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 بصصنلاب اهيلع لوصصحلا مت
تايلديصصلا باحصصأا ىلع

قوسست نيلوسسنأا بلعو مÓقأا زجح
ةنيطنسسقب ةيعرسش ريغ قرطب

سضرتفي ناك اهيف هبتصشم ةلاح ةثج نأا اودكأا
ثثجلا ظفح ةحلصصم يف اهءاقب

ىفسشتسسم ت’اجعتسسا وسضرممو ءابطأا
نوجتحي ةبانعب ““انيسس نبا““

مـــــــــــهتيامحب نوبلاطيو
4 صص علاط

ةيعماجلاو ةيسردملا لطعلا ديدمتو سارعفا فقوتو معاطملا قلغ ببسب
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انوروكلاب ةديدج ةباصإو ةافوةعاسس رخآا

 ةيلام تامارغو سسبحلا
يلزنملا رجحلا قرخي نم لكل

4-3-2 صص علاط

ميدقلا ماظنلاب لمعلل ةدوعلا
ةئزجتلا راجتب ةناعتصس’اب

نيعزوملاو ةلمجلاو

ةراــــجتلا ةرازو
 نــــحاطملا عنمت
دــــيمسسلا عيب نم
نينطاوملل ةرسشابم

3 صص علاط

  ““راـــهني ““ جاــجدلا رــعسس
ةبانعب ةئزجتلاو ةلمجلا قاوسسأا يف

7 صص علاط
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5 صص علاط

ةدكؤوم ةلاح71 ىلإا ددعلا عفترا اميف

ةنتابب انوروك سسوريفب ةافو ثلاث
سصخصشب ةقلعتملا ليلاحتلا جئاتن ةنتاب ةي’وب سسما ترهظ
وهو ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا ةنيزوب ةيدلب نم ردحني يفوتم
دباعلا ةينث ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘م˘لا بر˘ت˘غ˘م˘لا بي˘ب˘ط˘ل˘ل بير˘ق
ىلع تره˘ظ ثي˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ل˘ج˘صست ة˘با˘صصا ة˘لا˘ح لوا
لبق ،هرم’ نط˘ف˘ت˘لا ل˘ب˘ق ه˘تا˘ي˘ح˘ب تدوا سضار˘عا ي˘فو˘ت˘م˘لا
عفتريل ،انوروك ءابوب هتباصصا تدكا يتلا ليلاحتلل هعاصضخا

ت’اح30 اهنم ةلاح71 ىلا ةدكؤوملا ت’احلا ددع كلذب
اصصخصش51 ليلاحت جئاتن راظتنا يف اذه ،ءابولاب ارثات ةافو
عم اهب˘ل˘غا ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا˘ب كا˘ك˘ت˘حاو لا˘صصتا ىل˘ع او˘نا˘ك
تلجصس دق ةنتاب نا ركذلاب ريدج ،يفوتملا ريخ’ا ةيحصضلا
قيبطت يف ةيحصصلا حلاصصملا تعرصش اميف ،ءافصش ةلاح لوا

.نيباصصم ةثÓث ىلع نيكولورك جÓعلا لوكوتورب
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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نم يفاعتلا تلاح تردق نيح يف ةافو391 ىلإا رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةباسصإلا ءارج تايفولل يلامجإلا ددعلا عفترا
 .ةلاح311 ـب ةحئاجلا

نينهتمملل سسوردلا فانئتسسا نآلا ثحبي
بوتويلاو نويزفلتلا ربع نيسصبرتملاو

جاتنإآ يف مهاضس ينهملآ نيوكتلآ عاطق
ةيبط ةلذب ف’آآ3و ةمامك فلأآ003

يف سسمأا ةحيرف نب مايه نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو تدكأا
اهعاطق ةمهاسسم نع ىلوأ’ا ةيعاذ’ا ةانقلا اهب تسصخ تاحيرسصت

ريياعملا قفو ةيبط ةلذب ف’آا3و ،ةيبط ةمامك فلأا003 ـب
ينطولا بارتلا ربع زكارملا يينقتو ةذتاسسأا جاتنإا نم ةيلودلا
ةدعاسسمل ةيبطلا ةزهجأ’ا ةنايسصل ةيدملا دهعم ريخسست ىلإا ةفاسضإا
نإا ةحيرف نب تلاقو.ةحسصلا تايريدم عم قيسسنتلاب تايفسشتسسملا

لك يف اعوطتم اذاتسسأا078 ربع نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا عاطق
ءابو ةحفاكم ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘ل˘ل ةرا˘ب˘ج ادو˘ه˘ج مد˘ق˘ي ن˘طو˘لا عو˘بر
عاطقلا لامع مهاسس يسضاملا عوبسسأ’ا ةياغل هنا ةدكؤوم ،انوروك

تايفسشتسسملا حلاسصل  ةيبط ةلذب ف’آا3و ةمامك فلأا003 جاتنإاب
ةرورسض ىلإا قايسسلا اذه يف ةيعاد ،عاطقلا لامع دهجب ةديسشم
ةريزولا تدكأاو.زكارملا لخاد ةياقولاو ةملسسلا ريياعمب مازتل’ا
نيسصبرتملاو نينهتمملل سسوردلا فانئتسسا نآ’ا ثحبي عاطقلا نأا
نويزفلتلا رب˘ع ثب˘ت سسورد ر˘ب˘ع ة˘ير˘ظ˘ن˘لا بناو˘ج˘لا لا˘م˘كت˘سسا˘ب
،سضرغلا اذهل ةسصسصخملا ةيم˘قر˘لا تا˘ي˘سضرأ’ا ر˘ب˘عو ير˘ئاز˘ج˘لا

ةزهجأ’ا ةنايسصك ةيرورسضلا تاسصسصختلاب قلعتي اميف ةسصاخ
عاسضوأ’ا نسسحت ةياغ ىلإا ،ةحايسسلاو تارايسسلا بيكرتو ،ةيبطلا

ليرفا91 دعب هب لومعملا يلمعلاو يقيبطتلا بناجلا لامكتسساو
يحسصلا رجحلا ةلاح عفرو رئازجلا يف ءابولا راسصحنا ةلاح يف
.نطولا تاي’و مظعم سسمت يتلا يئزجلاو ماعلا
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ةبانعب ةيعانسصلا تايجولونكتلل ايلعلا ةسسردملاب

يبط عانق001 نم ديزأآ جاتنإآ
 ايموي ةيلودلآ ريياعملآ قفو

نيثحابو ةلدايسصو ةذتاسساو عوطتم بابسش نم نوكم قيرف ماق
ةيعانسصلا تايجولونكتلل ايلعلا ةسسردملاب ةيبط ةعنقا ةعانسصب
تايفسشتسسملا ىلع اهعيزوت لجأا نم ةبانع ةي’و فاسصفسصلاب
رطخ نوهجاوي نيذلا نيسضرمملاو ءابطلل مزللا معدلا ميدقتل

ةيباب˘سشلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘سشم˘لا بسسحو،91 ديفوك
ةلدايسصلا، ةذتاسسأ’ا نم ةعومجم عم قيسسنتلاب هنإاف ةعوطتملا

عاطقلاب نيلماعلاو ءابطألل ةيبط ةعن˘قا ة˘عا˘ن˘سص م˘ت˘ي ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو

قفو و ايموي عانق002 و001 نيبام جاتنا لدعمب يحسصلا
نا ريغ، ملاعلا لود عي˘م˘ج ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ءادن هجو ثيح ةيلوأ’ا داوملا سصقن يف ىقبي هبسسح لاكسش’ا
مهتدعاسسمب اولخبي ’ نا نوعلا دي ميدقت مهناكمإاب نيذلا دارفلل

بجي كلذل عيمجلا ةيلوؤوسسم هيلع ءاسضقلا و ءابولا نم ةياقولا نأ’
دادتما ةردابملا هذه ربتعت قايسسلا تاذ يف، ديلا يف ديلا عسضو
يجاب ةعماج ةذتاسساو ةب˘ل˘ط ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ة˘سسل˘سسل
اهطيحم ىلع ة˘ع˘ما˘ج˘لا حا˘ت˘ف˘نا را˘طا ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لاو را˘ت˘خ˘م
سسوريف ةحفاكمل ةينطولا دوهجلا يف اهنم ةمهاسسم و يجراخلا

ةعنقا و نيديلل مله تايلكلا مظعم ربع جاتنا متي ثيح ، انوروك
ةسسردملا لفكتت نيح يف، ةبانع ةعماج نم ةبيط ةردابم يف ةيبط
ةدئافل ةيبطلا ةعنق’ا ةعانسصب ةيعانسصلا تايجولونكتلل ايلعلا
نم نوكم قيرف قيرط نع ، ةبانعب ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا
ةلديسصلا مسسقب ةذتاسسأا ىلا ةفاسضإا رباخم يينقت و عوطتم بابسش
جتنملا نم ىلوأ’ا تاعفدلا تملسس دق و ، نيثحابو بطلا ةيلكب
.ةيناث ةعفد عنسص متي نأا ىلع ، ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا ىلا
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ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ن˘˘ل˘˘عأا و
لامج انوروك سسوريف راسشتنا ةعباتم

ةديدج ةافو ةلاح02 ليجسست راروف

عسست يف ةريخأ’ا ةعاسس42 للخ
و˘˘˘ه ظ˘˘˘حل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كل .تا˘˘˘˘ي’و
يمويلا ددعلا يف ريبكلا سضافخن’ا

54 ليجسستب ةدكؤوم˘لا تا˘با˘سصإل˘ل

ددعلا عفري ام ،ةعاسس42 للخ ةلاح
ذنم ةلج˘سسم˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا

ىلإا دلبلا يف سسوريفلا راسشتنا ةيادب

يتلا ت’احلا ددع تغلبو8641.

تدراغ ةلاح311 ءافسشلل تلثامت

02 تردا˘غ ثي˘ح جل˘ع˘لا ل˘كا˘ي˘˘ه

نم81و ةديلبلا ىفسشتسسم نم ةلاح

ددع ىقبي امنيب ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

جل˘ع˘ل˘ل تع˘˘سضخ ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا

.ةلاح626 ديدجلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب

،ةينعمـلا تائيهلاو ة’ولا سسما ءدبو

سصنت يموكح ةميل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف

˘مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

ةذختمـلا ريبادتلاب ةقلعتمـلا دعاوقلل

سسوريف انوروك نم ةياقولا راطإا يف

ةي’و يفو .هتحفاكمو «91ديفوك»

رسصيون لام˘ك ي˘لاو˘لا دد˘ح ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

987 مقر يئ’ولا رارقلل اقبط ،سسمأا

تيقوت يراجلا ليرفأا6 يف خرؤوملا

ةيراجتلا ةطسشنأ’ا فلتخم ةسسرامم

ةديلب˘لا ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ةعاسسلا ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ي˘مو˘ي ة˘ف˘سصبو

ةثلاثلا ةعاسسلا ىلإا احابسص ةسسداسسلا

ةلماك تاعاسس ةعسست ةدمل يأا ’اوز

ةمد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ،

ةيئ’ولا ةينمأ’ا ةنجللا عامتجا للخ

يراجلا ليرفأا6 خيراتب ةعسسوملا

ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘سص ي˘˘عاود˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

ظا˘ظ˘ت˘ك’ا يدا˘ف˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لاو

يلكلا يحسصلا رجح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

.ةي’ولا هذه ىلع سضورفملا
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نينطاو˘م˘لا ة˘با˘ج˘ت˘سسا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب
يل˘كلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ط˘باو˘سضل
نم ددع ىلع سضورفملا يئزجلاو

ي˘˘ف كلذو59% نطو˘لا تا˘ي’و

6 ىلإا سسرام42 نم ةدتمملا ةرتفلا

ةجرد سسكعي ام وهو ,يراجلا ليرفأا
ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘عو˘˘لا
دجتسسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت

سسمأا هد˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ,(91-ديفوك)
بت˘˘كم سسي˘˘ئر ة˘˘طر˘˘˘سشلا د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع
,يمومعلا نمأ’ا ةيريدمب لاسصت’ا

ةطرسشلا ديمع حسضوأاو.يواوز حبار
ن˘˘مأ’ا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م نأا ,يواوز ح˘˘˘بار
رب˘ع ا˘ه˘طا˘سشن لل˘خ ن˘مو ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م
سضورفملا يحسصلا رجحلا تاءارجإاب

را˘سشت˘نا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ي˘ئز˘ج وأا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
عا˘ف˘ترا تل˘ج˘سس ,ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةباجتسس’اب نينطاوملا ىدل يعولا
تغلب» ثيح رجحلا اذه طباوسض ىلإا

اينطو59 % ةباجتسس’ا ة˘ب˘سسن
ةيباجيإ’ا هج˘ئا˘ت˘ن ي˘ط˘ع˘ي˘سس يذ˘لاو
تلجسس اميف ,«بيرقلا ىدملا ىلع
ة˘ئ˘ف ن˘م ت’ا˘ح˘˘لا سضع˘˘ب» ه˘˘ب˘˘سسح
نو˘سضفر˘ي ن˘م˘م «ة˘سصا˘˘خ با˘˘ب˘˘سشلا
ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا لا˘ث˘ت˘م’ا

نمأا تاوق ريخسست مت دقو مهتاي’و
كل˘˘˘ت˘˘˘˘ل يد˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل» ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا
م˘ه˘ت˘ي˘عو˘ت˘˘ل كلذ˘˘كو ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سصل ة˘˘يا˘˘قو ءار˘˘جإ’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب

ي˘ف ه˘نأا لو˘ق˘لا˘ب فا˘سضأاو.«ع˘ي˘م˘ج˘لا
نمألل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا ما˘ه˘م را˘طإا
ريغ ةجرحلا ةرتفلا هذه يف ينطولا
ةيريدملا ىقبت ,نيح ىلإا ةرقتسسملا
هذه ةهجاومل اداتعو ةدع ةدعتسسم»
ل˘ك ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ,«ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
ةسصاخ ةينمأ’او ةيحسصلا حلاسصملا

رجحلا طباوسضب ديقتلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ر˘ب˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا
ةثلاثلا ةعاسسلا نم ددمملا رجحلاب
ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا ’اوز
فيسضي ,را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘فو.ا˘حا˘ب˘سصو

فظوم0361 ريخسست» مت ردسصملا
رجحلا زكارم نيمأاتل اسصيسصخ نمأا
تنا˘ك ءاو˘سس ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ي˘ح˘˘سصلا

وأا قدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

نع كيهان «ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
سضع˘ب ر˘ي˘طأا˘ت˘ل تاد˘حو سصي˘سصخ˘ت
عيب˘لا طا˘ق˘نو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا
ادفاوتو اماحدزا فرعت يتلا ىربكلا

سضر˘ف» د˘سصق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘˘ب˘˘ك
تايلمع ميظنتو يعامتج’ا دعابتلا
تلجسس امك.«ةيئاذغلا داوملا عيزوت
نم ةرتفلا سسفن يف حلاسصملا تاذ

,يراجلا لير˘فأا6 ىلا سسرا˘م42
مارتحا مدعب ةطبترم تافلاخم ةدع
نودب لقنتلاو يحسصلا رجحلا ةرتف

اهنم ة˘لا˘ح359 يلامجإا˘ب ة˘سصخر

لقن تانحاسشل ةبسسنلاب ةلاح131
ل˘ق˘ن تا˘ب˘كر˘˘م سضع˘˘بو ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا

سصخ˘ت ة˘لا˘˘ح077و ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
.ةرج’ا تارايسس

¯  S°∏«º.±
،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ددسش
ة’و˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ه˘جو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
ةرورسض ىلع ،ةي˘ن˘ع˘مـلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ةقلعتمـلا دعاوقلل مراسصلا قيبطتلا
ةياقولا راطإا يف ةذختمـلا ريبادتلاب
«ا˘˘نورو˘˘ك«سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو .«91ديفوك» دج˘ت˘سسم˘لا
عقوملا ر˘ب˘ع ةرو˘سشن˘م˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
،لعفلاب» :ىلوأ’ا ةرازولل يمسسرلا
ىلوأ’ا ةلحر˘مـلا بق˘ع ظ˘حو˘ل د˘ق˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضور˘˘ف˘˘مـلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م
ريسصقتلا ه˘جوأا سضع˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نم ءارجإ’اب ديقتلا مدع نع ةمجانلا

ةطسشنأ’ا نم ريبك ددع قلغ و  ،ةهج
اميسس’و ،ا˘ه˘ب سصخر˘مـلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
نينطاومـلا نيو˘م˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا كل˘ت
ةهج نم ،ةيئاذغلا داومـلا فلتخمب

فدهبو» :ةميلعتلا فاسضأاو .«ىرخأا
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا سضر˘˘ف
،مظتنمـلا مهنيومتو ناكسسلا ةيامحل
ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا و˘˘عد˘˘ت
لكب نوناق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

تابوقعلا قيبطت للخ نم ةمارسص
اذهل اهي˘ل˘ع سصو˘سصن˘مـلا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
نأا رد˘سصم˘˘لا تاذ د˘˘كأاو .«سضر˘˘غ˘˘لا
ام ،يلزنمـلا رجحلاب مزلم نطاوملا

ةروكذمـلا ةسصاخلا ت’احلا يف ادع
يتلاو اهب لومعمـلا سصوسصنلا يف
وأا ةسصخرب تلقنتلا سضعبب حمسست
ىلع لوأ’ا ريزولا ددسش امك.اهنودب
ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا˘˘˘ب لل˘˘˘خإا ل˘˘˘ك نأا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت بجو˘˘ت˘˘˘سسي ،ي˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘مـلا
سصو˘سصن˘م˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا

تا˘مار˘غ يأا ،نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ىلإا رانيد0003 ةثلث نيب حوارتت

لك دسض يرئازج رانيد0006 ةياغ

نوسضر˘ع˘ت˘ي د˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘مـلا
سسبحلا ىلإا تامارغلا ىلع ةولع

تراسشأاو .رثكأ’ا ىلع مايأا3 ةدمـل
نو˘مز˘ل˘م ة’و˘لا نأا ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘˘ب
ز˘˘ج˘˘˘ح ءار˘˘˘جإا لل˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘يرادإ’ا
ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لاو تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
سصا˘خ˘سشأ’ا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسمـلا
يحسصلا رجحلا دعاوق اوفلاخ نيذلا
.رسشحمـلا ي˘ف ا˘ه˘عاد˘يإاو ،ي˘لز˘ن˘مـلا

نأا ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
ناكسسلا نيومتب ةي˘ن˘ع˘مـلا ر˘جا˘ت˘مـلا
طاسشنلا يف ةرمتسسم ىقبت نأا بجي
تي˘قاو˘م م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإا لل˘˘خ ن˘˘م
تاطلسسلا مازلإا عم ،اهقلغو اهحتف
طور˘سشلا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘مـلا
ميلسست ام˘ي˘سس’و ،كلذ˘ل ة˘يرور˘سضلا

را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصخر
رجاتم ىلع ءاقبإ’او مهيمدختسسمو

