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ةديدج ةباصإ581و

انوروك سوريفب

ميتنشس رايلم5.2 زجح متو إدرف11 نم ةنوكم ةعومجملإ

ةينطو ةيمارجإا ةباصصعب ةحاطإ’ا
ةنيطنصسقب نيياكوكلا جيورتل
تاكبششلاب ةقلعتملإ ةشصاخ ةمظنملإ ةيرجلإ ةحفاكم راطإإ يف
تإرثؤوملإ و تإردخملإ ةراجت لاجم يف ةطششانلإ ةيمإرج’إ
ةي’و نمأ’ ““يرايبلإ““ لخدتلإ و ثحبلإ ةقرف تنكمت ، ةيلقعلإ

ةشصتخم ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنشسق
حوإرتت صصخشش11 نم نوكتت ، ةبلشصلإ تإردخملإ جيورت يف
، نحشش ، دإريتشسإ ةيشضق يف نيطروتم ةنشس15 و62 نيب مهرامعأإ
ةبلشصلإ تإردخملإ ةزايح و عيزوت ، روبعلإ قيرط نع لقن
ةعومجم راطإإ يف عيبلإ دشصق ةعورششم ريغ ةقيرطب (نيياكوك)
يف كرحم تإذ تابكرم لامعتشسإ ، ةكراششملإ و ةمظنم ةيمإرجإإ
تدرو تامولعم ىلإإ دوعت ةيشضقلإ تايثيح .ةيمإرجإإ تاطاششن
تإردخملإ جيورت يف صصاخششأ’ هوبششم طاششن اهدافم ةقرفلل
دعب تنكم ةفثكملإ ثاحبأ’إ و تايرحتلإ ، ( نيياكوك ) ةبلشصلإ
ةيوه ديدحت نم تايطعملإ و تامولعملل ديجلإ لÓغتشس’إ
عون نم ةبكرم نتم ىلع هيف هبتششم فيقوت متيل ، مهيف هبتششملإ

ةيلمعلإ ةطخلإ دعب ةنيطنشسق ةنيدم ىوتشسم ىلع وتناكيب ايك
ةكبششلإ دإرفأإ ةيوه ديدحت ىلإإ قيقحتلإ ىشضفأإ امك ، ةمكحملإ
تاي’و نم ةقرفتم نكامأإ و تاقوأإ يف و اعابت مهفيقوت متيل
نيياكوكلإ نم ةربتعم ةيمك زجح عم ، طشسولإ و يرئإزجلإ قرششلإ

ةيعونلإ ةيلمعلإ ، ربتعم دج يلام غلبم و تابكرم ىلإإ ةفاشضإ’اب
تنكم ةنيطنشسق ةي’و نمأاب لخدتلإ و ثحبلإ ةقرف اهتداق يتلإ

و مإرغ43.721ـب اهنزو ردق يفاشص نيياكوكلإ نم ةيمك زجح نم
نيياكوكلإ ةدام ريشضحت يف لمعتشسي صضيبإ قوحشسم نم ةيمك
ردقي ةينطولإ ةلمعلاب يلام غلبم + مإرغ7.98 ـب هنزو ردقي
فلأإ يتئام و نويلم نوعبرأإ و ةعشست و ةئام ةثÓث و نيرايلمـب
، نغافشسلوف و وتناكيب ايك ، جيتروبشس ايك20 ) تإرايشس50 ،ميتنشس

نم نيكاكشس ) ءاشضيبلإ ةحلشسأ’إ نم ةعومجم ،تنشسكإ يإدنويه
،خيرامشش ةدحو ، عومدلل ليشسم زاغ تإروراق20 ، ريبكلإ مجحلإ

دإرفأإ نيب لاشصت’إ يف لمعتشسي لاقن فتاه71 ،( ةيبششخ يشصع
زاجنإ نم ءاهتن’إ دعب ،ةيلقعلإ تإرثؤوملإ نم صصإرقأإ70 و ةكبششلإ

مامأإ امهميدقت مت نيينعملإ قح يف ةيئإزج تإءإرجإإ فلم
زاكعوب لامج ^.ةيلحملإ ةباينلإ

يديلقت يران حÓشسو ءاشضيب ةحلشسأإ هيف لمعتشسإ امنيب

نيطروتملاب حيطي ةنيطنصسق نمأا
دحلا داو يحب يعامج راجصش يف
ةميرجلل يدشصتلإ يف ةنيطنشسق ةي’و نمأإ حلاشصم دوهج راطإ يف
مهتاكلتمم و نينطإوملإ ةمÓشس و نمأإ ىلع ظافحلإ و اهلاكششأإ ىتششب
ىلع ةيشضاملإ ةليلقلإ مايأ’إ لÓخ يعامج راجشش بوششنل اعبت و
ةطرششلإ تإوق تنكمت ، دحلإ دإو  صسابع ةوخ’إ يح ىوتشسم
ةنيطنشسق ةي’و نمأاب ةيئاشضقلإ ةطرششلل ةيئ’ولإ ةحلشصملاب
و ةحاتملإ ةيداملإ و ةيرششبلإ تايناكم’إ ةفاك ريخشست دعب
نم ذفانملإ ةفاك ةيطغتل ينطولإ نمأ’إ ةيحورمب ةناعتشس’اب
. ةنشس65 و22 نيب ام مهرامعأإ حوإرتت صصخشش31 فيقوت
ةي’ولإ نمأاب ةيئاشضقلإ ةطرششلإ رشصانع اهتداق يتلإ ةيلمعلإ

،مم61 ةششوطرخ و عنشصلإ ةيديلقت ديشص ةيقدنب زجح نم تنكم
نم عانق ،عإونأ’إ فلتخم نم نيكاكشس ، ةيرحب ديشص ةيقدنب
نكم امك ،ةبعل لكشش ىلع يكيتشسÓب صسوباك إذك و دوشسأ’إ صشامقلإ

ءإود نم ةلوشسبك04 زجح نم مهيف هبتششملإ دحأإ نكشسم صشيتفت
تايرجم نم ءاهتن’إ دعب ،يديلقت يران حÓشس و ،غلم50 نانيكراب
مت نيينعملإ قح يف ةيئإزج تإءإرجإإ تافلم زاجنإ مت قيقحتلإ

رإرششأإ ةيعمج نيوكت ةيشضق نع  ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ مهميدقت
و صصاخششأ’إ دشض حنج و تايانج باكتر’ دإدع’إ صضرغب
لتقلإ ةلواحم ، نينطإوملإ طاشسوأإ يف بعرلإ ثب ، تاكلتمملإ
، ةيران ةحلشسأإ لامعتشساب دشصرتلإ و رإرشص’إ قبشس عم يدمعلإ
كÓمأ’ يدمعلإ ميطحتلإ ،يرحب صصوغ ةحلشسأإ ، ءاشضيب ةحلشسأإ
.ريغلإ

زاكعوب لامج ^

جÓعلل ةيلوأ’ا تارصشؤوملا»
«ةيصضرم تناك نيكورولكلاب

 :نئمطيو عوبصسأا دعب جئاتنلا روهظ دكؤوي ةحصصلا ريزو  ..لوكوتربلاب نوجلاعي اباصصم914
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كلهتسملا ةيامح ةمظنمو ةراجتلا ةيريدم تانيمطت مغر

ةفهلو تاعاصشإ’ا
 نـــــــينطاوملا

داومــــلا ىلـــع
ةــــيــكÓهتصس’ا
ةــــلاح رـــصسكت
  يحصصلا رــجحلا

7-6 صص علاط

3 صص علاط

 ةــــيميلعت صصــــصصح ^
عيمجل بوتويلاو نويزفلتلا ربع

ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا ذيمÓت

 اشصخشش8871 ءÓجإإ ةيلمع
مويلإ لشصإوتت

قداـــنف صصـــيصصخت
نييرئازجلا لابقتصس’
اـــيكرت نم نيدئاعلا
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لÓخ ةديدج ةافو22 ليجصست رثا،501 ىلارئازجلاب انوروك سسوريف ببصسب تايفولا ددع يلامجا عافترا نع ةحصصلا ةرازو تفصشك
1711. ىلا تاباصصÓل يلامج’ا ددعلا عفتريل581ىلا ءابولا اذهب ةديدجلا تاباصص’ا ددع غلب اميف ،ةيصضاملا ةعاصس42

ةيجولونكتلا تاينقتلا مادختصساب مت لعافلا ةيوه ديدحت

هبتسشم تلاحل ةيمسسإا ةمئاق برسسمل سسبحلا

ةنيطنسسقب انورؤك سسوريفب اهتباسصإا يف
ةيسضق ةجلاع˘م ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأإ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

ةلسصفم ةمئاق  يؤتحت ةيمسسر ةقيثؤل ةرؤسص بيرسستب قلعتت

(انورؤك)91 – ديفؤك سسوريفب مهتباسصإإ هبتسشم تلاحل

يئافسشتسسلإ زكرم˘لا˘ب ةرإدإإ نؤ˘ع ا˘ه˘ي˘ف طرؤ˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

،ةنسس24 رمعلإ نم غلبي ةنيطنسسقب سسيداب نبإ يعماجلإ

ل˘سصإؤ˘ت˘لإ ع˘قإؤ˘م ر˘ب˘ع لوإد˘ت ى˘لإإ دؤ˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لإ تا˘ي˘ث˘ي˘ح

تلا˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ل˘م˘ح˘ت ةرؤ˘سصل ي˘عا˘م˘ت˘جلإ

نيأإ انورؤك سسوريفب اهتباسصإإ يف هبتسشم ىرخأإ و ةدكؤؤملإ

ةحسصلإ ةيريدمل ةهجؤم ةسصاخ ةيرإدإإ ةقيثؤب رمألإ قلعت

ةقرف لبق نم ةيسضقلإ يف قيقحت حتف مت نيأإ ،ةنيطنسسق ةيلؤل

ةطرسشلل ةيئلؤلإ ةحلسصملاب ةيتامؤلع˘م˘لإ م˘ئإر˘ج˘لإ ة˘ح˘فا˘كم

مإدختسساب لعا˘ف˘لإ ة˘يؤ˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ن˘يأإ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ

هدسض زاجنإإ و هفاقيإإ دعب اميف متيل ، ةيجؤلؤنكتلإ تاينقتلإ

،ةيلحملإ ةباينلإ مامإ ينعملإ ميدقت و ةيئإزج تإءإرجإإ فلم

.عإديإلاب رمأإ هقح يف ردسص ثيح ةلإدعلإ مامأإ هميدقت دعب

LªÉ∫ HƒYµÉR

انوروك ءابو يصشفت ببصسب

ةكرسش لامعأا مقر يف ةئاملاب05 ـب عجارت

سسرام رهسش نم يناثلا فسصنلا لÓخ «لاطفن»
ةينطؤلإ ةسسسسؤؤم˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘لإ تا˘قÓ˘ع˘لإو مÓ˘عإلإ ر˘يد˘م د˘كأإ

يف «دودرسش لامج» ،«لاطفن» ةي˘ط˘ف˘ن˘لإ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لإ ع˘يزؤ˘ت˘ل

سسمأإ ىلوألإ ةيعإذإلإ ةانقلإ اهب سصخ ةيفحسص تاحيرسصت

ةئاملاب05 ةبسسنب عجإرت ةسسسسؤؤملل قيؤسستلإ طاسشن نأإ لوألإ

يسشفت ببسسب مرسصنملإ سسرام رهسش نم يناثلإ فسصنلإ ذنم

ةبسسنب عجإرت ليجسست مت هنإ «دودرسش» حسضوأإو.انورؤك ءابو

لاجم يف ةسصاخ و ةسسسسؤؤملل قيؤسستلإ طاسشن يف ةئاملاب05

ةدا˘م˘ب يؤ˘ج˘لإ لؤ˘ط˘سسألإ د˘يوز˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ يؤ˘ج˘لإ ل˘ق˘ن˘˘لإ

اميف ةئاملا˘ب99 ةبسسنب نيؤ˘م˘ت˘لإ سصل˘ق˘ت ثي˘ح ,لإزور˘ي˘كلإ

لقنلإ لؤطسسأإ نيؤمت لاجم يف سضافخنلإ ةبسسن تحوإرت

هنإ لوؤؤسسملإ تإذ فاسضأإو.ةئاملاب57 و07 نيب ام يرحبلإ

ةيطفنلإ تاجؤت˘ن˘م˘لإ كÓ˘ه˘ت˘سسإ ي˘ف ةدا˘يز ل˘ي˘ج˘سست سسمأإ م˘ت

مؤي نم لإوزلإ دعب ةيناثلإ ةعاسسلإ ةياغ ىلإإ ةئاملاب52 ةبسسنب

دؤ˘قؤ˘لإ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طإؤ˘م˘لإ تفا˘ه˘ت بب˘سسب طرا˘ف˘لإ ءا˘ع˘˘برألإ

لمتحم ق˘ل˘غ لؤ˘ح تا˘عا˘سشإإ بب˘سسب ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لإ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لإو

رإرغ ىلع رئإزجلإ نأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجت.نيزنبلإ تاطحمل

و يؤجلإ لق˘ن˘لإ ة˘كر˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب تما˘ق م˘لا˘ع˘لإ ن˘م لود ةد˘ع

بناج ىلإإ انورؤك ءابو يسشفت دسض ةيئاقو تإءإرجإاك يرحبلإ

و ندملإ لخإد يعامجلإ لقنلإ ةكرح فيقؤتك ىرخأإ تإءإرجإإ

نأإ ىلإإ لوؤؤسسملإ تإذ راسشأإ ،قايسسلإ إذه يفو.تايلؤلإ نيب ام

ةكرح سشامكنإ ببسسب ظؤحلم لكسشب عجإرت دؤقؤلإ كÓهتسسإ

57 غلب دؤقؤلإ نوزخم نأإ ىلإإ اتفل نطؤلإ ربع لقنتلإو لقنلإ

09 ىلإإ ناتؤبلإو نابوربلإ زاغ نوزخم لسصو اميف ةئاملاب

تاجؤتنم˘لإ ر˘فؤ˘ت مد˘ع نأإ لوؤؤ˘سسم˘لإ تإذ د˘كأإ ا˘م˘ك.ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ةحؤتفم ىقبتسس نيزنبلإ تاطحم نأإو «ةعاسشإإ درجم» ةيطفنلإ

نأإ ىلع إدد˘سشم ي˘ن˘طؤ˘لإ بإر˘ت˘لإ ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘عا˘سس42/42

اهيف امب عيزؤتلإ ةيلمع ىلع رثؤؤي مل انرؤك سسوريف يسشفت

يحسصلإ رجحلل عسضخت يتلإ ةديلبلإ ةيلؤب ةقلعتملإ كلت

.«يلكلإ
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ق˘طا˘ن˘لإ لا˘ق قا˘ي˘سسلإ إذ˘ه ي˘˘فو
ةعباتمو دسصر ةنجل˘ل ي˘م˘سسر˘لإ
رئإزجلإ يف انورؤك ءابو يسشفت
ةرإزو نأإ ،«رإرؤ˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج»

ةديدج ةافو22 تلجسس ةحسصلإ

دي˘فؤ˘كب سصح˘سش581 ةباسصإو

،ةريخلإ ةعاسس42ـلإ لÓخ91
تايفؤلإ ددع يلامجإ نإ إدكؤؤم

ةلاح501 ىلإ لسصو رئإزجلاب
.ةافو
هئاقل يف ثدحتملإ تإذ لاقو

م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لإ ي˘˘مÓ˘˘علإ

سضرأاب91 د˘ي˘فؤ˘ك ة˘ل˘˘ي˘˘سصح
نيذلإ نيباسصملإ ددع نأإ ،نطؤلإ
ءا˘بؤ˘لإ ن˘م ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘ل إؤ˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت

26 ل˘سصو ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب ي˘م˘لا˘ع˘˘لإ
دد˘ع˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘سش ة˘˘لا˘˘ح
غلب يذلإ نيباسصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جلإ

.باسصم1711
ةردقملإ تاباسصلإ ددع نإ لاقو

ةيلو04 ىلع ةعزؤم1711ب
ي˘˘ت˘˘لإو ن˘˘˘طؤ˘˘˘لإ تا˘˘˘يلو ن˘˘˘م
يذلإ ةدي˘ل˘ب˘لإ ة˘يلو ا˘هرد˘سصت˘ت
سسوريف نم إررسضت رثكأإ ربتعت

نأإ إد˘˘كؤؤ˘˘م ،ي˘˘جا˘˘ت˘˘لإ ا˘˘نورؤ˘˘˘ك

ا˘نورؤ˘ك ة˘لا˘ح914 هدد˘˘عا˘˘م
جÓ˘ع˘لإ لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ت
ي˘˘˘˘˘سسكورد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لإ ءإود˘˘˘˘˘˘ب

.نيكورؤلك
تددسش  ةلسص يذ قايسس يفو
نا˘˘˘˘˘˘كسسلإو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلإ ةرإزو
ى˘ل˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لإ حÓ˘سصإو
ةياقؤ˘لإ د˘عإؤ˘ق مإر˘ت˘حإ ةرور˘سض
،ةيئيبلإو ةيسصخ˘سشلإ ة˘فا˘ظ˘ن˘لإو
يدافتل يحسصلإ رجحلإ مإزتلإو
يذلإ انورؤك سسوريفب ىودعلإ
ن˘˘م فللإ تإر˘˘˘سشع د˘˘˘سصح˘˘˘ي

ملاعلإ لود فلتخم يف حإورلإ
ر˘يزؤ˘لإ ه˘ي˘لإ بهذا˘م سسف˘ن ؤ˘هو
يذلإ «دإر˘ج ز˘يز˘ع˘لإد˘ب˘ع» لولإ
ة˘عإذÓ˘ل ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘عد
˘ما˘ت˘لإ مإز˘ت˘للإ ى˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ
يف ءا˘ق˘ب˘لإو ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ديحؤلإ لحلإ هرابتعاب  لزنملإ
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘ل˘˘ل
ائيسشف ائيسش هجؤتلإو دجتسسملإ
ة˘˘مزألإ ل˘˘حو جإر˘˘ف˘˘نلإ ؤ˘˘˘ح˘˘˘ن
رئإزجلإ اهب رمت يتلإ ةيحسصلإ

هذه ببسسب ملاعلإ لود فلتخمو
.ةحئاجلإ
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ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو فسشك
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لإ حÓ˘˘˘˘سصإإو
ن˘ب نا˘م˘حر˘لإ د˘ب˘ع رؤ˘سسفور˘ب˘لإ
ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لا˘˘ب لوألإ سسمأإ د˘˘يزؤ˘˘ب
ة˘ي˘لوألإ ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ نأإ ة˘م˘سصا˘ع˘˘لإ
جÓعلل تعسضخ يتلإ تلاحلل
تنا˘˘˘˘ك «ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كورؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كلإ«ـب
ر˘˘˘يزو ح˘˘˘سضوأإو .«ة˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘˘م»
ةود˘ن˘لإ سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘سصلإ
ة˘ل˘ي˘سصح˘لإ سضر˘ع˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘سصلإ
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘˘لإ
جئاتنلإ» نأإ دجتسسملإ «انورؤك»
تعسضخ يتلإ تلاحلل ةيلوألإ
اهنأإ تتبثإ نيكورؤلكلاب جÓعلل

رب˘ع نأإ د˘ع˘بو .«ة˘ي˘سضر˘م تنا˘ك
نع عاطقلإ نع لوألإ لوؤؤسسملإ
تا˘ي˘فؤ˘لإ دد˘ع عا˘ف˘ترل ه˘˘ف˘˘سسأإ
اقبطو هنأإ دكأإ ملاعلإو رئإزجلاب
تاسسإردلو ةيح˘سص تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل
لا˘م˘ع˘ت˘سسل ءإر˘ب˘˘خ˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق
زكرتي يذلإ جÓعلإ لؤكؤتورب

ع˘م «ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلإ» ءإود ى˘ل˘ع
نأإ ىر˘˘˘خإ ة˘˘˘يؤ˘˘˘ي˘˘˘ح تإدا˘˘˘سضم
ةيلوألإ جÓ˘ع˘لإ إذ˘ه تإر˘سشؤؤ˘م»
ي˘ف فا˘سضأإو .» ة˘ي˘سضر˘م تنا˘˘ك
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع نأإ لا˘ج˘م˘لإ إذ˘ه
جÓعلل إؤعسضخ نيذلإ ىسضرملإ

مهتلا˘ح تنا˘ك تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
را˘ظ˘ت˘نإ إد˘كؤؤ˘م إد˘˘ج ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م
ة˘سسإرد ع˘سضؤ˘ل عؤ˘ب˘سسإ ي˘لإؤ˘ح
تامؤلعم قفو ةقدو ةيملع رثكإ

سضإر˘عألإ سصؤ˘سصخ˘بو. ة˘ي˘ب˘˘ط
نيكورؤل˘كلإ جÓ˘ع˘ل ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لإ

هذه ناب نينطإؤملإ ريزؤلإ نأامط
لود ةدع يف ةلمعتسسملإ ةداملإ

تح˘ت» ا˘ه˘ف˘سصو م˘ت˘ي ة˘مد˘ق˘˘ت˘˘م
يأإ اهل لجسست ملو «ةيبط ةبقإرم
نم . نآلإ ىتح ةيبناج سضإرعأإ

