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انورؤك سسوريف نم ةياقؤلا تاءارجإا مرتحت ’ يتلا تلحملا باحضصأا ىلإا ةفاضضإ’اب

لÓخ نيبراشضملا راجتلا دعوتي قيزر
يئاهنلا بطششلاب ناشضمر رهشش

ةلدايضصلا ةباقنل ينطؤلا بتكملاب ؤضضع
:«ةعاضس رخآا» ـل حيرضصت يف سصاؤخلا

ةـــيودألا تاـــئم»
ةـــحشصوةدوــقفم
سضارمألا باـحشصأا
«رطخ يف ةـنمزملا
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حابضصلا تاعاضس ذنم اودفاؤت نينطاؤملا تائم
 ناضضمر ةفقو دعاقتلا يتحنم بحضسل

مامأا ماحدزإاو ريباوط
مـــغر ديربلا زــكارم

عمجتلا مدعب تاريذحتلا
انوروـك نـم ةياقولل

ةيندرفا «دغلا» ةديرج ءاتفتسا يف

لشضفأا زرحم سضاير
خـــيرات يف بـعل
ةـــيبرعلا ةرــكلا
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ةلاح25 ةدايزب4021 ىلإا عفترت ءافضشلا ت’اح

انوروكب ةديدج تايفو01
ةلاح99 و  رئازجلا يف
ةعاشس42 لÓخ ةدكؤوم

:رذحي رارد يزؤف رؤتضساب دهعم ريدم .. هعفر ةيناكمإا نع ثدحت

يحشصلا رجحلا مارتحا مدع»
ةيناث ةجومل رئازجلا رج ينعي

«انوروك سسوريفب ةباشصإلا نم

ةعاشس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

رئازجلا ءاضضق سسلجمل ماهت’ا ةفرغ نم رارقب

عمجم ريدم نع طورششملا جارفإلا
يدامح نب كلاملا دبع «رودنوك»
نع جارفإ’ا ،ةمضصاعلا ءاضضق سسلجمب ماهت’ا ةفرغ تررق
لامعأ’ا لجر دافتضساو.يدامح نب كلاملا دبع لامعأ’ا لجر

نم رارقب طورضشملا جارفإ’ا نم سسمأا يدامح نب كلاملا دبع
نب كلاملا دبع ليحأاو.رئازجلا ءاضضق سسلجمل ماهت’ا  ةفرغ
ذنم سشارحلا يف ةيباقعلا ةضسضسؤؤملاب تقؤؤملا نجضسلا يدامح

دؤقع ماربإا اهنم مهت ةدع هل تهجو دعب يضضاملا توأا رهضش
اهب لمعلا يراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرضشتلا ماكحألل ةفلاخم
لاؤمأا ديدبتو ،ريغلل ةرربم ريغ تازايتما ءاطعإا سضرغب
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يزوف» روتشساب دهعم ريدم رذح
ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘˘ن ىد˘˘ل سسمأا «رارد
يتلا حابشصلا فيشض ةشصح ىلع
ة˘ي˘عاذإ’ا ةا˘ن˘ق˘لا ر˘ي˘ثا ر˘ب˘˘ع ثب˘˘ت
سسوريفل ةيناث ةجوم نم ىلوأ’ا
˘˘˘مز˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل اذا ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا

ثيح,عامتج’ا دعا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘قو
مارتحا مدع«:ددشصلا اذه يف لاق
ينعي يلزنم˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘جو˘˘م ى˘˘لإا دÓ˘˘ب˘˘لا ر˘˘ج
.«ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
نا نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘ف رارد را˘˘ششأاو

يحشصلا رجحلا عفر يف ريكفتلا
تاي’ولا يف ’وا نوكي نا بجي
ة˘با˘شصإا ت’ا˘ح ل˘ج˘شست م˘ل ي˘ت˘لا

فاشضاو.«انوروك سسوريفب ةريبك
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر نأا ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘شست نأا بج˘˘˘ي ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘شسارد و ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا
ح˘شضوأاو ،ءا˘بو˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك را˘ششت˘˘نا
ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ئا˘شصحإ’ا نا رارد
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م
ماقرا يه تايفولا وا تاباشصإ’اب

نا رارد لاقو .ةفافششو ةحيحشص

005 ير˘ج˘ي رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م

و˘ه فد˘ه˘لا نأاو ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت

ليلحت0001 ءاجا ىلإا لوشصولا

سسور˘ي˘ف ن˘˘ع ف˘˘ششكل˘˘ل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
،ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
م˘عد˘ت˘ي˘شس د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا ة˘˘شصا˘˘خ
ثيح,ابيرق ة˘ي˘فا˘شضإا تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب

نع سصوشصخلا اذه يف فششك
م˘˘ت˘˘˘ت تا˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘مو تاروا˘˘˘ششم
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك لو˘˘˘˘خد سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب
ىوتشسم ىلع ةيعر˘ف˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا

ةفلجلاو ةلقروو تشسارنمت ةي’و
نأا رارد لاقو .ابيرق ةمدخلا زيح
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا كل˘˘م˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ل˘كل سصي˘خ˘ششت ءار˘جإ’ ة˘مزÓ˘لا
مهتباشصإاب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا
ي˘ف ا˘م˘ئادو.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ة˘برا˘ح˘˘م ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا قا˘˘ي˘˘شس

«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘ششت˘نا

تن˘˘ل˘˘عأا «91ديفوك» د˘ج˘ت˘شسم˘لا
وزو يزيت ةي’ول ةحشصلا ةيريدم
ي˘ف عور˘ششلا ن˘ع ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ن˘ع ر˘كب˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ة˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا ت’ا˘˘ح
ىدل ةي’ولا يف انوروك سسوريفب
ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششأ’ا
ىلع اذهو نيباشصم عم لشصاوت
نايبلا بشسحو .مهلزانم ىوتشسم
رشصح ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف
ح˘ب˘كل ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘شصإ’ا ت’ا˘˘ح
،ناكشسلا طشسو سسوريفلا لاقتنا

ةيمك ىلع لوشصحلا دعب اذهو
.فششاوكلا نم ةيفاك

يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

2Gdîª«ù¢ 32GCaôjπ 0202Gd©óO8695ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com
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.ةيلو83 ربع ةعزوم ةافو204  ىلإإ ةافولإ تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو تلاح01

:فضشكي تابوقعلإ نوناق ليدعت عورضشم هضضرع لÓخ يتامغز

لخاد تاهج نم لاومأا اوقلت سصاخضشأا»
«ةيعامتجإلا ةمحللا ديدهتل نطولا جراخو

ةعاجن مدع نا ،يتامغز مشساقلب ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو سسما لاق
عيرششت بايغل عجار ،تامزأ’ا ءانثأا ةذختملا ةيمومعلا تاءارجإ’ا

ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘مزأا لÓ˘خ بكتر˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ى˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ي˘ن˘طو
سسلجملاب سسما ،ماتخ’ا ظفاح لدعلا ريزو سضرعو .انوروك ةحئاجـل
نمشضتملا رم’ا ممتي و لدعي يذلا نوناقلا عورششم ينطولا يبعششلا
اهشسأارت ةينلع ةشسلج يف سصنلا عورششم سضرع متو .تابوقعلا نوناق
عم تاقÓ˘ع˘لا ةر˘يزو رو˘شضح˘ب ،ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘ي˘ل˘شس سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
عورششملا ماكحأا مشسقنتو .باونلا نم ددعو راوزع ةمشسب ،ناملربلا
نمأاب ةشساملا لاعفأ’ا سضعب ميرجتب ’وأا ةقلعتم رواحم ةثÓث ىلإا
سضعب ميرجتب يناثلا روحملا قلع˘ت˘يو .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘بو ة˘لود˘لا
نييمومعلا نمأ’او ماعلا ماظنلاب سساشسملا اهنأاشش نم يتلا لاعفأ’ا
حشضوأاو .ةهيزنلا ريغ تاشسرامملا سضعب ميرجت ثلاثلا لمششي اميف
تافرشصتلا سضعب تزرب ةريخأ’ا تاونشسلا يف هنأا ةبشسانملاب ريزولا
سضعب نأا افيشضم ةيعامتج’ا ةمحللا ددهت تافارحنا لكشش تذخأا
لخاد تاهج نم ’اومأا اوقلت سصاخششأا لبق نم اهباكترا مت مئارجلا

امنإاو اهتاذب ةلقتشسم ةميرج لكششت ’ لاعفأا يهو نطولا جراخو
هذه مامأاو .تابوقعلا نوناق يف ةدراو ىرخأا فاشصوأا تحت يوطنت
سسمخ ةبوقعب اهل اشصاخ اميرجت نوناقلا عورششم حرتقي لاعف’ا

فلا007 ىلا رانيد فلا005 نم ةمارغو تاونشس عبشس ىلا تاونشس
سضغب لاومأ’ا يقلت درجمب ةبوقعلا هذه طلشستو .يرئازج رانيد
وأا اهباكترا لجأ’ لاومأ’ا ىقلت يتلا ةميرجلا ققحت نع رظنلا
راطإا يف لاومأ’ا يقلت مت ام اذإا ةبوقعلا فعاشضتو .اهيلع سضيرحتلل

هذه تمت اذإاو .اهتيمشست وأا اهلكشش تناك امهم ةمظنم وأا ةيعمج
ةبوقع نوكت نطولا جراخ وأا لخاد ةربدم ةطخل اذيفنت لاعفأ’ا

ىلا فلا005 نم ةمارغلاو تاونشس رششع ىلإا سسمخ نم سسبحلا

ةررقملا تابوقعلاب لعافلا ةبقاعم عم يرئازج رانيد000.0001
ةيانج باكترا لاعفأ’ا هذه نع بترت اذإا ةبكترملا ةحنجلا وأا ةيانجلل
ميرجت ىلع نوناقلا عورششم سصني يناثلا روحملا يفو .ةحنج وأا
ن˘مأ’او ما˘ظ˘ن˘لا˘ب سسا˘شسم˘ل˘ل ة˘˘بذا˘˘ك ءا˘˘ب˘˘نأا ج˘˘يور˘˘ت وأا ر˘˘ششن لا˘˘ع˘˘فأا
رششني نم لك ةبقاعم عورششملا حرتقي راطإ’ا اذه يفو .نييمومعلا
اهناشش نم روهمجلا نيب ةبذاك ارابخأا ةليشسو يأاب ادمع جوري وأا
ةدحاو ةنشس نم سسبحلاب اذهو نييمومعلا ماظنلاو نمأ’اب سساشسملا

فلا003 ىلإا يرئازج رانيد فلأا001 ةمارغو تاونشس ثÓث ىلإا
ميرجت سصوشصخب امأا .دوعلا ةلاح يف ةبوقعلا فعاشضت نأا ىلع رانيد
بقاعي ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘يد˘شسج˘لا ه˘ت˘مÓ˘شس وأا ر˘ي˘غ˘لا ةا˘ي˘ح سضير˘ع˘ت ل˘ع˘ف

002و فلا06 نيب ةمارغبو نيتنشس ىلا تشس نم سسبحب اهيبكترم
نيب ام ةمارغو تاونشس سسمخ ىلا ثÓث نم ةبوقعلا عفرتو جد فلأا

وأا يحشصلا رجحلا تارتف لÓخ تبكترا اذإا فلا005و فلا003
نم اهريغ وأا ةيجولونكت وأا ةيجولويب وأا ةيعيبط ةثراك عوقو لÓخ
يف تابوقعلا ديدششتل اماكحأا نوناقلا عورششم مشضي امك .ثراوكلا

تاءادتع’ا ىلإا رظنلاب اذهو مامإ’ا ىلع يدعتلاو ةناهإ’ا مئارج
يف سصنلا حرتقيو .مهماهم ةشسرامم ءانثأا مهتلاط يتلا ةرركتملا

002 نم ةمارغو تاونشس ثÓث ىلا ةنشس نم سسبحلا ةناه’ا ةلاح

نوكت مامإ’ا ىلع ءادتع’ا ةلاح يفو رانيد فلأا005 ىلا فلأا

فلا005 نم ةمارغو تاونشس رششع ىلإا سسمخ نم نجشسلا ةبوقعلا

تابو˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ششت عور˘ششم˘لا حر˘ت˘ق˘ي ا˘م˘ك .جد000.0001 ىلا
ةدابعلا نكامأا سسيندت وأا مده وأا بيرختب ةقلعتملا لاعفأÓل ةررقملا

فلأا005 ىلا فلا002 نم ةمارغبو تاونشس سسمخ ىلا نيتنشس نم
ةقلعتملا ماكحأ’ا ديدششت نوناقلا سصن حرتقا رخآا قايشس يفو .جد
ىندأ’ا دحلا عفرب ةيرادإ’ا تاطلشسلا نع ةرداشصلا ةمظنأ’ا ةفلاخمب

نم ىشصقأ’ا اهدحو جد فلأا001 ىلإا جد003 نم ةمارغلا نم

سصني نيفلاخملل يروفلا عدرلا دشصقو .جد فلا02ىلا0006
هذه ىلع ةبترتملا ةيمومعلا ىوعدلا ءاشضقنا ةيناكمإا ىلع عورششملا
خ˘يرا˘ت ن˘م ما˘يأا ةر˘ششع ل˘جأا ي˘ف ة˘ي˘فاز˘ج ة˘مار˘غ ع˘فد˘ب ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةفلاخملا رشضحم لاحي ةيفازجلا ةمارغلا عفد مدع لاح يفو .راطخأ’ا

يف تبلل يشضاقلا ىلإا هرودب هعفري يذلا ةيروهمجلا ليكو ىلع
مكحلا نمشضتي يئازج رمأا رادشصإاب ةعفارم نود مايأا ةرششع فرظ
رر˘ق˘م˘لا ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا ف˘ع˘شض ن˘م ل˘قأا نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ’ ة˘مار˘غ˘ب
ميرجت نمشضتيف نوناقلا عورششم˘ل ثلا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ا˘مأا .ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
عورششملا حرتقي ذا تاقباشسملاو تاناحتم’ا ةهازنب ةشساملا لاعفأ’ا

ةبوجأ’ا و ةلئ˘شس’ا ع˘ي˘شضاو˘م˘ل بير˘شست وأا ر˘ششن ل˘ك ة˘ب˘قا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ميلعتلا تاقباشسم وأا ثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا ةيئاهنلا تاناحتمÓل
ةنشس نم سسبحلاب ةينطولا تاقباشسملاو ينهملا نيوكتلا وأا يلاعلا

بقاعيو .جد فلا003 ىلإا فلا001 نم ةمارغبو تاونشس ثÓث ىلإا
تاناحتم’ا يف ح˘ششر˘ت˘م˘لا ل˘ح˘م ل˘ح˘ي ن˘م ل˘ك تا˘بو˘ق˘ع˘لا سسف˘ن˘ب
رششع ىلإا سسم˘خ ن˘م سسب˘ح˘لا ى˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر˘تو .تا˘ق˘با˘شسم˘لاو

نا˘˘˘˘ك اذا جد000.0001و ف˘˘لا005 ن˘ي˘ب ا˘م ة˘مار˘غو تاو˘ن˘˘شس
اما .تاناحتم’ا يلع نيفرششملا وأا يرطؤوم وأا يمظنم نم اهيبكترم
ريوزتلا ةميرج ىلإا قرطت دقف عورششملا سصن نم ريخ’ا روحملا
تاءاف˘ع’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاد˘عا˘شسم˘لاو تا˘نا˘عإ’ا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
ماكحأا حرتقتو .بذاكلا حيرشصتلا وأا ريوزتلا ىلإا ءوجللاب ةيعامتج’ا

فلا001 نيب ةمارغو تاونشس ثÓث ىلإا ةنشس نم اشسبح سصنلا

نم ةيدام وأا ةيلام ةناعإا ىلع لشصحتي نم لكل جد فلا003و
امك .بذاكلا حيرشصتلا وأا قئاثولا يف ريوزتلا قيرط نع ةلودلا
ىلا نيتنشس نم سسبحلاب اهتهجو نع تاناعإ’ا لوحي نم لك بقاعي

