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خيراتب اهببسسب فقوأا يتلا ةيسضقلا يف
ةيسضاملا ةنسسلا نم ربمتبسس11

ةـــــمكحم
لجؤوت ةعيلقلأ
ميرك ةمكاحم

ىلأ وـــــباط
يراجلأ ليرفأأ نم72ـلأ

 ةسسفانملا فنأاتسست نأا ىلع
ناوج رهسش ةياهن يف

ديدمت وحن
فـــــيقوت
يتلوـــــطب
ةـــــجردلأ

ىلإأ ةيناثلأو ىلوألأ
لبقملأ يام رهسش ةياهن

3 صص علاط
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ةلمجلل اقاوسسأا صصاوخلا زاجنإا ليهسستل

راجتلأ بطسش يف عورسشلأ
يركتحمو نيبراسضملأو

يراجتلأ لجسسلأ نم علسسلأ

3 صص علاط

31 صص علاط

 ةزـــهجألأ نم فلآلأ تائم
 اـــنوروكلأ نع ةـــفسشاكلأ

 ةقحلم51 ىلع عزوتسس
مداقلأ عوبسسألأ روتسساب دهعمل

ةينماسضتلا ةناعإ’ا نم ةدافتسسإلل

ةلبرغب نوبلاطي نونطأوم
  نيزوعملأ ءاسصحإأ مئأوق

7 صص علاط
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ةــــيقو54 يف
باـــصم626^
نوـــــــجلاعي
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ةيبطلا ةباقرلل اهعاضخإ نود ةيضرملا لطعلا عاديإب صيخرتلا

ةبانعب ”دشر نبا“ ىفشتسمب ىوصق رافنتسا ةلاح ^
ىندفا دحلاب لمعت ةيبطلا حلاصملاو

رهشلا ةياهن ةياغ ىلإ ايلآ ءافشلا ةقاطب ةيحقص ديدمت

ةيخانملا تاريغتلا ببسسب
ةـيقرـسشلا تاــي’وـــلاب

 ةــــيرطفلأ سضأرــــمألأ
ةيعأرزلأ ليسصاحملأ ددهت

ةرــــمثملأ راــــجسشألأو

11 صص علاط
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 لجيجب ةعاسس84 لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإأ يأأ ليجسست مدع^
ةنتابب91 ديفوك سسوريف نم ءافسشلل ةلاح لوأأ لثامت^
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ءابولأ ببسست اميف ،ةلاح3241 ـب انوروك سسوريفب نيباسصملأ ددع يف اعافترأ ،تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو تلجسس
 .ةريخألأ ةعاسس42 لÓخ اسصخسش12 ةافو يف

سصاخ لمع جمانرب تعسضو نماسضتلأ ةرأزو

يحسصلأ مهعسضو ةبقأرمل

سسوريفب ةباشصإا ةلاح يأا ليجشست مدع

نينشسملا رود ىوتشسم ىلع «انوروك»
يف سسمأا ،«وكيرك رثوك» ،ينطولا نماسضتلا ةريزو تفسشك

سسوريف ءابوب ةباسصإا ةلاح يأا ليجسست مدع ةيعاذا تاحيرسصت

نينسسملا رود ىوتسسم ىلع «91ديفوك» دجتسسملا،«انوروك»

تدكأاو.يسضاملا يرفيف رهسش رئازجلا يف هراسشتنا ةيادب ذنم

عسضولا ةبقارمب سصاخ لمع جمانرب تعسضو ةرازولا نأا ةريزولا

،ةينطولا زكارملا ىوتسسم ىلع نينسسملا سصاخسشأÓل يحسصلا

مدع ةدكؤوم ،يرود لكسشب ءابطأا مهسصحف ىلع فرسشي ثيح

رود ىوتسسم ىلع «انوروك» سسوريفب ةباسصإا ةلاح يأا ليجسست

ميدقتب ةلودلا مازتلا نع ،نماسضتلا ةريزو تثدحت امك.نينسسملا

رجحلا قطانم يف اميسسل ،اهجاتحت يتلا تÓئاعلل تادعاسسملا

نود ةدحاو ةرسسأا كرتت نل ةموكحلا» ةحرسصم ،لماسشلا يحسصلا

ةرا˘سشإا ، ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘يزو تط˘عأاو.«ا˘ه˘ي˘لإا ةد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت

،سضيبلا ةيلو نم لحرلا ودبلا ةدئافل ىلوألا ةلفاقلا قÓطنا

ةلفاقلل دادتما يهو ،«ةيروث ةرطف ةينماسضت ةدحو» راعسش تحت

،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘م تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م تل˘م˘سش ي˘ت˘لا

هكاوفو رسضخو ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا˘ك تاد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘تو

ثيح ،ناكسسلل يحسصلا عسضولا ىلع فرسشتسس ةيبط مقطأاو

ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م سضي˘ب˘لا ة˘يلو ن˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع56 ديفتسستسس

.ةينماسضتلا

S°∏«º.±

رهسشلأ ةياهن ةياغ ىلإأ ايلآأ ءافسشلأ ةقاطب ةيحÓسص ديدمت

ةيشضرملا لطعلا عاديإاب سصيخرتلا

ةيبطلا ةباقرلل اهعاشضخإا نود
نع ءارجألا ريغل يعامتجلا نامسضلل ينطولا قودنسصلا نلعأا

فاسضأا امك .ليرفأا03 ةياغل ايلآا ءافسشلا ةقاطب ةيحÓسص ديدمت

ةيبطلا ةبقارملا اذكو زجعلاو دعاقتلا تافلم ديدجت ءاغلإا نايب

نأا نايبلا راسشأاو .رخآا راعسشإا ىلإا ةيدعبلاو ةينآلا تاءادألا عيمجل

نم مهتيودأا ءانتقا مهكنمي مهبيبطل مهلوسصو رذعت نأا ىسضرملا

قود˘ن˘سصلا تعد و .ة˘ف˘سصو نود˘ب˘يو د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م ي˘˘لد˘˘ي˘˘سص يأا

نم رادسصإا رخآا ليمحت ىلإا قودنسصلا عم نيدقاعتملا ةلدايسصلا

ءانتقا نم ايعامتجا مهل نمؤوملا نيكمتو «نيسس فوأا» ةيجمرب

قودنسصلا ىغلأا ،ىرخأا ةهج نم .فورظلا نسسحأا يف ةيودألا

قوقحلا عيمجلو تاءادألا تابلط لكل ةيلبقلا ةيبطلا ةباقرلا

ليرفأا ىلإا سسرام رهسش نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ اهلاجآا ةيهتنملا

ةلاكولا تحمسس امك ،ا˘ق˘حل ا˘ه˘ت˘ع˘جار˘م م˘ت˘ت نأا ى˘ل˘ع،0202

اهعاسضخإا نود ةيسضرملا لطعلا عاديإاب ايعامتجا مهل نمؤوملل

عم ،ةعدوملا قئاثولا سساسسأا ىلع اهتجلاعمو ةيبطلا ةباقرلل

.رخآا راعسشإا ىلإا ةيسضرملا لطعلا عاديإل ةينوناقلا لاجآلا قيلعت

في˘ث˘كت ى˘لإا تأا˘ج˘ل ا˘ه˘نأا ة˘لا˘كو˘لا تد˘كأا ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خو

،يلاحلا فرظلا عم بسسانتي امب دعب نع ةينورتكلإلا تامدخلا

يف ءاقبلا ىلع قودنسصلل ةيمتنملا حئارسشلا فلتخم ةدعاسسملو

ةمدخ يهو ،«ءانهلا» ءاسضف قÓطإا مت كلذ لجأا نمو ،لزانملا

عقوملا ربع ةرفوتم ،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘جو˘م

دوزتلا نم ةيسصاخلا هذه مهنكمتسسو ،قودنسصلل ينورتكلإلا

ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا تاءادألا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب

كلذ ىلإا فسضأا ،تاءادألا تابلطل ةيروفلا ةعباتملاو ،قودنسصلا

دعب نع ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا تا˘كار˘ت˘سشا˘ب ح˘ير˘سصت˘لا ة˘مد˘خ

بابرأا نكمتسس يتلا ةمدخلا يهو ،ءارجألا ريغو ءارجألا لامعلل

ربع يعامتجلا نامسضلا تاكارتسشاب حيرسصتلا نم م لمعلا

هذهل ةينورتكلإلا عقاوملاب ةرفوتملا دعب نع حيرسصتلا ةباوب

ربع حاتملا طيسسولا قيب˘ط˘ت قود˘ن˘سصلا ق˘ل˘طأا ا˘م˘ك ،تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

ربع لغسشلا ي˘ب˘لا˘ط با˘ب˘سشل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا

مهتابلط عاديإا نم مهنيكمتل «مانل» ليغسشتلل ةينطولا ةلاكولا

لغسشلا سضورع ىل˘ع عÓ˘طلا اذ˘كو ،سصا˘خ˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ر˘ب˘ع

طيسسولا نمسضيسس امك ،تاب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘لآلا د˘يد˘ج˘ت˘لاو ة˘حا˘ت˘م˘لا

لغسشلا سضورع عاديإل لمعلا بابرأل ةبسسنلاب اهتاذ ةمدخلا

لاجملا حتف مت ،اهسسفن تاءارجإلا قايسس يفو .تيقوتلا ماظنب

ة˘سصا˘خ˘لا ع˘فد˘لا ر˘ماوأاو كو˘كسصلا عاد˘يإل ل˘م˘ع˘لا با˘برأا ما˘مأا

تلا˘كو ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘˘لا نود نا˘˘م˘˘سضلا تا˘˘كار˘˘ت˘˘سشا˘˘ب

ريخألا اذه نأامط ،قودنسصلا طاسشن ةروريسس ديكأاتلو .باسستنلا

مهتاباسسح يف بسصتسس دعا˘ق˘ت˘لا ح˘ن˘م نأا˘ب ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ة˘فا˘ك

.ةقيثو يأا ميدقت نود ،ةددحملا اهلاجآا يفو ةيداع ةفسصب
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ةياقولا ريدم هنلعأا ام بسسحو
ليجسست مت دقف ،ةحسصلا ةرازوب

ة˘با˘سصم ،ةد˘يد˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح301
يلام˘جا ع˘ف˘ترا ا˘م˘ي˘ف ،ا˘نورو˘كب

راسشأاو371.ىلإا تايفولا ددع
ةباسصلا تلاح نأا ،راروف لامج

مت اميف ،ةيلو54 ربع ةعزوم

ةعزوم ةديدج ةافو12 ليجسست

ددعلا ى˘ق˘ب˘يو ،ة˘يلو11 ربع
تلثامت يتلا تلاحلل يلامجلا

دد˘ع غ˘ل˘˘ب˘˘يو09. ءافسشلل
ةيانعلاب نيدجاوت˘م˘لا ى˘سضر˘م˘لا
انوروك سسوريف ببسسب ةزكرملا

تحت ةلاح884 ىقبت اميف،64

ددع غل˘ب˘يو .ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا

جÓعلل ع˘سضخ˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

626 ديدجلا لوكوتوربلا بسسح

ةحسصلا ريزو دعبتسسي ملو .ةلاح

سضرف ،ديزوب نب نامحرلا دبع

تايلو ىلع لماسشو يلك رجح

دد˘˘˘ع دادزا لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ن˘˘˘طو˘˘˘لا

.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘سصإلا

حيرسصت يف ةحسصلا ريزو لاقو

ي˘ف ه˘نأا ،«مو˘ي˘لا ا˘ي˘سسور» ةا˘ن˘ق˘ل

نإاف رثكأا تلاحلا عافترا لاح

ى˘لإا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا مد˘˘ق˘˘ت ةرازو˘˘لا

نكممو دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا

ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت نو˘˘كي اد˘˘ج
فسسأاتو .ايلك حب˘سصي˘ل ي˘ئز˘ج˘لا
ىد˘ل ي˘عو˘لا ة˘ل˘ق ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا
˘˘مد˘˘عو ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
نأاو ،اد˘ج ف˘˘سسؤو˘˘م طا˘˘ب˘˘سضنإلا
تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس تسصسصخ ةرازو˘˘˘˘لا
ءايحألا ىلإا لق˘ن˘ت˘ت ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
سسيسسحت لجأا نم ىرقلا سضعبو
تاسصوحفلا ءارجإاو نين˘طاو˘م˘لا
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ د˘كأاو .م˘˘ه˘˘ل
سسوريف ببسسب نيفوتملا بلغأا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسم لا˘˘جر م˘˘ه ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
يفو .ةنمزم سضارمأا نم نوناعي
ميلعتلا ريزو فسشك هتاذ قايسسلا
سسمسش ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

6 ريخسست مت هنأا ،روتيسش نيدلا

ط˘˘ئار˘˘سش زا˘˘ج˘˘نإل ،تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج

فرظ يف انوروك فسشك ليلاحت

هتداق يتلا ةرايزلا يفو .تاعاسس

تاحر˘ف ،ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو ة˘ق˘فر

ىلع فوقولل ،مهارب يلع تيآا

ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم

روتيسش دكأا ،ا˘نورو˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل

نيب اقيسسنت دهسشن ةرم لوأل هنأا

ثيح ،ةعانسصلاو يلاعلا ميلعتلا

تاعماج6 ريخسست روتيسش مت

سسور˘˘ي˘˘ف سصي˘˘خ˘˘سشت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت

د˘ه˘ع˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ا˘نورو˘ك

.روتسساب
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ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
نامحرلا دب˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ي˘سشف˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ف د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
رئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ذاختا يف رئازجلا رخأات ببسسب
ع˘م دود˘ح˘لا ق˘ل˘غ˘ب تاءار˘˘جإلا
ة˘جرد˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بوروألا ةرا˘˘ق˘˘لا
تاءارجإلا نأاب اددسشُم ىلوألا
ا˘ه˘ت˘قو تارا˘ط˘م˘لا˘ب ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

.نيرفاسسملا ىلع ةلعفم تناك
هتلخاد˘م لÓ˘خ ر˘يزو˘لا ع˘جرأاو
ببسس ،«مويلا ايسسور» ةانق ربع
ي˘ف ا˘نورو˘ك را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘عر˘˘سس
ةقÓع˘لا برا˘ق˘ت ى˘لإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
لود˘لا سضع˘ب ع˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،اي˘لا˘ط˘يإا ،ا˘سسنر˘ف˘ك ة˘ي˘بوروألا
ىتح» ل˘سسر˘ت˘سسي˘ل ،..ار˘سسيو˘سس
ل˘خد˘ت تنا˘ك تلا˘ح كا˘ن˘˘ه نأا
ة˘ل˘ما˘ح جرا˘خ˘لا ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.«سضار˘˘˘عأا نود سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
رقأا ،تا˘ي˘نا˘كمإلا سصو˘سصخ˘بو
يناعُت رئازج˘لا نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف سصق˘˘ن ن˘˘م
ةدعتسسم نكت مل اهنأاو ةسصاخ

عونلا اذه نم سسوريف ةهباجمل
،ةمدقتملا م˘لا˘ع˘لا لود ر˘ئا˘سسك
ى˘لإا ف˘ع˘˘سضلا بب˘˘سس ا˘˘ًع˘˘جر˘˘م
ةز˘ه˘جأا دار˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو.ف˘˘˘سشكلا

ي˘ف ة˘ح˘˘سصلا ةرازو ي˘˘ف لوألا
رئازجلا نأا ىلإا ،هسسفن قايسسلا
ن˘ع ف˘سشكلا ةز˘ه˘جأا درو˘ت˘˘سست
«انوروك» دجتسسُملا سسوريفلا

لسصي نأا رظتنُي ذإا ،نيسصلا نم
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ةزهجألا فلآا تائم عوبسسألا
اهعيزوت متيسس يتلاو ةفسشاكلا

روتسساب دهعمل قحلم51 ىلع
عو˘ب˘سسألا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
دايدزا ريزولا طبر امك.مداقلا

ديازتب انوروكب نيباسصملا ددع
يتلا روتسساب ده˘ع˘م تا˘ق˘ح˘ل˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت
جئاتن ليجسست ازربم ،تايلولا
نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا
جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل
ىسضر˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب

تايف˘سشت˘سسم˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
تاباسصلا جÓعب لفكتت يتلا
.دجتسسملا سسوريفلاب ةدكؤوملا

ةديدج ةلاح301 ليجسستب ةيلو54 يف ىسشفت ءابولأ

نوجلاعي اباشصم626 و ةديدج ةافو12
نيكورولكلا لوكوتوربب

:ديزوب نب ..ةيبوروألأ لودلأ سضعب عم ةيرئأزجلأ ةقÓعلأ براقت ىلإأ سسوريفلأ راسشتنأ ببسس عجرأأ

 انوروكلا نع ةفششاكلا ةزهجألا نم فلآلا تائم
مداقلأ عوبشسألا روتشساب دهعمل ةقحلم51 ىلع عزوتشس
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هذ˘˘˘˘˘ه نأا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأاو
ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل» تءا˘˘ج تاءار˘˘جلا
ىلعألا سسلجملل نايب تاهيجوت
بطصش ىلع سصنت يتلا نمأÓل
مه˘ق˘ح ي˘ف تب˘ث ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا

وأا راكتحلا وأا ةبراصضملا مرج
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘ل˘˘صسلا ج˘˘يور˘˘˘ت
اذ˘ه ي˘ف اد˘كؤو˘م ،«ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
تامي˘ل˘ع˘ت ه˘ي˘جو˘ت سصو˘صصخ˘لا
ر˘ب˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ى˘˘لا
فارصشا تحتو ينطولا بارتلا

هذه ةعباتم˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو
ةرازولا تذختا امك.تاقورخلا
تاهجلا عم قيصسنتلاب تاءارجا
راجتلا عدرو ةهجاومل ةينمألا

نيبراصضملا وا نييعرصشلا ريغ
داو˘م ع˘ي˘ب˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘˘لا وأا

رفصسا امم ،ةيحÓ˘صصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
نم ةربتع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘ع
مل يتلا تايلمعلا» يهو ،علصسلا

«ةنصس02 ذنم اهل ليثم دهصشي
ةرازو» نأا ادكؤوم ،ريزولا لوقي
ة˘صسا˘ي˘صس ل˘م˘ع˘˘ت˘˘صست ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ءا˘هز˘ن˘لا را˘ج˘ت˘لا ع˘م بي˘غر˘ت˘˘لا

ر˘ي˘غ را˘ج˘ت˘لا د˘صض بي˘˘هر˘˘ت˘˘لاو
فر˘ظ˘لا را˘طإا ي˘˘فو .»ءا˘˘هز˘˘ن˘˘لا

دكأا دÓبلا هب رمت يذلا يلاحلا
تاكلتمملا لك نأا قيزر ديصسلا
فلتخم لÓخ اهزجح مت يتلا
لكصشب اهع˘صضو م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
فر˘˘صصت تح˘˘ت «ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا»
ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا نوز˘˘خ˘˘م˘˘ك ةلو˘˘لا
ءارقفلا ىلع هعيزوتل تايلولل
ة˘جا˘˘ح˘˘لا يوذو ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ى˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘صضو˘˘ع
ام قفو ة˘لود˘لا كÓ˘ما ة˘ير˘يد˘م
اذ˘˘ه. نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع سصن˘˘˘ي
دادعإل ةراجتلا ةرازو رصضحتو
سصو˘˘صصن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
قاوصسا زاجنإا ليهصستل ةينوناقلا
يف سصاوخلا فرط نم ةلمجلا
ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا را˘طا
هذه˘ل ع˘فد ءا˘ط˘عإل ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ح˘صضوأاو .ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

سسما قيزر لامك ةراجتلا ريزو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘صصن˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ءاصشنإل عفد ءاطعإا ىلإا فدهت
ةيراجتلا تاءاصضفلا و قاوصسألا

اد˘ي˘ه˘م˘ت ,سصاو˘خ˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ن˘م ي˘ل˘كلا ة˘لود˘لا با˘ح˘˘صسنل
تنا˘˘ك ءاو˘˘صس قاو˘˘صسلا زا˘˘ج˘˘نا
وا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل قاو˘˘˘˘˘˘صسا
نإا˘ف ق˘يزر بصسحو .ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا
كرت˘ت نأا د˘بل ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه»

,اهب ىلوأا وهو سصاخلا عاطقلل
قاو˘˘صسألا سضع˘˘ب نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
مل اقبا˘صس ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م ءادأا ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت
ظفاحيصس لباق˘م˘لا˘بو .»ةءا˘ف˘كب
زاجنا ةمهم ىلع ةراجتلا عاطق
قطانم يف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا و ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
نيلماعتم˘لا ما˘م˘ت˘ها بط˘ق˘ت˘صست
بناج ىلإا ,سصاخلا عاطقلا يف
فارصشلا يف اهتمهم ةصسرامم
تاءاصضفلا ةبقارمو ةع˘با˘ت˘م˘لاو
أاد˘˘ب˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘بو .ن˘ي˘صسفا˘ن˘ت˘˘م˘˘لا

7 ءاصشنإل ةجمربملا عيراصشملا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل قاو˘˘صسأا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صستو زا˘ج˘نإل ة˘يدا˘صصت˘˘قلا
ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا قاو˘˘˘صسأا

ريزولا دكأا ,(ورغام) هكاوفلاو
هذه نم ددع مÓتصسا متيصس هنا
ةيراجلا ةنصسلا لÓخ عيراصشملا

ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘˘خآا دد˘˘˘˘˘عو

را˘˘طلا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘تو1202.
قو˘صسلا زا˘ج˘نا عور˘˘صشم ءا˘˘غ˘˘لإا
نب ةقطنمب ط˘صسو˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا
ةيلو) كيرافوب ةيدلبب نابعصش

ي˘صضارأا سسم˘ي ه˘نو˘ك (ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
ىودجلا مدع بناج ىلا ةيعارز

ىرب˘ك قاو˘صسأا3 رفوت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يف قيزر ف˘ي˘صضي ,ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
لو˘ق˘ي ع˘با˘ت و .ه˘ل تا˘ح˘ير˘˘صصت
زاجنإل ةراجتلا ةرازو عورصشم»
حاجنلا قلي مل ةلمجلا قاوصسأا
فصسألا عم ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك يذ˘لا
قو˘˘صس رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ,د˘˘˘يد˘˘˘صشلا
يذ˘لا ةرا˘صسو ن˘ي˘ع˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةربتعم ةيلام غلابم هيلع تقفنا
قو˘˘صسو ,Ó˘˘ف˘˘ق˘˘م ل˘˘صض ه˘˘ن˘˘كل
ىلفدلا نيعب دصشاروبل ةلمجلا
ي˘ف نآلا د˘ح˘ل ل˘˘غ˘˘ت˘˘صشي يذ˘˘لا

,هتايناكما نم ةئاملاب02 دودح
يذلا فيطصسب ةلمجلا قوصسو
ءادأا نود تلاح تابوعصص هجاوي
يف متيو.» هب ةطونملا ماهملا

نيمثت ىلع لمعلا راطلا اذه
–ريزولا فيصضي– قاوصسلا هذه
يف ةلودلا رارمتصسا » نأا ازربم
ل˘˘ح˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي قاو˘˘˘صسأا ءا˘˘˘صشنا

لÓ˘خ تا˘صضار˘˘ت˘˘عاو ل˘˘كا˘˘صشم
ريغ رمأا وه و عيزوتلا ةيلمع
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق˘˘م
بل˘صص ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قاو˘˘صسأل
.»سصاخلا عاطقلا ةمهم

 .ةيحÓسصلأ ةيهتنم علسس عيب وأأ علسسلأ راكتحأ وأأ ةبراسضملأ مرج باكترإأ مهقح يف تبث نيذلأ راجتلأ بطسش يف ةراجتلأ ةرأزو تعرسش

ةلمجلل اقأوسسأأ سصأوخلأ زاجنإأ ليهسستل ةينوناق اسصوسصن دعت ةراجتلأ ةرأزو

نيبراصضملاو راجتلا بطصش يف عورصشلا
يراجتلا لجصسلا نم علصسلا يركتحمو

ةيسضاملأ ةنسسلأ نم ربمتبسس11 خيراتب اهببسسب فقوأأ يتلأ ةيسضقلأ يف

يراجلا ليرفأا نم72ـلا ىلإا وباط ميرك ةمكاحم لجؤوت ةعيلقلا ةمكحم

 يونسس لدعمك يناثلأو لوألأ لسصفلأ لدعم باسستحإأ تحرتقأ

 دعب نع ةصساردلا ةركف ضضفرت ذيمÓتلا ءايلوأل ةينطولا ةمظنملا

سسأأر ىلع ىغونو يبرعلأ بيسصنت  ميسسأرم ءانثأأ

راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ

عاطق ريهطت ىلع لمعت لاصصتإلا ةرازو
ةيفافصشلا راطإا يف هعصضوو مÓعإلا

سسمأا رميحلب رامع ةموكحلل يمصسرلا قطانلا لاصصتلا ريزو ددصش

عاطقب قل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خو مÓ˘علا عا˘ط˘ق ر˘ي˘ه˘ظ˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع

عاطق «ريهطت» ىلع لمعيصس هنأا دكأا  ثيح, Óبقتصسم راهصشلا

زيمتي ديدج راصسم» يف هعصضو لجأا نم راهصشلا اميصس ل و مÓعلا

بقارت راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملا نا ازربم ،«ةيفافصشلاب

ريزولا حصضوأاو.يراهصشلا طاصشنلا نم ةئاملاب57 يلاوح ايلاح

يغونو يبرعلا بيصصنت سشماه ىلع هل بصضتقم حيرصصت يف

هنأا ،راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملل اديدج اماع اريدم اصسيئر

راهصشإÓل ينوناقلا راطلا عصضول لمعلا ةلصصاوم ىلع فكعيصس»

ديدج راصسم يف هعصضوو عاطقلا ريهطت لÓخ نم اذهو رئازجلا يف

رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملا رود نأا رميحلب دكأا و.»ةيفافصشلاب زيمتي

يف راهصشلا رييصستل ةلوخملا ةهجلا اهنوك يف لثمتي راهصشإلاو

57 يلاوح هبقارم ىلع لمعت ةصسصسؤوملا هذه نأا ىلإا اريصشم ،دÓبلا

حنم يف رام˘ث˘ت˘صسلا ا˘صسا˘صسأاو ، يرا˘ه˘صشلا طا˘صشن˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

اهداصصتقا موقي رئازجلا لثم ةلود» يف هنأا ريزولا دافأاو.»راهصشلا

يف امظنم راهصشلا نوكي نأا يرورصضلا نم يلورتبلا عيرلا ىلع

راطإلا اذه يفو.«نيلماعتملا نيب ةاواصسملا أادبم ىلع ةمئاق رطا

ةصسصسؤوملا ميظنت ةداعا ىلع لمعيصس هنأا ىلع ديكأاتلا رميحلب ددج

ة˘ي˘فا˘ف˘صشلا ا˘ه˘˘صسا˘˘صسا را˘˘طا ي˘˘ف را˘˘ه˘˘صشإلاو ر˘˘صشن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةينطولتا ةلاكولل ديدجلا ريدملا  بيصصنت  لفح ىرجوو .ةماتلا

،لاصصتلا ريزو فارصشإا تحت يغونو يبرعلا راهصشلا و رصشنلل

و.لاصصتلا ةرازو رقمب ,رميحلب رامع ،ةموكحلل يمصسرلا قطانلا

رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملا ىلا ديدجلا دفاولا ريزولا أانه امدعب

عفر» ىلع لمعيصس هنأا يغونو ديصسلا دكأا  ثيح , راهصشلاو

فلك يتلا ةمهملا قيقحت ىلع »ةوقو ةعرصسب» لمعلا و »يدحتلا

اذهو » ةينوناقلا ريغ ىوقلا نم عاطقلا ريهطت يف ةلثمتملا و اهب

قلطملا نماصضتلا» ىلا عيمجلا ايعاد , عاطقلا لهأا عم قيصسنتلاب

بصصنم ل˘غ˘صش ي˘غو˘نو د˘ي˘صسلا نا˘ك و. »ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نا ي˘ف

ةيلوؤوصسم بصصانم ةدع دلقت امك , لاصصتلا ريزو ىدل راصشتصسم

.ةينطو دئارجب
S°∏«º.±

 قلغلأ رأرق نم كامسسألأ عيب ةراجت ءانثتسسأ دعب

نيذلا ةراحبلل ةينماصضت تادعاصسم
ديصصلل رحبلل نوجرخي

يلع ديصس ةيلد˘ي˘صصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا ر˘يزو ن˘ل˘عأا

ةدئافل هزيزعتو ينماصضتلا لمعلا ةلصصاوم ةرورصض نع يخورف

.رحبلل جورخلاب فورظلا مهل حمصست مل نيذللا نيدايصصلا ةراحبلا

ةينقتب ،اعا˘م˘ت˘جا ه˘صسأار˘ت ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ح˘ير˘صصت ءا˘ج و

دراوملاو يرحبلا ديصصلل نيئلولا ءاردملا مصض ،دعب نع رصضاحتلا

يرحبلا ديصصلل ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا ريدملاو سسيئر ،ةيديصصلا

يرحبلا ديصصلل ةيئلولا فرغلا ءاردمو ءاصسؤور ،تايئاملا ةيبرتو

ئناوم رييصست ةكرصشل ماعلا ريدملا ىلإا ةفاصضإلاب ،تايئاملا ةيبرتو

دق و .يلحملا ىوتصسملا ىلع هئاردمو يرحبلا ديصصلا ئجÓمو

ةيصضاقلا لوألا ريزولاةميلعت ذيفنت لوح عامتجلا اذه روحمت

كامصسألا عيبو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا تاطاصشن جاردإاب

لمعلاو قيلعتلا تاءارجإا قيبطت نم ىنثتصست يتلا ةطصشنلا نمصض

ريبادتلا ذاختا ىلع سصرحلا عم ةرتفلا هذه لÓخ اهيلع ءاقبلا ىلع

اهيلع سصنت يتلا ةيحصصلا تاب˘ي˘تر˘ت˘لا عا˘ب˘تاو ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

91د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ح˘˘صصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

،سصوصصخلا ىلع ،ريزولا اعد هلخدت سضرعم يف و .هتحفاكمو

هذه لÓخ نيينهملا ةقفارم ىلع رهصسلا ىلإا نييئلولا ءاردملا

،راحبلا نم ةيادب) هجو لمكا ى˘ل˘ع م˘ه˘طا˘صشن˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘حر˘م˘لا

امدنع ،(ءانيملا يف جوتنملا عيبب ءاهتناو لازنلا ،يرحبلا ديصصلا

ءاردمو ةينهملا تايعمجلا  عم نواعتلاب ،كلذ فورظلا حمصست

ةينمألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو ئ˘ناو˘م˘لا

ةيحصصلا ةمÓصسلاو ةياقولا  ريبادتل مراصصلا قيبطتلا عم ،ةيئلولا

ةرورصض ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ر˘صصأا ر˘ي˘خألا  ي˘ف .ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو

فدهب كلذ و يعامتجإلا دعابتلا و ةياقولا ريبادتل مراصصلا قيبطتلا

عيمج ىعد امك .ةفلتخملا مهتاطاصشن ءادأا ءانثأا نيينهملا ةيامح

عصضولا لايح ةلوؤوصسمÓلا تافرصصتلا عيمج ةحفاكم ىلإا نيلعافلا

ىلع ارطخ لكصشي نم لك دصض ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختإا و نهارلا

ىلع ةينعملا تاهجلا لك عم نواعتلاب اذه و طاصشنلل ماعلا خانملا

.يلحملا ىوتصسملا
YÉO∫ GCe«ø
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سسمأا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م تما˘ق
طصشانلا ةمكاحم يجاتب نينثلا
ى˘لإا «و˘با˘ط م˘ير˘ك» ي˘صسا˘ي˘˘صسلا

لير˘فأا ر˘ه˘صش ن˘م72ـلا خ˘يرا˘ت
ى˘لوألا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ،يرا˘ج˘لا
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ةيونعملا حورلا طابحاب اصساصسأا

نأا ارظتنم ناكو.سشيجلا دارفأل
ىوتصسم ىلع سسمأا وباط مكاحي

ةيصضقلا يف ،ةعي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م

11 خيراتب اهببصسب فقوأا يتلا

ةيصضاملا ة˘ن˘صسلا ن˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس

هنع جارفإلا متي نأا لبق،9102

،ره˘صشلا سسف˘ن ن˘م52 خيراتب

هجوتل ،ةيناث ةرم لقتعا هنأا ريغ

ةيناث ةيصضق يف ىرخأا مهت هل

لوحو.ربمتبصس62 خيراتب

ميرك نأا ركذي ،ةيناثلا ةيصضقلا

سسرام4 خيراتب مكو˘ح و˘با˘ط

ىلع سضيرحتلا ،مهتب ،يصضاملا

رار˘صضإلا د˘صصق ف˘ن˘ع˘لا لا˘م˘عأا

سسا˘صسم˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا˘˘ب

دادعإاو ةينطولا ةدحولا ةمÓصسب

عقاوم ىل˘ع تا˘هو˘يد˘ي˘ف ر˘صشنو

ثي˘ح ,ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا

4 ة˘بو˘ق˘ع ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تصسم˘˘ت˘˘لا

ةيلام ةمارغو ،ا˘ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس

لبق ،هقح يف رانيد فلأا002ـب

11 خ˘يرا˘ت˘ب م˘كح˘لا رد˘صصي نأا

اهنم ،انجصس ةنصسب هتنادإاب سسرام

نا˘ك ثي˘˘ح ،ةذ˘˘فا˘˘ن ر˘˘ه˘˘صشأا6

ن˘ج˘صس ن˘م جر˘خ˘ي نأا ار˘ظ˘ت˘ن˘˘م

سسرام62 خيرا˘ت˘ب ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

ه˘ماد˘ق˘ت˘صسا م˘ت ن˘كل ،ي˘صضا˘م˘لا

ةباينلا هتمدق يذلا نعطلا دعب

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘صضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل

تع˘فرو ،سسرا˘˘م52 خ˘يرا˘ت˘ب

انجصس ةنصس ىلإا هدصض ةبوقعلا

.اذفان
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ته˘˘جو
سسيئر ىلإا ءادن ذيمÓتلا ءايلوأل
نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جلا سصو˘˘صصخ˘˘˘ب
ةبراصض، ةيبرتلا ةرازو اهكلصست

ءان˘بلا فور˘ظ ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع
ططخم هتمصسأا ام˘ي˘ف تج˘مر˘ب˘ف
سصصصح انوروك ءابو ةحفاكم
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘صضرألا ى˘ل˘ع م˘˘عد
تا˘يو˘ت˘صسم˘لا ل˘كل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
تاو˘ن˘˘صسل ةز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘م سصصصحو
يئادتبا ةصسماخ˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
يوناث ةثلاثلاو طصسوتم ةعبارلا
ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘ج˘˘با نا م˘˘غر،
بصسح يصضتقت ميلصسلا ينطولا
ملعتلا فورظ عصضو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
كيهان،رابتعلا نيعب ة˘ي˘صسف˘ن˘لا

ي˘˘˘˘صسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع

اذإا فرظلا اذه يف يعامتجلاو
تلÓتخا ىلع عمجي لكلا ناك
اهت˘بو˘ع˘صصو ج˘ها˘ن˘لاو ج˘مار˘ب˘لا
دعب نع ءانبلا اهملعتي فيكف
ةينطولا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نا˘ي˘ب ي˘فو.