نيسسحلب رؤسسفوربلإ دكأإ هتهج
ةيملاعلإ ةمظنملاب قبا˘سس ر˘ي˘ب˘خ
ر˘˘ي˘˘غ ءإود˘˘لإ إذ˘˘ه نإ ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي يذ˘لإو ف˘ل˘كم˘لإ
جÓعلإ» ؤه نآلإ دح ىلإ عيمجلإ
يف «ملا˘ع˘لا˘ب ر˘فؤ˘ت˘م˘لإ د˘ي˘حؤ˘لإ
ى˘˘ل˘˘ع إدد˘˘سشم .ن˘˘هإر˘˘لإ تقؤ˘˘لإ
يتلإ ةيئا˘قؤ˘لإ بنإؤ˘ج˘لإ مإر˘ت˘حإ
. ةيمؤمعلإ تاطلسسلإ اهيلإ تعد
لا˘م˘ج رؤ˘ت˘˘كد˘˘لإ سسي˘˘ئر نا˘˘كو
نأإ ق˘ب˘سس ا˘م˘ي˘ف ن˘ل˘عأإ د˘ق رإرؤ˘ف
تع˘سضخ ي˘˘ت˘˘لإ تلا˘˘ح˘˘لإ دد˘˘ع
غلب دق ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل

هدكأإ ام سسفن ؤهو .ةلاح914
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘˘ج˘˘ل ؤ˘˘سضع
رئإزجلإ يف انورؤك ءابو يسشفت
يذلإ ،«ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب د˘م˘ح˘م»

ءابؤ˘ب ا˘با˘سصم914 نأإ د˘˘˘كأإ

عورسشلإ مت رئإزجلإ يف انورؤك
ءإود˘˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘ف
جئاتن ناب إدكؤؤم ،«نيكورؤلك»
لقلإ ىلع رهظتسس جÓعلإ إذه

.هلا˘م˘ع˘ت˘سسإ ن˘م ما˘يإ01 دعب
طاقب دمح˘م رؤ˘ت˘كد˘لإ ح˘سضوأإو
ةيفحسص تاحيرسصت يف يناكرب
تط˘˘˘˘˘˘عأإ ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلإ ةرإزو نأإ

يف عورسشلل ةيمسسرلإ اهتقفإؤم
ءابؤب نؤباسصملإ ىسضرملإ جÓع
،«ن˘ي˘كووؤ˘ل˘ك» ءإود˘ب ا˘نورؤ˘˘ك

م˘ت د˘ق ا˘سضير˘م16 نأإ إد˘˘كؤؤ˘˘م
ءإودلإ إذه مهءاطعإ يف عورسشلإ
را˘ظ˘ت˘˘نإ ي˘˘ف ما˘˘يأإ ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق
ؤسضع بسسحو.ةيئاهنلإ ةجيتنلإ
ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘˘ل
م˘قا˘ط˘لإ نإا˘ف ا˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ددحي يذلإ د˘ي˘حؤ˘لإ ؤ˘ه ي˘ب˘ط˘لإ

مهنكمي نيذلإ ىسضرملإ مه نم
ن˘م جÓ˘ع˘ل˘ل ءإود˘لإ إذ˘ه لوا˘ن˘˘ت
ر˘كب˘م˘لإ ن˘م« :ا˘حر˘سصم ،ءا˘بؤ˘˘لإ
ىلإإ إذ˘هو ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ ن˘ع نÓ˘علإ

لقألإ ىلع مايأإ01 رورم ةياغ
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف عور˘˘سشلإ ذ˘˘ن˘˘˘م
ىر˘يو .» ءإود˘لإ إذ˘ه˘ب سضير˘م˘لإ
ءإود˘لإ إذ˘ه نأإ ،ي˘نا˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب
ل˘˘˘خإد ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلإ تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لإ

انورؤك ءابؤب باسصم لك سسيلو

هل جÓعلإ إذه نأل هلوانت نكمي
رسضت نإ اهنأاسش نم ةيبناج راثإ
نإاف فيسضي يلاتلابو ، سضيرملاب
ىل˘ع فر˘سشم˘لإ ي˘ب˘ط˘لإ م˘قا˘ط˘لإ

دد˘ح˘˘ي ن˘˘م ؤ˘˘ه تلا˘˘ح˘˘لإ هذ˘˘ه
اهي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سسي ي˘ت˘لإ تلا˘ح˘لإ
لؤكؤتورب ق˘فو «ن˘ي˘كورؤ˘ل˘ك»
ةحسصلإ ةرإزو نأإ مؤلعمو.سصاخ
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإإو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلإو
ترمأإ دق تناك ،تايفسشتسسملإ
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلإ تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لإ
«نيكورؤ˘ل˘ك» ءإود لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
رإرق دعب سصاخ لؤكؤتورب قفو
ةسصاخ˘لإ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ ن˘م
سسور˘ي˘ف˘لإ ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
.دجتسسملإ

ةلاح1711 ىلا نيباصصملا ددع عفترا اميف

 ةافو22 لجسست رئازجلا
انورؤك سسوريفب ةديدج ةباسصإا581 و

:نأامطيو عوبصسأا دعب جئاتنلا روهظ دكؤوي ةحصصلا ريزو  .. لوكوتربلاب نوجلاعي اباصصم914

«ةيسضرم جئاتن تلمح نيكورؤلكلاب جÓعلل ةيلوألا تارسشؤؤملا»

ةملاق تايفصشتصسم ىدحإا يف لمعي بيبط نيباصصملا نماث

باسصمل ةديدج ةدكؤؤم ةلاح ليجسست
ةبانع يف انورؤك سسوريفب

تراسشأإ ام بسسح كلذو8 ىلإإ نيباسصملإ ددع عفتريل انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباسصإإ ةلاح ليجسست مت
ةنماثلإ ةلاحلإ نأإ «ةعاسس رخآإ«رداسصم تفسشكو ،سسمأإ اهتمدق يتلإ تايئاسصحإلإ يف ةحسصلإ ةرإزو هل
سسحأإ ثيح ةبانع تايدلب ىدحإإ يف نطقيو ةملاق ةيلو تايفسشتسسم ىدحإإ يف لمعي بيبطب قلعتت
باسصم هنأإو ةيباجيإإ اهنأاب جئاتنلإ رهظتل هل ليلاحتلإ ءإرجإإ متو سضإرعألاب هتيب ىلإإ هتدؤع دعب

ىلع ةدايز تاباسصإ6 يف ةبانع يف انورؤك سسوريفب نيباسصملإ ددع رقتسسإ دقو ،انورؤك سسوريفب
.ىرخآلإ تلاحلإ يقاب عم دجإؤتي يذلإ فراطلإ ةيلو نم انورؤك سسوريفب باسصملإ ةلاح
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ر˘ثإا ى˘ل˘ع ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
يف ةيضسردم˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت
ة˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘جإ’ را˘˘˘طإا
انوروك ءابو يضشفت نم ةياقولل
ةرازو تدكأا لباقملاب .يملاعلا
اهل ناي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،ئراوط ةطخ عضضو لوأ’ا سسمأا
ةهباجمل ةيئاقولا ريبادتلا لمضشت
يف ذيمÓتلا نع ميلعتلا عاطقنا
،ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا
نم اءدب ةضساردلا ةرت˘ف ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
موي ةياغ ىلا لبقملا دحأ’ا موي

نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو .ل˘˘ير˘˘فأا91
ن˘ل˘ع˘ت» ه˘نأا ،ة˘ي˘˘ضصو˘˘لا ةرازو˘˘لا

ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو
تاضسضسؤوم ةفاك ىلع ةضساردلا
ل˘حار˘م˘ل˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
موي نم اءدب ،ثÓثلا ةيميلعتلا

ةياغ ىلا0202 ليربأا50 دحأ’ا

0202. ل˘ير˘بأا91 د˘حأ’ا مو˘ي
رارقل اذيفن˘ت رار˘ق˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
قيلعت ديدم˘ت˘ب ي˘ضضا˘ق˘لا ،نو˘ب˘ت
ل˘˘حار˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘˘ضسارد˘˘˘لا
يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘ك ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ضشف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘قوو
د˘ج˘ت˘˘ضسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

هنأا نايبلا فاضضأاو .«91 ديفوك»
ئراو˘˘ط ة˘˘ط˘˘خ ر˘˘ي˘˘ط˘˘˘ضست م˘˘˘ت»
كراد˘˘ت˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘ضضت˘˘˘ت
ةضساردلا نع ذي˘مÓ˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا
هذه لم˘ضشتو ،ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف
يميلعت جمانر˘ب داد˘عإا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
لا˘ضصت’ا ةرازو ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب
ثبي حاجنلا ح˘ي˘تا˘ف˘مـب مو˘ضسو˘م
ثلاثلا لضصفلل ةيجذومن اضسورد
,ةيراج˘لا ة˘ي˘ضسارد˘لا ة˘ن˘ضسلا ن˘م
تاو˘˘ن˘˘ق ر˘˘ب˘˘ع د˘˘حأ’ا ن˘˘م اءد˘˘ب
ةضصضصخم ،يمومعلا نويزفلتلا
ة˘˘ضسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘ل

ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلاو ،ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با
،يوناث ةثلاثلا ةنضسلاو طضسوتم
ثب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ق˘˘˘فو
نايب يف ر˘ضشن˘ي˘ضس ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

عيضسوتو ليعفت مت˘ي˘ضسو.«ا˘ق˘ح’
ر˘ب˘ع ي˘ضسرد˘م˘لا م˘عد˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج

50 دحأ’ا ادغ نم اءدب تنرتن’ا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م،0202 ل˘˘˘ير˘˘˘فأا
ناو˘يد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘ي˘˘ضضرأ’ا
نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا
ة˘ن˘ضسلا ذ˘ي˘مÓ˘˘ت ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ،د˘˘ع˘˘ب
ةثلاثلا ةنضسلاو طضسوتم ةعبارلا
ي˘˘ن˘˘مز ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘فو يو˘˘نا˘˘ث

تا˘ي˘ضضرأ’ا هذ˘ه ى˘لإا جو˘˘لو˘˘ل˘˘ل

ا˘م˘ك.«ق˘ح’ نا˘ي˘ب ي˘ف ر˘ضشن˘ي˘ضس

سصخت ةيميلعت سصضصح ثبتضس

ة˘˘ن˘˘ضسلا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ل˘˘˘ضصف˘˘˘لا

اءدب0202 -9102 ةيضساردلا

،0202 ليرفأا50 دحأ’ا موي نم

تايوتضسم عيمج ذيمÓت ةدئافل

نع ثÓثلا ةيميلعت˘لا ل˘حار˘م˘لا

ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تاو˘ن˘ق ق˘ير˘ط

ي˘ن˘مز ج˘ما˘نر˘ب ق˘فو ،تنر˘ت˘ن’ا

،بو˘ي˘تو˘ي˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ثب˘˘ل˘˘ل

.«اضضيأا اقح’ نايب يف رضشنيضس

ةيئاهنلا ماسسقأÓل ةيجوغاديبلا صسوردلا ثب قÓطنا نع رميحلب رامع ،ةموكحلا مسساب يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو فسشك
يمومعلا نويزفلتلا ىلع ،رطسسملا يونسسلا يسساردلا جمانربلل اقفو صسوردلا ليسصحتو ريخأاتلا كاردتسسا فدهب ثÓثلا راوطأÓل

 .دحأ’ادغموينماءادتبا يرئازجلا

  رجحلا ةرتف لÓخ رخأاتلا كرادتل ئراوط ةطخ نع نلعت ةيبرتلا ةرازو

بوتويلاو نويزفلتلا ربع ةيميلعت سصسصح
ةـثÓثلا ةـيميلعتلا راوـطأ’ا ذـيمÓت عـيمجل

مويلا لسصاوتتاسصخسش8871 ءÓجإا ةيلمع

ايكرت نم نيدئاعلا نييرئازجلا لابقتسس’ قدانف سصيسصخت

رجحلاةدم ءاسضقنإا دعب / ةملاق

نيعوسضوملا جراخلا نم نيمداقلا نيرئازجلا اياعرلا نم073 نم ديزأا ليوحت
مهتويب ىلإا مهلاسصيإا و غابد مامحب ةلÓسشلا بكرمب يحسصلا رجحلا يف

ةيمومعلا تاعمجملا صصخت

ةيلوأ’ا ةين’ديسصلا داوملا يدروتسسمل ةيكنب تÓيهسست
تاءارجإا نع مهارب يلع تيآا تاحرف مجانملاو ةعانضصلا ريزو نلعأا
مدختضست يتلا ةيلوأ’ا داوملا داريتضس’ ةيئانثتضسا ةيكنبو ةيكرمج
سسوريف راضشتنا نم ةياقولل ةيرورضضلا تامزلتضسملا عينضصت يف
داريتضس’ا تاءارجإا نأا يفحضص ءاقل يف ريزولا حضضوأاو .انوروك
تاع˘م˘ج˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل تي˘غ˘لأا ة˘يدا˘ع˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
نم مزلي ام جاتنإ’ ةدنجملا ةينطولا تاضسضسؤوملا لكو ةيمومعلا

ةعنقأا ,تافظنم ,تامقعم) ءابولل يدضصتلل ةيرورضض تامزلتضسم
,ةيروهمجلا سسيئر نم تاميلعتل اذيفنت هنا فاضضأاو .(..ةيقاو ةضسبلأا
قلعتي اميف ة˘ضصا˘خ تÓ˘ي˘ه˘ضست ن˘م نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ء’ؤو˘ه د˘ي˘ف˘ت˘ضسي
داريتضس’ ةيرورضضلا ةيلاملا تÓماعم˘لاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
سضع˘ب نأا˘ب فر˘ت˘عاو .ي˘كن˘ب˘لا ن˘ي˘طو˘ت˘لا ا˘م˘ي˘ضس’ ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘˘لا
داريتضس’ا يف تابوعضصلا سضعب Óعف تهجاو ةيمومعلا تاعمجملا

تاقيبضست سضرفي يذلا ءارجإ’ا قيبطت كونبلا اهنم تبلط ثيح
تاعمجملا كرتن نأا نكمي ’» لوقلاب حرضص .داريتضس’ا دنع ةيلام
ر˘ي˘غ تاءار˘جإا ة˘م˘حر تح˘ت ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘ضص نا˘م˘ضضل ةد˘ن˘˘ج˘˘م˘˘لا

بلطتي يئانثتضسا فرظ لك» افيضضم «نهارلا فرظلا يف ةلجعتضسم
ةيمومعلا تاعمجملا ناب دكأا ,قايضسلا اذه يفو .»ةيئانثتضسا تاءارجإا
رييضستل ةضصاخلا ريبادتلا نم ةلمج تذختا ةعانضصلا عاطقل ةعباتلا

دادمإا نامضض د˘ضصق «دÓ˘ب˘لا خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ضسا˘ضسح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا» هذ˘ه
ةين’ديضصلاو ةيئا˘م˘ي˘كلا داو˘م˘لا ن˘م ه˘تا˘ي˘جا˘ح˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ضسلا
لثم ةيضسيئرلا ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا اذ˘كو ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘يرور˘ضضلا
«تايحضضت» ميدقتب ايلاح موقت تاعمجملا هذه نأاب فاضضاو .ديمضسلا
اضساضسأا ةحورطم ريغ ةيداضصتق’ا ةيدودرملاو ةيحبرلا» نا رابتعاب
عاطقلا ىلع سضرف اننكمي ’» :Óئاق عباتو .»ةلحرملا هذه يف
.كلذ لعف هنكمي يمومعلا عاطقلا نكل ,ةراضسخلاب جاتنإ’ا سصاخلا
تاقوأ’ا هذه يف رهظت عاطقلا اذه ةيدودرم نأا تتبثأا ةبرجتلاف
اهنأ’ ايجيتارتضسا اعباط يضسكتي نآ’ا مهلمع نإاف يلاتلابو ,ةبيضصعلا
ةلكي˘ه ةدا˘عإا سصو˘ضصخ˘ب .»ي˘مو˘ق˘لا ن˘م’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ما˘ه˘م˘ب مو˘ق˘ت
ريزولا دكا ,مجانملاو ةعانضصلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاعمجملا
» :لوقلاب حرضصو .ايلاح ةقلعم ةحورطملا تاططخملا عيمج ناب
هذه ,اهتلكيه يف رظنلا ةداعإ’ تاططخم كانه ةحئاجلا ءاهتنا دعب
سشاقنلا ليجأات مت نكل ةلواطلا ىلع ةحورطم تلازام عيراضشملا
نامضضب ةضصاخ قلعتت تايولوا انيدل نأ’ا .ةيهيدب بابضسأ’ اهنأاضشب
دعب) ثعبنضس» فيضضي نأا لبق «قوضسلا يف تادادمإ’ا ةيرارمتضسا
لبق اهب تحرط يتلا ةرظنلا سسفنب تاططخملا هذه (ةمزأ’ا ءاهتنا
هرارمتضسا ةلاح يف ءابولا ةهجاومل ةينطولا تاردقلا لوح .»ةحئاجلا
متيضس ايلاح هب لومعملا ططخملا سسفن نأاب ريزولا دكأا ,لوطأا ةرتفل
قوضسلل مظتن˘م ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘ضضل -ع˘ضضو˘لا ل˘ح˘ف˘ت˘ضسا اذإا- هد˘يد˘م˘ت
اعد و .سضرغلا اذهل ةرفوتم تايناكم’ا نأابو ةيفاكلا تايمكلاب

دحلل ةبولطملا ةيحضصلا تاميلعتلاب مازتل’ا ىلإا نينطاوملا عيمج
نم بلطن» .نكمم تقو عرضسأاب ةمزأ’ا ءاهناو ءابولا راضشتنا نم
لوقعملا ريغ نم هنأ’ ,طابضضن’او دضضاعتلا نم ديزملا نينطاوملا
كلذ لباقم يف بلطي مث ةيحضصلا تاميلعتلاب نطاوملا ديقتي ’ نأا
فاضضأا .مهارب يلع تيا هب حرضص امبضسح ,«ةضصاخ تاجايتحاب هليومت
نأاو ءابولا يضشفت نم دحلل ةيرورضضلا تاءارجإ’ا مارتحا بجي » :
ا˘ن˘تا˘حو˘م˘ط سصي˘ل˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م دÓ˘ب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا كلذ˘ك مر˘ت˘˘ح˘˘ن
زواجت لجأا نم تايرورضضلا سسيلو تايلامكلا نم ةيكÓهتضس’ا

.«مÓضسب ةلحرملا هذه
S°∏«º.±

ةقداسصملل هعوسضخ دعب لامعتسسÓل Óباق حبسصيسس
ةينعملا تاطلسسلا فرط نم صصيخرتلاو

 عينسصت نع نÓع’ا
يرئازج يعانسص سسفنت زاهج لوأا

نع لوأ’ا سسمأا هل نايب يف ،تاضسضسؤوملا ءاضسؤور ىدتنم فضشك
ةضسضسؤوم تماق يعانطضص’ا سسفنتلل زاهجل جذومن لوأا ةيزهاج
لامعتضسÓل Óباق حبضصيضسو ،هريوطتب «كت تاغ» ةضصاخ ةيرئازج
ةيبطلا تاطلضسلا فرط نم سصيخرتلاو ةقداضصملل هعوضضخ دعب
سسفنتلا زاه˘ج نا ،نا˘ي˘ب˘لا ،د˘كاو.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘ح˘ضصلاو
ةماه تايمك جاتنا متيضس ،ةئاملاب ةئام ةيرئازج ةعانضص يعانطضص’ا

امم ،يجذومنلا جوتنملا دامتعاو سصيخرتلاو ةقداضصملا دعب هنم
فاضضأاو.ةينطولا بارتلا لماك ربع اهب تايفضشتضسملا ديوزتب حمضسي
لك دينجتل ةوقو دهج لكب لمعلا ىلع سصرحي ،ىدتنملا نا ،نايبلا
نم ةيلاملاو ةيرضشبلاو ةيداملا لئاضسولا لكو نييداضصتق’ا نيلعافلا
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘برا˘ح˘مو ة˘موا˘ق˘م˘ل ،زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ع˘ي˘ن˘ضصت ل˘جأا
ثح˘ب˘لا ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا نا ر˘كذ˘ي.ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘ج˘ت˘ضسم˘˘لا

تايجولونكتلا ةيمنت زكرمو ىدت˘ن˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب ر˘يو˘ط˘ت˘لاو

61 ذنم هدينجت مت ةيرازولا تاعاطقلا سضعب ةكراضشمبو ،ةروطتملا
يذلا زاهجلا نم جذومن لوا ةعانضصل ،يضضاملا سسرام رهضش نم
قوضسلا يف هترذن ببضسب هئانتقا ىلع قباضستت ملاعلا لود تحبضصأا
.ةيملاعلا

S°∏«º.±          

¯  S°∏«º.±

ةيديلقتلا ةعانضصلا و ةحايضسلا ةرازو تدكأا

م˘ت ه˘نأا˘ب ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا و

ة˘ضصا˘˘خ و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع قدا˘˘ن˘˘ف سصي˘˘ضصخ˘˘ت

متيضس نيذلا نييرئازجلا اياعرلا لابقتضس’