.جد فلا003 ىلا فلا002 نم ةمارغبو تاونشس ثÓث
S°∏«º.±
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ةعباتم ةنجل نأا نايبلا سسفن دافأاو
،ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا د˘˘شصرو
ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف تف˘˘ششك

25 ءافشش نع ةلجشسملا ةليشصحلا
كلذب عفترتل سسوريفلاب باشصم
ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا ت’اح

اذه.ةلاح4021 ىلا رئازجلا يف

جÓعلل ة˘لا˘ح2584 عشضختو
اهنم ،ن˘ي˘كورو˘ل˘ك لو˘كو˘تور˘ب˘ب

بشسح ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘˘ح2471
«را.يشس.يب» يربخملا لي˘ل˘ح˘ت˘لا

ليلحت بشسح ةلم˘ت˘ح˘م0113و
سسف˘ن ي˘فو.ر˘ي˘نا˘كشسلاو ة˘ع˘شش’ا
ءا˘بو را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
ق˘˘ل˘˘طأا د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ه˘˘ط» نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ناذا˘˘˘ت˘˘˘شسأ’ا

ةردابم «ةبح مشساقلب» و «بوغرم
ن˘م نا˘كير˘مأ’ا ءا˘م˘ل˘ع˘لا» م˘شسا˘˘ب
ءانتقا لجأا نم «ةيرئازج لوشصأا
د˘ه˘ع˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ب˘˘ط˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا
را˘طا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب رو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ة˘ل˘حر˘م˘لا تل˘ث˘م˘تو .د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةيراجلا ةيلمعلا هذه نم ىلوأ’ا
ةماعلا ةيلشصنقلا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
فششكلل ةزهجأا ءارشش يف رئازجلل

00003 ةمي˘ق˘ب سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع

مايقلا اشضيأا بقترملا نمو، ر’ود
تايجاحلل اقبط ىرخأا تايبلطب
ي˘ف ذ˘خأ’ا ع˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا
تفرعو.ةزهجأ’ا رفو˘ت نا˘ب˘شسح˘لا

ابي˘حر˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا هذ˘ه
ةربتعم ةعومجم فرط نم اريبك
نيثحابلاو ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ن˘م
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ت˘حو تارا˘˘طإ’او
نيميقملا ءاطشسب˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘يذ˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م اودارأا
˘مأ’ا ن˘طو˘لا˘ب م˘ه˘كشسم˘ت د˘ي˘كأا˘˘ت
عم مهنماشضت نع اوبرعأا ثيح,
ناف ملعلل.ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ه˘ناو˘خإا
وه «بوغرم ه˘ط» رو˘شسي˘فور˘ب˘لا
يف ةعانملا مشسق يف ثحاب ذاتشسأا

ناولشس لايروميم يف بطلا ةيلك
كرويوين يف ناطرشسلا زكرم يف

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
نيثحابلل ةي˘كير˘مأ’ا-ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةبح مشساقلب امأا مولعلا لاجم يف
لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ثحا˘˘˘˘˘ب و˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ف
زئاح و ةركتبملا تايجولونكتلا

ةءارب0041 ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م˘˘شض ف˘˘ن˘˘شصي ا˘˘م˘˘ك عار˘˘ت˘˘خا

ي˘ف ل˘ئاوأ’ا001ـلا نيركتب˘م˘لا
.ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا

ةلاح25 ةدايزب4021 ىلإإ عفترت ءافضشلإ تلاح

 رئازجلا يف انوروكب ةديدج تايفو01
ةعاضس42 لÓخ ةدكؤوم ةلاح99 و

:رذحي رإرد يزوف روتضساب دهعم ريدم .. هعفر ةيناكمإإ نع ثدحت

«انوروك سسوريفب ةباضصإلا نم ةيناث ةجومل رئازجلا رج ينعي يحضصلا رجحلا مارتحا مدع»
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قيزر لامك ةراجتلا ريزو دعوت
نومزت˘ل˘ي ’ ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا سسمأا
ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ب «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ريزو رّذ˘ح ا˘م˘ك.ارو˘ف م˘ه˘تÓ˘ح˘م
لÓ˘غ˘ت˘شسا ن˘م را˘ج˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا
يف ةبراشضم قلخل ناشضمر رهشش
ةودن لÓخ قيزر لاقو.راعشسأ’ا

نأا سسمأا ا˘˘˘هد˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
تا˘بو˘ق˘ع ه˘˘جو˘˘ت˘˘شس ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم

ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي ر˘˘جا˘˘ت ل˘˘كل ة˘˘مرا˘˘˘شص
نم ديدعلا نأا اف˘ي˘شضم.ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘كم˘ي ’ تاءار˘˘جإ’ا

ار˘˘˘ظ˘˘˘ن نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ
عم دÓبلا هششيعت يذلا عشضولل
ا˘م˘ك.ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت

حتف نكمي ’ هنأا ريزولا فششك
قي˘ب˘ط˘ت ’و ة˘يراو˘ج˘لا قاو˘شسأ’ا
عشضولا اذه يف يجيورتلا عيبلا
نم .دÓبلا هششيعت يذلا بعشصلا

نأا ةحÓف˘لا ر˘يزو ف˘ششك ،ه˘ت˘ه˘ج
ر˘شضخ˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةرثكب رفوتم موحللاو هكاوفلاو

راطنق نويلم81 هرادقم ام نأاو

م˘ت˘ي˘شس ه˘كاو˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘لا ن˘˘م

نا˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج

ني˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ،كرا˘ب˘م˘لا

ر˘˘شضخ˘˘لا عاو˘˘نأا بل˘˘غأا ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب

ريزو ن˘م ل˘ك ن˘ل˘عأاو.ه˘كاو˘ف˘لاو

ر˘يزوو ،ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ءاششنإا ،يرام˘ع ف˘ير˘شش ة˘حÓ˘ف˘لا

نيترازولا ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘ششم ة˘ن˘ج˘ل

رهشش لÓخ ةبراشضملل دح عشضول

نار˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘ّششنو .نا˘˘˘˘شضمر

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ةود˘ن سسمأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص

ل˘ك ا˘ه˘لÓ˘خ ا˘حر˘شش ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم

ط˘ط˘خ˘مو قو˘شسلا تاد˘ج˘˘ت˘˘شسم

ر˘ه˘شش لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘ترازو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع

رر˘ق˘ت ثي˘˘ح,كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘شضمر

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنإا

لمعلا قيشسنت لجا نم نيترازولا

ةحفاكم دوهج دي˘حو˘تو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

،راعشسأ’اب بعÓتلاو ة˘برا˘شضم˘لا

.كرابملا ناشضمر لÓخ ةشصاخ

انوروك سسوريف نم ةياقولإ تإءإرجإإ مرتحت ل يتلإ تÓحملإ باحضصأإ ىلإإ ةفاضضإلاب

يئاهنلا بطضشلاب ناضضمر رهضش لÓخ نيبراضضملا راجتلا دعوتي قيزر
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بتكملأ وسضع لسصيف دابع دكأأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
حيرسصت يف سصأوخلأ ةلدايسصلل
عسضولأ نأأ سسمأأ «ةعاسس رخآأ» ـل
مدع ةيحان نم تايلديسصلأ يف
ذ˘ن˘م أد˘ي˘ق˘ع˘ت دأز ة˘يودألأ ر˘فو˘ت
و˘هو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘مزأأ ة˘يأد˘˘ب
ىسضرملأ ىلع بلسسلاب سسكعنأ

سضأرمألأ باح˘سصأأ ا˘سصو˘سصخو
م˘ه˘ن˘كم˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لأ ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لأ
ةيودألأ نم ددع ىلع ءانغتسسلأ

،ةيحسصلأ مهتلاح روهدتتسس لإأو
:سصو˘˘سصخ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘ق ثي˘˘ح
ةدح تدأز ةيودألأ ةردن ةمزأأ»
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘مزأأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘سصح˘˘˘ن ثي˘˘˘ح

دوقف˘م ءأود004 تايلدي˘سصلأ
ىلع لمأوع ةدعل عجأر كلذو
عجأر˘تو ع˘يزو˘ت˘لأ ل˘كسشم رأر˘غ
ايلاح نكل ،ريبك لكسشب نيومتلأ

،قيقد ر˘ي˘سسف˘ت ءا˘ط˘عإأ ن˘كم˘ي ل
ة˘ح˘˘سصلأ ةرأزو نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ
ى˘ل˘ع تأر˘ي˘ي˘غ˘ت ةد˘˘ع تد˘˘ه˘˘سش
ةرتفلأ يف نيلوؤوسسملأ ىوتسسم
تذخأأ انوروك ةيسضقو ةريخألأ

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘هلأ ل˘˘ك

،«ةلب نيطلأ دأز ام وهو ةيسصولأ
قلعتي ل رمألأ» :فيسضي نأأ لبق
نكلو ةنمزملأ سضأرمألأ ةيودأاب

ن˘كل ،سضأر˘مألأ عأو˘˘نأأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نأأ ةيسصولأ تاهجلأ نم بلطن
ة˘لا˘ح را˘˘ب˘˘ت˘˘علأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت
باحسصأأ اسصو˘سصخو ى˘سضر˘م˘لأ
ن˘˘يذ˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مألأ

ن˘ح˘ن˘ف ،ر˘ط˘˘خ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص
ةمهم ةيودأأ نأدقف نع ثدحتن

،تا˘نور˘˘ب˘˘ي˘˘سسلا˘˘ك رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘طر˘سشأأ ى˘ت˘حو سسكور˘ي˘ثو˘ف˘ي˘ل
،«مدلأ يف ركسسلأ سسايق ةزهجأأ

ججحتلأ نكمي ل هنأأ ىلإأ اتفل
ءأود˘لأ ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع˘ل ءي˘سش يأا˘ب
أذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ى˘˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ةجح كا˘ن˘ه سسي˘ل» :سصو˘سصخ˘لأ

ر˘ي˘غ ة˘يودألأ نأا˘ب لو˘˘ق˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك بب˘˘˘سسب ةر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ىلإأ راظتنلأ هنكمي ل سضيرملأ

ىت˘ح ا˘نورو˘ك ءا˘بو رور˘م ة˘يا˘غ
لمحت هيلع سصخسش لك ،جلاعي
ع˘سضو˘لأ أذ˘ه ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
مزلي ام ذاختأ تاطلسسلأ ىلعو
نأل ةيودألأ بلغأأ رفوت نامسضل
نولقنتي ىسضرملأو ةداح ةردنلأ

اثحب ةيلديسص ىلإأ ةيلديسص نم

رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘مو أذ˘˘ه ،«ءأود˘˘لأ ن˘˘˘ع
ـل تفسشك ةباقنلأ نأأ هيلإأ ةراسشإلأ
ة˘˘ن˘˘سسلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘˘خآأ»

ن˘ي˘ب ءأود032 نع ة˘ي˘سضا˘م˘لأ
ثيح ،ةرثكب رفوتم ريغو دوقفم
ةيلخ ءاسصحإلأ ةيل˘م˘ع˘ب ل˘ف˘كت˘ت
ة˘با˘ق˘ن˘لأ م˘سضت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لأ
سصأوخ˘لأ ة˘لدا˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ءأودلأ عاطق يلماعتم فلتخمو
ن˘يدرو˘ت˘˘سسمو ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م
ةيلخ˘لأ ع˘سضت ثي˘ح ،ن˘ي˘عزو˘مو
ةرأزو ة˘˘لوا˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش
ءامسسأاب ةن˘ي˘ح˘م ة˘م˘ئا˘ق ة˘ح˘سصلأ
ةسصاخ ىرخأأو ةدوقفملأ ةيودألأ
ةليلق تايمكب ةرفوتملأ ةيودألاب

ا˘م ذا˘خ˘تا˘ب ةرأزو˘لأ مو˘ق˘ت ى˘ت˘ح
ح˘ي˘ح˘سصت˘ل تأءأر˘جإأ ن˘˘م مز˘˘ل˘˘ي
رأد˘˘سصإأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ

.دأريتسسأ سصخر

ىلعو ةيلديسص00311 ريخسست»
«اهتقاط لماكب لمعلا ةيودأ’ا تاكرسش

دابع حسضوأأ ،ةلسص يذ قايسس يف
ينطولأ بتكملأ وسضع لسصيف
ة˘لدا˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل
ة˘يودألأ تا˘كر˘سش نأأ سصأو˘˘خ˘˘لأ
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ن˘م ءز˘ج ل˘م˘ح˘ت˘˘ت
نأل ة˘يودألأ ةرد˘ن لا˘˘ي˘˘ح ا˘˘سضيأأ

ظوحلم لكسشب عجأرت نيومتلأ
أد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘سسألأ ي˘ف
ةبلاطم ةيودألأ تاكرسش نأأ ىلع
ةلماكلأ اهتقاطب لمعلل ةدوعلاب
دد˘ع سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘˘ل
ةمها˘سسم˘لأو ةدو˘ق˘ف˘م˘لأ ة˘يودألأ
،«مئاقلأ لكسشملأ لح يف يلاتلاب
لكسشملأ لح ىنمتن» :فاسضأأو
ل ن˘ح˘ن˘ف ل˘جا˘ع˘لأ بير˘ق˘لأ ي˘˘ف
نم لقنتي سضيرملأ ىرن نأأ ديرن

ءأودلأ ءأرسشل ىرخأأ ىلإأ ةيلديسص
ةيفاسضإأ رطاخم هيف لقنتلأ أذهف
ءا˘بو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
سضيرملأ ةاناعم نأأ امك ،انوروك
نم عسضولأ أذه يف فعاسضتت

ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘لأو بع˘˘ت˘˘˘لأ لÓ˘˘˘خ
ةب˘سسن˘لا˘ب ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘فا˘سضإلأ
ا˘˘مأأ ،«ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لأ تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصلأ دد˘˘˘ع سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
مهري˘خ˘سست م˘ت ن˘يذ˘لأ سصأو˘خ˘لأ

لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مزألأ هذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ
لئاسسو سصقن مغر» :ثدحتملأ
تامامكو تأزافق نم ةيامحلأ
،مهب˘جأو نودؤو˘ي ة˘لدا˘ي˘سصلأ نإا˘ف
ثيح ،نأديملأ يف نودنجم نحن

ةرخسسم ةيلديسص00311 كانه
.«ينطولأ بأرتلأ لماك ربع
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نم ةلاح ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق فر˘ع˘ي
رفسسيسس امل را˘ظ˘ت˘نلأو بقر˘ت˘لأ

ينطولأ ةيبرتلأ ريزو رأرق هنع
سصو˘سصخ˘˘ب طأو˘˘ع˘˘جأ د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘سصم
ةدمجملأ ةيعامتجلأ تامد˘خ˘ل˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘خأوأأ د˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘˘ثأأ ا˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ

رأر˘غ ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ب˘سست˘ن˘˘م
ددسصلأ أذه يفو. مهنم ىسضرملأ

ريزولأ ىلإأ يناملرب بئان هجو
ةلسسأرم دأرج زيزعلأ دبع لوألأ
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ة˘ي˘ع˘˘سضو سصو˘˘سصخ˘˘ب
ةيعامتجلأ تامدخل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
د˘يد˘م˘ت ل˘جأأ ن˘˘م «ةد˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ»
راطإأ يف ةنجللأ ةدهعل يفاسضإأ

