˘˘تÙا ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
ءارجإا مدع ة˘ي˘صضق صصو˘صصخ˘ب˘ف
لو ملتصسي ⁄ هنا انل دكأاف ةعرقلا
راي˘ت˘خا ل˘با˘ق˘م ‘ا˘صضإا م˘ي˘ت˘ن˘صس
،Êاثلا وأا لوألا قباطلا مهدحا

ءارجإا مد˘ع بب˘صس نأا˘ب ا˘ح˘صضو˘م
صضع˘˘ب نأا ¤إا دو˘˘ع˘˘ي ة˘˘عر˘˘˘ق˘˘˘لا
غ˘ل˘ب˘م اودد˘صس د˘ق ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسŸا
تناك امن˘ي˘ح Ó˘ما˘ك ةدا˘ف˘ت˘صسإلا
تناك امني˘حو ،ة˘يرا˘ج لا˘غ˘صشألا

صضعب ¤إا ةصسام ةجاحب ةلواقŸا
رمألا وهو ،عورصشŸا ما“إل لاŸا
عقوم رايتخا نم مهنكم يذلا
نم لاح يأاب نكÓ Áف ،مهققصش
امك ، ايلاح ةيلمع ءارجإا لاوحلا
نبا هيدل يذلا ديفتصسŸا نأاب دكأا

ة˘ق˘صش ن˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا د˘˘ق قا˘˘ع˘˘م
،نونا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘فو لولا ق˘با˘ط˘لا˘ب
قود˘ن˘صص ة˘ي˘صضق صصو˘˘صصخ˘˘بو
هناب دكأا˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘لدا˘عŸا

نم دفتصسي ⁄8102 ةنصس ذنم
قودن˘صص فر˘ط ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس يأا
ةدافتصسلاف ، ةيعامتجلا ةلداعŸا

دو˘ق˘ع˘لا رود˘صص د˘ع˘ب لإا م˘ت˘ت ل
.ةيراقعلا ةظفاÙاب اهراهصشإاو
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ةيئلو ةن÷ ليكصشت لجأا نم
ءابو راصشتنا نم د◊ا ىلع لمعت

تا˘ي˘جا˘ح˘ب ل˘ف˘كت˘لا و ا˘نورو˘˘ك
جرب ةيلوب ةيحصصلا تاصسصسؤوŸا
ةيلاŸا دراوŸا Òفوتو ،جيريرعوب
تاد˘˘عŸا ل˘˘ك Òفو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘صضل
عمتجا. ةيح˘صصلا تا˘مز˘ل˘ت˘صسŸاو
ءابطألا نم ةعوم‹ صسمأا موي
نير˘م˘ث˘ت˘صسŸاو لا˘م˘عألا لا˘جرو
ÊدŸا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛا ن˘˘˘˘ع Úل˘˘˘˘ث‡و
اذ˘˘ه˘˘ل Úعو˘˘ط˘˘ت˘˘مو Úن˘˘˘صسـŸاو
عام˘ت˘جلا ى˘صضفأا د˘قو صضر˘غ˘لا
صسي˘˘˘صس– ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ¤إا
ةروطخ ذخأا ةرورصضب ÚنطاوŸا
د÷ا ذ˘˘˘خأا˘˘˘م ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك صسوÒف

راصشتنا نم دحلل تويبلا مازتلاو

لصضفأا ةياقولا رابتعاب ءابولا اذه

ةنجللا بتكم بيصصنت و جÓع

اهتيمصست ىلع قافتلا ” يتلا

ة˘ي˘ئلو˘˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب

Ÿةيلولا˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘جاو

ى˘ل˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ى˘˘صضفا ا˘˘م˘˘ك

ةنجللا طاصشن˘ل ر˘ق˘م صصي˘صصخ˘ت

ةمصصاعب دامح ينب قدنفب نئاك

و قود˘˘˘ن˘˘˘صص ح˘˘˘ت˘˘˘فو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ، لاو˘مألا ع˘م˘ج ةر˘صشا˘˘ب˘˘م

ة˘ي˘˘ع˘˘م÷ا با˘˘صسح ‘ بصصت˘˘صس

APC 400 نماصضت˘ل˘ل ة˘يÿÒا
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د˘˘م� د˘˘ي˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘صسأاÎي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ار˘صصح فر˘صصت ي˘ت˘لاو Êار˘ق˘˘م

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسŸا ءا˘ن˘˘ت˘˘قل
و ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

Œدادعإا عم رج◊ا زكارم تازيه
ةيبطلا تامزلتصسŸا لكل ةمئاق
نيرصضا◊ا ءابطألا نم فارصشإاب
ريدم ديصسلا و ةلدايصصلا لث‡و
عم ةيلولاب ناكصسلا و ةحصصلا
امك اهب لفكتلل ةيلام تاريدقت

زيهŒ ةلصصاوم ىلع قافتلا ”
ةفاصضإا ،ةيلولا Èع رج◊ا زكارم
د˘يد÷ا ى˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا ز˘˘ي˘˘هŒ ¤إا
تاذ˘˘˘˘˘ل صصصصخ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا ” ا˘م˘ك .صضر˘غ˘لا

ارو˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا ةر˘صشا˘ب˘م
‘ عور˘صشلا و ما˘هŸا م˘ي˘˘صسق˘˘ت˘˘ب

Œا اهفادهأا ديصسŸعمج ‘ ةلثمت
تا˘مز˘ل˘ت˘˘صسم Òفو˘˘ت و لاو˘˘مألا

ق˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘صسصسؤوŸا

ا˘˘هداد˘˘عإا ” ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

صشاع˘نإلا تاز˘ي˘هŒ ة˘ن˘م˘صضتŸاو

عورصشلاو ةيبطلا تاكلهتصسŸاو

نير˘م˘ث˘ت˘صسŸا ل˘كب لا˘صصتلا ‘

ÚنطاوŸا لكو لامعألا لاجرو

حتف عم  ةمهاصسŸا نوديري نيذلا

ةردابŸا ¤إا مامصضنÓل باوبألا

˘˘ما˘˘قرا ع˘˘صضو ع˘˘م ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

م˘ت˘ت˘خاو ة˘ي˘˘ع˘˘م÷ا˘˘ب لا˘˘صصتÓ˘˘ل

تانايبلا لك نا ىلع عامتجلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘طا˘صشن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا

- Èع نونطاوŸا اهيلع علطيصس

زو˘˘ي˘˘ن جر˘˘ب ÊوÎكلإلا ع˘˘˘قوŸا

swen jdroB،لك ¤إا ملصستو

 .اهعاونأاب مÓعإلا لئاصسو

مهيلع لايتح’او بشصنلاب لواقŸا اومهتا /فيطشس

لآزآ Úعب نوجتحي ايمهاسست انكسسم06 نم نوديفتسسŸآ

 جيريرعوب جرب

انوروك ءابو ةهجآوŸ ةيئ’ولآ نماسضتلآ ةن÷ عامتجآ

¯´.eƒS°≈

ة˘˘عو˘˘˘مÛا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ك“
جÈب ينطولا كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ةعامج كيكف˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ة˘˘ع˘˘برأا ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم ة˘˘ي˘˘مار˘˘جا

36وÚ 53ب مهرامعأا صصاخصشأا

جرب ةنيدم نم نوردحني ةنصس
Òي˘صست˘ب ة˘صصت˘خـم .ج˘ير˘ير˘عو˘ب
داوŸا ع˘ي˘بو ن˘يز˘خ˘تو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ”و ةردıا

دار˘˘˘فأا ¤إا ةدراو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ينطولا كردلل ثاحبألا ةليصصف
ج˘يوÎلا˘ب صصخ˘صش ما˘ي˘˘ق لو˘˘ح ،

قرصش ةرصست ةيدلبب تاردخملل

.يقيرط رارج Ïم ىلع ةيلولا

هيف هبتصشŸا ةعباتمو ةبقارم دعب

ةمكحـم ةطخ عصضو ” ، لوألا

ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘مأا ل˘˘ي˘˘كصشت ع˘˘صضوو

مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم

جر˘ب ي˘ت˘˘يلو Úب ط˘˘بار˘˘لا54

طبصضلاب ة˘ل˘ي˘صسŸاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب

صشع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةزا˘˘ع˘˘م ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب

” نيأا ، ةيلولا بونج ىصصقا

ىلع ناك يذلا صصخصشلا فيقوت

عو˘ن و˘نور ي˘ق˘˘ير˘˘ط رار÷ا Ïم

رار÷ا صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو043

روثعلا ” اقيقد اصشيتفت يقيرط
ف˘ي˘كلا ن˘م Úت˘ح˘ي˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
ت– ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خـم ج˘˘لا˘˘عŸا
رو˘ث˘ع˘لاو ، ة˘˘ي˘˘ف˘˘لÿا ةرو˘˘صصقŸا

ةأا˘ب˘خـم ة˘ث˘لا˘ث ة˘ح˘ي˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
قئاصس هيف هبتصشŸا ةÎصس بيجب

نا˘˘ي˘˘ب بصسحو ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط رار˘˘˘ج
كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قلا ة˘˘عو˘˘مÛا
تامولعملل لÓغتصساو ينطولا
، لوألا هيف هبتصشŸا نم ةمدقŸا

ةيلمعلا ‘ هل كيرصش دوجو نع
هيف ه˘ب˘ت˘صشŸا لز˘ن˘م صشي˘ت˘ف˘ت ” ،
ةقÓ˘ع ه˘لا˘م ل˘ك ز˘ج˘حو Êا˘ث˘لا
ةيلمعلا لÓح ” امك .قيقحتلاب

نزو˘˘ب ح˘˘ئا˘˘ف˘˘صص ة˘˘ثÓ˘˘ث ز˘˘ج˘˘ح

ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك مار˘˘غ30.562

ف˘تا˘˘هو ،جد000.02 غ˘ل˘ب˘مو

ةميقلا ردقتو رودنوك عون لاقن

:تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإلا

” ثيح ميتنصس نويلم000281

ليكو ديصسلا مامأا فارطألا Ëدقت

صسأار ةمكحـم ىدل ةيروهم÷ا

ف˘˘˘ل˘˘˘˘م لا˘˘˘˘حأا يذ˘˘˘˘لا ،يداو˘˘˘˘لا

قيقحتلا يصضاق ¤إا تاءارجإلا

عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا  Òخألا اذ˘˘ه

ةيباقعلا ةصسصسؤوŸاب اهيف هبتصشŸا

.يداولا صسأار ةيدلبب ليامرلا

ةردıا داوŸا عيبو نيزختو ميظنتو Òيشستب ةشصتخـم /جيريرعوب جرب

 صصاخسشآ ةعبرأآ نم ةيمآرجإآ ةعامج كيكفت

تازواجتلا ىلع ،فيطشس ةي’و يبونج لازا Úع ةيدلبب معدم يمهاشست نكشسم02+04 ةشصح نم نوديفتشسŸا سسمأا حابشص جتحإا
غلبم عفدبو ،ةدافتشسإ’ا غلبم نع ةيفاشضإا ةيلام غلابم عفدب مهبلاط يذلاو ،مهقح ‘ يراقعلا يقرŸا اهب ماق يتلا ةينوناق Òغلا

 .عيزوتلا ةيلمع ‘ ةعرقلا ةيلمع ءارجإاب موقي نأا نودبو ،Êاثلا وأا لوأ’ا قباطلا ديفتشسŸا رايتخ’ ‘اشضإا ميتنشس نويلم05

راهششإا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

4495ددعلا0202 سسرام62 سسيمخلا 11ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيبعششلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷ا
ةليشسŸا ةيدلب

ةليشسŸا ةرئاد
ةليشسŸا ةي’و

نÓــــــــــــــــــــــــــعإا
ديشسلا ناب ةلي˘شسŸا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسلÛا سسي˘ئر ن˘ل˘ع˘ي

عور˘ششم ءا˘ششنا ل˘جأا ن˘م ه˘ب˘ل˘ط˘ب مد˘ق˘ت د˘ق Êا˘ب˘ت / لو˘˘ل˘˘ج ح˘˘ن‹
163 ة˘ي˘بÎلا ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ناو˘ن˘ع˘لا˘ب تا˘˘يو˘˘ل◊ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصو ةز˘˘ب˘˘خـم