رجحل˘ل م˘ه˘عا˘ضضخإا و ا˘ي˘كر˘ت ن˘م م˘ه˘ئÓ˘جإا

ا˘نورو˘ك ءا˘بو بب˘ضسب يزار˘ت˘ح’ا ي˘ح˘ضصلا

را˘طإا ي˘ف » نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ج و .د˘ج˘ت˘˘ضسم˘˘لا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م

اهترقأا يتلا و ،جراخلاب نيقلاعلا نييرئازجلا

نم ءادتبا تقلطنا ،دÓبلل ايلعلا تاطلضسلا

ءÓجإا ةيل˘م˘ع،0202 ل˘ير˘فا3 ةعمجلا

لوبنطضسا ةنيدم نم نييرئازج اياعر8871
ةيوج˘لا دود˘ح˘لا ق˘ل˘غ ر˘ثإا ى˘ل˘ع ، ة˘ي˘كر˘ت˘لا
انوروك ءابو راضشتنا رطاخ˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل

ىلإا رمتضستضس يتلا و (91 ديفوك) دجتضسملا

اذه يف و .»ليرفا4 تبضسلا مويلا ةياغ
قدانف ةدع ةحايضسلا ةرازو ترخضس ،ددضصلا

نم لك ىوتضسم ىلع ةضصاخ و ةيمومع
اياعرلا لابقتضس’ سسادرموب و رئازجلا ةي’و
ر˘ج˘ح˘ل˘ل م˘ه˘عا˘ضضخإا سضر˘غ˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘ضس ثي˘ح, يزار˘ت˘ح’ا ي˘ح˘ضصلا

047 :ي˘لا˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘فو ن˘ير˘فا˘ضسم˘لا

،ةدلارزب نارفزم قدنف ىوتضسم ىلع انطاوم

قدنف نم لك ىوتضسم ىلع انطاوم097 -

يحايضسلا بكرملا ،سضايرلا قدنف ،ىضسرملا

بكرملا،ZA  قدنف،3H  جرف يديضس

ىلع انطاوم852 عزويضسو .ميدأا يحايضسلا

هايمب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا بكر˘م ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘ضسم

رادلا راطملا قدنف و جرف يديضسب رحبلا

.ءاضضيبلا

¯  ∫.YõGdójø
مامح ةيدلبب  سسمأا راهن تقلطنا
ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘م˘لا˘ق˘˘ب غا˘˘بد
نم نيمداقلا نيرئازجلا اياعرلا
ي˘ف ن˘ي˘عو˘˘ضضو˘˘م˘˘لاو جرا˘˘خ˘˘لا
ةلÓضشلا بكرمب يحضصلا رجحلا

ي˘لاو فر˘ضشا ن˘يأا ، غا˘بد ما˘˘م˘˘ح
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا
و،  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘ع˘ب م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب ى˘˘لا م˘˘ه˘˘لا˘˘ضصيإا
ةردقملاو رجح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ضضق˘نإا

رداضصم تدافأا ا˘م˘ك،مو˘ي51ب
سضارعأا يأا لجضست مل هنأاب ةيبط
، اهب هبتضشم ت’اح وأا مهيلع

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضضو م˘˘˘˘تو

ا˘م د˘ع˘ب ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘˘لا

دودحلا ربع  سسنوت نم اومدق

ةدمل يحضصلا رجحلا يف ةيربلا

دودحلا قلغ رارق دعب اموي51

تاءار˘˘جإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا

نم ةلودلا اهترقأا يتلا ةيئاقولا

سسوريف راضشتنا نم ةياقولا لجأا

لزع مت دقو، دجتضسملا انوروك

اولضصو نيذلا نيرفاضسملا ء’ؤوه

ن˘ير˘ب˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

نويعل و لوبطل ما » نييدودحلا

بكرملا ىوتضسم ىلع كلذ و »

ةملاقب ةلÓضشلا مام˘ح ي˘حا˘ي˘ضسل

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘ضشم˘˘لا بضسح و  ،

جردني ءارجإ’ا اذه نإاف  ةيلمعلا

ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘˘ف

لو˘˘˘ضصو رو˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ير˘˘فا˘˘ضسم˘˘˘لا

ة˘يأا يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يدود˘ح˘˘لا

دقو، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ىود˘ع

د˘˘ق ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم تنا˘˘˘ك

قفار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تضصضصخ

ه˘نا˘ضش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةعوضضوملا ت’اح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا

رارغ ىلع ةيحضصلا رجحلا تحت

ةملاقب دومحم نب دومحم ةيوناث

غبدا ما˘م˘ح˘ب سشم˘يرز ة˘يو˘نا˘ث و

ة˘˘˘حار˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا

يف و ،ةيدلبلا تاذب نيدهاجملل

ح˘لا˘ضصم˘لا م˘ظ˘ن˘ت قا˘ي˘˘ضسلا تاذ

، ما˘يأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

تفدهتضسا  ةيضسيضسحت ت’امح

زكارملا سصو˘ضصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع

نمأا حلاضصمل ةردابمب ةيراجتلا

حلاضصم عم ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا

و نا˘كضسلا و ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م

فدهي يتلا و  ،مÓعإ’ا لئاضسو

ددع ربكأا ميدقت ىلإا اهلÓخ نم

اذه لوح تامولعملا نم نكمم

و قرط اذك و هضضارعأا و ءادلا

. هنم ةياقولا و هتحفاكم لئاضسو
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انتزوحب يتلأ تامولولعملأ ريصشتو

4 ـب قلعتت ةلجصسملأ تايفولأ نأأ
ةأرمإأو ةملعلأ ةنيدم نم سصاخصشأأ
ةدا˘ع˘صس ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب سسمأأ تي˘فو˘ت

ليجصست مت امك ،فيطصسبرونلأ دبع

لوأ ءا˘صسم ةد˘كؤو˘م ت’ا˘ح4 ر˘خأأ
لوأأ دكأأ دق و ،ةملعلأ ةنيدمب سسمأ
هنأأ ىلع فيطصس ةي’و يلأو سسمأأ
م˘ت˘ي˘صس ع˘صضو˘˘لأ ي˘˘صشف˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف
تايفصشتصسملأ ةقاط ىلع ظفاحملأ
ىلإأ ىصضرملأ لقن و ءابولأ جÓعل
نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ،ة˘صصا˘خ˘لأ تأدا˘ي˘ع˘˘لأ

ق˘ل˘غ ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م ع˘ن˘م˘˘ي ه˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع
ىدؤو˘ت ا˘ه˘ن’ ة˘صصا˘خ˘لأ تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ

،ةيلاجعتصسأ ةصصاخ ةيمومع ةمدخ
ة˘˘ي’و نا˘˘ب ي˘˘لأو˘˘لأ ح˘˘صضوأ ا˘˘م˘˘˘ك
دهعمل عرف حتف ىلأ علتت فيطصس
،ايلعلأ باصضهلأ ةمصصاعب روتصساب
ةيلمع لهصسي نأأ هناصش نم ام وهو
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ف˘˘صشكلأ

ةعرصسب انورك سسوريفب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
ف˘صشكلأ ى˘ل˘ع كلذ د˘˘عا˘˘صسي ا˘˘م˘˘م
جÓعو ةبا˘صص’أ ت’ا˘ح˘ب ر˘كب˘م˘لأ
،ىودعلأ لق˘ن˘ت يدا˘ف˘تو ى˘صضر˘م˘لأ

فيطصسب عرف حتف نأ ىلع ةدايز
نا˘كصس ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘كصشم˘˘لأ ل˘˘ح˘˘ي˘˘صس
ىرخأ ةهج نمو ،ةرواجملأ تايÓلأ
ىلع طغصضلأ دهعم ىلع ففخيصس
ةمصصاعلأرئأزجلاب رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م
قو˘˘˘ف ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صشي ح˘˘˘ب˘˘˘˘صصأ يذ˘˘˘˘لأ

لوأ’أ لوؤوصسملأ ددصش ا˘م˘ك،ه˘ت˘قا˘ط
تأءأر˘جأ ى˘ل˘ع ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ب
ةيأدب هنأاب لاق ثيح يحصصلأ رجحلأ

يف عرصشنصس لبقملأ عوبصسأ’أ نم
يرابجإ’أ يح˘صصلأ لز˘ع˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
كرد˘لأو ن˘م’أ تأو˘ق لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب
عم ،رطخلاب ءأزهتصس’ دح عصضول
ة˘ي’و˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لأ سضع˘ب نأ م˘ل˘ع˘لأ
تاعم˘ج˘ت د˘ه˘صشت لأز˘ت ’ ف˘ي˘ط˘صس
قأوصس’أ رأرغ ىلع ةريبك ةيبعصش
را˘م˘ع ة˘˘صشا˘˘ب˘˘ع ر˘˘صضخ˘˘لأ قو˘˘صسك
تأر˘ق˘م سضع˘بو ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘صسو˘ب

ام وهو ،ةميومعلأ قفأرملأو كونبلأ
امب قأوصس’أ عيمج قلغ  بلطتي
قيرفت امكو رصضخلأ قأوصسأ اهيف

تأرقم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ما˘مأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ
سسوريف راصشتنأ نم دحلل ةيمومعلأ

. ريطخلأ انوروك

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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www.akhersaa-dz.com

نمأ’ا تاوق لامعتسساب يرابجإ’ا يحسصلا لزعلا قيبطت ىلع دكؤوي يلاولا

فيطسسب تايفو5 ليجسستو انورؤك سسوريفب اسصخسش03 ةباسصإإ
ءافسشلل تلثامت ت’اح3 و تايفو5 و ،انوروك سسوريفب اسصخسش03 ةباسصا سسما ،فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع ةيبطلا حلاسصملا تلجسس

.تبسسلا مويلا نورداغيسس و قدانفلاب يحسصلا لزعلا تحت اسصخسش423 و ،ىفسشتسسملا ترداغو

ةطايخلا تاسشرو سضعب لسصاوت اميف
  نمزلا ةقباسسم نيعوطتملاو

ةيرطقلإ ةيرئإزجلإ ةكرسشلإ
ىلع يبط داتع عزؤت بلسصلل
 لجيجب ةيحسصلإ تاسسسسؤؤملإ

ءا˘ب˘طأ’أ ةد˘عا˘صسم ى˘لأ ة˘ي˘مأر˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ ل˘صصأو˘ت˘˘ت
ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ ىوتصسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لأو
لÓخ نم كلذو انوروك سسوريف ةهجأومل لجيجب
ةزهجأ’أ فلتخم أذكو ةياقولأ داتعب ء’ؤوه ديوزت
سسوريفلاب نيباصصملأ ةدعاصسمل ةصصصصخملأ ىرخأ’أ

ةدكؤوم ةلاح21 نع لقي’ام ةي’ولأ تصصحأأ امدعب
تماق سصوصصخلأ أذهبو .ةعمجلأ سسمأأ دودح ىلأ
رّيصست يتلأ بل˘صصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘كر˘صشلأ

نم ةيمك ءانتقأ ىلع بلصصلأو ديدحلل ةرÓب عنصصم
نيصضرمملأو ءابطأ’أ دعاصست يتلأ ةزهجأ’أو داتعلأ
ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ سضعب ىوتصسم ىلع نيلماعلأ
يفو ةي’ولاب انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

، ةي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
نم ةيقأو ةزهجأأ ىلع ةروكذملأ ةنحصشلأ تلمتصشأو
يعانطصصإ’أ سسفنتلل ةصصصصخم ىرخأأو سسوريفلأ
ةينماصضتلأ ةبهلأ راطأ يف كلذو رخآأ داتع ىلأ ةفاصضأ
ىتحو تا˘كر˘صشو تا˘صسصسؤو˘م ةد˘ع ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ

عاطق لامع ةد˘عا˘صسم ل˘جأأ ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج
مايقلأو سسوريفلل يدصصتلأ ىلع ةي’ولاب ةحصصلأ
ةريبكلأ سصئاقنلأ دعب ةبصسانم فورظ طصسو مهلمعب
ةيصضاملأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ء’ؤو˘ه ا˘ه˘ن˘م ى˘كت˘صشأ ي˘ت˘لأ

ةصسبلأأ نم ةيقأولأ ةزهجأ’اب قلعتي اميف اصصوصصخ
ىرخأأ ةهج نم .تامامكلأ ىتحو تأزافقو ةصصاخ
ن˘˘م دد˘˘عو ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘˘لأ تا˘˘˘صشرو سضع˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘صست
تأزافقلأ ريفوت لجأأ نم نمزلأ لجيجب نيعوطتملأ

سصقنلأ لظ يف ةي’ولاب ةحصصلأ لامعل تامامكلأو
تاصسصسؤوملأ ىوتصسم ىلع تأزيهجتلأ هذهل ريبكلأ
تا˘ي˘لد˘ي˘صصلأ فو˘فر ن˘م ا˘ه˘ئا˘ف˘ت˘خأو ل˘ب ة˘ي˘ح˘صصلأ
ةطايخ˘لأ تا˘صشرو كÓ˘م سضع˘ب ق˘ل˘طأأو ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
قاحتلإ’أ لجأأ نم نيطايخلأ نم نيعوطتملل تأءأدن
ىلأ ةيمأرلأ ةلمحلأ يف ةمهاصسملأو ةريخأ’أ هذهب
ةيقأولأ تامامكلأ أذكو ةيبطلأ تأزافقلأ ف’آأ ريفوت
أريبك ابواجت تيقل يتلأ ةوعدلأ يهو سسوريفلأ نم
.اهنم ةيوصسنلأ اميصس تايعمجلأ سضعب لبق نم

دوعصسم .م

ارخؤوم مداقلا اهنبا عم تلسصاوت ةارمإاب قلعتت
ةمسصاعلا نم

ةدكؤؤم ةباسصإإ لوأإ نع نÓعإلإ
ةسسبت ةيلو يف

لوأأ نع ةعمجلأ سسمأأ حابصص ةصسبت ةي’و تنلعأأ
ةلاحلأ قلعتتو انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإأ ةلاح
يف ةينملأ اهتفأو ريدلأ فاحلوب ةيدلبب نطقت ةأأرمإاب
اهعصضو مزأات رثأ سسيمخلأ ةليل نم ةرخآاتم ةعاصس
روهظو سسوريفلأ ىودعب اهتباصصإأ ءأرج يحصصلأ
نإا˘ف ةد˘كؤو˘م ردا˘صصم بصسح˘بو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضأر˘˘عأ’أ
أرخؤوم مداقلأ اهنبأ نم ىودعلأ اهيلأ تلقتنأ ةافوتملأ

نأأ ا˘ه˘تأذ ردا˘صصم˘لأ ا˘ن˘ل تح˘صضوأأو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ن˘م
ىلإأ اهلقن مز˘ل˘ت˘صسأو ه˘تد˘لأو ى˘ل˘ع سضأر˘عأأ رو˘ه˘ظ˘ب
تأءأر˘جأ ذا˘خ˘تأ م˘ت سسأر˘ع˘لو˘ب ةر˘˘قو˘˘ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
رجحلأ ىلع اهتلئاع دأرفأأ لك عاصضخإأو ةيزأرتحأ
نأأ امك ،م˘ه˘ت˘با˘صصإأ ن˘م ن˘ق˘ي˘ت˘لأ ن˘ي˘ح ى˘لإأ ي˘ح˘صصلأ
اهتافو ةعاصس تعراصس ة˘صسب˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ

لصصأوت ة˘ي˘نا˘كمأ لو˘ح ة˘ق˘ي˘م˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءأر˘جإ’
فلتخم˘ب ن˘ير˘خآأ سصا˘خ˘صشأأ ع˘م كا˘كت˘حأ وأأ ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ
يتلأ ةيحصصلأ ةيصسصسؤوملاب ىتحو مهدجأوت نكامأأ
يف ذخأÓل سسوريفلأ ةناصضح ةرتف لÓخ اهب أودجأوت
نايفصس ةزمحلأ      .ءابولل عيرصسلأ راصشتنإ’أ نابصسحلأ

ةافو يتلاح اهنيب نم

ةنتابب انورؤك سسوريفب اهتباسصإإ دكؤؤم ةلاح31
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ءاصسم ةياغ ىلأ ةنتاب ةي’و تلجصس
ت’ا˘ح سسم˘خ ي˘صضا˘م˘لأ سسي˘م˘خ˘˘لأ

سسوريف˘ب ة˘با˘صصÓ˘ل ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج
ة˘لا˘ح ا˘ه˘ن˘م ،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك
قلعتيو ،ةيحصضلأ ةافو دعب تفصشتكأ
غلابلأ »م ب““ وعدملأ نم لكب رم’أ

ةغلابلأ »أأ ب““ ،ةنصس55 رمعلأ نم

ىلأ ةفاصض’اب ،ةنصس76 رمعلأ نم
ل˘خأد ة˘ي˘فو˘ت˘م˘لأ ة˘ن˘صسم˘لأ زو˘ج˘ع˘لأ
،يصضاملأ عوبصس’أ فاعصس’أ ةرايصس
برا˘قأو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘هو
هتلاح جئاتن ترهظ يذلأ باصصملأ
،هتدلأو ةافو موي سسفن يف ةيباجيأ

اهنيح تلجصس دق ةنتاب ةي’و تناكو
نأ دع˘ب ،ءا˘بو˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح ع˘بأر

أرور˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يأ ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ ع˘˘جر
ه˘ت˘با˘صص’ ن˘ط˘ف˘ت˘ي نأ نودو ،ي˘بد˘˘ب
لقن سضأرع’أ هيلع رهظت نأ لبقو
ثيح ،هيقيقصشو هتدلأو ىلأ ىودعلأ

ىدل ةجرح ةلاح يف هتدلأو تدجو
ىلأ ةيئاف˘ت˘صشصس’أ ح˘لا˘صصم˘لأ ل˘ق˘ن˘ت
ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘ج’أ ق˘فو ا˘ه˘لز˘˘ن˘˘م
نيذلأ سصاخصش’أ ةلاح سصيخصشتو
تير˘جأ د˘قو ،با˘صصم˘لأ م˘ه˘˘ب كت˘˘حأ
يتلأ ةيفوتملأ ةي˘ح˘صضل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ

ل˘ب˘قو ا˘ه˘ل˘ق˘ن ة˘لوا˘ح˘م ن˘ي˘ح تنا˘˘ك
لك فاع˘صس’أ ةرا˘ي˘صس ل˘خأد ا˘ه˘تا˘فو
ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصا˘˘˘ب ي˘˘˘حو˘˘˘ت سضأر˘˘˘ع’أ
دكاتلأ فدهبو هنأ ريغ ،سسوريفلاب
ليلاحتلل ةنيع عا˘صضخأ م˘ت ي˘ل˘ع˘ف˘لأ

كلذب نوكتل ،ةيباجيأ تءاج يتلأو

تاباصصأ40 ةلئاعلاب ةل˘ي˘صصح˘لأ

دجأوتي اميف ،ةافو ةلاح مهنم ةدكؤوم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘لأ
ةيردصصلأ سضأرمÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ

تأذ ي˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأو
ةلاح ا˘ه˘ب د˘جأو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

نم ةغلابلأ »ل ب““ ةوعدملل ةعبأر

ةديدج ة˘صسما˘خو ،ة˘ن˘صس95 رمعلأ
نم ةغلابلأ »م ق““ ةوعدملاب قلعتت

يتلأ ت’احلأ يهو ،ةنصس82 رمعلأ

،ةق˘با˘صس ت’ا˘ح80 ى˘لأ فا˘˘صضت
ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ دد˘˘ع كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

،ةدكؤوم ةلا˘ح31 ىلأ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و
ةنيدمب ام˘هأد˘حأ ةا˘فو ي˘ت˘لا˘ح ا˘ه˘ن˘م
غلابلأ لهكلاب قلعتت يتلأو ةكيرب

قئاصس لغصشي ناك ةنصس94 رمعلأ نم
جئات˘ن تد˘كأ ا˘م˘ي˘ف أذ˘ه ،كيرا˘فو˘ب˘ب

50 ةباصصأ ةيبلصس ةيبطلأ ليلاحتلأ
نيذلأ ،يفوتملأ ةلئاع نم سصاخصشأ

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تح˘˘ت أو˘˘ع˘˘˘صضو
دهعم ىلأ ليلاحتلل تانيع تلصسرأو
مهكاكتحأ دعب ةنيطن˘صسق˘ب رو˘ت˘صسا˘ب
ليلاحت روهظ راظتنأ يف ،ةيحصضلاب
لاصصتأ ىلع أوناك سصاخصش’ ىرخأ
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘صصأ د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب

كوكصشم ت’اح60 مهنم ،ريطخلأ
ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب د˘جأو˘ت˘ت ا˘ه˘ت˘با˘صصأ ي˘ف
يذلأ ،ةنتابب ةيئافصشتصس’أ ةيمومعلأ
ع˘ي˘صضف ل˘كصشب را˘صشت˘˘ن’أ ي˘˘ف ذ˘˘خأ

رأرغ ىلع ةنتاب ةي’و ىوتصسم ىلع
ىتحو نطولأ تاي’و سضعب يقاب
ليبصس دجوي ’ يتلأو ،ملاعلأ عاقب
مأزت˘ل’أ ىو˘صس ا˘ه˘ن˘م سصل˘م˘ت˘لأ ي˘ف
.ةمÓصسلأ تأءأرجاب