ي˘ت˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا تاد˘˘حوو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا

ريزولا ددسشو.طاسشنلا ديق ،مهنومت

سضفر ة˘لا˘˘ح ي˘˘فو ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا

اذإاو ،مهتلحم حتف نيينعمـلا راجتلا

˘مد˘ع ى˘لإا يدؤو˘˘ي ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘ك

ىر˘˘ق˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا

ة’ولا نإاف ،ةي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو

ء’ؤو˘ه ر˘ي˘خ˘سست˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب نو˘ف˘ل˘كم

ى˘ل˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

تراسشأاو .ةيئ’ولا ةن˘ج˘ل˘لا ىو˘ت˘سسم

لا˘ث˘ت˘م’ا سضفر نأا ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا

ةيدرف˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تار˘ي˘خ˘سست˘ل˘ل

يتلا ةيئازجلا تابوقعلا ىلإا يدؤوت

نم ةمارغب يأا ،نوناقلا اهيلع سصني

00001  ةيا˘غ ى˘لإا را˘ن˘يد0001

ةتسس ىلإا نيرهسش نم سسبحلاو رانيد

نيت˘بو˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه ىد˘حإا وأا ر˘ه˘سشأا

.ريغ ’ طقف

¯  S°ÉQI.T¢
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل نو˘ما˘سسلا طا˘ب˘سضلا رر˘˘ق
ءاردمو نييزكرم ءاردم نم ةيندملا
ماعلا ريدملا مهسسأار ىلعو تاي’ولا
،رهسش بتارب عربتلا ةيندملا ةيامحلل
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘لود˘لا  دو˘ه˘ج م˘عد˘˘ل
دلبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا

حاتجي يذلا91ديفوك راسشتنإا ءارج
تن˘ل˘عأا قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
نع اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ى˘ل˘عو نو˘ما˘سسلا ا˘ه˘طا˘ب˘˘سض عر˘˘ب˘˘ت
رهسش بتارب لو’ا اهلوؤوسسم مهسسأار
يد˘سصت˘ل˘˘ل  ة˘˘لود˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج م˘˘عد˘˘ل
تف˘سشكو اذ˘ه.ي˘جا˘ت˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
يه ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

ةيماسسلا اهتاراطإا عربت نع ىرخأ’ا
هعفد متيسس يذلا اهبتار نم رهسشب

91 ديفوك  نماسضتلا تاباسسح يف

اذه ي˘فو.سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
نايب يف ةهجلا تاذ تلاق ددسصلا

ةخسسن ةعاسس رخا تملسست يفحسص
ةلودلا دوهج زيزعت راطإا يف هنأا ،هنم
انوروك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل
ن˘مأل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا م˘˘ها˘˘سست
تاسسسسؤوم لك رارغ ىلع  ينطولا
نم دحلل ةيمارلا دوهجلا يف ةلودلا
نم فيفختلاو يملاعلا ءابولا راسشتنا
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘˘لا  ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا
ا˘ه˘˘تارا˘˘طا عر˘˘ب˘˘ت˘˘ب اذ˘˘هو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يزكرملا ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ما˘سسلا

ن˘م ر˘ه˘سشب ي˘ل˘ح˘م˘˘لاو يو˘˘ه˘˘ج˘˘لاو

ي˘ف ه˘ع˘فد م˘ت˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو  ا˘˘ه˘˘ب˘˘تار

اذهل ةحوتفملا91 ديفوك باسسح
ةبه˘لا هذ˘ه»ه˘نأا ا˘سضيا ءا˘جو.سضر˘غ˘لا
نماسضتلا حور سسكعت ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

ز˘˘ي˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصأ’ا  ةو˘˘خأ’او
ةلاسسر لثمتو ،يرئازجلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نمأ’ا يبسست˘ن˘م فو˘قو د˘سسج˘ت ل˘مأا
ل˘ك ي˘ف م˘هد˘ل˘ب ءا˘ن˘بأا ع˘م ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ابجاو  ةبهلا هذه نيربتعم فورظلا

ةرئاد سسيئر ررقو اذه.مهتابجاو نم
يبعسشلا سسلجملا سسيئرو ءاعبرأ’ا
ةرئاد سسيئرو ءاعبرأ’ا ةيدلبل يدلبلا
بتارب عربتلاب هباونو ناحوسص ةيدلب
ةينطولا دوهجلا يف ةمهاسسملل رهسش
يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا راثا نم دحلل
را˘سشت˘˘نإا ءار˘˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشت

قاي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةر˘˘ئاد ى˘˘ل˘˘ع لو’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا لا˘˘ق

روسشنم يف »رطاسش ميهاربا»ءاعبرأ’ا

ىلع ةيمسسرلا ةرئادلا ةحفسص ىلع

ة˘˘ب˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت »،كو˘˘˘ب سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا

بجاو˘لاو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

سسيئر رطاسش ميهاربا ملعي ينطولا

سسلجملا سسيئر ةقفر ءاعبرأ’ا ةرئاد

يلعديسس»ءاعبرأ’ا ة˘ن˘يد˘م˘ل يد˘ل˘ب˘لا

ةيدلب سسيئر اذكو هباونو »يسسحو

»ي˘˘˘لز˘˘˘ع ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم» نا˘˘˘حو˘˘˘سص

ر˘˘ه˘˘سش بتار عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ئا˘˘سضعأاو

ينطولا نماسضتلا دوه˘ج˘م˘ل از˘يز˘ع˘ت

يطختل يعامتجإ’ا نواعتلا حورو

.ةيلاحلا ةيحسصلا ةمزأ’ا

ىفسشتسسملا ترداغو سسوريفلا نم تفاعت ةلاح83

انوروكلاب ةديدج ةباضصإآ54 و ةافو02

ليرفأا6 ةياغ ىلإا سسرام42 نم ةدتمملا ةرتفلا يف

ةئاملاب59 تغلب يحضصلآ رجحلآ تآءآرجإ’ نينطآوملآ ةباجتضسإآ

مهتÓحم حتف نوسضفري نيذلا راجتلل رهسشأا6و نيرهسش نيب نجسسلا

يلزنملآ رجحلآ قرخي نم لكل ةيلام تامآرغو سسبحلآ

انوروك سسوريف ةهجاومل ةلودلا دوهج معد يف ةمهاسسم

مهبتآور نم رهضشب نوعربتي ينطولآ نمألل ةيماضسلآ تآراطإ’آو ةيندملآ ةيامحلل نوماضسلآ طابضضلآ

:رذحت مدلل ةينطولا ةلاكولا

رطخ يف ىضضرملآ ف’آآ ةايح»
«مدلاب عربتلآ ىلع فوزعلآ ببضسب

نقح يف حدافلا سصقنلا رطخ نم مدلل ةينطولا ةلاكولا سسما ترذح
يسشفت ببسسب عرب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا فوز˘ع د˘ع˘ب مد˘لا
ةدنيل ،مدلل ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا تعدو .انوروك سسوريف
ةايح ذاقنا لجأا نم مهمد نم ليلقب عربتلا ىلإا نينطاوملا ،ةيلباق دلو
يف ،ةروتكدلا تلاقو .نطولا تاي’و فلتخم ربع ىسضرملا ف’آا
ربع ىسضرملا ف’آ’ا» نأا ،ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكول اهل حيرسصت
رارغ ىلع ،ةيلاجعتسسا ةفسصب مدلا نقح ىلا ةسسام ةجاحب نطولا
تايلمعلا فلتخم يفو عسضولا دنع فيزنلاو سضوسضرلاب نيباسصملا
تفاسضأاو .«ناطرسسلاو مدلا سضارمأا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا د˘ن˘عو ة˘ي˘حار˘ج˘لا
تامولعملا ةلق ببسسب نيعربتملا باتني حبسصا قلقلا» نأا ةثدحتملا
ةيلمع للخ انوروك سسوريفب ةباسصإلل مهسضرعت نم افوخت وأا
ىلع ظافحلا بجو» كلذ مغرو هنأا ،هتاذ قايسسلا يف ةريسشم .«عربتلا
ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نا ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ب دوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
طرسشب نوكي نأا نكمي عربتلا نأا ،ةروتكدلا تدكأاو .«نيرخآ’ا
ةفاسسملاب مازت˘ل’ا ع˘م ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا سصا˘خ˘سشأل˘ل ي˘ب˘ط˘لا ءا˘ق˘ت˘ن’ا»
مارتحا» ىلإا ةفاسضإ’اب .«عربتلا لحارم نم ةلحرم لكل ةيرورسضلا
ىلع ظافحلا عم عربتملا رورم دعب ةمظتنملا ةفاظنلا تاءارجإا
.«يداحأ’ا لامعتسس’ا تاذو ةمقعم داومب لمعلا
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ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ثع˘˘˘بو
ءارد˘م˘لا ى˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةرا˘ج˘ت˘لا

84 ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘هر˘˘مأا˘˘ب ،ة˘˘يلو
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم غÓ˘˘˘˘بإا ةرور˘˘˘˘سضب
ف˘قو˘لا˘ب ة˘ي˘جا˘ت˘˘نإلا تاد˘˘حو˘˘لا
د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
امل نينطاوملل ةرسشابم ةقيرطب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘كسشت

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا د˘كأاو .م˘ه˘ت˘ح˘سص
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل
ىلإا ةيجاتنإلا تاد˘حو˘لا ه˘ي˘جو˘ت
لÓخ نم ميدقلا ماظنلاب لمعلا
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘˘ت˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

نم نيعزوملا كلذكو ةلمجلاو
قبسسو .د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ع˘ي˘ب ل˘جأا
ماعلا ني˘مألا ة˘ما˘سشو˘ب د˘م˘ح˘م˘ل
نأا مجا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ةرازو˘ل
ةدام نم ينطولا جوتنملا نا دكا
بل˘ط˘ل˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا
ةلعت˘ف˘م˘لا ةرد˘ن˘لا نأاو ي˘ن˘طو˘لا
للخلا سضعبو ةبراسضملا اهببسس
،ةماسشوب حسضوأاو .عيزوتلا يف
ر˘يزو˘لا نأا ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسلا
ىط˘عأا در˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا
عيبلا طاقن لك حتفب تاميلعت
«د˘ي˘فور˘غا» ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ةباجتسسÓل ةيئاذغلا تاعانسصلل
يتدا˘م ى˘ل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘ل˘ل
نأا ىلإا اتفل ة˘ن˘ير˘ف˘لاو د˘ي˘م˘سسلا

92و ديمسس ةن˘ح˘ط˘م72 كان˘ه
لما˘كب ل˘م˘ع˘ت ة˘ن˘ير˘ف ة˘ن˘ح˘ط˘م
ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘قا˘˘ط
فر˘ظ ي˘فو .ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا قو˘˘سسلا

حلاسصم تزجح طقف مايا ةرسشع

نم نط33 سشغلا عمقو ةراجتلا

نطÓ 6.6سضف ،ديمسسلا ةدام
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ر˘˘كسسلا» ن˘˘م
اسضيأا ،«ةنيرفلا» نم نانطأا ةثÓث

لÓ˘خ ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تز˘˘ج˘˘ح
ةقرفتملا ةيسشيتفت˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘سشن

ةدا˘˘م ن˘˘م ل˘˘ي˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘ب ة˘˘˘سسم˘˘˘خ

68 ىلإا ةفاسضإلاب ،«ةنيزياملا»

51و ،ةفاجلا لوقبلا نم راطنق

،ةيئاذغلا تانجعملا نم راطنق

ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت اسضيأا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ن˘م ر˘˘ت˘˘ل7233 ة˘برا˘˘سضم˘˘لا

،تيزلا نم رتل6581و ،بيلحلا

داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘حو16951و

546و،تا˘بور˘سشم˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

.يلزنملا فيظنتلا داوم نم رتل

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘سشلا ي˘˘فو ا˘˘سضيأا

ة˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘سصلا ه˘˘ب˘˘سش داو˘˘م˘˘لا˘˘ب

فلأا21 يف تلّثمت ،ةزوجحملا

فلآا5و ،يب˘ط زا˘ف˘ق587 و

،رّهطم يلوحك لولحم702و

،ةمامك33و فلأا41 نع Óسضف

ةلآا851و ي˘ّب˘ط عا˘ن˘ق381و
عبسس زجح ىلإا ةفاسضإلاب ،ّةيبط
تسسو ،ةو˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ه˘˘˘ط تلآا

نيمألا دكأا امك.ةطايخ تانيكام
ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

تاد˘˘حو˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
ماظن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا
ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا لÓ˘خ ن˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
كلذكو ةلمجلاو ةئزجتلا راجتب
هذ˘ه ع˘ي˘ب ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘عزو˘˘م˘˘لا
بلطلا دادزا يتلا ةيويحلا ةداملا

لÓ˘خ ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ثيح,ةيسضاملا ةليلقلا عيباسسلا
عيب طاقن سضعب يف رمألا ىدأا
رو˘سضح ى˘لإا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا
ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
ل˘جأل ع˘فاد˘ت˘لا نأل ،«د˘ي˘م˘˘سسلا»
،ه˘ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘كب و˘لو ر˘ف˘˘ظ˘˘لا
اميظنتو ةينمأا ةيامح ىعدتسسا
دي˘م˘سسلا را˘سصو ،نو˘نا˘ق˘لا ةو˘ق˘ب

ل˘غ˘سش ار˘مأاو ،ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ثيد˘˘ح
هلاغسشنا عم يزاوتلاب نطاوملا
سضوخي ثيح,انوروك سسوريفب
،قيقدلا نع ثحب ةلحر نطاوملا
ى˘˘لا نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘ط˘˘˘سضا ن˘˘˘يأا
ةينطولا ةسسسسؤوملا وحن لوحتلا

ا˘ه˘تا˘ق˘ت˘سشمو بو˘ب˘ح˘لا جا˘˘ت˘˘نإل
ن˘م ي˘مو˘ي ل˘كسشب «كا˘ب˘م˘سسلا»
.ديمسسلا نم سسيكب رفظلا لجأا

نحاطملإو ةيجاتنإلإ تإدحولإ لبق نم ديمشسلإ ةدام عيب عنم يف يروفلإ عورششلاب تاميلعت ةراجتلل ةيئلولإ تايريدملإ تقلت
 .اهعيب ةيلمع ءانثأإ ىشضوفلإو ةليوطلإ ريبإوطلإ ةيفلخ ىلع نينطإوملإ ىلإإ رششابم لكششب

نيعزوملإو ةلمجلإو ةئزجتلإ راجتب ةناعتشسلاب ميدقلإ ماظنلاب لمعلل ةدوعلإ

 نحاطملا عنمت ةراجتلا ةرازو
نينطاوملل ةرسشابم ديمسسلا عيب نم

انوروك ءابو تايعإدت نم ةررشضتملإ ةيداشصتقلإ تاشسشسؤوملإ صصخي رإرقلإ

ةيليومتلا اهتاردق عفرل كونبلاو ةيلاملا تاسسسسؤوملل ةيئانثتسسا ريبادت

ةمزÓلإ ريبإدتلإ تذختإ ةحلاشصم نأإ دكؤوي ةحÓفلإ ريزو

ناسضمر رهسش للخ و يئانثتسس’ا فرظلا اذه للخ ةيئاذغلا داوملا عيزوت تاكبسش ميعدت

 ذاختإإ يف ثيرتلاب «تشسبانكلإ» تبلاط اميف
  ةيمشسرلإ تاناحتمإلإ صصخي رإرق

ناحتمإا ليجأات ررقت ةيبرتلا ةرازو

قح’ دعوم ىلإا0202 ةرودل ىوتسسملا
تابثا ناح˘ت˘ما ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع سسمأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تف˘سشك

نايب دافأاو.دعب نع نيملعتملاب سصاخلا،0202 ةرودل ىوتسسملا

12 ءاثÓثلا موي هؤوارجا عمزملا ناحتملا ليجأات مت هنأا ةيبرتلا ةرازو

يف ،رارقلا اذه يتأايو.اقحل ددحتسس ةرتف ىلإا كلذو0202 ليرفأا
سسوريف راسشتنا نم د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا را˘طإا

لقتسسملا ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.د˘ج˘ت˘سس˘ُم˘لا ا˘نورو˘ك
يف لسصفلا نأا ةيبرتلل راوطألا يثÓث عاطقلل سسيردتلا يمدختسسمل
تاذلاب ةرتفلا هذه يف هناوأل قباسس ةيمسسرلا تاناحتملا ديعاوم
طبترم يجيردت لعافتو بثك نع ةعباتمو اثيرت سضرفت يتلاو
ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ب
ةيبرتلا ةرازول اهعفر تاحرتقم يف «تسسبانكلا» تدكأاو.رئازجلا
لوألا نيلسصف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ةر˘ي˘تو˘لا ةرور˘ي˘سس نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

دق نطولا تايلو عيمج ربع اهلمجم يف ةيداع تناك يتلاو يناثلاو
لحارملا عيمج يف ذيمÓتلا انئانبأل ايملع Óيسصحت انل تنمسض
ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ذا˘ق˘نإا˘ب ل˘ي˘ف˘ك و˘هو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لاو

مدقت يتلا ةيميلعتلا سصسصحلا نأاب ةباقنلا تددسشو0202/9102.
يأاب اهنكمي ل ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا ةينورتكللا تاءاسضفلا ربع
يف ةمدقملا سسوردلا لحم لحت وأا سضوعت نأا لاوحألا نم لاح
ؤوفاكت أادبم ىلع زكترت نأا بجي ةيوبرت ةيلمع يأا نأا مكحب ،مسسقلا
سسيردتلا يمدختسسمل لقتسسملا ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ا˘عدو.سصر˘ف˘لا
ةيحسصلا ةقفارملا ةرورسض ى˘لإا ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل راو˘طألا ي˘ثÓ˘ث عا˘ط˘ق˘ل˘ل
يف ةيجوغاديب ةيملعو ،ايناث ةيونعم ةيسسفنو ،ىلوأا ةجردب ذيمÓتلل
.ريخألاو ثلاثلا ىوتسسملا

S°∏«º.±

رهظلإ نإذأإ لبق ةعاشس فشصن

ميركلا نارقلا ثبب ةمئألل حامسسلا
دجاسسملا تاربكم ربع

يف توسصلا تاربكم ربع ميركلا نآارقلا ثبب تاطلسسلا تسصخر
،ةعمجلاو ةعامجلا ةÓسص قيلعت رارق نم عيباسسأا دعب ،دجاسسملا

نوؤوسشلا ةرازو تحسضوأاو .انوروك سسوريف ةهجاوم ريبادت نمسض
نينطاوملا فرط نم ةحلملا تابلطلل ةباجتسسا» هنأا نايب يف ةينيدلا
ةمئألا ّهجون ،دجاسسملاب توسصلا تاربكم ربع ميركلا نآارقلا ثبل
دجاسسملاب توسصلا تاربكم ربع ميركلا نآارقلا تÓيجسست ثبب
ربع اهيريدم نم ةرازولا تبلطو .»رهظلا ناذأا لبق ةعاسس فسصن
ةدايز ميركلا نآارقلا ثبل يمويلا تيقوتلا طبسضل قيسسنتلا تايلولا