دد˘ح˘ي يذ˘لأ21-10 نوناقلأ
ةينطولأ ةنجللأ ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘ف˘ي˘ك
يف أذهو ةيعامتجلأ تامدخلل
بابتتسسأ راظتنأ بئانلأ بسسحب
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نأ ةدا˘˘˘عإأو  رو˘˘˘ملأ
عفري نأأ دعب Óبقتسسم اهئاسضعأأ
يك أذهو ءÓبلأو ءابولأ أذه هللأ
يد˘عا˘ق˘ت˘م و لا˘م˘ع˘˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي
ةينطولأ ةيبرتلأ عاطق يفظومو
ةدافت˘سسلأ ن˘م م˘ه˘قو˘ق˘ح يوذو
ةم˘خ˘سضلأ لأو˘مألأ تا˘مد˘خ ن˘م
تاكأرتسشلأ راطإأ يف ةسسدكملأ
نم عطتقت تناك يتلأ ةينوناقلأ
با˘سسح ى˘˘لإأ ه˘˘جو˘˘تو م˘˘هرو˘˘جأأ
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
موي˘لأ ه˘نأأ أد˘كؤو˘م .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

فرظ سشيعن نحنو  رورم دعبو

ا˘نورو˘ك ءا˘بو بب˘سسب ة˘ب˘˘ي˘˘سصع
لا˘˘م˘˘ع ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م دأز يذ˘˘˘لأ

عا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘مو يد˘عا˘ق˘˘ت˘˘مو
ر˘ط˘ق˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ةيقيقح ةاناع˘م ي˘هو ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةينطولأ ةنجللأ لمع ديمجت دعب
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ا˘ه˘عور˘فو
ةياهن ببسسب أذ˘هو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

ربمسسيد13 خيرا˘ت˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘ع

ةنسس ذنم تددم امدعب،9102
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عا˘ط˘ق˘لأ ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ن˘م ف˘˘لأأ
فلتخم نم ايون˘سس نود˘ي˘ف˘ت˘سسي
رأرغ ىلع ة˘ي˘ح˘سصلأ تا˘مد˘خ˘لأ
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأو ة˘ع˘سشألا˘ب جÓ˘ع˘˘لأ
ىلإأ لسصو د˘قو .خ˘لأ ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

فلآأ01 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م9102
تا˘ي˘ل˘م˘ع ءأر˘جإل ي˘˘ب˘˘ط ف˘˘ل˘˘م
ينطولأ ىوتسسملأ ىلع ةيحأرج
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي لا˘م˘ع˘ل ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
ةجاح يف مهو ناطرسسلأ سضرم
ءأر˘جإأ ى˘لإأ ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسمو ة˘ح˘ل˘م
نأأ ا˘م˘ل˘ع ،ي˘عا˘˘ع˘˘سشإلأ جÓ˘˘ع˘˘لأ

ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ م˘ظ˘˘ع˘˘م
نيب اهتفلكت حوأرتت ةجمربملأ

ميتنسس نويلم001و نويلم06
نطأوملأ عيطتسسي ل ةميق يهو
را˘طإأ جرا˘خ ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت ط˘ي˘سسب˘لأ
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ن˘ي˘ب مر˘ب˘م˘لأ د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لأ

.نطولأ ربع ةسصاخلأ تأدايعلأو
يلاحلأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ع˘سضو بب˘سسبو
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ك تف˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت
ناك يتلأ ح˘ن˘م˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

قحلأ با˘ح˘سصأأ ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي

ة˘ح˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘يوذو

ةح˘ن˘م ،ل˘مأرألأ ة˘ح˘ن˘م ،ما˘ت˘يألأ

ة˘ح˘ن˘م ،جأوز˘لأ ة˘ح˘ن˘م ،ة˘قا˘علأ

،ةيحأرجلأ تايلمعلأ ،ن˘ما˘سضت˘لأ

،ة˘ع˘سشألأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسإلأ تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ا˘˘ه˘˘عأو˘˘نأأ ل˘˘كب تا˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘سسلأو

،ءأر˘سشلأ ،ءا˘ن˘ب˘لأ ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسإلأ)

ةيعسضولأ هذه مامأأو .(...جأوزلأ

لا˘م˘ع ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘جر˘ح˘لأ

أذ˘كو م˘ه˘فا˘ن˘سصأأ ل˘كب عا˘ط˘ق˘˘لأ

رجحلأ هفل˘خ˘ي˘سس يذ˘لأ ع˘سضو˘لأ

ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ءأر˘˘ج ي˘˘ح˘˘سصلأ

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ ءأر˘˘˘جإأ ف˘˘˘قو˘˘˘تو

.ةيحأرجلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
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ذنم تايلديشصلا يف ةدوقفملا ةيودألا ددع فعاشضت صصوشصخب رطخلا صسوقان صسمأا صصاوخلا ةلدايشصلل ةينطولا ةباقنلا تقد
.ةنمزملا صضارمألا باحشصأا ةحشص ددهي حبشصأا يذلا عشضولا وهو انوروك ءابو ةمزأا ةيادب

:«ةعاشس رخآا» ـل حيرشصت يف صصاوخلا ةلدايشصلا ةباقنل ينطولا بتكملاب وشضع

ةحسصوةدوقفم ةيودأ’ا تائم»
«رطخ يف ةنمزملا ضضارمأ’ا باحسصأا

فلتخم رفوتب نانئمطي ةراجتلاو ةحÓفلا ريزو
 قوشسلا يف تاجتنملا

 راطنقنويلم81 نم رثكأا رفوت
ناسضمر رهسش لÓخ هكاوفلاو رسضخلا نم

قوسسلأ رفوتب «يرامع فيرسش» يفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو نأامط
أدكؤوم ،ناسضمر رهسش لÓخ ةيحÓفلأ تاجتنملأ فلتخم ىلع ةيرئأزجلأ

هكأوفلأو رسضخلأ نم راطنق نويلم81 نم ديزأ جتنتسس رئأزجلأ نأاب
لÓخ هتأذ لوؤوسسملأ  لاق قايسسلأ أذه يفو.ليسضفلأ رهسشلأ أذه لÓخ
،قيزر لامك ةراجتلأ ريزوب هعامتجأ سشماه ىلع اهطسشن  ةيفحسص ةودن
تاجتنملأ فلتخم ىلع قوسسلأ رفوتل ريبأدتلأ ةفاك تذختأ ةموكحلأ نأأ
موحل ،بيلح نم ناسضمر رهسش لÓخ يرئأزجلأ كلهتسسملأ اهجاتحي يتلأ
دأوملأ هذه نو˘كت˘سس ثي˘ح˘ب ،ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘سضخ˘لأ أذ˘كو ءأر˘م˘حو ءا˘سضي˘ب
ةموكح˘لأ ذا˘خ˘تأ ى˘لإأ أر˘ي˘سشم ،ة˘ل˘ئا˘ه تا˘ي˘م˘كب قأو˘سسألأ ي˘ف ةد˘جأو˘ت˘م
نانئمطلأ ىلأ نينطأوملأ ايعأد ،راعسسألأ عافترأ يدافتل اهتاطايتحإل
ءانتقلأو كÓه˘ت˘سسلأ ى˘لأ ها˘ج˘تإلأو ع˘ب˘سسلأ سصق˘ن ن˘م فو˘خ˘ت˘لأ مد˘عو
ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو لاق ، ةزوعملأ تÓئاعلاب قلعت اميفو.  ينونجلأ
هذه معدل يندملأ عمتجملأ عم قيسسنتلاب لمعت ةموكحلأ نأاب ،ةيحÓفلأ
ةراجتلأ ريزو ددسش هرودب. ةيرورسضلأ تايجاحلأ لكب ةزوعملأ تÓئاعلأ

ىلأ ءوجل˘لأ مد˘عو ي˘نÓ˘ق˘ع˘لأ كÓ˘ه˘ت˘سسلأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ق˘يزر لا˘م˘ك
ريزولأ دعوتو أذه.دابعلأ رهسش وه ناسضمر رهسش نأاب احسضوم ،ريذبتلأ
امك. ميركلأ ناسضمر رهسش لÓخ راعسسألاب نيبراسضملأ راجتلأ بطسشب
نومرتحيل نيذلأ راجت˘لأ رأذ˘نإل ه˘ح˘لا˘سصم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘جو ه˘نأا˘ب لا˘ق
تÓحملأ  قلغ متيسس هنأاب أدكؤوم ،ةيحسصلأ ةمÓسسلأو ةياقولأ طورسش
.طورسشلأ هذهل دقتفت يتلأ
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ديقتلا مدعو ةفهللا نم رذحت راجتلا ةيعمج
يعامتجإلا دعابتلا تاءارجإاب

كÓهتسسإ’ا ةعسساو داوملا يف ةردن ’
ناسضمر رهسش لÓخ

،ةفهللأ رهاظم بّنجت ىلأ ،هكأوفلأو رسضخلأ قأوسسأأ ولّثمم سسمأأ اعد
تاجوتملأ ةرفو ع˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جا˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لأو
،زباخملأو نحاطملأ ،موحللأ قأو˘سسأأ ،ة˘ّما˘ع˘لأ ة˘ّي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ قأو˘سسأا˘ب
نايب بسسحو .كرابملأ ناسضمر رهسش ةليط يئأذغلأ ليوحّتلأ عناسصم
دأوملأ يف ةردن ةّيأأ ،ءلؤوه ىفن دقف ،نييفرحلأو راجتلل ةينطولأ ةيعمجلأ
ر˘ب˘م ّيأأ دو˘جو مد˘ع نا˘ي˘ب˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك .كÓ˘ه˘ت˘سسلأ ة˘ع˘سسأو˘لأ

ّ
عافترل ر

ّنأأ اسضيأأ دكأأو .ةبراسضملأ لاكسشأ عيمج ّدسض ةباقرلأ ديدسشت عم ،راعسسألأ
ةيعمجلأ تعدو .ةحوتفم ىقبت ةينعملأ ةئزجّتلأ و ةلمجلأ قأوسسأأ عيمج
انوروك سسوريف نم ةياقولأ تأءأرجاب دّيقتلأو ،ةفهللأ رهاظم بّنجت
قيوسست عّقوتملأ نم ،ةيعمجلأ بسسحو .يعامتجلأ دعابتلأ ةرورسضو

نط فلأأ08 نم رثكأأو ،هكأوفلأو رسضخلأ نم راطنق نييÓم01 يلأوح
،نييفرحلأو راجتلل ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر ناكو .اهيعونب موحللأ نم
رفوت ىلع ميركلأ ناسضمر رهسش سصوسصخب فسشك رأونلوب رهاطلأ جاحلأ
رهسشأأ ةتسس ةدمل يفكي يئأذغ نوزخمب ليسضفلأ رهسشلأ أذه لÓخ علسسلأ

راطنق نويلم21 وحن ىلإأ هكأوفلأو رسضخلأ نوزخم لسصي ثيح ةيفاسضإأ

فلأأ021 (ءاسضيبلأو ءأرمحلأ ) اهيعونب موحللأ نوزخم غلبي امنيب
ةفاقث عابتأو ريذبت˘لأ بن˘ج˘ت ى˘لإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ر˘ي˘خألأ ي˘ف د˘سشا˘نو .ن˘ط
لودج قفو ةيسساسسألأ تاجاحلأ ءانتقأ لÓخ نم ةديسشر ةيكÓهتسسأ

دبع ،لوألأ ريزولأ نم لكل حرتقملأ عفر متيسس هنأأ دكأ امك .مظنم ينمز
سصي˘خر˘ت ح˘ن˘م ن˘م˘سضت˘ي ،ق˘يزر لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزوو ،دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ

حسضوأأو .ناسضمر بأوبأأ ىلع اننأأو ةسصاخ تاطاسشنلأ سضعب فانئتسسل
،«انبلطمل ةباجتسسإلأ تمتو تاطاسشنلأ سضعب حتفب انبلاط» ،رأونلوب
ىرخألأ تاطاسشنلأ سضعب ة˘سسرا˘م˘م˘ب حا˘م˘سسل˘ل حر˘ت˘ق˘م ع˘فر نأأ أر˘ي˘سشم
ةقيثو كانهو سسبÓملأ ةراجت اهمهأأو ناسضمر بأوبأأ ىلع اننأأو ةسصاخ
لبق رثكألأ ىلع نيموي دعب ةينعملأ تأرأزولأو تاطلسسلل اهلسسرنسس
لمحت لوألأ ريزولل ةخسسنو ةيراجتلأ ريزو ىلإأ ةخسسن – عوبسسألأ ةياهن
ةجاحب قوسسلأ عاطق نأأ دكؤوت ةقيثولأ نأأ اتفل ،«تاحرتقإلأ نم ةعومجم
   .ةقÓحلأ تÓحم ىلإأ ةفاسضإلاب ،اهيلإأ ىلإأ
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   ةيعامتجلا تامدخلل ةينطولا ةنجللا ةدهع ءاهتنإا دعب

 نوناعي ةيبرتلا عاطق يفظوم نمىسضرملا ف’آا
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نأأ سسمأ ،باقرع دمحم ،ةقاطلأ ريزو دكأأ

رايهنأ ةمزأأ ةهجأوم ىلع ةرداق رئأزجلأ

ة˘كر˘سش نأأ ى˘لأ أر˘ي˘سشم ،ط˘ف˘ن˘˘لأ را˘˘ع˘˘سسأأ

هذه يطختل لمع ةطخ تمدق كأرطانوسس

عاطق نأأ ،ةفاحسصلل ،باقرع لاقو .ةمزألأ

ماق ،كأرطانوسس عمجم عم قيسسنتب ةقاطلأ

يرفيف رهسش ةياهن يف لمع ةطخ عسضوب

ةنايسصلأ لام˘عأأ ي˘ف ا˘نر˘سشا˘بو مر˘سصن˘م˘لأ

،ىرخأأ تا˘قوأأ ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأ

ةينأزيم يف ربكأأ زجع ليجسست يدافتل

تر˘سضح د˘ق ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ أد˘كؤو˘م ،ة˘لود˘لأ

،يحسصلأ رجحلأ دعب ام ةلحرمل اهسسفن
ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ درأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
تبلط رئأزجلأ نأأ ،ريزولأ راسشأأو .دÓبلأ
عم ةيمسسر ريغ ىرخأأ ةيرواسشت تأءاقل
قوسس ةيعسضو مييقتل ،+كبوأأ ةمظنم لود
طفنلأ راع˘سسأأ سسمأ تسضف˘خ˘نأو .ط˘ف˘ن˘لأ

ذنم ىوتسسم لقأل تنرب ماخ لزنو ،أددجم

ةمخ˘ت ن˘م قو˘سسلأ ي˘نا˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف9991
يسشفت ببسسب بلطلل رايهنأ طسسو ةلئاه
سسا˘ي˘ق˘لأ ما˘˘خ لز˘˘نو .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ةسسل˘ج˘لأ ي˘ف42 % تنر˘ب ي˘م˘لا˘ع˘˘لأ

ليمربلل رلود51ر89 سسمÓيل ةقباسسلأ

9991. وينو˘ي ذ˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ندأأ و˘هو

تيقوتب23:40 ة˘˘عا˘˘سسلأ لو˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘بو
سضافخناب ما˘خ˘لأ لوأد˘ت ىر˘ج ،سشت˘ن˘ير˘غ

61ر36 ى˘لإأ%41 وأأ رلود2ر07

سسا˘˘سسكت بر˘˘غ ما˘˘خ ط˘˘˘ب˘˘˘هو.رلود

6 لداعي ام اتنسس86 يكيرمألأ طيسسولأ

يتأايو .ليمر˘ب˘ل˘ل رلود01ر98 ى˘˘˘لإأ %
احومج مايألأ رثكأأ نم نينثأ دعب طوبهلأ
نأأ ود˘ب˘ي ذإأ ،ط˘ف˘ن˘لأ ةرا˘˘ج˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
بل˘ط˘لأ قو˘ف˘ت˘سس ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ تأدأد˘˘ملأ
جا˘ت˘نلأ تا˘سضي˘ف˘خ˘˘تو ة˘˘مدا˘˘ق رو˘˘ه˘˘سشل