ةليشسŸا ةرئاد ةليشسŸا ةيدلبب20 مقر لحـم20 ةدحولا ةعطق
خيراتب282 م˘˘قر ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘شسر’ا ىل˘˘˘ع اءا˘˘˘ن˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسŸا ة˘˘˘ي’و
ل˘ك˘ل ق˘ق˘حـم ظ˘فا˘حـم د˘م˘حا ي˘م˘ي˘هد د˘ي˘شسلا Úع˘˘ي71/21/9102
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يدŸا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب حر˘˘˘شصŸا تا˘˘˘شضاÎع’او تا˘˘˘حاÎق’ا
 .موي51 ةدŸ كلذو ةيدلبلاب ةدوجوŸا

PUB/Akher Saa le 26/03/2020



يناميلشس مÓشسإا ـب همامتها ددجي ةنوبششل غنيتروبشس
ر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ،ضسمأا تف˘˘˘˘ششك
ةرادإا نأا ،ةيلاغتر˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإا
ةنوبششل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘شس ق˘ير˘ف
ةمتهم لازت ’ ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
يرئازجلا يلودلا تامدخب
ضسفانتشسو يناميلشس مÓشسإا
نم ةدافتشس’ا لجأا نم ةوقب

«وتا˘كر˘ي˘م˘لا» ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ
لظ يف ،لبق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا

هقلأاتو هاوتشسم ىلإا هتدوع
لÓخ و˘كا˘نو˘م ع˘م ر˘ي˘ب˘كلا
مشسوملا نم لوأ’ا رطششلا
ةرتف ضشيعي هلعج ام يراجلا
ثادحأ’اب ةئي˘ل˘م ت’ا˘ق˘ت˘نا

دعب ءاتششلا «وتاكريم» لÓخ
.ةرامإ’ا يدان عم ةمشساحلا هتاريرمتو هفادهأا لشضفب ،هتامدخ ىلع ةيدنأ’ا نم تارششعلا تفاهت
امدنع ،ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ةلثامم ةيعشضو ضشيعيشس يناميلشس نأا ودبيو
،ةيلاغتربلا «وغوجوأا» ةفيحشص هنع تفششك ام بشسح ،«ةرامإ’ا» يدانل هتراعإا دقع يشضقني

غنيتروبشس قيرف لخديشسو .يزيلجنإ’ا يتيشس رتشسيل يدان عم دقعب اًطبترم لازي ’ ثيح
عم تاشضوافم يف ،لبقملا مشسوملا لÓخ ضسفانم قيرف ءانب ىلإا حماطلا ،يلاغتربلا ةنوبششل
،مشسوملا اذه اهلتحي يتلا ةرخأاتملا ةعبارلا ةبترملا لظ يف ،هبع’ عاجرتشس’ يزيلجنإ’ا يدانلا
يلاغتربلا يرودلا يفً انشسحً اعابطنا يناميلشس كرتو .بقللا ىلع اكيفنب ةشسفانم داتعا نأا دعب

لÓخ اًفده75 ّلجشس ثيح،3102 ةنشس غنيتروبشس عم قلطنا يذلا هراوششم لÓخ ،هيدان عم

يرودلا ةفاشصو لان امنيب،5102 يف ربوشسلا ضسأاكو لاغتربلا ضسأاكلً Óطب جّوتو ،ةارابم111

رتشسيل نم رارقب ’و هيدي نيب يناميلشس لبقتشسم نوكي نلو.6102و4102 يف نيترم
حمشسي دنب هتراعإا دقع ليشصافت يف ءاج ثيح ،نهارلا تقولا يف هدقع كلتمي يذلا يتيشس
برقأا هلعجي ام وهو ،هئادأاب ينفلا مقاطلا عنتقا لاح يف ،ةيئاهن ةفشصب هّمشضب وكانوم يدانل

ê.fé«Ö.لقأ’ا ىلع لبقملا مشسوملا يف يشسنرفلا يرودلاب رارمتشسÓل

ةينابسسإلا «وفيتروبيد ويداتسسإا» ةفيحسص ةمذ ىلع

لبقملا فيشصلا ضسيتيب ةرداغم ةيناكمإا مامأا بابلا قلغي ’ يدنام
ي˘ف ه˘لو˘خد ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
ه˘يدا˘ن ةرادإا ع˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م
،هدقع ديدجت لجأا نم ضستيب
ىشسيع نأاب ينعي ’ ’ذ نأا ’إا

ةيناكمإا يف ركفي ’ يدنام
قر˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا
ىلإا همشضب ةمتهم˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

،لب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ا˘ه˘فو˘ف˘شص
و˘يدا˘ت˘شسإا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسحو
نإاف ،ةينا˘ب˘شسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
د˘جاو˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ةيدنأا ةدع تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘شض
وهو ،ا˘ه˘جرا˘خو ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف
ليحرلل هعفدي دق يذلا رمأ’ا

عرشستلا يف بغري ’ يدنام نأا ىلإا ةفيحشصلا تاذ تراششأا ثيح ،لبقملا فيشصلا ضسيتيب نع
،نعمتب ضضورعلا لك ةشسارد بغريو يوركلا هلبقتشسم ضصوشصخب يئاهنلا رارقلا ذاختا يف
يتلا ةرتفلا لÓخ هبردمل ةبشسنلاب لوأ’ا رايخلا دعي ’ ينطولا بختنملا عفادم نأا ىلإا راششي
هلعج ام قيرفلا عم ةيوق ةقÓطنا ققح امدعب كلذو ،ينابشسإ’ا يرودلا طاششن فقوت تقبشس
«يشسلدنأ’ا» يدانلا عم دقعب طبتري لازي ’ يدنام نأا ركذي ،ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتها بلجي

´.¢Ω.T.1202 ناوج ةياغ ىلإا

44 هدÓيم ديعب يشضاملب ينهت «فاكلا»
بختن˘م˘لا برد˘م ضسمأا ل˘ف˘ت˘حا
يشضاملب لامج رئازجلا ينطولا

نم هنأا ثيح،44ـلا هدÓيم ديعب

أانهو،6791 ضسرام52 ديلاوم
،مدقلا ةركل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
لامج ينطولا بخانلا «فاكلا»
،هدÓيم ديع ةبشسانمب يشضاملب
فاكلل يمشسرلا باشسحلا رششنو
نم اهل اي» :ضسمأا «رتيوتلا» ربع
يرئازجلا بردملل ةديعشس ةنشس
:اشضيأا ءاجو ،«ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

ايقيرفإا ضسأاك لطبل ةنشس44»
ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف برد˘˘˘م ل˘˘˘شضفأاو

قفرا امك،9102 ماعل ءارمشسلا
رادم ىلع رشضخلا بردمل تاظحللا دعشسا هلÓخ نم قثوي ويديفب يشضاملبل هتأانهت «فاكلا»
ققحو ،ةراقلا يف بردم نشسحا بقلب هزوفو ايقيرفا ضسأاكب هجيوتت اميشس’و ،ةيشضاملا ةنشسلا

عيزوتل يونشسلا لفحلا لÓخ9102 ماعل ايقيرفأا يف بردم لشضفأا ةزئاج ،ىشضاملب لامج
رابك روشضحب ةقدرغلا ةنيدم يف ميقأا ىذلا «فاكلا» مدقلا ةركل يقيرف’ا داحت’ا زئاوج
نم ديدعلا يف ىشضاملب بعلو ،مدقلا ةرك موجن وأا ةيمشسرلا ءاوشس ةيشضايرلا تايشصخششلا
ىلإا مث ،غيترام يدان ىلإا مشضنا اهدعبو ،نرام روشس ينيبماشش يدان عم أادب ثيح ،ةيدنأ’ا
نيب رطق يف ةفارغلا يدان ىلإا مشضنا كلذ دعبو ،يتيشس رتشسششنام قيرفو ايليشسرام كيبملوأا

يدان عمو نوتبماهثواشس يدان عم كلذك بعلو ،تاطيرخلا يدان ىلإا مث،5002و3002

زافو يرطقلا ليحدلا يدانل ابردم0102 ماع يف ةيبيردتلا هتريشسم يشضاملب أادبو ،نايشسنيلاف
ديدعلا يشضاملب دشصحو ،لوأ’ا يرطقلا بختنملل ابردم ناك امك ،زئاوجلا نم ديدعلاب هعم

لشضفأا بقلو،8102 رئازجلا يف بردم نشسحأاك ةيرئازجلا ةيبهذلا ةركلا اهنم زئاوجلا نم

hd«ó.±.9102 ةيقيرفأ’ا ممأ’ا ضسأاك يف لوأ’ا رودلل بردم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ4495ددعلا0202 سسرام62 سسيمخلا12
www.akhersaa-dz.com

¯ê.fé«Ö

ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا رر˘˘ق

عامت˘جا ل˘ي˘جأا˘ت مد˘ق˘لا ةر˘كل

رر˘ق˘م˘لا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا

يرا˘ج˘لا ضسرا˘˘م13 ي˘˘˘˘ف

ي˘ف تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ب

د˘عو˘م ى˘لإا ى˘شسو˘م يد˘ي˘˘شس

ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف» بب˘˘˘˘شسب ،ق˘˘˘˘ح’

رظ˘ح ضضر˘ف يذ˘لا «ا˘نورو˘ك

ندم˘لا ن˘ي˘بو ل˘خاد لو˘ج˘ت˘لا

ح˘˘˘˘شضواو ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘˘ت نأا ،ا˘˘˘نرد˘˘˘شصم

دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘تراو تا˘˘با˘˘˘شصإ’ا

ضسور˘ي˘ف» بب˘شسب تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا

ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لاو «ا˘˘نورو˘˘ك

ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

ي˘لوؤو˘شسم˘˘ب تع˘˘فد ،ءا˘˘بو˘˘لا

ليجأات ى˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل فا˘ف˘لا

تقو ى˘لإا بت˘كم˘لا عا˘م˘ت˘˘جا

ن˘˘م ادد˘˘ع نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ق˘˘ح’
نو˘ن˘ط˘ق˘ي بت˘كم˘˘لا ءا˘˘شضعأا
تائمب ةمشصاع˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
ن˘م˘شضت˘يو ،تار˘ت˘مو˘ل˘˘ي˘˘كلا

بت˘˘كم˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا لود˘˘˘ج
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ثح˘ب ،ي˘لارد˘ف˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةر˘˘كلا
فقوت˘لاو ة˘ن˘هار˘لا عا˘شضوأ’ا
ةر˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘ل يرار˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘شض’ا
،اهماشسقأا عيمج˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت بب˘˘˘شسب

مل˘ع˘ي د˘حأا ’ ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك
يرود˘˘لا ف˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘شسي ى˘˘˘ت˘˘˘م
قبي ملو  ،هتايرابم يرئازجلا

يرئازجلا يرودلا رمع نم
اذإاو تا˘يرا˘ب˘م نا˘م˘˘ث ىو˘˘شس
ة˘يا˘غ ى˘لإا ف˘قو˘ت˘لا ل˘شصاو˘ت
«فاف˘لا» نإا˘ف نا˘شضمر ر˘ه˘شش
ا˘مإا ،ن˘يرا˘ي˘خ ما˘مأا نو˘كت˘˘شس
لد˘˘ع˘˘م˘˘ب يرود˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘كإا

وأا ،عوبشسأ’ا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘با˘ق˘م

ةشسفانم نم قب˘ت ا˘م ر˘ي˘خأا˘ت˘ب
،لبقم˘لا ف˘ير˘خ˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا
ضسي˘ئر د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسا تقو ي˘˘ف
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
،ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ مد˘ق˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘˘ق˘˘يإا ة˘˘ي˘˘شضر˘˘ف
ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كششب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
راششتنا نم فواخملا ببشسب
ة˘فا˘شضا ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
ةطبارلا حارتقا ةششقانم ىلا
ةارابم ةج˘مر˘ب˘ب ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
يئاهن عبر رودلا يف ةدوعلا