 تايدلب ةدعب ةيئابولا تاقيقحتلا لسصاوتت اميف

 ةلاح41 ىلإإ لجيجب انورؤك سسوريفب تاباسصإلإ ددع عافترإإ
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84لأ لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تصصحأأ
ن˘م أد˘˘يد˘˘ج أدد˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ة˘˘عا˘˘صس
ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’أ

عفرام وهو ة˘ي’و˘لأ م˘ي˘ل˘قأ ىو˘ت˘صسم
سسوريفلاب ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ ددع

دد˘ع نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح41 ىلأ
موي دودح ىلأ ىدعتي’ تاباصصإ’أ
.ت’اح ينامثلأ يصضاملأ ءاعبرأ’أ

ةي’ولاب ةيحصصلأ رئأودلأ تلجصسو
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج ت’ا˘ح ع˘برأأ

لÓخ ريهاطلأو لجيج  ييفصشتصسم
ددع عفرام ةعمجلأو سسيمخلأ يموي
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لأ تا˘˘با˘˘˘صصإ’أ

41 ى˘˘لأ سسمأأ دود˘˘ح ى˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك
ت’اح عبرأاب ردقت ةدايزب يأأ ةلاح
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لأ ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لأ دد˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع
تف’ روطت وهو يصضاملأ ءاعبرأ’أ

نأا˘˘صشب فوا˘˘خ˘˘م˘˘لأ م˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م دأز
لÓخ ىرخأأ ت’اح ليجصست ةيناكمأ

اصصوصصخ ةلبقملأ مايأ’أو تاعاصسلأ

ت’اح01 نم رثكأأ دجأوت لظ يف
كيهان يحصصلأ رجحلأ تحت ىرخأأ

لو˘˘ح مو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ كو˘˘كصشلأ ن˘˘˘ع
ن˘˘ير˘˘خآأ سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأأ ةد˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘صصأ
ع˘م م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت بب˘صسب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
مهتباصصأ تدكأات نيذلأ سصاخصشأ’أ
رجحلأ لبق ةي’ولأ نم تايدلب ةدعب

م˘ه˘ل˘م˘ح ن˘م د˘كأا˘ت˘لأو ء’ؤو˘ه ى˘˘ل˘˘ع
. ريطخلأ سسوريفلل
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘ت كلذ ى˘˘لأ
لجيج ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

ي˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لأ ،ر˘ي˘ها˘ط˘لأ أد˘يد˘ح˘تو
ل˘جأأ ن˘م كلذو ة˘ف˘ق˘صشلأو ي˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ح
أوقتلأ نيذلأ سصاخصشأ’أ لك سصحف
سسوريفلاب ني˘با˘صصم˘لأ سصا˘خ˘صشأ’ا˘ب
تايدلبلأ نم مهبلغأأ ردحني نيذلأو
ر˘ئأود˘˘لأ تدد˘˘ج ثي˘˘ح ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ
ةو˘عد ه˘ي˘جو˘ت ة˘ي’و˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ
ىلأ اعوط هجوتلأ لجأأ نم نيينعملل
ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لأ سصح˘˘˘ف˘˘˘لأ ما˘˘˘˘صسقأأ

ولخ نم د˘كأا˘ت˘ل˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل

رجحلأ وأأ سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م م˘ه˘ما˘صسجأأ

نيعوبصسأأ ةرتفل مهصسفنأأ ىلع يتأذلأ

ةيبلت مدع نم فواخم طصسو كلذو

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لأ ءأد˘˘˘ن˘˘˘ل ء’ؤو˘˘˘ه سضع˘˘˘ب

نع أديعب ءاقبلأ مهدمعتو ةيحصصلأ

عيصسوت يف ببصستي دق امم راظنأ’أ

مايأ’أ لÓخ سسوريفلأ راصشتنأ ةرئأد

. ةلبقملأ

ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم ل˘˘ج˘˘صسو أذ˘˘ه

دحأأ بوره يف تلثمت ةبيرغ ةثداح

سصصصخ˘˘م˘˘لأ م˘˘صسق˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘ب˘˘صشلأ

يف هابتصشإ’أ مت امدعب يبطلأ رجحلل

تر˘˘كذو ،  سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘˘صصأ

سضفر ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط ردا˘صصم

ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لأو سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لأ لا˘˘م˘˘˘كأ

نهر ه˘ع˘صضو ن˘م ا˘فو˘خ ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ

روكذملأ حان˘ج˘لأ ن˘م ر˘ف˘ي˘ل ر˘ج˘ح˘لأ

فواخم طصسو ةلوهجم ةهجو وحن

سسوريفلل Óعف Óماح نوكي نأأ نم

سصا˘خ˘صشأأ ط˘صسو ه˘ب˘ير˘صست م˘ث ن˘مو

. نيرخآأ

ارهسش81 يف عيسضر مهرغسصأا

ةدكيكسسب انورؤكب ةدكؤؤم ةلاح31
يذلا برتغملا ديفح ارهسش81 رمعلا نم غلبي عيسضر اهرغسصا ،ةلاح31 ىلا ةدكيكسس ةي’وب انوروك سسوريفب ةدكؤونلا ت’احلا ددع لسصو
ليلاحتلا ديكأات بقع4 رداغ امدعب،ت’اح ةينامث يف رقتسسم ددعلا.ةلفلف ةيدلبب غوليك يحب ةميقملا هتلئاع دارفا نم4 و هتباسصا تدكأات
نم نطاومل ىرخا و ،ةدكيكسس ةيدلبب يديهم نب يبرعلا يحب ةدحاو ةلئاعل عيسضرلا مهنيب ت’اح ةسسمخ نأا انرداسصم تدكأاوماتلا مهئافسش
تاباسص’ا ددع يلامحا لسصيل ،ةيبنجا ةيعرل ةلاحو ،لقلا ةنيدم نم ردحنت ةأارم’ ةلجسسم ةباسصإاو ةدكيكسس يبونج روعسشلاوب حلاسص ةيدلب
ىفسشتسسملل ثلاثلا قباطلاب دجوت امكمهنم4 يفسش، ةلاح31 ىلإا ،ةدكيكسسب سشمرق دعاسس ةوخإ’ا ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةلجسسملا سسوريفلاب

رانيدوب ةايح.نيباسصملاب كاكتحا ىلع اوناك سصاخسشأ’ يحسصلا رجحلا تحت تعسضو اهيف هبتسشم ت’اح

   انوروك سوريفب ةباصإ عبار لجست لازأ نيع
ةباسصإا عبار ةي’و يبونج لازأا نيع  نيع ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
نم غلب˘ي سصح˘سشب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘م’ا نا˘ف ا˘نردا˘سصم بسسحو ،ةد˘كؤو˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
دعب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلا جرب ءاسضيب ةنيدم نم مدق ةنسس83 رمعلا

حابسص  نيبت روتسساب دهعم ىلا ليلاحتلا لاسسرإا دعبو ،هيلع سضارعأ’ا سضعب روهظ
ر نميا.انوروك سسوريفب Óعف باسصم هنا سسما
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ةينماصضتلا ةلفاقلا سسمأا تقلطنإا

ة˘ي’و ها˘ج˘تا˘ب فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل

«ةديلبلا انلك» راعصش تحت ةديلبلا

ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو فار˘˘˘صشإا تح˘˘˘تو

حور ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو

يعامتج’ا نما˘صضت˘لاو ل˘فا˘كت˘لا

د˘˘˘حاو˘˘˘لا بع˘˘˘صشلا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب

ن˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا سضع˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘بو

ديزي امب ةلمحم ةلاقلاو ةي’ولاب

ةيندع˘م ءا˘م ةرورا˘ق0654 نع

يتأاتو .مطام˘ط ة˘ب˘ل˘ع00654و
ةد˘نا˘صسم ل˘جأا ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه
دوجوملا ةديلبلا ناكصس ةرزاؤومو
سسوريف ببصسب ماتلا رجحلا تحت

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تنا˘˘كو .ا˘˘نورو˘˘˘ك
قرصشب  رارغ ىلع نطولا تاي’و
لفاوق اوقلطا ةنيطنصسقك دÓبلا
داو˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت

ةدئافل ةي˘ئاذ˘غ˘لاو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’ا
ةياعر تحت كلذو ةديلبلا ناكصس
ةمهاصسمبو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

نييداصصتقا نيلماعتم نم ةيلحم
تادوهجم م˘عد˘ل اود˘ن˘ج˘ت ن˘يد˘لا
ةهباجم يف ةيمومعلا تاطلصسلا

دجتصسملا91 ديفوك ءابو راصشتنا
ةد˘ع ي˘ف نو˘حÓ˘ف م˘ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
وزو يز˘˘ي˘˘تو ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب تا˘˘˘ي’و
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت تÓ˘˘فا˘˘ق او˘˘˘ل˘˘˘صسرا

نأا رد˘ج˘يو. ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل
يحصصلا رجحلا تددم ةموكحلا
لÓخ نم ةنيد˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘ما˘كلا

’ا اهنم جور˘خ˘لاو لو˘خد˘لا ع˘ن˘م
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا تاذ تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘ل
نم كلذو ةلجعتصسملا ت’احلاو
ي˘˘صشف˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
تلجصس يتلا ةنيدملاب سسوريفلا
تا˘˘با˘˘صصإا ة˘˘ب˘˘˘صسن ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
.سسوريفلاب
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نم هذه ةيمكلا عيزوت مت ثيح
بقع ةي’ولاب ةحصصلا حلاصصم فرط

ةصسصسؤوم22 ةدئافل ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا
ةي’و ميلقإا ربع ةعزوم ةيئافصشتصسا
ةيبط ةعنقأا نع ةرابع يهو ،ةنتاب
عاطقلا يف نيلماعلل ةهجوم ةيقاو
اميصس نيصضرممو ءابطأا نم يحصصلا
عم رصشابم لكصشب نولماعتي نيذلا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا

يف اذه ،اهيف كوكصشملا ت’احلاو
ةيل˘م˘ع ه˘ي˘ف ل˘صصاو˘ت˘ت يذ˘لا تقو˘لا
ءا˘ف˘ت˘ك’ا ق˘ل˘خ˘ل ع˘م˘ج˘لاو جا˘˘ت˘˘ن’ا
نم جورخلا ةياغ ىلا ةعنقÓل مزÓلا
ا˘م˘ي˘ف اذ˘ه ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘صضق˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا
ةفرغ ييفرح م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ل˘صصاو˘ي
ةي’ول فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصصلا
تامامكلا ر˘ي˘فو˘ت˘ل م˘هدو˘ه˘ج ة˘ن˘تا˘ب
ع˘ي˘ن˘صصت نآ’ا ة˘يا˘غ ى˘لا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو

ةلمحلا راطإا يفو ،اهنم ةدحو0002
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘فر˘˘غ˘˘لا تما˘˘ق ثي˘˘ح،91ديفوك
ةيرصشبلا اهتانا˘كمإا ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘خ˘صست˘ب

هذه يف ةمهاصسملا لجأا نم ةيداملاو
نم ةيمك ءانتقا كلذ نمو ،ةلمحلا
ىلع هعيزوت مت يذلا يبطلا سشامقلا
اوطرخنا نيذلا تايفرحلاو نييفرحلا
لجأا نم اهقÓطإا مت يتلا ةيلمعلا يف

ةعنقأ’ا لثم ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘صسو ع˘ن˘صص
عينصصت مت نيأا اذه ،ةيقاولا ةصسبلأ’او

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع قاو عا˘˘ن˘˘ق0002
ةي’و تا˘ي˘فر˘حو ي˘ي˘فر˘ح تا˘صشرو

يديدع ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘تو ،ة˘ن˘تا˘ب
رارغ ىلع تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نييزتو ةفاظنلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

،(taBnaelC) ةنتاب ةي’ول طيحملا

،(EDA) هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤوم
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘بد˘لا ،دو˘ل˘ج˘لا ع˘ن˘˘صصم

يرصضحلا نمأ’ا ،(ANO) ريهطتلل
اذه ،لوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا ،عبارلا
لثمتت ةديدج ةيمك عيزوت راظتنا يف

سسابل005و ،قاو عانق0005 يف
ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ب سصا˘˘خ قاو
داوم نم ةيمك ىلإا ةفاصضإا ةيمومعلا
نم لك ىل˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيئافصشتصس’ا ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
نيباصصم دجاوت رابتعاب ،دباعلا ةينث

40 م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب

ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ،ت’ا˘˘ح
،نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا سسأار ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا
ةيئافصشتصس’ا ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ،ة˘˘كير˘˘ب
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ،تو˘كت ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صس’ا
ةصصصصختملا ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا
سضارمأ’او ةيردصصلا سضارمأ’ا يف
نا ى˘ل˘ع .ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘يد˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لا هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ت˘˘ت
ميمعتو ءابولا ىلع يئاهنلا ءاصضقلا

ة˘يرور˘صض تتا˘ب ي˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
بر˘ع˘م˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ابصسحت تاصسصسؤو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ل˘م˘صشت˘ل

ل˘ج˘˘صست م˘˘ل ناو ى˘˘ت˘˘ح ئرا˘˘ط يأ’
تاصسصسؤوملا سضعبب ةدكؤوم ت’اح
ةيزهاج رثكأا تتاب يتلا ةيئافصشتصس’ا
.انوروك سسوريف ةهباجمل
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نويفرح نوعوطتمو ةبلط اهعينشصت ىلإا رداب / ةنتاب

ةيحضصلا تاضسضسؤوملل تامامكلاو ةيبطلا ةعنقألا نم فلآلا ميلضست
اهعينشصت مت ،يقاو يبط عانق0011 اهنم ،ةيقاولا تامامكلاو ةيبطلا ةعنقأ’ا نم ف’آ’ا ميلشست ةنتاب ةي’و ىوتشسم ىلع ارخؤوم مت

يملعلا يدانلا عم قيشسنتلاب ،ةذتاشسأاو ةبلط فرط نم،10 ةنتاب رشضخل جاحلا ةعماجب ةيقيبطتلاو ةيوقاطلا ءايزيفلا ربخمب
.نييرئازجلا نيملشسملا ءاملعلا ةيعمجل

ةنتاب

روتضساب دهعمل ةقحلم حتف
 ناطرضسلا ةحفاكم زكرم ىوتضسم ىلع

ليلاحتلا ءارج’ ،روتصساب دهعمل ةقحلم حتف ةنتاب ةي’وب سسمأا مت

ناكم سصصصخ دقو،91 ديفوك سسوريف نع فصشكلاب ةقلعتملا
،ةنتاب ةنيدمب دجاوتملا ناطرصسلا ةحفاكمل يوهجلا زكرملاب ةقحلملا

023 راصضحتصسا اذكو «سستيك» ليلاحت ةرييعت05 ءانتقا مت نيأا

ليلاحتلا باصستحاب سصخصش031 ةبارقل ليلاحتلا نمصضي فصشاك
فيفختل روتصساب دهعمل ةقحلملا هذهب ءيجو ،ةيثÓثلاو  ةيئانثلا
اهحاتتفا مت يتلا ،ةنيطنصسق ةنيدمب ةدجاوتملا ةقحلملا ىلع طغصضلا

سصاخصشأÓل ليلاحتلا جئاتن روهظب ليجعتلا اذكو ةهج نم ارخؤوم
نود ،يصسايق تقو ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
تقو يف ةمصصاعلا دهعم ىلا تانيعلا كلت لقن دعب ةدمل راظتن’ا
روهظل لماك مويل راظتن’او ةنيطنصسق ةنيدم ىلإا اهدعبو قباصس
احايترا ةي’ولا ينطاوم اهلÓخ نم ىدبا يتلا ةقحلملا يهو ،جئاتنلا

ىلع نوقبي مهتيبلاغ ناو اصصوصصخ ،سسوريفلا نع فصشكلا يف اريبك
رظتنيو اذه ،مهتباصصا يف هبتصشملل جئاتنلا روهظ ةياغ ىلإا مهباصصعأا
 .ةيلمعلا ىلع نيمئاقلا بصسح مويلا ليلاحتلا ءارجإا يف عرصشي نأا
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ةنتابب يكذ ميقعت قاور نوزجني بابضش
سصصصخم يكذ قاور زاجنا ىلإا ةنتاب ةي’و بابصش نم ةعومجم رداب
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘خاد˘م د˘ن˘ع ر˘ي˘خ’ا اذ˘ه ع˘صضو˘ي ثي˘ح ،م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لغتصشي ثيح ،ةيكذ ةقيرطب لمعي ،ةيندملا ةيامحلا وا ةيئافصشتصس’ا

،ميقعتلاب اد˘ب˘ي ذا ه˘ل˘خاد˘ب سصخ˘صش لو˘خد د˘ن˘ع ةر˘صشا˘ب˘م قاور˘لا اذ˘ه
نم ةديرفلا ةردابملا يهو ،هنم سصخصشلا جورخ دنع ايلآا فقوتيو
اوبه نيذلا ةي’ولاب بابصشلا تارصشع دوهج ىلا فاصضت يتلاو ،اهعون
لاجمو راطا يف لكو ةحاتملا مهتايناكما لÓخ نم ةدعاصسملا يف
يتلا لامع’ا ديدع ىلا ةميقلا ةدرابملا هذه فاصضتل ،هصصصصخت
.هراصشتنا نم دحلاو انوروك ءابو ىلع ءاصضقلا يف اهلمجم يف بصصت
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داوملا نم درط فلأا04 عيزوت وحن

فيطضسب لظ ةقطنم82 ىلع ةيئاذغلا
ثيح ، مايأ’ا هذه لÓخ فيطصس ةي’وب ةينماصضتلا تايلمعلا لصصاوتت

تÓئاعلا ىلع ةيئاذغلا داوملا نم درط00511 نم ديزأا عيزوت مت
هناب فيطصس ةي’و يلاو دكا دق و، ةلوزعملا ىرقلاب ةينطاقلا ةريقفلا
قطانم ناكصس عيمج ىلإا لصصتلعوبصسأ’ا مايا ةليط ةلصصاوتم ةيلمعلا

ديفتصست درط فلا04 ىلا نيعوبصسا نوصضغ يف لصصنو ،82 ـلا لظلا
ةي’و نوزخم نأاب يلاولا دكأا امك،ةيئانلا قطانملاب ةصشهلا رصسأ’ا اهنم

دعب  هنا افيصضم،رهصشا6 ةدمل يفكي ةيصساصس’ا داوملا نم فيطصس
ربع، ةرصشابم كلهتصسملا ىلا ديمصسلا عيزوت ررقت ةبراصضملا فاصشتكا
لفكتلل يندملا عمتجملا اهرطؤوي ىرقلا ناجل و ىربكلا تاحاصسملا
GCjªø.Q    .نيزوعملاب

فيطشسب لازأا نيع

58 ناعزوي «ثيغ» ةيعمج و رمحألا لÓهلا

 ةلئاع483 ىلع ديمضسلا نم اراطنق
عم قيصسنتلاب، لازأا نيع ةنيدمب يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا سسمأا ماق
ردقت ديمصسلا ةدام نم ةيمك ميصسقتب، بابصشلا تاعادبإ’ ثيغ ةيعمج

ةلئاع483 ىلع ةيواصستم تايمكب اهعيزوت متيل ،راطنق58 ـب
راطإا يف اهيلع نيمئاقلا بصسح ةردابملا هذه جردنتو ،ةريقفو ةزوعم
ءاتنقإا اهرودقمب سسيل يتلا تÓئÓعلا ةدعاصسمل ينماصضتلا لمعلا
هذه نأا ملعلا عم، ةرتفلا هذه يف ديمصسلا ةدامك ةيصساصسأ’ا داوملا
ىلإا نينصسحملا تاعربت نم يه اهعيزوتل ريصضحتلا متي يتلا ةيمكلا

كردلا رصصانع لبق نم اهزجح مت يتلا ديمصسلا ةدام نم تايمك بناج
GCjªø.Q.يصضاملا موبصس’ا لÓخ لازأا نيع ةيدلبب ينطولا

ةدكيكشس

ميقعتلا داوم عينضصتل ةيرضس ةضشرو فاضشتكإا
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب ةيلاملاو ةيداصصتقإ’ا ةقرفلا  تنكمت
ةصشرو فصشك نم ،سسيمخلا ءاصسم ةدكيكصس ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا
نود ، ةينوناق ريغ ةقيرطب نيديلا مقعم لاج قيوصستو عينصصتل ةيرصس
هل حمصست يتلا ةصصتخملا حلاصصملا فرط نم  ةصصخر ىلع لوصصحلا

رثكأا ،يئاهنلا جوتنملا نم رتل825 زجح مت ثيح .طاصشنلا ةصسراممب

.ةظفاحلا داوملا نم فلأا41 نم رثكأاو لئاصسلا نولملا نم رتل4 نم
ميدقت متيل ، ةلمعتصسملا داوملل بيصضوتلا و فيلغتلا داوم ىلإا ةفاصضا

M«ÉI HƒOjæÉQ   .ةلادعلا ىلإا ينعملا

وزو يزيتل يعماجلا ىفششتشسملاب يبطلا قيرفلا ركششي ةيروهمجلا سسيئر

ةمدخلا زيح لخدي   انوروك صسوريف نع فضشكلاب صصاخلا ليلاحتلا ربخم

ةيئاذغ داومو ةيندعم هايمب ةلمحم

ةديلبلا ناكضس ةدئافل فراطلا نم ةينماضضت ةلفاق
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وزو يزيت ةي’و يلاو فرصشأا
مصسارم ىلع عماج دومحم ديصسلا
سصاخلا ليلاح˘ت˘لا ر˘ب˘خ˘م حا˘ت˘ت˘فا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘صشكلا˘˘ب
روصضح˘ب اذ˘ه˘ب و تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ديم˘عو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأا

ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م دو˘˘˘لو˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج
يدواد ل˘ي˘عا˘م˘صسإا رور˘صسفور˘ب˘˘لا

رويصسفوربلا بطلا ةيلك ديمعو
ةذتاصسأا ىلإا ةفاصض’اب يدوعصسم
ريدإا ماتيب روصسيفورب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ن˘˘˘ع ةرازو ل˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م

رو˘˘ت˘˘صسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م را˘˘˘صشت˘˘˘صسمو

ةع˘ما˘ج ن˘م تارا˘طاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

هناصش نم يذلا ربخملا اذه دولوم

ربخ˘م ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا ف˘ف˘خ˘ي نأا

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسا˘˘ب

هيلا ردجت امكو  امك و .ةمصصاعلا

د˘ع˘ي ، ر˘ب˘خ˘م˘لا اذ˘ه نا˘ف ةرا˘صش’ا

فصشكلاب حمصسيصس ا˘ما˘ه ا˘ب˘صسكم

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ع˘˘ير˘˘صسلا

ةنراقم ليلق دج تقو يف انوروك

د˘ع˘ب يأا ا˘ق˘با˘صس ه˘ي˘ل˘ع نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل

ىلع لوصصحلل مايأا ةثÓثل راظتنا

رو˘ط˘صسب ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ن˘˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ةهج نمو .ة˘م˘صصا˘ع˘لا  ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

نإاف ةيلحم رداصصم بصسحو ىرخا

مايأ’ا لÓخ يرجيصس ربخملا اذه

ليلحت004 يلاوح ةل˘ب˘ق˘م˘لا

دا˘صشأا ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو .ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

دبع دي˘صسلا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

قيرف˘لا ةردا˘ب˘م˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

يعماج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا

عصضو يف حجن يذلا وزو يزيتل

نع ةيبط˘لا تارا˘صشت˘صسÓ˘ل ما˘ظ˘ن

ة˘با˘˘صصإ’ا ت’ا˘˘ح ف˘˘صشكل د˘˘ع˘˘ب

سسيئر بتك و .انوروك سسوريفب

ربع هتح˘ف˘صص ر˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

قيرفلا ةردابم˘ب تد˘ع˘صس» ر˘ت˘يو˘ت

يعماج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا

عصضو يف حجن يذلا ،وزو يزيتل

نع ةيبط˘لا تارا˘صشت˘صسÓ˘ل ما˘ظ˘ن

«ecneréfnocoisiv » د˘˘˘ع˘˘˘ب

ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصإ’ا ت’ا˘˘˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘˘˘صشكل

نوبت سسيئرلا ربتعا و . «انوروكب

ة˘مد˘خ» ة˘با˘ث˘م˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

،«ع˘ي˘ج˘صشت˘لاو ر˘يد˘ق˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘صست

اهب ءادتق’ا» يف هلمأا نع اربعم

ن˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل

ة˘˘˘˘حارإاو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا

 .«نينطاوملا

«ةيروث ةرطف ،ةينماشضت ةدحو» راعشش تحت

ةنتابب لظلا قطانم بوجت ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل ةينماضضت ةلفاق
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ةلفاقلا ةنتاب ة˘ي’و˘ب ل˘صصاو˘ت˘ت
تÓئاعلل ةصصصصخملا ةينماصضتلا
را˘ع˘صش تل˘م˘ح ي˘ت˘لاو ،ةزو˘ع˘م˘˘لا
،«ةيروث ةرطف..ةي˘ن˘ما˘صضت ةد˘حو»
ةرازو اهتقلطا يتلا ةردابملا يهو
ة˘كرا˘صشم˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ةظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ةقÓط˘ن’ا تنا˘ك ثي˘ح ،تا˘با˘غ˘لا

لوأا وحن ةنتاب ةي’و رقم ماما نم

ةيئ’ولا حلاصصملا اهتصصخ ةهجو

ىصسوم د’وأا ةرصشد تناك يتلاو

ي˘هو ،لو˘م˘صشا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

عيزو˘ت تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ربمفون نم حتافلا ةيصشع حÓصسلا

د˘قو ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا نÓ˘˘عاو

ا˘ن˘م˘ي˘ت هذ˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تر˘ي˘˘ت˘˘خا

،ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه لا˘جر ت’و˘ط˘ب˘ب

هذه ةردابملا راعصش ناو اصصوصصخ

ثي˘ح ،«ة˘يرو˘ث ةر˘ط˘ف» ل˘م˘ح د˘˘ق

يتلا لظلا قطانم ةلفاقلا تباج

كلذو ةزوعملا تÓئاعلا اهنطقت

ةيداصصت˘ق’ا را˘ث’ا ل˘ي˘لذ˘ت د˘صصق

يتلا رجحلا ريبادتل ةيعامتج’او

ة˘ح˘فا˘كم را˘طا ي˘˘ف ا˘˘هرار˘˘قا م˘˘ت

دجتصسملا انوروك سسوريف يصشفت

هذ˘˘ه تل˘˘م˘˘صش ثي˘˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب

تاذ ةيئاذغ داوم عيزوت تاناع’ا

ر˘صضخ˘لا ،ع˘˘صساو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

ة˘ه˘جو تنا˘ك ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو

يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةلفاقلا

ةيدلبب ةدجاوت˘م˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م

سسأار ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا تم˘˘خ˘˘لا˘˘ت

ةيلمعلا لصصاوتت نا ىلع ،نويعلا

نم نكمم ردق ربكا ةيطغتل هذه

،ةلوزعملاو ةيئانلا قطانملا هذه

تا˘نا˘ع˘مو ا˘ه˘لز˘ع ن˘م داز ي˘˘ت˘˘لا

سضور˘ف˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كا˘˘صس

.رصشتنملا ءابولا ببصسب
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ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘˘ت
ةطرششلل ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
،ةبانع ةي’و نمأ’ ،ةيئاشضقلا
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘˘شضف˘˘ب

5 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ل˘م˘ع˘ت˘˘شسم˘˘لا
ام مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘ششأا

مهنم4 ،ةنشس13 و32 نيب
،ةيئا˘شضق˘لا ق˘باو˘شسلا يوذ ن˘م
ةيانج ةيشضق يف مهيف هبتششم
سضرغب رارششأا ةيعمج نيوكت
ة˘يا˘ن˘˘جو ،تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ل داد˘˘عإ’ا

رفاوتب فنعلا˘ب ة˘ب˘كر˘م ة˘قر˘شس
راشضحتشساو د˘يد˘ششت˘لا فور˘ظ
ءا˘ف˘خإاو ،كر˘ح˘م تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
اهيلع لشصحتم ةقورشسم ءايششأا

تاذ تح˘ج˘ن ا˘م˘ك .ة˘يا˘ن˘ج ن˘م
نم ةيفارتحا ل˘كبو ر˘شصا˘ن˘ع˘لا
ةقرشس لحم ةب˘كر˘م عا˘جر˘ت˘شسا
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح،
ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
تاذ ي˘فو ،م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
حلاشصم فلتخم تماق قايشسلا
ةرتفلا لÓخ ةبانع ةي’و نمأا

سسرام13 ىلإا12 نم ةدتمملا

ةيلمع157  ــب مرشصن˘م˘لا

ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تشضفأا ،ة˘ي˘طر˘شش

ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م سصخ˘˘شش63

،ةرو˘ظ˘ح˘˘م ءا˘˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا

لجأا نم سصخشش48 فيقوتو

تارثؤوملاو تاردخ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح

فيقوت  ىلإا  ةفاشضإا ،ةيلقعلا

ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘م سصخ˘شش73

،ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط

سصخشش371 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو

،ةفلتخم مئارج يف نيطروتم

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت نيأا

ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
رد˘˘ج˘˘تو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘˘لا
ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم ى˘˘˘لإا  ةرا˘˘˘ششإ’ا

اهتايلمع لشصاوت ةبانع ةي’و
ام لك عدر لجأا نم ،ةيطرششلا

ن˘˘مأا˘˘ب سسا˘˘شسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م
،هتاكلتمم ة˘مÓ˘شسو ن˘طاو˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا و˘˘˘عد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل
اهنع غيلبتلا لÓخ نم ةميرجلا

اهتارقم˘ب لا˘شصت’ا ق˘ير˘ط ن˘ع
ةيفتاهلا اهماقرأا ربع وأا ةينمأ’ا
. ءارشضخلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف1595ددعلا0202 ليرفأا40 تبسسلا6
www.akhersaa-dz.com

انوروك سسوريفب ةباسصإÓل  ةعفترملا رطاخملا مغر

ةيراجتلا تÓحملا يف ريبك عفادتو ينوبلاب ةيداع ةايحلا

ةفلتخم اياسضق يف نيطروتم مايأا01  يف سصخسش002 نم رثكأا فيقوت مت اميف

  سصاخسشأا5 فيقوت و ةقورــسسم ةبكرــم عاجرـــتسسا
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ليلاحتلل ربخم اب˘ير˘ق ح˘ت˘ف˘ي
ةي’وب انوروك سسوريفب سصاخ
عيرشستب حم˘شسي˘شس ا˘م˘م ة˘با˘ن˘ع
ف˘ششك اذ˘كو سصح˘ف˘لا ةر˘˘ي˘˘تو
ا˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ت’ا˘˘ح˘˘لا
تا˘˘ي’و˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ءاوتحا لجأا نم امم ةرواجملا
ة˘ع˘قر عا˘شستا ع˘ن˘˘مو ع˘˘شضو˘˘لا

عاشستا عنمو سسوريفلا راششتنا
هيلع ءاشضقلا لبق هدجاوت ةعقر
هيلا تعد دق تناك ام بشسح
املع ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘˘جا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا
هبتششم˘لا ت’ا˘ح˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
د˘ج ةر˘ي˘تو˘ب م˘ت˘ت تنا˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
راششتنا ةعرشسل ىدأا امم ةئيطب
م˘˘ه˘˘برا˘˘˘قأا يد˘˘˘ل سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

مهءاقد˘شصأا ى˘ت˘حو م˘ه˘ت˘ل˘ئا˘عو

ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م فا˘˘شضيو
ةبانع ةي’وب انوروك سسوريفل
دهعم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ى˘لإا
لكب اهحت˘ف م˘ت ي˘ت˘لا رو˘ت˘شسا˘ب
نارهو ةني˘ط˘ن˘شسق تا˘ي’و ن˘م
نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ةلقروو
ارارقتشسا د˘ه˘ششت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
تبيشصأا يتلا ت’احلا ددع يف
قلعتي ثيح انوروك سسوريفب
مت ةلاح بناج ىلإا ت’اح ةتشسب

فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘˘ب ا˘˘ه˘˘فا˘˘ششت˘˘كا

ة˘ح˘ل˘شصم˘ب جÓ˘ع˘˘ل˘˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت

ىفششتشسمب ةيدعملا سضارمأ’ا

مهن˘م ة˘ثÓ˘ث ل˘ثا˘م˘ت نا˘بر˘شضلا

ىفششت˘شسم˘لا وردا˘غو ءا˘ف˘ششل˘ل

يذلا بيبطلا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو

ه˘جو˘ت ا˘مد˘ن˘ع سسور˘ي˘ف˘لا ل˘ق˘ن

سسيرابب يبط رمتؤوم روشضحل

 .هتدلاوو هتجوزو

تقو برقأا يف ءابولا ءاوتحإل فسشكلا ةريتو عيرسست لجأا نم

ابيرق ةبانعب انوروك سسوريف نع فسشكل ليلاحتلل ربخم
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يشضاملا ءاعبرأ’ا انتداق يتلا ةلوجلا دعب
فقن انتلعج يتلا ةبانع ةنيدم طشسو ىلإا

تاميلعت مارتحا مدعو ماحدز’ا ةلاح ىلع
قو˘شسو يز˘كر˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
سسيمخلا موي «ةعاشس رخآا» تهجوت ،باطحلا
ىدم ىلع فوقولل ينوبلا ةيدلب زكرم ىلإا
تادا˘ششرإ’ا˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه نا˘˘كشس ماز˘˘ت˘˘لا
ثيح ،انوروك سسوريف نم ةياقولاب ةلقعتملا

ةريظح ةهج نم ةنيدملا لخدم دنع انفداشص
كرتو قيرطلا قلغب ة˘طر˘ششلا ما˘ي˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا
زكرم هاجتاب ةدحاو ةرايشس رورمل عشست ةحتف
د˘ير˘ي ن˘م˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ه˘تاذ ر˘مأ’او ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

نإاف ،كلذ مغرو نكل ،هت˘ب˘كر˘م˘ب ا˘ه˘تردا˘غ˘م
،ةيداعلا مايأ’ا يف اهنأاكو تابكرملا ةكرح
زكر˘م و˘ح˘ن ر˘ث˘كأا ا˘ن˘مد˘ق˘ت د˘ن˘ع ا˘شصو˘شصخ
ةكرحو يرورم ماحدزا كانه ناك نيأا ةيدلبلا

،«ملشسم» دجشسم راوجب نينطاوملل ةريبك
هجتت نينطاوملا نم ةريبك ةبشسن تناك ثيح
ناكملا نيع يف دجاوتت «تاريبوشس» ىلإا

يأا دجوي ’ هنأاكو ريبك اهيف ظاظتك’او
كرت ةرورشضو تاعمجتلا يدافت نم ريذحت
سصخشش نيب لقأ’ا ىلع دحاو رتم ةفاشسم
عشضوب ط˘ق˘ف سضع˘ب˘لا ى˘ف˘ت˘كا ثي˘ح ،ر˘خآاو
.تامامك
اهتلعف تلعف ركسسلاو تيزلا ةردن ةعاسشإا

ينوبلا ناكسسب
ينوبلا ةيدلب ز˘كر˘م ي˘ف ا˘ن˘ت˘لو˘ج تل˘شصاو˘ت
ده˘ششم ا˘ه˘لÓ˘خ رر˘كت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘هو
لك يف عفادتلا لوقن ’ ىتح ظاظتك’ا
ةيئاذغلا داوملا عيب˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘حا˘شسم˘لا
نأا ةجرد ىلإا ،اهيلع انررم يتلا «تاريبوشس»
رعشش اهيف نئابزلا دجاوت ةرثك نمو اهشضعب
سصوشصخب امأا ،سسفنتلا يف قيشضب سضعبلا
يتدام وهف نئابزلا ء’ؤوهل لوأ’ا بولطملا
بلط امهي˘ل˘ع نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ر˘كشسلاو تيز˘لا

ةعاششإا لوادت دعب كلذو نئابزلا نم ريبك
نيتداملا نيتاه يف ةردن لشسجتشس هنأا اهدافم
ينوبلاب ةيراجتلا تÓحملا نم اتفتخا نيتللا

كانه نكي مل هنأا مغر ،تاعيوشس ةعشضب يف
تيز˘لا سصو˘˘شصخ˘˘ب ي˘˘م˘˘شسر ح˘˘ير˘˘شصت يأا

ىلع تق˘ل˘طأا ة˘عا˘ششإا در˘ششم ا˘م˘نإاو ر˘كشسلاو
اه˘ت˘قد˘شصو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
اذ˘ه˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘˘شساو ة˘˘ح˘˘ير˘˘شش
يراجت لحم بحاشص نم ابرقت سصوشصخلا
:انل لاق يذلا ينوبلاب يئاذغلا داوملا عيبل
نئابزلل ريبكلا لابقإ’اب مويلا تئجوف دقل»
دعي مل فشسأÓلو يذلا ركشسلاو تيزلا ءارششل
مهيدل ةلمجلا راجت نكلو لحملا يف رفوتم
دحأا عم تثدحت ،امهب لحملا ديوزت ديعأاشسو
ةريبكلا ةفهللا نم هرمذت ىدبأا نيذلا نئابزلا

تامارغوليك01 ذخأا هتاذ دح يف وه نكلو
فقوملا اذه لايح لوقأا ام دجأا ملف ركشسلا نم
.«بجعتلا ىوشس

قلغلاب تمزتلا ةيراجتلا تايلحملا لج
نكلو

˘مز˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ل˘ج تنا˘˘ك اذإا
تاهجلا تارارقل ’اثتما اهقل˘غ˘ب ا˘ه˘با˘ح˘شصأا
ىلع ةطرششلا دارفأا رهشس ام وهو ةيشصولا

محازتلاو ظاظت˘ك’ا نإا˘ف ،ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت نا˘م˘شض
يعدتشسي ةيراجتلا تÓحملا يف نيلجشسملا
دهششملا اذه نأاو اشصوشصخ ،هنع فوقولا

،لقأا ةبشسنب ولو زباخملا يف اشضيأا هيلع انفقو

بجي يتلا نامأ’ا ةفاشسم مارتحا متي ’ ثيح
يتلا ةفاشسملا يهو دحاو رتم نع لقت ’أا
لك ىلع اهشضرفب ينوبلا تايلديشص تماق
ددح تايلديشصلا ىدحإا نإا لب ،اهل لخدي نم
درجمبو طقف نينثا نيشصخششب اهل لوخدلا

نيب نم امأا ،نارخآا نانثا لخدي امهجورخ
زكرم يف اهانلجشس يتلا ةيباجيإ’ا طاقنلا
اهيلع حبشصأا يتلا ةفاظنلا وه ينوبلا ةيدلب
كلذو ةرورعزوب يح ىلإا يدؤوملا قيرطلا
با˘ح˘شصأا را˘ب˘جإا˘ب ن˘مأ’ا دار˘˘فأا ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب

فيقوت ىلإا هكاوفلاو رشضخلا عيب ت’واط
ريبك عمج˘ت ي˘ف او˘ب˘ب˘شست نأا د˘ع˘ب م˘ه˘طا˘ششن
امك ،هنوجاتحي ام ءانتقا لجأا نم نينطاوملل
عراوششلا نم ددعل ةطرششلا قلغ ىلع انفقو
رور˘˘م ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل كلذو ة˘˘قزأ’او
ةريخأ’ا هذ˘ه با˘ح˘شصأا نأا م˘غر ،تا˘ب˘كر˘م˘لا
يف ببشست ام وهو ىرخأا اقرط نوكلشسي
مهترداغمو نينطاو˘م˘لا كر˘ح˘ت ة˘ب˘شسن ةدا˘يز
ةكر˘ح ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ا˘ن˘نأا ا˘م˘بو ،م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ل
لقنلا طاششن فيقوت رارق نإاف ،تابكرملا
ةهجلا يف مهاشس ةرجأ’ا تارايشسو يمومعلا
ةرجأ’ا تارايشس طاششن راهدزا يف ةلباقملا
نوفقوتي اهباحشصأا لاز ام يتلا ةينوناق ريغلا
رقم مامأا رارغ ىلع ةداتعملا «مهتاطحم» يف

ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ما˘مأاو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
.«ةيرواون هللا دبع» ةشصشصختملا

  لسصاوتت ءايحألا يف تاعمجتلا
نأا ىلع ينوبلا ةيدلب زكرمب اشضيأا انفقو امك
ىلع ،ةلشصاوتم لازت ام نينطاوملا تاعمجت

،نكشسم009 يح يف لاحلا وه ام رارغ

يحو نكشسم005 يح ،ةيمومعلا ةحاشسلا

هذ˘ه ن˘م ا˘ن˘˘بر˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خو3 ةرشضخوب
ـل اودكأا ،بابششل اهبلغأا يه يتلا تاعمجتلا
يف ءاقبلا اول˘م˘ت˘ح˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘شس ر˘خآا»
ىلع اودوعتي مل مهنأ’ ةليوط ةرتفل لزنملا
نم دعبأا ىلإا بهذف رخآ’ا سضعبلا امأا ،كلذ

انل دكأا يتلا مدقلا ةرك بعل لÓخ نم كلذ

دارفأا نأاب نكشسم009 يح ناكشس نم ددع
ةركل ةارابم اوفقوأاو مايأا لبق اولخدت نمأ’ا
تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب م˘˘هو˘˘ب˘˘لا˘˘طو مد˘˘ق˘˘لا
سسوريف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا

حيورتلا راتخاف رخآ’ا سضعبلا امأا ،انوروك
ثيح ،ةشضايرلا ةشسرامم لÓخ نم هشسفن نع
ةجودزملا قيرطلا يف مهنم ريبك ددع اندجو

يذلا تقولا يف،3 ةرشضخوب يحب ةديدجلا
رابك اشصوشصخو ةربت˘ع˘م ة˘ئ˘ف ىد˘ل ا˘ن˘شسم˘ل
يف ريبك تقو ءاشضق اودوعت نيذلا نشسلا
ةريخأ’ا هذه قلغ ىلع ةريبك ةرشسح دجاشسملا
رهشش لولح لبق ا˘ه˘ح˘ت˘ف ةدا˘عإا او˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا

.ناشضمر
ةبولطم تحبسصأا ةمارسصلا

اهرامث يتؤوت مل ةيعوتلا تماد ام
ةيدلب زكرم ىلإا انتداق يتلا ةلوجلا ةشصÓخ
ةمارشصلا نأا يه ةبانع ةنيدم اهلبقو ينوبلا
يف ءاقبلاب ةمزتلم ريغلا ةئفلا عم لماعتلا يف
هذهو ةرورشض نم ر˘ث˘كأا تح˘ب˘شصأا ا˘ه˘لزا˘ن˘م
باحشصأا عم ربكأا نوكت نأا بجي ةرورشضلا
مهرابجإ’ «تاريبوشس» ةيراجتلا تاحاشسملا

ةيمك ديدح˘تو ن˘ئا˘بز˘لا لو˘خد م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘ع
يتلا ةيشساشسأ’ا ةيئاذغلا داوملا نم ىوشصقلا
رهاظم ىلع ءاشضقلل كلذو اهئانتقاب حمشسي
يف ببشستت د˘ق ي˘ت˘لا ع˘فاد˘ت˘لاو ظا˘ظ˘ت˘ك’ا

سسوريفب اباشصم نئابزلا دحأا ناك لاح ةثراك
.انوروك

ىلإا نينطاوملا ةبلاطم ىلإا ةيسصولا تاهجلا عفد يذلا انوروك سسوريف تايناكمإل ةعفترملا رطاخملا مغر كلذو ةيداع هبسش ةفسصب ريسست ةبانع ةيلوب ينوبلا ةيدلب زكرم يف ةايحلا لازت ام
.تاداسشرإلا هذهب مازتللا مدع ببسس لوح ماهفتسسا ةطقن نم رثكأا عسضت تابكرملا ةكرحو ةيدلبلا هذه يف ةيراجتلا تÓحملا نأا ريغ ،مهلزانم ةمزÓم

ءايحألا ناجل فرط نم اهدادعا مت

نيزوعملا مئاوق ملسست تايدلبلا
دحألا اذه

لماك ربع ءايحأ’ا ناجل نيعت يف ةبانع ةي’و تايدلب لج تعرشش
ةيشساشسأ’ا داوملاب مهليومتل نيزوعملا مئاوق دادعإا لجأا نم اهبارت

لوأ’ا ريزولا ةميلعت عم ايششامت يلزنملا رجحلا مايأا ةرتف ةليط
نإاف سسمأا انرداشصم بشسحو .ةيروهمجلا ةي’ول دارج زيزعلا دبع
ءاشسؤور لبق نم دحأ’ا مو˘ي˘لا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ت˘ي˘شس ن˘يزو˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق
لمعتشس اهرودب يت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا طا˘ششن˘لا ة˘ير˘يد˘م ى˘لإا ر˘ئاود˘لا
ةيمÓشسإ’ا ة˘فا˘ششكلاو ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ىلع مئاوقلا ريهطت دعب ةجاتحملا تÓئاعلا نيومت ىلع ةپرئازجلا
ناويد نع رداشص نايب  نأا ردجيو .ةيئاذغلا داوملا فلتخمل اهديوزت
نواعتلاو نماشضتلا ميق زيزعت راطإا يف هنأا دكأا ناك ةي’ولا يلاو
يعامتجإ’ا نماشضتلا أادبمل اقيقحتو عمتجملا دارفأا فلتخم نيب
رثكأ’ا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ئ˘ف˘لا ة˘شصا˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل
سضارمأ’اب ني˘با˘شصم˘لاو ى˘شضر˘م˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا ا˘م˘ي˘شس’ ة˘ششا˘ششه
دود˘ح˘م˘لا ل˘خد˘لا يوذو ة˘قا˘عإ’ا يوذو ن˘شسلا را˘ب˘كو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا

نيمأاتو ريطأات فدهبو مهريغو نيكاشسملاو ءارقفلا نم نيزوعملاو
لاجرو نينشسح˘م˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ك
لÓهلا نإاف ركذلا ةفلاشسلا تائفلا نييداشصتقإ’ا نيلعافلاو لامعأ’ا
نيتهجلا امه ةيرئازجلا ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلاو يرئازجلا رمحأ’ا
ةينماشضتلا تايلمعلا هذه لابقتشسا امهل ني˘ت˘لو˘خ˘م˘لا ن˘ي˘تد˘ي˘حو˘لا

ن˘ما˘˘شضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا طا˘˘ششن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فار˘˘ششإا تح˘˘ت اذ˘˘هو
تابهلا مÓتشساب ةيلمعلا متت نأا ىلع ةبانع ةي’ول نينشسحملاو
،فيظنت داوم ،ةيبط تازيهجت ،هيئاذغ داوم) ةينيعلا تاعربتلاو
نئاكلا نزخملا ىوتشسم ىلع (ةين’ديشص هبششو ،ةين’ديشص داوم
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ةيكÓهتشسلا داوملا ىلع نينطاوملا ةفهلو تاعاششإلا
  يحشصلا رجحلا ةلاح رشسكت
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¯ HƒfƒGdá. U¢
ىلع Óمعو ةيعشضولا هذه مامأا و
تنأا˘م˘˘ط، كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت
بتكم كلهتشسملا ةيامح ةمظنم
ةيلول ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو ة˘با˘ن˘ع
تا˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طاو˘م ة˘فا˘ك ة˘با˘˘ن˘˘ع
ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا ل˘ك نأا˘ب ة˘يلو˘لا
ةر˘فو˘ت˘م كÓ˘ه˘ت˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا

تاجايتحا يطغت ةيفاك تايمكبو
ى˘ل˘˘ع كلذ و ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا

امك، ةلمجلاو ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم
جوري ام Óيشصفتو ةلمج بذكت
يعامجإلا لشصاوتلا عقاوم ربع هل
ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘شضر˘غ˘م تا˘عا˘˘ششإا ن˘˘م
و لقعتلا نينطاوملا ىلع بجي
ديششرلا كÓهتشسإلا طمنب يلحتلا
را˘كت˘حإلا ن˘م عو˘˘ن يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
عا˘ف˘ترا ي˘ف بب˘شست˘˘لا و ع˘˘ل˘˘شسل˘˘ل
امك،رربم نود ةرد˘ن˘لاو را˘ع˘شسألا
يلحتلل نينطاوملا عيمج دششانت
و ة˘˘يرا˘˘شضح˘˘˘لا تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘شسلا˘˘˘ب
ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع تا˘˘جرد˘˘ب
هذه زواجتن ىتح يندملا سسحلاو
ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لا ل˘˘قأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا
دهششت قايشسلا تاذ يف.ةنكمملا

ة˘ي˘ئاد˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
نم اري˘ب˘ك لا˘ب˘قا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘يد˘ع فر˘˘ط
يحشصلا رجحلا تاءارجا اوبرشض
سسي˘ك ل˘جأا ن˘م ط˘ئا˘˘ح˘˘لا سضر˘˘ع
تاعاششلا ببشسب بيلح وا ديمشس
لشصاوتلا عقاوم ربع جورت يتلا
يف ةرد˘ن دو˘جو ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا

د˘ت˘م˘ت نا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘ه داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
مث دوقولا تاطحم ىلإا تاعاششلا
لعج ام تيزلا و ركشسلا يف ةمزا
تا˘ط˘ح˘م ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك تفا˘ه˘˘ت˘˘لا
داو˘م˘لا ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو دو˘˘قو˘˘لا
سضع˘ب ة˘ف˘ه˘˘ل ط˘˘شسو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘غ˘˘لا
نورتششي اوتاب نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مهتجاح نم رثكا تيزلاو ركشسلا
مغر اذه لزانملا يف هنيزخت متيل
رفوتب ةراجتلا ةيريدم تانيمطت

و ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا داو˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ةجاحلا ردق ىلع ءارششلا ةرورشض
ي˘ف ة˘برا˘شضم˘لا بن˘ج˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
و راجتلا سضعب فرط نم راعشسألا
نم انوروك سسوريف نم ةياقولل

ع˘فاد˘ت˘لاو م˘حاز˘ت˘لا بن˘ج˘ت لÓ˘˘خ
لكششلاب ةرفوتملا داوملا هذه ىلع
تÓحملاو قاوشسلا يف يفاكلا
.ةيراجتلا

يبانعلا كلهتشسملا وعدت «سسوبأا»
تاعاششلا ءارو عايشصنلا مدع ىلإا

ةيكÓهتشسلا ةفاقثلاب يلحتلاو

ي˘˘ئلو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘ط˘ي˘ح˘م و كل˘ه˘ت˘شسم˘لا دا˘˘ششرإاو
زوحت نايب رد˘شصا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب
بلاطي هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآا

ءارو عا˘˘ي˘˘شصنلا مد˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف
ر˘فو˘ت ى˘ل˘ع د˘˘كؤو˘˘يو تا˘˘عا˘˘ششلا
ل˘كششلا˘ب ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا داو˘˘م˘˘لا
رثإا ىلع هنا نايبلا بشسحو يفاكلا

نيكلهتشسملا تاكولشس ة˘ظ˘حÓ˘م
داوملا سضعب ءان˘ت˘قإا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةدام ةشصاخو كÓهتشسإلا ةعشساو
ميزأات اهنأاشش نم يتلاو ،ديمشسلا
ةم˘ظ˘ن˘م ي˘ه˘ن˘ت ي˘لا˘ح˘لا ع˘شضو˘لا

ةبانع بتكم كله˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
تاءارجإلا نأاب يبانعلا كلهتشسملا
ةيلو حلاشصم اهيلع تفكع يتلا

ةيلول ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م و ة˘با˘ن˘ع
ع˘ي˘ب ف˘قو˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نزا˘خ˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘˘شسلا
ةي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘لاو ن˘حا˘ط˘م˘لا
كل˘ه˘ت˘˘شسم˘˘لا ح˘˘لا˘˘شص ي˘˘ف بشصت

ةح˘شصلا و ه˘ت˘ح˘شص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ىودع راششتنإل ايدافت و ةيمومعلا

،DIvoC-91 ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نيكلهتشسملا ةفاك ن˘ئ˘م˘ط˘ت ا˘م˘ك
تÓ˘ح˘م˘لا د˘يوز˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا˘˘ب
ىربكلا تا˘حا˘شسم˘لا و ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ةداملا هذهب ةبانع ةيلو ميلقإا ربع
ع˘ي˘م˘˘ج ل˘˘م˘˘ششي˘˘شس و ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
نإاف نايبلا تاذ بشسحو .تايدلبلا
اهيف امب ةرفوتم ةيئاذغلا داوملا
و˘عد˘ت ا˘م˘ك ،ه˘كاو˘ف˘لا و ر˘شضخ˘˘لا

˘مد˘ع ى˘لإا ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ءارو عا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصنإلا
طئاشسو اهجورت يتلا تاعاششإلا
ى˘لإا و ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
ةيكÓهت˘شسإلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
يأا لقعتب كÓهتشسإلا و ةديششرلا
يف لÓتخإا يأل ايدافت ةجاحلا ردق
ثدحي ام˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ل˘شسل˘شسلا

تعد ا˘م˘˘ك، را˘˘ع˘˘شسألا ي˘˘ف ةدا˘˘يز
ديدششت ى˘لإا ة˘ي˘با˘قر˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
و نيبراشضملا راجتلا ىلع ةباقرلا

ر˘˘جا˘˘ت ل˘˘ك ع˘˘م ح˘˘ما˘˘شست˘˘لا مد˘˘˘ع
دÓبل˘ل ي˘لا˘ح˘لا ع˘شضو˘لا ل˘غ˘ت˘شسي

ما˘ت˘خ ي˘فو،ع˘ير˘شسلا ح˘بر˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ةيرئازجلا ةمظنملا د˘كؤو˘ت نا˘ي˘ب˘لا
و كل˘ه˘ت˘شسم˘لا دا˘ششرإا و ة˘يا˘م˘ح˘ل
ةفاكل عامتشسإلا يف اهنأا هطيحم
كلذ و نيكله˘ت˘شسم˘لا تلا˘غ˘ششنإا

امك1133 . ريشصقلا م˘قر˘لا ر˘ب˘ع
ديوزت جمانرب ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تع˘شضو
بشسح د˘ي˘م˘شسلا ةدا˘م˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا
و ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ، ن˘˘حا˘˘ط˘˘م˘˘لا
سشيرلا عارذ عيب ةطقن و يديارشس
ينوبلا ةرئادب .سسوب˘ي˘شس ن˘حا˘ط˘م
ةينعم ينوبلا ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا ة˘فا˘ك
يه ة˘ي˘جا˘ت˘نا تاد˘حو ة˘ثÓ˘ث ر˘ب˘ع
ةيدلب.ىملشس ،ةيبهذلا د˘ي˘لا ،ا˘نا˘ي˘ل
يديشس ةيدلب ءايحأا ةفاك و راجحلا

tcapmoC. نحاط˘م ر˘ب˘ع را˘م˘ع

رار˘غ ى˘ل˘ع ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد
،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘فر˘ششلا تا˘يد˘ل˘˘ب
يديشس نحاطم˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا
تاعيرتلا و لاحرب يتيدلب .ميهارب
ةينعم ةشسوتيلاكلا ىلإا ةفاشضإلاب
يتيد˘ل˘ب ار˘ي˘خأاو.يد˘ل˘ب ن˘حا˘ط˘م˘ب
نحاط˘م˘ب بن˘ع˘لا داو ، ي˘ب˘يا˘ط˘شش
.يدلب

راجتلا ةفاك يهنت ةراجتلا ةيريدم
مهتÓحم حتف ةرورشض ىلع

نينطاوملا نئمطت لاتيفيشس و
يفاكلا لكششلاب اهتاجتنم رفوتب

ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ي˘ه˘ن˘˘ت
راجت ةفاك ىلإا اهل نايب يف ةبانع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا

نامشضل م˘ه˘تÓ˘ح˘م ح˘ت˘ف ةرور˘شض
فلتخمب ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت ن˘يو˘م˘ت
ة˘˘˘ع˘˘˘شساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘˘ن˘˘شست˘˘ي ى˘˘ت˘˘˘ح ،كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسلا
هذه نم هتاجايتحا ءانتقا نطاوملل
قيبطت ةرتف ةليط اذه و ،داوملا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘جإلا
را˘طإا ي˘ف اذ˘هو دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا و ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

و يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا ط˘˘ب˘˘شضب
داوملا فلت˘خ˘م˘ب قو˘شسلا ن˘يو˘م˘ت
و ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك و عا˘ط˘ق˘نا نود˘˘ب
يف و .انوروك ءابو راششتنا حبكل
ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت نأا تد˘كأا ر˘ي˘˘خألا
ا˘م˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘مد˘خ نو˘مد˘˘ق˘˘ي
يرابجإلا ح˘ت˘ف˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لا بط˘ششلا ة˘ل˘ئا˘ط تح˘˘ت
ةعباتملا عم ةيراجتلا مهتÓجشسل
ع˘م˘ج˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
رفوتب هل نايب يف نأامط لاتيفيشس
ثيح ةيفاك تاي˘م˘كبو ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
ةمزأا قايشس يف هنا نايبلا يف ءاج
،رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
رفوتب اني˘ن˘طاو˘م ع˘ي˘م˘ج ن˘ئ˘م˘ط˘ن
تا˘ي˘م˘كب ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا ا˘ن˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
تو˘˘يز˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شس لو ،ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك
يف ةدايز يأا نودب اذهو ،ركشسلاو
تانوزخ˘م ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع را˘ع˘شسألا

يتلا تلا˘ح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م ة˘ما˘ه
،بلطلا يف اريبك اعافترا دهششت
يف رمتشسي ةياجبب انعنشصم نإاف
نأا ثي˘ح .ه˘ت˘قا˘ط ل˘ما˘كب ل˘م˘ع˘˘لا
يطغي هدحول عنشصملا اذه جاتنإا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘شسلا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا

ىلإا ةفاشضإلاب اذه .٪002 ةبشسنب
نولماعتملا اهجتني يتلا تايمكلا
حم˘شست ي˘ت˘لاو ،ن˘ير˘خألا ة˘ثÓ˘ث˘لا

تاجا˘ي˘ت˘حا ن˘م ٪001 ةيطغ˘ت˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘شضا،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملا ة˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘شست
لاشصيإا نامشضل ة˘ي˘كي˘ت˘شسي˘جو˘ل˘لا
بارتلا ءاجرأا لك ىلإا تاجوتنملا
هنا نايبلا تاذ بشسح و، ينطولا

ةيحلا تاوق˘لا ع˘ي˘م˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع
ل˘كششب نوؤو˘ب˘ع˘م م˘ه˘نإا˘ف ،ة˘˘مأÓ˘˘ل

زايتجا ىلع اندÓب ةدعاشسمل لماك
ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
 .نيرشصتنم

يلزنملإ رجحلإ مايإ مهتÓحم حتف مهشضفر ببشسب

ةيئادغلا داوملاو رشضخلا راجتو ةلدايشص
ةيئاشضقلا ةعباتملاو بطششلاب نوددهم

حتف نع نيفلختملا راجتلا ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم تدده
سسوريف يششفت نم ةياقولل يلزنملا رجحلا مايا ةليط مهتÓحم
اباقع ةيئاشضقلا ةعباتملابو مهتÓجشسل يئاقلتلا بطششلاب انوروك
حتف ةرورشضب ةيشضاقلا ةينعملا تاطلشسلا رارق نع مهدرمت مع مهل
تعدو .ةينيومتلا داوملا فلتخمب نين˘طاو˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ل م˘ه˘تÓ˘ح˘م
راجت اهل نايب يف سسيمخلا سسمأا لوأا ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم
تا˘ب˘شصق˘م˘لاو ة˘ي˘ئاد˘غ˘لا داو˘م˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘يز˘ج˘˘ت˘˘لا

ةيراجت˘لا م˘ه˘تÓ˘ح˘م ح˘ت˘ف ةرور˘شض ى˘لإا ة˘لدا˘ي˘شصلاو تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لاو
كÓ˘ه˘ت˘شسلا ع˘شساو˘لا داو˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل م˘ه˘ت˘قا˘ط ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘خ˘˘شستو
ةرتف ةليط اذهو ناكشسلا تابلط ةي˘ب˘ل˘ت˘ل بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا˘بو
يئاقو ءارجإاك دÓبلا اهفرعت يتلا ةيزارتحلا تاءارجلا قيبطت
نأا نايبلا تاذ يف ةيريدملا تدكاو .انوروك ءابو راششتنا حبمل
حتفلا مهيلع نيعتي امم ةيمومع ةمدخ نومدقي نوينعملا راجتلا
ع ةيراجتلا مهتÓجشسل يئاقلتلا بطششلا ةلئاط تخت يرابجلا
ةبانع ةيلو يف ةلدايشصلا ل˘ج نأا رد˘ج˘يو .ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل
ةينعملا تاهجلا تاريذحت مغرو ىشضرمل هجو يف مهباوبا اوقلغأا
ةلاقبلا تÓحم نم تارششعلا نأا امك يدانت نمل ةايح ل هنا لا

ةجحب مهطا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا سضفر˘ي ة˘ي˘ئاد˘غ˘لا داو˘م˘لاو
YÉO∫ GCe«ø.انوروك سسوريف

نيبراشضملإ ىلع اهبرح لشصإوت نمأ’إ حلاشصم

ةزوحب ةينلديشص هبشش داوم زجح
ةدرابلا نيعب ينيثÓت

سصخشش فيقوت نم ةبانعب  ةدرابلا نيع ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت

، مشسو نودب ، ةينلديشص هبشش داوم زجح عم،23 رمعلا نم غلبي
ذاختإا عم  ةبراشضملا دشصقب ، ةرتوف نودب و يراجت لجشس نودب

ةرئاد نمأا نأا ردجيو . هقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجلا ةفاك

غلك003 زجح نم نييشضاملا نيمويلا يف نكمت ناك ةدرابلا نيع
مشسولا طورشش مارتحا مدع عم ردشصملا ةلوهجم كيرفلا ةدام نم
تناك ةداملا هذه نأا حجريو ةبقارم ةيلمع لÓخ كلذو يراجتلا
دÓبلا اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا عا˘شضولا هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘برا˘شضم˘لا سضر˘غ˘ب
YÉO∫ GCe«ø     .انوروك سسوريف يششفتب

   ةنيدم طشسول ءايحأإ ىلإإ ةفاشضإإ

  ةملعلاو ةزارخ ءايحأاب ميقعتلا تايلمع رارمتشسا
يف ةبانع ةنيدمب تاشسشسؤوملاو ءايحألا ميقعت ةيلمع تلشصاوت
انوروكلا ءابو راششتنإا نم دحلل ةشصاخلا ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا

و ةفشصرألا ،ةماعلا نكامألا ميقعت سسما لوا مت ثيح91 ديفوك
،دجاشسملا طيحم ، تاشسشسؤوملاو ةماعلا تارادلا لخادم ، ءايحألا

يديشس ءايحا نع كيهان، سسماخلا يرشضحلا عاطقلا ىوتشسم ىلع
،ويشساق ،ةبقلا يداو ،رفاحم ينب ةطرششلا ، تروكشسملاف ،ىشسيع
، ناجرملا جيلخ ،رمع يزير ئطاشش ةفشصرأا ،ويشساق نيملعملا