زوحت يتلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأل
دقف هنم ةخصسن ىلع ةعاصس رخآا
لدب، تاحارتقلا سضعب تطعا
ةيبرتلا ةرازو نم يدرفلا لمعلا
ر˘˘فا˘˘ظ˘˘ت بج˘˘ي نا˘˘ك تقو ي˘˘˘ف
، لولح ىلإا لصصو˘ت˘ل˘ل دو˘ه˘ج˘لا

دصضعتلاو ف˘تا˘كت˘لا أاد˘ب˘م ن˘مو
اذ˘ه˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تمد˘ق˘ت د˘˘ق˘˘ف
لدعم باصست˘حا و˘هو،حر˘ت˘ق˘م˘لا
يناثلا لصصفلاو لوألا لصصفلا

عم يونصس لدعمك امهرابتعاو
ةيكاردتصسا تانا˘ح˘ت˘ما ة˘ج˘مر˘ب
اورثعت نيذلل ربمتبصس رهصش يف
يف ا˘ما، ة˘ع˘برا م˘ه˘لد˘ع˘م نا˘كو

و طصسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
لدعم باصست˘حا م˘ت˘ي˘ف يو˘نا˘ث˘لا
و ي˘نا˘ث˘˘لا و لوألا ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصف˘˘لا
نيذلل ة˘ي˘كارد˘ت˘صسا تا˘نا˘ح˘ت˘ما

اما،80 لدعم ىلع اولصصحت
ةعبارلا ةي˘م˘صسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا

يو˘نا˘ث ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا و ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
رهصش ةيادب يف اهتجمرب حرتقتف
ح˘ت˘˘ت˘˘ف˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
ي˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
توأا رهصش نم يناثلا فصصنلا
ءار˘˘˘جإا˘˘˘ب ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسألا مو˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت كلذ˘˘ك و تا˘˘ع˘˘جار˘˘م
ةيل˘خ ل˘ي˘كصشت حر˘ت˘ق˘ت ة˘ي˘صسف˘ن

ن˘˘م ةرازو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخا و ن˘˘˘ي˘˘˘صشت˘˘˘ف˘˘˘م
و ةيعصضولا ةعباتمل نييناصسفن
و،ذيمÓتلا ةدوع ءانثأا ةقفارملا
رهصش ىلإا ءابولا دتما اذإا لاح يف

ر˘صسع˘ت˘ي فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسلا نأل يا˘˘م
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ةا˘˘عار˘˘م
فان˘ئ˘ت˘صسا لا˘ح ي˘ف ا˘ما ةرا˘ح˘لا
فصصتنم وا ةيادب يف ةصساردلا
ءاقبلا تحرتقا دقف يام رهصش
ي˘˘˘ف حار˘˘˘ت˘˘˘قلا سسف˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىلع يونصسلا لدعملا باصستحا
تاعجارم ءارجا، نيلصصف سساصسا

تاميلعتلا يف جماربلا ةمتت عم
ءاصشنا حرت˘ق˘ت ا˘م˘ك، ة˘ي˘صسا˘صسلا

ةرازو عم قصسنت ةكرتصشم ةيلخ
ءا˘بو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ح˘صصلا

را˘صسم˘لا نا ة˘صصا˘خ ،ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ه˘˘كل˘˘صست يذ˘˘لا
لصصوي نأا ه˘ن˘كم˘ي ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةو˘جر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘لإا ءا˘ن˘˘بألا
ىؤور˘˘لا كل˘˘ت˘˘م˘˘ت ل ا˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘كل
ثعب ام˘م ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا
. ءايلوألا ىدل كصشلاو ةبيرلا
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ضسما ةنتا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا تل˘ج˘صس
،انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘صشل˘ل ة˘لا˘ح لوا ل˘ثا˘م˘ت
رمعلا نم غلابلا »ل ب““ باصشلاب رملا قلعتيو

،ةنتاب ةنيدمب لاقعوب يح نم ردحني ،ةنصس72
ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملاب ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح
يف ،ةيدع˘م˘لاو ة˘يرد˘صصلا ضضار˘مل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ينعملا نا ركذلاب ريدج اذه ،هليبصس ءلخا راظتنا

62 ـلا يف91 ديفوك ضسوريفب هتباصصا تتبث دق

ضضارعا هيل˘ع تر˘ه˘ظ نا د˘ع˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ضسرا˘م

ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘بلا تب˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لا ءا˘بو˘لا

ضسنوتب رورم اصسنرف نم هتدوع ذنم ةيئافصشتصسلا

ةلاحلا اهنيح تناكو ،تئافلا ضسرام22 ـلا يف

دعب ةنتاب ةيلو ىوتصسم ىلع ةلجصسملا ةيناثلا

،دباعلا ةينث ةنيدمب برتغملا بيبطلا ةلاح ديكات

ءافصشلل لثامتملا ينعملا ناف ظحلا نصسحلو اذه

دار˘فل ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ي نا نود ر˘ج˘ح˘لا مز˘ت˘لا د˘˘ق
،اصسنرف نم هتدوع ىدل مهب كتحا نيذلا وا هتلئاع
اوناك نيذلل تيرجا يتلا ليلاحتلا هتتبث ام وهو
غلابلا نيباصصملا ةيقب ىقلتي اميف ،هب لاصصتا ىلع

ىلع بلغتلاو ةمزللا جلعلا ةلاح31 مهددع
،ةرقتصسم مهتلاح ناو اصصوصصخ ،انوروك ضسوريف
يف لملا هذه ىلولا ءافصشلا ةلاح تثعب دقو
يئاهنلا ءاصضقلا يف مه˘ي˘لا˘هاو ى˘صضر˘م˘لا ضسو˘ف˘ن

.اهتعيبط ىلا ةايحلا ةدوعو ءابولا ىلع
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ةلماعلا ةيبطلا مقاوطلاب فوخلا دبتصسا نأا دعبو

تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ب ئراو˘ط˘لا ما˘صسقأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع

د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا ي˘ن˘طاو˘م ى˘ت˘حو ثل˘ث˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

ددع يف لجصس يذلا عقوتملا ريغو داحلا عافترإلا

نيصصخصش ةافو اذكو انوروك ضسوريفب تاباصصإلا

ديفوك ““ ءابو تافعاصضمب نيرثأاتم ةيلولاب نينثا

ةراصس راب˘خأا ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘صس84لا تل˘م˘˘ح ““91

ىتحو ةيبطلا ا˘ه˘م˘قاو˘طو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو نا˘كصسل

ددع يف رارقتصسا ليجصست مت امدعب اهيلوؤوصسم

نيعوبصسأا نم رثكأا ذنم ةرم لوأل كلذو تاباصصإلا

ةعاصس84لا لل˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا ل˘˘ج˘˘صست م˘˘ل ثي˘˘ح

ىلع  انوروك ضسوريفب ةديدج ةباصصا ةيأا ةيصضاملا
اهيلع رفوتت يتلا ثلثلا تايفصشتصسملا ىوتصسم
اهل تعصضخ يتلا ليلاحتلا جئاتن نأا امك ، ةيلولا

مهتباصصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ضصا˘خ˘صشألا ن˘م تا˘ن˘ي˘ع
ىلع يبطلا رجحلا نهر اوناك نيذلاو ضسوريفلاب
ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلا ييفصشتصسم ىوتصسم
ةيبلصس تءاج ريهاطلاب ديعصسلا بودجمو ةيلولا

امومع لجيج ناكصسو ةي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ل˘ع˘جا˘م
ةريبك فواخملا تناك امدعب ءادعصصلا نوصسفنتي
تا˘با˘صصإلا دد˘ع ي˘ف ر˘خآا عا˘ف˘ترا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘م
دعب ةريخألا تاعا˘صسلا لل˘خ ل˘تا˘ق˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب
رجحلا تحت ضصاخصشألا نم ربتعم ددع عصضو
اهراز يتلا تلئاعلا ضضعب دارفأا اديدحتو يبطلا
برتغ˘م م˘هر˘خآاو ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا ضضع˘ب

.لوجع داو يريخ ةيدلب نم ردحني

ةيبطلا مقاوطلا طصسو لؤوافتلا نم ةلاح دوصستو

هذه اهب ترم يتلا ةبعصصلا مايألا دعب لجيجب

ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلا ة˘ي˘نا˘˘كما ضصو˘˘صصخ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا

طصسو لتاقلا ضسوريفلا راصشتنا نم دحلاو عصضولا

بل˘غأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإلا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘صس ة˘يلو˘˘لا نا˘˘كصس

ددع ىوتصسم ىلع تحتف يتلا ةيئابولا تاقيقحتلا

ضصا˘خ˘صشألا ا˘ه˘ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا ن˘˘م

ىوتصسم ىلع نودجاوتملاو ضسوريفلاب نوباصصملا

مدع نم دكأاتلاو لج˘ي˘جو ر˘ي˘ها˘ط˘لا ي˘ي˘ف˘صشت˘صسم

ىود˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ضصا˘خ˘صشأا دو˘˘جو

رجحلا ماصسقأا جراخ نيباصصملا ءلؤوه نم اقلطنا

.يحصصلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح4595ددعلا0202 ليرفأا70 ءاثÓثلا4

www.akhersaa-dz.com

ةيبلسس  ةهوبسشملا ت’احلا جئاتن تءاج اميفو بعسص عوبسسأا دعب

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا يأا ليجشست مدع
 لجيجب ةعاشس84 لÓخ

نم ديدعلا هتايط يف لمح بعسص عوبسسأا دعب رارقتسسإ’ا ضضعب فرعيل لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك ضسوريفب ةباسصإ’ا رسشؤوم داع
ةدكؤوم ةباسصا71 نع لقي’ام تبسسلا موي دودح ىلا تسصحأا يتلا ضشينروكلا ةمسصاع ميلقا ىوتسسم ىلع لتاقلا ضسوريفلاب تاباسصإ’ا

.ةافو يتلاح ىلا ةفاسضا ضسوريفلاب

ةدكؤوم ةباشصإا سسماخ ليجشست
ةملاقب انوروك سسوريفب

ن˘ع ة˘صصا˘خ˘لا ا˘هردا˘صصم ن˘م““ة˘عا˘صسر˘خا““ تم˘ل˘˘ع
ةحيبصص ، ةملاق ةيلوب ةيحصصلا حلاصصملا  ليجصست
ا˘ه˘ت˘با˘صصا د˘كؤو˘م ة˘لا˘ح ضسما˘خ ،ن˘ي˘ن˘ثلا ضسما مو˘˘ي

ضصخصشب رمألا قلعتي و،91 ديفوك انوروك ضسوريفب

، رداصصملا تاذ بصسح و ، ةنصس55  رمعلا نم غلبي
عصضو ثيح  ،ةملاق ةيدلب نم  ردحني ةيحصضلا نإاف
تب˘ث˘ت نا ل˘ب˘ق ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘˘ق
اهجئاتن تءاج نا دعب ىودعلاب هتباصصا ليلاحتلا
ضسويفب ةدكؤوم˘لا تلا˘ح˘لا دد˘ع ح˘ب˘صصي˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يا

ترصشاب اهتهج نم .تلاح5  ةملاق ةيلوب انوروك
يئابو قيقحت حتف˘ب  ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا
اوناك نيذلا ضصاخصشألا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل
..باصصملا عم لاصصتاب

 نيدلازع.ل

بابسشلل تاكرحت ضضعب تدهسش اميف
ةيبعسشلا ءايحأ’او ةلوزعملا قطانملاب

نومزتلم نونطاوملا
رجحلا ءارجإا قيبطتب

فراطلاب يئزجلا
ند˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا ة˘ي˘ن˘ملا ردا˘صصم˘لا ضضع˘ب تر˘˘كذ
ةيناكصس ةفاثك رثكأا فرعت يتلا تايدلبلاو ىربكلا
ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا˘ب ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م مز˘ت˘لا فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘˘ب
نم ةلقل تاكرحتلا ضضعب ءانثتصساب يئزجلا يحصصلا
نيذلا ةيبعصشلا ءايحألاو ةلوزعملا قطانملا بابصش
.ليل رهصسلا ىلع اوبأاد
تاذ ىرخأا قطانمو ىربكلا ندملا عراوصش تدب
يف امامت ةغراف تايدلبلا نم ددعب ةينكصسلا ةفاثكلا
ةعاصسلا نم يحصصلا رجحلا اهيف قبطي يتلا ةرتفلا
ةيلوب ءاصسم ةعباصسلا ةعاصسلا ىلا احابصص ةعباصسلا
تاباصصلا نم ليلق ددع اهب لجصس يتلا فراطلا
رطصسلا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لاو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب

بصسحو ، طقف تلاح ةعبرأا يف ارقتصسم ددعلا لازل
اذهب نينطاوملا مازتلا ناف ةينملا رداصصملا تاذ

دحلا لولا مويلا يف ةئاملاب99 ةبصسن غلب ءارجلا
ريذحتو هيبنت مت نيأا يئزجلا رجحلا اذه قيبطت نم
نم ددعب رجحلا اذه اورصسك نيذلا بابصشلا ضضعب
ريبادتلا هذهب د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صضب ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘ي˘حلا

لمعتو ،انوروك ءابو يصشفت نم دحلل يئاقو ءارجإاك
رج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب نو˘كي نأا ة˘ي˘ن˘ملا تا˘ه˘ج˘لا
ةمراصصلا تاءارجلا قيبطت لبق ريذحتلاب يئزجلا

. ةلادعلل نيفلاخملا تافلم ليوحتو
 هللا ىطعم .ن

فيطسس يف  ةنخسسلا مامحب لماح ةرمأ’ ةدكؤوم ةباسصإا ليجسست  مت اميف

انوروك سسوريفب باشصم ةملعلاب يفوتملا سصخششلا نأا تتبثأا ليلاحتلا جئاتن

ةنتابب91 ديفوك سسوريف نم ءافششلل ةلاح لوأا لثامت
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ضسمأا ىوصصقلا رافنتصسلا ةلاح تنلعأا
نم ةبانعب ““دصشر نبا““ ىفصشتصسمب

ةمدخلا نم ىندألا دحلا نامصض للخ
ليوحتو ةيبطلا حلاصصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ى˘ف˘صشت˘صسم و˘ح˘ن ل˘ماو˘ح˘˘لا ءا˘˘صسن˘˘لا
ةجيتن روهظ راظتنا يف كلذو ينوبلا
ةحلصصمب ةميقملا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت
.مويلا ديلوتلاو ءاصسنلا
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ز˘كر˘م˘˘لا ةرادإا ترر˘˘ق
ىلع ءاق˘بإلا ضسمأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نهديلاوم عصضول طقف ءاصسن ةعصضب
د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘صسن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف
يقا˘ب ا˘مأا ،““د˘صشر ن˘با““ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ىلإا اعيمج اهليوحت مت دقف تلاحلا
ةصصصصختملا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا
،ينوبلا ةيدلبب ““ةيرواون هللا دبع““
ةرادإلا تأاترا دقف كلذ ىلإا ةفاصضإلاب
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا دد˘ع ضضي˘ف˘خ˘ت ى˘لإا