قافو نيب ةيروهمجلا ضسأاك
نود ،جربلا ي˘ل˘هأاو ف˘ي˘ط˘شس
تابوق˘ع نأا ا˘م˘ل˘ع ،رو˘ه˘م˘ج
قبطنت ’ ةلوطبلا تايرابم
،ضسأا˘˘كلا ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
و˘يرا˘ن˘ي˘شس رار˘كت يدا˘ف˘ت˘˘لو

،حربلاب55 توا02 بعلم
ى˘ل˘ع راود˘م ة˘ئ˘ي˘ه تحر˘ت˘قا
ةيناثلا ةارابملا ضضوخ فافلا

8 بع˘ل˘م ي˘ف رو˘ه˘م˘ج نود

م˘شصخ˘ت نأا ى˘ل˘ع،54 يا˘˘م
قا˘فو˘لا ة˘بو˘ق˘ع ن˘˘م ا˘˘ق˘˘ح’
ءار˘جا نأا ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ط˘˘ق˘˘ف
ل˘ظ˘˘ي˘˘شس يرود˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
بشسح لو˘˘ع˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا يرا˘˘˘شس
ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ةرازو
ل˘ير˘فأا ضسما˘خ˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
ثدحت نأا لمأا ىلع ،لبقملا

نم متي ةيباج˘يا تاد˘ج˘ت˘شسم
اذه ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ا˘ه˘لÓ˘خ
دوه˘ج˘ل˘ل ا˘ق˘فو اذ˘هو ،ءا˘بو˘لا
ءا˘ب˘طأا فر˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

دوهجلا نع كيهان ،نيثحابو
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘لذ˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
،بناجلا اذه ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م˘لا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ن
اهب موق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

ي˘ف ءاو˘شس ،فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘˘ج
ي˘ف وأا ي˘شضا˘ير˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
.تاعاطقلا ةيقب

ةيرئازجلا ندملا نيبو لخاد لوجتلا رظح ضضرف دعب

«فافلا» ـل  يلاردفلا بتكملا عامتجا ليجأات
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ف˘˘ششك
د˘ي˘ع˘شس ه˘نأا˘ب زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
وتاكريم˘لا ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا ةر˘كف ضضفر˘يو
ةريثك رداشصم ثدحت امدعب ،يفيشصلا

،يجشسايبلا ىلا هلاقتنا برق نع ارخؤوم
«ضسير˘˘ب˘˘شسك’ا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تر˘˘˘ششنو
لوؤوشسم ردشصم نع ضسمأا ةيناطيربلا
دق زرح˘م» نأا˘ب ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ي˘ف
عم ءاقبلا يف هتبغرب ’ويدراوغ ربخأا
يأا ىلا ليحرلل هشسمحت مدعو قيرفلا
بشسحب هبردمل زرحم لاقو ،ناك قيرف
،انه ةياغلل ديعشس انأا» :ردشصملا ضسفن
لخاد ءاوشس قيرفلا يف يملاعم تدجو

ي˘˘˘ف ر˘˘˘كفا ’و ،ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ وأا
ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو ،«ل˘ي˘حر˘لا
رتشسششنام يدان فقو˘م ن˘ع ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا
ي˘لود˘لا ع˘ي˘ب ن˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘˘شس
،قيرفلا حانج زرحم ضضاير يرئازجلا
،ةمداقلا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةذفان يف
ناشس ضسيراب قيرف يف بولطم زرحم
د˘يرد˘˘م لا˘˘يرو ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
،همشض نايدا˘ن˘لا د˘ير˘ي ثي˘ح ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
ي˘ف ،ا˘م˘ه˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
ىنا˘ع د˘يرد˘م لا˘ير ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

ءادأا عجارت لظ يف ،مشسوملا اذه ايموجه
Óشضف ،زيكشساف ضساكولو ليب ثيراغ
نيديإاو وي˘شسن˘ي˘شسأا و˘كرا˘م ة˘با˘شصإا ن˘ع
امأا ،زرحم مشض يف ركف كلذل ،درازاه
نأا عقوتملا نمف ،نامريج ناشس ضسيراب

دوع˘يو ا˘ف˘ل˘ي˘شس اد را˘م˘ي˘ن ه˘ب˘ع’ ل˘حر˘ي

ينعي ام ،ىرخأا ةرم ةنولششرب فوفشصل

بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘ل ا˘˘شضيأا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ه˘˘نأا

«نشص اذ» ةفيحشص بشسحبو ،يرئازجلا

رتشسششنام يلوؤو˘شسم نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ع˘ي˘ب˘ل ضضر˘ع يأا نو˘شضفر˘ي˘شس ،ي˘ت˘ي˘˘شس

ةفيحشصلا تراششأاو ،فيشصلا يف زرحم

برد˘˘مو ،و˘˘ل˘˘ب يا˘˘كشسلا ةرادإا نأا ى˘˘˘لإا

ءاقبب ناكشسمتم ’ويدراوغ بيب قيرفلا

رخآا مشسومل يتيشس رتشسششنام يف زرحم

نأاب ،ةفيحشصلا تحشضوأاو ،لقأ’ا ىلع

ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب د˘ي˘˘ع˘˘شس كلذ˘˘ك زر˘˘ح˘˘م

هدقع ددمي نأا لمأايو ،يتيشس رتشسششنام

03 ىتح ادقع كلمي ثيح ،لوطأا ةرتفل

.3202 ناوج

«يكلملا»و «يجسسايبلا» ةركفم يف هدجاوت مغر

ليحرلا ضضفريو «يتيشسلا» عم ءاقبلا يف هتين نع فششكي زرحم



ي˘ف ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا ر˘˘كف˘˘ي
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م با˘˘ح˘˘صسنإلا
،يراجلا مصسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف قا˘فو˘ل˘ل
تقفار ي˘ت˘لا ثاد˘حألا˘ب هر˘ثأا˘ت بب˘صسب
،جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ما˘˘مأا ي˘˘براد˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘ل
،مكحلا متصشب هل ةهجوملا تاماهتإلاو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مألا ي˘˘هو
مل هنأا ةصصاخ ،اريثك ارثأاتم يصسنوتلا

نم رومألا هذه لثمل سضرعت نأا قبصسي
يراصس يكو˘كلا د˘ق˘ع نأا ا˘م˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق
مصسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا لو˘ع˘ف˘م˘لا
ل˘ح˘م برد˘م˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘يو ،يرا˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ قر˘˘ف د˘˘ق˘˘ع ما˘˘م˘˘ت˘˘هإا
،هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا ةيصسنوتلا
عم هققح يذلا عئارلا راوصشملا دعب
بيجن.ج            .مصسوملا اذه قافولا
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طيرصشوب رتنع ةبانع داحتا بعل فصشك

ـل اههجو ةلاصسر يف ““ةعاصس رخآا““ ـل

راصصنألا نم بلطأا »:Óئاق ““زناغيلوهلا““

يداف˘ت˘ل نا˘كمإلا رد˘ق ة˘يا˘قو˘لاو رذ˘ح˘لا

ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘ناو ي˘صشف˘˘ت

سضعب ليجصست مت هنأا ةصصاخ رثكأا ةبانع

نطقأا انأا ،ةبانع يف ةدكؤوملا تلاحلا

ع˘ي˘م˘ج ن˘˘م بل˘˘طأاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش ي˘˘ح ي˘˘ف

ي˘كل م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف او˘ق˘˘ب˘˘ي نأا با˘˘ب˘˘صشلا

ءابولا اذه راصشتنا نم دحلا نم نكمتن

كرحت ةبا˘ن˘ع ي˘ف ا˘ن˘ظ˘حل د˘قو ،ل˘تا˘ق˘لا

يف با˘ب˘صشلاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ل˘صصت نأا ى˘ن˘م˘ت˘نو يو˘عو˘ت˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا

.““انتلاصسر

تقؤوم لح ةيدارفن’ا تابيردتلا““

““انتقايل ىلع ظافحلل

ةيدارفنلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا

طيرصشوب لاق ني˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا

لح ةباثمب ربتعت ةيدارفنلا تابيردتلا»:

ةظفاحملا ل˘جأا ن˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صساو تقؤو˘م

اهجئاتن عبطلابو ةيند˘ب˘لا ا˘ن˘ت˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع

سسيلو ةيعامجلا تابيردتلا نع فلتخت

اذه عم لماعتن نأا بجي ثيح ةليح ديلاب

تآاصشن˘م˘لا ل˘ك ق˘ل˘غ رار˘ق د˘ع˘ب فر˘ظ˘لا

ىلإا هايملا دوعت نأا ىنمتنو ،ةيصضايرلا

ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘م

.““ةلوطبلا رمع نم ىقبت ام فنأاتصسنو

ءاقبلا قيقحت ىلع صصرحنشس““
““ةشسفانملا ىلإا ةدوعلا دنع ةعرشسب

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف فد˘˘ه ن˘˘ع ا˘˘مأا
لاق ةلوطبلا رمع نم ةيقبتملا تلوجلا
ءاقبلا قيقحت ىلع سصرحنصس»:طيرصشوب
يف ةفرتحملا ةيناثلا ةطبارلا يف ةعرصسب
دنع ةلوط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تلو˘ج˘لا
ةبعصص ةمداقلا تÓباقملا لك ،اهفانئتصسا

يكل ءاكذب اهيراجن نأا بجيو ةخخفمو
وهو رطصسملا فدهلا قيقحت يف قفون
ةصصاخ بيترتلا ملصس يف انتبترم نيصسحت

يف كلمنو01 ةبترملا ايلاح لتحن اننأا

ءاقل باصستحا نود ةطقن92 انديصصر
متو هبعل˘ن م˘ل يذ˘لا ر˘خأا˘ت˘م˘لا ةدا˘ع˘صسو˘ب
.““هليجأات

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةبانع داحتا

:طــــيرسشوب رتــــنع
““رذحلاو ةياقولا زناغيلوهلا نم بلطأا““

فيطشس قافو

ةفسشنملا يمرب ركفي يكوكلا ليبن
مسسوملا ةياهن

هفاشصنإاب يششطزو ةرازولا نم بلاط

ةيوهجلا ةطبارلا سسيئر ةيصضق نأا ودبي
امهم ازيح ذخأاتصس ،ةبانعب مدقلا ةركل
ةيرئازجلا ةيداحتلا لامعأا لودج يف

11 ذنم فوقوملا سسيئرلاف ،مدقلا ةركل
بقع ،لاب هل أادهي مل ،يصضاملا يرفيف

ةنجل فرط نم هفيقوتب رارق رودصص
ةركل ةيداح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ي˘قÓ˘خألا
رار˘ق˘لا كار˘˘ب˘˘ي˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ن˘˘يأا ،مد˘˘ق˘˘لا
،هقح يف ينوناقلا ريغ˘لاو ي˘ف˘صسع˘ت˘لا˘ب
سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ءا˘˘ج رار˘˘ق˘˘لا نأا ف˘˘صشكو
ل˘صسارو ،ة˘م˘يد˘˘ق تا˘˘با˘˘صسح ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت
با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو ن˘˘˘م ل˘˘˘ك  كار˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘م
سسيئرو ،يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلاو
،يصشطز نيدلا ريخ ةيرئازجلا ةيداحتلا
ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ن˘م ل˘ك ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
ةنجللا سسيئرو ةيصضايرلا تام˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ءاجدقو ،هتيصضق يف رظنلل ،ةيبملوألا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار سسي˘˘ئر فا˘˘ق˘˘يإا رار˘˘˘ق
نم كاربيم دمحأا مدقلا ةركل ةيوهجلا

ر˘˘ه˘˘صشلا تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل فر˘˘˘ط
ريراق˘ت˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ى˘لا تل˘ق˘ن ي˘ت˘لا

ةر˘˘˘صسألا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
داصسفلا هيف وكصشت ،ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
يف ةريطخ تازواجتو ،ةبانعب يوركلا

ةراصشإÓلو ،ل˘كك ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ةر˘كلا ق˘ح

ة˘ط˘˘بار˘˘لا سسأار˘˘ت كار˘˘ب˘˘ي˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ف
عبرأل ،ة˘با˘ن˘ع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

ه˘تد˘ه˘ع ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘صس يذ˘˘لاو تاد˘˘ه˘˘ع
ر.ق               .فيصصلا اذه ةيبملوألا