لوحتو.ةمختلأ ديدبتل ةيفاك ريغ ةيلاحلأ

يكيرمألأ ماخل˘ل قا˘ق˘ح˘ت˘سسأ بر˘قأأ د˘ق˘ع
نينثلأ موي ابلسس خيراتلأ يف ةرم لوأل

دوقعلأ نم ايسسايق أددع لجسس نيح يف
˘˘مو˘˘ي˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘لوأد˘˘˘ت ير˘˘˘ج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

08 % وحن طفنلأ راعسسأأ تلزنو .يلاتلأ

ءابولأ راسشتنأ عم يراجلأ ماعلأ ةيأدب ذنم

فلأأ081 ةايحب يدويل ،ملاعلأ ءاحنأأ يف
قأو˘سسألا˘ب ف˘سصع˘˘يو ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت سصخ˘˘سش
أأوسسأأ نوكي نأأ لمتحي امل دوقيو ةيلاملأ
ن˘م تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لأ ذ˘ن˘م يدا˘سصت˘قأ ع˘جأر˘ت
يسسوريفلأ يسشفتلأ ىدأأو .يسضاملأ نرقلأ

و˘ح˘ن˘ب دو˘قو˘لأ ي˘ل˘ع بل˘ط˘لأ سضا˘ف˘خ˘نل

تاكرسش ثحب˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع03%
جتنم ربكأأ ،ةدحتملأ تايلولأ يف ةقاطلأ
.دئأزلأ طفنلل تانأزخ نع ،ملاعلأ يف

نأامطيو ةمزألا يطختل لمع ةطخ نع فششكي باقرع

طفنلا راعسسأا رايهنإا ةمزأا ةهجاوم ىلع ةرداق رئازجلا
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رجحلا نم ةي’ولا ةمشصاعو رانقلاب نييبط نيمقاط دارفأا ريرحت مت اميف

 ةلاح43 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباشصإ’ا ددع عافترا
يروتنم ريششب ىفتشسم ىوتشسم ىلع ةديدج ةدكؤوم ةلاح ليجشست دعب ةلاح43 ىلا لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفب نيباشصملا ددع عفترا

. لتاقلا ءابولاب نيباشصملا نم ايلاخ بيرق تقو ىلا ناك امدعب ت’اح عبرأا ىلا سسمأا دودح ىلا ةدكؤوملا ت’احلا ددع هب تلشصو يذلا ةيليملاب

نيباشصملل ةيحشصلا  ةيطغتلا  نامشضل
انوروك سسوريفب

ةيبطلا تادعملاب ازهجم اريرشس24
ةيردشصلا سضارمأ’ا يتحلشصم يف ةمزÓلا
يعماجلا يئافششتشس’ا زكرملاب ةينطابلاو
يئافششتشس’ا زكرملل ةماعلا ةيريدملا تذختأا
اددع يبطلا مقاطلا عم قيشسنتلاب ةبانعب يعماجلا

زيهجتل ةيزارتح’ا تاءارجإ’او ريبادتلا نم
لثمأ’ا لابقتشسÓل دادعتشس’او ةيحشصلا ةيشضرأ’ا
نامشضو91 ديفوك انوروك سسوريفب نيباشصملل
بشسح ريبادتلا هذه لثمتت ثيح .ةيحشصلا ةيطغتلا

زكرملل ةماعلا ةيريدملل نايب هنع فششكام
سصيشصختو ةفاشضإا يف ةبانعب يعماجلا يئافششتشس’ا

ميكحلا ىفششتشسمب ةيردشصلا سضارمأ’ا ةحلشصم
لكب اهزيهجتو ريرشس02 ىلع يوتحي يذلا نابرشض

ةفاشضإا ، ىشضرملا لابقتشس’ ةمزÓلا ةيبطلا تادعملا
ىفششتشسمب ةيلخادلا سضارمأ’ا ةحلشصم سصيشصخت ىلا
اهديوزتو ريرشس22 مشضي يذلا يعماجلا انيشس نبا

اهريغو سسفنتلا ةزهجأاك ةيبطلا تادعملا لكب

ةيطغتلا نامشض و91 ديفوك ىشضرم لابقتشس’
ةحلشصم ىلإا ىشضرملا ليوحت مت نأا دعب مهل ةيحشصلا
ديدحت متو اذه،ءامشصلا ددغلا و يركشسلا سضارمأا
تاذ يفو ،نيباشصملاب ةشصاخلا جراخملاو لخادملا
نم ةعباتملاو ةظقيلا ةنجل ءاشضعأا لمعي قايشسلا

ةدع ريطشست ىلع ةيرودلا مهتاعامتجا لÓخ
ءابولا  عم ديجلا لماعتلا نامشضب ةشصاخ جمارب
تاءارجإ’ا عيشسوت لÓخ نم ةبانع ةي’وب
يف عاطتشسملا ردق مكحتل ةيئاقولا و ةيزارتح’ا
زكرملل ةماعلا ةيريدملا اهتهج نم ،ءابولا راششتنا
لك ناوعدي  يملعلا سسلجملا و يعماجلا يئافششتشس’ا
ةيلوؤوشسملا حورب يلحتلاب تانطاوملا و نينطاوملا

سضيبأ’ا سشيجلا ةدعاشسم و مهلزانمب ءاقبلاو
عيمجلا ةحشص  ىلع ةظفاحملا و ءابولا ةرشصاحمل
تاطلشسلا ةيعمب ةبانع يلاو  نا ةراششإ’ا ردجتو،
زكرملا نيمرشصنملا نيمويلا يف راز ةيلحملا
ةيلمع ىلع فوقولل  ةبانعب يعماجلا يئافششتشس’ا

زيح لخدتشس يتلا ديلوتلا و ءاشسنلا ةحلشصم ميمرت
يف لماوحلا ءاشسنلا لابقتشس’ ايجيردت ةمدخلا

 .يبطلا هبشش و يبطلا مقاطلل اذك و ةديج فورظ
ةششيعوـــب زوزام
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نأا ’ا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘بأا˘˘˘يو

ةمسصاعب ماقرأ’ا مي˘ط˘ح˘ت ل˘سصاو˘ي

نم ةديدج دادعأا مسضو سشينروكلا

هاياحسض ةمئاق ىلا ةي’ولا ينطاوم

ةعاسس42لا لÓ˘˘˘˘خ م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح

ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج

د˘ع˘ب  ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘سشب

تاذب ةقباسس ت’اح ثÓث ليجسست

لوأ’ا فسصنلا لÓ˘خ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ددع لعجام يراجلا عوبسسأ’ا نم
سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك

ةياغ ىلا كلذو ةلاح43 ىلا عفتري
تقو˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا سسمأا لاوز
ىرخأا ت’اح سسمخ هيف لظت يذلا

ىوتسسم ىلع رظنلا تحت ةهوبسشم
املع ثÓثلا ةي’ولا تايفسشتسسم
تح˘ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا نأاو
ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ي˘لا˘هأ’ ن˘فد˘˘لا سصخر
مهيلع ظفحتلا ىرج نيذلا ثÓثلا

لجيج ييف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

مل مهتافو نأاب دكأاتلا دعب ريهاطلاو
امك انوروك سسوريف ببسسب نكت

. ’وادتم ناك
ءا˘بو د˘يد˘ج˘ب ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ريرحت مت لجيج ةي’وب91 ديفوك
نم لكب نييبطلا نيمقاطلا دارفأا

ة˘يد˘ل˘بو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
اوعسضو نأاو قب˘سس ن˘يذ˘لاو را˘ن˘ق˘لا

بب˘˘سسب ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر
سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصا ن˘م فوا˘خ˘˘م
ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت بب˘˘سسب ا˘˘نورو˘˘˘ك
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا د˘˘كأا˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘سضير˘˘˘م

دار˘فأ’ ح˘م˘سس د˘قو ،  سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

61 مهددع غلابلاو نيمقاطلا نيذه
بي˘ب˘˘طو سضر˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘سصخ˘˘سش
انا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ن˘يز˘كر˘م˘لا ةردا˘غ˘م˘ب
لجيج ةيد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ا˘م˘ه˘ل˘خاد˘ب
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب اذ˘كو
اوسضق امدعب مهتÓئاعب قاحتلإ’او
يرورسضلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
سضار˘عأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت نأا نود
جئاتن روهظ نع كيهان ، سسوريفلا
تءاج يتلاو مهب ةسصاخلا ليلاحتلا

. ةيبلسس اهعيمج
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ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا سسما ردا˘˘غ

ةعومجم ةنتاب ةي’وب ةيئافسشتسس’ا

ءافسشلل تلثا˘م˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا ن˘م

ـب رم’ا قلعتيو ،انوروك سسوريف نم

جÓعلل نوعسضخي اوناك اسصخسش31

سصارمÓل ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملاب

تتبث نا د˘ع˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘سصلا

هيسشفت ةيادب ذنم ،ءابولاب مهتباسصا

عسضخا دقو ،ةفلت˘خ˘م تار˘ت˘ف ر˘ب˘عو

جÓعلا لوكو˘تور˘ب ى˘لا نو˘با˘سصم˘لا

ةعاجن تبثا يذلاو دمتعملا ديدجلا

ذا ،ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ط˘عاو ةر˘ي˘ب˘ك

ى˘سضر˘م˘ل˘ل ىر˘خا ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت تير˘˘جا

مت دقف هيلعو ،ةباسص’ا ةيبلسس تتبثا

لثما لفكت دعب ،سسما مهليبسس ءÓخا

يبط مقاط هيلع ر˘ه˘سس ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

يتلا ت’احلا نيب نمو  ،يبط هبسشو

سسما ى˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا تردا˘˘˘˘˘غ

مسسق ةسسيئر ةلاح ءافسشلل ةلثامتملاو

ىرخ’ا يه تلثامت ،ةحسصلا عاطقب

ز”” ماعلا بيبطلا ةلاح اذكو ،ءافسشلل

ةلاح31 تغلب ىرخا ت’احو »ج

ي˘ت˘لا ة˘ت˘سسلا ت’ا˘ح˘لا ى˘لا فا˘˘سضت

ةيسضاملا ماي’ا ىفسشتسسملا ترداغ

ةلجسسم ةباسصا ةلاح لوا رارغ ىلع

ةينثب برتغملا بيبطلل ةنتاب ةي’وب

بناج ىلا ،هبراقا نم نينثاو دباعلا
برتغم رخاو ةبقيق ةيدلب نم باسش
ىرخا ةلاح تناكو ،ةنتاب ةنيدم نم
نا˘م˘ي˘ل˘سس ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم تردا˘˘غ د˘˘ق
يتلا جئاتنلا يهو ،ةكيربب تاريمع
ىسضرملا فوفسص يف لم’ا تثعب
مه˘ت˘لا˘ح فر˘ع˘ت ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
رظتني ذا ،قلقلل وعدي ’ ارارقتسسا

ماي’ا ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا م˘ه˘تردا˘غ˘م
مهتبا˘ج˘ت˘سسا د˘ع˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ريدج اذ˘ه ،ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل
ةيلامج’ا تاباسص’ا ددع نا ركذلاب

04 ـلا قاف دق ةنتاب ةي’وب ةلجسسملا

امو ،ةافو ت’اح60 اهنيب نم ،ةلاح

تقو يف ،ءافسش ةلاح02 نع لقي’

ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف و˘˘عد˘˘ت

رج˘ح˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب’ا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تاو ي˘ح˘سصلا

عا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصن’ا مد˘˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘لا

ةل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل نا˘ن˘ئ˘م˘ط’او

لاز˘ي ’ سسور˘ي˘ف˘˘لا نو˘˘ك ،ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘ل

ة˘ل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا ناو ،ر˘سشت˘˘ن˘˘ي

يئاهن˘لا ءا˘سضق˘لا ي˘ن˘ع˘ت ’ ءا˘ف˘سشل˘ل

هنم ىقبتي مل يذلا ،سسوريفلا ىلع

نينطاوملا يعو رمتسسا ام اذا ريثكلا

لÓخ نم كلذو ،هتهباجم يف رثكا

’ا جور˘خ˘لا مد˘عو تو˘ي˘ب˘لا ماز˘˘ت˘˘لا

.ىوسصقلا ةرورسضلل

نيباشصملا ددع يف رارقتشسا

ةنتابب ءافششلل مهلثامت دعب ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوملا91 ديفوكب اباشصم31 ةرداغم
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رارغ ىلع ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تعراسس
تاي’و فلتخمب ةيندملا ةيامحلا  تايريدم  يقاب
انوروك سسوريفب ةباسصإا ت’اح ليجسست دعب نطولا

تاءارجإ’ا ذا˘خ˘تإا˘ب ،ا˘ندÓ˘ب˘ب91 ديفوك دج˘ت˘سسم˘لا
ةماعلا ةيريدملا تاميلعتل اقيبطت ةمزÓلا ريبادتلاو
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت  ي˘˘ت˘˘لا
.مهتباسصإا يف  هبتسشملا عـم لماعتلا ةيفيكو،فورظلا

زكرمب انوروك سسوريف ةهباجم  ةيلخ بيشصنت
ةيشسيئرلا  ةدحولا رقمب يتايلمعلا قيشسنتلا

ةيامحلا  ةيريدمب لاسصت’او مÓعإ’اب فلكملا فسشك
حيرسصت يف ايركز ةبوبسش مزÓملا ةبانعب  ةيندملا
يف لوأ’ا عوبسسأ’ا يف تناك ةيادبلا نأا ””ةعاسس رخآا»ـل
قيسسنتلا زكرمب ةيلخ بيسصنت مــت نيأا،سسرام رهسش
بيبط نم نوكتت ةيسسيئرلا  ةدحولا رقمي يتايلمعلا

رسصانعو  طبا˘سضو ي˘ما˘سس ط˘با˘سضو ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح

،ةعاسس42 ىلع ةعاسس42 لمعت ةيلخلا هذه ،ىرخأا
تايلم˘ع˘لا ةرور˘ي˘سس نا˘م˘سض ا˘هرود،بوا˘ن˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب
تاطاسشنب قلعتي ام˘ي˘ف ة˘يا˘م˘ح˘لا تÓ˘خد˘ت˘ل ي˘مو˘ي˘لا
نم نيمدختسسملا ةيامحو انوروك سسوريف ةهباجمل

هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ن˘يو˘كتو م˘ه˘ب˘يرد˘ت لÓ˘خ
ع˘ي˘م˘ج ع˘م نو˘كتو اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا فور˘˘ظ˘˘لا
امك ،اهريغ وأا ةينمأا تناك اءاوسس ةينعملا تايريدملا
ةماعلا  ةيريدملا عم ىرخأا ت’اسصتا كانه نوكت
ةيمويلا تÓخدتلا  عيمج لاسسرإا  عم ةيندملا  ةيامحلل
فلتخمب ا˘ه˘مÓ˘عإ’ ءا˘سسمو ا˘حا˘ب˘سص  ا˘ي˘مو˘ي ن˘ي˘تر˘م
نوموقي يتلا انوروك سسوريفب  ةقلعتملا تاطاسشنلا
ةقلعت˘م˘لا كل˘توأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا  ل˘ق˘ن تنا˘ك ءاو˘سس
.ةي’ولاب  ميقعتلاو سسيسسحتلا  تايلمعب

تÓخدت يف يرورشض ةيقاولا ةشسبلأ’ا ءادترا
ىشضرملا لقنل ةيندملا ةيامحلا لاجر

ناوعأ’ا  عيمج ىلع نأا ةبوبسش ايركز مزÓملا لاق
ءادترا لÓخ نم ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا  ذاختا
لقن ةلاح يف تازافقلاو تامامكلاك ةيقاولا سسبÓملا
ةسسبلأا  كانهف  اهيف هبتسشملا ت’احلا  يف امأا ىسضرملا