ةفاك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشو
ىفصشتصسمب ةيئا˘ف˘صشت˘صسإلا ح˘لا˘صصم˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ىد˘˘ع ا˘˘م ““د˘˘˘صشر ن˘˘˘با““
ل˘م˘ع˘ت ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘˘صسلا
ءارجإا ةلصصاوم عم ةلما˘كلا ا˘ه˘ت˘قا˘ط˘ب

طقف ةيرورصضلا ةيحارجلا تايلمعلا

ح˘لا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا كل˘ت ل˘ي˘جأا˘تو

يعدتصست لو ليجأاتلل ةلباق اهنكلو

ا˘م˘ك ،ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘˘هءار˘˘جإا

تاءارجإلا نم ديز˘م˘لا ذا˘خ˘تا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

ليلحت ةجيتن روهظ راظتنا دعب كلذو

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

د˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘لاو ءا˘˘˘صسن˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘صصم

يهو مويلا رو˘كذ˘م˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب

يصضاملا تبصسلا اهتدلاو تيفوت يتلا

عفد ام وهو انوروك ضسوريف ةجيتن

ع˘صضو˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘صشو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

رج˘ح˘لا ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب

تناك لاح يفو قدانف ةثلثب يحصصلا

ءارجإا متيصسف ةيباجيإا ليلحتلا ةجيتن

رظنلل كانه نيدوجوملا ةفاكل ليلاحت

ن˘م ىود˘ع˘لا م˘ه˘ل تل˘ق˘ت˘نا اذإا ا˘م ي˘ف

ءا˘ج ثي˘ح ،ل مأا ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘˘لا

ةبيبطلا ليل˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع نل˘عإلا

كلذو نيقيلاب كصشلا عطقيل ةميقملا

يتلا علهلاو بقرتلا نم تاعاصس دعب

يبطلا هبصشلاو يبطلا مقاطلا تمع

ىفصشتصسم يف نيمدخ˘ت˘صسم˘لا ة˘فا˘كو

ةيلو ناكصسو اصصوصصخ ““دصشر نبا““

تاعاصسلا هذه للخو امومع ةبانع

ى˘ل˘ع ءا˘ط˘صشن˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا لواد˘˘ت

نم ددع يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم

ةثداحلا هذ˘ه لو˘ح ة˘ئ˘طا˘خ˘لا را˘ب˘خألا

ىر˘خأا تلا˘ح ل˘ي˘ج˘صست رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصم

˘ما˘ه˘تا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ىودعلا لقن دمعتب ةميقملا ةبيبطلا

لغ˘ت˘صسا ثي˘ح ،ا˘ه˘ع˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘م˘ل

ةيلحملا تاطلصسلا ةردق مدع ضضعبلا

عصضولا ةقيقح ضصوصصخب حيرصصتلا

ةيز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تر˘مأا نأا د˘ع˘ب

ح˘˘˘ير˘˘˘صصت يأا نو˘˘˘كي نأا˘˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘˘م

انوروك ءابو تادجتصسم ضصوصصخب

اهتعصضو يتلا ةنجللا ةيحلصص نم

اهتانايب ردصصت يتلاو ةحصصلا ةرازو

،ة˘صسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نإا˘˘ف كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا نوؤو˘˘˘صشلا

ىلع رهصست يع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

ة˘مزل˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ب˘جو˘لا ر˘ي˘فو˘ت

لقن يذلا يبطلا هبصشو يبطلا مقاطلل

يف ةبانع ةيلوب قدانفلا نم ددع ىلإا
يتلا يحصصلا رجحلا تاءارجإا راطإا
ليلحت ةج˘ي˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ى˘ت˘ح تذ˘خ˘تا
.ةميقملا ةبيبطلا

ةباسصملا ت’احلا ددع عافترا

ت’اح2 ءافسشو11 ىلإا ةبانعب

تارو˘ط˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
ةيلو ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

دد˘ع˘لا عا˘˘ف˘˘ترا ضسمأا د˘˘كأا˘˘ت ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

،اباصصم11 ىلإا نيباصصملل يلامجإلا
ةنباب قلعتت ةد˘يد˘ج˘لا ى˘لوألا ة˘لا˘ح˘لا
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا بي˘ب˘˘ط˘˘لا
ةيدلبب نطقيو ةملاق ةيلوب فوقصشوب
ةلجصسملا ةينا˘ث˘لا ة˘لا˘ح˘لا ا˘مأا ،لا˘حر˘ب

ةنصس28 رمعلا نم غلبي خيصشل يهف
يذلا تقولا يف ،مايأا ةثلث ذنم يفوت

ةبصسنلاب ةيبلصس ليلحتلا ةجيتن تناك
ر˘ج˘ح˘˘لا تح˘˘ت ة˘˘عو˘˘صضو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل
ةازاوملاب ،اهيف هابتصشلا دعب يحصصلا

نيتديدج نيتلاح تلثامت دقف ،كلذ عم
ى˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ءا˘ف˘˘صشل˘˘ل
كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل ““نا˘بر˘صض م˘ي˘كح˘˘لا““
ةلثامتملا تلاح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا
.ةصسمخ ىلإا ةبانعب ءافصشلل

مويلا رهظت ةد’ولا ةحلسصمب ةميقملا ةبيبطلا ةنيع ليلحت ةجيتن

ىندأ’ا دحلاب لمعت ةيبطلا حلاشصملاو ““دششر نبا““ ىفششتشسمب ىوشصق رافنتشسا ةلاح
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يتلا ةيبطلا ليلاحتلا جئاتن تدكأا

ضسمأا لوأا يفوت لهك ىلع تيرجأا

ناك لعف هنأاب،ة˘م˘ل˘ع˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب

تدكأا و ،انوروك ضسوريفب  باصصم

تذختإا اهنأاب ةملعلا ةيدلب حلاصصم

ةيلمع يف ةبيئاقولا تاءارجلا عيمج

ةيدلبلا حلاصصملا تهجو امك ،هنفد
ناك نيذلا ضصاخصشلا لك ىلإا ءادن
ةرور˘صضب ة˘ي˘ح˘صضلا˘˘ب لا˘˘صصتإا م˘˘ه˘˘ل
ى˘ل˘ع ي˘تاذ˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل عو˘˘صضخ˘˘لا
ح˘لا˘صصم˘˘لا˘˘ب لا˘˘صصتلا و م˘˘ه˘˘صسف˘˘نا
و.ضضارعلا روهظ ةلاح يف ةيبطلا
حلاصصملا تلجصس لصصتم قايصس يف
فيطصسب ةملعلا ىفصشتصسمب ةيبطلا

ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ل˘˘ما˘˘˘ح ةأار˘˘˘مإا ة˘˘˘با˘˘˘صصإا
˘ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت،ا˘نورو˘˘ك
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لا تل˘ق˘ن و ة˘˘ن˘˘خ˘˘صسلا
ضضارعلا ضضعب روهظ دعب ةملعلا

و ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جا د˘ع˘ب و ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تتبثا روتصساب د˘ه˘ع˘م ى˘لا ا˘ه˘لا˘صسرا
، ضسوريفلاب ةباصصم هنا ضسما اهجئاتن
يتلا ةيبطلا ليلاحتلا جئاتن تءاج و

نولمعي ا˘صضر˘م˘م92 ـل تير˘˘˘جا

زيزع ينب ةيدلب˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب

يلامجإا نأا ملعلا ع˘م ،ة˘ي˘ب˘ل˘صس ا˘ه˘ل˘ك

ة˘يلو˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع

ةلاح25 ى˘˘لإا تل˘˘صصو ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘صس

بصسح و تايفو7 ليصسجت و ةدكؤوم

 .ضسمأا لوأا تلجصس يتلا تايئاصصحلا

تابارطسض’ا رارمتسسا عقوتي اميف
نيمداقلا نيعوبسس’ا لاوط ةيوجلا

نم ةيادب راطم’ا ةدوع
دÓبلا طشسوو قرششب مويلا

ةدوع ةيوجلا داصصرألل ينطولا ناويدلل عقوتي
ةيادب ةرقتصسم ريغلاو ةدرابلاو ةرطمملا ءاوجألا

نأا يلع ةيلخادلا قطانملا نم اقلطنا مويلا نم
قطانملا وحن ايجيردت  يوجلا بارطصضلا لقتني
ا˘ه˘صصخ˘ي ن˘يأا ة˘ي˘قر˘صشلاو ي˘ط˘صسو˘لا ة˘ي˘ل˘˘حا˘˘صسلا

عم ايلحم  ملم03 يدعتت وا لصصت ةربتعم راطمأاب
بصسحو .ةرارحلا تاجرد يف ضسوصسحم ضضافخنا
طقاصست ليجصست عقوتملا نم هناف ردصصملا تاذ
نع اهولع ديزي يتلا تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا ي˘ل˘ع جو˘ل˘ث˘لا
تاجرد ضضافخنل يدؤويصس ام وهو رتم فلألا
ة˘˘صصا˘˘خ ل˘˘ي˘˘ل ر˘˘ف˘˘صصلا نود ا˘˘م ي˘˘˘لا ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا
تاعاصس للخ حوارتت اميف ةيقرصشلا تاعفترملاب

تاذ عقوتتو اده  ةجرد21يلا41 نيبام راهنلا
ةدرا˘ب˘لا ءاز˘جألاو را˘ط˘ملا رار˘م˘ت˘صسا ردا˘˘صصم˘˘لا

ءارج تارتف يل˘ع ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘عو˘ب˘صسلا لل˘خ
ة˘يو˘ج˘لا تا˘بار˘˘ط˘˘صضلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس لو˘˘صصو
 درابلا ءاوهلا نم لتكو ةبوطرلاب ةلمحملا

ف ب
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ةيميلقإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت

ةعباتلا توكت˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

نم ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب سسيرآا ة˘ب˘ي˘ت˘كل

بل˘ع ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح

عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘ئا˘˘ج˘˘ضسلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ضصألا ة˘˘م˘˘ضشلا ةدا˘˘˘م اذ˘˘˘كو

ن˘˘ح˘˘ضش تا˘˘يرا˘˘ط˘˘بو ة˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لاو

مت ،ءارضش ةروتاف نودب تاعلوو

عون نم ةلفاح نتم ىلع اهزجح

ةيدلب هاجتإا ةمداق تناك يادنويه

تازوجحملا تلثمت ثيح .توكت

لÓهلا ةلكام ةمضش ةبلع052 يف

ةبلع001 ،غ03 نزو ةليضصألا

TSEW،001 عون رئا˘ج˘ضس

-RAM عو˘˘ن ر˘˘ئا˘˘ج˘˘ضس ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع

OROB،04عون رئاجضس ةبلع

ETIL OROBLRAM،09

ةبلعML،03 عون رئاجضس ةبلع

MISSAN،002 عون رئاجضس

MYR،002 عون رئاجضس ةبلع

لÓهلا ةلكام ةدلقم ةمضش ةبلع

42 ،غ03 نزو كن˘˘ف˘˘˘لا عو˘˘˘ن

ANAP عو˘˘ن ن˘˘ح˘˘ضش ة˘˘يرا˘˘ط˘˘˘ب

CINOS،052جات عون ةعلو

،جاتلا عون ةضصام ةدحو006و
ي˘ن˘ع˘م˘لا دا˘ي˘ت˘قا م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘لاو
.ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘ضسل
ع˘ل˘ضسلا بحا˘ضص د˘ضض ع˘˘فر ثي˘˘ح
ةرتوفلا مادعنا ةحنج ةزوجحملا

ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ح˘˘ن˘˘ج ع˘˘فر م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘يرادإلا م˘ي˘ضسار˘م˘˘لاو تارار˘˘ق˘˘لا

مت نيح يف ،ةلفاحلا قئاضس دضض

كÓمأا ىلإا تازوج˘ح˘م˘لا م˘ي˘ل˘ضست
لي˘كو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت ة˘لود˘لا
،ايميل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مت يتلا ةلفاحلا نأا ركذلاب ريدج
اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تازو˘ج˘ح˘م˘لا ل˘ق˘ن
ىلا نيضضرمملا لقنل ةضصضصخم
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘فو م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘˘كا˘˘ما
ليضصوتل ءارجاك كلذل رطضسملا

تارقم ىلا ةحضصلا كلضسلامع

ءا˘بو را˘ضشت˘نل ا˘يدا˘ف˘˘ت م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ه˘لÓ˘غ˘ت˘ضسا م˘ت ا˘م و˘هو ،ا˘نورو˘˘ك
.نوناقلل ةيفانم سضارغأا لقنل
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د˘ب˘ع ل˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘لاو ى˘˘ط˘˘عأاو
ةرا˘˘˘ضشا سسمأا لا˘˘˘كل˘˘˘˘ك ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
نم ددع وحن ةلفاقلا هذه قÓطنا
ىلع ةلوزع˘م˘لا ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب

ةدايز نب ىملضسو ، نقاريا رارغ
اهعم تلم˘ح ي˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا ي˘هو
م˘ت˘ي˘ضس ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ ا˘˘نؤو˘˘م
ةنطاقلا تÓئاعلا ىلع اهعيزوت
هذه تمضض امك ،  تايدلبلا هذهب
ن˘˘ي˘˘ضصت˘˘خ˘˘مو ءا˘˘ب˘˘طأا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا
لجأا نم نيعوطت˘مو ن˘ي˘ي˘نا˘ضسف˘ن
نا˘˘˘كضسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا

يتلا قطانملا هذهب نيرضصاحملا
اهب ةنطاقلا تÓئاعلا بلغأا يناعت
داو˘م˘لا ي˘˘ف حدا˘˘ف سصا˘˘ضصخ ن˘˘م
لقنلا ةكرح فقوت دعب ةيئاذغلا

نع كيهان ةريخألا هذه ىلاو نم
ةدجاوتملا ةيراجتلا لاحملا قلغ
عضضو يذلا رمألا اهتلق ىلعو اهب
قناخ راضصح ةمحر تحت اهناكضس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ل˘˘خد˘˘ت ن˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ن˘م ر˘ث˘كأا ار˘مأا ن˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ىلع فيفختلا لجأا نم يرورضض
قطانملا هذهب ةنطاقلا تÓئاعلا

جاتحتام ريفوت ىلع اهتدعاضسمو
اميضس ةيئاذغ داومو نؤوم نم هيلا

ىلع كÓه˘ت˘ضسإلا ة˘ع˘ضساو داو˘م˘لا
.تانّجعم˘لا اذ˘كو د˘ي˘م˘ضسلا رار˘غ
قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ل˘ضصت˘م
فلآا تلازل ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ةيلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع تÓ˘ئا˘ع˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ن˘˘ير˘˘ضشع˘˘لاو ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا

د˘ع˘ب د˘ي˘م˘ضسلا ةدا˘م ن˘م ا˘ه˘ت˘ضصح
هذ˘ه ن˘م ى˘لوألا ة˘ع˘فد˘لا ع˘يزو˘˘ت
ةيلولا تايدلب بلغأا ربع ةداملا
ةعبرألا مايألا لÓخ ةيلبجلا اميضس
رثكأا ل˘ي˘كضشت م˘غرو ، ة˘ي˘ضضا˘م˘لا

دييقتو ءاضصحإل ةيعمج005 نم
ىلإا جاتحت يتلا تÓئاعلا ءامضسأا

لإا  لجيج تايدلب ربع ةدعاضسملا
اهبلج مت يتلا ديمضسلا تايمك نأا
ن˘حا˘ط˘م˘لا سضع˘ب ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

مÓضسلا لبانضس نحاطم اديدحتو
مل سشوردخ ىيحي دلوأا ةيدلبب
تابلطلا لك ةيطغتل ةيفاك نكت
ىلإا رايمألا سضعب ءوجل رضسفيام
جراخ نحاطم عم تلاضصتا ءارجا
ةياجب يتلو˘ب اد˘يد˘ح˘تو ة˘يلو˘لا

تايمك بلج لجأا نم ةركضسبو
هع˘يزو˘تو د˘ي˘م˘ضسلا ن˘م ة˘ي˘فا˘ضضإا

ةجاتحم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ة˘ي˘ق˘ب ى˘ل˘ع
اهتضصح راظتنا يف تلازل يتلا

.ةداملا هذه نم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

4595ددعلا0202 ليرفأا70 ءاثÓثلا 5ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

  ديمصسلا ةدام نم اهتصصح راظتنا يف تÓئاعلا فلآا لازتل اميف

  لجيجب ةلوزعملا تايدلبلا وحن ةينماشضت ةلفاق قÓطنا
ديوزت لجأا نم كلذو لجيج ةيلولا ةمصصاع نم اقÓطنا كلذو ةيلبجلا لجيج ةيلو تايدلب نم ددع وحن ةريبك ةلفاق نينثإلا سسمأا تقلطنا
. دجتصسملا انوروك سسوريف تافلخم لعفب ةريخألا هذه ىلع بورصضملا راصصحلا تاعبت نم ليلقتلا مث نمو ةيئاذغلا نؤوملاب ةريخألا هذه ناكصس