عقاوم ربع ثدحلا عنصي يرمعلب
يعامتجقا لصاوتلا

ربع ةحرملا هحورب مايألا هذه لÓخ ثدحلا ،يرمعلب لامج رصضخلا مجن عنصص
يتلا ويديفلا عطاقم تمهاصس ُثيح ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم يف هروهظ
ينطولا بختنملا قاصشع بولق ىلع ةجهبلا ءافصضإا يف اهب كراصشيو اهرصشني
سسوريف يصشفت د˘ع˘ب د˘ل˘ب˘لا ه˘صشي˘ع˘ي يذ˘لا بع˘صصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
مجنل رصشابم ثب لÓخ ةريخألا ايقيرفأا ممأا سسأاك لطب رهظو ،دجتصسملا انوروكلا

لثمملا عم هلصصاوت ةكراصشمب ريخألا ماق امدنع ،ةميزنب ميرك ،ديردم لاير
لصصاوتلا عقوم ىلع ،ةيرئازجلا لوصصألا بحاصص ،ينه دمحم ،ريهصشلا يهاكفلا
:بتك امدنع ،ةميزنب هيف حزام اقيلعت يرمعلب كرتو ،““مارغتصسنإا““ يعامتجلا
يرئازجلا ينطولا بختنملا نأاب هنم ءاحيإا يف ،““ةملك رخآا ،حاجنوب انيدل““
نأا دعب ،يكلملا مجن تامدخل ةجاحب اوصسيلو ،رابكلا ةنيط نم امجاهم كلتمي
رثإا يلصصألا هدلبل هبح نع ربعي نأا لبق ،رئازجلا ىلع يصسنرفلا بختنملا لصضف
اميف احصضاو تاونصس لبق ةميزنب رارق ناكو ،““كويدلا““ بختنم نم هداعبإا
رئازجلاب ريبكلا هطابترا ىلع تاحيرصصت يف دكأا ذإا ،يلودلا هلبقتصسم سصخي
ايصضاير ناك يصسنرفلا بختنملا ليثمت رايتخا نأا ريغ ،هيدلاو دلبو هدلب هرابتعاب
،““ءارحصصلا يبراحم““ يعجصشم طصسوً اريبك ماصسقنلا لعج يذلا رمألا ،اتحب
قيرف عم قلأاتملاو ،بختنملا يف هليمز عم رصشابم ويديف يف يرمعلب رهظو
طصسو حازملا لدابت ثيح ةمحر نب ديعصس ،““بيصشنويبماصشتلا““ يف دروفنتيرب
يف اهصشيعي يتلا ليصصافتلا امهنم لك ىطعأا امك ،ريهامجلا نم ةريبك ةعباتم
.يلزنملا رجحلا لظ

ديلو.ف

هماهم ءاهنإا ىلع ادر ةيداحت’ا لسساريو نعطي كاربيم
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ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو تبحر
دايبملوأا ليجأات رارقب ضسمأا لوأا

هتذ˘خ˘تا يذ˘لا0202 ويكوط
ءارج ةيبملوألا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
انوروك ضسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت

ابئاسص هايإا ةربتعم،(91-ديفوك)
نييسضايرلا ةحسص ىلع ظافحلل
ثد˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك و
تلا˘˘قو ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
بحر˘ت» :ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا
با˘ع˘لألا ل˘ي˘جأا˘ت رار˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

يذلا0202 ويكوط ةي˘ب˘م˘لوألا
ةيبملوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر هذ˘خ˘تا
و خا˘ب ضسا˘مو˘ت د˘ي˘سسلا ،ة˘ي˘لود˘˘لا
د˘ي˘سسلا ،ي˘نا˘با˘ي˘لا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
اذه نأا˘ب ة˘ف˘ي˘سضم ،«ي˘بأا وز˘ن˘ي˘سش
رظنلاب هسسفن ضضرف يذلا ءاجرإلا
ةريطخلا ةيحسصلا ةيعسضولا ىلإا
رثإا ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا
،ضسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ىلع ظافحلاب ةلاحم ل حمسسيسس

و نيمظنملاو نييسضايرلا ةحسص
اذهب نيي˘ن˘ع˘م˘لا ضصا˘خ˘سشألا ل˘ك
،ماهلا يملاعلا يسضايرلا ثدحلا

و با˘ب˘سشلا ةرازو تر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك
ةيلاحلا ةيعسضولا» نأاب ةسضايرلا
ى˘ل˘ع غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ر˘˘ثألا ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
د˘ع˘ت ،ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا تار˘ي˘سضح˘˘ت
رايخ˘لا اذ˘ه˘ل ا˘م˘عاد ا˘ب˘ب˘سس ا˘سضيأا
نا˘˘با˘˘ي˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا و ،«بئا˘˘˘سصلا

يف ةيلودلا ةي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
ليجأات نع ضسمأا لوأا قباسس تقو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘˘لألا ةرود
-ديفوك) ضسوريف يسشف˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ

ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ةو˘ط˘˘خ ي˘˘ف (91
ربكألا يسضا˘ير˘لا ثد˘ح˘لا لا˘ط˘ت

.ايملاع

ةيصضايرلإو ةيبملوألإ ةنجللإ
ينÓقعلاب رإرقلإ فصصت ةيرئإزجلإ

ةيبملولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عا
ةباينلا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو
رار˘ق نأا˘ب ،دا˘م˘ح ن˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
يتلا ةيب˘م˘لولا با˘ع˘لألا ل˘ي˘جأا˘ت

42 نم اهميظنت ررقملا نم ناك

ةمسصاعلا˘ب توأا9 ىلإا ةي˘ل˘يو˘ج
و ينÓقع هنأاب ، ويكوط ةينابايلا

ءا˘بو را˘سشت˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف ع˘˘قو˘˘ت˘˘م

ضسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘˘ك
لازا˘˘˘م يذ˘˘˘لا
دسصحي
حاورأا

ةيرسشبلا
فلتخ˘م ر˘ب˘ع
هنإا» ،ملا˘ع˘لا ءا˘ح˘نا
يذلا عقوتم و ينÓقع رارق
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت
راسشتنا لظ يف ةيلودلا ةيبملولا
ع˘˘ن˘˘م يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

يريسضحت˘لا م˘هرا˘سسم ة˘ل˘سصاو˘م
ام بسسح ،«فورظلا نسسحأا يف
،دا˘م˘˘ح ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ه˘˘ب دا˘˘فأا

يف ةيزنوربلا ةيلاديملا بحاسص

مامأاو،0002 ينديسس دايبم˘لوأا
ددهت تئتف ام يتلا ةحئاجلا هذه
ةنج˘ل˘لا تن˘ل˘عأا ة˘ير˘سشب˘لا ة˘ح˘سص
يف نابايلاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
ل˘ي˘جأا˘ت ،ضسمأا لوأا كر˘ت˘سشم نا˘ي˘ب
ةيفيسصلا ةيبملوألا باعلألا ةرود
وي˘كو˘ط ي˘ف ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا

ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ما˘ع˘لا اذ˘ه ف˘ي˘سص
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
نايب يف نافرطلا دافأاو ،دجتسسملا

ةنهارلا فورظلا يف هنأا كرتسشم
ةمدقملا تامولعملا ىلع ءانبو
،ةيملا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م
ةيبملوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر ضصل˘خ
خا˘ب ضسا˘مو˘ت ي˘نا˘م˘لألا ة˘ي˘لود˘˘لا

وزنيسش ينابايلا ءارزولا ضسيئرو
ي˘نا˘ث˘لا دا˘ي˘ب˘م˘لوألا نأا ى˘˘لإا ي˘˘بآا

نأا بجي ويكوط يف نيثÓثلاو
˘ما˘ع˘لا د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإا ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت˘ي

ن˘˘م د˘˘ع˘˘بأا ضسي˘˘ل ن˘˘كل،0202

ةحسص ةيام˘ح˘ل،1202 ف˘ي˘سص
نيينع˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
عمتجملاو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا˘ب
هذ˘ه ما˘مأا ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ،ي˘˘لود˘˘لا
تلازل يتلا ةيناسسنإلا ةلسضعملا

حاورألا د˘˘˘سصح˘˘˘˘ت
ةيناسسنإلا

ربع
،ملاعلا

ناك

نم
بجاو

ةئيهلا
ةيبملولا

ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘˘لود˘˘لا
ى˘˘لإا ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لولا ثد˘˘˘ح˘˘˘لا

نودجاوتي نوي˘سضا˘ير˘لا،1202
ل˘كو ي˘ح˘˘سص ر˘˘ج˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ةفقوتم ةيريسضحت˘لا تا˘سصبر˘ت˘لا

اذه ر˘ي˘سضح˘ت ا˘ن˘ن˘كم˘ي ل ،ا˘ي˘لا˘ح
،فورظلا هذه ل˘ث˘م ي˘ف د˘عو˘م˘لا

ل˘غ˘ت˘سساو ،دا˘م˘ح ه˘لا˘ق ا˘˘م بسسح
ةباينلاب ةيبملولا ةئيهلا ضسيئر
نييسضايرلا ةنأامطل ةسصرفلا هذه
ة˘ق˘فار˘م˘ب ه˘تأا˘ي˘ه ماز˘ت˘لا د˘ي˘كأا˘تو
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ي˘ف ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘سسحأا
ها˘˘ج˘˘تا ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘سصاو˘˘˘ن˘˘˘سس»
دسصق ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
ديجلا ريسضح˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
عم قيسسنتلاب يبملولا دعوملل
ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

لكب نييسضايرلا غÓبإاب موقنسسو
ميظنت نعو ،«اقحل تادجتسسملا
طسسوتملا ضضيبألا رحبلا باعلأا

ةنيدمب1202 ةنسس ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا
يتلا ةنسسلا ضسفن يف يأا نارهو
ةيبم˘لولا با˘ع˘لألا ا˘ه˘ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت
قباسسلا نم هنأا دامح لاق ويكوطب

.ليجأات يأا نع ثيدحلا هناوأل

باعلإ ليجأات رإرق نمثي يلصسرم
0202 ةيبملوألإ ويكوط

ي˘ل˘سسر˘˘م ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ف˘˘سصوو
ةسضايرب ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا بتا˘ك
دا˘ي˘ب˘م˘لوأا ل˘ي˘جأا˘ت رار˘ق ،ة˘ب˘خ˘ن˘لا

بئاسصلاب0202 و˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ط
ة˘مÓ˘سس نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو

نم مهأا ريهام˘ج˘لاو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
نا˘˘با˘˘ي˘˘لا تن˘˘ل˘˘˘عأاو ،ءي˘˘˘سش ل˘˘˘ك
يف ةيلودلا ةي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
ل˘ي˘جأا˘ت ،ضسمأا لوأا كر˘ت˘سشم نا˘ي˘ب

ماعلا ىلإا0202 ويكوط ةرود
ضسوريف را˘سشت˘نا بب˘سسب ل˘ب˘ق˘م˘لا

ءادعلا لاقو ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
قابسسب جوتملا ،يلسسرم قباسسلا

اتنÓتأا دايبملوأا يف رتم0051

3 ملاعلل Óطب جوتملاو،6991
يبملوأا لطبو يسضايرك» :تارم
ةمÓسس نأا ىرأا ،قباسس يملاعو
دارفألاو ،اسصوسصخ ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا

لوألا ماق˘م˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ت ،ا˘مو˘م˘ع
:فا˘سضأاو ،«ر˘خآا ءي˘سش يأا ل˘ب˘˘قو
ضسوريفلل بيهرلا راسشتنلا مامأا»
ىوسس انما˘مأا ضسي˘ل ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح
تايسصوت ذيفن˘تو ةو˘ق˘ب د˘ن˘ج˘ت˘لا
تاطل˘سسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘تو ءار˘ب˘خ˘لا
ةطلاخم مد˘عو تو˘ي˘ب˘لا ماز˘ت˘لا˘ب
اذ˘ه ل˘ظ ي˘˘ف» :دازو ،«ن˘˘ير˘˘خآلا
ريغ نم تاب ،يئانثتسسلا عسضولا
ن˘ي˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
تاق˘با˘سسم˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
اهتمدقم يفو ،ةلبقملا ةيسضايرلا