71 يفو .اهيف ثبي يتلا مايألا وأا ،ًايموي ةعاسس فسصن نع اناسصقن وأا
ةعمجلا تاولسص قيلعتبً ارارق تاطلسسلا تردسصأا ،يسضاملا سسرام
،سسمخلا تاولسصلا ناذأا ثب عم ،دÓبلا دجاسسم ةفاك يف ةعامجلاو
،رارقلا بقعو .انوروك سسوريف راسشتنا ةهجاومل ريبادت راطإا يف

لسصاوتلا تاكبسش ربع نيطسشانو نينطاوم نم تاوعد ترهظ
رجحلا˘ب ماز˘ت˘للا لو˘ح ة˘يو˘عو˘ت سسورد ثب ل˘جأا ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
دعب ،ةنينأامطلا ثبل دجاسسملا تاربكم ربع نآارقلا كلذكو ،يلزنملا

ةرازو قباسس تقو يف ترمأاو .سسوريفلا راسشتنا اهفلخ قلقلا ةلاح
اهترادإل نيمتنملا نيفظوملاو ةمئألا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
ةركذم ،ةلطع ةيعسضو يف اوسسيل مهنأل ،مهلمع نكامأا يف ءاقبلاب
ةمئاق لظت دجاسسملا رييسستو تارارقلا ذيفنت ةيلوؤوسسم نأاب مهايإا

ن˘ي˘نذؤو˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م ى˘لإا ا˘سضيأا م˘ه˘ت˘عد ا˘م˘ك ،م˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘تو
،نييئلولا فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ريدم اعدو .ناذآلاب نيفلكملاو
دجاسسملاب قاحتللا ىلإا ةرادإل نيعباتلا نيفظومو دجاسسملا ةمئأا

ةرورسضلا لاح يف لخدتلل ،مهبتاكم يف ءاقبلل لمعلا تارقمو
ةرازول ىوتفلا ةنج˘لو ة˘يا˘سصو˘لا ن˘م ةردا˘سصلا تارار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ةقفارمل دجاسسملاب قاحتللا ىلإا ةمئألا تعد امك .ةينيدلا نوؤوسشلا
تاول˘سصلا ناذأا ع˘فر˘ب ،ن˘ي˘مز˘ل˘م˘لا ناذألا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لاو ن˘ي˘نذؤو˘م˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ب ا˘ه˘ت˘جر˘خ ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا˘ب ةرازو˘لا تر˘كذو ،سسم˘خ˘لا
نيفظوملل ولو ة˘ع˘م˘ج˘لا ةÓ˘سص ة˘ما˘قإا مد˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘ق˘لاو ،ىو˘ت˘ف˘لا
.دجاسسملاب

S°∏«º.±
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سسمأا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كن˘˘˘ب ف˘˘˘˘سشك
ريبادتلا نم ةلمج نع ءاثÓثلا
حمسست ةيفرظلا و ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
كونبلا و ةيلام˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
هاجت ةيليوم˘ت˘لا ا˘ه˘تارد˘ق ع˘فر˘ب
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ءابو تاي˘عاد˘ت ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا

يف رئازجلا كنب دكأاو .انوروك
را˘˘طإا ي˘˘ف» ه˘˘نا سسمأا ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ةهباج˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
يسشفت نع ةر˘ج˘ن˘م˘لا تا˘ع˘ب˘ت˘لا

كن˘˘ب نإا˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ةرورسضب هنم اكاردإا و ،رئازجلا

و ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ة˘يرور˘˘سضلا طور˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

تاسسسسؤوملا طا˘سشن ة˘ل˘سصاو˘م˘ل

ذختا ،ةمظتنم ةفسصب ةيجاتنإلا

ةيئانثتسسلا ريبادتلا نم ةلسسلسس

ن˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘ظ˘˘لا و

فيف˘خ˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ي˘عا˘سسم˘لا

ءابولا اذه˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا را˘ثآلا

،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو .»ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

راد˘سصإا م˘ت ه˘˘نا كن˘˘ب˘˘لا ح˘˘سضوأا

يف ةخرؤوم50-0202 ةميلعتلا

ةقلعتملا،0202 ل˘˘ير˘˘فأا6

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا تاءار˘˘جإلا˘˘˘ب»

˘˘ما˘˘كحألا سضع˘˘ب ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل

ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا

ةيلاملا تا˘سسسسؤو˘م˘لا و كو˘ن˘ب˘لا

هذ˘ه˘ل حا˘م˘سسلا ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو

ةيليومتلا اهتاردق عفرب ةريخألا

.«ةيداسصتقلا تاسسسسؤوملا هاجت

مهأا ناف ردسصملا تاذ بسسحو

اذ˘ه ي˘ف ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت ل˘˘ي˘˘ب˘˘سسلا

سضور˘˘˘ق˘˘˘لا طا˘˘˘سسقأا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سست

ة˘لود˘ج ةدا˘عإا وأا ة˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ن˘ير˘ثأا˘ت˘م˘لا ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل سضور˘˘ق

يسشفت نع ةم˘جا˘ن˘لا فور˘ظ˘لا˘ب

تنمسضت امك .«91 ديفوك» ءابو

تÓيومتلا ةلسصاوم تاءارجلا

ليجأات نم نيديفتسسملا نئابزلل

ةدا˘˘˘عإا وأا سضور˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘سست

سضيفخت ىلإا ةفا˘سضإا ا˘ه˘ت˘لود˘ج

ةلو˘ي˘سس ل˘ما˘ع˘م˘ل ى˘ندألا د˘ح˘لا

،ةيلاملا تاسسسسؤوملا و كونبلا

تÓ˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ع˘˘فر˘˘ل

تاءارجإلا لمسشت امك .ةحاتملا

و كو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإا ا˘˘˘˘˘سضيأا

ةيرابجإا نم ةيلاملا تاسسسسؤوملا

ةعطتقملا نامألا ةداسسو نيوكت

.ةسصاخلا اهلاومأا نم
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ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
سسمأا يراموع فير˘سش ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ا˘˘ه˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذلا
مي˘عد˘ت˘ل ، ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةيئاذغلا داوملا عيزوت تاكبسش
، ع˘˘˘سساو˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلا تاذ
ةسصاخلا تامزلت˘سسم˘لا ر˘ي˘فو˘تو
فرظلا اذه لÓخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا

حبسصأا ي˘ت˘لا ل˘ي˘سضف˘لا نا˘سضمر
ر˘يزو ف˘˘سشكو .باو˘˘بلا ى˘˘ل˘˘ع
فيرسش ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

د˘˘ق ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نأا يرا˘˘˘مو˘˘˘ع
يتلا ريبادتلا لك ذاختا ترسشاب
ةعسساو داوم عيزوت اهنأاسش نم
اهتردن نم دحلاو ، كÓهتسسلا

فر˘˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف سصو˘˘˘˘سصخ
.م˘ير˘كلا نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خو
تاءارجإلا» نأا يراموع فاسضأاو

ىلع ر˘ه˘سشأا3 ذ˘ن˘˘م تأاد˘˘ب د˘˘ق
ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

داوملا عي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘تو ر˘ي˘باد˘ت˘لا
، نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا
.«قاو˘سسألا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ، ع˘يزو˘ت˘لا

تاءارجإلا هذه» نأا ىلإاً اريسشم
ا˘هرا˘طإا ي˘ف تع˘سضو د˘˘ق تنا˘˘ك
ناسضمر رهسشل اريسضحت يداعلا
ءا˘˘بو ة˘˘مزأا تفدا˘˘سص ، ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘كل

يرا˘ج اذ˘ه˘ل» ًا˘ف˘ي˘سضم ا˘نورو˘˘ك
لمعلاو ريبادتلا هذه زيزعت نآلا

اهيف مكحتلاو ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘ت ى˘ل˘ع
دكأا ريبادتلا هذهل امعدو.«رثكأا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو

لك ىوتسسم ىلع دنجتلا مت» هنأا

بوبحلل ينطولا ناويدلا طاقن

ر˘سضخ˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لاو

ديدعلا دينجت مت امك، هكاوفلاو

ر˘خ˘سسُ̆ت˘سس ي˘ت˘لا، ن˘يواود˘لا ن˘م

تاكب˘سش م˘ي˘عد˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو

لك ة˘برا˘ح˘م ل˘جأا ن˘م ع˘يزو˘ت˘لا

ه˘نأا ا˘م˘ك. را˘كت˘حلا تلوا˘˘ح˘˘م

راعسسأابو ريفو جو˘ت˘ن˘م مد˘قُ̆ت˘سس

نود نينطاوملا لك ىدل ةلوبقم

.»ءانثتسسا

راششب دمحم ءإوللإ ماهم ءاهنإإ مت اميف

سسأار ىلع يدياق دمحم ءاوللا نييعت
سشيجلا ناكرأ’ ريسضحتلاو لامعتسس’ا ةرئاد

ءاوللا ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر نيع
امبسسح كلذو.يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأل ريسضحتلاو لامعتسسلا ةرئادل اسسيئر «يدياق دمحم»

سسيئر هعقو يذلا يسسائرلا موسسرملا بسسحو هنإاف.ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخلا ددعلا يف ردسص

هتفسصب راسشب دمحم ءاوللا ماهم ءاهنإا مت دقف ،مرسصنملا سسرام62 خيراتب نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
±.S°∏«º.هل افلخ يدياق دمحم ءاوللا نييعت و ريسضحتلاو لامعتسسلا ةرئادل اسسيئر
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دنع يبطلا هبششو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا دار˘فأا ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح
لمعلا مهشضفر نينلعم ت’اجعتشس’ا ةحلشصم لخدم
ةيامحو مهتيامحل ةرادإ’ا كرحت مدع ىلع اجاجتحا

ةج˘ي˘ت˘ن تر˘ه˘ظ نأا د˘ع˘ب ى˘شضر˘م˘لا ة˘ي˘ق˘بو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
دحأ’ا ةحلشصملاب يفوت سضيرمل تيرجأا يتلا ليلحتلا
رمأ’ا نأاب نوجتحملا دكأا ثيح ،ةيباجيإا اهنأاب يشضاملا

رشسجلا““ يحب ن˘ط˘ق˘ي ة˘ن˘شس07 هرمع خيششب قل˘ع˘ت˘ي

لبق جÓعلل سسرام82 موي ةحلشصملا لخد ““سضيبأ’ا

يف هابتشش’ا مت كانهو ليرفأا1 موي دوعيو اهرداغي نأا
ةحل˘شصم ي˘ف ي˘ق˘ب ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘شصإا
تنلعأا يتلا اهليلحتل هنم ةنيع تذخأاو ت’اجعتشس’ا
يأا) ةحشصلا ةرازو ةنجل لبق نم نينثإ’ا موي اهتجيتن
يبطلا مقاطلل اقفوو ،ةيباجيإا اهنأاب (هتافو نم موي دعب
““ةعاشس رخآا““ امهعم تلشصاوت نيذللا يبطلا هبششو
ةقيرطب تجرخأاو تلشسغ اه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ة˘لا˘ح˘لا نإا˘ف
نفدلا ةيلمع نأا امك ،ثثجلا ظفح ةحلشصم نم ةيداع
افلاخم هربتعا يذلا رمأ’ا وهو ةيداع ةقيرطب تمت
هبتششملا ةثج ءاقب سضرتفي ناك هنأا اودكأا ثيح ،نوناقلل
ةجيتن روهظ ةياغ ىلإا ثثجلا ظفح ةحلشصم يف هيف

ةنشس81 هرمع باشش عم ثدح ام رارغ ىلع ،ليلحتلا
يف يقبو هتباشصإا يف رخآ’ا وه هبتششا مايأا لبق يفوت
اهنأاب هليلحت ةجيتن ترهظ نأا ىلإا ةروكذملا ةحلشصملا
ةقيرطب اهنفدو خيششلا ةثج جارخإا نأا نيربتعم ،ةيبلشس
هبششو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘م ل˘ك ة˘ح˘شص سضر˘ع ة˘يدا˘ع
نيذلا هتلئاع دارفأاو ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ،ي˘ب˘ط˘لا

نوكت نأا نكمي ثيح ،رطخلل ءازعلاو ةزانجلا اورظح
ىدحإا تلاقو اذه ،مهنم سضعبلل تلقتنا دق ىودعلا
جا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب ا˘ن˘م˘ق““ :““ة˘عا˘شس ر˘خآا““ ـل تا˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘ن˘لزا˘ن˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘لا د˘ير˘ن ’ ا˘ن˘نأ’ ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘˘شضفرو
دحأا ناك نإا انتÓئاع دارفأ’ ىودعلا لقن يف ببشستلاو
انتانيع ذخأاو انلزع لÓخ نم Óح ديرن ،باشصم انم
.““اهشصحفل

تبثت ةيمسسر ةقيثو اهراظتنا دكؤوت ةرادإ’ا
  ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاخت’ ةباسصإ’ا

لÓخ نم ةرادإ’ا لعف در ناك ،ةلشص يذ قايشس يف
،يعماجلا يئافششتشسإ’ا زكرملا ماع ريدم نم لك لقنت
ت’اجعتشس’ا ةح˘ل˘شصم ى˘لإا ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘م
مهنأاب لوأ’ا مهل دكأا ثيح ،““انيشس نبا““ ىفششتشسمب
ليلحتلا ةجيتن دكؤوت ةيمشسر ةقيثو لوشصو نورظتني

ذاخ˘تا ل˘ب˘ق كلذو ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
زكرملا ماع ريدم لقنت ،كلذ دعب ،مزÓلا تاءارجإ’ا
كلذو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا
ةحلشصمل ةلماشش ميقعت ةيلمع قÓطإا ىلع فارششإÓل
ت’اجعتشس’ا ةحلشصم سسيئر روشضحب ت’اجعتشس’ا

هل دكأا يذلا يبطلا هبششو يبطلا مقاطلا عم ثدحتلاو
ةجيتن نأا دكؤوت ةيمشسر ةقيثو لوشصو درجمبو هنأاب
نم لك عشضو متيشس هنإاف ةيباجيإا اهنأاب ةلاحلا ليلحت
رجحلا يف نيشضرممو ءابطأا نم ةلاحلا عم لشصاوت
نأا اودكأاو هشضفر مت حرتقملا اذه نأا ريغ ،يحشصلا
ةزهجأ’ا نأاو اشصوشصخ ،ةريبك ةيحشص رطاخم هيف كلذ
ىشضرم اهب سصحف سضيرملا اهب سصحف يتلا ةيبطلا
لموع يتلا ةقيرطلا سسفنب مهتلماعمب نيبلاطم ،نورخآا

ةحلشصم ىوتشسم ىلع يبطلا هبششو يبطلا مقاطلا اهب
،ةميقم ةبيبط ةباشصإا يف هابتشش’ا دعب ديلوتلاو ءاشسنلا

ىوتشسم ىلع يحشصلا رجحلا يف مهعشضو مت ثيح
هذه ةباتك ىلإاو ليلحتلا ةجيتن روهظ نيح ىلإا قدانفلا
ءا˘ب˘طأ’ا ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا ةرادإ’ا ل˘شصو˘ت˘ت م˘ل ر˘ط˘˘شسأ’ا

.نيشضرمملاو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
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ثثجلا ظفح ةحلسصم يف اهءاقب سضرتفي ناك اهيف هبتسشم ةلاح ةثج نأا اودكأا

ةبانعب ““انيشس نبأ““ ىفششتشسم ت’اجعتشسأ وشضرممو ءابطأأ
مـــــهتيامحب نوـــــبلاطيو نوـــــجتحي

روهظ دعب كلذو ““انيسس نبا““ ىفسشتسسمب بلقلا سضارمأ’ ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىوتسسم ىلع يبطلا هبسشو يبطلا مقاطلا سسمأا حابسص جتحا
ام وهو لسصت مل ةجيتنلل ةيمسسرلا ةقيثولا نأاب لوقت ةرادإ’او ةيباجيإا اهنأاب ةحلسصملاب ىسضرملا دحأ’ تيرجأا يتلا ليلحتلا ةجيتن

.مهنيب ىودعلا يسشفت ةيناكمإا نم مهتÓئاع دارفأا ةيامحو مهتيامحب ةبلاطملل مهعفد

تايفو4  مهنيب نم اباسصم12 نيباسصملا ددع غلب امنيب

يششفت عنمل ةددششم تأءأرجإأ
 ةنيطنشسقب انوروك سسوريف

ةنيطنسسق ةي’ول ةع˘با˘ت˘لا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تع˘سضو
اجمانرب نمسضتي ،ايلاجعتسسا اططخمو ريبادتلا نم ةلمج
ميقعتو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع سصخ˘ي ،ا˘ف˘ث˘ك˘مو ا˘ق˘ي˘قد ا˘ي˘ن˘مز
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘˘مو قاو˘˘˘سسأ’ا˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘قاو˘˘مو تا˘˘ط˘˘ح˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
عراو˘سشلاو ي˘نا˘ب˘م˘لا ن˘م ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ءاز˘جأ’او ،ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيحسصلا زكارملاو تاسسسسؤوملاو ،يحسصلا فرسصلا تاكبسشو
ةياغ ىلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه د˘ت˘م˘ي˘سس ثي˘ح ،رو˘ب˘ع˘لا ز˘كار˘مو
.ةحئاجلا ىلع يئاهنلا ءاسضقلا

ة˘˘ي’و نا˘˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا بسسحو
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘ترا تد˘ه˘˘سش ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

ىلا تايفو˘لا دد˘ع ع˘ف˘ترا ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘با˘سصا12 ىلا ا˘˘نورو˘˘ك
لمسشيسس اذهبو ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا لÓ˘خ تا˘ي˘فو ة˘ع˘برأا

فدهت ثي˘ح ،،ة˘ي’و˘لا˘ب21لا تايدلب˘لا ة˘فا˘ك ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ةمÓسسو ةح˘سص ة˘يا˘م˘ح ىلإا ،ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا هذ˘ه

ديفوك““ انوروك سسوريفب ةباسصإ’ا رطخ نم نينطاوملا

،ةماعلا طاسسوأ’ا يف ءابولا اذه ىودع راسشتنا عنمو ،91″
˘ما˘ي˘ق˘لا ،ا˘ي˘ناد˘ي˘م ع˘ب˘ت˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘ه˘˘سش د˘˘قو
نكامأ’او قفارملا نم ديدعلا ميقعتو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ا˘ه˘نأا ،ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هو˘ن˘ت ،قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
ةفاك ريخسستب تماق ،هتمÓسسو نطاوملا ةحسصل ةيامحو
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘˘سشب˘˘لا تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا

ةيلوأا داومو ةروطتم تادعم تمدختسسا امك ،ةيرورسضلاو
،ه˘ت˘ئ˘ي˘بو ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘سصب ةرا˘˘سض ر˘˘ي˘˘غو ،ا˘˘ه˘˘ب سصخر˘˘م
قطانم يف ،ةيئاقولا اهتلمح ةينمأ’ا حلاسصملا لسصاوتو
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست˘ب ر˘مأا يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ملÓسسو دعاسصملا ميقعت داومو سشر تادعم نم ةمزÓلا
،تانكسسلا طي˘ح˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو ،تارا˘م˘ع˘لا

ةددعتم ةمزأا ةيلخ اقباسس بّسصن دق ةنيطنسسق يلاو ناكو
اذ˘˘ه ي˘˘سشف˘˘ت قر˘˘ط˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لاو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
،ةينمأ’ا كÓسسأ’ا يلثمم ةيلخلا هذه تّمسض ذإا ،سسوريفلا

،ةحسصلا رارغ ىلع ةينعملا تاعاطقلا فلتخم يلثممو
نيوكتلا ،ةراجت˘لا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ،ة˘لاد˘ع˘لا ،ن˘ك˘سسلا

،يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
’امكتسسا اذهو ،ة˘فا˘ق˘ث˘لاو لا˘سصت’ا ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

اهبيسصنت ّمت دق ناك يتلا ةظقيلا ةيلخ لمعل ةلسصاومو
.اقباسس

 زاكعوب لامج

ةباسص’اب اهيف هبتسشم01 دوجو ىلا ةفاسضإا
 انوروك سسوريفب

يتلاح اهنم ةدكؤوم ت’اح4
ةليشسملأ ةي’وب ةافو

ام˘ه˘ت˘با˘سصا ةد˘كؤو˘م ت’ا˘ح40 ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و تل˘ج˘سس

برتغم خيسشل مهو ةافو ت’اح20 اهنم انروك سسوريفب

ةيدلبب ن˘ط˘ق˘ي و ة˘ن˘سس(97) رم˘ع˘لا ن˘م  غ˘لا˘ب˘لا ا˘سسنر˘ف˘ب
ةيناث ةلاحو  يوارهزلا يفسشتسسمب يفوت ةعلسضلا مامح

يديسس ةيدلبب نطقت ةنسس86 رمعلا نم ةغلابلا  ةأارما
ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ا˘ما ةدا˘ع˘سسو˘ب ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب تي˘˘فو˘˘تو ر˘˘ما˘˘ع

ت’اح01 يه ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف اهب  هبتسشملا
ةيبطلا ةبقارم˘ل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي  ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قا ر˘ب˘ع  دد˘ج
.ةليسسملا ياورهزلا ىفسشتسسمب يحسصلا رجحلا تحتو

خوسشخسش حلاسص

ميتنشس رايلم حنمي ةنشضحلأ ةنبلم بحاشص
ةزهجم ةثيدح ةيبط ةرشسأأ ةعبرأأ ءانتق’

ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس رخا ةديرج سسما ءاسسم تملع
رايلم  ةليسسملا ةي’وب ةنسضحلا ةنبلم بحاسص حنم نع
لكب ةزهجم ةثيدح ةيبط ةرسسأا ةعبرأا ءانتق’ ميتنسس
سصخأ’ا˘بو ىسضر˘م˘لا جÓ˘ع ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل تا˘يرور˘˘سضلا
يوارهزلا يفسشتسسم ةدئافل انوروك سسوريفب نيباسصملا

ة˘ح˘فا˘ك˘م را˘طإا ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘م˘عد ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب
 .ةليسسملا ةي’و ربع انوروك سسوريف

خوسشخسش حلاسص
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لجيج ةي’و تÓحم هفرعتام لظ يف
ةيئاذغلا داوملا سضعب يف سصاشصخ نم
انوروك ةحئاج ىلع برحلا ةيادب ذنم
داو˘م˘لا عاو˘نأا سضع˘ب لو˘شصو ل˘ط˘˘ع˘˘تو
ىلا هكاوفلاو رشضخلا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
سضع˘˘ب ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قا
ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ى˘ت˘حو ةروا˘ج˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
ح˘ن˘م ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘لاو رد˘˘شصأا
ة˘ي’و˘لا˘ب ر˘ئاود˘لا ءا˘˘شسؤور ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب

راجت ةمهم ليهشستل ةعشساو تايحÓشص
ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘شسمو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا
. ةرتفلا هذه لÓخ ةيرحب لقنتلا

يتلا11لا ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤور ح˘ن˘˘م م˘˘تو
لبق نم اشضيوفت لجيج ةي’و لكششت
ء’ؤو˘ه ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو
ءارششلا سصخر حنم ةيحÓشص ءاشسؤورلا
حمشست يتلاو ةلم˘ج˘لا را˘ج˘ت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ى˘لا ة˘ير˘ح˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب را˘ج˘ت˘لا ء’ؤو˘ه˘˘ل
لجأا نم ةديعب˘لاو ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

ىتحو ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م بل˘ج
ةيلحملا قوشسلا نيومت لجأا نم رشضخلا
نود ن˘م كلذو داو˘م˘لا هذ˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب
ىلع لوشصحلل ةي’ولا يلاو ىلا ةدوعلا

هب ’ومعم ناك املثم سصيخارتلا هذه

. ةيشضاملا ةرتفلا لÓخ
ةيلمع عيرشست ىلا ءارجإ’ا اذه فدهيو
ىلع لجيج ةي’وب ةلمجلا راجت لوشصح
لقنتلا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا سصي˘خار˘ت˘لا
لجأا نم ةديعب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘لا ة˘ير˘ح˘ب

تÓحم نيومتو ةيئاذغلا داوملا بلج
نمو داوملا هذه نم هجاتحت امب ةئزجتلا
لوجتلا رظح تاقوأا يف ىتح كرحتلا مث
ةيروهمجلا تاي’و لكب تشضرف يتلا
ىلاو اءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا نم ةيادب

اذه فدهي امك ، احابشص ةعباشسلا ةياغ
يتلا ةرذنلا لكششم ةجلاعم ىلا ءارجإ’ا
ةيئاذغلا داوملا نم ةدع عاونأا اهفرعت
يد˘شصت˘لاو ما˘˘يأا ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
سضعب هيلا أاجل يذلا ةبراشضملا لكششمل
داو˘م˘لا را˘ع˘شسأا ع˘فر ل˘جأا ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةي’ولا ينطاوم بويج باهلاو ةيئاذغلا
نادنشسو ةرذنلا ةقرطم نيب اوتاب نيذلا
ةد˘ع ه˘ت˘شضر˘˘ف يذ˘˘لا سشحا˘˘ف˘˘لا ءÓ˘˘غ˘˘لا

سضع˘ب ن˘كم˘ت مد˘ع كلذ ن˘˘مو ل˘˘ماو˘˘ع

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت

بل˘ج˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا سصي˘˘خار˘˘ت˘˘لا

مكحب ةديعب قطانم نم ةيئاذغلا داوملا

ةشصاخ سصيخارت بلطتت مهتايرفشس نأا

مهل حمشست يتلاو ةي’ولا يلاو اهردشصي

نود ة˘ي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا ر˘ب˘ع رور˘م˘˘لا˘˘ب

يلزنملا رجحلا ةرتف لÓخ ىتح لكاششم

اءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا يف أادبي يذلا

. تاي’ولا بلغأا ربع
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نجنج ءانيمل ماعلا ريدملا سسيئرلا فششك
ىلع ةمزأا ةيلخ ليكششت نع لجيج ةي’وب
سضرغب ةيئاني˘م˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘شسم
ةحÓملا سصخت ةريبكو ةريغشص لك ةعباتم
ة˘يا˘م˘حو ير˘ح˘ب˘لا ءا˘شضف˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا
ةحئاج نم نييداشصتقإ’ا نيلماعتملاو لامعلا

. ملاعلا عاقب لك حاتجت يتلا انوروك
تاحير˘شصت ي˘ف ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م ر˘يد˘م د˘كأاو
ةيلخ ليكششتب تماق هحلاشصم نأاب ةيفحشص
اهت˘م˘ه˘م ءا˘ن˘ي˘م˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘مزأا

ءانيملا˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘لا ة˘كر˘ح ة˘ب˘قار˘م
، ريخأ’ا اذه لخدت يتلا نفشسلا لك ةبقارمو
ة˘ي˘ل˘خ˘لا هذ˘ه ءا˘شضعأا نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘˘كأاو
ةبقارم لÓخ نم ةدم ذنم مهلمع يف اوعرشش

جراخلا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ن˘ف˘شسلا ل˘كل ة˘مرا˘شص
رهشسيو ، ءانيملا سضوح اهلوخد لبق كلذو
ءابطأا ثدحت˘م˘لا بشسح ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
نيشصتخم اذكو كرامج ناوعأاو ، نيشصتخم
ةلاحلا ىلع فوقولا لجأا نم ةحشصلا يف
جراخلا نم ةمداقلا نفشسلا مقاوطل ةيحشصلا

لبق ةريخأ’ا هذه ميقعت ةيلمعب مايقلا اذكو
ثدحتملا دكأا امك ، ةفشصرأ’ا نم اهبارتقا

ةريبك ةمارشصب متت ةروكذملا تاءارجإ’ا نأاب
ةوفه يأا ثدحت’ ىتح طوبشضم لكششبو
سسوريف ىودع لقن يف ببشست نأا نكمي

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا وأا ءا˘ن˘ي˘م˘لا لا˘م˘ع˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك
مهعلشس ريرمتب نوموقي نيذلا نييداشصتقإ’ا

. يرحبلا ءاشضفلا اذه ربع
ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م ر˘يد˘م د˘كأا ا˘م˘˘ك
كلذو ةعاشسلا رادم ىلع لشصاوتم ءانيملاب
علشسلا نحششو غيرفت ةيلمع نامشض لجأا نم
تلاز’ يذلا ر˘كن˘ي˘ل˘كلا تن˘م˘شسا اد˘يد˘ح˘تو
كلذو ةرمتشسم جراخلا وحن هريدشصت ةيلمع
فر˘ظ˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

هريدم بشسح ءانيملا فلكيشس يذلاو نهارلا

. يراجلا ماعلا مشسرب ةريبك رئاشسخ

ةذخت˘م˘لا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا تاءار˘جإ’ا تأا˘تو اذ˘ه

نم فواخم لظ يف لجيجب نجنج ءانيمب

سسوريفل يشسيئر ردشصم ىلا ءانيملا لوحت

ريخأ’ا اذه لابقتشسا لظ يف ةي’ولاب انوروك

نادلب نم ةمدا˘ق˘لا ن˘ف˘شسلا تار˘ششع˘ل ا˘ي˘مو˘ي

ي˘فو نر˘ق˘لا ءا˘بو˘ل ار˘ي˘ب˘ك ارا˘˘ششت˘˘نا فر˘˘ع˘˘ت

ايلاطياو نيشصلا ، اشسنرف ، اينابشسا اهتمدقم

نم دد˘ع ر˘ب˘كأا تل˘ج˘شس ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ي˘هو

.ملاعلا ربع تايفلاو تاباشصإ’ا

ةرذنلا ىلع ءاسضقلاو تÓحملا نيومت ةيلمع ليهسست ةيغب

ةلمجلأ راجتب ةشصاخلأ ءأرششلأ سصخر رأدشصإ’ لجيجب رئأودلأ ءاشسؤورل سضيوفت حنم

ةبانعب اهيف هبتسشم ةدحاو ةلاحو ت’اح4 ءافسش

““نابرشض ميكحلأ““ ىفششتشسمب ةدجأوتم ةدكؤوم ت’اح5
ـل لوؤوسسم ردسصم فسشك ثيح ،انوروك سسوريفب ةباسصم ةدكؤوم ةلاح11 سسمأا ةياغ ىلإا ةبانع ةي’و تلجسس
ت’اح5 ““نابرسض ميكحلا““ ىفسشتسسمب ةيدعملا سضارمأ’ا ةحلسصم ىوتسسم ىلع ايلاح دجاوتت هنأا ““ةعاسس رخآا““

يف نطقت ةديسسب رمأ’ا قلعتيو ةافو يتلاح ليجسستو ءافسشلل ت’اح4 هيف تلثامت يذلا تقولا يف ،ةدكؤوم
ردسصملا فسشك امك ،ةبانع ةيدلبب نطقيو يراجلا عوبسسأ’ا علطم يفوت خيسشو ينوبلا ةيدلبب ةرورعزوب يح

.اهب ةسصاخلا ةنيعلا ليلحت ةجيتن نورظتني اهيف هبتسشم ةدحاو ةلاح دجوت هنأا
يره ديلو

لتاقلا ءابولا نطاوم نم ةمداقلا نفسسلا تارسشعل هلابقتسسا لظ يف

““انوروك““ سسوريف نم نيلماعتملأو لامعلأ ةيامحلل نجنج ءانيم ىوتشسم ىلع ةمزأأ ةيلخ ليكششت
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ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ع˘˘˘˘صضو
رجحلا تاءارجإا ذيفنتل اينمأا Óيكصشت
راطإا يف، ةي’ولاب يئزجلا يحصصلا
سسوريف را˘صشت˘نإا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت

ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و را˘ب˘ت˘عا˘بوا˘نورو˘˘ك
نمأا ماق  يئزجلا رجحلا ءارجإاب ةينعم
ع˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و
نم يتلا ةينوناقلاو ةينمأ’ا تاءارجإ’ا
نو˘نا˘ق˘ل˘ل مرا˘صصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘نأا˘صش
سصوصصخلا اذهب  لوعفملا يراصسلا

ةفاك هل رخصس اينما Óيكصشت عصضو نيأا
مصضي ةيرصشبلاو ةيدام˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
رصضاوحلا نمأاو ةيتيلامعلا حلاصصملا

اقبصسم سسوردم ينما ططخم قفو
ةبكارلا تايرودلا فيثكت ىلع زكترإا

ةيدؤوملا ذفانم عيمج قلغو ةلجارلاو
ةيصسيئرلا عراوصشلا اذكو ةي’ولا وحن
ءانثتصسإاب سصاخصشأ’او تابكرملا مامأا
سصخرملا وا ةل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا ت’ا˘ح˘لا
نم ةينعملا تاطلصسلا فرط نم  اهل

ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘لو ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
تقبصس ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘عا˘ج˘ن

ةيصسيصسحت تاي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ه˘تا˘ه
ل˘ب˘ق تا˘عا˘صس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل

لÓ˘خ ن˘˘م ءا˘˘صسم00:91 ة˘عا˘صسلا
توصصلا تاربكم ربع تاءادن قÓطإا
ءاقبلاو مازتلإ’ا ةرورصضب نينطاوملل
ط˘ئا˘صسو˘لا ر˘ب˘ع اذ˘كو م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف
ةيريدملا لبق نم ةرخصسملا ةيمÓعإ’ا
فرعو اذه  ينطولا نمÓل ةماعلا
رجحلا رارق قيبطت نم لوأ’ا مويلا
ةباجتصسإا ةي’ولا˘ب ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘صصلا

فر˘ط ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘عوو م˘˘ه˘˘ف˘˘تو
تل˘˘خ ثي˘˘ح  ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م

تا˘ب˘كر˘م˘لاو ةرا˘م˘˘لا ن˘˘م عراو˘˘صشلا

نم ةلوزعملا ت’احلا سضعب ءانثصسإاب

نيفلاخم˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا سضع˘ب فر˘ط

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإا م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو

˘مار˘ت˘حإا مد˘ع˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا

نيصصاخلا نيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘مو˘صسر˘م˘لا

نيأا يئزجلا يح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا˘ب

ةدكيكصس ةي’و نمأا حلاصصم تلجصس

هددع ام اهاصصاصصتخا ميلقإا ةفاك ربع

سصا˘خ˘صشأا ق˘ح ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘˘م851

  .ةبكرم97 فيقوتو
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ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘˘ح
ةطرصشلا تاوقل تامولعم دورو
ةقفصص سصوصصخ˘ب ة˘قر˘ف˘لا تاذ˘ل
لمعتصست داومل ةينوناق ريغ عيب
دحأاب ،يركصسلا سضارمأا جÓع يف
لÓغتصس’ا˘بو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ءا˘ي˘حأا
عصضو م˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

فا˘ق˘يإا ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ط˘خ

ه˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سصخ˘˘صش

نم ةيم˘ك ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ة˘صصا˘خ˘لا

ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘يود’ا ه˘˘تا˘˘ه

لامكتصس’ ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ةر˘صشا˘ب˘م

ا˘هد˘˘ع˘˘بو ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

ه˘˘كير˘˘صش فا˘˘ق˘˘يإا م˘˘ت ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م

نذإاب نيينعملا ينكصسم سشيتفتو

زجح متيل ،ةصصتخملا ةباينلا نم

ـب ’ا˘م˘جإا ترد˘ق ىر˘خا تا˘ي˘م˘ك

،نيلوصسن’ا مÓقأا نم ةدحو593

ركصسلا ةبصسن سسايق ةزهجأا60 و

ءاود ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،مد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

، سصر˘˘ق03 اهب ن˘ي˘مرو˘فو˘فو˘ن

ة˘غرا˘ف ن˘ي˘لو˘صسنأا ة˘ب˘ل˘˘ع66و

ةيصضقلا يف قم˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا،

ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘فر˘˘ط د˘˘حأا نأا ن˘˘ي˘˘ب

ةيعمج يف طارخنا ةقاطب لغتصسي

ير˘˘˘كصسلا سضار˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت

،ن˘ي˘ن˘مؤو˘م ر˘ي˘غ˘لاو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘˘لا
با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘يو
ه˘نا سسا˘صسا ى˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ي˘˘ف و˘˘صضع
نم ةيناجم ةيودأا ذخأايو ،ةيعمجلل

ءاهتن’ا دعب ،اهعيب ديعي و مهدنع
مت ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ل˘ك ن˘م
مت ةي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘ما ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
.ةيلحملا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

5595ددعلا0202 ليرفأا80 ءاعبرألا 5ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

تايلديصصلا باحصصأا ىلع بصصنلاب اهيلع لوصصحلا مت

ةنيطنسسقب ةيعرسش ريغ قرطب قوسست نيلوسسنأا بلعو مÓقأا زجح
ةجلاعم نم ةيعون ةيلمع يف ،ةنيطنصسق ةي’و نمأاب كوربم يديصس ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلل ةطرصشلا تاوق تنكمت

لامعتصساب بصصنلا ةميرجو ةصصخر نود ةين’ديصص داوم عيزوتو ةزايحب ةحصصلا ةنهمل ةيعرصشلا ريغلا ةصسرامملاب قلعتت ةيصضق
.ةنصس34و45 امهرامعا نيصصخصش فاقيإا عم ،ةيعمج ءاصضعأا ةفصص يف ةلثمم ةبذاك ةفصص

قاروأا حرط ةيلمع طبحي تنÓسسكات كرد

لوادتلل جد000611 اهتميق ةروزم ةيدقن
تنÓصسكات ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةقرفلا دارفأا نكمت