ةنتاب

 نيديلا تامقعم عينشصتل ةيرشس ةششرو فاششتكإا
نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب ةيلاملاو ةيداضصتقلا ةقرفلا تنكمت

تءاجو ،ةيوديلا تامقعملا ةعانضصل ةيرضس ةضشرو فاضشتكا

نم غلبي سصخضش فيقوت ةيضضق ةيفلخ ىلع ،هذه ةيلمعلا

ةينلديضص هبضشو ةينلديضص داوم نزخي ناك ةنضس92 رمعلا

875 و نيديلا مقعم ةروراق1555 زجح مت ثيح بآارمب

اهل تقرطت يتلا ةيضضقلا يهو ،ةيحÓضصلا ةيهتنم ةيودا ةبلع

مت فوقوملا عم رضشابملا قيقحتلل دادتماو ،سسمأا ةعاضس رخا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ضشرو˘لا ن˘ع ف˘ضشكلاو ل˘˘ضصو˘˘ت˘˘لا

هطاضشن سسرامي اهبحاضص ناك ةنتاب ةديضشك يحب ةيعانضصلا

عم قيضسنتلاب و انوناق ةلهؤوملا تاطلضسلا نم سصيخرت نود

ةورواق0096 طبضض مت ةنتابب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم

قÓغم00021 ،للم004 و رتل10 يتعضس نم ةغراف

اهب ةطرضشأا ،ةيكيتضسÓب تاروراق ةخضضم00031 ،ةروراق

نودب درو ءام ىلع يوتحت ةروراق0238 ،ةعاضضبلا مضسو

61 ،تايا˘ف˘ضص40 ،ر˘ت˘ل0002 ة˘ع˘ضس ي˘لآا طÓ˘خ ،م˘˘ضسو

ءام ىلع نايوتحي ني˘ج˘ير˘ه˘ضص ا˘ه˘ن˘م ر˘ت˘ل0001 جيره˘ضص

ةفافضش ةلئاضس ةدامب ةأابعم رتل561 ةعضس ليمارب80 ،رطقم

ةلئاضس داوم هب رتل50 ةعضس ولد03 ،ةبيكرتلا ةلوهجم نوللا

ةلوهجم ةلئاضس ةدام هب رتل061 ةعضس نيليمرب ،ةلوهجم

ةفلتخم قيحاضسم ىلإا ةفاضضلاب حلملا ةدام ،تانولم ،كلذك

تاهجلا ماما ينعملا ميدقت راظتنا يف اذه ،ةبيكرتلا ةلوهجم

.ةيئاضضقلا
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ةيراجت تÓحم قلغ رارق39 تذفن اميف /يقاوبلا مأا

زجحتو نيبراشضملل داشصرملاب نمألا حلاشصم

  ةيكÓهتشسإلا داوملا نم ةربتعم ةيمك
يقاوبلا مأا ةيلو نمل رئاود نمأا حلاضصم فلتخم تنكمت

نم ةفلتخمو ةربتعم تايمك زجح نم ةريخألا ةرتفلا لÓخ

اهباحضصأا اهزوحي ناك كÓهتضسلا ةعضساولا ةيئادغلا داوملا

ةيلخ  نايب بضسحبو ةضشوضشغملا اهنمو ةينوناق ريغ ةقيرطب

يف يتأات يتلا تايلمعلا هذه ناف  ةماعلا تاقÓعلاو لاضصتإلا

ةفلاخمو سشغلاو را˘ع˘ضسألا ي˘ف ة˘برا˘ضضم˘ل˘ل يد˘ضصت˘ل˘ل را˘طإا

اذه لÓخ ةضصاخ ةينوناقلا ريغ تاطاضشنلل ةيميظنتلا حئاوللا

زجح نم اهت˘ن˘كم ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا بي˘ضصع˘لا فر˘ظ˘لا

ةنيرفلا ةدام نم ريطانق50 - ديمضسلا ةدام نم راطنق05.99

نم رتل9881 - كÓهتضسÓل حلاضص ريغ راطنق55.2 اهنم

نم غلك5.25 - ركضسلا ةدام نم غلك0761 - ةدئاملا تيز

داوم نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ى˘لا ة˘فا˘ضضلا˘ب .ةو˘ه˘ق˘لا ةدا˘م

تما˘ق ح˘لا˘ضصم˘لا تاذ نأا نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘˘ضشيو .ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ

حئاو˘ل˘لا تف˘لا˘خ ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م˘ل ق˘ل˘غ رار˘ق39 ذيفن˘ت˘ب

.ايلعلا تاطلضسلا نع ةرداضصلاو لوعفملا ةيراضسلا ةيميظنتلا
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يديهم نب ةنيدمب راجتلا دحأل نزخم لخاد ةأابخم تناك

751 و ةنيرفلاو ديمشسلا نم راطنق41 زجح

فراطلاب ركشسلا نم ةيمكو تيزلا نم ولد
فراطلاب يديهم نب ةرئاد نمأا ىدل ةطرضشلا حلاضصم تنكمت

عيبلل ةهجوم تناك ةيكÓهتضسلا داوملا نم ةيمك زجح نم

751 يف ةلثمتم ةزوجحملا ةعاضضبلا ،ةبراضضملا قيرط نع

دحاولا ولدلل رتل ةضسمخ ةعضسب ةدئاملا تيز ةدام نم ولد

ةنيرفلا ةدام نم راطنق5.3 و ديمضسلا ةدام نم راطنق1.11

ىلع روثعلا مت نيأا ركضسلا ةدام نم راطنق5.8 ىلا ةفاضضإلاب

ةنيدم طضسوب راجتلا دحأل نزخم لخاد ةأابخم ةعاضضبلا هذه

دعب  اهرعضس يف ةبراضضملاو اهراكتحا سضرغل يديهم نب

فلم هل زجنأا هقح يف ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتضسا

ىد˘ل ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ل˘ضسرأا ي˘ئا˘˘ضضق

.هل بوضسنملا مرجلا ىلع هتمكاحمل ناعردلا ةمكحم

¿.e©£≈

   نيطروتملا طبصضل ةرمتصسم تاقيقحتلا /لجيج

 ةرّوزم ةيلام قاروأاب لجيجب ةيليملاب ةيراجتلا تÓحملا نوقرغي نولوهجم

 توكتب نيصضرمملا لقنل ةصصصصخم ةلفاح نتم ىلع تناك/ةنتاب

ةشصام ةدحو006و رئاجشس ةبلع065و ةمشش سسيك054 زجح
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ة˘ي˘لا˘م˘˘لا قاروألا سسجا˘˘ه دا˘˘ع
راجتلا عجاضضم سضقيل ةروزملا
لجي˘ج ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةربتعم ةيمك فاضشتكا دعب كلذو
نم ددع لبق نم قاروألا هذه نم
هذهب ةيراجتلا تÓحملا باحضصأا
طضسو ثيد˘ح˘لا رود˘يو .ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ندم ثلاث ةيليملا ةنيدم ناكضس
ةمضصاع نم لك دعب لجيج ةيلو
نع ريهاطلا ةنيدم اذكو ةيلولا

نم ةربتعم ةيمكل نيلوهجم خضض
ى˘ل˘ع ةروز˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا قاروألا

ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م ىو˘˘ت˘˘ضسم

ي˘ت˘لا ة˘ف˘ه˘ل˘لا ة˘لا˘ح ن˘ي˘ل˘غ˘˘ت˘˘ضسم
لعفب ةق˘ط˘ن˘م˘لا لا˘ح˘م ا˘ه˘ضشي˘ع˘ت
ىلع نينطاومل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإلا
نم مهمامأا هود˘جوا˘م ل˘ك ءا˘ن˘ت˘قا

تاذ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ داو˘˘˘˘م
لهضسام وهو  عضساولا كÓهتضسإلا

تاذ بضسح تا˘ه˘ج˘لا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع خ˘ضض ردا˘˘ضصم˘˘لا
لاحملاب ةروزملا ةيلاملا قاروألا
لوادتلا نهر اهعضضوو ةيراجتلا

0002و0001 ةئ˘ف ن˘م ا˘م˘ي˘ضس

را˘ج˘ت˘لا سضع˘ب ح˘ج˘ن د˘قو .را˘ن˘يد
ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م اذ˘˘كو
قاروألا هذ˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘مأا فا˘˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘˘كا

دو˘˘ضست ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع غÓ˘˘˘بإلاو

نأا سصو˘ضصخ˘ب ةر˘ي˘˘ب˘˘ك فوا˘˘خ˘˘م

تلازل اهنم ىرخأا ةيمك نوكت

اهبيرضست مت امبرو لوادتلا نهر

ة˘يلو˘لا ن˘م ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘˘م ى˘˘لإا

ه˘ل˘ع˘˘ف˘˘يا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ضصو˘˘ضصخ

ةيلولا ناكضسب انوروك سسوريف

مه ةمث د˘ع˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ا˘هرا˘ج˘تو

حابرألا قيق˘ح˘ت ىو˘ضس م˘ه˘ب˘ل˘غأل

ل˘ك ع˘ي˘ب˘ل ع˘ضضو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضساو

.علضس نم ةيراجتلا مه˘تÓ˘ح˘م˘با˘م

نأاب رداضصملا سضعب دكؤوتو اذه

خ˘ضضب او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا سصا˘˘خ˘˘ضشألا

ىلع ةروكذم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا قاروألا

ةي˘ل˘ي˘ملا ة˘يد˘ل˘ب لا˘ح˘م ىو˘ت˘ضسم

نأاو ةيلولا جراخ نم نوردحني

مهيلع سضبقلل ةيراج تاقيقحتلا

ا˘ه نأاو ا˘م˘ل˘ع م˘ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو

اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا تضسيل

ةروز˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م قاروأا بير˘˘˘ضست

قبضس ثيح لج˘ي˘ج ة˘يلو م˘ي˘ل˘قا˘ب

ة˘طر˘ضشلا ح˘لا˘ضصم تردا˘˘ضص نأاو

ةربتعم تايمك   ةيلولاب كردلاو

ا˘م˘ك ،ةد˘ل˘ق˘م˘لا قاروألا هذ˘ه ن˘˘م

لخاد نم سصاخضشأا ةدع تفقوأا

ا˘يا˘˘عر ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘يلو˘˘لا جرا˘˘خو

نمم ةيقيرفإا تايضسنج نم بناجأا

. تايلمعلا هذه يف اوطروت
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ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘˘لأ مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت

لظلأ قطانم ىلإأ ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ

ة˘م˘ل˘ع˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘ب ةدو˘جو˘م˘لأ

تاعيرتلأو يبياطصش ،ةفرصشلأو

ىلع ةفق0041 وحن عيزوتل

دعب كلذو ،ةزوعملأ تÓئاعلأ

ةفق431 ع˘يزو˘ت˘ب تما˘˘ق نأأ

ر˘بر˘ب ن˘ي˘عو يز˘˘يزو˘˘ب  ي˘˘ح˘˘ب

كراصشي ثيح .يديأرصس ةيدلبب

ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ  ة˘ب˘ه˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘م˘˘حألأ لÓـه˘˘˘لأ

تح˘ت ة˘ي˘مÓ˘صسإلأ ة˘˘فا˘˘صشكلأو

طا˘˘صشن˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م فأر˘˘˘صشإأ

ةيلوب نماصضتلأو يعامـتجلأ

ةهجو˘لأ نو˘كت˘صس ن˘يأأ،ةبانع

ةميقملأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ى˘لإأ مو˘ي˘لأ

ةيدلب نم لكب لظلأ قطانمب

ة˘يد˘ل˘بو ،ة˘˘فر˘˘صشلأو ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

ثي˘ح ،ي˘ب˘يا˘ط˘صشو تا˘ع˘ير˘ت˘˘لأ

0041 عيزوـتب ةلفاقلأ موقتصس

تÓئاعلأ ،ةيئأذغ دأوم اهب ةفق

ىلإأ ةفاصضإأ،ةريقفلأو ةزوعملأ

لـخد ل نيذلأ لامعلاب لفكتلأ

لمع ن˘م ه˘نو˘ن˘ج˘ي ا˘م لإأ م˘ه˘ل

مهتد˘عا˘صسم ل˘جأ ن˘م ،م˘ه˘مو˘ي

سسور˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘صشت˘˘˘نأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف يذ˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘˘ك

لمعلأ نع فقوتلأ نينطأوملأ

ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ ي˘˘˘ف

ءأر˘جإا˘˘ك كلذو ،تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لأو

أذهب ةبا˘صصإلأ يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ئا˘قو

هتفصشكام بصسح كلذو ،ءابولأ

يتلأ،ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ ردا˘˘صصم

ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نأأ تفا˘˘˘˘صضأأ

لمصشتل لصصأوتتصس ةينماصضتلأ

تايدلب˘ب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ة˘فا˘ك

هذ˘˘ه ىر˘˘خألأ ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو

انرداصصم تفاصضأأو أذه ،مايألأ

عزو˘ت˘صس تأد˘عا˘صسم˘لأ هذ˘ه نأأ

عم قيصسنتلاب اهيقحتصسم ىلع

نود رئأودلأو تايدلبلأ ءاصسؤور

ريدم هتهج نم ،لقنتلل ةجاحلأ

ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلأ طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لأ

لاق ةبان˘ع ة˘يلو˘ب ن˘ما˘صضت˘لأو
م˘ه˘نأأ ة˘ق˘با˘صس  ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ةيمك يلأوح أرخؤوم أولبقتصسأ

ةنيرفلأو ديمصسلأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
حلملأ ةدام نم ةريبك ةصصحو
نم ةربتعم ةيمك ىلإأ ةفاصضإأ

ي˘ت˘لأو ،ر˘ت˘ل5 ة˘ع˘صسب تيز˘˘لأ
ةزوعملأ تÓئاعلأ ىلإأ هجوتصس
تأذ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘عأد، ةر˘˘ي˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لأو
ى˘˘لإأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ

م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب˘˘ب مأز˘˘ت˘˘للأ ةرور˘˘صض
انمثم سسوريفلأ راصشتنأ يدافتل
زواجتل عيمجلأ دو˘ه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت
تـم˘˘لأأ ي˘˘ت˘˘لأ ةـن˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
لود يقا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب˘ب
.ملاعلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف4595ددعلا0202 ليرفأا70 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

 ناكسسلا ىدل افوخ تقلخ تايلمعلا

راجحلإ ةنيدم طصسوب ةيراجت تÓحم ةدعو لزانم ةثÓث ىلع وطصسلإ

تاعيرتلاو يبياطسش ،ةفرسشلاو ةملعلا ةيدلب سسمتسس ةيلمعلا

لظلإ قطانمب اهيقحتصسم ىلع مويلإ اهعيزوت رظتنت ةفق0041
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ة˘˘صسصسؤو˘˘م لا˘˘م˘˘ع ل˘˘صصأو˘˘ي

ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ (ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن /ة˘˘با˘˘ن˘˘ع)

ريهطت˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

انوروك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

لÓ˘˘خو ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كصشب كلذو

ةليل˘ي˘لأو ة˘يرا˘ه˘ن˘لأ ن˘ي˘تر˘ت˘ف˘لأ

ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حألأ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

تا˘˘حا˘˘صسلأو تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأو

ةيدلبب تا˘قر˘ط˘لأو عرأو˘صشلأو

هناف انرداصصم بصسحو .ينوبلأ

ةيزأرتحلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ را˘طأ ي˘ف

انوروك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ةصسصسؤوملأ ريدم فأرصشإأ تحتو
ف˘ث˘كم ج˘ما˘نر˘ب نإا˘ف «م˘˘ير˘˘ك»
لبق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ ير˘ج˘ي
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لأو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
«ةنباع˘صش سسي˘نأأ» ن˘ير˘صشا˘ب˘م˘لأ

يف لث˘م˘ت˘ي «يرا˘صص م˘ي˘ل˘صس»و
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘˘ث˘˘كت
عيمج يف فيظنتلأو ميقعتلأو
ةصسصسؤوم˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ةمÓصس ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل كل˘لذو
ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يد˘لأ ر˘مألأ ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ نا˘صسح˘ت˘صسأ ي˘ق˘ل
لامع طاصشن نم ينوبلأ ةيدلبب
ة˘با˘ن˘ع) ة˘صسصسؤو˘م ي˘لوؤو˘˘صسمو
عيباصسلأ هذه لÓ˘خو (ة˘ف˘ي˘ظ˘ن
ةيلمعلأ تصسم ةريخألأ مايألأو
ة˘˘حا˘˘صسلأو ز˘˘˘كر˘˘˘م ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأ
ةرصضخوبو ،قئأدحلأ ،ةيزكرملأ

يد˘ي˘صسو ةرور˘عزو˘ب˘˘بو،3
رصضخلل ةلم˘ج˘لأ قو˘صس ،م˘لا˘صس
زكرمو ،دجاصسملأو  هكأوفلأو

،نكصسم054 يحو ،نيوكتلأ

،ممقلأ يحو ، نكصسم002و
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب ىر˘خأأ ءا˘ي˘حأأو