اذل،0202 ويكوط داي˘ب˘م˘لوأا
لوؤو˘سسمو ي˘ب˘م˘˘لوأا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘ك
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ة˘˘سضا˘˘ير
ىلإا باعلألا هذه ليجأاتب تبلاط
يلسسرم ىسصوأاو ،«قحل دعوم
تام˘ي˘ل˘ع˘ت ماز˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
مهلزانم يف ثوكملاو ةمÓسسلا

تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ع˘˘م
ةمهم ةسضايرلا نأل ،اهيف ةيمويلا

ةعانملا زاهج ةيوقت يف مهاسستو
يف لوألا عافدلا طخ لثمي يذلا

.انوروك ةهجاوم
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ىوقلا باع˘لأل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا تد˘كأا

ـلا ايقيرفإا ةلوطبب قلعتي رارق يأا ذختت مل اهنأاب

و رئازجلاب ناوج82 ىلإا42 نم ةررقملا22

ضسوريف ةحئاج يسشفت ببسسب ليجأاتلاب ةددهملا

ا˘ه˘ه˘جو ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘فو،(91-دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك

ضسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘ق ،ءا˘˘˘˘˘سضعألا لود˘˘˘˘˘لا تادا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تل

اباكلاك ىوقلا باعلأل ةي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا

دعوم ضصخي رارق يأا ذختت مل هتئيه نأاب موبلام

رخآا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نو˘ك ا˘م˘ه˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

و،0202 ويكوط دايبملوأل ةلهؤوملا تاسسفانملا
تايداحتا ءا˘سسؤور ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ي˘نور˘ي˘ما˘كلا فا˘سضأا
برق نع عسضولا بقارن» : ةيقيرفإلا ىوقلا باعلأا

لكب مكيفاونسس و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ع˘م

دق «91-ديفوك» ةحئاج تناك و ،«تادجتسسملا
ةجمربملا تاسسفانملا لك ءاغلإا وأا ءاجرإا ىلا تدأا
ايقيرفإا ةلوطب اهنم و ،ليرفأا و ضسرام يرهسش
ةيلوغوطلا ةمسصاعلاب افنآا ةررقملا يفيرلا ودعلل

اذكو1202 ىلا تلجأا يتلا و ليرفأا8 موي يمول
باعلأل ةيقيرفإلا ةيلاردف˘نو˘كلا ضسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا
.قحل خيرات ىلإا لجأات يذلا ىوقلا

ةيبملولأ0202 ويكوط باعلأ ليجأات بقع

ةيبملوألإ ةنجللإو ةصضايرلإو بابصشلإ ةرإزو
رإرقلاب نابحرت ةيرئإزجلإ

رئأزجلأ ـب اهتماقإأ عمزملأ /ىوقلأ باعلأأ

 ىوقلإ باعلأل ةيقيرفإلإ ةيلإردفنوكلإ
 ةيقيرفإلإ ةلوطبلل اهليجأات يفنت

انرورك ضسوريف ببصسب

سضيبألإ رحبلإ باعلأإ ميظنت ةنجل
1202 نإرهوب طصسوتملإ

ليجأاتلإ ةيناكمإإ سسردت

ضضيبألا رحبلا باعلأل ةيلودلا ةنجللا ةلبقملا مايألا لÓخ عمتجت
يف لسصفلل ةيرئازج˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م روا˘سشت˘لا د˘ع˘ب ط˘سسو˘ت˘م˘لا

ةفئاسصلا يف ةررقملا ةيطسسوتملا باعلأÓل91 ةعبطلا ريسصم
ةد˘ع ع˘م ةر˘ي˘خألا ن˘ماز˘ت لا˘م˘ت˘حا ل˘ظ ي˘ف نار˘هو ي˘˘ف ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ءابو راسشتنا ةيفلخ ىلع ارخؤوم تلجأات ةيلود ةيسضاير تارهاظت

ملع امبسسح ملاعلا نادلب بلغأا برسضي يذلا دجتسسملا انوروك
ثيح ،ةيطسسوتملا باعلألا ميظنتل ةيلحملا ةنجللا نم ضسمأا لوأا
مÓعلا لئاسسو ىلع هعيزوت مت اهل نايب يف ةنجللا هذه تربتعا
ةنوآلا يف ةريثك تا˘ب˘ل˘ق˘ت فر˘ع˘ت ا˘ي˘لا˘ح ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘حا˘سسلا نأا˘ب

رودلا ءاج،0202 مدقلا ةركل ابوروأا ضسأاك ليجأات دعبف ،ةريخألا
ةفئاسصلا هذه يف افلسس ةررقملا ةيبملوألا باعلألا ىلع ضسمأا لوأا
فيسصلا يف نابايلا يف ةرظتنم تناك يتلا يهو ،قحل دعوم ىلإا
ىلع رثؤوت نأا اهنأاسش نم ةيعسضولا هذه» :نايبلا عباتو ،لبقملا

عفدي ام وهو1202 ةفئاسصل ةررقملا ةيطسسوتملا باعلألا ميظنت
ةمظنم ةيرئازجلا تاطلسسلا عم رواسشتلل باعلأÓل ةيلودلا ةنجللا

لبقتسسم يف ثبلل ةلبقملا مايألا يف عامتجلا لبق ةرهاظتلا هذه
نكمي ل هنأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو ،«ةمداقلا ةيطسسوتملا ةرودلا
اددسشم فلملا اذه ضصوسصخب ءيسش يأاب نهكتلا نهارلا تقولا يف
نيلعافلا عيمجو نييسضايرلا ةحسصو نمأا نأا ىلع هسسفن تقولا يف
ةنج˘ل˘لا هذ˘خ˘ت˘ت˘سس رار˘ق ل˘ك ي˘ف تلا˘غ˘سشنلا رو˘ح˘م نا˘نو˘كي˘سس
ةيحسص ةيعسضو ةرومعملا لود ةيبلغأا حاتجتو ،«باعلأÓل ةيلودلا

فلآلا تارسشع دسصحي يذلا انوروك ءابو راسشتنا لعفب ةبعسص
فيقوت ىلإا نادلبلا فلتخم يف تاطلسسلاب عفد ام اياحسضلا نم
ريبادتلا قايسس يف يزارتحا ءارجإاك ةيلحملا ةيسضايرلا تاسسفانملا
ضسأاك نأاب اسضيأا مولعمو ،ةفآلا هذه راسشتنا نم دحلل ةذختملا
نع Óسضف مدق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘كير˘مأا ضسأا˘كو م˘مأÓ˘ل ا˘بوروأا
لÓخ اهلك ةجمرب˘م تنا˘ك تار˘ها˘ظ˘ت ي˘هو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا
نوظحÓملا ىريو ،قحل دعوم ىلإا تلجأات دق ةلبقملا ةفئاسصلا
نأل ةيطسسوتملا باعلألاب رسضت نأا اهنأاسش نم تÓيجأاتلا هذه نأاب
مئاق تاسسفانملا كلتل ةديدجلا ديعاوملا عم ةريخألا نمازت لامتحا

نييسضايرلا لسضفأا كارتسشا ىلع ةلاحلا هذه يف بلسسلاب رثؤويسس ام
ةرودلل يمÓعلاو يريهامجلا حاجنلا ىلعو نارهو دعوم يف
نارهو ةيلول ةسضايرلاو بابسشلا ريدم دكأا ،ىرخأا ةهج نم ،اسضيأا
ةيسضايرلا تآاسشنملاب ةلسصاوتم لاغسشألا نأاب ينابيسش جاح يهاب
ةنسس نارهوب ةررقملا طسسوتملا ضضيبألا رحبلا باعلأاب ةسصاخلا

ل˘ئا˘سسو˘ل ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف فا˘سضأا نار˘هو ن˘م ه˘تاذ رد˘سصم˘لا،1202
يف ءاوسس لاغسشألا ريسس ىلع انوروك ضسوريف ريثأات مدع مÓعلا
جاح يهاب ،ةئيهتو ميمرت ةداعإا دهسشت يتلا وأا ةديدجلا تآاسشنملا
ضسيمخلا موي يلاولا ةقفر ةيد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز˘ب ا˘ن˘م˘ق» :لا˘ق ي˘نا˘ب˘ي˘سش
لامعلا ذخآا عم يداع لكسشب لاغسشألا ريسس ىلع انفقوو يسضاملا

هثيدح يلحملا ريدملا متخو ،«انوروك ضسوريف ببسسب مهتاطايتحل
ىلع و ددحملا اهتقو يف ملسستسس تآاسشنملا عيمج ناب ديكأاتلاب
ناوج رهسش ازهاج نوكيسس يذلا ديدجلا نارهو بعلم اهسسأار
رملا ،يعيبطلا بسشعلا عرز ةيلمع ايلاح هب يرجت ثيح ،مداقلا
نمسض هعسضت ارخؤوم مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لعج يذلا
ينطولا بختنملا تايرابم ناسضتحل ةحسشرملا بعÓملا ةمئاق

2202. لايدنوم تايفسصت يف رئازجلا
±.hd«ó

بردم ةباصصإإ
هتجزو ةديلبلإ داحتإ
انوروك سسوريفب

ةيمÓعإلأ رداصصملأ ضضعب تدافأأ
لوأأ ءاصسم ةديلبلأ ةيلو لخأد نم
بردم ،ةمصشن نايفصس نأاب ضسمأأ

بيصصأأ دق ةديلبلأ داحتأ قيرف
انوروك ضسوريف ىودع ضضأرعأاب
ةيلو ربتعت ثيح ،دجتصسملأ
أررصضت رثكألأ ةيلولأ ةديلبلأ

تحصضوأأو ،رئأزجلأ يف ضسوريفلاب
دق ةمصشن نأاب ،رداصصملأ ضضعب
ةقفرب ىفصشتصسملأ ىلإأ لقن
اصضيأأ تبيصصأأ يتلأ ،هتجوز
كلذو ،ضسوريفلأ ضضأرعأاب
ةيامحلل ةصصاخ ةقرف لخدتي
يف تأديدصشت طصسو ،ةيندملأ
نم ةيئاقولأ تاطايتحلأ ذاختأ

تفاصضأأو ،ضسوريفلأ ىودع
ىلإأ تلقتنأ ىودعلأ نأاب رداصصملأ
قيرط نع ،هتجوزو ةمصشن

ـجراخلأ يف ةميقم هل ةبيرق
مهلزنم يف أرخؤوم مهترأز
يناث ةمصشن تابو ،ةيلولاب
هتباصصإأ نلعت رئأزجلأ يف يصضاير
ثيح ،انوروك ضسوريف ضضأرعأاب
،ودوجلل يرئأزجلأ داحتلأ ناك
يصضاملأ عوبصسألأ ىعن دق
،يناجيت نامثع ،قباصسلأ عراصصملأ
هتباصصإاب أرثأاتم يفوت يذلأ

.انوروك ضسوريفب

±.hd«ó



زلراسشت ريمألا ةباسصإا
دجتسسملا انوروك سسوريفب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ4495ددعلا0202 سسرام62 سسيمخلا 15نوـيزفلت و موـجن

www.akhersaa-dz.com

رشنلا لوؤسم ماع ريدم

ةجوجحلب ديعسلا
ريرحتلا ريدم
يتبسداؤف
ريرحتلا سيئر
مامش ميركلا دبع

 ةقيثو لك
ةروسص وأا

،ةديرجلا لسصت
 درت ل

اهباحسصأاىلإا

:ةنيطنسق بتكم
ةفاحصلا راد

ةيعانصلا ةقطنملا
amlaP eL

:سكاف/فتاهلا
36-06-16-130

:راهسشإلا – ةرادإلا-
دوليم ةرودنقوب قرطلا قرتفم

ةبانع– ديمحلا دبع يرخصو

830 34 71 19 :فتاهلا
830 34 71 09 :سكاف

 :ريرحتلا مسق-
830 34 71 39 :فتاهلا

830 34 71 49 :سكاف

:ةمسصاعلا رقم
ةفاحصلا راد

،توواجرهاطلا
ريشب عراش1

راطع
يام لوأ ةحاس

:فتاهلا مقر
78.99.56.120

ةيرابخإ ةينطو ةيموي
lruEةكرش نع ردصت
تالاصتالل حابصلا غوديإلا
جد00.000.000.5:اهلامسأر