قاروأا عيزوت دصصق لقن ةيلمع طابحا نم سسواقن ةبيتكل ةعباتلا

لقنتلا ددصصب ناك ينيعبرأا ةزوحب جد0002 ةئف نم ةروزم

مÓع’ا ةيلخ بصسحو .ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح دو˘ق˘ن˘ب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘صساو ا˘ه˘حر˘ط˘ل

رثا ىلع تمت ةيلمعلا نإاف ،ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةعومجملاب

مت نيأا ةروزم ةيدقن قاروأا جيورت اهدافم ةلغتصسم تامولعم

اهرثإا ىلع ،ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختاو ةبقارم طاقن عصضو

قيرطلا ىوتصسم ىلع »وغنوك ونور» عون نم ةرايصس فاقيإا مت

تنÓصسكات ةيدلبب نيوابينيت ةيرق نيب طبارلا04 مقر يئ’ولا

اصشيتفت اهصشيتفت دعب ،سسديدب ةيرقل يدؤوملا مقرم ريغ قيرطلاو

ماكحإاب ةأابخم  جد0002 ةئف نم ةقرو85 ىلع روثعلا مت اقيقد

لÓخ نم نيبت ثيح ،ةنصس94 رمعلا نم غلابلا قئاصسلا سسبÓمب

مت كلذ رثا ىلع ،ةروزم اهنأاب ةيدقنلا قاروأÓل يلوأ’ا سصحفلا

.قيقحتلا تاءارجإا لامكتصس’ ةقرفلا رقم ىلإا ينعملا دايتقا

ىلع لوصصحلا دعب ينعملا لزنم سشيتفت مت قيقحتلل ةلصصاومو

نيأا ،سصتخملا ةيروهمجلا ليكو نع رداصصلا سشيتفتلاب نذإ’ا

عون ةصشاصش يلآا مÓعإا زاهج زجح نع سشيتفتلا ةيلمع ترفصسأا

LLEDعون ةيزكرم ةدحوو GLعون ةعباطو .nonaCهيلعو

ةيرئازجلا ةلمعلل ةيدقن قاروأا ريوزت ةيانج ينعملل تهجو دقف

ينعملا عصضو مت دقو ،لوادتلل ةروزم دوقن حرط ةحنج اذكو

ةيروهمجلا ليكو تاميلعتل اعبت رظنلل فيقوتلا ءارجإا تحت

راظتنا يف ،يدلبلا رصشح˘م˘لا˘ب ة˘ب˘كر˘م˘لا ع˘صضو م˘تو سصت˘خ˘م˘لا

.قح’ تقو يف هتمكاحم
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ةنتاب

ةيهتنم اهنم ةيكÓهتسسإا داوم زجح

 ماعلا كÓهتسسإÓل ةهجوم تناك ةيحÓسصلا
ةنتاب ةي’و نمأاب10 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت

لحم لغت˘صسي ة˘ن˘صس45 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

ةنتاب ةن˘يد˘م˘ب ءاد˘ه˘صشلا ي˘ح˘ب ر˘م˘ع ي˘جوز˘م تار˘م˘م˘ب يرا˘ج˘ت

قيصسنتلابو ثيح ،كÓهتصس’ا ةعصساولا ةيئاذغلا داوملا نيزختل

نط92 لحملا لخاد طبصض مت ةنتاب ةراجتلا ةيريدم رصصانع عم

نم رتل9641 ،ةفلتخملا ةيئاذغلا داوملا نم غلك029.61 و

،فيظنتلا داو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘ت˘ل5994 ،ةد˘ئا˘م˘لا تيز ةدا˘م

ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم غلك84 و راطنق ىلإا ةفاصض’اب

يتاتو ،ماعلا كÓهت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م

ةيامحو ةماعلا ةحصصلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا را˘طا ي˘ف هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تماق يتلا ةيعونلا تايلعلا ديدع ىلا فاصضت يتلاو ،كلهتصسملا

تنكم ،ةنتاب ةي’وب ةراجتلا حلاصصم ةقفر ةينم’ا حلاصصملا اهب

يتلاو ةيكÓهتصس’ا داوملاو علصسلا نم ةربتعم تايمك زجح نم

،هيف ةبراصضملل اهجوم ناك يذلا ديمصسلا ةدام اهتمدقم يف يتاي

لغتصسا ،ةين’ديصص هبصشلا تاود’او تامقعملا نع كيهان اذه

راعصساب ءادوصسلا قوصسلا يف اهعيبل نهارلا عصضولا اهباحصصا

نم ةينم’ا حلاصصملل طاصشنلا فيثكت نكم ثيح ،اهيف براصضم

كلحلا يف عجصشلا مهيلع بلغت نيذلا راجتلا ء’ؤوهل دح عصضو

حلاصصم تاطاصشن لصصاوتت اميف ،دÓبلا اهب رمت يتلا فورظلا

اميصس عصضولا لÓغتصسا هصسفن هل لوصست نم لكب ةحاطÓل نمأ’ا

.ديازتملا بلطلا تاذ داوملا عيبل ةبصسنلاب
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ةنتاب

ةيح ةريخذو صسولهم صصرق37 زجح
تارد˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

40 فيقوت نم لوأ’ا سسما ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيلقعلا تارثؤوملاو

نولغتصسي اوناك ةنصس04 و23 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا

جيورتل ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا لاقعوب يحبH عراصشب كصشك

سسولهم سصرق37 مهتزوحب طبصض مت ثيح ةيلقعلا تارثؤوملا

،غلم051 اكيريل ،ليرتو˘ف˘ير ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م عاو˘نأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

61 و21 يرايع نم ةيح سشيطارخ70 زجح مت امك نيزافوين

مامأا نيفوقوملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجا ءافيتصسا دعبو ثيح،

ةمهت˘لاو بصسا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا م˘كح˘لا ي˘ف تب˘ل˘ل ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

.مهيلإا ةهجوملا
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يرهصشلا مهبتارب ةنتابل يدلبلا سسلجملا وبختنم عربت اميف

ةنتاب ةنيدمب ةيرسضحلا تاعمجتلاو ةيرادإلا قفارملا ريهطتو ميقعت لسصاوت

ةدكيكصس

 يحسصلا رجحلا لÓخ ةبكرم97 فيقوت و ةفلاخم851 ليجسست
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ه˘ت˘ح˘ت˘ف يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘صضفأا

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا ح˘لا˘صصم

لق˘ن سصو˘صصخ˘ب ،تو˘كت˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ىلع ةمصشلا ةدامو رئاجصسلا نم ةيمك

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح ن˘˘ت˘˘م

يتلاو ،مهلمع نكاما ىلا نيصضرمملا

تزجح ثيح ،ةرتوفم ريغ اهنا نيبت

سسيك054 كردلا حلاصصم ا˘ه˘ن˘ي˘ح

ةبلع065و ةدلق˘مو ة˘ي˘ل˘صصأا ة˘م˘صش

006و عاونأ’ا فلت˘خ˘م ن˘م ر˘ئا˘ج˘صس

42و ة˘˘ع’و052و ة˘صصا˘م ةد˘˘حو
ير˘ح˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ،ن˘˘ح˘˘صش ة˘˘يرا˘˘ط˘˘ب
ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صساو
سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإ’ا ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لاو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع ردا˘˘صصلا
لحملا سشيتفت هبجومب مت ،سصتخملا
نم غلابلا هبحاصصل هقحاولو يراجتلا

ةيلمع ترفصسأا نيأا ةنصس83 رمعلا

نم ةربتعم ةيمك زجح نع سشيتفتلا
عاونأ’ا فلت˘خ˘م ن˘م ر˘ئا˘ج˘صسلا بل˘ع

ثيح ،رئاجصس ةبلع0962 يلامجإاب

ةبلع093 يف تازوجحملا ثلثمت

ةبلع0801 ،تي’ زاولوق رئاجصس

ةبلع021 ،قرزأا زاولو˘ق ر˘ئا˘ج˘صس

ةبلع02 ،تي’ ورو˘برا˘م ر˘ئا˘˘ج˘˘صس

ةبلعML،051 ر˘˘ئا˘˘ج˘˘˘صس

ةبلعLEMAK،03 ر˘ئا˘ج˘˘صس

رئاجصس ةبلع03 ،نوتصسيو رئاجصس

نامتور رئاجصس051 ،تي’ نامتور

061 ،ميصسن رئاجصس ةبلع09 ،قرزأا

،EKIRTSIKUL رئاجصس ة˘ب˘ل˘ع

ةبلع089 ،مير رئاجصس ةبلع074

0051 ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب لÓ˘ه ة˘ل˘كا˘م

009و ءا˘صضي˘ب ر˘ئا˘ج˘صس ة˘قرو ة˘مزر
ثي˘ح ،ءار˘ف˘صص ر˘ئا˘ج˘صس ة˘قرو ة˘مزر
تازوجحملل ةيلاملا ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘ق
ف˘لأا نور˘صشعو ة˘ع˘برأاو ة˘ئا˘م˘ع˘ب˘˘صسب
.يرئازج رانيد ةئامنامثو

نيصضرمملا لقنل ةلفاح نتم ىلع اهنم ةيمك لقن قيقحتل ةلصصاوم

ةنتابب توكت يف ةمسشلا و رئاجسسلا نم ةيمك زجح
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ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ل˘صصاو˘ت˘ت
راطا ي˘ف  كلذو ،ة˘ع˘صساو˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
يتلا ةيقابتصس’او ةيزارتح’ا ريبادتلا
قيصسنتلاب ةنتاب ةيدلب حلاصصم اهتذختا

اهل عباتلا ةحصصلا ظفح بتكم عم
انورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

طاصسوأ’ا يف دجتصسملا91 ديفوك
ةمÓ˘صس ى˘ل˘ع ا˘صصر˘ح اذ˘كو ،ة˘ما˘ع˘لا

ثيح ،ةنتاب ة˘ن˘يد˘م ة˘ن˘كا˘صس ة˘ح˘صصو
تعرصش دق ةنتاب ةيدلب حلاصصم تناك
ةيلمع يف ءا˘بو˘لا ي˘صشف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘صساو
ىلع رفوتت يتلا ةيرصضحلا تاعمجتلا

اذ˘كو ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘كصس ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك
ده˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاءا˘صضف˘لا
تصسم دقو ،نينطاوملل اريبك ادفاوت

اهتلحرم يفو هذ˘ه م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

اهنيب نم ةطقن002 نم رثكأا ىلوأ’ا
عيمجو ةينكصسلا ءايح’او عراوصشلا
تاطحم ،ةيرادإ’ا تائيهلاو قفارملا
زكارملا نم اهريغو ،نيرفاصسملا لقن
ةدجاوتملا ةيئا˘ف˘صشت˘صس’ا تاد˘حو˘لاو
تايدلبلاو ةنتاب ةيدلب بارت ميلقإا ربع
يداو ةيدلب رارغ ىلع اهل ةرواجملا
ريخصست لÓخ نم ،سسيدصسفو ةبعصشلا

ةيرصشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘ك

03 يلاوح يف ة˘ل˘ث˘م˘م ا˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لا

اهنم تانحاصش01 نم رثكاو Óماع
تاذو جيراهصصل˘ل ىر˘خأاو ة˘ط˘غا˘صض
ةقرف سصيصصخت بناج ىلا ،ميطارخ
ة˘ل˘صسل˘˘صس ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ءاجر’او نكامأ’ا ميقعتو تÓخدتلا
ة˘˘يرادإ’ا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
ميقعتب اهتقÓطنا تناك ثيحب .ةيودي
عمجم˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ح˘لا˘صصم
ريهطت كلذ ىلت ،ةلامزلا يح يرادإ’ا

ةنيد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا ل˘ك
يام لوأا ةحاصس ،سسوصسرح ةحاصس اهنم
د˘ي˘ه˘صشلا تار˘م˘م ،ةر˘كصسب ق˘ير˘˘ط˘˘ب
عراوصش اذكو ديعلوب نب ىفطصصم
رفوتي امل يبعصشلا لاقعوب يح ةقزأاو
ةفاثكو ةيراج˘ت تاءا˘صضف ن˘م ه˘ي˘ل˘ع

نكصسم48 يح ،ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘نا˘كصس
اذه.هب ةدجاوتملا ةيراجتلا تÓحملاو
حلاصصم هيف لصصاوت يذلا تقولا يف
هذه حاجنإا يف اهدوهج ةنتاب ةيدلب
سضع˘ب ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
يتلا ةي’ولل ةيمومعلا تاصسصسؤوملا

ةنحاصشو ةيلآا22 نم رثكأا اهل تعصضو

ةصسصسؤوملا ،رار˘غ ى˘ل˘ع Ó˘ما˘ع02و

طيحملا نييزتو ةفاظنلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةصسدنهلا لاغصشأا ةصسصسؤوم ،تاب نيلك
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
رصضخلاو بوبحلا ةينواعت ،ريهطتلل
ةيامح˘لا ،تا˘با˘غ˘لا ح˘لا˘صصم ،ة˘فا˘ج˘لا
كردلاو نمأ’ا حلاصصم اذكو ،ةيندملا
ع˘ي˘م˘ج تفد˘ه˘˘ت˘˘صسا ن˘˘يأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةعباتلا1ـ4لا ةيرصضحلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
دوهجلا هذه تلمصش اميف ،ةنتاب ةيدلبل
ةي’و رقمو ةيمومعلا تائيهلا زكارم
نم’ا ر˘ق˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ةر˘ئاد ر˘ق˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
ةيميلقإ’ا ةعوم˘ج˘م˘لا ر˘ق˘م ،ي˘ئ’و˘لا
،ةم’ا لابصشأا ةصسردم ،ينطولا كردلل
تاعردملا حÓصسل ةينطولا ةصسردملا
ماظنلا ظف˘ح ةد˘حو ،ة˘ب˘ع˘صشلا يداو˘ب
بناج ىلا ،سسيدصسفب ينطولا نمÓل

،ةيرصضحلا ةي˘ن˘مأ’ا تار˘ق˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
يحلاب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يرادإ’ا ق˘فار˘م˘لا
تاعاق ،ديربلا زكارم عيمج ،يرادإ’ا
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ،جÓ˘˘ع˘˘لا
ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا «مو˘˘يرو˘˘تا˘˘نو˘˘˘صسلا»
زكارم ،يماهتلا سسيلف نب يعماجلا
تارق˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘صصت’ ع˘فد˘لا

رقم لاقنلا فتاهلا ةكبصش يلماعتم
يتطحم ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

،«لارقوصس» ةيقرصشلا نيرفاصسملا لقن
يتلا ةيمو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘م’ا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
اهنمو اهيلع نينطاوملا دفاوت دهصشت
د˘˘جا˘˘صسم˘˘لاو بعÓ˘˘م˘˘˘لا ،قاو˘˘˘صس’ا

رمتصست يتلا ةيلم˘ع˘لا ي˘هو ،ا˘هر˘ي˘غو
اذ˘ه ي˘ف تيد˘صسأا ن˘يأا ة˘ي˘مو˘ي ة˘ف˘صصب
تايبودنملا ءاصسؤورل تاميلعت نأاصشلا
دصصق ةنتاب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يرادإ’ا

ةريتوب ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك نامصض
،ءابولا اذه ىلع ءاصضقلا نيح ىلا ربكأا
تا˘نا˘كم’ا ة˘فا˘ك ه˘ل تد˘˘ن˘˘ج يذ˘˘لا
ىلا فاصضي ،هراصشتنا نم دحلا فدهب

ة˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ةروطخ مجحن نينطاوملا سسيصسحتل
هب نيلابملا ريغ مهنم اميصس ،سسوريفلا

ةياقولل مهتو˘ي˘ب او˘مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ن˘يذ˘لاو
سسلجملا يبختنم نا ركذلاب ريدج.هنم
دق ة˘ن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
يرهصشلا مهبتارب لو’ا سسما اوعربت
ءابو ةحفاكمل ةيمارلا دوهجلل امعد
سسيئر نم لك ئترا ثيح ،انوروك
نيدلا رون يدلبلا يبعصشلا سسلجملا

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعاو و˘˘˘˘صسخÓ˘˘˘˘م
معد يف مهنم ةمهاصسم نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ءابولا ىلع ءاصضقلا يف ةلودلا ىعصسم
.عصضولل مزأات نود هنم جورخلاو
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تارصشعلا شسمأا ةحيبصص ددج

نكصسم0002 يح ناكصس نم

ششيرلا عارذ ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
نيبلاطم ةيناثلا ةرملل ةبدتنملا
ةبدتنملا ةيلاولا ةلباقم ةرورصضب
مهبلاطمل لولح داجيإا و لخدتلل
ةلوؤوصسملا اهرابتعاب ةعو˘فر˘م˘لا

ةبدتنملا ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوألا
ي˘ف  ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو ششير˘˘لا عارذ
ل˘ظ ي˘ف تا˘يرور˘˘صضلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘نورو˘كلا ة˘مزأا
نيربجملا لامعلل لق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت

مهانكصس رقم ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ششيرلا عارذ ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ةفاصضإلاب  مه˘ل˘م˘ع تار˘ق˘م ى˘لإا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نلا  ل˘˘˘كصشم ى˘˘˘لإا
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا

ي˘ح˘صصلا تاءار˘جإا ع˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ذي˘مÓ˘ت˘لا شسورد ة˘ي˘ط˘غ˘ت اد˘كو
ادكو  ةيميلع˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ر˘ب˘ع
ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا لكصشم
لظ  يف ةصصاخ هايملا ةمزأا و
˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسي ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ةريبك تايمكب هايملا لامعتصسا
ريهطتو فيظنت ةيلمع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ل˘صسغ اد˘كو لزا˘ن˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘˘تو
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو شسبÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

نا ا˘م˘كو ها˘ي˘م˘لا تا˘ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا
ىوتصسم ىل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ءافتكا دجوي ل ةبدتنملا ةنيدملا
عيزوت ةيلمع لظ يف ةقطنملاب
اهب تماق يتلا ةيئاذغلا داوملا
ةعصساولا شصخألاب و تاطلصسلا
بيلحلاو ديمصسلاك كÓ˘ه˘ت˘صسلا

ة˘ي˘نا˘كصسلا ة˘فا˘ث˘كل ار˘ظ˘ن كلدو
عارذ  ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا˘ب
.ششيرلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف5595ددعلا0202 ليرفأا80 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com

هوحن لماوحلا ءاصسنلا ةفاك ليوحت رارق دعب

ىصضرملاب لفكتلأ نامصضل حلاصصملأ ءاصسؤورب عمتجي ينوبلأ ىفصشتصسم ريدم
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ةثاغإا ةنجل ةعومجم» تماق
تامامكلا عيزوتب «ةبانع ةيلو
ن˘يذ˘لا ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ةبانع ةنيدم عراوصش يف نولمعي
يف ايمو˘ي نو˘مد˘ط˘صصي ن˘يذ˘لاو
تايافنلا رطخب مهلمع تاعاصس
يف ةيئاوصشع ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘مر˘م˘لا
شسمأا لوأا اوعزوو ،ماعلا قيرطلا
ر˘ب˘خ˘م ى˘ل˘ع تا˘ما˘م˘˘كلا ا˘˘صضيا