مهرسصانع جورخ متي’  ثيح، ةيامح رثكأا  ةيقاو
نوكي بيبط ةقفاومب ’إا مهيف هبتسشملا لقنل لخدتلل
بجي جورخلا ةيلمع دنعو ،يتايلمعلا قيسسنتلا زكرمب
جورخ ةفاسضا،بيبط فاعسسإ’ا ةرايسس يف نوكي نأا
لوؤوسسم اهب نوكي طبر ةرايسس يهو ىرخأا   ةرايسس
كردلا وأا ةطرسشلا ةقفارمب  متت  يتلا لقنلا ةيلمع نع
  ينطولا

عم ةيندملا ةيامحلا لاجر لماعتي اذكه
انوروك  سسوريفب مهتباشصإاب هبتششملا

فرط نم لاسصتا يتأاي امدنع هنا لؤووسسملا  تاذ لاق
ةلاح لقنل لخدتلا بلط وأا راسسفتسسإÓل نينطاوملا

ىلع تاملاكملا لبقتسسم هعم مـلكـتي ،اهيف هبتسشم
ة˘يو˘نا˘ث˘لا تاد˘حو˘لا وأا ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا  ىو˘ت˘˘سسم
انروك سسوريف ةهباجم  ةيلخ سسيئر هلوحي مث ،ىرخأ’ا
عم لسصاوتي انهو ،ةيسسيئرلا ةدحولا رقمب ةبسصنملا
حرطب موقي يذلا ريخأ’ا اذه ةيلخلا بوانملا بيبطلا

هسضارعأاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ئ˘سسأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘ي˘ل˘ع
يف  نيرجاهملا سصا˘خ˘سشأ’ا˘ب ه˘ت’ا˘سصتاو ،ه˘تÓ˘ق˘ن˘تو
خلإا....انوروك اهيف نكامأاب هدوجو نعو ،ةيبنجأا لود
ةدوجوملا ةيلخب لاسصت’اب بيبطلا موقي كلذ دعب
دعبو عوسضوملاب مهراطخإا متي نيأا ةحسصلا ةيريدمب
ة˘ي˘ل˘خ˘ب ن˘يدو˘جو˘م˘لا ن˘ي˘بوا˘ن˘م˘لا ءا˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘كت،ة˘ح˘سصلا
متيو ةحسصلا ةيريدم ةلاحلاب لفكتت امأا نيتقيرطب
فاعسسإا ةرايسس لاسسرإا وأا ،هيف هبتسشملا رقم ىلإا لقنتلا
لقنت عم ،ةمزÓلا تاودأ’اب ةزهجم ةيندملا ةيامحلا
رو˘فو ،ة˘يا˘قو˘لا سسا˘ب˘ل ن˘يد˘تر˘م ناو˘عأاو بي˘ب˘ط ا˘ه˘˘ب
لكب هتباسصإا يف هبتسشملا عم لماعتلا متي  لوسصولا
مث نيديلا لسسغ عم،ةمامك هل عسضو متي نيأا،ةيفارتحا

هباوجتسسا متي انهو،فاعسسإ’ا ةرايسس ىلإا هلقنو هلمح
جرا˘خ وا لز˘ن˘م˘لا˘ب ه˘تا˘˘كا˘˘كت˘˘حا لو˘˘ح يدو ل˘˘كسشب
نمأ’ا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةيلمعلا  متت  ثيح،لزنملا
ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ل˘ق˘ن˘ي م˘ث،ا˘ي˘م˘ل˘ي˘قا ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ه˘ل ءار˘جإ’ ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نيأا ةيندملا ةيامحلا لاجر رود يهتني انهو،ةمزÓلا
مقعي لو˘سصو˘لا رو˘فو م˘ه˘تادــحو ر˘ق˘م ى˘لإا نودو˘ع˘ي

قيرط نع فاعسسإ’ا  ةرايسس مقعتو ةيلمعلاب  نيمئاقلا
لامعتسسا ةفاسضإا اذه ةيلمع لك دعب سصسصخم زاهج
يسضتقت امدنع ىرخأ’ا ميقعتلاو ريهطتلا لئاسسو ىلإا
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا نأا ا˘ن˘ثدـح˘م را˘سشأاو اذ˘ه،ة˘جا˘ح˘˘لا
دوجوم دارم سشوديد يحب ةدوجوملا ةيندملا ةيامحلل
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘سصسصخ˘م فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سس ا˘˘ه˘˘ب

ل˘ق˘ن وأا91 دي˘فو˘ك د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ىر˘خأ’ا تاد˘حو˘لا سصو˘سصخ˘ب ا˘مآا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةدوجوملا فاعسسإ’ا تارايسسب نولقني مهيف هبتسشملاف
ةيامحل ةمزÓلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا ة˘ط˘ير˘سش
ةيلمع لك دعب ميقعتلاب مايقلا عم ىسضرملاو ناوعأ’ا
لاق ىرخأا ةهج نم ،فاعسسإ’ا ةرايسس ءاقن نامسضل
لقنل مهتادا˘ن˘م م˘ت˘ت نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘ف ه˘نا ا˘ن˘ثد˘ح˘م
نيب مهتباسصإا يف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا وأا ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
دا˘ت˘ع˘لا ى˘ل˘ع نوزو˘ح˘ي م˘ه˘نأا نو˘ك تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

قيسسنتلاب لقنلا تايلمع متتو اذه،ةمزÓلا ةزهجأ’او
  .ةينعملا تاهجلا عم

تايلمع بلغأا يف تكراشش ةيندملا ةيامحلا
تايدلبب سسـيشسحتلاو ميقعتلاو ريهطتلا

ةبانع  ةي’و
تايلمع يف عورسشلا ذنم هنا لوؤوسسملا تاذ دكأا
انوروك سسوري˘ف را˘سشت˘نا د˘سض ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو مــي˘ق˘ع˘ت˘لا
يروحم رود ةيريدملا ةيامحلا ةيريدمل ناك تايدلبب
هذه يف  اهداتعو اهتدعب اهتكراسشم لÓخ نم كلذو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش  تز˘˘ه˘˘ج ذإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تادحولا عيمجب اهرسصانع دينجت ىلإا ةفاسضإا،ماجحأ’ا
موي لك نيترم ريهطتلاو  ميقعتلا تايلمعب مايقلل
تاربكم  ق˘ير˘ط ن˘ع سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب  ما˘ي˘ق˘لاو
يف  ايموي ةيندملا ةيامحلا ةرايسس بوجت  نيأا توسصلا

ىلإا  نينطاوملا وعدت  ةبانع  تايدلب عراوسش فلتخم
لزانملا نم جورخلا مدعو يحسصلا رجحلاب  مازتل’ا
ةيئاقولا تاءارجإ’ا ذاختا عم ،ىوسصقلا ةرورسضلل ’إا
امنيح  تازافقلاو تامامكلا سسابل رارغ ىلع  ةمزÓلا
ريهطتلا تايلمع نع لاثمو ،كلذ رمأ’ا  يعدتسسي
ةيندملا ةيامحلا نم قرف اهب تمق يتلا كلت ميقعتلاو
ةيلحملا تاهجلا عم قيسسنتلاب ةيسضاملا مايأ’ا يف

يديارسس تايد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’او
داو،تاعيرتلا ،راجحلا،رامع يديسس ةملعلاو ينوبلاو
رارغ ىلع ةبانع ةيدلب ءايحا نع كيهان،لاحرب،بنعلا

سشوديد ،ةيندملا طسسو ءايحأا، فاسصفسصلا ،ةبقلا داو
يديسس،روسشاع يديسس ،ولكناسس ،تروكسسملاف ،دارم
ميقعتلا تايلمعب مايقلا ىلإا ةفاسضإا ،سساطنقوب ،ىسسيع
رارغ ىلعةيوسضوفلا ءايحإ’اب انوروك سسوريف دسض
ملاسس يديسسو ةورعزوبو ،ديدحوب،برح يديسس يحلا
فرط نم سسيسسحتلاو ةيعوتلا نع كيهان،ينوبلا يف
تÓمحب ايموي موقت يتلا  ةيندملا ةيامحلا لاجر
نينطاوملا اهيف اوعدت ةي’ولا عراوسشـب ةـيسسـيسسحت
م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب تو˘سصلا تار˘ب˘كم لÓ˘خ ن˘˘م
ظاـفحلل اهمارتحاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا  تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’او
.سسوريفلا راسشتنا عنمو  مهتمÓسس ىلع

يف  مدـلاب نوعربتي  ةيندــم  ةياــمح نوع002
   ىشضرــملا  ةدعاـــشسمل ةــينماشضت  ةبــه

نوع002وحن  ةيسضاملا ةليلقلا  ماي’ا يف عربت
ةدعاسسمل ةينماسضت ةب˘ه ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب ةـي˘ندـم ة˘ياـم˘ح
سضفخنا نيأا انوروك ةحئاج راسشتنا لظ يف ىسضرملا

، يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملاب مدلا كنب نوزخم
ةدحولا رقمب اهلاحر مدلاب عربتلا ةنحاسش تطح ثيح
فلتخمب ةـيندــملا  ةياــمحلا ناوعأا بهيل ،ةيسسيئرلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ن˘˘مو  م˘˘ه˘˘ب˘˘تر
نيذلا ىسضرملا ةد˘عا˘سسم˘ل مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل،تاد˘حو˘لا

يف ةمهاسسملا  ىلإا  ةفاسضإا،هيلإا  ةسسام  ةجاح يف مه
يئاــفسشتسس’ا زـكرملاب مدـلا كـنب نوزخم نم عفرلا
ة˘ير˘يدــم ا˘ه˘ن˘ي˘ح تعد د˘قو اذ˘ه ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نيذلا ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا  ن˘ي˘ف˘ع˘سسم˘لا ة˘ي˘ندــم˘لا ة˘ياــم˘ح˘لا

رقمب مدلاب  عربتلا ىلإا ةيسضاملا رهسشأ’ا يف مهتنوك
ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ تد˘سشا˘ن ا˘م˘˘ك،ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ىرخأ’ا تايريدملاو  حلاسصملا يفظومو نينطاوملا
ةدعاسسمل مدلاب  عربــتلل تÓمح ميظنت  ةرورسض ىلإا
مهنم ةسصاخ هل  ةسسام ةجاح  يف  مه نيذلا ىسضرملا

رطخل ةسضرع رثكأا نيذلا  يثارولا مدلا رقف لافطأا امم
اهـب رمت  يتلا  ةنهارلا فورظلا لظ  يف ، توملا
.انوروك سسوريف  راسشتنا ءارج  دÓبلا

ةحئاجلا هذه راششتنا ةهباجمل ريبادتلاو تاءارج’ا نم ةلمج  تذختا اميف

 ةبانعب انوروك سسوريفب مهتباشصإا يف هبتششملا عم ةيندملا ةيامحلا لاجر لماعتي اذكه
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ة˘يرود ر˘ثأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه تءا˘˘جو

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ها˘صسلأ ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘ل

تف˘ل ي˘ئز˘ج˘˘لأ ي˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

نم ةعومجم ني˘ب ةر˘جا˘صشم دو˘جو م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ

ةنيدمب  ءايحألأ دحأ ىوتصسم ىلع نيفرحنملأ

عأونأأ فلتخم اهيف نيلمعتصسم راتخم ةطيبصش

ر˘صصا˘ن˘ع تما˘ق ه˘ي˘ل˘عو ءا˘صضي˘ب˘لأ ة˘ح˘˘ل˘˘صسألأ

ناكملأ قيو˘ط˘ت˘ب م˘عد˘لأ بل˘ط د˘ع˘ب ة˘طر˘صشلأ

ةيلمعلأ ترفصسأأ نيأ عصضولأ ىلع ةرطيصسلأو

ىدل نيفورعم سصاخصشأأ ةصسمخ فيقوت ىلع

ةطيبصش ة˘ن˘يد˘م نا˘كصس ىد˘ل سصا˘خ˘لأو ما˘ع˘لأ

يوذ نم مهنوك يمأرجإلأ مهكولصسب راتخم

هذ˘ه لÓ˘خ ز˘ج˘ح ع˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ق˘˘بأو˘˘صسلأ

نم ةعومجم أذكو ءاصضيب ة˘ح˘ل˘صسأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
لامكتصسأ دعب ة˘قرا˘ح˘لأ ة˘ي˘جا˘جز˘لأ ةرورا˘ق˘لأ

اعيمج مهدصض زجنأأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج
رجحلأ تأءأرجإأ قرخ ةيصضق نع يئاصضق فلم
لÓخإلأو حلصسملأ رهمجتلأ ،يئزجلأ يحصصلأ

ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ أومدق ماعلأ ماظنلاب
يف ردصص ناعردلأ ةمكحم ىدل ةصصتخملأ

ديدحت مت  اميف عأديإأ رمأأ مهنم ةعبرأأ قح
ىلع هتمكاحمل ةقحل مكح ةصسلج مهدحأل
 .هل ةبوصسنملأ لاعفلأ

يقاوبلا مأا

663  مهتزوحبو رارششأا ةعامجل دح عشضو
ةششرك نيعب ءاشضيب ةحلشسأاو صسولهم صصرق

ةعبرأل  دح عصضو نم ةصشرك نيع ةرئأد نمأ حلاصصم تنكمت

ةفلتخم ةيودأ نم سسولهم سصرق663 مهتزوحبو سصاخصشأ
متيل, ماجحلأ ةفلتخم ءاصضيب ةحلصسأو تأردخملأ نم ةيمكو
ىلع أومدق يئأزج فلم مهل زجنأ نيأ نملأ رقم ىلأ مهدايتاق
ةيصضقلأ عئاقو دوعت , مهرمأ يف تلصصف يتلأ ةلأدعلأ ىلع هرثأ
مأ ةيلو نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصتلأ ةيلخ نايب بصسحب

ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع تما˘ق ن˘˘يأ91.40.0202 خيرات ىلايقأو˘ب˘لأ
سصخصش فيقوت نم ةصشرك نيع ةرئأد نماب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ

نم ةريغصص عطق ىلع هتزوحب رثع تيأ ةنصس42 رمعلأ نم غلبي
ةدعم ليديكراب ءأود نم ةصسولهم سصأرقأ ةعبرأو تأردخملأ
يف هئاكرصش ديدحت ىلأ تصضفأ تايرحتلأو تاقيقحتلأ ، جيورتلل
حوأرتت سصاخ˘صشأ ة˘ثÓ˘ث˘ب ر˘ملأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘صضق˘لأ

ىلع اهصشيتفت دعب مهنكاصسمب رثع ، ةنصس82 و72 نيب مهرامعأ

ن˘م ىر˘خأ ع˘ط˘قو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يودأ ن˘م سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق263
ةفلتخم ةروصضحم ءاصضيب ة˘ح˘ل˘صسأ ى˘لأ ة˘فا˘صضلا˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ
زاجنأ دعبو ةعبرلأ مهيف هبتصشملأ (روتيك و نيكاكصس) ماجحلأ

فيك) ةردخم دأوم ةزايح : ةيصضق نع مهدصض ةيرئأزج تافلم
ي˘صصخ˘صشلأ كÓ˘ه˘ت˘صسلأ سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع تأر˘˘ثؤو˘˘مو (ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
.«يعرصش دنصس نودب اهيف ةرجاتملأو
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ةاتف مهنيب نم

نوجوري صصاخششأا5 نم ةباشصع فيقوت
 فيطشسب تاردخملا

نم فيطصسب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ دأرفأأ نكمت

سصاخصشأأ50 فيقوت و، جلاعملأ فيكلأ نم مأرغ971 زجح

ةفاصضإلاب،ةاتف مهنيب نم ةنصس(81و43)نيبام مهرامعأأ حوأرتت
أءانب أذهو،جيورتلأ سضرغل لمعتصست «ونور» عون ةرايصس ىلإأ

جلاعملأ فيكلأ ةدامل مهتزايحب ديفت ةدكؤوم تامولعم ىلع
مهب ةحاطإÓل تصضفأأ ةمكحم ةطخ تعصضو نيأأ، ةرجاتملأ دصصق
.قيقحتلأ ةلصصأومل ةقرفلأ ىلإأ مهدايتقأو