يدنكلا ميخملا يح ،ةبقلا يداو ينهملا نيوكتلا زكرم طيحم

تماق ريهطتلا و ميقعتلا ةلمحل ارارمتشساو،2 ناجرملا جيلخ
ةزارخ يحب ةعشساو ريهطتو ميقعت ةلمحب ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم
بدتنملا يلاولا فارششا تحتو بنعلا داو ةيدلب عم قيشسنتلاب اذهو
ريهطتلل ينطولا ناويدلا، تاباغلا ةظفاحم نم لك ةكراششمب و
عي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘ت م˘ت ن˘يا، ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م،
بناجلا تاذ يف،ةيلمعلا حاجنإل ةيرششبلاو ةيداملا تايناكملا
ةعباتلا ةيرادلا تارقملا و ةملعلا ةيدلب عراوشش و ءايحأا تدهشش
رمثتشسم ةكراششمب و ةيدلبلا حلاشصم فرط نم ميقعت ةيلمع اهل

و نينطاوملا و ةيدلبلاب ةطششانلا تايعمجلا ىلإا ةفاشضا ، سصاخ
تاباغلا ةظفا˘ح˘م و ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
U°Édí. Ü.ةفرششلاب

 لاحرب ريخلإ سسان ةيعمج فرط نم

 ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ةفق001 عيزوت
ةلماك ةفق001 يلاوح عيزوتب لاحرب ريخلا سسان ةيعمج تلفكت

يلاي˘ل ة˘ثÓ˘ث ة˘ي˘ل˘ط اذ˘هو ى˘لوا ة˘ل˘حر˘م˘ك ما˘ت˘يلا تÓ˘ئا˘ع ى˘ل˘ع
ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم ةيمك ىلع ةفقلا توتحا ثيح،ةيلاتتم
رشضخو سضيب ،ءاشضيب موحل ،ديمشسلا ىلا ةفاشضا فيظنتلا داومو
،بنعلا داو ،سصاشصقوب د˘م˘حا،ة˘ششا˘ط ءا˘ي˘حأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تشسم د˘قو
لاحرب نم لك معتل ةيلمعلا رمتشستشس امك، سشيرلا عارذ ،تاعيرتلا

دد˘ع نا م˘غر و، ة˘قو˘شش ن˘ي˘ع ي˘ح و ،ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘˘كلا ي˘˘ح ،ز˘˘كر˘˘م
ةد˘ها˘ج تع˘شس ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نا لإا ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ة˘عزو˘م˘لا سصشصح˘لا
عيمجلا نم بلطت امك تÓئاعلا نم نكمم ددع ربكا ةدعاشسمل
اددع نل ةششهلا تائفلا ةشصاخ مهناريجل ةدعاشسملا دي ميدقت
U°Édí. Ü.يناعي لازام اربتعم

 يعامتج’إ طاششنلإ ةيريدم فإرششإإ تحت

مويلا تاناعإلا عيزوت يف نوعرششي ةفاششكلاو رمحألا لÓهلا
يعامتجلا طاششنلا ريدم روشضحب ةزوعملا تÓئاعلا يلع ةفق002 عيزوت يف ةيمÓشسإلا ةفاششكلاو يرئازجلا رمحألا لÓهلا مويلا عرششي
لظلا قطانمب فرعي ام ةبانع ةيلو حلاشصم نع رداشصلا نايبلا بشسح اهقÓطنا نم موي لوأا يف ةيلمعلا سسمتشسو ةبانعب نماشضتلاو
مت هنأا املع ةمداقلا مايألا لÓخ قطانم ةدع ةيلمعلا سسمت نأا يلع ةملعلاب اجرملا ريب ةقطنم ادكو يديارشسب ربرب نيعو يزيزوب يتقطنمك

ىوتشسم ىلع ناشسحإلاو ربلا يودو نييداشصتقلا نيلعافلاو لامعلا لاجرو نينشسحملا فرط نم ةفق007 نم ديزت ةعاشسلا دح ىلإا مÓتشسا
Qjº.Ω .ءانيملا لبق ام ةقطنمب نئاكلا تاعربتلاو تاناعإلا ميدقت زكرم
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ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م بسسحو
،ةرتبوب قحلا دبع روسسيفوربلا
قيبطتب حمسست رباخملا هذه نإاف
،ةيرظنلا تابسستكملاو فراعملا

دعاسست ةز˘ف˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م
راكتب’او عادب’ا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ةلاعف ةيميلع˘ت ةر˘ب˘خ با˘سست˘كاو
ميلعتلا تايجيتار˘ت˘سساو ق˘فاو˘ت˘ت

ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو  د˘ع˘ب ن˘˘ع
ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ن˘م˘سض ة˘جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
نع ميلعتلل ي˘ن˘طو˘لا عور˘سشم˘لا
ةرازو لب˘ق ن˘م ر˘ط˘سسم˘لاو د˘ع˘ب
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ى˘ل˘ع ر˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشتو

سصت˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘لوأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘˘تد˘˘˘˘حو
ةيناثلاو  يرتمو˘ي˘ب˘لا د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب
ةجمدملا تارادلاو تانو˘كم˘لا˘ب
ةيلمعلا تمت د˘قو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا

ني˘سسد˘ن˘ه˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘ب˘ق ن˘م
دمحم ةعماجب نيثحاب ةذتاسسأاو
ترداب امك .يميهارب’ا ريسشبلا

ىلإا يمي˘هار˘ب’ا ة˘ع˘ما˘ج ار˘خؤو˘م
ةقباطم ةره˘ط˘م ل˘ي˘لا˘ح˘م جا˘ت˘نا
دسصق  اهب لومعملا تافسصاوملل
نم ةياقولل يناجملا لامعتسس’ا

سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘˘بو ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘خ
راطإا يف ةردابملا يتأاتو  انوروك
،ةعماجلل ةيعامتج’ا ةيلوؤوسسملا

ر˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘سضو ثي˘˘˘˘ح
فر˘سصت تح˘ت ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
جاتنا لجا نم نيثحابلا ةذتاسس’ا

تاودأاو ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا ر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا
بلطلا اهيلع ديازت يتلا ميقعتلا

ءا˘بو را˘سشت˘نا و ا˘ن˘˘ماز˘˘ت ار˘˘خؤو˘˘م
ريدم بسسح و دجتسسملا انوروك
قحلا دبع روسسيفوربلا ةعماجلا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب و ه˘˘نإا˘˘ف ةر˘˘ت˘˘بو˘˘ب

و ةايحلا و ةعيبطلا مولع يتيلك
مت اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ك
ا˘ه˘ع˘سضوو لو˘ح˘كلا  ةدا˘م بل˘ج
نيثحابلا ةذتاسس’ا فرسصت تحت
اذ˘ه˘ل اود˘ن˘ج˘ت م˘˘هرود˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لا
ايئدبم لسصوتلا مت ثيح سضرغلا

ايموي ةروراق0001 جاتنا ىلا

يتلاو ةد˘حاو˘ل˘ل ل˘م06 ةعسسب
ة˘ح˘سصلا ي˘عا˘ط˘ق ى˘لا ه˘جو˘ت˘˘سس
و ةيبطلا مقاو˘ط˘لا ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ل
لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو  ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘سشلا

ا˘م˘ي˘ف ةرادإ’او تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب

لامع ىلع رخ’ا ءزجلا عزويسس

ن˘˘˘˘مأ’ا ناو˘˘˘˘عا و ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا

اذ˘ه نا ه˘˘ب˘˘سسح و ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب

سسيياقملا قفو رسضحي  جوتنملا

رباخم دحا نم ةقفارمب و ةيملعلا

نا افي˘سضم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا

ىلع لوسصحلل ىعسست رباخملا

تا˘ي˘م˘ك جا˘ت˘نإ’ لو˘ح˘˘كلا ةدا˘˘م

رثكي يتلا ةداملا هذه نم ربكأا

كلذ˘ب نو˘كت و بل˘ط˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

لÓخ نم تمهاسس دق ةعماجلا

و ةيملعلا اهرباخم لمع ليعفت

ر˘ي˘سسي ءز˘˘ج˘˘ب و˘˘ل و ة˘˘ي˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘لا

اذه راسشتنا ةدح ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل

.كاتفلا ءابولا
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ةبقار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ل˘سصاو˘م

لبق نم ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ي˘قاو˘ب˘˘لا مأا ة˘˘طر˘˘سش ح˘˘لا˘˘سصم

راجتلا لاثتماو ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م˘ل

ةرداسصلا تارار˘ق˘لاو ما˘كحأÓ˘ل
دÓب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ع
يئانثتسسإ’ا ق˘ل˘غ˘لا سصو˘سصخ˘ب
مهتحسص ىلع اظافح مهرجاتمل
تنكم˘ت ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سصو

01 فر˘ظ ي˘ف ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم

ـل  ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘ق ذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ما˘˘˘يأا

فلتخم نم ايراجت Óحم46
تا˘عا˘ق ،ي˘ها˘ق˘م) تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
،م˘عا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘سشي˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘خد˘˘ت

م˘ت ن˘يأا ،(ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش تا˘˘ما˘˘م˘˘ح
اهذيفنتو قلغلا تارارق رودسص

Ó˘ح˘م˘لا هذ˘ه ،ا˘˘هرود˘˘سص رو˘˘ف

حئاو˘ل˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ح˘م تنا˘ك

يف ةبراسضملا اذكو ،ةيميظنتلا

ة˘˘ع˘˘˘سساو˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘سسأا

. كÓهتسسإ’ا
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و سشيتفتلاو  تايرودلا راطإا يف

حلاسصم اهب موقت يتلا ةبقارملا

قيسسنتلاب و وزو ىزيت ةي’و نمأا

فلتخ˘م و ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م

ةيامح دسصق ةينع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

و ةبراسضملا ع˘م˘قو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
تاجوتنملا و علسسلا يف سشغلا
، كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ينب ةرئاد نما حلاسصم تنكمت
دعب وزو ىزيت ةي’و يف ةلاود
عم قيسسنتلا˘ب و ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ
نم ةئيب˘لا و ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘سصم

ن˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ةيهتنم ةدمجملا ءاسضيبلا موحللا
ىلع ةل˘م˘ح˘م تنا˘ك ة˘ي˘حÓ˘سصلا

عيزوتل ةسصسصخم ةنحاسش نتم
ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا

ةيراجتلا تÓحملا سضعب ةبقارم
نيا موحللا عيب يف ةسصسصخملا

ـب تردق ةربتعم ةيمك زجح مت

ةد˘سسا˘ف˘لا مو˘ح˘ل˘لا غ˘ل˘˘ك326
د˘ع˘ب و كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘كلا سضر˘˘ع
حسضتا  ةيدلبلل عباتلا يرطيبلا
ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص ر˘˘˘ي˘˘˘غ مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا نأا
.يرسشبلا كÓهتسسإÓل

نم ىلوألأ دعت ةردابم يفو  ايجولونكتلأو مولعلأ ةيلكو يلآلأ مÓعإلأو تايشضايرلأ ةيلكب نيثحاب ةذتاشسأل دوهجلأ رفاشضت راطإأ يف
ةيبوروأأ ةكأرشش راطإأ يف تزجنأ  ةيشضأرتفأ ةيملع رباخم جيريرعوب جرب يميهأربلأ ريششبلأ دمحم ةعماج تقلطأأ اينطو اهعون

.اشسنرفو اشسمنلأ ،نانويلأ ،برغملأ ،صسنوت رأرغ ىلع نطولأ جراخ تاعماجو نطولأ تاعماج ةبلط ةدئافل

 اينطو اهعون نم ىلوألأ دعت ةردابم يف

 نلعت جيريرعوب جربب يميهاربلا ريضشبلا ةعماج
نطولا تاعماج ةبلط ةدئافل ةيضضارتفا رباخم قÓطإا نع

يقأوبلأ مأأ

 ةدحو0001 ديزأا زجح
ةيلوحكلا تابورضشملا نم

نم يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملا تنكمت

نايب بسسحب ةيسضقا عئاقو دوعت  ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو6201 زجح
ةبراحم راطإا يف لخدت يتلاو ةي’ولا نماب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ
رثإا ىلع تءاج ينطولا داسصتق’اب ةسساملا اهنمو اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا
تابورسشملا نم ةيمك لقنب سصاخسشأا مايق اهدافم تامولعمل ديجلا لÓغتسس’ا
دعب اهتايرحت نم’ا حلاسصم ترسشاب كلذ روفو ،ةبكرم نتم ىلع ةيلوحكلا

اهفيقوت مت يتلا ةبكرملا عون ديدحت نم اهتنكم ةمكحم ةيتايلمع ةطخ عسضو

ةفلتخم ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو6201 ـب ةلمحم اهنا نيبت نيأا ،
زاجناو ةينعملا تاهجلل اهميلسست متيل. يلحم عنسص تاذ ماجحأ’او عاون’ا

GCMªó RgÉQ.ةلادعلا ىلع هتلاحاو ةيسضقلا يف طروتملل يئازج فلم

ةنتاب

ةيئابرهك ةقعضصب باضش لتقم
 ةكيرب يف طغضضلا ةطضسوتم

هسضرعت رثا ،هفتح ةنسس12 رمعلا نم غلبي باسش سسمأا يقل

051 يحب هتايحب تدوأا ،طغسضلا ةطسسوتم ةيئابرهك ةقعسصل
ةيامحلا حلاسصم تلخدت دقو ،ةنتاب ةي’وب ةكيرب ةنيدمب نكسسم
ظفحلا ةحلسصم ىلا ةيحسضلا ةثج ليوحتو لقنب تماقو ةيندملا
يف اقيقحت نم’ا حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،ةكيرب ىفسشتسسمل
.اهبابسسأا دنع فوقولل ةثداحلا
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جيريرعوب جرب

ةرجاتملا ةمهتب ينيعبرا فيقوت
ةيلقعلا تارثؤوملاب ةيعرضشلا ريغ

جر˘ب ة˘ي’و ن˘م’ سسدا˘سسلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ةيعرسشلا ريغ ةرجاتملا   ةمهتب ينيعبرا فيقوت نم   جيريرعوب

ةنسس44.(ع - ك) وعدملاب رمأ’ا قلعتي و ، ةيلقعلا تارثؤوملاب
نا ة˘ي’و˘لا ن˘م’ا ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصت’ا ة˘ي˘˘ل˘˘خ بسسحو
ءايحأ’ا دحأاب هب هبتسشملا فيقوت نم تنكم ةيطرسشلا تاقيقحتلا

رثع يدسسجلا سسملتلا ةيلمعل هعاسضخإا دعبو  ةنيدملا طسسو
نم ىرخأاو ليديكراب ءاود نم ةسسولهم سصارقأا ىلع هتزوحب

مت هيلعو ، تائفلا فلتخم نم جد5742 غلبمو لانيكراب ءاود
ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا هبجومب  مدق هدسض يئاسضق فلم زاجنا
و ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب هعاديإاب ترمأا يتلا ايميلقإا ةسصتخملا
.ليهأاتلا
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جيريرعوب جرب

  ةقرضسلا ةلواحم ةمهتب صصاخضشأا ةعبرأا فيقوت
برغ ةروسصنملا ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت

83و82 نيب مهرامعا سصاخسشا ةعبرا فيقوت نم جيريرعوب جرب
قلعتيو ، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت و ةقرسسلا ةلواحم  ةمهتب ةنسس

(ر - سش)  ةنسس83 (م - خ) و  ةنسس43(ن - م)  نم لكب رمأ’ا

نم’ ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ لسسحو ةنسس82(ز - م)و
ةقرسس ’واح (م - خ) ،  (ن - م) امهب هبتسشملا نم لك نا ةي’ولا

م) وعدملا ةيحسضلل كلم ةلاقنلا فتاوهلا عيبل دعم يراجت لحم

تنكم ةقمعملا تاقيقحتلا  نا ةيلخلا تاذ بسسحو ةنسس93 (ل -
(ر - سش) وعدملا ةقفر امهفيقوتو امهب هبتسشملا ىلإا لسصوتلا نم
رثع ثيح ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب موقي ناك يذلا ريخأ’ا اذه ،

003 اكيريل عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةبلع ىلع هتزوحب

اهنأاب حرسص ثيح ، جيورتلا تادئاع نم جد09701 غلبمو غلم
نم ةيمك زجح مت هلزنم سشيتفتب يذلاو (ز - م)وعدملل كلم
زاجنإاو مهفيقوت مت   هيلعو ةيلقعلا تارثؤوملاب ةسصاخ طاسشمأ’ا

ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هبجومب اومدق  مهدسض يئاسضق فلم
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا
.ةيباقعلا
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فيطشس

اضسولهم اضصرق045 زجحي نمألا
 ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت ةباضصع ككفي و

ةنوكتم ةباسصع طاسشنل ادح فيطسس ةي’و نمأا حلاسصم تعسضو

ةنيدمب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت لاجم يف طسشنت دارفأا30 نم

نم ةلوسسبك045 ــلا قوفي ام  زجحب تحمسس ةيلمعلا ،فيطسس
ةيلمعلا  .اهجيورت ددسصب اوناك ةروظحملا ةيلقعلا تارثؤوملا

،فيطسس ةي’و نمأ’IRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف لبق نم ترطأا
يف سصخسش طروت˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا بق˘ع تءا˘جو

روفلا ىلع ،فيطسسب نكسسم002 يحب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت
هل دسصرتلاو هيف هبتسشملا ةيوه ديدحتب تحمسس ثاحبأا قÓطإا مت

نتم هفيقوت مت مارجإ’ا داتعمو ايئاسضق قوبسسم هنأا نيبت ثيح
قوفي ام ةزايحب سسبلت ةلاح يف هل نيكيرسش ةقفر ةيحايسس ةبكرم

ةيودأاك ةفنسصملا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘لو˘سسب˘ك045 ـلا
ةيطبسضلا.يحلا بابسش طسسو اهجيورت ددسصب اوناك ةروظحم
افلم تزجنأا ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاكل اهلامكتسساب ةيئاسضقلا

ريغ ةسسرا˘م˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا د˘سض ا˘ي˘ئاز˘ج
تاذ ةين’ديسص ةيودأا عيبو ةزايحب ةحسصلا ةنهمل ةعورسشملا

ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘ل˘ي˘حأا ،ةرد˘خ˘م سصئا˘سصخ
.ةسصتخملا
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نمألأ حلاشصم اهب تماق ةيلمع يف

يقاوبلا مأاب راعضسألا يف ةبراضضملا ببضسب ايراجت Óحم46 قلغ

ءاشضيبلأ موحللأ عيزوتل ةشصشصخم ةنحاشش نتم ىلع ةلمحم تناك

 وزو ىزيتب كÓهتضسÓل ةهجوم ةدضسافلا ءاضضيبلا موحللا نم غلك326 زجح
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ةباسصع سسمأا لوأا ةليل تلغتسسإا
رجحلا فورظ ةيوهلا ةلوهجم
لوجتلا رظح ةرتف و يحسصلا
يبونج لازأا نيع ةنيدم طسسوب
ةقرسس لواحت˘ل ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و
ي˘ح˘ب ة˘ع˘قاو˘˘لا لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘حأا

تامول˘ع˘م˘لا بسسح و ، ماز˘ع˘ل˘ب

دارفأا نإاف اهيلع انلسصحت يتلا

ن˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا هذ˘˘ه

لز˘ن˘م˘لا ح˘ط˘سس ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘سصلا

بحا˘˘سص ن˘˘كل ،فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

رمأÓل نطفت ام ناعرسس لزنملا

عراسس ثيح، مهتطخ لسشفأا و

ن˘م ن˘كم˘ت و ه˘ترا˘ي˘سس جار˘˘خإ’

ةرئادلا نمأا رقم ىلإا لوسصولا

ة˘˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا تلوا˘˘˘ح ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب

سصاخسشا5 ن˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م˘˘لا

و ة˘˘يرا˘˘ن نا˘˘جارد نو˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي

و هب قا˘ح˘ل˘لا ،ه˘جو˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ل˘م

و، هترايسس ذحأ’ هيلع ءادتعإ’ا

و ن˘مأ’ا ر˘ق˘م˘ل ه˘˘لو˘˘سصو د˘˘ع˘˘ب

ء’ؤو˘ه د˘˘سض ىو˘˘كسشب ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت

ح˘˘لا˘˘˘سصم تما˘˘˘ق ،سصو˘˘˘سصل˘˘˘لا

روكذملا يحلل  ةيرودب نمأ’ا

اوذ’ ة˘با˘سصع˘لا دار˘˘فأا نأا ر˘˘ي˘˘غ

يف ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب

. مÓظلا حنج

صصاخششأأ5 نم ةنوكم

فيطضسب لازآا نيعب لزنم ةقرضس لواحت و يحضصلا رجحلا فورظ لغتضست ةباضصع

ةنتاب

ةلئاع نم دارفأا ةثÓث ذاقنا
زاغلاب ممضستل اوضضرعت ةدحاو

ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملل ةعباتلا لخدتلا قرف تنكمت

ةلئاع نم دارفا ةثÓث ةايح ذاقنا نم لو’ا سسما ةليل ةنتاب ةي’ول

كلذو ،ةن˘سس04 و تاو˘ن˘˘سس01 نيب مهرا˘م˘عا حوار˘ت˘ت ةد˘حاو

رثا ،ةنتاب ةنيدمب ةي˘كرا˘ب˘م˘ل ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ن˘كسسم˘ب

ناخسس نم ثعبنملا نويراكلا ديسسكأا لوا زاغب قانتخ’ مهسضرعت

ناكملا نيع ىلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلقنت نيا اذه ،ءاملا