ي˘ح ي˘ف شصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةعومجملا موقت امك ،لاقتربلا

هيجوتب كوبصسيافلا ةحفصص ربعو
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘ل˘ل تاءاد˘ن˘لا
عم˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
ةيئاذغلا داوملا نم تادعاصسملا

تÓئاعلا ىلع اهعيزوت لجأا نم
ةررصضتملاو ةجاتحملاو ةزوعملا

رصشنت امك ،يحصصلا رجحلا نم
ي˘ف تاردا˘ب˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘صضيأا

ةيلول ةعباتلا تايدلبلا فلتخم

ءا˘˘˘صضعألا مو˘˘˘ق˘˘˘˘يو ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ةعومجملا رييصست˘ب ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لا

امك ،ريخلا لعف ىلع عيجصشتلاو
ة˘يو˘عو˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف نور˘صشن˘ي
ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
Óب ةذتاصسأا ةعومجمل ةكراصشمب

م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا دود˘˘ح
ةبانعب ةي˘نا˘ج˘م˘لا م˘عد˘لا شسورد
تا˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ةفورعملا هو˘جو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو
،يعوطت˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع ي˘ف

ةثاغإا ةنجل ةعومجم» تحصصنو

ةرورصضب نييبانعلا «ةبانع ةيلو

رجحلا ري˘باد˘تو ح˘ئا˘صصن مار˘ت˘حا

راصشتنا يدافت لجأا نم يحصصلا

تبلاطو ةبانع يف انوروك ءابو

لجأا نم عيمجلا دنجت ةرورصضب

شسوريفلا اذه هجو يف فوقولا

يذ˘˘لا و˘˘ه ي˘˘˘عو˘˘˘لا نأا اود˘˘˘كأاو

«انوروكلا» راصصحناب حمصسيصس

.اهراصشتنا مدعو

ةيعوطتلا تاردابملا نم ةلصسلصس ميظنت ىلإا ةفاصضإا

ةفاظنلأ لامع ىلع تامامكلأ عزوت «ةبانع ةيلو ةثاغإأ ةنجل ةعومجم»
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ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م د˘˘˘˘كأا
ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا
حيرصصت يف «ةيرواون هللا دبع»
د˘ق˘ع ه˘نأا شسمأا «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآا» ـل
ءا˘صسؤور ع˘م ا˘˘ي˘˘عو˘˘ن ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ىلع ةينعملا حلاصصملا فلتخم
ءا˘صسن˘لا ة˘ح˘ل˘صصم ة˘صصا˘خ رار˘غ
ي˘ث˘يد˘ح ،ششا˘ع˘نإلا ،د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو
ثيح ،ةعصشألاو ربخملا ،ةدلولا
د˘ق˘˘ل» :شصو˘˘صصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘ق
ل˘جأا ن˘م عا˘م˘ت˘جإلا اذ˘ه ا˘ند˘ق˘ع
تاءار˘˘جإا ن˘˘م مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م ذا˘˘خ˘˘تا
امك ،ىصضرم˘لا˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل

لامع عيمج ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ند˘ن˘ج

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

انأا» :فاصضأاو ،«ةحصصلا ةيريدم

قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘صصخ˘صش فر˘صشأا

،ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م

فلتخم ىلإا ايموي لقنتأا ثيح

لمعلا ري˘صس نا˘م˘صضل ح˘لا˘صصم˘لا

رو˘˘مألا ،فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا ي˘˘˘ف

و˘˘˘عد˘˘˘˘نو ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا تح˘˘˘˘ت

يعو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ام شصوصصخب امأا ،«علهلا مدعو

لصصاوتلا عقاوم ىلع هلوادت متي

شضفر شصو˘صصخ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا

لماوحلا ءاصسنلا شضعب لابقتصسا

يأا شضفرن نلو مل نحن» :لاقف

ي˘ف ة˘يا˘عر˘ل˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي شضير˘˘م

شصخصش يتأاي انايحأا ،ىفصشتصسملا

ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جوز لا˘˘˘˘˘خدإا بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يو

ةأار˘ما يأا ن˘كل ،ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل

متت تلاجعتصسلا لخدتت لماح

ةلباقو بيبط لبق نم اهتنياعم

رارق˘لا بي˘ب˘ط˘لا ذ˘خ˘ت˘ي ا˘هد˘ع˘بو

يف اهيلع ءاقبإلاب امإا بصسانملا

جا˘ت˘ح˘ت تنا˘ك اذإا ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ع˘م ا˘ن˘قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،«ل وأا كلذ˘˘ل

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق ى˘˘لإا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘صسم

ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘صشلاو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

نأاب حصضوأا ثيح ،ىفصشتصسملاب

نأاو ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ري˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م يرا˘ج ل˘م˘ع˘لا»

ةياقو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم ن˘م د˘يز˘م

نز˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

يذلا ريدملا لوقي «ىفصشتصسملا

شسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش ر˘˘خاوأا ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا

يباق˘ن˘لا عر˘ف˘لا ن˘ي˘مأا ي˘صضا˘م˘لا

ةرادإلا نأا هل دكأاو ىفصشتصسملاب

تاءار˘جإا ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م تذ˘˘خ˘˘تا

ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ة˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘صضل

ءاج ام بصسح كلذو ةصسصسؤوملا

ةددحملا ةيرازولا ةميلعتلا يف

لامعتصساب نيينعملا شصاخصشأÓل

عصضو ةفاصضإلاب ،ةياقولا لئاصسو

ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘˘لا فر˘˘صصت تح˘˘ت

ى˘لإاو ن˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل تÓ˘˘فا˘˘ح

.اهيف نونطقي يتلا قطانملا

لفكتلا نامصضل كلذو حلاصصملا فلتخم ءاصسؤورب سسمأا ةبانع ةيلو ينوبلا ةيدلبب «ةيرواون هللا دبع» ةصصصصختملا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا ريدم عمتجا
.انوروك سسوريفب ةميقم ةبيبط ةباصصإا يف هابتصشلا ببصسب وحن «دصشر نبا» ىفصشتصسم نم تلاحلا عيمج ليوحت رارق ةيفلخ ىلع ىصضرملاب

انوروك سسوريف نم ةياقولل ةزيمتمو ةعونتم هتاطاصشن

ةيمÓصسإلأ ةفاصشكلل راتخم يجاب ديهصشلأ جوف
ةيريخلأ تاطاصشنلأ نم ةلصسلصس يف كراصشي

ةنوآلا يف ةيرئازجلا ةيمÓصسإلا ةفاصشكلل راتخم يجاب ديهصشلا جوف ماق
ةياقولا يف ةمهاصسملا لجأا نم تاردابملاو تاطاصشنلا نم ةلصسلصسب ةريخألا

ريطأات ةيلمع يف شسمأا لوأا جوفلا ءاصضعأا كراصش دقو ،انوروك شسوريف نم
يتلا ةلمحلا يف مويلا نوكراصشيصسو رامع يديصس يف مدلاب عربتلا ةلمح
نب يبرعلا يجوف ةقفر اوكراصشو ،راجحلا ةيدلب يف اهميظنت متيصس

تاحصصملا ةدئافل يقاو عانق002 عيزوت يف ناصضمر نابعو يديهم
يف نيفاصشكلا مهاصس يتلاو راجحلاو رامع يديصس يتيدلبل ةيراوجلا
راتخم يجاب ديهصشلا جوف ةداق كراصشو ،يصضاملا عوبصسألا ةليط اهزاجنا
رامع يديصس ةيدلب شسيئرب اوقتلاو ةبانع يف تاناعإلا غيرفت ةيلمع يف
ىلع لمعلا لجأا نم رمحألا لÓهلاو ةفاصشكلا جاوفأا ةيقب يلثمم ةقفر
جوف ةقفر شسرام رهصش رخاوأا يف اوكراصش امك ،ةيلاحلا ةمزألا رييصست
شصاخصشألا ىلع تابجولا عيزوت يف لمأا ةصضبن ةعومجم و شساروب دمحم
يف راتخم يجاب ديهصشلا جوف رصشنيو ،ةبانع ةنيدم طصسو يف ىوأام نود

حئاصصنلاو تاداصشرإلا نم ديدعلا كوبصسياف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص
يف ءاقبلاو يحصصلا رجحلا ريبادتب ءادتقلا ةرورصض لجأا نم نينطاوملل
،انوروك شسوريف نم ةياقولا لجأا نم ببصس نود جورخلا مدعو تيبلا

لوأا ةيئادتبا نم برقلاب نكصسم805 يف دجاوتي جوفلا رقمف ريكذتلل
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ةلمح نومظني ةصشيرحلأ ريخلأ شسان
نيزوعملأ يلع ةيئأذغلأ دأوملأ عيزوتو عمجل

داوم عمج نم ةصشيرحلا ينكصسلا عمجملاب ريخلا شسان ةيعمج تنكمت
ةزوعملا تÓئاعلاو رصسلا يلع اهعيزوت مت ةيلام غلابم يتحو  ةيئاذغ
عوبصسألا ةياهن ةيعمجلا تلصصحت لمارألاو ماتيلا ادكو يحلا بارت ىلع

دوجي يتلا تاناعلا نمصض غلك5 نزوب ةنيرفلا ةدام نم اصسيك04 يلع
رداصصملا بصسحو ةزوعملاو ةريقفلا تلءاعلا ةدعاصسمل نينصسحملا اهب
ةيلمع رمتصست اميف عوبصسلا ةيادب اهعيزوت متيصس هنأل ربخلا تدروا يتلا

املع ءارقفلا يلع اهعيزوت  متي يتلا ةيلاملا غلابملا اهيف امب تاعربتلا عمج
مصضت يتلا ةيئان˘لا ءا˘ي˘حلا ن˘م د˘ع˘ي ة˘صشير˘ح˘لا˘ب ي˘ن˘كصسلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نا
غلابم يلع ششيعت تناك يتلا ةزوعملا تÓئاعلاو رصسلا نم تارصشعلا

ليصصاحملا عيمج يف ءاوصس ةيمويلا لمعلا نم ةلءاعلا بر اهينجي ةديهز
   .ءانبلا تاصشروب لمعلا ادكو ردبلاو عرزلا تÓمح لÓخ وأا ةيحÓفلا

Qjº.Ω

نيزوعملأ ىلع ةفق061 عيزوتو عمج
ملاصس يديصسب

دقفت ةردابم قÓطإا لÓخ نم ملاصس يديصس يح بابصش نم ةعومجم نكمت

يحلاب ةريقفلاو ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ةفق061 عيزوتو عمج نم كراج

اهب مدقت ةيصسايق تاناعإا ليجصست لÓخ نم كلذو طقف نيموي فرظ يف
لÓخ نم اهحاجنإا يف اومهاصسو  ةردابملاب مهباجعإا اودبأا نيذلا نينصسحملا
بصسحو  ةلمحلا قÓطإا ذنم اهب اومدقت ةيئاذغ  داوم مظت يتلا تاناعإلا

ميظنت متيصسو تهتنا ىلوألا ةيلمعلا نإاف ةردابملا نع نيلوؤوصسملا هنلعأا ام
ةعوبتم نوكت لكصشلا شسفنب اهعيزوتو تاعربتلا عمجل ىرخأا ةلمح
انوروك شسوريف ىلع ءاصضقلاو يحصصلا رجحلا ةياهن يتح ىرخأا تÓمحب

Qjº.Ω .رئازجلا يف

ديربلا زكرم نم برقلاب نكرتصس ةنحاصشلا

راجحلأ يف مويلأ مدلاب عربتلل ةلمح
راتخم يجاب جوف عم قيصسنتلاب و مويلا ةبانع مدلا نقح زكرم مظني
نكر متيصس ثيح مدلاب عربت˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘فا˘صشكل˘ل
ةرصشاعلا نم  ديربلا زكرم نم برقلاب راجحلا ةيدلب بلق يف ةنحاصشلا

حاجن دعب راجحلا ناكصس تاعربت رظتنتصسو اءاصسم ةعبارلا ىلإا احابصص
برقلاب رامع يديصس ةيدلب يف شسمأا لوأا ترج يتلا مدلاب عربتلا ةيلمع

«5/4VU » ةي˘ع˘م˘ج ا˘هر˘ي˘طأا˘ت ي˘ف كرا˘صش ي˘ت˘لاو نا˘م˘يإلا د˘ج˘صسم ن˘م
اوصصرح ثيح ةيرئازجلا ةيمÓصسإلا ةفاصشكلل راتخم يجاب جوف ءاصضعأاو
اوثح امك نينطاوملا نيب نامألا ةفاصسم مارتحاو ةياقولا ريبادت قيبطت ىلع
نقح زكرم ناكو ،ةيويحلا ةداملا هذهب عربتلا يف ةكراصشملا ىلع ناكصسلا
مت نكل ينوبلاب «روكلا» يف مدلاب عربتلل ةلمح شسمأا مظنيصس ةبانع مدلا

S°∏«ªÉ¿.Q.قحل دعوم ىلإا اهليجأات

يلزنملا رجحلاب مهلÓخإل سصاخصشأا5 فيقوت مت اميف

ةعج ةروراق048 زجحي راجحلأ نمأأ
يف ةريخألا ةعاصس42ـ لا لÓخ راجحلا ةرئاد نمأل ةطرصشلارصصانع تحجن

ءاهتنإا خيرات و عنصصلا خيرات اهيلع نودم ريغ ،ةعج ةروراق048 زجح

ناكيذلا اهبحاصص قح يف ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا عم، ةيحÓصصلا

تارارقلاب ديقتلا مدعل شصاخصشأا5 فيقوت امك،ةيعفن  ةرايصس نتم ىلع
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا عم، يئزجلا يحصصلا رجحلاب ةقلعتملا

eÉRhR HƒY«û°á.مهقح يف ةمزÓلا
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يف ليصصوت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ششع˘ت˘نا
ع˘ي˘با˘صسألا هذ˘ه ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
تÓحم˘لا ق˘ل˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
نم دÓبلا يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
،انوروك شسوريف نم ةياقولا لجأا

اورا˘˘ت˘˘خا ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نأا م˘˘˘غرو
رورم ةياغ ىلإا قلغلاب ءافتكلا
نم دجوي هنأا لإا «انوروكلا» ةمزأا
لجأا نم ة˘صصر˘ف˘لا هذ˘ه او˘ل˘غ˘ت˘صسا

ي˘ف ن˘ئا˘بز˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا بصسك
اوطصشن ثيح تلاجملا فلتخم
لصصاوتلا عقاوم ىلع مهتاحفصص
«كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لا» ـك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ىلع اوصضرعو مارغتصسنا قيبطتو
يناجملا ليصصوتلا ةمدخ نئابزلا
لا˘ب˘قإاو تفا˘ه˘ت د˘جو˘يو ،ع˘ل˘صسل˘˘ل

لا˘ف˘طألاو ع˘صضر˘لا ة˘صسب˘لأا ى˘ل˘˘ع
يتلا تÓئاعلا نأا ةصصاخ راغصصلا
ر˘ت˘صشت م˘ل دد˘ج د˘ي˘لاو˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ةيرورصضلا تايجا˘ح˘لاو ة˘صسب˘لألا
شسئارعلا نأا امك ،ددجلا ديلاوملل

نجتحي جاوزلا ى˘ل˘ع تÓ˘ب˘ق˘م˘لا
ةصصاخلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو ة˘صسب˘لألا
ةصصاخ تÓحم دجويو ،شسورعلاب
يتلا ةيئاصسنلاو ةيلاجرلا ةصسبلألاب
عيب لجأا نم اهطاصشن نم تداز
تاجوت˘ن˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ا˘ه˘ع˘ل˘صس
اصضيأا ليصصوتلاب عابت يتلا ىرخآا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تارا˘ظ˘ن˘لا ةرو˘˘صص ي˘˘ف
نأا نوريثكلا عمجأاو ،ةيصسمصشلاو
راجتلا ني˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا هذ˘ه را˘صشت˘نا

تايباجيإلا نم ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘ئا˘بز˘لاو
ناك ليصصوتلاب عيبلا نأا ةصصاخ

ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘ف ر˘˘˘صصت˘˘˘ق˘˘˘م
تلوكأاملاو قابطألاو تابجولا
ةصسصسؤوم هيف طصشنت يذلاو طقف
تاصسصسؤوم دجويو ،«رابيب دووف»
عيبت يتلا ةم˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ
علصسلاو تاجوتن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
لك يف عصسوت نكل ليصصوتلاب
ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘˘قا˘˘ب با˘˘ح˘˘صصأا ر˘˘˘ط˘˘˘صضي˘˘˘صسو
ةصصاخ تاحفصص حتفل تÓحملا
لما˘ع˘ت˘لاو كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا ي˘ف م˘ه˘ب
.مهنئابز عم رثكأا ينورتكللا

ىرخألا علصسلا نم ديدعلاو سسئارعلاو عصضرلا ةصسبلأا سسم

 يحصصلأ رجحلأ ببصسب ششعتني ليصصوتلاب عيبلأ
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نيع ةرئاد نمأل ةطرصشلارصصانع تحجن

زجح نم ،ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ ةدرابلا

و ريطانق5 و ةنيرفلا ةدام نم راطنق5.72

راطإا يف كيرفلا ةدام نم  مارغوليك01

ةيراجتلا تاصسرامملا و ةبراصضملا ةبراحم

و نيفلاخ˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ

05 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصشب رمألا قلعتي

تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا ع˘م ،ة˘˘ن˘˘صس26 و

عم  ةازاوملاب،امهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

60 زجح نم ةحلصصملا تاذ تنكمت كلذ

ا˘ه˘با˘ح˘˘صصأا ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘جارد

ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘˘لا˘˘ب

ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا عم ،يئزجلا

.مهقح يف ةمزÓلا

يلزنملا رجحلا اهباحصصأا مازتلإا مدعل ةيران تاجارد6 زجح مت اميف

ةدرابلأ نيعب كيرف ريطانق5و ةنيرف راطنق72 نم ديزأأ زجح
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ةي’ول ليغصشتلا ةيريدم تنلعأا
دوقعل يئاقلت ديدمت نع ةبانع
ةيهتنملا ليغصشتلا لبقام لامع
سسرام و يرفيف يرهصش لÓخ
ر˘ب˘ع ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘صضوا ا˘م˘ك،

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
د˘يد˘م˘ت˘لا م˘˘ت ه˘˘نا كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا

PIAD دق˘ع345 ل يئاق˘ل˘ت˘لا
بوا˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل

لÓخ ةيهتنملا دوقعلاب ةصصاخلا

،0202 سسرامو يرفيف يرهصش
رطخ نم ةياقولا راطا يف اذهو
دارفأ’ا ةيامحو انوروك سسوريف
ت’اكو ىلإا لقنتلا ةروطخ نم
د˘˘يد˘˘م˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لا