11elc3511837-PCC
102abannA ecnegAAPC
29/117146300410200400
611 reglA ecnegAAPC
77/114264100461100400

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

 ةعاس رخآOAP:بيكرتلا

(قرش)EIS : ةعابطلا

 :عيزوتلا
SSERPIDOS

تنرتنألا ىلع يمسسرلا عقوملا

moc.zd–aasrehka.www
:ينورتكلإلا ناونعلا

rf.oohay @tenaasrehka

لتاسسلا ليلد

بنا˘˘ج ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ت
ا˘هدار˘فأا سسفا˘ن˘ت˘ي ،نا˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ةلئسسأ’ا نم ددع ىلع ةباجإÓل
ي˘ن˘ب˘م د˘ح˘ت ي˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ةعرسسلا ىلع ةلماك ةروسصب
.ة˘ح˘ي˘ح˘˘سصلا ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’او
ةلئاع˘لا ي˘ه عر˘سسأ’ا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
؟يدحتلا نولبقت لهف ،ىوقأ’ا

 ءاسسنلا تÓل

نمراك

00:91

ةورذ يف ءارذع ةليمجلا دلوت

امهلاغسشناو اهيدلاو ةيموجن

ة˘˘˘ف˘˘˘ك ح˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ف ،ن˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

با˘سسح ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تا˘طا˘˘ب˘˘ترا

سضرعتت امدنعو .اهب مامته’ا

ربكت ،ةملؤوم ةسسكنل ءارذع

 .اهعم اهرسس ربكيو

51:12

00:91

00:91

رثعت .اهترسسأا نعً اديعب اهتاذ ققحتل ةرهاقلا ىلإا نمراك هجوتت
ناعرسسو اهيلع لسصحتل ةجوزتم اهنأا يعدتو ةديج ةفيظو ىلع
نيبو اهنيب ًاقئاع فقت بيذاكأا ةلسسلسس ىلإا ةبذكلا لوحتت ام
.اهبيذاكأا هرك نكلو اهبحأا يذلا قيفوت

ىوقألا ةلئاعلا

ءارذع

سسوريفب يناطيربلا دهعلا يلو زلراسشت ريمأ’ا ةباسصإا ،سسمأا ةيناطيرب مÓعإا لئاسسو تركذ

ريمأ’ا نإا ،ايناطيرب يف ةيكلملا ةلئاعلا مسساب ثدحتم لاقو ،«91 ديفوك» دجتسسملا انوروك
نم ةحيسصن دعب ندرأ’او سصربقو ةنسسوبلا ىلإا ةررقم تناك يتلا امهتلوج ايغلأا Óيماك هتجوزو
سسوريف راسشتناب قلعتي اميف عسضولا روطتل ارظن» :اسضيأا ثدحتملا لاقو ،ةيناطيربلا ةموكحلا

ريمأ’ا رهظو .«ماعلا اذه عيبرلا ةلوج ليجأات امهومسس نم ةيناطيربلا ةموكحلا تبلط ،انوروك
انوروك سسوريف يسشفت نم اًفوخ ،نيريثكلا ةحفاسصم سضفري وهو ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف زيلرسشت
ريمأا ةكراسشم لÓخو ،قباسس تقو يفو .هلك ملاعلا يفو ،ةدحتملا ةكلمملا ءاحنأا يف دجتسسملا

ريسسلا ةحفاسصم لواح ،مويد’اب ندنل يف تميقأا يتلا،tsurT s’ecnirP  زئاوج لفح يف ،زليو
دم دعب ،كلذ عمو .ءارمحلا ةداجسسلا ىلع لوخدلا دنع ،ىربكلا ندنل يف مزÓملا ،اسسيلوأا ثينيك

ةحسصلا ةمظنم اهتردسصأا يتلا تاميلعتلا ،اًماع17 رمعلا نم غلابلا ريمأ’ا ركذت ،ةحفاسصملل هدي
ريمأ’ا ررقو .دجتسسملا انوروك سسوريف ةسصاخو ،تاسسوريفلاو ميثارجلا راسشتنا نم دحلل ةيملاعلا
نم ً’دب ةيسسودنهلا ةيحتلا يف امك اًعم هيدي عسضي وهو كحسضلاو ةعرسسب عجارتلا زلراسشت
.ةحفاسصملا

يسسنوت لسسلسسم يف دلاخ باسشلا ةكراسشم يغلت دق انوروك
دلاخ باسشلا لطي نأا رظتنملا نم ناك

«2 ة˘بو˘ن» ل˘سسل˘سسم ثاد˘حأا ن˘˘م˘˘سض
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ي˘سسنو˘ت˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
لمعلا ريوسصت فاقيإا نأا ريغ قانسشوب

سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا بب˘سسب ن˘ي˘عو˘ب˘˘سسأ’
هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘ف يار˘لا كل˘م رو˘سضح .ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا

وهو ،يناثلا هئزج يف «ةبون» لسسلسسم
ناسضمر يف ريب˘ك ا˘حا˘ج˘ن ق˘ق˘ح ل˘م˘ع
نوكيسس ،لوأ’ا همسسوم يف يسضاملا

ذإا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘ت˘ي˘سصخ˘سش لÓ˘˘خ ن˘˘م
لاطبأ’ا دحأا سسرعل دهسشم يف ينغيسس
ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل ة˘˘لÓ˘˘طإا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع كلذو

.لمعلا نم لوأ’ا ءزجلا يف قانسشوب

rehctiW ehT جاتنإا قلعي انوروك

ةيماردلا لامعألا نم هريغو
امنيسسلاو اماردلا عاّنسص مامأا دعي مل
ىرخأا تارايخ ملاعلا لود لك يف
ببسسب ،مهلامعأا ريوسصت قيلعت ’إا
ديفوك وأا انوروك سسوريف راسشتنإا

فقوتت ةديدج لامعأا يه اهو91.
يناثلا مسسوملا لثم ريوسصتلا نع

يذلاrehctiW ehT لسسلسسم نم
سسكي˘ل˘ف˘ت˘ن ة˘سصن˘م ى˘ل˘ع سضر˘˘ع˘˘ُي
ةبسسن لوأ’ا ه˘م˘سسو˘م ق˘ق˘ح يذ˘لاو

ehT ريوسصت متي ذإا .ةيلاع ةدهاسشم

rehctiWربتعي اذهو ،ندنل جراخ
ةكلمملا يف ةيسسيئرلا لامعأ’ا نم
.ريوسصتلا نع فقوتت يتلا ةدحتملا
تف˘قوأا ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘ف˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ج˘˘مار˘˘ب ر˘˘يو˘˘سصت سسكي˘˘ل˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ا˘ه˘مÓ˘فأاو
 .ادنكو

ثاد˘˘˘˘حأا رود˘˘˘˘ت
لوح لسسلسسم˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا «رازا˘˘˘ه»
ا˘˘مأا ح˘˘ب˘˘سصت˘˘˘سس
م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘ل
امهد˘لاو Ó˘با˘ق˘ي
ى˘˘ف˘˘ت˘˘˘خا يذ˘˘˘لا

ناسسيم اهيلفط لجأ’و .ادج ةسضماغ فورظ يف ةرخاب نتم ىلع

.ءاقبلا عارسص رازاه سضوختسس ،قورافو

يملاعلا نوفوسسكاسسلا فزاع ةافو
انوروك سسوريفب وغنابيد ونام

يملاع مجن لوأا اسسنرف يف يسضاملا ءاثÓثلا ءاسسم يفوت
نو˘˘فو˘˘سسكا˘˘سسلا فزا˘˘ع و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءار˘˘ج

ام قفو ،اماع68 زهان رمع نع وغنابيد ونام ينوريماكلا
.نانفلل ةيقيسسوملا لامعأ’ا رسشان ريبورود يرييت هب دافأا

م˘ج˘ن لوأا ،«زا˘ج -ور˘فأ’ا» ةرو˘ط˘سسأا و˘غ˘نا˘ب˘يد ح˘˘ب˘˘سصأاو
ح˘سضوأاو .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصإا ءار˘ج ي˘سضق˘˘ي ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
ةقطنم تايفسشتسسم دحأا يف احابسص يفوت» :ريبورود
نأا كوب سسيف ىلع نانفلا ةحفسص ىلع ءاجو .«سسيراب
هل ماقيسسو سضحم يلئاع راطإا يف متتسس نفدلا مسسارم»
ونام نأا ركذي .«ةنكمم ةسصرف برقأا يف قح’ ميركت
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘نا˘غأ’ا ر˘ه˘سشأا ىد˘حإا ف˘لؤو˘م و˘ه و˘غ˘نا˘˘ب˘˘يد

ناكو.2791 ماعلا يف «اسسوكام لوسس» ملاعلا ىقيسسوم
ديسشنل ةسسركم ةناوطسسأا يف ةيوناث ةينغأا لمعلا اذه
ممأ’ا سسأاك ةبسسانمب مدقلا ةركل نوريماكلا بختنمل
ي˘ف تا˘ناو˘ط˘سسأ’ا و˘ق˘سسن˘م ا˘هد˘سصر د˘قو .ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
وغنابيد ونام مهتا دقو .اريبك احاجن تفرعف كرويوين
هتناوطسسأا نم ةينغأا يف ةينفلا ةقرسسلاب نوسسكاج لكيام
.ةيلام ةيوسست ىلإا نانانفلا اهدعب لسصوتو .«رليرث»

M¶∂ Gd«ƒΩ
ةسصاخلا ةيدايتع’ا ةيكولسسلا طامنأ’ا كتناخ ةرم لوأ’
لولحلا ةيجيتارتسسا .ةجرح فقاوم يف كتعسضوو كب
امهم ،رومأ’ا نم نسسحت ’ داتعملا يف اهجهتنت يتلا

يلختلا لواح ،رييغتلا نم عونك .اًراركتو اًرارم تلواح
مايقلا !اًديدج اًجهنم ذختاو ةيدايتع’ا طامنأ’ا كلت نع
لكاسشملاو فقاوملل جرخم˘لا نو˘كي˘سس م˘سسا˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
.ةيسصعتسسملا

عم عجرت˘سست فو˘سسو ا˘ًق˘م˘ع ر˘ث˘كأا كتا˘قد˘سص ح˘ب˘سصت˘سس
طسسو يف .ىسسنت ’ ةيسضام تايركذو ثادحأا كئاقدسصأا
كباسشتت فوسس ،سصخأ’اب اهيلإا يمتنت يتلا تاعومجملا
فوسسو اًدج ةيباجيإاو ةيويح ةيعامج تاءارجإا ةلسسلسس
درف لك لبقتت نأا بجي .كفده ىلإا ةلهذم ةعرسسب كدوقت

! يرسست ةقاطلا عدو هيلع وه ام ىلع

نم ةسسÓسسب ريسسي ناك ءيسش لك نأا نم مغرلا ىلع
ددح .نآ’ا كقيرط يف ام سصخسش وأا ءيسش فقي ،لبق
وأا تابقعلا هذه ىلع بلغتلل اهجاتحت يتلا ةوقلا رادقم
نأا بجي نآ’ا .ةطاسسبب اهلهاجت لسضفأ’ا نم ناك اذإا ام
وأا لطعتت نأاب كسسفنل حمسست ’ ؛ةمكحب كتوق مدختسست
مادختسسا ءيسست ’ .ةريغسص تاعوسضوم ببسسب لوحتت

لامتح’ا ىلع كتردقو كتقاط

نآ’ا تقولا ،اًثيدح امهتفسشتكا نيذللا كسسامحو كتقاط عم
براجت ىلإا يدؤوت دق ةديدج سصرف فاسشتكا يف ءدبلل ديج
ي˘ف ل˘خد˘ت ’ ى˘ت˘ح رذ˘ح˘لا خو˘ت ن˘كل .ى˘سسن˘ُت ’ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
،كلذ ثدح اذإا .كسسفن قهرتو ةفلتخم ةريثك تاعورسشم
حبسصت دق يتلا ةماتلا ريغ ماهملا نم ريثكلا هجاوت فوسسف
.كيلع اًمازتلا