ىلع ةلثامم تاي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب

نكصسم009 ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم
ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو
عمتجملأ يلثممو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
طاصشنلأ نع Óصضف أذه يندملأ
ع˘فر ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ دا˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ةيلزنملأ تاياف˘ن˘لأو ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل
فأر˘˘صشأ تخ˘˘ت أرا˘˘ه˘˘نو Ó˘˘˘ي˘˘˘ل
ةراصشإÓل .نيتقر˘ف˘لأ ي˘لوؤو˘صسم
(ةف˘ي˘ظ˘ن/ ة˘با˘ن˘ع) ة˘صسصسؤو˘م نأأ

ايلامو ايدا˘م ا˘ه˘تأذ˘ب ة˘ل˘ق˘ت˘صسم
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تصسي˘˘لو ا˘˘ير˘˘ي˘˘ي˘˘صستو
.ةيدلبلأ حلاصصمل

اهريدم فارسشإاب ةلسصاوتم ريهطتلاو ميقعتلا تايلمع

ينوبلإ يف ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم لامعل فثكم طاصشن
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ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ بصسحو
يلع وطصسو ةقرصس تايلمع تلجصس هنأل

نئاكلأ نكصسم205 يحب لزانم ةثÓث
ةيدلبلأ ر˘ق˘م ةأذا˘ح˘م˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘صسو˘ب
نمأأ ز˘كر˘م ن˘م ط˘ق˘ف را˘ت˘مأأ د˘ع˘ب ي˘ل˘عو
ىلع وط˘صس ل˘ي˘ج˘صست بنا˘ج ى˘لإأ ةر˘ئأد˘لأ

ةبصصقم اهنيب نم ةيراجت تÓحم ةدع
ثي˘ح ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو يو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
أركاب ةكرحلأ فقو˘ت ة˘با˘صصع˘لأ ل˘غ˘ت˘صست

يتلأ راجحلأ ةنيدم هب فرعت ام سسكع
ةعاصس يتح ةحوتفم تÓحملأ اهب يقبت
ءأو˘صشلأ تÓ˘ح˘م ي˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
ن˘م ى˘لوألأ تا˘عا˘صسلأ ي˘ت˘˘ح ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
تأءأر˘جإأو ر˘ج˘ح˘لأ سضر˘ف ع˘مو حا˘ب˘صصلأ

ه˘ب˘صش ة˘كر˘ح˘لأ ح˘ب˘صصت تÓ˘ح˘م˘لأ ق˘˘ل˘˘غ
ىدأأ ا˘م˘م ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو˘˘ب ة˘˘مود˘˘ع˘˘م
يلع اهيصشفتو ةقرصسلأ ةرهاظ راصشتنإل
تÓحملأ باحصصأأ بلاط دقو ةداعلأ ريغ

205 يح ناكصس أذكو ىلوألأ ةجردلاب

نم ةينمألأ تايرودلأ فيثكت ةرورصضب
يتلأ تا˘با˘صصع˘لأ طا˘صشن ن˘م د˘ح˘لأ ل˘جأأ

تحتف يذلأ تقولأ يف أرخؤوم ترهظ
ةيفلخ ىلع اقيقحت نمألأ حلاصصم هيف
نو˘ن˘طأو˘م ا˘ه˘ب مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ يوا˘˘كصشلأ

نم وطصسلل مهصضرعت ةيفلخ يلع راجتو

ة˘˘با˘˘صصع˘˘لأ دأر˘˘˘فأأ ة˘˘˘يو˘˘˘ه ف˘˘˘صشك ل˘˘˘جأأ
رعذ˘لأ ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
ةنيدملأ طصسو ىوتصسم ىلع ةلجصسملأ

.عوبصسأأ ذنم

ملو نمألاب فرعت تناك ءايحأاب اهعون نم ىلوألا دعت ةثداح يف ةيراجت تÓحمو لزانم ةدع ىلع وطسس تايلمع راجحلا ةنيدم طسسو تدهسش
 .Óيل يحسصلا رجحلا عم انمازت ةميرجلا لاحفتسسا ببسسب بعر ةلاح يف نينطاوملا لخدأا امم تلاحلا هذه لثم تلجسس نأا قبسست

رسشع يناثلا يرسضحلا نمألا رسصانع فرط  نم

ةيئإذغ دإوم نم راطنق02 يلإوح زجح

  زافق0006 و
عم قيصسنتلاب رصشع يناثلأ يرصضحلأ نمأÓل ةطرصشلأ رصصانع تحجن

دأوم نم راطنق02 يلأوح زجح نم ،ةبانع ةيلول ةراجتلأ ةيريدم

80 ،معدملأ ركصسلأ ةدام نم ريطانق90 اهنم ،ةفلتخم ةيئأذغ

451 ،ديمصسلأ ةدام نم غلك021 ،ةدئاملأ تيز ةدام نم تأروراق

لخأد زجح مت امك ، ةفلتخم نئاجع ىلإأ ةفاصضإأ ،ةدبزلأ ةدام نم غلك

لخأد مامح طبصض عم ،يبأرز ،سصحفلل زافق0006 عدوتصسملأ
قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ مت نيأأ  ،سصافقأأ

علصس نيزخت ةيصضق نع ، ةنصس14 رمعلأ نم غلابلأ ،فلاخملأ
لخدتو ةيصسيلدت ةيراجت ةطصشنأأ ةصسرامم عم ،ةبراصضملأ سضرغب
تاصسرامملأو ةبراصضملأ ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م

     eÉRhR HƒY«û°á.ةينوناقلأ ريغ ةيراجتلأ

ينوبلا ةيدلب «روك» يف مويلا دعوملا

رامع يديصس ناكصس
مدلاب عربتلإ ةلمح يف ءإدنلإ نوبلي

عربتلأ ةنحاصش ىلع ةربتعم دأدعأاب رامع يديصس ةيدلب ناكصس دفأوت
ةبانع ةيلول مدلاب عربتلل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ ءأدن أوبلو يف مدلاب

يجاب ديهصشلأ جوف ءاصضعأأو «5/4VU » ةيعمج ءاصضعأأ لمع ثيح

ةيلمعلأ هذه ريطأات ىلع ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘مÓ˘صسإلأ ة˘فا˘صشكل˘ل را˘ت˘خ˘م
نأا˘ف ة˘ق˘با˘صسلأ ا˘ندد˘ع ي˘ف ا˘ن˘ف˘صشك نأأو ق˘ب˘صس ا˘م˘كو ،ا˘ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ةرتفلأ هذه يف ةيويحلأ ةداملأ هذهل ةصسام ةجاحب ةبانع تايفصشتصسم
دقو ،مدلل نوجاتحي نيذلأ ىصضرملأ نم ريبك ددع دجأوت ببصسب

ةيدلب ناكصس أوثحو اصضيأأ مدلاب«5/4VU ةيعمج» ءاصضعأأ عربت

نم ةيأدبو مويلأ دعوملأ نوكيصسو ،ةكراصشملأ ىلع رامع يديصس
ةنحاصش رظتنت ثيح ينوبلأ ةيدلبب «روكلأ» يف احابصص ةرصشاعلأ
.ةوقب روصضحلأو ءأدنلأ ةيبلت ينوبلأ ناكصس نم مدلاب عربتلأ

S°∏«ªÉ¿.Q

  يئابرهك  كلسسل هسسمل ببسسب

قورحب باـصصي ينيثÓث
 يدلبلإ حبذملاب دـيلاب ىـلوألإ ةجردــلإ نم

ةجردلأ  نم قورحب  رمعلأ  نم  ثلاثلأ  دقعلأ يف  باصش  بيصصأأ
حبذمب يئابرهك كلصسل ه˘صسم˘ل ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن ى˘ن˘م˘ي˘لأ د˘ي˘لا˘ب ى˘لوألأ
لاصصتلأو مÓعإلاب فلكملأ فصشك .ةبانعةيلوب راطملأ قيرطب
تقلت هرصصانع نأأ »ةعاصس رخآأ»ـل  ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ  ةيريدمب
حبذمب قورحب باصش ةباصصإأ هدافم ءأدن سسمأأ لوأأ راهن فصصتنم
ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع،ركذلأ فلاصسلأ نأونعلاب

،ةنصس03 رمعلأ نم غلبي باصصملأ نأ نيبت ةنياعملأو لوصصولأ روفو
كل˘˘صسل ه˘˘صسم˘˘ل ءأر˘˘ج  ى˘˘لوألأ ة˘˘جرد˘˘لأ ن˘˘˘م قور˘˘˘ح˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت

مث  ناكملأ  نيغ يف  ةيلوألأ تافاعصسإلأ هل تمدق  ثيح،يئابرهك
يقلتل  انيصس نبأ ىفصشتصسمب  قورحلأ ةحلصصم ىلإأ روفلأ ىلع  لقن
  eÉRhR.Ü.مزÓلأ جÓعلأ

نــطبلا يف  ملآاب  هتباسصإا  دعب

ينيبيلف ةنايصص سسدنهم لقنت ةيندملإ ةيامحلإ
دصشر نبإ ىفصشتصسم ىلإإ ةيبنجأإ ةرخاب نم

ةبانعب ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع سسمأأ لوأأ را˘ه˘ن ف˘صصت˘ن˘م تل˘ق˘ن
ىلإأ ةيبنجأأ ةيراجت ةرخاب نم ةينيبيلف ةيصسنج  نم ةنايصص سسدنهم
،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ تلاجعتصسلأ

تافاعصسإلأ هل تمدق ثيح ،نطبلأ يف ملآاب هتباصصإأ ببصسب كلذو
.ىفصشتصسملل  هلقن لبق  ناكملأ  نيع يف ةيلوألأ
ب.م

ةحيحسص ريغلاو ةللسضملا رابخألا نم أاربت

راجحلإ رإديصس بكرم
  ةيمصسرلإ هلاصصتإإ لئاصسو نع فصشكي

ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع هرد˘صصأأ نا˘ي˘ب ي˘ف را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘صس بكر˘م ف˘صشك

هيعبتتمل«RAJDAH LE REDIS» كوبصسيافلأ يف ةيمصسرلأ

لئاصسول يمصسرلأ راطإلأ جراخ تامولعم يأأ رصشن نم أأربتي هنأأ
ىلع ةيمصسرلأ ةحفصصلأ يف ةلثمتملأو بكرملاب ةصصاخلأ لاصصتإلأ
ة˘كب˘صشلأ ي˘ف ي˘م˘صسر˘لأ ع˘قو˘م˘لأو «ر˘ت˘يو˘ت» با˘صسحو كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ
طبأور رصشنب تماقو ،بوتويلأ يف ةيمصسرلأ اهتانقو ةيتوبكنعلأ

.ةحيحصص ريغو ةللصضم رابخأأ يأأ لوأدت يدافتل عقأوملأ هذه
S¢.Q 
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ءÓكو نم ةعومجم سسمأأ ةحيبصص ماق
سسايق ةزهجأأ ءانتقأ نم ةبانعب كمصسلأ عيب
ى˘لإأ ا˘ه˘م˘ي˘ل˘˘صست م˘˘تو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ةرأر˘˘ح˘˘لأ
ىوتصسم ىلع ةبقأرملاب ةينعملأ حلاصصملأ

تأرأدإلأو ةبانعل يرح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ ءا˘ن˘ي˘م

ءابولأ نم رثكأأ ةياقو لجأأ نم ةقÓعلأ تأذ

د˘ي˘صصلأ ر˘يد˘م ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘صضح˘˘ب كلذ و

سسيئر بئان و ةيديصصلأ درأوملأ و يرحبلأ

ةيبرتو يرحبلأ ديصصلل ةيرئأزجلأ ةفرغلأ

بت˘كم˘لأ و˘صضع و ي˘ل˘ت لا˘م˘ج تا˘ي˘ئا˘م˘˘لأ

ر˘يد˘م و د˘يزو˘ب ر˘صصا˘ن ة˘فر˘غ˘ل˘ل ي˘˘ئلو˘˘لأ

،ي˘كر˘ت ن˘ب ن˘يد˘لأر˘ي˘خ ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘فر˘˘غ˘˘لأ

اهنأأ ةصصاخ ءانثلأ ةردابملأ هذه قحتصستو

نم لك ةرأرح ةجرد ديدحت يف مهاصستصس

ةبانع يف يرحبلأ ديصصلأ ءانيم ىلإأ لخدي

راطإأ يف ةجر˘خ˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم

.انوروك سسوريف نم ةياقولأ ريبأدت

كمسسلا عيب ءÓكو نم ةعومجم نم ةردابمب

  يرحبلإ ديصصلإ ءانيم يف ةرإرحلإ سسايق ةزهجأإ ءانتقإإ
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تÓحملإ باحصصأإ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ما˘ق
ةحÓفلإ عاطق تامزل˘ت˘صسم ع˘ي˘ب
تا˘تا˘ب˘˘نو ة˘˘يودإو ةد˘˘م˘˘صسأإ ن˘˘م
فانئتصسإو اهحتف ةداعإاب روذبو
قÓ˘غإإ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب م˘ه˘˘طا˘˘صشن
تبرا˘ق ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لإ
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسألإ
ةيدلببو ةبا˘ن˘ع˘ب ز˘كر˘م را˘ج˘ح˘لإ
ا˘˘م˘˘هو فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب سسا˘˘ب˘˘˘صسب˘˘˘لإ
لابقإ افرعت نيتللإ ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ

تإرمثتصسملإ باحصصإ لبق نم
ءانتقإÓل امهيلع ةبانعب ةيحÓفلإ

.ةيحÓفلإ تامزلتصسملإ لم
نم ديدعلإ تاحيرصصت بصسحو
سسمأإ »ةعا˘صس ر˘خأإ»ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ
تÓحملإ هذه قلغ نإاف نينثإلإ
بب˘صسب ة˘ي˘صضا˘م˘لإ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ ي˘˘ف
اهترقأإ يتلإ ةيزإرتحلإ ريبإدتلإ
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘لود˘˘لإ

فقوتلإ يف مهل تببصست انوروك
رذ˘ب˘لإو ثر˘ح˘لإ تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘ع
با˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘صسب م˘˘˘ه˘˘˘عإرز˘˘˘م˘˘˘ب
ةدا˘˘صضم˘˘لإ ة˘˘يودألإو ةد˘˘م˘˘˘صسألإ
ا˘˘ير˘˘ت˘˘كب˘˘لإ عإو˘˘نإ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ىلع روذبلإ كلذكو تايرطفلإو
قلطنإ ثيح مطامطلإ ةرذب رإرغ
روذ˘˘ب ة˘˘عإرز ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ
عورصشلل اهليتصشت م˘ت م˘طا˘م˘ط˘لإ

ةلتصش سسرغ مصسوم يف ايمصسر
لمأاي يتلإ ةيعان˘صصلإ م˘طا˘م˘ط˘لإ

هذه مصسوملإ نوكي نأإ نيحÓفلإ
ة˘ق˘فإر˘م˘ب ة˘صصا˘خ إر˘ي˘فو ة˘ن˘صسلإ

ةيحÓفلإ ةيريدم حلاصصم معدو
ة˘ي˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لإو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
ةيتابنلإ تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ
ة˘ق˘فإر˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لإ

عإرز˘م˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘قإر˘˘مو
تإر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لإو لو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لإو
سسرغلإ مصسوم ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ

ن˘م لو˘صصح˘م˘لإ إذ˘ه˘ل ي˘ن˘ج˘لإو
م˘يد˘˘ق˘˘تو م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لإ جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
.ةمزÓلإ تإداصشرلإو حئاصصنلإ

فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإإ نأإ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ ىر˘˘يو
ر˘فو˘ي˘˘صس ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
رصضخلل ةل˘م˘ج˘لإ قو˘صس ن˘يو˘م˘ت
نينطإوملإ يلا˘ت˘لا˘بو ه˘كإو˘ف˘لإو
تاجتن˘م˘ل˘ل فا˘ن˘صصإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
اطاطبلاك ةيمصسوم˘لإ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ

سسخ˘˘˘لإو رز˘˘˘ج˘˘˘لإو ل˘˘˘صصب˘˘˘˘لإو
حمصسيصس ام اهريغو ه˘نا˘ب˘ل˘ج˘لإو
ف˘˘قو˘˘ت مإ را˘˘ع˘˘صسألإ ع˘˘جإر˘˘˘ت˘˘˘ب
يدؤويصس مهعإرزم يف مهطاصشن
ة˘ل˘م˘ج˘لإ قإو˘صسإ ي˘ف ةرد˘˘ن ى˘˘لإ

يف ةدايزلإ يلات˘لا˘بو ة˘ئز˘ج˘ت˘لإو
سسف˘ن ي˘ف ن˘يد˘كؤو˘˘م. را˘˘ع˘˘صسألإ
ريبإدتب مه˘مإز˘ت˘لإ ى˘ل˘ع قا˘ي˘صسلإ
نم انوروك سسوريف نم ةياقولإ