د˘ع˘ب ه˘نا تهو˘ن ا˘م˘ك، م˘هدو˘ق˘˘ع
روم’ا ةدوعو ءابولا اذه زواجت
لامعلا ء’ؤوه هنإاف اهتعيبط ىلإا

ديدمتلا تاءارجاب مايقلا مهيلع
يف ادج ةمهم دوقعلا عيمج نوك
ف˘˘ي˘˘صضتو. جا˘˘مد’ا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع

dip نم نيلوحملا نأا ةيريدملا

مهروجا ةيوصست متيصسpiad ىلا

ل˘صسر˘ت م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب

ت’اكو فرط نم مه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م

ةيمÓع’ا ةقيبط˘ت˘ل˘ل ل˘ي˘غ˘صشت˘لا

نم.ليغصشتلا ةيريدم˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

هذه دارفأ’ا نصسحتصسا رخآا بناج

اهتقو يف تءاج يتلا ةوطخلا

ركفي ناك مهنم ريثكلا نا ثيح

لظ يف دقعلا ديدجت ةقيرط يف

عم دÓبلا اهب رمت يتلا فورظلا

عم ةصصاخ، دجتصسملا91 ديفوك

فقوت و يحصصلا رجحلا ةلاح

هرا˘صشت˘نا ع˘ن˘م˘ل ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘صسو

بع˘˘صصي˘˘˘صس نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

لجا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك م˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘مأ’ا

رطخ نع كيهان، دقعلا ديدجت

ةيريدملا نا ريغ، ةودعلا لاقتنا

عم ةمزÓلا تاءارج’ا تدختا

دوقعلا باحصصا نم ةئفلا هذه

يقل ام وهو بصسانملا تقولا يف

 .مهنم نيريثكلا ناصسحتصسا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةيعماجلاو ةيشسردملا لطعلا ديدمتو ضسارعألا فقوتو معاطملا قلغ ببشسب

ةئزجتلاو ةلمجلا قاوسسأا يف «راهني» جاجدلا رعسس

ةيلولاب ليغششتلا ةيريدم

سسرام و يرفيف يرهسش لÓخ ةيهتنملاPIAD دقع345 ـل يئاقلت ديدمت

ةيعامتجلا تامدخلل ةينطولا ةنجللا ةدهع ءاهتنا ببشسب

تمسص يف نوناعي ةيبرتلا عاطقب ناطرسسلا ىسضرم
ديدمتلا ىوصس ةرهاقلا فورظلا هذه يف  ةيحÓصصلا بحاصص وهو ةينطولا ةيبرتلا  ريزو مامأا تاب هنأا ةيبرتلا عاطقب (ةعلطم ) رداصصم تفصشك
باهذلا نأ’ تاحصصملا عم دقاعتلا اهنم ةصصاخ ةفلتخملا تايقافت’ا ثعبو ةقلاعلا تافلملا ةيوصستل ةيعامتج’ا تامدخلل ةيلاحلا ناجلل
ديدجتلاو ديدمتلا نيب هنا ءاثÓثلا سسمأا «ةعاصس رخأا «ل ردصصملا لاقو.ليحتصسم هبصش نوكي انوروك سسوريف حايتجا عم تقولا اذه يف تاباختنÓل

ةصصاخةينطولا طباوصضلا بصسح ةئاملاب001 مهب لفكتملا ناطرصسلا ىصضرم مه ىلاحلا عصضولا نم نيررصضتملا رثكأا و قلاع ئيصش لك ىقبي

تايلمعلا ءارجإ’ تاحصصملا عم تايقافت’ا لك فقوت كلذكو ميتنصس نويلم04 ىلإا انايحا لصصت ناطرصسلا نع فصشكلاب ةصصاخلا ةعصش’أا نأاو

ةيلمعلا ةميق ددصسي فورظلا هذه يف سضيرملا حبصصأاف يقابلاب لفكتت ةنجللاو ةيلمعلا ةميق نم ةئاملاب04ددصسي فظوملا ناك ثيحب ةيحارجلا

نم ريثكلاو اهعم دقاعتم دعي مل تاحصصملا نأا ببصسب ةيلمعلا ةميق نم ةئاملاب04 ةنصسلا ةياهن ةينازيملا مÓتصسا دعب ةنجللا هصضوعت مث ةلماك
لمارأ’او ماتي’ا ررصضت كلذك.عاطقلا حئارصش بلغأ’ رهاقلا يعامتج’ا عصضولا ببصسب ةيفيكلا هذهب ت ايلمعلا ءارجا عيطتصست ’ ةصشهلا تائفلا

حنملا دامتعا نم تدافتصسا نأا دعب اهتئيهت يف تاي’ولا نم ريثكلا  تعرصش يتلا ةيعامتج’ا ةيحصصلا زكارملا ةصصاخ عيراصشملا نم ريثكلا لطعتو
YÉO∫ GCe«ø. تاي’ولا ىوتصسم ىلع ةحصصلا تايريدم ةقفاومو ةينطولا ةنجللا ىوتصسم ىلع

 يراجلا عوبشسألا علطم دنم ةبانعب نجاودلا عاطق هفرعي يخوراشص ضضافخنا ^
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دحاولا مارغوليكلا رعصس لصصو

جد571و جد561 نيب ام سسمأا
تا˘˘ع˘˘قو˘˘˘ت ط˘˘˘صسو ،  غ˘˘˘ل˘˘˘كل˘˘˘ل
ي˘ف را˘ع˘صسأ’ا ي˘ند˘ت ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ب
لقأا  ىلا لصصتل ةمداقلا مايأ’ا

ر˘مأ’ا و˘هو غ˘ل˘كل˘ل جد061 نم
نم ددع هنم يكتصشي تاب يذلا
مهعفد امم نيبرملاو نيينهملا
ـب ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ف˘˘صصو ى˘˘لإا
هصشيعي ام نأا اوكتصشاو ،«ةمزأ’ا»
تاي’ولاو ةبانع ةي’وب عاطقلا
فرا˘ط˘لاو ة˘م˘لا˘ق˘ك ةروا˘ج˘˘م˘˘لا

مه˘ب ىدأا ف˘ي˘ط˘صسو ةد˘كي˘كصسو
مهلام سسأارل مات هبصش نادقف ىلإا
ىدل مهتينويدمل لوهم مقافتو ،

راجت نم مهي˘لو˘م˘مو م˘ه˘يدوز˘م
رارمتصسا ءارج ةل˘م˘ج˘لا˘ب فÓ˘عأا
نو˘لو˘ق˘ي ي˘ت˘لا را˘ع˘صسأ’ا ي˘ند˘˘ت

راجتلا طقف مدخ˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ن˘ع
دبكتي نيح يف نيكلهتصسملاو
ةري˘ب˘ك ة˘يدا˘م ر˘ئا˘صسخ ن˘ي˘بر˘م˘لا

ةنصس ل˘ك ي˘ف دد˘ج˘ت˘ي ع˘صضو˘لاو
عصضولا ناك مصسوملا اذه نكل
.ةدح رثكأا
سضعب فصشك ،قايصسلا اذه يف
زكرم ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت
جاجدلا راعصسأا نأا ءاثÓثلا سسمأا
مايأ’ا يف ارمتصسم ايندت تدهصش
اهب دحلا لصصو يتلاو ةيصضاملا

، ’ؤو˘˘˘˘ه از˘˘˘˘عو ، جد0071 ىلإا
دنع جاتنإ’ا ةرثك ىلإا كلذ ببصس
عجارت هيزاوي نيح يف نيبرملا

ع˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م بل˘˘ط˘˘لا
ةرتفلا هذه يف ةصصاخ ةيصضاملا
ي˘ح˘صصلا ز˘ج˘ع˘لا فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
Óصضف ،انوروك سسوريف ببصسب

ف˘قو˘تو م˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ ن˘˘ع
رارمتصساو سسارعأ’او تÓفحلا
.ةيعماجلاو ةيصسردم˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ي˘ف سضا˘ف˘خ˘ن’ا نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘مو
سسكع˘ن˘ي أاد˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
اوددصشو .سضيبلا نمث ىلع اصضيأا
رهصش يف ىقبي لمأ’ا نأاب لوقلاب
ىلع لابقإ’ا دوعي يكل ناصضمر
سضي˘ب˘˘لا اذ˘˘كو جا˘˘جد˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل
يد˘لا ر˘مأ’ا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ع˘صسلا˘ب
ر˘˘جا˘˘ت˘˘لاو ي˘˘بر˘˘م˘˘لا بن˘˘ج˘˘ي˘˘صس
نيبو .ةريبكلا ةيلاملا رئاصسخلا

ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي  كاذو اذ˘˘˘ه

ةريبكلا رئاصسخلا نم نوكتصشي
ديدعلل ةبصسنلاب تحصضأا دق يتلا

عاجرتصس’ا ةبعصص نيبرملا نم
ن˘هار˘لا ع˘صضو˘لا رار˘م˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م
مهلعج ام ، انوروك ببصسب دÓبلا
ع˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
ءافو˘لا ن˘ع م˘هز˘ج˘ع˘ل م˘ه˘يدوز˘م
عم اذكو ،مهريتاوف ةميق ءادآاب

ءادأا ي˘˘ف م˘˘هر˘˘خأا˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع
نودصشاني مه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،م˘ه˘ب˘تاور
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازوو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
رئاصسخ˘لا ل˘ك ن˘ع م˘ه˘صضيو˘ع˘ت˘ل
ا˘هد˘ب˘كت˘ي تا˘ب ي˘ت˘˘لا ة˘˘حدا˘˘ف˘˘لا
يصشفت تايعادت ببصسب نيبرملا
رثأا هل ناك يدلا انوروك سسوريف
ن˘جاود˘لا عا˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘مد˘˘م
. امومع رئازجلاب

راجحلا ةرئاد نمأاو ةراجتلا ةيريدم فرط نم

 ةدئافل ةيوعوت و ةيسسيسسحت ةلمح

راجحلاب تارايسسلا رايغ عطق عيب راجت
قيصسنتلاب راجحلا ةرئاد نمأا و ةراجتلا ةيريدم حلاصصم تمظن

ةلمح را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تإا ل˘ث˘م˘م ع˘م

لوح تابكرملا رايغ عطق عيب راجت ةدئافل ةيوعوتو ةيصسيصسحت

مارتحا لÓخ نم هنم ةياقولا قرطو انوروك سسوريف ةروطخ

يدافت ةرورصض ىلع مهثحو هراصشتنا عنمل تاهيجوتلاو حئاصصنلا

ةمزÓلا ريبادتلا لك ذاختاو نامأ’ا ةفاصسم مارتحإاو ماحدز’ا

هذ˘ه ل˘خد˘تو،م˘ه˘ن˘ئا˘بز ة˘ح˘صص و م˘ه˘ت˘مÓ˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةصسرامم ءانثا اهعابتا بجي يتلا تاءارجإ’ا راطإا يف ةيلمعلا

نمو ةموكحلا نم اهل سصيخرتلا مت يتلا ةيراجتلا تاطاصشنلا

بناج نم91. ديفوك انوروك سسوريف راصشتنإا نم دحلاو ةياقولا

ةهجوم ةميلعت ردصصا دق،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ناك رخآا

تاجايتحا ةيبلتو نيوم˘ت˘لا ي˘ف تظ˘حو˘ل ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘فر˘ل

تاجتنمـلل ةيراجتلا تاطاصشنلا نم ددعل ةبصسنلاب نينطاومـلا

دعابتلاو ةفا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘ل مرا˘صصلا لا˘ث˘ت˘م’ا ع˘م ،تا˘مد˘خ˘لاو

رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تادعملاو ت’آ’او تا˘ب˘كر˘مـلاو تارا˘ي˘صسلا ة˘نا˘ي˘صص ة˘ط˘صشنأا˘ب

تاطاصشن كلذ يف امب ،ةينقتلا اهتبقارمو اهحÓصصإاو ،ةيحÓفلا

˘مزاو˘ل˘لا ،تارا˘ي˘صسلا را˘ي˘غ ع˘ط˘ق ةرا˘ج˘˘ت ،تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا حÓ˘˘صصإا

عيزوتو ع˘ي˘ب تا˘طا˘صشن ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘يرور˘صضلا

تايئامـلا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا تاطاصشن،ةيحÓفلا تÓخدمـلا

.تاناويحلا  مزاولو ةيودأاو ةيذغأا ةراجت،كامصسأ’ا عيبو
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نيفلاخملا ضضعبل اودشصت ةطرششلا دارفأا

حابسشأا ةنيدم ىلإا لوحتت ينوبلا

يئزجلا رجحلا ةعاسس قد درجمب
رجحلا رارق ىلإا ةبانع ةي’وب ينوبلا ةيدلب زكرم ناكصس باجتصسا

ـل دتماو دحأ’ا ةيصسمأا نم ةعباصسلا ةعاصسلا ىلع أادب يذلا يئزجلا

تيقوتلا سسفن يف ةمداقلا مايأ’ا لÓخ لصصاوتيصسو ةعاصس21

.انوروك سسوريف راصشتنا نم دحلل يعاصسملا راطإا يف كلذو

تيقوت أادب تقبصس يتلا ةريخأ’ا قئاقدلا سسمأا «ةعاصس رخآا» تصشاع

هصضرف مت يذلا ءارجإ’ا وهو ينوبلا ةيدلب زكرم يف لوجتلا رظح

ةياغ ىلإا ءاصسم ةعباصسلا ةعاصسلا نم نطولا تاي’و لماك يف

سضرف يتلا ةديلبلا ةي’و ىدع ام موي لك نم احابصص ةعباصسلا

نيباصصملا ددع ثيح نم ةي’و رثكأا رابتعاب يلك رجح اهيلع

تأادب لوجتلا رظح تقو لوخد نم ةعاصس لبقف ،انوروك سسوريفب

هيف أاجل يذلا تقولا يف ،ظوحلم لكصشب عجارتت نينطاوملا ةكرح

هذه باوبأا قلغل ةيئاذغلا داوملا عيبل ةيراجتلا تÓحملا باحصصأا

ايدافت كلذو نئابزلا عم لما˘ع˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘غ˘صص ة˘ح˘ت˘ف كر˘تو ةر˘ي˘خأ’ا

رظح تيقوت لولح عم تÓحملا يف ظاظتك’ا ءاقب ةيناكمإ’

تنا˘ك ة˘طر˘صشلا دار˘فأ’ ة˘ب˘كار تا˘يرود نأاو ا˘صصو˘صصخ ،لو˘ج˘ت˘˘لا

رظح فلاخي نم لك رابجإا ةيادبل اديهمت ءايحأ’ا فلتخم بوجت

يتلا كلتب هبصشأا ءاوجأ’ا تناك ثيح ،كلذب مازتل’ا ىلع لوجتلا

ةعاصس تقد نأا درجمبو اذه ،ناصضمر رهصش يف برغملا ناذأا قبصست

نمأ’ا دارفأا أادبو اهقاوبأا ةطرصشلا تارايصس تقلطأا ىتح ،رفصصلا

ىلإا هجوتلاب نينطاوملا نم مهمامأا هنودجي نم لك نم ةبلاطمب

يذلا تقولا يف ،ببصسلا ناك امهم ةرداغملا مدعو ةعرصسب لزنملا

ببصسب قلغت مل يتلا ةيراجتلا تÓحملا سضعب دنع هيف اوفقوت

دعبو ،ءيصش يأاب ججحتلا مدعو قلغلا ىلع اهوربجأاو نئابزلا ةرثك

نوكصسلا مع ىتح ةعباصسلا ةعاصسلا دعب ةعاصس عبرلا يلاوح رورم

ةدع هتدكأاو «ةعاصس رخآا» هتظح’ ام وهو ةيدلبلا زكرم عراوصش

،«لاديل» ،نكصسم005 ،نكصسم009 ءايحأا ربع ةرصشتنم رداصصم

نكصسم3701 يحو3 ةرصضخوب يح،4591 ربمفون1 عراصش

نأا «ةعاصس رخآا» ـل ينمأا ردصصم هيف دكأا يذلا تقولا يف ،«لدع»

مهلزانم ةرداغم لÓخ نم ءارجإ’ا ةفلاخم اولواح بابصشلا سضعب

مهل تدصصت نمأ’ا حلاصصم نأا ريغ ،ليللا نم ةرخأاتم ةعاصس يف

،مهلزانمل ةدوعلا ىلع مهرابجإ’ ةمزÓلا ةقيرطلاب مهعم تلماعتو

فورظلا هذه لثم نولغتصسي سسوفنلا فاعصض سضعب نأاو اصصوصصخ

نمو ثيح ،ةقرصسلا رارغ ىلع ةيمارجإ’ا لاعفأ’ا سضعبب مايقلل

،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع «ةعاصس رخآا» هتظح’ ام لÓخ

ةباجتصسÓل ءاطصشن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘ب˘ك نا˘صسح˘ت˘صسا كا˘ن˘ه نا˘ك د˘ق˘ف

ةي’ولا ىلع سضرف يذلا يئزجلا رجحلا رارقل نينطاوملل ةريبكلا

.ةماعلا ةحصص ىلع ةظفاحملا وهو دحاو فده هيدل يذلاو

hd«ó gô…
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسأرهأأ قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإأ ىجري ةعاسس رخآأ ةديرج يف مكتانÓعإأ رسشنلو ،دÓبلأ هب رمت يذلأ يحسصلأ رجحلأ ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللأ ديربلأ
        ريدقتلأ و مأرتحلأ قئاف انم أولبقت

ريرحتلأ ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رسصعلأ
:برغملأ
:ءاسشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعشش41 ـل قفاوملا -5595 ددعلا0202 ليرفأا80 ءاعبرألا

92:40

13:21

80:61

65:81

32:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةليسملاب روعسم بلك ةضعب لفط ةافو
لزنم مامأ بعلي وهو روعسسم بلك ةسضعل ةنسس21 رمعلأ يف غلابلأ ع خ لفط سسمأ ءاسسم سضرعت
تلاجعتسسأ ةحلسصم يلأ ةعرسسلأ حانج يلع هلقن مت نيأ ةليسسملأ ةيدلب ةسسيمخوب يحب يلئاعلأ
ةحلسصم يف هعسضو مت نيأ ةريخلأ هسسافنأ ظفل ثيح ةليسسملاب يوأرهزلأ يفسشتسسمب ةيبطلأ

يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت ةينملأ حلاسصم تحتف يرخأ ةهج نم يفسشتسسم تأذب ثثجلأ ظفح
 خوسشخسش حلاسص           .ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةيلولأ ناكسس اهل زتهأ

ةملاقب فولخم نيعب اقرغ لفط لتقم
، ءام ةكرب يف اقرغ لفط لتقم ربخ عقو ىلع،لوألأ سسمأأ راهن فولخم نيع ةيدلب ناكسس زتهأ
ةكربب قرغ هذاقنأ لجأ نم ،فولخم نيع ةيدلبل ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هل تلخدت ثداحلأ