كلذ عدت ’ نكلو ،ءيسش يأا زاجنإا ىلع اًرداق ودبت ’ مويلا
ر˘ي˘ث˘ك كع˘جر˘ي

ً
،تابثب لمعلا يف تير˘م˘ت˘سسا اذإا .ف˘ل˘خ˘ل˘ل ا

يف ه˘با˘سشم ع˘سضو˘لا .ىر˘خأا ةر˘م حا˘ج˘ن˘لا ف˘سشت˘كت فو˘سس
.ءاقدسصأ’ا عم اًسضيأاو كتايح كيرسش عم ،ةسصاخلا كتايح
لÓخ نم مهافتلا ءوسسو تاسضقانتلل لولحلا نع ثحبا
ر˘ط˘خ ر˘تو˘ت˘لا ل˘كسشي .فدا˘ه˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

ً
،كتحسص ى˘ل˘ع ا

.طاسشنلاو ءاخرتسس’ا نيب طسسو طخ نع ثحباف

نم ري˘ث˘كلا ،ة˘ي˘حا˘ن ن˘م˘ف ،اً̆بر˘ط˘سضم مو˘ي˘لا نو˘كي د˘ق

،ىرخأا ةي˘حا˘ن ن˘مو ،كت˘ب˘غر ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست ن˘ل ءا˘ي˘سشأ’ا

.كلوح مه نم ببسسب ةبعسص فقاوم يف كسسفن دجتسس

،كئوده ةداعتسسا لواح نكلو ،كلعف ةدر يف غلابت ’

جرخت فوسس ذئدنعو نيرخآ’ا ىلع كلذ سضرف لواحو

.راسسلا ريغ فقوملا اذه نم اًملاسس

رومأ’اف ،ةديدج تÓكسشم ةهجاومل دعتسست نأا بجي
زاجنإا عيطتسست ’ تنأاو لمعلا ناكم يف ةديج تسسيل
لحارملا هذهف ،كفيخي كلذ لعجت ’ .ليلقلا ىوسس
ىلإا ةجاحب تنأا ،ةسصاخلا كتايح يف .بهذت مث ءيجت
دقفت كلوح نم عم تاقÓعلا نأا رعسشت تنأاف ،ديدج عفاد
.يديلقت ريغ اًئيسش لعفاو نيتورلا دويق رسسكا .اهقنور

مدختسسا ؛ينهذلاو يندبلا طاسشنلاو ةيويحلاب معفم تنأا
كتاططخم ذيفنتل ميلسسلا رارقلا ذاختا يف كتاناكمإا

ءافتك’ا كديفي نل .كتاعورسشم يف مامأ’ا ىلإا مدقتلاو
لماعتلا ةردق نآ’ا كيدل !ةيبلسسلاو ةيسضاملا داجمأ’اب
سضرعتتو اههجاوت يتلا فقاوملا عيمج عم ةمكحو ةقدب
!ناكمإ’ا ردقب اهل كلÓغتسسا نم دكأاتف ،اهل

نوعبا˘ت˘يو نو˘ب˘قار˘ي كتا˘ي˘ح ي˘ف نو˘م˘ه˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
نم ةدافتسس’ا كيلع .ةيسصخسشلاو ةينهملا كتاعورسشم
ةهجوو كئارآا حرتقا !ةقثب ةمهملاب مزتلاو ريثأاتلا اذه
ةديازم نودب تقولا تاذ يف نكل ،عنقُم بولسسأاب كرظن
كراسشت دق ةناسصرلا - دعاسسي نل رورغلا - ةغلابمو
.جئاتنلا قيقحت يف ةيلعافب

تناك ا˘م˘ه˘م ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم ى˘ن˘ب˘ت˘ت نأا بج˘ي ’
ةبسسنلاب مهأ’ا رومأ’ا ىلع زكرت نأا بجي .تايرغملا
كيلع ىغطت نأا رطخل كسسفن سضرعت فوسسف ’إاو ،كل
اًحتفنم نك ،ةديدج رومأا ةهجاوم تررق اذإا .رومأ’ا هذه
تمق اذإا نومسضم حاجنلا .نيرخآ’ا ةدعاسسم بلطاو
كت˘ت˘سشت ’ نأاو ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب كتا˘˘قا˘˘ط ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب
.كسصخت ’ يتلا تÓكسشملا

كيدلف ،مويلا ةديج ةروسصب ريسست ءايسشأ’ا نأا ودبي ’
ىلع .ةيمويلا ماهملا ىلع زيكرتلا يف ةلكسشم اًسضيأا
يف كسسأار سضفخت ’ ،كتاذ زيفحت ةبوعسص نم مغرلا
ىلع لسصحت فوسسف كدنع ام لسضفأاب تمق اذإا .سسأاي
عقوتت نأا بجي ’ هنأا ’إا ،ةدودحملا تاحاجنلا سضعب
فوسس ،ةقث رثكأا حبسصتو كئوده ديعتسست امدنع .ريثكلا
.رومأ’ا نسسحتت

بلطت Óف ،تافÓخلا يف ببسسلا تنأا نوكت دق ،لمعلا يف
حبسصي فوسس ذئدنعو ،كئÓمز نمو كسسفن نم ريثكلا

ً’اح نسسحأا سسيل عسضولا .لسضفأا لكسشب مدقتت نأا اًنكمم
دج .نيرخآ’ا اًيداعم اًعيرسس فلخلل رودت تنأاف ،لزنملاب
كتا˘ي˘ح كير˘سش ع˘م ر˘ث˘كأا اً̆ت˘قو سضقاو ي˘ل˘˘خاد˘˘لا كمÓ˘˘سس
ل˘كأا˘ت نأا بج˘ي ؛سضر˘م˘لا˘ب كب˘ي˘سصي ر˘تو˘ت˘˘لا .كئا˘˘قد˘˘سصأاو
كتقث ءانبل ةسضايرلا نم ءيسش سسرامت نأاو ةيحسص ةقيرطب
.كتحارإاو

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

سسوقلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ضسمأا رئازجلا ءاصضق ضسلجمل ةماعلا ةباينلا تفصشك
ميرك““ يصسايصسلا طصشانلا ةمكاحم ليصصافت نع
ءاصضق ضسلجمل ةي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ““و˘با˘ط
هنأا ةئيهلا تاذ ىدل ماعلا بئانلا ركذ ثيح ،رئازجلا
مهتملا قح يف رداصصلا مكحلا دييأات رارق ضسيصسأات مت

نم2 ةرقف743 ةداملا ضصن تايصضتقم““ ىلع
مه˘ت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق
ة˘˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘˘صسأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘با˘˘˘˘جإلا ضضفر اذإا ار˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ح
ضسلجم ىدل ماعلا بئانلا نايب يف ءاجو.““يصضاقلا
ضضع˘ب ه˘تر˘صشن ا˘م ر˘ثا ى˘ل˘ع““ ه˘نأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق
لصصاوت˘لا تا˘صصن˘م ه˘ت˘لواد˘ت ا˘مو مل˘عإلا ل˘ئا˘صسو
وعدملا ةمكاحم تايرجم ضصوصصخب يعامتجلا

ءاصضق ضسلجمل ةيئازجلا ةفرغلا لبق نم ميرك وباط

نو˘نا˘ق ن˘م11 ةداملا ما˘كحأا˘ب ل˘م˘عو,ر˘ئاز˘ج˘لا
ضسفن ىدل ةماعلا ةباينلا يهنت ،ةيئازجلا تاءارجإلا
خيراتب هنأاب ماعلا يأارلا ملع ىلإا يئاصضقلا ضسلجملا

دمحما يديصس ةمكحم تنادأا0202 ضسرام11
هل اباقعو مهت نم هيلإا بوصسنم وه امب ميرك وباط
وهو ةذفان رهصشأا ةتصس اهنم ضسبح ماعب هيلع مكحلاب
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ه˘ف˘نأا˘ت˘صسا يذ˘لا م˘كح˘˘لا

تاذ فاصضأاو.““مهت˘م˘لاو د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م
ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ل˘صصو˘ت د˘ع˘ب““ ه˘نأا رد˘صصم˘لا

ةلودج مت ىوعد˘لا ف˘ل˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق ضسل˘ج˘م

يف رظن˘ل˘ل0202 ضسرا˘˘م42 ةصسلج˘ل ة˘ي˘صضق˘لا
خيراتلاب““ هنأا ثيح،““نوناقلل ا˘ق˘ب˘ط ن˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا

تاءارجإلا نوناق نم443 ةداملاب لمعو روكذملا
ةيباقعلا ةصسصسؤوملا نم مهتملا جارخإا مت ةيئازجلا

لجأا نم رئازجلا ءاصضق ضسلجم رقم ىلإا هراصضحإاو

تناك يتلا ةصسل˘ج˘لا دا˘ق˘ع˘نا ءا˘ن˘ثأا»و .““ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل ة˘فر˘غ˘لا ضسف˘˘ن ما˘˘مأا ة˘˘لود˘˘ج˘˘م
دعبو ،ميرك وباط مهتملا ىلع ،ةادانملا مت ،نيفوقوم
،هيلإا ةبوصسنملا مهتلاب هغيلبتو هتيوه نع هباوجتصسا

اب˘لا˘ط ة˘فر˘غ˘لا ضسي˘ئر ة˘ل˘ئ˘صسأا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإلا ضضفر
هتلاح نوكلو ه˘عا˘فد رو˘صضح˘ل ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت
ردصصملا تاذ حصضوأاو.““كلذب حمصست ل ةيحصصلا
ضسيئر رمأا مهتملل ةيحصصلا ةلاحلا نم دكأاتلل»و هنأا
هصصحف دصصق بيبط ىلع مهتملا ضضرع ةصسلجلا

ةنئاكلا ةيبطلا ةدايعلا ىلإا ينعملا دايتقا مت هيلعو
نمزلا نم ةعاصس دعب““و.““يئاصضقلا ضسلجملا رقمب
ارظن ةمكاحم˘لا تاءار˘جإا ة˘ل˘صصاو˘م ضسل˘ج˘م˘لا رر˘ق
هي˘ما˘ح˘مو م˘ه˘ت˘م˘لا نأا لإا ،م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد رو˘صضح˘ل
يذلا بلطلا وهو ةيصضقلا ليجأاتل مهبلطب اوكصسمت
ةيئازجلا ةفرغلا ةاصضق لبق نم لوبقلاب ىظحي مل
لصصفلل ةيصضقلا ةيزهاجل ارظن هرربي ام دوجو مدعل
ضضفر د˘ق نا˘ك نإاو م˘ه˘ت˘م˘لا رو˘صضح˘لو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةهج نم هعافد اذكو ضسلجملا ةلئصسأا نع ةباجإلا
ةباين˘لا ءاد˘بإا د˘ع˘ب““ ه˘نا رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو.““ىر˘خأا
ةملكلا ةفرغلا ضسي˘ئر ى˘ط˘عا ا˘ه˘تا˘صسا˘م˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا
اوصضفر مهنأا لإا نوناق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط م˘ه˘ت˘م˘لا ي˘ما˘ح˘م˘ل
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ب او˘˘كصسم˘˘تو ة˘˘ع˘˘فار˘˘م˘˘لا
ردصص ةلوادملا دعب““ هنأا نايبلا دكأا امك.““ليجأاتلا
ريغ ا˘يرو˘صضح ى˘صضق ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘لا ن˘ع رار˘ق
خيراتب مهتملا قح يف رداصصلا مكحلا دييأاتب ايهاجو

ايئدبم دمحما يديصس ةمكحم نع0202 ضسرام11
ءاقبإلا عم ةذفان اهب مكحلا ضسبحلا ةبوقع لعجو
.““ةمارغلا ىلع

ف.ميلصس

2 ةرقف743 ةداملل اقبط مهتملا قح يف رداسصلا مكحلا دييأات رارق سسيسسأات مت هنأا تلاق

 رئإزجلإ ءاسضق صسلجمل ةماعلإ ةباينلإ
““وباط ميرك““ ةمكاحم ليسصافت فسشكت

،ناسسن’ا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا تدكأا
م˘ير˘ك ””ي˘سسا˘ي˘سسلا ط˘سشا˘ن˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م لÓ˘خ ثد˘˘حا˘˘م نأا