ة˘مÓ˘صسلإ تإءإر˘جإ عا˘ب˘تإ لÓ˘خ
ع˘م نا˘مألإ ة˘فا˘صسم˘˘ب مإز˘˘ت˘˘للإو
ط˘ي˘ح˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لإو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لإ

ردجيو .ةيحÓفلإ مهتإر˘م˘ث˘ت˘صسم

نع تنلعإ تناك ةموكحلإ نأإ
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب سصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لإ
ةانثتصسملإ ةيراجت˘لإ تا˘طا˘صشن˘لإ

مراصصلإ د˘ي˘ق˘ت˘لإ ع˘م ق˘ل˘غ˘لإ ن˘م
د˘عا˘ب˘ت˘˘لإو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ طور˘˘صشل
ة˘˘نا˘˘ي˘˘صص ل˘˘م˘˘صش ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ
اهتبقإرمو اهعإو˘نأا˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لإ
را˘ي˘غ عا˘ط˘ق ةرا˘ج˘ت ،ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لإ
ةيرور˘صضلإ مزإو˘ل˘لإ ،تإرا˘ي˘صسلإ
، ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ ثإر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
ةيبرتو يرحبلإ ديصصلإ تاطاصشن
و كم˘˘صسلإ ع˘˘ي˘˘بو تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لإ
ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘تو ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صشن
ةرا˘ج˘ت ، ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ تÓ˘خد˘م˘لإ
، تا˘˘نإو˘˘ي˘˘ح˘˘لإ مزإو˘˘لو ة˘˘يذ˘˘غأإ

ة˘صصا˘خ˘لإ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ بتا˘كم˘˘لإ
.ي˘˘لآلإ مÓ˘˘عإلإ تإز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
را˘طإ ي˘ف نأإ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لإو
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لإ

ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لإ نا˘˘˘ك ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تإر˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لإ با˘˘˘ح˘˘˘صصإو
ةيريدم عم قيصسنتلابو ةيحÓفلإ
ةبانع ةيلول ةيحÓفلإ حلاصصملإ
ن˘م م˘هدا˘ت˘ع ر˘ي˘˘خ˘˘صست˘˘ب إو˘˘ما˘˘ق
ي˘ف ا˘هر˘ي˘غو ه˘ي˘˘عإرز تإرإر˘˘ج
مي˘ق˘ع˘ت˘لإو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لإ تا˘ي˘ل˘م˘ع
قطانم˘لإو ءا˘ي˘حألإ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
قفإرملإو زكإر˘م˘لإو تا˘حا˘صسلإو
تايدلب ىوتصسم ىلع ةيمومعلإ
.ةيلولإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA  70GCaôjπ 0202Gd©óO4595 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

  يئزجلا يحسصلا رجحلا نم موي لوأا

 نينطاوملا فرط نم ريبك مازتلإا و بواجت

قلغلا نم مهطاسشن ءانثتسسإا دعب

 راجحلاب روذبلاو ةيودألا عيب تÓحم حتف دعب عارزملا ىلإا نيحÓفلا ةدوع

ةيعوتلاو صسيسسحتلا تلمح مغر

ةمÓضسلا تاءارجإاب ديقتلا نود ديمضسلا ءارضش ىلع نينطاوملل ريبك تفاهت

ذإا ةددسشم ةينمأا تاءارجإا طسسو نينطاوملا فرط نم مازتلاو بواجت ةبانع ةيلوب يئزجلا يحسصلا رجحلا نم لوألا مويلا دهسش
.ةسصتخملا ةينمألا تاهجلا نم ةسصخر مهل نم ءانثتسساب جورخلاب صصخسش يأل حمسسي ل
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مايإ ىلوإ يف اصضيإ ظحÓي امو
ع˘ي˘م˘ج˘ل ما˘ت˘لإ ق˘ل˘غ˘˘لإ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ
ءانثت˘صسا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ
طاصشنلإ ةصسراممب اهل حومصسملإ

دنعو . تايلديصصلإ رإرغ ىلع
دقف ةنيد˘م˘لإ جرا˘خ˘م و ل˘خإد˘م
ل ثي˘ح ة˘ي˘ن˘مأإ ز˘جإو˘˘ح تب˘˘صصن
ةطرصشلإو ينطولإ كردلإ حمصسي

لإإ رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب سصخ˘˘˘˘˘صش يأل

تا˘ه˘ج˘لإ ن˘ع ردا˘صص ح˘ير˘صصت˘ب

اهتهج نم ،ة˘صصت˘خ˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘مألإ

ينطولإ كردلإ و نمألإ حلاصصم

فوقولل ةينإديم تاجرخ تمظن

تإءإر˘جإإ ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

رب˘ع ي˘ئز˘ج˘لإ ي˘ح˘صصلإ ر˘ج˘ح˘لإ

ةنيدم عرإوصش و ءايحأإ فلتخم

بوا˘ج˘ت˘˘لإ نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

فر˘˘ط ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ي˘˘˘عو˘˘˘لإو

ن˘صسح˘ت˘صسإ ن˘يذ˘لإ ،ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ

نم يتلإ تإءإرجلإ هذه مهبلغإ

ءابولإ راصشتنإ نم دحت نأإ اهنأاصش

عرإو˘˘صشلإ بل˘˘غإ تنا˘˘ك ثي˘˘˘ح ،

اهصشورع ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘خ ءا˘ي˘حألإو

نينطإوملل يلك هبصش مإزتلإ عم

ا˘م و˘هو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ن˘مألإ ح˘لا˘˘صصم ما˘˘ه˘˘م ل˘˘ه˘˘صسي

نوموقي نيذلإ ينطولإ كردلإو

نو˘˘لود˘˘ب˘˘يو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب

ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ةرا˘ب˘ج تإدو˘ه˘˘ج˘˘م

ىلع ظافحلإو نينطإوملإ ةيامح

ن˘ع كي˘ها˘ن رإر˘ق˘ت˘صسلإو ن˘مألإ

ةيعوتلإ تÓمح يف مهتكراصشم

ةياقولل مي˘ق˘ع˘ت˘لإو سسي˘صسح˘ت˘لإو

ع˘˘ن˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘˘م

 .هراصشتنإ
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ة˘ن˘يد˘م تا˘يد˘ل˘ب بل˘˘غإ لإز˘˘ت ل
ر˘ها˘ظ˘م˘لإ سضع˘ب د˘ه˘صشت ة˘با˘ن˘ع
د˘˘يد˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلإ
إو˘لإز˘يل ن˘˘يذ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
ديمصسلإ ءإر˘صش ى˘ل˘ع نو˘ت˘فا˘ه˘ت˘ي
يموي سضاصضتكإ يف نيببصستم
ىلع ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ ما˘مأإ

ينوبلإ تايدلب هدهصشت ام رإرغ
تظحول ثيح لاحربو ةملعلإو
ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ر˘˘˘ي˘˘˘بإو˘˘˘˘ط سسمأإ لوأإ

نود نينطإوملإ طصسو كاكتحإو

ةياقولإ تإءإرجإ مإرتحإ وإ ديقتلإ
ةلتمث˘م˘لإ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م
ع˘˘صضو و نا˘˘مألإ ة˘˘˘فا˘˘˘صسم ي˘˘˘ف
تÓمحلإ مغر إذ˘ه، تا˘ما˘م˘كلإ
ةفاصضإ ةيوعوتلإو ةيصسي˘صسح˘ت˘لإ
و ةراجتلإ ةيريدم تانيمطت ىلإإ

ريغ ،كلهتصسملإ ةيامح ةمظنم
لظ يف يدانت نمل ةايح ل هنإ

قايصسلإ تإذ يف ، يعولإ بايغ
ةبانع ةنيدمب قطانم ةدع سشيعت

،انوروك سسوريف عله عقو ىلع
دإوملإ ىلع نينطإوملل تفاهتو
ن˘م فوا˘خ˘م بب˘صسب ة˘ي˘˘ئإذ˘˘غ˘˘لإ

قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لإ را˘صشت˘نإ
نم م˘غر˘لإ ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ع˘صسوأإ
ةر˘فو˘ب تا˘ط˘ل˘صسلإ تا˘ن˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت
مت ثيح .لماك ماعل تاجتنملإ

ة˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘بإو˘˘˘˘ط د˘˘˘˘صصر
ل˘خإد˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ دإو˘م˘لإ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘˘م
مإدقإإ ظحولو ،ةبانعب ةدع ءايحأاب
تاي˘م˘ك ءإر˘صش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طإو˘م
ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ تو˘يز˘لإ ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ام، ركصسلإو ،ةنيرفلإو ديمصسلإو
دإو˘م˘لإ سضع˘ب ةرذ˘ن ي˘ف بب˘˘صست
ةحاتإ يلا˘ت˘لا˘ب و ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسلإ

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘صصر˘˘˘ف˘˘˘لإ
دقو ، راع˘صسألإ ي˘ف ة˘برا˘صضم˘ل˘ل

دئإزلإ تفاهتلإ نم ءاطصشن رذح
دق ا˘مو ،ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ دإو˘م˘لإ ى˘ل˘ع
سضع˘˘ب ي˘˘ف ةرد˘˘ن ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ب˘˘صسي
ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘صسا˘˘صسألإ ع˘˘ل˘˘صسلإ
تإوصصأإ تلاعت امك.سصوصصخلإ

تا˘˘صصن˘˘م˘˘لإ ر˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يدر˘˘˘غ˘˘˘م
تاطل˘صسلإ و˘عد˘ت ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلإ

،ا˘˘صصو˘˘صصخ ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لإ ةرإزوو
درفلإ تايرتصشمل فقصس عصضول
يف ةيئإذغلإ دإوملإ نم دحإولإ
.ةردنلل ايدافت تÓحملإ

ديلولا نب دلاخو نيراخفلاو ملاسس يديسس ءايحأا رارغ ىلع

انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيوضضوفلا ءايحألا ميقعت
ءابو راصشتنإإ نم دحلل ةصصاخلإ ةيئاقولإ تإءإرجإلإ راطإإ يف

ةينعم˘لإ ح˘لا˘صصم˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م تعر˘صش91 ديفو˘ك ا˘نورو˘كلإ

تاباغلإ ة˘ظ˘فا˘ح˘م ة˘ير˘يد˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإو تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ك

عيمج يف ةيوصضوفلإ ءايحألإ مي˘ق˘ع˘ت˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘طر˘صشلإو

ددصصلإ إذه يفو ،انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيلولإ تايدلب

ىلع يمويلإ ميقع˘ت˘ل˘ل ج˘ما˘نر˘ب˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب  ح˘لا˘صصم تما˘ق

تاعاطقلإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ة˘ع˘با˘ت˘لإ ة˘يو˘صضو˘ف˘لإ ءا˘ي˘حألإ ىو˘ت˘صسم

ةعباتلإ ةيوصضوفلإ ءايحألإ ىوتصسم ىلع رإرغ ىلع ةيرصضحلإ

حلاصصم اهتهج نم .برح يديصسو نيراخفلإو نإورم وباك اهل

ميقعت تايلمعب تماق دق تناك ينوبلإ ةدحو ةيندملإ ةيامحلإ

ينوبلإ ةيدلبب رإرغ ىلع ةيوصضوفلإ تاعمجتلل ةلثامم ريهطتو

نم كلذو قيلÓعل يحو ديلولإ نب دلاخو ملاصس يديصس نم لكب

كلت يف ءابولإ راصشتنإ يدافتل ةصشهلإ تايانبلإ طيحم ميقعت لجأإ

طيحملإو ةئيبلإ ةيريدمل اهبناج نم . ةيئإوصشعلإ تاعمجتلإ

ءايحأÓل ريهطت تايلمع ةد˘ع تج˘مر˘ب تنا˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ

تاطلصسلإ نأإ ردجيو .ةيدلبلإ بإرت قوف ةةدوجوملإ ةيوصضوفلإ

رايمألإو رئإودلإ ءاصسؤور ترمأإ دق تناك ةبانع ةيلول ةيئلولإ

تايلمع ةلصصإوم و دوهجلإ فيثكت ىلإ حلاصصملإ فلتخمو

ءا˘ي˘حألإو ة˘ي˘ن˘كصسلإ ع˘قإو˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإو م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لإ

.دجتصسملإ انوروك سسوريف راصشتنإ ةهباجمل ةماعلإ تاحاصسلإو
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ةينماسضتلا ةناعإلا نم ةدافتسسإلل

  نيزوعملا ءاضصحإا مئاوق ةلبرغب نوبلاطي نونطاوم
ةيلحملإ تاطلصسلإ تايدلب نم ديدعلإ يف سسمأإ نينطإوم اعد

رمحلإ لÓهلإو  يعامتجلإ طاصشنلإ ةيريدم نم لك حلاصصمو

نيزوعملإ ءاصصحإإ مئإوقل ة˘ل˘ما˘صش ة˘ل˘بر˘غ ءإر˘جإإ ى˘لإ ير˘ئإز˘ج˘لإ

ةجاتحملإ تÓئاعلل ةينماصضتلإ ةناعإلإ نم ةدافتصسإÓل ةريخلإ

سضع˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ نو˘كل ي˘ح˘صصلإ ر˘ج˘ح˘لإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ

ةمهم مهل تلكوأإ نم لبق نم ءايحألإ نم ديدعلإ يف ىصضوفلإ

ىلع ىرخأإ تاحومط مهل نأإ ليق نيبختنم فرط نم ءاصصحإلإ

ةيوه يف قيقدتلإ ةيلمع نأإ نينطإوملإ ءلؤوه ىريو .مهريبعت دح

ةيقاطب ىلإ مهعاصضخإو ةيعامتجلإ مهتلاح يفو نييصصحملإ

ءإرجألإ ريغ لامعلل ينطولإ قودنصصلإو يعامتجلإ نامصضلإ

يدؤوي ام مهنم ريثكلإ طاقصسإاب حمصستصس حلاصصملإ نم اهريغو

ةصصاخ اه˘با˘ح˘صصأل لإإ تإد˘عا˘صسم˘لإ كل˘ت لو˘صصو˘ب ةرور˘صضلا˘ب

تإد˘عا˘صسم˘لإ هذ˘ه˘ل ة˘جا˘ح˘لإ سسمإ ي˘ف م˘هو ل˘خد نود˘ب م˘˘ه˘˘نإو

لخد نودب سصاخصشألإ ةدئافل ةلودلإ اهترقأإ يتلإ ةينماصضتلإ

لمعت يتلإ لظلإ قطانم يف ةصصاخ يحصصلإ رجحلإ ةرتف لÓخ

ءابولإ ىلع ءاصضقلإ ةياغ ىلإ اهب لفكتلإ ىلع ةلودلإ حلاصصم

نوفصصوي نم لوصصو مدع نم نيرخأإ يكتصشيو. لماك لكصشب

ةناخ يف نيفنصصم مهنإ مغر مهءاصصحإو مهيلإ ءايحألإ ناجلب

يف ةصصاخ اهل ةلودلإ ةدعاصسم ديرت يتلإو ةجاتحملإ تÓئاعلإ

مهنوكل ركصسلإو تيزلإو كيمصسلإ رإرغ ىلع ةيئإذغلإ دإوملإ

لثمل ةاصسم ةجاح يف إوتاب يحصصلإ رجحلإ ةيإدب عمو لخد نودب

تعد تناك ةموكحلإ نأإ ردجيو. ةينماصضتلإ تإدعاصسملإ هذه

ةرتف لÓخ ةررصضتملإ رصسألاب ماتلإ لفكتلإ ىلإ ةيروهمجلإ ةلو

. ةيصساصسألإ دإوملإ نم مهنيكمت لÓخ نم يحصصلإ رجحلإ
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ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

  ةاتف مهنيب نمو صصاخسشأا ةثÓث نم نوكتت

 تاضسولهملأ جيورتل ةكبضش كيكفت
لجيجب سصرق0002 ةبأرق زجحو

جيورتل ةكبسش كيكف˘ت ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
ةيلخل نايب بسسحو . ةيلولا ميلقا جراخ نم نوردحني صصاخسشأا ةثÓث نم نوكتت تاسسولهملا
ةيميلقإلا ةقرفلا رسصانع  ناف لجيجب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا مÓ˘عإلا
جيورتب ةيلولا جراخ نم صصاخسشأا مايق اهدافم تامولعمب اولسصوت ةيليملا ةيدلبب ينطولا كردلل
تاكرحت عبتتل مكحم ططخم عسضو مت روفلا ىلعو ، ةريخألا هذه لخاد ةسسولهملا صصارقألا
تايلولا ىدحا ميقرت لمحت ““ناقول ايسساد ““ عون نم ةرايسس فيقوت مت ثيح ةكبسشلا هذه دارفأا
ىلا ةفاسضا ةنسس62 رمعلا نم غلبت ةاتف مهنيب نم صصاخسشأا ةثÓث اهلخادب ناك يتلاو ةيقرسشلا

لخادب رثع قيقدلا صشيتفتلل ةبكرملا عاسضخا ىدلو ، ةنسس63و43 نيبام امهنسس حوارتي نيباسش
تردق يتلاو ةفلتخملا عاونألا تاذ ةسسولهملا صصارقأاألا نم ةربتعم ةيمك ىلع ةريخألا هذه