GCjªø.Q

اراطنق83 زجحي ينطولا كردلا
فيطشسب رجحلا نيعب جاجدلا نم

ةيلوب رجحلأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ديزأاـب تردق دصسافلأ جاجدلأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم،فيطصس

كردلأ ةقرف مايق لÓخ ةيلمعلأ هذه تءاجو،راطنق73نم

فرغ ةنياعم و، ةصشراقملأ ةيرقب ةصصاخ ةحبذم ةبقأرمب ينطولأ
بيبطلأ ىلع اهصضرع دعب و،اهلخأدب زوجحملأ جاجدلأ و ديربتلأ
اهفÓتإأ مت دق و،كÓهتصسÓل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأأ د˘كأأ ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

GCjªø.Q      .ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلأ هليوحت و يئأزج فلم دأدعإأو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
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صصاخصشأا ةصسمخ نم نوكتت ةيمارجا ةباصصعب فراطلا ةي’و نمأ’ ةعباتلا راتخم ةطيبصشب يجراخلا يرصضحلا نم’ا حلاصصم تحاطأا
.ةقراح تاجاجزو ءاصضيب ةحلصسأا مهتزوحب زجح مت نيأا ةنيدملا صسفن نم نوردحنيو ةيئاصضقلا قباوصسلا يوذ نم مهلج

حلصسملا رهمجتلاو يئزجلا يحصصلا رجحلا قرخ ةيصضق يف اوطروت / فراطلا

راتخم ةطيبشش ةيدلبب ايئاشضق نيقوبشسم اهدارفأا ةباشصعب ةحاطإلا
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ةيلوب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ر˘ي˘مألأ ة˘يد˘ل˘ب تز˘ت˘هأ
«نوأزأأ» ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس أد˘يد˘ح˘˘تو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
نم ةرخأاتم ةعاصس يف ةيدلبلأ تأذل ةعباتلأ
را˘ح˘ت˘نأ ة˘ثدا˘ح ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع لوألأ سسمأأ  مو˘˘ي

فصصتن˘م ي˘ف با˘صش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض بهذ ةد˘يد˘ج
ةثج ريخألأ أذه ىلع رثع ثيح ثلاثلأ دقعلأ

بصسحو .يلئاعلأ هنكصسم نع ديعب ريغ ةداه
«سص/ع» وعدملأ ةيحصضلأ ناف ةيلحم رداصصم

ةثج هيلع رثع ةنصس53 وحن رمعلأ نم غلابلأو
يهني نأأ لصضف امدعب «نوأزأأ » ةقطنمب ةدماه
ىلدتت يهو هتثج تدجو ثيح اقنصش هتايح

ةيعأرزلأ لوقحلأ دحأاب عقت نوتيز ةرجصش نم
أوملعأأ نيذلأ ةقطنملأ ناكصس سضعب لبق نم
ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم
ىلأ ةثجلأ لق˘ن˘ب ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه مو˘ق˘ت˘ل ر˘مألا˘ب
ا˘ه˘عا˘صضخأ ل˘جأأ ن˘م ر˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لأ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
بابصسأأ لوح قيقحت حتف عم ةأزأوم حيرصشتلل
ا˘م˘صسأ تفا˘صضأأ ي˘ت˘لأ ة˘ع˘قأو˘لأ هذ˘˘ه فور˘˘ظو
أدح أوعصضو نيذلأ نابصشلأ ةمئاق ىلأ أديدج
لÓخ لجيج ةيلو قطانم فلتخمب مهتايحل
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك ن˘يذ˘لأو ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘˘صسألأ
،نو˘ع˘فا˘ي نا˘ب˘صشو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ ن˘صس نود لا˘ف˘طأأ
ىتحو يوناثلأ روطلأ يف ذيمÓت ىلإأ ةفاصضأ
ةد˘ح ن˘م د˘يز˘ي ا˘م و˘هو نو˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةذ˘˘تا˘˘صسأأ

يتلأ ةرهاظلأ هذ˘ه م˘قا˘ف˘ت ر˘صس لو˘ح ة˘ل˘ئ˘صسألأ

فلتخمب ميصشهلأ يف رانلاك ترصشتنأ تحصضأأ

بيصصأأ ىرخأأ ةهج نم .لجيج ةيلو قطانم

ةيدلبب ةغيلب حورجب ثلاثلأ دقعلأ يف باصش

ةداح ةلآأ ةطصسأوب تانعطل هيقلت دعب ةفقصشلأ

ةيلحم رداصصم بصسحو ،«ةدراجعلأ» ةقطنمب

هوباصصأأو ةي˘ح˘صضلأ أو˘م˘جا˘ه ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م نا˘ف

ىفصشتصسم ىلأ لقني نأأ لبق ةرداغ تانعطب

ةثداحلأ هذه نأأو املع جÓعلأ لجأأ نم ريهاطلأ

ةيدلبلأ هذهب ةعاصس42 فرظ يف ةيناثلأ يه

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ تأذ˘˘ب ر˘˘خآأ با˘˘صش بي˘˘صصأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

.لوهجم سصخصش لبق نم ةرداغ تانعطب

 ةفقصشلاب ةداح ةلآاب هنعط دعب ةريطخ حورجب رخآا بيصصأا اميف

 لجيجب رداقلا دبع ريمألا ةيدلبب اقنشش هتايح يهني ينيثÓث
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ة˘طر˘صشلأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

يقأوبلأ مأ ةيلو نمأاب ةيئاصضقلأ

حلاصصم فلت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

عو˘ب˘صسألأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘مأأ

طاصشنل دح عصضو نم مرصصنملأ

ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عا˘م˘˘ج

ةفاصضأ نينطأوملأ ىلع ءأدتعلأ

تأراجصش ةدع يف اهطروت ىلأ

ءا˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب

ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘˘ب بصسحو ةرو˘˘صضح˘˘م

نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصتلأ

ةكبصشلأ هذه ناف يقأوبلأ مأ ةيلو
ن˘مألا˘ب تصسم ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘مأر˘˘جلأ
نوكتت ةماعلأ ةنيكصسلأ و ماعلأ

يوذ ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘˘صشأأ90 نم
مهرامعأأ حوأرتت ةيلدعلأ قبأوصسلأ

ىلع طصشنت ، ةنصس03 و02 نيب
ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘صصم ي˘˘ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم

(ناصشيصشلأ) نكصس0051 ديعلوب
مت ، يقأوبلأ مأاب ةداعصسلأ يح و
لمع ةطخ عصضو دعب مهفيقوت
ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م
دعبو تامولعملأ ةفاك لÓغتصساب
يف نيطروتملأ لك ةيوه ديدحت

مت نيأأ ، ةيمأرجلأ لامعألأ هذه
ة˘ح˘ل˘صسألأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ز˘˘ج˘˘ح
تنا˘˘ك ةرو˘˘صضح˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ
نيكاكصس) يف تلثم˘ت م˘ه˘تزو˘ح˘ب
، ماجحألأو عأونألأ فلتخم نم
، ر˘جا˘˘ن˘˘خ ، يأرو˘˘ما˘˘صس فو˘˘ي˘˘صس
نم عطق ىلأ ةفاصضأ (... لجنم
أذك و ( جلاعم فيك) تأردخملأ

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك
نيفوقوم˘لأ نأ نا˘ي˘ب˘لأ ف˘ي˘صضيو.

يلآلأ ماظنلأ ىلع مهصضرع دعبو
تب˘ث تا˘م˘صصب˘لأ ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل
ةقرصس ةيصضق يف مهدحأأ طروت

ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ق˘م ن˘كصسم ل˘˘خأد ن˘˘م
ثلاثلأ يرصضحلأ نمألأ ىوتصسم
نم ءاه˘ت˘نلأ رو˘فو .ي˘قأو˘ب˘لأ مأا˘ب
مهدصض تزجنأ مه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ن˘ع م˘هد˘صض  ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ةر˘جا˘صشم˘لأ)ا˘˘يا˘˘صضق
ةحل˘صسأأ ةزا˘ي˘ح ، ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ، ةرو˘˘˘صضح˘˘˘م ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب
نم تأردخم و ةيلقع تأرثؤوم
،ي˘˘صصخ˘˘صشلأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلأ ل˘˘جأأ
˘ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
يتلاصس مأ لوأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ
.مهرمأأ يف هتلصصف

صصاخصشأا ةعصست نم نوكتت /يقاوبلا مأا

ءاشضيبلا ةحلشسألا فلتخمب ةججدم ةيمارجإا ةعامجل دح عشضو

ةليشسملاب باشش ةافو فلخي رورم ثداح
ةجأرد نيب مأدطصصأ رثأ يلع أذهو ةليصسملأ ةيدلب ةصسيمخوب يح ىوتصسم ىلع54 مقر ينطولأ قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأأ ءاصسم عقو

ةليصسملاب يوأرهزلأ يفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم يلأ هلقن مت نيأ ةنصس03 رمعلأ نم غلابلأ  ع د باصش ةافو فلخ ثيح ةيحايصس ةرايصسو ةيران

U°Édï T°îû°ƒñ                 ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ناكصس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت نملأ حلاصصم تحتف اميف ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم

انوروك ةحئاج عم يحصصلا فرظلا اذه يف هومدق امب نافرعو ريدقت

فراطلاب ةفاظنلا لامع مركت ةطرششلا
لامع ةدئافل ةيونعم ةينماصضت ةلفاق فراطلأ ةيلو نمأأ حلاصصم ءاعبرألأ سسمأأ حابصص تمظن
لماك ربع ةفاظنلأ لامع عيمج ىلأ مهلÓخ نمو ةيلولأ ةمصصاع فراطلأ ةيدلبل ةفاظنلأ
ةيدأات لÓخ تايحصضتو تأدوهجم نم هومدق ام ىلع مهل انانتمأو انافرع ةيلولأ تايدلب
سسوريف ةحئاج عم دÓبلأ هصشيعت يذلأ سصاخلأ يحصصلأ فرظلأ أذه يف ةصصاخ مهماهم
ةيمÓصسلأ ةفاصشكلأ يندملأ عمتجملأ نم لك ةينماصضتلأ ةيلمعلأ هذه يف كراصش دقو ،انوروك

¬∏e©£≈ Gd.¿                                         .نينطأوملأ سضعبو
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انوروك سسوريف نم ةياقولا تاءارجإا ىندأا بايغ يف

ناسضمر ةيسشع ةيراجتلا تاءاسضفلا لخاد ريظنلا عطقنم ظاظتكا
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ى˘ل˘عو ل˘سص˘ّت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ة˘مو˘˘كح˘˘لا ذا˘˘خ˘˘ّتا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سسل
شضر˘غ˘ب ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
هيّسشفت عنمو شسوريفلا ةبراحم
دجت مل تايسصوتلا كلت نأا ’إا
تب˘هذو ل˘ب ،ا˘ه˘ل ة˘ي˘غا˘˘سص ا˘˘ناذآا

نم اهب ّديقتلا نود حايرلا ّبهم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
كم˘ه˘نا ن˘˘يأا ،را˘˘ّج˘˘ت˘˘لا كلذ˘˘كو
ة˘˘فا˘˘ك ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
رهسش مودق ّةيسشع تامزلتسسملا

بقاوعلاب مهت’ابم نود ناسضمر
رجنت نأا نكمملا ةميخولا

ّ
بقع 

تق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
مظعمب قاطنلا ةعسساو تاعّمجت
ةدجاوتملا ةيراجت˘لا تاءا˘سضف˘لا

ةبانعب قطانم ةّدع ىوتسسم ىلع
يتلا ةنيدملا طسسو اهنم ركذن
ةريبك ىسضوف يف ّجعت تحسضأا

رج نيمرسصنملا نيمويلا لÓخ
ّ

ءا
نم ة˘ل˘ئا˘ه داد˘عأ’ ا˘ه˘با˘ط˘ق˘ت˘سسا
ى˘ل˘ع تد˘فاو˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ة˘˘فا˘˘ك
ةنئاكلا قاوسسأ’ا ىلعو لزانملا

قوسس رارغ ىلع ةنيدملا طسسو
ةا˘ّط˘غ˘م˘˘لا قو˘˘سسلاو با˘˘ط˘˘ح˘˘لا
نم اهريغو «شسيسسنرف يسشرم»
ةيراجتلا تاءاسضفلاو تÓحملا
خ˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تاودأ’ ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ةيلزنملا يناوأ’او
،ةسسبلأ’او ةسشرفأ’ا عيب تÓحم

كلت باطقت˘سسا ي˘ف م˘ها˘سس ا˘م˘م
نئابزلا نم ري˘ب˘ك دد˘ع˘ل طا˘ق˘ن˘لا
اهيلع نودفاو˘ت˘ي اورا˘سص ن˘يذ˘لا
ةل˘ئا˘ه داد˘عأا˘بو ف˘ي˘خ˘م ل˘كسشب
ةريخأ’ا كلت تراسص نأا ةجردل
نآا يف شصاخسشأ’ا تارسشعب ّجعت
اهرودب تّطخت ةروسص يف دحاو
ز˘جا˘ح تر˘سسكو فوا˘خ˘م˘لا ّل˘ج
تÓئاعلا عنمي مل يذلا انوروك
ةرايزل عراسشلا ىلإا جورخلا نم
عيب ةنّمسضتملا قاوسسأ’ا فلتخم
ىلإا ةفاسضإ’اب هكاوفلاو رسضخلا
ة˘˘˘˘˘سضرا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘لا
خباطملاو تويبلا تامزل˘ت˘سسم˘ل
عيب تÓ˘ح˘مو تا˘ب˘سصق˘م˘لا ع˘م
نم اهريغو باسشعأ’او لباوتلا
اريبك اتفاهت فرعت يتلا طاقنلا

ةّيسشع تÓ˘ئا˘ع˘لا كل˘ت ل˘ب˘ق ن˘م
ةهج نمو ،ناسضمر رهسش مودق
رخآا» ها˘ب˘ت˘˘نا تف˘˘ل د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
نم ةعومجم ّديقت مدع «ةعاسس

ةروكذم˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘سصأا
ةيسضاقلا ةلودلا تارارقب افلاسس
نمو ةطسشنأ’ا نم ددع قيلعتب
تÓحم ركذن ةريخأ’ا هتاه نيب
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا ع˘˘ي˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘سسب˘لأ’ا ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو
اهباوبأا اه˘ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تح˘ت˘ف
ةبانع تايدلب عراوسش فلتخمب
نم ايلايخ اددع بطقتسست تتابو
اهلوخد نم مغرلا ىلع نئابزلا

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأ’ا ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض
ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘سصب «ةرو˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لا»
ءا˘بو ي˘˘ّسشف˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ار˘˘خؤو˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا شصر˘حو ا˘نورو˘˘ك
ىلإا هتبراحمو رثكأا هراسشتنا عنم
تفل ام˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ة˘يا˘غ
تاءا˘سضف با˘ط˘ق˘ت˘سسا ا˘ن˘ها˘ب˘ت˘نا
ىوتسسم ىلع ةدجاوتم ةيراجت

نم ةيلايخ دادعأ’ قطانم ةّدع
د˘حأا ا˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘ن شصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
ة˘ن˘ئا˘كلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘سضف˘˘لا

رخب
ّ

شسمأا موي اهاندجو يتلا ةزا

بط˘ق˘ت˘سست ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا شسمأا لوأاو

د˘˘فاو˘˘ت ة˘˘جرد˘˘ل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ف’آ’ا

اّمم دحاو نآا يف اهيلع تائملا

د˘يد˘سش ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا ي˘˘ف ب˘ّ̆ب˘˘سست

ر˘ي˘سس ة˘مزأا ق˘ل˘خو شصا˘خ˘سشأÓ˘˘ل

ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ق˘˘نا˘˘خ

تارايسسلا ةريظح ءÓتما ةجيتن

يراجتلا ءاسضفلا كلذب ةسصاخلا

نكرب نئابزلا مايقو اهرخآا نع

قيرطلا ةعراق ىل˘ع م˘ه˘تارا˘ي˘سس

مجح ىدم شسكعت ةروسص يف

نيذلا ء’ؤوهب ةقدحملا رطاخملا

ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘˘ق˘˘ثأا ل˘˘ما˘˘كب او˘˘ق˘˘لأا