لسسرملأ نانج رأود ىمسسملأ ناكملاب قرغ ةثداحب قلعتي ،ءأدن لوسصو دعب تءاج ةيلمعلأ ،ءام
نأ نيبتيل ،ناكملأ نيع ىلأ ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأ لقنت روفلأ ىلع ،فولخم نيع ةرئأدل عباتلأ
هفاعسسإأ متيل ،ناكسسلأ فرط نم هجأرخإأ مت دق ةنسس41 رمعلأ نم غلابلأ (إأ سس) وعدملأ ةيحسضلأ

يتلأ و ،ةمزÓلأ ةيبطلأ ةنياعملل عسضخ نيأ ،فولخم نيعب ةيحسصلأ ةسسسسؤوملأ ىلأ لوحي نأ لبق
...ثداحلأ يف اقيقحت تحتف فولخم نيع ةرئأدب نملأ حلاسصم اهتهج نم.يفوتم هنأاب تنيب

نيدلأزع.ل

يحلأ ناكسس طسسو بعرلأ تثبو سضيبأأ حÓسسب هديدهتو نينطأوملأ دحأأ ةقسش ماحتقاب تماق

ةيمارجإا ةباسصع ىلع صضبقلا يقلي ينطولا كردلا
ةـــــحلاملا نـــــيعب ةريطخ

،ةريطخ  ةيمأرجإأ ةباسصع ىلع سضبقلأ نم ،ةمسصاعلأ سسيأر دأرمرئبل ينطولأ كردلأ حلاسصم تنكمت
ثيح ،ءاثÓثلأ ىلأ نينثإلأ ةليل ،سسيأر دأرم رئبب  ةحلاملأ نيع ناكسس طسسو يف علهلأو بعرلأ تثب
تأذ تلاق قايسسلأ أذه يفو .ةفلتخملأ ءاسضيبلأ ةحلسسألاب نيججدم سصاخسشأأ90 ىلع سضبقلأ تقلأأ
ىلع رئأزجلاب ينطولأ كردلل ةيميلقلأ ةعومجملاب تايلمعلأ زكرم هاقلت غÓب رثإأ ىلع هنأأ ،ةهجلأ
يحب ءاسضيب ةحلسسأأ ةطسسأوب تاكابتسشاب سصاخسشألأ نم ةعومجم مايق اهدافم55.01 رسضخألأ مقرلأ

ةمعدم ةيرود ليكسشت مت هنإاف ،رئأزجلأ ةيلو ةنيطنسسق رسسج ةيدلب ةحلاملأ نيع6151 لدع
فيقوت نم تنكم ،هذه عيرسسلأ لخدتلأ ةيلمع نأأ ،تحسضوأأو .روفلأ ىلع لخدتلأو نمألأ ةليسصفب
هديدهتو نينطأوملأ دحأل ةقسش ماحتقأ ىلع تمدقأأ ،قبأوسسلأ يوذ نم نيفرحنملأ نم ةعومجم
تعباتو ،ةريطخلأ ةيمأرجإلأ مهتاططخم لسشو عسضولأ ىلع ةرطيسسلأ مت هنأاب ةدكؤوم ،سضيبأأ حÓسسب
ةحلسسألأ فلتخمب نيججدم سصاخسشأأ ةعسست فيقوت ىلع ترفسسأأ ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه نأاب لوقلأ
ةببدم ةيبسشخ اسصعو مجحلأ ةريبك ن˘ي˘كا˘ك˘سس ،رو˘طا˘سس ،ع˘ن˘سصلأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت ف˘ي˘سس ””رأر˘غ ىل˘ع ءا˘سضي˘ب˘لأ

دعب ايميل˘قأ سصت˘خ˘م˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس ءلؤو˘ه نأ ا˘سضيأأ تلا˘قو .””ر˘ي˘ما˘سسم˘ب
لعف باكترإل دأدعإÓل رأرسشأأ  ةيعمج نيوكت ةيانجب متيسس ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج ءافيتسسأ
ةايح ىلع ءأدتعإلأو تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘م˘ع ر˘ي˘سس ة˘ل˘قر˘ع ح˘ن˘ج ،لز˘ن˘م ة˘مر˘ح كا˘ه˘ت˘نإأ ة˘ح˘ن˘ج ،ي˘مأر˘جإأ
سضيبأأ حÓسس لمحوريغلأ كلمل يدمعلأ ميطحتلأ ،ءاسضيب ةحلسسأأ لامعتسساب فنعلاب ديدهتلأ ،اهنأوعأأ

ةباسصعلأ هذه فيقوت مت هنأأ ،سسيأر دأرم رئبل ينطولأ كردلأ حلاسصم تهونو.يعرسش ببسس نود
ةراثأو يحسصلأ رجحلأ تأءأرجأ مهعايسصنأ مدعل سسيلو ماعلأ نوناقلأ سسمت مئأرجل اهباكترإأ ببسسب
.يعامتجإلأ لسصأوتلأ عقأوم ىلع هلوأدت مت املثم ىسضوفلأ

سش ةراسس ^

لأزأأ نيع””نأونع تحت
””انوروك مواقت

نوـــــــــيمÓعإا
ةـــــحفسص نوحتفي
فيطسسب ةيكوبسسيف

نييمÓعإلأ نم ةعومجم سسمأأ حتف
لمحت ةديدج ةيكوبسسيف ةحفسص
انوروك مواقت لأزأأ نيع”” نأونع

هذه باحسصأأ اهلÓخ نم ىعسسي،””
لك ميدقت ىلإأ ةيمÓعإلأ ةردابملأ
نينطأوملل تامولعملأ و رابخألأ

نيع ةرئأد ىوتسسم ىلع ءابولأ لوح
لكب ،اهل ةرواجملأ قطانملأ و لأزأأ

اهرداسصم نم و ةيقأدسصم
لاكسشأأ لك نع أديعب،ةيمسسرلأ
. حيرجتلأ و ليوهتلأ

 جلسصل ىسسيع

سسمأإ فراطلإ ةيلوب يديهم نب ةرئإد نمإ نكمت
هيئإذغلإ دإو˘م˘لإ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
ةهجوم تنا˘ك ع˘سسإو˘لإ كÓ˘ه˘ت˘سسلإ تإذ ة˘ما˘ع˘لإ
قح يف يئاسضق رسضحم ريرحت عم ةبراسضملل

نمأإ نايب بسسحو.ةزوج˘ح˘م˘لإ ة˘عا˘سضب˘لإ بحا˘سص
لاكسشإ لك ةبراحم راطإ يف و هنأإ فراطلإ ةيلو
زجحي  ةيئإذغلإ دإوملإ يف ةبراسضملإو راكتحلإ

تناك ةيكÓ˘ه˘ت˘سسلإ دإو˘م˘لإ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
قير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ب سضر˘غ˘ل نز˘خ˘م ل˘خإد ةأا˘ب˘خ˘م
ديمسسلإ يف رمألإ لثمتيو اهرعسس يف ةبراسضملإ

ةز˘ه˘جألإ ل˘سصإو˘˘تو ر˘˘كسسلإو تيز˘˘لإو ة˘˘ن˘˘ير˘˘فو
دسض اهبرح فراطلإ ة˘يلو˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘مألإ
تايلمع لÓخ نم ةيسساسسألإ دإوملاب نيبراسضملإ
نزاخملإو تاعدو˘ت˘سسم˘ل˘ل سشي˘ت˘ف˘ت˘لإو ة˘ب˘قإر˘م˘لإ

ةبقإرم تايلمع لÓخ نم ةيراجتلإ تÓحملإو
ديمسسلاب ةبراسضملل ةلواحم يإ طابحإل ةيئاجف
ةمعدملإ هيئإذغلإ دإوملإ يهو نكسسلإو تيزلإو
يف نينطإوملل لبق نم بلطلإ اهيلع رثكي يتلإ

سسوريف نم ةياقولل يلزنملإ رجحلإ عم مايلإ هذه
نيمأإ لداع.انوروك

سسأرهأ قوسسب يئزجلأ رجحلأ نم نيلوألأ نيمويلأ لÓخ

  صصخسش003 نم ديزأا فيقوت
 رسشحملا يف ةبكرم05 نم ديزأا عسضوو

اهيف امب نطولأ تايلو لج يف يئزجلأ رجحلأ قيبطت ىلع سصنت يتلأ ةدايقلأ تاميلعتل أذيفنت
ءأرجإاك ،احابسص ةعباسسلأ ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ أءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ نم أءأدتبإأ سسأرهأأ قوسس ةيلو
عسضوب سسأرهأأ قوسس ةيلو نمأأ حلاسصم تماق قايسسلأ أذه يف.انورك سسوريف يسشفت نم دحلل يئاقو
قيبطتلأ ىلع فوقولل اينأديم اهماحقإأ و حلاسصملأ فلتخم نم قرفلأ فلتخم ريخسستو ينمأأ دأدعت
يف تأءأرجإلأ ذاختإأ و ،أءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ نم أءأدتبإأ تقؤوملأ يئزجلأ رجحلأ ءأرجإل يلعفلأ

ةنيدملأ جراخمو لخأدم ىلع ةبقأرم  طاقن عسضو مت كلذب ،  يئاقولأ رأرقلأ أذهل  نيفلاخملأ قح
نيمويلأ يف ثيح. ةن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو˘ب عرأو˘سشلأو ، ءا˘ي˘حألأ ع˘ي˘م˘ج˘ل  ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘سض ع˘م
أومزتلي مل فلاخم سصخسش903 ـل ةلاح رابتخأ ءأرجإأ مت ،يحسصلأ يئزجلأ رجحلأ نم نييلوألأ
امأأ.ةيئاسضق تأءأر˘جإأ م˘ه˘ق˘ح ي˘ف تذ˘خ˘تأ سصخ˘سش601 فيقوت مت ا˘م˘ك ،لأو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘ح تأءأر˘جإأ

ةجأرد41 و ةبكرم481 فيقوتب ةطرسشلأ رسصانع ماق ، ةيرانلأ تاجردلأو تابكرملأ سصوسصخب
.سسأرهأأ قوسسب يدلبلأ رسشحملأ ىلإأ ةيران ةجأرد41 و  ةبكرم15 اهنم تلوح ،ةيران

سش.إ

 نزخم لخأد ةأابخم تناك/فراطلأ

ةجرد1.3 ةوقب ةيسضرأا ةزهيديهم نبب ةبراسضملل ةهجوم ةيئاذغ داوم زجح
برغ بونج رتسشر ملسس ىلع
ةنتابب ناميلسس يسس دلوأا
كلفلأ ملع يف ثحبلأ زكرم سسمأأ ةحيبسص لجسس
اهتوق تغلب ةيسضرأ ةزه ءايزيفويجلأو ةيكلفلأ ءايزيفلأو
ةعاسسلأ دودح يف كلذو ،رتسشر ملسس ىلع ةجرد1.3

برغ بونج ملك5.2 دعب ىلع اهزكرم ددح،20:01
يتلأ ةزهلأ يهو ،ةنتاب ةيلوب ناميلسس يسس دلوأ ةيدلب
ةلاح أدع ركذت ةيرسشب وأ ةيدام رأرسضأ يأأ فلخت مل
نيذلأ ناكسسلأ سسوفن يف اهتكرت يتلأ بعرلأو علهلأ
ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هيف تنأامط تقو يف ،أوسسحأ

لخدت يأأ لجسست مل امك ،ءودهلأ مأزتلاب نينطأوملأ ةفاك
ةحيبسص ةلجسسملأ ةريخلأ ةزهلل ةبسسنلاب ءأوسس ،ركذي
تبرسض دق تناك30 اهددع قاف يتلأ تأزهلأ وأ ،سسمأ

ةعباتلأ مÓسس دلوأ ةيدلب يحأون ةبراقتم تأرتف ىلع
2.4 اهتوق تغلب دق اهفنعأ تناك نويعلأ سسأر ةرئأدل
.رتسشر ملسس ىلع ةجرد

ح ناسشوسش

ةملاقب منغلا نم سوؤر01 عاجرتسا
،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتسسم ىلع يسشإوملإ ةقرسس ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
نم ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،لاجملإ إذه يف ةطسشانلإ تاكبسشلإ كيكفتو

03:60 ةعاسسلإ دودح يف لولإ سسمإ راهن ىلإإ دوعت ةيسضقلإ تايثيح.منغلإ نم سسوؤور01 عاجرتسسإ
رسضخألإ مقرلإ ربع ةيفتاه ةملاكم ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ دإرفأإ ىقلت نيإ ، احابسص

روف و.اهكلام نودب ةملاقب زيعمل دإو  ةربقمب قيرطلإ ةفاح ىلع مانغألإ نم سسوؤور دوجو اهدافم5501

نم سسوؤور01 ىلع روثعلإ مت نيأإ ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإو ةيرود ليكسشت مت غÓبلإ ةقرفلإ دإرفأإ يقلت
روثعلإ مت يتلإ ةيسشاملإ بحاسص ةيوه ىلإإ لسصوتلإ مت ةيسضقلإ تاسسبÓم يف قيقحتلإ لÓخ نم .مانغألإ

ىلإإ ةيسشاملإ ميلسست مت تإءإرجإÓل ةلسصإومو.““ع.ب““ ىمسسملاب رمألإ قلعتيو مويلإ سسفن يف اهيلع
.نيطروتملإ نع فسشكلل Óسصإوتم لإزي ل قيقحتلإ نأإ امك ،اهكلام

نيدلإزع.ل

ةقورسم ةيران ةجارد عجرتسي كردلاو..

دمحا ةرهموبب
،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ سصاسصتخإ ميلقإ ربع هعإونأإ ىتسشب مإرجإلإ ةحفاكم راطإإ يف

ةجإرد عاجرتسساب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم دمحأإ ةرهموبب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت

مدقت دعب، دوعت ةيسضقلإ تايثيح.ةنسس54 رمعلإ نم غلابلإ““ ع.م““ ىمسسملإ اهتيحسض حإر ةقورسسم ةيران
ةقرسسل هسضرعتل ىوكسش عفر لجأإ نم دمحأإ ةرهموبب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ رقم ىلإإ ةيحسضلإ
ةيحسضلإ دقفت دعب كلذو مويلإ سسفن ىلإإ دوعت ةيسضقلإ تايثيح ،نيلوهجم فرط نم ةيرانلإ هتجإرد
نيع ىلإإ لقنتلإو ةيرود ليكسشت مت كلذ رثإإ ىلع ،اهدجي مل هلزنم مامأإ اهنكرب ماق يتلإ ةيرانلإ هتجإردل
ديدحت مت  نيأإ .ةيرانلإ ةجإردلإ نع ثاحبألإ رسشن مت امك ،ةيرورسضلإ تانياعملاب مايقلإ لجأإ نم ناكملإ

ةلسصإومو.سشإرحألإ لخإد ةأابخم ةم˘لا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع يذ˘لإو ة˘قور˘سسم˘لإ ة˘يرا˘ن˘لإ ة˘جإرد˘لإ نا˘كم
فسشكلل Óسصإوتم لإزي ل قيقحتلإ نأإ امك ،اهكلام ىلإإ اهميلسستو ةيرانلإ ةجإردلإ عاجرتسسإ مت تإءإرجإÓل

.ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ مامأإ مهميدقتو نيطروتملإ نع
نيدلإزع.ل

جيريرعوب جرب

ةروسصنملاب لزنم قيرح يف نيباسصم ةثÓث
لوألأ قباطلاب  قيرح بوسشن رثأ ةنسس32و71 ميب مهرامعأ سصاخسشأ ةثÓث سسمأ ءاسسم  بيسصأ
˘مÓ˘علأ ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب بر˘غ ةرو˘سصن˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب  فو˘ل˘خ˘م سشا˘م˘ق ي˘ح˘ب لز˘ن˘˘م˘˘ل
م˘سسج˘لأ ءا˘ح˘نأأ ر˘ب˘ع قور˘ح  ا˘م˘ه˘ل ىث˘نأأ سسن˘ج ن˘م  م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثأ نأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
متو ةيندملأ ةيامحلأ تافاعسسإأ فرط نم ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل تمدق رخأ  باسصمو
ىسسوم/ع.ةلوهجم بابسسلأ ىقبت اميف ةروسصنملأ ىفسشتسسم ىلأ مهليوحت

سسأرهأأ قوسس

لزانملا ةقرسس نهتمت ةمظنم ةيمارجإا ةعامجب ةحاطإلا
تايلولا نيب ام ةيراجتلا تÓحملاو

يتلأ ةقرسسلأ ةيسضق تاسسبÓم كف نم سسأرهأأ قوسس ةيلو نمأاب عباسسلأ يرسضحلأ نمألأ رسصانع نكمت
ةيلمعلأ يف هئاكرسشو يسسيئرلأ هيف هبتسشملل لسصوتلأ عم ،سصاسصتخإلأ ميلقإاب نكاسسملأ دحأأ تلاط
ةيلو نم نأردحني امهنم نانثأ ،رمعلأ نم يناثلأ مهدقع يف سصاخسشأأ ةثÓثب مهددع ردقملأو
ةيلمع ىلإأ يلئاع نكسسم سضرعت هدافم لاسسرإلأ ةعاق نم ءأدن ىلع أءانب تناك ةيلمعلأ   ةرواجم
ةيلمع نأأ نيبت ناكملأ نيع ىلإأ ةيملعلأ ةطرسشلأ رسصانع ةقفر يروفلأ لقنتلاب ثيح ،ةقرسسلأ
ريبك يلآأ مÓعإأ زاهج ىلإأ ةفاسضإلاب ،رفسصألأ ندعملأ نم تاغوسصملأ نم ةعومجم تفدهتسسأ ةقرسسلأ
لÓغتسسلاب جد00005 ـب ردق لاملأ نم غلبمو ،لاقن فتاه زاهج ، مجحلأ ريغسص رخآأو مجحلأ
ةراسشإÓل    .ةميرجلأ حرسسمب تامسصب عفر مت تاينقتلأ ثدحأأ مأدختسسابو ةميرجلأ حرسسمل لثمألأ
مهو ةيزكرملأ ةبوانملأ رسصانع لبق نم  ةيمأرجإلأ ةعامجلأ فيقوت مت تامولعم ىلع أءانب هنأأ

رقمل مهليوحت متيل ، سسأرهأأ قوسس ةنيدم طسسو يراجت لحمل ىرخأأ ةقرسس ةيلمعب مايقلأ ددسصب
مرج نع ،مهيف هبتسشملل يئاسضق فلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج لامكتسسإاب  . ةحلسصملأ

هبجومب أومدق ،ددعتلأو ليللأ يفرظ نأرتقإأ عم رسسكلأو قلسستلاب ةقرسسلأو رأرسشأأ ةيعمج نيوكت
ةفرغلأ قيقحتلأ يسضاق / ىلع مهلاحأأ هرودب يذلأ ،سسأرهأأ قوسس ةمكحميدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ
عسضو امنيب مرجلأ سسفن نع سسبحلاب عأديإأ رمأأ يسسيئرلأ هيف هبتسشملأ قح يف ردسص نيأأ ىلوألأ
  سش أ.ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تامأزتلإأ تحت نورخآلأ فأرطألأ



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/