خيرات يف ةريطخ ةقباسس ربتعت ،تازواجت نم ””وباط
قيقحت حتف بجوتسسي يذلا رمأ’ا ،يرئازجلا ءاسضقلا

سضغب ””يتام˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب””لد˘ع˘لا ر˘يزو فر˘ط ن˘م يد˘ج
هيلإا ةبوسسنملا مهتلا نع و مهتملا رظنلا

رئازجلا هب رمت ام نإا ،ةهجلا تاذ تلاق قايسسلا اذه يفو
ةيئانثتسسا تاءارجإا نم انوروك راسشتنا ببسسب ملاعلا و

ىلإا اهليوحتل دارفأ’ا سضعب فرط نم اهلÓغتسسا بجي ’
تايرحلا ىلع رثأات نأا ا˘ه˘ن˘ك˘م˘ي ه˘لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ تازوا˘ج˘ت
ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب

دايح و عا˘فد˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
ةمكاحملا تانامسض نم ىندأ’ا دحلا دعي يذلا ةمكحملا
.اهبسسح  ةلداعلا

تحسضوا ،هنم ةخسسن ةعاسس رخا تملسست اهل نايب يفو
تاحير˘سصت˘لا و ا˘هزو˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا نأا ،ة˘ط˘بار˘لا
ةئيهب””وباط ميرك”” مهتملا كسسمت سصوسصخب  ةلوادتملا

تمت يتلا ةسسلجلا خيراتب اهغيلبت متي مل يتلا هعافد
ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر سضفر و ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
ة˘سسل˘ج ة˘لود˘ج اذ˘ك و عا˘فد˘لا رو˘سضح ة˘يا˘غ˘ل ل˘ي˘جأا˘˘ت˘˘لا
دمحما يديسس ةمكحم نع رداسصلا مكحلاو فانئتسسإ’ا
’و ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ’ ه˘تا˘ي˘ث˘ي˘ح ىل˘ع ع˘ل˘ط˘˘ي م˘˘ل خ˘˘سسن˘˘ي م˘˘ل
، تاءارجإ’ا لك يف بيرلا اهبسسح ريثيام وهو ،مهتملا

ي˘˘ف يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جا ةرور˘˘˘سض ىل˘˘˘ع ةدد˘˘˘سشم
نأا تبث ةلاح يف ةيعدر تاءارجإا ذاختا و عوسضوملا

ل˘سضا˘ن˘م˘لا ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تازوا˘˘ج˘˘ت ثود˘˘ح
. ””وباط ميرك”” يسسايسسلا طسشانلاو

سش ةراسس

يرئازجلا ءاسضقلا خيرات يف ةقباسس ربتعت اهنأاب تلاق

 قيقحت ءإرجإاب بلاطت ناسسن’إ قوقح ةطبإر
وباط ميرك ةمكاحمب تإزواجت نم ثدحام لوح

قيلعت نود ةروصص

وزو يزيتب علقمبدسسافلإ جاجدلإ دبكو محل نم ةربتعم ةيمك زجح
نم ةريبك ةيمك زجح نم ،سسمأا  وز و ىزيت ةي’و يف علقم ةرئاد  نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت
ءانثأا ،ةيلمعلا تءاجو .،يرسشبلا كÓهتسسÓل حلاسص ريغ غلك1.75081 ب تردق دسسافلا جاجدلا

ةبقارملا ىلإا ةبكرملا عاسضخإا دنع هنأا  و  سصخسش اهنتم ىلع ةنحاسش فيقوتب حلاسصملا تاذ  مايق
قيسسنتلا دعب هنأا تركذ و. ةيرطيبلا ةحسصلا ةداهسش مادعنا عم ءاسضيبلا موحللاب ةأابعم اهنأا حسضتا

عيمج ذاختا مت دقو ،يرسشبلا كÓهتسسÓل ةلباق ريغ ةعاسضبلا نأا حسضتا ةسصتخملا حلاسصملا عم
بيبطلا نم اهتنياعم دعب ةرسشابم ةزوجحملا موحللا ةيمك فÓتإا مت و ةينوناقلا تاءارجإ’ا
داعسس ليلخ.ةئيبلا حلاسصمو يرطيبلا

 نابعسش رهسش مايأا لوأا مويلا

 ليرفأإ رهسش نم32 يف ناسضمر لÓه بقرت
نم32لا خيراتب نوكتصس ناصضمر رهصش لله بقرتل لكصشلا ةليل ناب ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو تنلعا

ام وهو يرجهلا ماعلا نم1441 نابعصش رهصش مايا لوا ضسيمخلا مويلا نوكي اميف مداقلا ليرفا رهصش
يف لحي ةيدلا ناصضمر رهصش لله بقرت ةليل خيرات رئازجلاب ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو نايب بصسح ددح

ةيئانثتصسلا فورظلا لظ يف ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو نايب وا نلعا ءاجو ليرفا رهصش نم52 وا42
مظعم لصشو ايحصص ارجح ضضرف يذلا انوروك ضسوريف يصشفت لظ يف رئازجلا اهدهصشت يتلا
ضسوريفلا ءارج تايفولا ادكو نيباصصملا ددع عافترا ماما لقنلا عاطق اهصسار يلع ةيويحلا تاعاطقلا
مدع ةلاح يف حيوارتلا هلصص هيف رصضحن دق يذلا مايصصلا رهصش لحي نأا لبق طقف دحاو رهصش
قباصس تقو يف ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو هتفصشك ام بصسح ضسوريفلا يصشفتو عصضولا يلع ةرطيصسلا

ةحيتف ةداعصسوب

ةمزأÓل ’Óغتسسا كÓهتسس’او ةبراسضملل ةهجوم تناك ةعلسسلا

ةنيطنسسقب ةدسسافلإ ةيئإذغلإ دإوملإ نم ةدحو فلأإ نم رثكأإ زجح
داوملا يف ةبراصضملا ةحفاكم يف ةنيطنصسق ةيلو نمأا حلاصصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلصصاوم
ةيمك زجح نم ةنيطنصسق ةيلو نمأاب لوألا يرصضحلا نمألل ةطرصشلا تاوق تنكمت ،ةيكلهتصسلا

يطاوع عراصشب نئاك لحمل ةمهادم رثإا ىلع ةيحلصصلا ةيهتنم ةيكلهتصسلا داوملا نم ةربتعم
.ةنيدملا طصسوب ىفطصصم
داومل لحملا تاذ بحاصص عيب ضصوصصخب ةحلصصملا اهيلع تلصصحت تامولعم ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت
فوقولا مت نيأا ،هتبقارم و لحملا ةمهادم مت اهتحصص نم دكأاتلا روف و ،ةيحلصصلا ةيهتنم ةيكلهتصسا

ةدحو0001 ةبارق زجح مت نيأا ،ةدم ذنم اهتيحلصص خيرات ىهتنا دق هب ةدوجوملا علصسلا مظعم نأا ىلع
و ةيصضقلا يف ضسصسأاتلل ةراجتلا ةيريدمل ضشغلا عمق ةقرف ريخصست عم ةيكلهتصسلا داوملا هتاه نم
زينويام اذك ،تروغاي ،نابجأا نم بيلحلا تاقتصشم يف تلثمت يتلا ،داوملا هتاهل ةيلاملا ةميقلا ديدحت
،لافطألا تايولح و (ضسبيصش) اطاطبلا قئاقر و ، لباوت ، تابورصشم اصضيأا ،اهريغ و لدرخلا ةصصلصص و
ةيرادإلا تاءارجإلا ذاختا عم ، فلتإلل اههيجوت و ةطوبصضملا علصسلا زجح مت ،رئاجصسلا و غبتلا ىتح و
.فلاخملا دصض ةينوناقلا و

زاكعوب لامج

ن˘م ة˘يو˘ج˘لا دا˘صصرأل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘˘ل رد˘˘ح
ر˘ي˘غ˘لاو ةر˘ط˘م˘م˘لاو ةدرا˘ب˘لا ءاو˘˘جألا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا

موي ىتح نطو˘لا ة˘ي˘قر˘صشلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘ق˘ت˘صسم

يلإا07 يدعتت ةيوق حاير عقوت عم مداقلا تبصسلا

جولثلا طقاصست بناج يلا ةعاصسلا يف ملك08

رتم008  نع اهولع ديزي يت˘لا تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا˘ب
را˘ط˘ملا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك نا˘˘ف رد˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
يدعتت ةعمجلا موي ةليل وا ءاصسم يتح ةعقوتملا

اهب حوارتت يتلا ةيلحاصسلا ندملاب ايلحم ملم03
ضضفخنت اميف ةجرد يلإا نيب ام ةرارحلا تاجرد
ةنيطنصسق ضسارها قوصس ةصصاخ ةيلخادلا ندملاب
بب˘صسب ل˘ي˘ل ر˘ف˘صصلا نود  ى˘لا ة˘ن˘تا˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس.
ةيلامصشلا تايلولا مظعم نا املع جولثلا طقاصست

ط˘قا˘صست ن˘ي˘طرا˘ف˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا تد˘ه˘صش ن˘طو˘ل˘˘ل
ةريزغ نم تناك يتلا راطملا نم ةربتعم تايمك
ةيقرصشلاو يطصسولا ندملاب ةصصاخ ةطصسوتم يلا
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا را˘ط˘ملا تل˘م˘صش ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
عم لجصس امك ةيبونجلا قطانملا ىتح تدتماو
طيحملا نم مداقلا يوجلا بارطصضلا لوصصو
تا˘جرد ي˘˘ف ضسو˘˘صسح˘˘م ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ي˘˘صسل˘˘طلا

لحاوصسلاب ةصصاخ ةجرد02 تدعت يتلا ةرارحلا
ةلاح أادبت نا عقوتملا نمو  اذه طرافلا عوبصسألا
دوعتل دحلا موي نم ءادتبا نصسحتلا يف وجلا
رورم ليجصست عم ةصسمصشملاو ةيفاصصلا ءاوجألا
 .نايحألا ضضعب يف مويغلا ضضعب

ف ب

 ملك08 يدعتت ةيوق حاير بوبه ليجسست  عقوتي اميف

مداقلإ عوبسس’إ ةيإدب ىتح ةيقرسشلإ ندملاب جولثو راطمأإ

جيريرعوب جرب

ريدغلإ جربب نيقنتخم ةعبرأإ فاعسسإإ
04 و نيتنسسلا نيب مهرامعا نيقنتخم ةعبرا جيريرعوب جرب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم سسما موي تفعسسا

ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم تازاغل مهقاسشنتسسا رثا ةي’ولا قرسش بونج ريدغلا جربب نكسسم551 يحب ةنسس
نيع يف ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا مهل تمدق نايثغ و سسأارلا يف راودب اوبيسصا نيقنتخملا نا حلاسصملا تاذ بسسحو.
حلاسصملا تاذ تسصحا امك.ريدغلا جرب ىفسشتسسم ىلا مهليوحت متو نيجسسكأ’ا نم تاعرج ميدقت عم ناكملا

،   نيباسصم50 ةسسمخ تفلخ ةي’ولا ميلقإا ربع ةريخ’ا ةعاسس42 لÓخ ةي’ولا ميلقا ربع ثداوح ةسسمخ
ةيئافسشتسسإ’ا حلاسصملا فلتخم ىلا  مهئÓجإا متو ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا مهل تمدق اياحسضلا لك
ىسسوم/ع. ةبيرقلا

وزو ىزيت نما

صسولهم صصرق ةبح0075 زجحو نيسصخسش فيقوت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصف تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت

اهسشيتفت دعبو ةرايسس نتم ىلع اناك ةسسبت ةي’و نم ناردحني ةنسس13و03 نيب  مهرامعأا  حوارتت  نيسصخسش

متيل ، سسولهم سصرق ةبح0075 ـب تردق  ةسسولهملا سصارق’ا نم   ةريبك ةيمك ىلع قئاسسلا دعقم تحت رثع
.وزو ىزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا  امهيف هبتسشملا ميدقت

داعسس ليلخ
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