اورادأاو ةيناسضمرلا تاريسضحتلا

يتلا ةيئاقولا ريبادتلل مهروهظ

ا˘ه˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘لود˘˘لا تعد

شسوريف ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح شضر˘غ˘ب

.انوروك

ةفاك دهسشت ثيح ناسضمر ةّيسشع تامزلتسسملا ةّفاك ءانتقا ىلع قوبسسم ريغ اتفاهتو اريبك اظاظتكا ةبانع قاوسسأا مظعم فرعت
يتلا تÓئاعلا لبق نم ريظنلا عطقنم لابقإا ّةيبعسشلاو ةيوسضوفلا قاوسسألا ىلإا ةفاسضإلاب ةمّظنملا قاوسسألاو ةيراجتلا تاءاسضفلا

موزل ةرورسضب نينطاوملل اهتوعد يف ةلّثمتملا ةموكحلا تايسصوت نم مغرلا ىلع عراوسشلا ىلإا ناسضمر تاريسضحت اهتجرخأا
.ّدجتسسملا انوروك سسوريف يّسشفت عنم لجأا نم ىوسصقلا ةرورسضلا دنع ىلإا اهترداغم مدعو مهلزانم
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تناك يتلا ريباوطلا مايا ةدع ذنم تفتخا

عفادتلا اذكو د˘ي˘م˘سسلا ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ا˘هد˘ه˘سشت

ةيراجتلا تاءاسضفلاو تÓحملاب يسضوفلاو

ديمسسلا شسايكأا نم ةريبك تايمك ريفوت دعب

ثÓثب ةفعاسضم تايمكب ماجح’ا عيمجب

عزو˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا ن˘˘˘ع تار˘˘˘م

يدلا راجتلا دحا بسسح لبق نم قاوسس’اب

دكؤوي يدلا ةبانعب ديمسسلا عيزوت يلع لمعي

اهتقلخ دق تناك يتلا ةمز’ا ءافتخا يلع

يتلا ةداملا هده ءارسش يلع تفاهتلاو ةفهللا

رو˘ه˘ظ ة˘يا˘غ ي˘لا قو˘سسلا˘ب ةر˘فو˘ت˘˘م تنا˘˘ك

يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا نÓ˘عاو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف

رم’ا ةأاجف بلطلا ةدايزل يدا يذلا رم’ا

د˘ع˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م  ة˘˘مزا ثد˘˘حا يذ˘˘لا
نيب تاواسسملل يدا امم جاتنإ’ا ةفعاسضم
ةسضور˘ع˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلاو د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لاا
يف شضءاف مويلا قاوسس’ا دهسشت ثيح عيبلل
لجا نم ةليوطلا ريباوطلا فقوت امم جاتنإ’ا
نا˘كو د˘ي˘م˘سسلا ن˘˘م د˘˘حاو شسي˘˘كب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا
رفوت يلع نلعا دق بورحلا ينطولا ناويدلا

ن˘حا˘ط˘م˘لا ة˘سصح ع˘˘فرو ح˘˘م˘˘ق˘˘لا نوز˘˘خ˘˘م
ةيداعلا ةسصحلا نم تارم شسمخ يلا ةيمويلا
ةردق عفر امم لبق نم اهب دوزت تناك يتلا
دحلل نطولا نحاطم عيجب ةيمويلا جاتنإ’ا

تايمك ريفوت قيرط نع ديمسسلا ةمزا نم
تناك يتلا تايمكلا فاعسضا ةثÓثل تلسصو
تÓحملا بلغا تداعو اده لبق نم جتنت
تناك نا دعب ديمسسلا شسايكأا عيبل ةيراجتلا

ي˘سضو˘ف˘لا بب˘سسب ه˘ع˘ي˘ب ن˘ع تع˘˘ن˘˘ت˘˘ما د˘˘ق
عيزوتلا ةيلمع عم نمازتملا شضاسضتك’او
ن˘م د˘ي˘م˘سسلا ن˘م عاو˘نأ’ا ع˘ي˘م˘˘ج ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
شضر˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ن˘حا˘ط˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عيج شضرعت ايف قطانملا فلتخمب اهتاجوتنم
ددحملا نمثلاب ماجح’ا فلتخمب شسايك’ا

نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
مجحب ديمسسلا شسيك نو˘ع˘ي˘ب˘ي نو˘برا˘سضم˘لا

نا دعب جد0051 ةياغ يلا0521 ب غلك52
نع اديعب عيب طاقن يلا ةيرسس نزاخم .لوح
نمأ’ا حلاسصم تناك نيح يف ةباقرلا نويع
ي˘ت˘لا نزا˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تف˘˘سشت˘˘كا د˘˘ق
ديمسسلا نم ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ي˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
تناك ةيحÓسصلا ةيهتن˘مو ةد˘يا˘ف ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
   .كÓهتسسÓل ةهجوم

ةيلحملا قوسسلا قارغإا دغب

 ةيراجتلا تÓحملا بلغأاب ةرفوو ديمسسلا ةمزأا ءاهتنإا
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ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘كلا شسي˘˘˘ئر ا˘˘˘عد

ةي’و لمعلا بابرأ’ ةيرئازجلا

تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو

وا مهرقم نم بارتقÓل ةي’ولاب

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘˘م

وأا ف˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا وأا ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا

لوح تامولعم كرت عم شسكافلا

اهعسضو يلا نييريسشم ةكرسشلا

ة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘˘بو لÓ˘˘خ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

تنا˘ك اذإا م˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإاو ا˘˘نورو˘˘ك
،ف˘قو˘ت˘م ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن وأا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكلا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا
حبرلاو جتانلا شصقن وأا رئاسسخلا

قلعتي اميف نيفظوملا ةيعسضوو
اهتيع˘سضوو ة˘ير˘ه˘سشلا رو˘جأ’ا˘ب
نام˘سضلا ق˘يدا˘ن˘سص ها˘ج˘تا ا˘سضيأا
«شصا˘˘˘ن˘˘˘كلا» ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإ’ا

كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ،«شسو˘˘˘ن˘˘˘˘سسا˘˘˘˘كلا»و
با˘˘˘˘˘ك» بل˘˘˘˘˘طو ،بئار˘˘˘˘˘سضلاو
تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘˘غا˘˘ي˘˘سصً «ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةيداسصتقإ’ا ةمزأ’ا راثآا فيفختل

و اهعمجب موقيسس يتلا ةيلاملا و
تاطلسسلا ىلإا اهل˘ق˘ن˘ل ا˘ه˘ت˘سسرد
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةج˘مر˘ب م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ي˘ن˘طو˘لاو
تارازو˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ع˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل
ق˘ي˘قد˘لا ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم جرخم حارتقإا و تاكرسشلل
’ ىتح معدلا ميدقت و ةمزأ’ا
ة˘˘ماد˘˘ت˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلاذ ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي
يتلا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيداسصتق’ا ةايحلا بسصع ربتعت
هيجوت مت دقو ،دÓبلل ةيمنتلاو

نماسضتلا لجأا نم ةوعدلا هذه
بنجي نأا نكمي يذلا لفاكتلاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا تا˘˘سسا˘˘كع˘˘ن’ا
يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ق’ا عا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
،ةبانع ةنيدم ي˘ف تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
شسيئر مناغوب نيدلا رون دكأاو
بابرأ’ ةيرئازجلا ةي˘لارد˘ف˘ن˘كلا
نكمي ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ل˘م˘ع˘لا
«ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع با˘˘˘˘ك» ـب لا˘˘˘˘سصت’ا

:ينورتكل’ا ديربلا ربع

moc.liamg@abanna.p.a.c

 .فتاهلا ربع وأا

تاسسسسؤوملا فقوتو ريبك للسش يف انوروك سسوريف ببسست نأا دعب

  مهرئاسسخ نع فسشكلل نييداسصتقإلا نيلماعتملا وعدت «ةبانع باك»

تاطلسسلا بلاطت ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا
لّخدتلاب ةيّلحملا

ةعبات ةحاسسمل يعرسش ريغ لÓغتسسا
ةبانعب يئيبلا ششياعتلا ةريظحل

ثّولتلا ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تل˘سسار
ةريظح ىلع فوقولا لجأا نم ةبانع ةي’ول ةيّلحملا تاطلسسلا

تنّمسضتو6591 يا˘˘م91 بعلمل ةيذاحملا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ششيا˘ع˘ت˘لا

ذاخّتاب ةينعملا تاهجلا لخدت ةيعمجلا ءاسضعأا ةبلاطم ةلسسارملا
شصاخسشأ’ا دحأا مايق نّيبت نأا دعب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
شضرغب نوناقلل فلاخم لكسشب ةريظحلا نم ةحاسسم لÓغتسساب
بسسح ةيعرسش ريغ ةقيرطب تارايسسلا ميحسشتو لسسغل ةطحم زاجنإا
مادقإاب اوسشهدناو اولّقنت نيذلا ةيعمجلا ءاسضعأا تغلب يتلا لاوقأ’ا
نم ةحاسسم لÓغتسسا لجأا نم جايسس عسضو ىلع شصخسشلا كلذ
ةي’ول ةعباتلا ةسصتخملا تاهجلا نولسساري مهلعج امم ةريظحلا

تاءادتعإ’ا هتاه لثم فاقيإاو لجاعلا لخدتلاب اهتبلاطمو ةبانع
لسصّتم قايسس يفو ،اهتيامحو ءارسضخلا تاحاسسملا لاطت يتلا
اهسصرح ثّولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا لسصاوت
نع يئيبلا ششياعتلا ةريظح عورسشم ديسسجت ىلع تاطلسسلا عم
ىلع عورسشملا ديسسجتل ةمزÓلا تايناكمإ’ا عيمج ريفوت عم بيرق
ةيسسيسسح˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ي ا˘م و˘هو ناد˘ي˘م˘لا شضرأا
رقملاو ةجمدملا

ّ
ريوطت شضرغب ةينطولا ةيعمجلا جمانرب يف ةر

عم يجولوكيإ’ا نزاوتلا ىلع ةظفاحملاو يئيبلا طسسولا ةيقرتو
ةيتابنلا عاونأ’ا مظعمل اعمجم افلاسس ةروكذملا ةريظحلا لعج
ةي’و بسسكت نأا رظتنملا نم اميف ،خانملا عم ةمئÓتملا ةيناويحلاو
شسكعني نأا هنأاسش نم رمأ’ا نوك اهب شسّفنتت ةيفاسضإا ةئر ةبانع
ةريظح ءاوتح’ ةقطنملل يجولوكيإ’ا نزاوتلا ىلع ةيباجيإا ةفسصب
ىلإا ةفاسضإ’اب ةعونتم ةيناويحو ةيتابن عاونأا ىلع يئيبلا ششياعتلا
يتلا لودلا نم ةرجاهملاو ةّيلحملا رويطلا عاونأا شضعب دجاوت
ةلسسلسسل ةعباتلا تاعقنتسسملا نمسض جردني عقنتسسم اهنم تذخّتا
رئازجلا يف ايملاعو اينطو ةفّنسصملاو ةّيمحملا ةبطرلا قطانملا

نم ةراسشإ’ا ردجت امك ،عورسشملا ديسسجت راظتنا يف اهل ةطحمك
ةرورسضب مويلا ةبلاطم تتاب ةسصتخملا تاطلسسلا نأاب ةيناث ةيحان
ركتملا تاءادتعإ’ا فقو

ّ
رخزت يتلا ءارسضخلا تاحاسسملا ىلع ةر

ةحفاكمو ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاّ نأاو ا˘م˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ا˘ه˘ب
لجأا نم ةيلحملا تاطلسسلل اريرقت تعفر نأاو اهل قبسس دق ثولتلا
ءارسضخل تاحاسسملا لÓغتسسا ةرهاظ راسشتن’ ّدح عسضوو لخدتلا
ءارسضخلا تاحاسسملا ىلع ءادتعإ’ا بناج ىلإا نوناقلل ةيفانم قرطب
ةّيسصولا تاطلسسلا نم اهرودب تبلاطو ،ةقباسس تاقوأا يف ةي’ولاب
هذه يف نيببسستملا نع فسشكلاو ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا
ةؤولؤول اهب رخزت يتلا ءارسضخلا تاحاسسملا قح يف ةبكترملا مئارجلا
ّنأاو املع ،نوناقلا يفلاخم ّدسض ةمزÓلا نيناوقلا قيبطتو قرسشلا
ةتوافتم رارسضأا قاحلإا يف لبق نم اوبّبسست شصاخسشأ’ا نم ديدعلا
ةّدع ىوتسسم ىلع ةدجاوتم˘لا ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘سسم˘ل˘ل م˘ه˘فÓ˘تإا د˘ع˘ب
ةّدعل ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ت˘ّسسم تازوا˘ج˘ت ةّد˘ع˘ب م˘ه˘ما˘ي˘قو ق˘طا˘ن˘م
ةدجاوتملا يئيبلا ششياعتلا ةريظح اهنيب نمو ءارسضخ تاحاسسم

ةرئاد ميلقإاب ةّيمحملا غوديإا ةريظحو6591 يام91 بعلم ةاذاحمب
.لاحرب

hd«ó S°Ñà»

لسصاوتت انوروك سسوريف ىلع برحلا

ةريبك ةيمكب عربتت «مكاعم» ةعومجم
ةيبطلا تامزلتسسملا نم

لتكتلل ةيئ’ولا ةيقيسسنتلا نع ةباينلاب «مكاعم» ةعومجم تماق
م˘ي˘عد˘ت˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘ما˘سضت˘˘لاو ة˘˘تا˘˘غ’ا ل˘˘جأا نم ي˘ن˘طو˘لا
ام بسسح ةيبطلا تامزلتسسملا نم ةربتعم ةيمكب تايفسشتسسملا

ماقو ،كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص يف ةعومجملا هتفسشك
ةرايزب دمسصلا دبع لسصيف روتكدلا و فلخ مÓسسا روتكدلا نم لك
ةحلسصملا و انيسس نبا ىفسشتسسمب يبطلا ششاعن’ا ةحلسصم نم لك
ىلوأ’ا ةرايزلا تناكو ،فاسصفسصلاب ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا

ن˘م ل˘ك رو˘سضح˘ب قور˘ح˘لاو ششا˘ع˘ن’ا ة˘ح˘ل˘سصم ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ةتاغ’ا و نماسضتلل ينطولا لتكتلا قسسنم حلاسص دمحم ةيسشغازم
،ةبانع ةي’ول ريخلا رئازج ةيعمج شسيئر ةداد ريسشب و ةبانع ةي’وب

42و ةذوخ05 ،يحسص ماثل002 ،يحسص زافق004 ـب عربتلا متو
ةحسصم ىوتسسم ىلع تناكف ةيناثلا ةرايزلا امأا ،يحسص رهطم

،يحسص زافق007 ،يحسص ماثل02 ـب عربتلا متو ،فاسصفسصلا
ةيلديسص رارغ ىلع نيعربتملا لكل «مكاعم» ةعومجم تمدقتو
ةيسشغازم ديسسلا لتكتلل يئ’ولا قسسنملا ،نيما ةرفسش نب ميكحلا

دادح ،ريسشب ةداد ديسسلا ريخلا رئازج ةيعمج شسيئر و حلاسص دمحم
يئ’ولا لتكتلاب مÓع’ا ةنجل وسضعو شسينا ةانق يف يفحسص كلام
.«مكاعم» ةعومجم ءاسضعا لكو

S°∏«ªÉ¿.Q



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

Gdîª«ù¢  32GCaôjπ 0202Gd©óO8695 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