لبق ناي˘ث˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف اود˘جو ن˘يذ˘لا ا˘يا˘ح˘سضلا فا˘ع˘سسا˘ب تما˘قو

.تافاعسس’ا ةيقب يقلتل يعماجلا ىفسشتسسملا ىلا اعيمج مهليوحت
T°ƒT°É¿.ì
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يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41سسأرهأأ قوشس

°51ةملاق

ربع اهلاشسرإأ ىجري ةعاشس رخآأ ةديرج يف مكتانÓعإأ رششنلو ،دÓبلأ هب رمت يذلأ يحشصلأ رجحلأ ببشسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’أ ديربلأ
        ريدقتلأ و مأرتح’أ قئاف انم أولبقت

ريرحتلأ ةشسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رشصعلأ
:برغملأ
:ءاششعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعسش01 ـل قفاوملا -1595 ددعلا0202 ليرفأا40 تبسسلا

34:40

53:21

80:61

05:81

51:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةدحو فلأا04 زجحي فيطسسب ةملعلا نمأا
ةركتحملا ةيبطلا تازافقلا نم

تءاجو،ةركتحملأ ةيبطلأ تأزافقلأ نم ةدحو فلأأ04 ،فيطشس ةي’وب ةملعلأ ةرئأد نمأأ  حلاشصم تزجح
عيب اياشضق يف هطروت يف هبتششإأ سصخششب قلعتت،نم’أ رشصانع اهب تماق ةينأديم تايرحت ءانثأأ ةيلمعلأ هذه
ة˘با˘ي˘ن˘لأ ن˘ع ردا˘شص ه˘ن˘ك˘شسم سشي˘ت˘ف˘ت˘ب نذإأ رأد˘شصت˘شسأ بل˘ط˘ت يذ˘لأ ر˘مأ’أ،ة˘شصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘˘ششم
زجحلأ ةيلمع،ةيبطلأ تأزافقلأ نم ةروكذملأ ةيمكلأ دجأوت فاششتكإأ مت سشيتفتلأ ةيلمع ءانثأ و،ةيلحملأ

نودب ةيلوحكلأ تابورششملأ عيب يف هيف هبتششملأ عولشض ةيشضق نأاششب سشيتفتلأ تأءأرجإأ لÓخ ايشضرع تمت
.ةملعلأ ةمكحم ىلع هليوحت مت و،فلاخملأ دشض ايئأزج افلم ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ تزجنأأ دقو،زجح ةشصخر

ر .نميأ

ةمهتب سصاخششأأ ةثÓث فيقوت عم ةأزأوم
ةيليملأو رانقلاب ةقرشسلأ

نوقرحي نولوهجم
ةيحايسس ةرايسس

 لجيجب ةراطسسلاب
ةيحايسس ةرايسس لخاد رانلا مارسضا ىلع نولوهجم مدقأا
ةعاسس يف كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و قر˘سش ةرا˘ط˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةريخأ’ا هذه لوحت يف ببسست يذلا رمأ’ا ليللا نم ةرخأاتم
. يديدح لكيه درجم ىلا

ةعاسس يف اومدقأا نيلوهجم ناف ةيلحم رداسصم بسسحو
ة˘ب˘كر˘م˘لا ل˘خاد را˘ن˘لا مار˘سضا ى˘ل˘ع ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘˘ت˘˘م
يلئاعلا نكسسملا بناجب ةنوكرم تناك يتلا ةروكذملا
محف˘ت ي˘ف بب˘سستا˘م رار˘ف˘لا˘ب اوذو˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ب˘حا˘سصل
يديدح لكيه درجم ىلا اهلوحتو اهرخآا نع ةبكرملا
، اهكرحم ىتحو اهتازيهجت لماك ىلع نارينلا تتأا امدعب
يف اق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرا˘ط˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘فو
اهنأاو املع ةلوه˘ج˘م ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م تلاز’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف سضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا تسسي˘˘ل
ثيح ةراطسسلا ةيدلب ىوتسسم ىلع لعف اذكهل ةسصاخلا
تايلمعل تسضرعت نأاو ةسصاخلا تارايسسلا نم ددعل قبسس
د˘حأ’ دو˘ع˘ت ة˘ب˘كر˘م ا˘ه˘ن˘مو ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م قر˘˘ح
ةرابع نوكي دق رمأ’ا نأاب دكؤوي امم نييلحملا نيبختنملا

تابكرملا باحسصأاو نيلعافلا نيب تاباسسح ةيفسصت نع
. ةقورحملا

يتيدلب نم لكب ةطرسشلا حلاسصم تفقوأا ىرخأا ةهج نم
مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا ةثÓث ةيليملاو يفسشن رانقلا

ةقرسس تايلمعب مايقلا ةمهتب كلذو ةنسس45و13 نيبام
ةيراجت تÓحم تفدهتسسا ي˘ت˘لاو ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘يذ˘ه˘ب
سضر˘ع م˘ت د˘قو ، را˘ن˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘قاّرو ة˘ب˘ت˘كم ا˘ه˘ن˘˘مو
عسضو ثيح ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع ةثيثلا سصاخسشأ’ا
ثلاثلا سصخسشلا دافتسسا اميف سسبحلا نهر امهنم نانثا

. رسشابملا ءاعدتسسإ’ا نم
 دوعسسم / م

مليفل˘ل ي˘سضار˘ت˘ف’ا نا˘جر˘ه˘م˘لا و˘م˘ظ˘ن˘م ف˘سشك

وهو هليسصافت لماك نعMUMOD  يلزنملا
ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم ة˘يا˘عر˘ب ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس ثد˘ح
ءوسض ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘مو ،ة˘با˘ن˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب ،ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا
نم ةاوهلا امنيسسل  ةيب˘ي˘ل˘ق نا˘جر˘ه˘مو ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل
هتايلاعف يرجتو ،ةيئامنيسسلا قسشمد مايأاو سسنوت

ةمهاسسملل فدهبو ،يراجلا ليرفأا03 ىلإا5 نم
ةطسشنأ’ا ليعفتل  نيعدبملا ةّيرقبع نيمثت يف
،لزنم˘لا ي˘ف مÓ˘فأ’ا جا˘ت˘نإا ع˘ي˘ج˘سشتو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

د˘ه˘سشم˘لا ط˘ي˘سشن˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا .ا˘ه˘ل ج˘يور˘˘ت˘˘لاو
نم ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا ببسسب يفاقثلا
يف هي˘فر˘ت˘لا ن˘م ءاو˘جأا ق˘ل˘خو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
رجحلا يف للملا ةلاح زواجتو يلئاعلا طسسولا
ل˘ي˘لد ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل نو˘كت˘تو  .ي˘لز˘ن˘م˘˘لا
ا˘ف˘ّل˘كم  ل˘ما˘ه د˘م˘حأا ،ما˘ع ق˘سسن˘م˘ك ر˘يدو˘˘خ˘˘ل˘˘ب
افلكم نونب˘ج م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
لوؤوسسم  مسشاه نيدلا ءايسض ـلاسصت’او مÓعإ’ا
ديزي دمحم ،ةيجوغاديب˘لا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا

كلام ةليلد ءاقتن’ا ةنجلو ادعاسسم اوسضع يحبار
،يفاقثلاو يئامنيسسلا نأاسشلاب ةمت˘ه˘مو ة˘ي˘ف˘ح˘سص
يواطيم لسصي˘فو ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس جر˘خ˘م ر˘يز د˘م˘حأا
ميكحّتلا  ة˘ن˘ج˘ل ا˘مأا ،ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس د˘قا˘نو ي˘مÓ˘عإا
ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م سسي˘ئر را˘ق˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘سس نو˘˘كت˘˘ت˘˘ف
وهو يئامنيسس دقانو جرخم ،امنيسسلل يرئازجلا

ة˘ج˘ت˘ن˘م نازو ة˘م˘ي˘ط˘ف ،م˘ي˘كح˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر
بي˘ع˘سشو˘ب ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سس ة˘˘جر˘˘خ˘˘مو

دنهملا ،يبرغم يئامنيسس  جرخم وهو يدوعسسملا
يليلجلا نميأاو يروسس يئامنيسس جرخم  موثلك
يف  ةاوهلا امنيسسل ةيبيلق ناجرهمل قباسس ريدم
ةقباسسملا طورسش نع اسضيأا فسشكلا متو ،سسنوت
ددع يف اهترسشن نأاو ““ةعاسس رخآا““ ـل قبسس يتلا
نم ءادتبا مÓفأ’ا لاسسرإا يف ةلثمتملاو ةقباسسلا

نوكتو ،يراجلا ليرفأا02 ةياغ ىلإا5 خيرات
ةكراسشملا نأا امك ، عيمجلل ةحوتفم ةقباسسملا
بجيو ،ترآا ويديف مÓفأا وأا ةريسصق مÓفأاب نوكت
،لزنملا لخاد اروسصمو ازجنم مليفلا نوكي نأا

edom يقفأا لكسشب مليفلا ريوسصت ىلإا ةفاسضإا

egasyap،ث مليفلا ةّدم زواجتت ’ نأا بجيوÓةث
ةركفلا نوكت نأا بجيو ،رح عوسضوملا ،قئاقد
ىلع مليفلا يوتحي ’أا نأاو ،ةحسضاوو ،ةركتبم
ةفاسضإا ،ةّيناسسنإ’ا ميقلل ةئيسسم راكفأاو دهاسشم
،ةقباسس ّةيفاقث تارهاظت يف ةكراسشملا مدع ىلإا
طئاسسو نم اهريغ وأا ةّينويزفلت سضورع ةّيأا وأا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ّت˘لا

ّ
مليفب ةكراسشملا بج˘يو ،

وأا لومحملا فتاهلاب مليفلا ريوسصتو ،طقف دحاو
جماربب ايرسصح نوكي مليفلا بيكرتو ،اريماكلا
تيوسصّتلا لاجم ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سسو ،لاو˘ج˘لا ف˘تا˘ه˘لا
رلا ةحفسصلا يف روهمجلل

ّ
ىلع ناجرهملل ةيمسس

ةيادب نم ءادتبا مليف لسضفأا رايتخ’ كوبسسيافلا
فلتخم يف  سضورعلا نوكتسسو، مÓفأ’ا سضورع
ةرتفلا يف ناجرهملل ةعباتلا ةيعامتج’ا طئاسسولا

ميركت متيسسو ،يراجلا ليرفأا52 ىلإا02 نم
ةيمسسرلا ةحفسصلا يف اطاسشن رثكأ’ا ءاسضعأ’ا
نم ةمدقم زئاوجب كوبسسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل

،رافسسأ’او ةحايسسلل لاسسنتإا ةلاكو لومملا فرط

،يراجلا ليرفأا03 خيراتب ةيئاهنلا جئاتنلا نلعتو
ةمّيق ةيسضارتفا  زئاوجب  نيجّوتملا ميركت متيسسو
زابورآ’ا عرد ،يبهذلا  زابورآ’ا عرد يف ةلثمتملا
اهمدقتسس يتلاو يزنوربلا زابورآ’ا عرد ،يسضفلا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
يافيتوبسسو سسكيلفتن تاسصنم يف تاكارتسشا

فرط نم ةمدقم يÓب لغوغ تفيج تاقاطبو

rueisnoM يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

seriosseccAةعنم نيمل دم˘ح˘م ه˘ب˘حا˘سصل،
˘مÓ˘فأÓ˘ل ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘˘لا جّور˘˘يو
رلا ينورتكل’ا هعقوم يف ةجّوتملا

ّ
انمازتو ،يمسس

ةّ̆ي˘ل˘عا˘ف˘ت تا˘سشرو م˘ظ˘ن˘ت ،مÓ˘فأ’ا سضور˘˘ع ع˘˘م
امنيّسسلا لاجم يف نيّسصتخم لبق نم ةّيجوغاديب
ر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ي˘ف ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘˘ّسسلاو

ّ
ة˘ي˘م˘سس

.كوبسسيافلا ىلع ناجرهملل
 ر.ناميلسس

جيريرعوب جرب

تاسسولهم ةلوسسبك008هتزوحب ينيثÓث فيقوت
ةمهتب  ينيثÓث فيقوت نم حيريرعوب جرب نمأ’ ةيئاشضقلأ ةطرششل ةعباتلأ يرحتلأو ثحبلأ ةقرفأ تنكمت

روشضحم سضيبأأ حÓشس ةزايح ، جيورتلأو عيبلأ دشصق ةيلقعلأ تأرثؤوملأو ةشسولهملأ سصأرقأ’أ نيزختو ةزايح
63 رمعلأ نم غلابلأ ( سص - ز) :وعدملاب رمأ’أ قلعتيو ، دوعلأ عم يعرشش رربم نود (ريبكلأ مجحلأ نم فيشس)
حلاشصم اهب تماق يتلأ ةقمعملأ تاقيقحتلأ نأ ةي’ولأ نم’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاشصت’أ ةيلخ بشسحو .ةنشس
نذإأ ىلع أءانب هنكشس رقم سشيتفت دعبو ، ةنيدملأ طشسو ءايحأ دحأاب هب هبتششملأ فيقوت نم تنكم  نم’أ

نيلاباغيرب ةمÓع نم ةلوشسبك008 زجح مت  ايميلقإأ سصتخملأ ةيروهمجلأ ليكو  ديشسلأ نع رداشص سشيتفتلاب
007.001 غلبم و هنكشسم بأرم لخأد ماكحإاب ينعملأ اهيفخي ناك غم60 ليتيك ةمÓع نم سصرق10 و غم051
، ةيلقعلأ تأرثؤوملأو ةشسولهملأ سصأرقأ’أ عيب تأدئاع نم وروأأ001 هردق ةبعشصلأ ةلمعلأ نم يلام غلبم و جد
تا˘ه˘ج˘لأ ىلإأ ه˘ب˘جو˘م˘ب  مد˘ق هد˘شض ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نأ  م˘ت  ثي˘ح .(ر˘ي˘ب˘ك˘لأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ف˘ي˘شس) سضي˘˘بأأ حÓ˘˘شسو
ىشسوم/ع.ةيباقعلأ ةشسشسؤوملاب هعأديإاب ترمأأ يتلأ ايميلقإأ ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ

نيكراششملأ راظتنأ يف ةديدع زئأوجو دأزملأ يف يبهذلأ زابورآ’أ عرد

ناجرهملا ليسصافت لماكو ميكحتلا ةنجل نع فسشكلا
MUMOD يلزنملا مليفلل يسضارتف’ا

ةوقب ةيسضرأا ةزه
ملسس ىلع ةجرد1.3
برغ برسضت رتسشر
ةنتابب مÓسس د’وأا
ملع يف ثحبلأ زكرم سسمأأ ةحيبشص لجشس
ءايزيفويجلأو ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ

ىلع ةجرد1.3 اهتوق تغلب ةيشضرأ ةزه
11 ةعاشسلأ دودح يف كلذو ،رتششر ملشس
40 دعب ىلع اهزكرم ددح ،ةقيقد62و
ةعباتلأ مÓشس د’وأ ةيدلب برغ ملك
يهو ،ةنتاب ةي’وب نويعلأ سسأر ةرئأدل
وأ ةيدام رأرشضأ يأأ فلخت مل يتلأ ةزهلأ

بعرلأو علهلأ ةلاح أدع ركذت ةيرششب
نيذلأ ناكشسلأ سسوفن يف اهتكرت يتلأ
مهنكاشسم نوكرتي مهلعجام اهب أوشسحأ

ثودح نم افوخت عراششلأ ىلأ نوجرخيو
.ىلوأ’أ نم فنعأ نوكت دق ةزه
ةثلاثلأ دعت ةزهلأ نأ ركذلاب ريدج أذه
سسيمخلأ تلجشس نأ دعب ،عوبشسأأ فرظ يف
ةجرد2.4 ةوقب ةيشضرأ ةزه يشضاملأ

دعب ىلع اهزكرم ددح رتششر ملشس ىلع
،مÓشس د’وأ ةيدلب برغ لامشش ملك20
يلأوملأ مويلأ يف ىرخأ ةزه تلجشس امك
،رتششر ملشس ىلع ةجرد8.3 اهتوق تغلب

ملك30 دعب ىلع اهعقوم ددح دقو
تأزه ىلأ ةفاشض’اب ،مÓشس د’وأأ بونج

حلاشصم اهلÓخ نم تنأامط ،ةيدأدترأ
ةي’ولأ ةنكاشس ةيندملأ ةيامحلأ

نم نيبيرقلأ مÓشس د’وأ ناكشس سصخ’ابو
،ةنيكشسلأو ءودهلاب يلحتلأ ةزهلأ زكرم
ةوق لقأ تناك ةريخ’أ تأزهلأ نأ مكحب
عوبشس’أ سسيمخ ةلجشسملأ ىلو’أ نم
.يشضاملأ

ح ناششوشش

ةملاقب ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسسا ةيئاذغ داوم طبسضو زجح
تاوق تنكمت ، ةيئاذغلا داوملاو علسسلا راعسسا يف ةبراسضملاو راكتح’ا ةبراحمو سشغلا عمق راطا يف
زجح ةملاقب  ةراجتلا ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب ارخؤوم ةملاقب عباسسلا يرسضحلا نمÓل ةعباتلا ةطرسشلا

85 براقي ام زجحو طبسض نع ترفسسا ةيلمعلا    . ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسسا ةيئاذغ داوم طبسضو

ردسصملا لوهجم بيبز غك50 ،ةربسصم مطامط بلع01 اذكو ةيحÓسصلا يهتنم يلتليلتلا ةدام نم سسيك

تاءارج’ا ةفاك ذاختا دعب ،ةيسضقلا يف قيقحت حتف مت روفلا ىلع .يئاذغ نولم ريغسص سسيك141و
هدسض نوك ، قيقحتلا تاءارجا لامكتسس’ ةحلسصملا ىلا هليوحت مت ،فلاخملا سصخسشلا دسض ةينوناقلا

لازت ’ ةيعدرلا ةيباقرلا تايلمعلا . ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسسا داوم عيب لعف نع يئاسضق فلم
ىلع ظافحلا ةيغب نينم’ا ءاكرسشلا يقابو ةراجتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب انحلاسصم لبق نم ةرمتسسم
.نيفلاخملا لكل داسصرملاب فوقولاو نطاوملا ةمÓسس

نيدلازع.ل

 هدح نع دأز لكششملأ نأأ أودكأأ

رركتملا عاطقن’ا ببسسب قيرطلا نوقلغي ةزارخ ناكسس
يئابرهكلا رايتلل

لامعتسسإاب44 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع بنعلا داو ةيدلبل ايرادا عباتلا ةزارخ يح ناكسس مدقا
ذنم اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا ببسسب اذهو نارينلا لاعسشاو ناسصغ’ا و ةيطاطملا تÓجعلا

قاطي ’ تاب عسضولا نا اودكا ثيح، راذنا قباسس نود يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقن’ا ببسسب ةدم
نم داز ام وهو مهل لح دجتو ةينعملا تاهجلا لخدتت نا نود موي لك رركتي يذلا لكسشملا اذه عم
زاغلنوسس ةسسسسؤومب رييسستلا ءوسسل لح عسضو و لخدتلا يلاولا اوبلاط امك، يحسصلا رجحلا يف مهتاناعم
دايز داو،سسيدلا رجح، لاحرب، ةدرابلا نيع ناكسس رارغ ىلع ةبانع ةنيدم ونطاوم يكتسشي قايسسلا تاذ يف،
ىلع يحسصلا رجحلا عم يلايللا نوسضقي اوتاب نيا يئابرهكلا رايتلل رركتملا عاطقن’ا نم ةملعلا،
رئاسسك اهب نورمي يتلا ةنهارلا فورظلل ارظن طخسسلا نم ةلاح فلخو مهئايتسسا راثا ام وهو عومسشلا
يئابرهكلا رايتلا يف ةرركتملا تاعاطقن’ا ىلع اودوعت مهنا اودكا ثيح، انوروك ءابو عم نييرئازجلا
ءايتسسا راثا ام وهو، سسمادلا مÓظلا يف يحسصلا رجحلاب اوموقي نا مهبسسح لوقعملا ريغ نم سسيل نكل
،اهفلت نم افوخ ةيلزنمورهك تازيهجتلا لامعتسسا نع اوفقوت نيذلا ةزارخ ناكسس ةسصاخ مهنم ديدعلا
تاعاسسل عطقني انايحأاو بوانتلاب لمعي يذلا ،يئابرهكلا رايتلا اهدهسشي يتلا ةبذبذتملا ةلاحلا هذه ببسسب
داوملا فلت و اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولاو ةيلوؤوسسملا نينطاوملا لّمح امك ،راذنا قباسس نود
عم يفتاه لاسصتا يف سضعبلا دكأا ثيح ،مهبسسح مهبيدعت لسصاوت يتلا ““زاغلنوسس““ ةسسسسؤومل  ةيئاذغلا
وا راذنا قباسس نودو ،بابسسأ’ا هفتأ’ عطقني يئابرهكلا رايتلا نأاو قاطت ’ تتاب ةيعسضولا نأا ةديرجلا
ةيعسضولا نم مهلاسشتناو لخدتلا ةرورسضب ةينعملا تاهجلا نوبلاطي مهلعج ام وهو ،تاريربت يا ميدقت
ب .حلاشص. اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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