اذكو ةروكذملا تاسسولهملا ةنحسش رجح مت اميفو . ةلاقن فتاوه ةثÓث ىلا ةفاسضا صصرق8991ب
قرفلا رقم ىلا ةريخألا هذه رسصانع دايتقا مت ةكبسشلا دارفأا اهنتم ىلع كرحتي ناك يتلا ةرايسسلا
 دوعسسم .م                                              . ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع مهسضرع راظتنا يف تاقيقحتلا ةلسصاومل

تابورضشملأ نم ةدحو0037 نم رثكأأ زجحتIRBـلأ
يقأوبلأ ماب ةيلوحكلأ

نم ةربتعم ةيمك زجح نم يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأابIRB لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف  أرخؤوم تحجن

ةيلخ نايب بشسحب ةيشضقلأ. رثأ.ماجحأ’أ و عأونأ’أ فلتخم نم5637 ـب تردق ةيلوحكلأ تابورششملأ
فيقوت مت نأأ دعب نييشضاملأ نييمويلأ ىلأ اهتايثيح دوعت ةي’ولأ نماب ةماعلأ تاقلعلأو لاشصت’أ

فقوتلأ ةراشش’ اهبحاشص لثتمي مل نيأأ يمومعلأ نمألل عبات ينمأأ زجاح ىوتشسم ىلع ةيحايشس ةبكرم
عم لاعفلأ و ديجلأ قيشسنتلاب و ةبكرملأ نع ثحبلأ ميمعت روفلأ ىلع متيل ةطرششلأ رشصانع لبق نم
هيف هبتششملأ ةزوحب رثع نيأأ ةرواجملأ تاي’ولأ ىدحإاب ةبكرملأ فيقوت مت ينطولأ نمأ’أ رشصانع

ىلع هتزايح ىلأ ةفاشضأ ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو0021 ةنشس82 رمعلأ نم غلبي يذلأ
هبتششملأ و تأزوجحملأ و ةبكرملأ ليوحت مت ةينوناقلأ تأءأرج’أ ةفاك ذاختاب ، ةروزم ةقايشس ةشصخر
نكاشسملأ دحأأ سشيتفتب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف تماق ةيشضقلأ يف قيقحتلأ ةرششابمو ةحلشصملأ ىلأ هيف

نم ةدحو5616 ـب تردق ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ىرخأ ةيمك ىلع رثع نيأأ يقأوبلأ مأأ ةنيدمب
رمأوأ’ لاثتم’أ مدع : اياشضق نع ةيئأزج تافلم هدشض زجنأ هيف هبتششملأ. ماجحأ’أ و عأون’أ فلتخم
لاحتنأ و روزملأ لامعتشسأ و ريوزتلأ ، ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم عيبو نيزخت و لقن ، فقوتلأ

راهز دمحأ.ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ اهبجومب مدق نيأأ ، ريغلأ ةيوه

سصخضش لتقم
ةدعب  لوهجم

نيكضس تانعط
ةريوبلاب
ىمسسملا ناكملا صسما دهسش

ةيدلبل ايرادا عباتلا ““تيدسسلت““
ةيلو يف لولسشب ةرئاد مانسصلا
حار لتق ةميرج  ةريوبلا

نم غلبي لوهجم صصخسش  اهتيحسض
يفوت ، ةنسس55و05 نيب رمعلا

دي ىلع اهاقلت رجنخ ةنعطب ارثأاتم
رداسصم هتدروأا ام بسسحو رخآا باسش
تعقو ةميرجلا هذه ناف ةيلحم
ذإا ، صشامسسلا دسس ىلا يدؤوملا ناكملاب
دودح ىلإا ةميرجلا عئاقو دوعت
مت ثيح اءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا
باسصم ةيحسضلا ةثج ىلع روثعلا

مت بلقلا ىوتسسم ىلع تانعط ةدعب
ةيامحلا حلاسصم فرط نم هلقن
اميف ىفسشتسسملا ىلا ةيندملا

ينطولا كردلا حلاسصم تلخدت
.ةثداحلا يف قيقحت حتفل

داعسس ليلخ

ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب ة˘طر˘ششلأ تأو˘ق تن˘كم˘˘ت
يرشضحلأ نمأ’أ عم قيشسنتلاب يمومعلأ نمألل
زجح نم ةنيطنشسق ةي’و نمأاب رششع سسداشسلأ

ةنزخملأ علشسلأو ةيئأذغلأ دأوملأ نم ةربتعم ةيمك
نود راق ريغ يراجت طاششن ةشسراممل ةهجوملأ
.ةرتوفلأ مدعو يراجتلأ لجشسلأ يف ديقلأ

ةثلاثلأ ةعا˘شسلأ دود˘ح ي˘ف دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لأ ع˘ئا˘قو
ةدحو رشصانع اهب تماق ةبقأرم ةيلمع رثأ ،ءاشسم

ينمأ’أ زجاحلأ ىوتشسم ىلع2 عيرشسلأ لخدتلأ
ن˘م ة˘ن˘حا˘شش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ ا˘شسي˘ن˘ي˘شسا˘م ر˘ب˘ع˘م
قئاشسلأ ةقفر اهعاشضخإاب و » يششيبوشستيم«  عون
نم ةربتعم ةيمك ىلع ا˘ه˘ل˘خأد˘ب ر˘ث˘ع سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل
’  اهبحاشص نأأ نيبت  ، علشسلأ و ةيئأذغلأ دأوملأ
ر˘ي˘تأو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع و يرا˘ج˘ت ل˘ج˘شس ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ي
نم اهلقن ددشصب وه و علشسلأ مظعمب ةشصاخلأ

و اهزجح متيل ةنيطنشسق ةي’و ىلإأ ةرواجم ةي’و

عم رششع سسداشسلأ يرشضحلأ نمأ’أ ىلإأ اهليوحت
ةطوبشضم˘لأ ع˘ل˘شسلأ ،ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف

رتل264 اهنم ةفلتخم ةيئأذغ دأوم يف تلثمت

غلك203 ،تاعشسلأ فلت˘خ˘م ن˘م ةد˘ئا˘م˘لأ تيز
ن˘م تا˘ي˘م˘˘ك و لا˘˘كششأ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ر˘˘كشس
ىرخأأ دأوم و بيلح ةردوب و نئاجعلأ ،بوبحلأ
ل˘ئا˘شس و ل˘ي˘فا˘ج˘لا˘ك ف˘ي˘ظ˘ن˘ت دأو˘م ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ
اهتنياعم تمت يتلأ ةيمكلأ يه و ينأوأ’أ فيظنت
أود˘كأأ ن˘يذ˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م نأو˘عأأ ل˘ب˘ق ن˘˘م
عم ةيراجت ةفلاخم لكششت اهنوك اهزجح بوجو
بجو˘م˘ب ،ة˘مزل˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ذا˘˘خ˘˘تأ

ىلع ةقبطملأ دعأوقلاب قلعتملأ20/40 نوناقلأ
ة˘ي˘م˘كلأ ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
ةرششابم ةراجتلأ ةيريدم عم قيشسنتلاب ةزوجحملأ

.ةعفنملأ يف اهللغتشس’
زاكعوب لامج

ةيلوحكلأ تابورضشملأ نم ةدحو231 زجح
ةنتابب عنضصلأ ةيديلقت رفح ةلآأو

ةيديلقت رفح ىلآأو ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةيمك زجح نم ةنتابب ينطولأ كردلأ رشصانع نكمت
ةينثب ينطولأ كردلل ةيميلق’أ ةقرفلأ رشصانع اهب تماق ىلو’أ ،نيتلشصفنم نيتيلمع يف كلذو ،عنشصلأ
ىلع ءانب ،توقاي نيعل ينطولأ كردلل لخدتلأو نم’أ ةليشصف أذكو ةنايرشس ةبيتكل ةعباتلأ ةردشسلأ

أونياع مهلوشصو دنعو ،ناكملأ نيع ىلإأ هجوتلأو ةيرود ليكششت اهرثأ ىلع مت ،ةلغتشسم تامولعم

ردق ،يزأوترإأ رئب قيمعتب موقي ناك ةنشس73 رمعلأ نم غلبي باششل كلم عنشصلأ ةيديلقت رفح ةلآأ دوجو

لماعلأ نأأ نيبت نيأأ ،ةيحلفلأ سضرأ’أ بحاشص ةنشس84 رمعلأ نم غلبي حلف ةدئافل رتم58 ــب هقمع
ةيشضقلأ يف قيقحتلأ ةلشصأومل ةقرفلأ رقم ىلإأ مهدايتقأ مت كلذ رثإأ ىلع ،رئبلأ رفحل ةشصخر كلتمي ’
رامع د’وأاب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت امك.يدلبلأ رششحملاب رفحلأ ةلآأ عشضو عم
ءابو راششتنأ نم ةياقولل يئزجلأ رجحلأ راطإأ يف قلغلأ ةيلمع ذيفنتب مهمايق ءانثأأ ،ةكيرب ةبيتكل ةعباتلأ

ةروراق231 زجح نم ،ةليشسملأو ةنتاب يتي’و نيب طبأرلأ82  مقر ينطولأ قيرطلاب انوروك
يلأوحب تأزوجحملل ةيلاملأ ةميق˘لأ ترد˘ق ثي˘ح ما˘ج˘حأ’أو عأو˘نأ’أ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘ششم

يداك نقاف سسكلوف عون ةبكرم نتم ىلع ،جد00.00004 هردق يلام غلبم طبشض أذكو جد06912

ةلشصأومل ةقرفلأ ىلإأ ينعملأ دايتقأ مت كلذ رثأ ىلع ،ةنشس84 رمعلأ نم غلبي سصخشش اهدوقي ناك
ح .ناششوشش.ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأ هميدقتو كلذ لامكتشسأ راظتنأ يف ،قيقحتلأ

فيظنت داومو نئاجعو ركسسو تيز اهنيب نم

ةنيطنضسقب ةيئأذغلأ دأوملأ نم تايمك زجح
ةقرضسلأ سصتخت رأرضشأأ ةعومجم فيقوت

ةنتابب ةيراجت تÓحم لخأد نم
ةنتاب ةيلو نمأاب21 ـلا يرسضحلا نمألا رسصانع تنكمت
،ةنسس91 ر˘م˘ع˘لا ن˘م نو˘غ˘ل˘ب˘ي صصا˘خ˘˘سشأا30 فيقو˘ت ن˘م
اهب مدقت ىواكسش ةدع ةيفلخ ىلع ايئاسضق قوبسسم مهدحأا

تفدهتسسا تاقرسسل مهسضرعت رثإا نينطاوملا نم ةعومجم
لحم بحاسص مهنيب ن˘م م˘ه˘تا˘ب˘كر˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘ح˘م
تلآلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت ثي˘˘ح تاودر˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ةلآا ،ديدحلا عطق ة˘لآا ،ر˘ف˘ح ة˘لآا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا

دسض ةيئازج تافلم زاجنا متيل بيقاثم30 و بسشخلا عطق
.قحل تقو يف مهتمكاحم راظتنا يف نيفوقوملا

ح ناسشوسش

نيموي ذنم يفوت اهجوز /ةدكيكسس

ةبأزعب اقانتخأ ةجوز ةافو
ةيانع˘لا ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ق˘ب د˘ع˘ب  ““ج.ا““ ةد˘ي˘سسلا صسمأا را˘ه˘ن تي˘فو˘ت
ثلاثلا دقعلا يف اهجوزب قحتلتل نيموي ةدمل ةددسشملا

تب˘سسلا ة˘ل˘ي˘ل ه˘ف˘ت˘ح ي˘ق˘ل يذ˘˘لا ““ر.ح ““ ىعد˘˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
اهتقو تعراسس دق و،ةبازع ةيدلبب هلزنمب زاغلاب اقانتخا
لاسصتا اهيقلت روف ةي˘ح˘سضلا لز˘ن˘م ىلا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ىلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا ة˘˘˘ث˘˘˘ج ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل،
تاذ ىلا ه˘˘ت˘˘جوز ل˘˘ق˘˘ن  م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘باز˘˘˘ع ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب
، صسمأا راهن ةايحلا قرافت نا لبق،جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا

زاغل برسست نع جتن ثداحلا نأا ةيلوألا تاقيقحتلا تنيب و
د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ملا تا˘ه˘ج˘لا تح˘ت˘ف و، ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ثداحلا تاسسبÓم و فورظ
رانيدوب ةايح

دجتسسملا انوروك ءابو ةحفاكم

امدقت نلعي وغاكيدم ربتخم
انوروك سسوريف دضض حاقل ريوطت يف

سسوريف ةهجأوم ىلع رداق حاقل ريوطت نعogacideMةيجولويبلأ ةيودألل ةيدنكلأ ةكرششلأ تنلعأأ
هيف دهششي يذلأ تقولأ يف جئاتنلأ هذه يتأات .ةيملعلأ اهثاحبأأ هيلأ تلشصوت ام رخآأ ىلأ أدانتشسأ ،انوروك

تبثأأ .ةباشصإأ نويلم8.1 مويلأ ت’احلأ ددع براقي ثيح ،تاباشص’أ ددع يف ةقلقم تأروطت ملاعلأ

ihsibustiM ةكرشش نم هلوشصأ نم07 % كلتمي يذلأو ،ةيدنكلأ كيبيك ةنيدمب هرقمو ،ربتخملأ

amrahP ebanaTةكرشش نم03 %و lanoitanretnI sirroM pilihP،حاقل جاتنأ يف هتردق
ةكرششلأ لمعتشست ’ .’وبيإ’أو ريزانخلأ أزنولفنأأو ةيمشسوملأ أزنولفنأ’أ لثم ةيدعملأ سضأرمأ’أ ةهجأومل
سسوريفب ةهيبشش تاميشسج جاتنإأ يف تحجن امك تابنلأ ىلع دمتعت اهنكلو اهتاحاقل جاتن’ سضيبلأ

تاميشسجلأ هذه جاتنإأ دعي91.-ديفوك سضرمل ببشسملأVoC-SRAS-2 نيج ىلع اهلشصحت دعب انوروك
ةيريرشسلأ لبق ام تأرابتخ’ عشضخيشس ثيح ،سضرملأ أذهل جلاعم راقع وأأ حاقل ريوطتل ىلوأ’أ ةوطخلأ

عم ًاششاقن ةكرششلأ يرجت نأأ عقوتي ،ةلحرملأ كلت لامتكأ درجمب .هتيلاعفو هتملشس ىلع فوقولأ لجأأ نم

0202. فيشص ةياغل حاقللأ ىلع ةيرششبلأ براجتلأ ءدبل ةشصتخملأ ةيحشصلأ ت’اكولأ

لوح تاشسأردلأ مدقتت » :هلوقب ،وغاكيديم ةكرششل يذيفنتلأ سسيئرلأ ،كرلك سسورب روتكدلأ حرشص

ةهجأومل ةداشضملأ ماشسجأ’أو تاحاقللأ ريوطتل ةيتابنلأ تاجتنملأ مأدختشسأ لشضفبdivoC-91 سسوريف
حاقل جاتنإأ ىلع ةردقلأ نأأ روشصتأأو .ملاعلأ ءاحنأأ عيمج يف ةيمومعلأ ةحشصلاب كتفي يذلأ رطخلأ أذه

ةقراف ةوطخ يه ،سضرملل ببشسملأ سسوريفلأ تانيج ىلع لشصحتلأ دعب طقف اًموي02 نوشضغ يف حششرم

أذه بذ˘ج.””91- ديفوك سضرم ةحفاكمل جلعلأ فاششت˘كا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لأو .ة˘لا˘ع˘ف˘لأ ا˘ن˘ت˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل أًد˘ج

حاقللأ ريوطت يف همعدل ر’ود نييلم7 ربتخملأ حنم تررقو ،كبيكلأ ةعطاقم ةموكح فاششتك’أ

جاتنإأ يف اًعيرشس لمعلأ ىلع اهتردق ترهظأأ،5102 ةنشس يف.رابتخ’أ نم ىلوأ’أ لحأرملأ ءدبو داشضملأ
يبطلأ ريوطتلأو ثحبلأ ةئيه حلاشصل ’وبيإ’أ سضرم ةهجأومل ةليشسنلأ ةيداحأأ ةداشضملأ ماشسجأ’أ نم جيزم

ةزايح ربتعت.ةيكريمأ’أ ةي˘نا˘شسنإ’أ تا˘مد˘خ˘لأو ة˘ح˘شصلأ ةرأزو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ،(ADRAB) مدقتملأ يو˘ي˘ح˘لأ

lanoitanretnI sirroM pilihP’ةكرشش يف لوشصأ ogacideMةيجيتأرتشس’أ راطإأ يف لخدت ةوطخ
    .ناخد نودب ةيملع لئأدبب رئاجشسلأ لأدبتشسأ لجأأ نم غبتلأ ةشسشسؤومل ةديدجلأ



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 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