 ناسضمر ةفقو دعاقتلا يتحنم بحسسل حابسصلا تاعاسس ذنم اودفاوت نينطاوملا تائم

ديربلا زكارم مامأا ماحدزإاو ريباوط
انوروك نم ةياقولل عمجتلا مدعب تاريذحتلا مغر

ناسضمر رهسش لÓخ ةيعسضولا رارمتسسإا نم تافوخت طسسو

يموت دلوأا و لينلا داو ناكصس طخصس ريثي يئابرهكلا رايتلا عاطقنا

مغر ةريبك ريباوط ،ءاعبرألا سسمأا حابسص نم ةركبم تاعاسس ذنمو ةبانع ةيلو تايدلب فلتخم يف ديربلا زكارم تدهسش
سسوريفلا يسشفتل ةيلاثملا فورظلا نم افوخو »انوروك »سسوريف يدافتل عمجتلا مدعب ةيسصولا تاهجلا لبق نم تاريذحتلا

 .بطرلا وجللو نسسلا رابكل ريبكلا ددعلا ببسسب لتاقلا

¯  YÉO∫ GCe«ø

تأ˘˘ئ˘˘م د˘˘فاو˘˘ت ظ˘˘˘حو˘˘˘ل ثي˘˘˘ح
لوصصحلا لجأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ى˘ل˘عو د˘عأ˘ق˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘مو˘كح أ˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا
دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا
،ةزوعم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئأ˘ع˘ل˘ل
ر˘ج˘ح˘لا ف˘يرأ˘صصم ة˘ه˘بأ˘˘ج˘˘م˘˘ل
أ˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘صص ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ح˘˘˘صصلا
، لأ˘حر˘بو ي˘نو˘ب˘لأ˘ك تأ˘يد˘ل˘ب˘لا

ةينيومتلا داوملا ءأنتقأ’ ةنأعإأك
ر˘ه˘صشل ،ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ةردقملاو،0202نأصضمر

فرصص رأظتنا يف ،جد ف’ا6ب
ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م˘˘ج’ا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘˘قأ˘˘˘ب

عفتريل ،جد ف’ا4ب ةردقملاو

ي˘˘˘فو ،جد ف’أا01 ىلا غلبم˘لا
تأ˘ئ˘˘م ع˘˘ّم˘˘ج˘˘ت ، قأ˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه
زكارملا تارقم مأمأا ،نينطاوملا
رفوتت ’ دهصشم يف  ،ةيديربلا
يقوتل˘ل ة˘مÓ˘صسلا تاءار˘جإا ه˘ي˘ف
سصرح مغر ،أنوروك سسوريف نم
ناو˘عأاو ن˘مأا ن˘م ،ن˘ي˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
ةرورصضب ، نينطاوملل حئأصصنلا
رخأاو نطاوم ل˘ك ن˘ي˘ب د˘عأ˘ب˘ت˘لا

سسوريف ر˘طأ˘خ˘م يدأ˘ف˘ت˘ل كلذو
لأثملا لأ˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘عو .أ˘نورو˘ك
ةيصسيئرلا ةصضأبقلا طيحم دهصش
ط˘صسو˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو
ريباوط زكرم ينوبلأك تأيدلبلا

حأ˘ب˘صصلا تأ˘عأ˘صس ذ˘ن˘م ة˘ل˘يو˘ط
نم ددع لئأصست ثيح ، ركأبلا
ن˘عو ة˘يأ˘قو˘لا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لمع مغر نأمأ’ا ةفأصسم مارتحإا

دير˘ب˘لا لأ˘م˘ع و ة˘طر˘صشلا لأ˘جر
نم قأصس و مدق ىلع نيفقاولا
و لأ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا رو˘˘˘جأا ع˘˘˘فد ل˘˘˘˘جأا

لولح ةيصشع ءأبولا نم مهتيأمح
نيح يف ،ميركلا نأصضمر رهصش
تنلك رئازجلا ديرب حلأصصم نأا
ةيئأقو تاءارج دأختا نع تنلعا
أنوروك سسوريف يصشفت يدأفتل
لم˘ع˘لا م˘ت ن˘يأا ز˘كار˘م˘لا ل˘خاد˘ب
نوبز لك نيب نأمأ’ا تأفأصسمب
ظأظتك’ا ىلع ءأصضقلل ،نوبزو
ل˘ظ ي˘ف ة˘صصأ˘خ م˘ه˘ن˘ي˘ب أ˘˘م˘˘ي˘˘ف
بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ن˘هار˘لا ع˘˘صضو˘˘لا
سسوريف يصشفت عم اريثك رذحلا

م˘يد˘ق˘ت كلذ˘˘كو91 ديفوك
ة˘˘ئ˘˘ف نأ˘˘كمإأ˘˘ب ه˘˘˘نأأ˘˘˘ب ح˘˘˘ئأ˘˘˘صصن
نع مهحنم بحصس نيدعأقتملا

سصيلقت فد˘ه˘ب ة˘لأ˘كو˘لا ق˘ير˘ط
نين˘صسم˘لا سصأ˘خ˘صشأ’ا تÓ˘ق˘ن˘ت
يحصصلا مهعصضو رب˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ىلع نيعتي سضرغلا اذهلو ،أصشه
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت سضو˘˘ف˘˘م˘˘لا سصخ˘˘˘صشلا
رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘لأ˘كو ةرأ˘م˘ت˘صسا

عي˘قو˘ت ل˘م˘ح˘ت،91 د˘ي˘˘فو˘˘ك
ذ˘خأ’ا ع˘م د˘عأ˘ق˘ت˘م˘لا سصخ˘صشلا
عم عيقوتلا قبأطت رأبتع’ا نيعب
أمو.ىوتصسم ىلع لجصسملا كلذ
ي˘ف ةدأ˘يزو أ˘مزأأ˘˘ت ع˘˘صضو˘˘لا داز
ديدعلا لطعت نيعمج˘ت˘م˘لا دد˘ع
وأا ي˘˘لآ’ا بح˘˘صسلا ةز˘˘ه˘˘جأا ن˘˘˘م
،ديربلا زكارم سضعب يف ةكبصشلا

نينطاوملا ءأيتصسا يف تببصست أم
لجأا نم أ˘ه˘ي˘ل˘ع اود˘فاو˘ت ن˘يد˘لا
ة˘ح˘ن˘م˘لاو م˘ه˘˘ت˘˘صشأ˘˘ع˘˘م بح˘˘صس
مهت˘ي˘جأ˘ح ءأ˘صضق˘ل ة˘ي˘ن˘مأ˘صضت˘لا
ةيئاذغلا داوم˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘يو˘م˘ت˘لا
نأ˘˘˘صضمر ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشل أ˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
ي˘ف اذ˘ه ل˘م ن˘ماز˘تو.كرأ˘ب˘˘م˘˘لا
ديدعلا هيف تنبتت يذلا تقولا

ةيلمع م˘ي˘ظ˘ن˘ت تأ˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م
نيد˘عأ˘ق˘ت˘م˘لا تأ˘صشأ˘ع˘م بح˘صس
لÓخ نم ملذو ديربلا بتأكمب
عقاوم ربع روصص نم هترصشن أم
( كوبصسيف) يعأمتج’ا لصصاوتلا

نيعوطتملا نم قيرف رصشأب ثيح
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لأ˘˘ب

سسيصسحتب وردأب أمك ، فوفصصلا
قر˘˘ط˘˘لا لو˘˘ح ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لأقتنا رطأخم بنجتل ةميلصسلا
ع˘م ن˘كأ˘˘م’ا ه˘˘ت˘˘ه ي˘˘ف ءأ˘˘بو˘˘لا
سصرح˘لا ةرور˘صض ى˘لا ه˘يو˘ن˘ت˘لا

ة˘مÓ˘صسلا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ى˘˘ل˘˘ع
، ةيدجلا ىهتنمب روم’ا دخاو
بح˘صس ة˘ي˘نأ˘كمأ˘ب سسي˘صسح˘ت˘˘لاو
ليكوتلا قيرط نع تأ˘صشأ˘ع˘م˘لا
ن˘صسلا رأ˘˘ب˘˘ك ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل أ˘˘يدأ˘˘ف˘˘ت
ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘م’ا بأ˘ح˘˘صصاو
ردجيو ..مهتمÓصس ىلع أصصرح
نأ˘صضمر ر˘ه˘صش ة˘ب˘صسأ˘˘ن˘˘م˘˘ب ه˘˘نأا
ةصسصسؤو˘م تن˘ل˘عأا تنأ˘ك م˘ير˘كلا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘صست ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
موي ةمأ˘نزر˘لا ق˘فو تأ˘صشأ˘ع˘م˘لا

ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لأ˘˘ب ل˘˘ير˘˘˘فا02

و02 يموي مهتصشأعم نوصضأقتي

22 مو˘يو. ر˘ه˘˘صش ل˘˘ك ن˘˘م22

نوصضأقتي نيذلل ةبصسنلأب ليرفا

نم62 و42 يموي مهتصشأعم
ارأطإا ريخصست مت أمك. رهصش لك

دعأقتلل ينطولا قودنصصلا ت
د˘ير˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب ، ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
تأصشأعم بحصس ةيلمع ليهصستل
ر˘ه˘صش ة˘ب˘صسأ˘ن˘م˘ب ن˘يد˘عأ˘ق˘ت˘م˘لا

ن˘كم˘ي أ˘م˘ك ،م˘˘ير˘˘كلا نأ˘˘صضمر
مهتأصشأعم بحصس نيدعأ˘ق˘ت˘م˘ل˘ل

ة˘˘ف˘˘صصب ة˘˘لأ˘˘كو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ءارجإ’ا اذه حمصسي و ةيئأنثتصسا
بغري ’ يذلا ،دعأقتملل ديدجلا
،ديربلا بتأكم ىلإا لقنتلا يف

بو˘ن˘ي ر˘خآا سصخ˘صش سضيو˘ف˘˘ت˘˘ب
بحصس ةيلم˘ع˘ب مأ˘ي˘ق˘لا ي˘ف ه˘ن˘ع
لقنت نم دحلل كلذو ،سشأعملا
ن˘ي˘ن˘صسم˘لا ة˘صصأ˘خ ،سصأ˘خ˘صشأ’ا
ًأفعصض ر˘ث˘كأ’ا نور˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

و.سسور˘ي˘ف˘لا لأ˘ق˘ت˘ن’ ة˘صضر˘عو
،أيئأ˘ن˘ث˘ت˘صسا ءار˘جإ’ا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي

سضوفملل بجيوهو ،أففخمو
لي˘كو˘ت˘لا» جذو˘م˘ن م˘يد˘ق˘ت ه˘ي˘لإا

91CIVO-PA،نم أًع˘قو˘م
ع˘م ،ل˘كو˘م˘˘لا سصخ˘˘صشلا فر˘˘ط
ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ه˘˘ت˘˘ق˘˘بأ˘˘ط˘˘م ةأ˘˘عار˘˘م
د˘ير˘ب ىد˘ل ل˘ج˘صسم˘لا ي˘ل˘˘صصأ’ا
ةيلصصأ’ا ةخصسنلا ميدقت .رئازجلا
بحأصص) دعأقتملا ةيوه ةقيثول
يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا كصصلاو (سشأ˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
دعأقت˘م˘لا فر˘ط ن˘م ي˘صضم˘م˘لا

نكمي ’و ،هحلأصصل ىمصسمو
ى˘صصقأ’ا غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا زوأ˘˘ج˘˘ت˘˘ي نأا
رأ˘ن˘˘يد ف˘˘لأا ن˘˘ي˘˘صسم˘˘خ كصصل˘˘ل

ةقيثو ميدقتعم جد000.05
نإأف ري˘كذ˘ت˘ل˘ل. سضو˘ف˘م˘لا ة˘يو˘ه
ةلمج تدختا دق ،رئازجلا ديرب
،لمصشت ةيئأقولا تاءارجإ’ا نم
ةيديربلا أ˘ه˘ب˘تأ˘كم ل˘ك ،ة˘صصأ˘خ
بارت˘لا ل˘مأ˘ك ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
مئادلا ريهطتلا أميصس’ ،ينطولا

د˘ير˘ب˘لا بتأ˘˘كم˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو

،(BAG) ة˘ي˘لآ’ا كي˘بأ˘ب˘˘صشلاو
ديربلا بتأكم ىلإا هجوتلا مدع
،ىوصصقلا ةرورصضلا ةلأح يف ’إا

تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت مار˘ت˘حا ةرور˘صض ع˘م
دفاو˘ت˘لا مد˘ع أ˘م˘ي˘صس’ ،ة˘يأ˘قو˘لا
،ديربلا بتأكم ىلإا ةدحاو ةعفد
ءأ˘˘˘ن˘˘˘ثا نأ˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘فأ˘˘˘˘صسم كر˘˘˘˘ت
لبق يدأيأ’ا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ،رأ˘ظ˘ت˘ن’ا

و خ˘˘لا...ة˘˘ل˘˘مأ˘˘ع˘˘م ل˘˘ك د˘˘˘ع˘˘˘بو
ة˘ي˘˘لآ’ا كي˘˘بأ˘˘ب˘˘صشلا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا

(BAG) ع˘م ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب˘˘ل
ةلويصسلا رفوتو أهلأغتصشا نأمصض
أصضيأا نكمي أمك ،رارمتصسأب أهيف
ة˘ي˘˘لآ’ا كي˘˘بأ˘˘ب˘˘صشلا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا

لأمعتصسا،كونب˘لأ˘ب ة˘صصأ˘خ˘لا
ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘فد˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا

(EPT) مد˘عو ،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل˘
أصضيأا نكم˘يو ،ة˘لو˘ي˘صسلا لواد˘ت
ةصصأخلا عفدلا ةزهجأا لÓغتصسا
.كونبلأب
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ةيدلب لينلا داو ونطاوم برعأا
ةيدل˘ب˘ب ي˘مو˘ت د’وا و ي˘نو˘ب˘لا
ن˘م م˘ه˘ط˘˘خ˘˘صس ن˘˘ع ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
رأيتلل ةرركتم˘لا تأ˘عأ˘ط˘ق˘ن’ا
ر˘م˘ت˘صست ي˘ت˘لا و ي˘˘ئأ˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
وا راذ˘نا ق˘بأ˘صس نود تأ˘عأ˘˘صسل
فر˘ط ن˘˘م تار˘˘ير˘˘ب˘˘ت م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
تأب أم وهو، ةينعملا تأهجلا
ةصصأخ مهبأصصعا ريثيو مهقلقي
لك ة˘ي˘ع˘صضو˘لا رر˘كت ل˘ظ ي˘ف

مغر لح ىلإا لصصوتلا نود ةرم
ثي˘˘ح ، ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا يوأ˘˘˘كصشلا
و لخدتلا ةي’ولا يلاو اودصشأن
لبق رييصستلا ءوصسل دح عصضو
بنأج نم. نأصضمر رهصش لولح
عأ˘ط˘ق˘نا ل˘صسل˘صسم لاز˘ي’ ر˘˘خآا
دعب لصصاوتم يئأبرهكلا رأيتلا
ة˘ي˘صشع ة˘بأ˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ءأ˘˘ي˘˘حا

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ير˘˘كلا نأ˘˘صضمر
يموت د’وا و ، سسيدلا رجح
ربتع˘ت ثي˘ح لأ˘حر˘بو ة˘م˘ل˘ع˘لأ˘ب
نم اررصضت رثكأ’ا قطأنملا هذه

رأ˘˘˘ثا يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
ار˘ي˘ث˘ك م˘ه˘ق˘هراو م˘ه˘˘ئأ˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘لأ˘˘˘ح ع˘˘˘م ة˘˘˘صصأ˘˘˘خ
ةلأحلا هذه تفلخ أمك، يحصصلا
ار˘ظ˘˘ن ط˘˘خ˘˘صسلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
نورمي يتلا ةن˘هار˘لا فور˘ظ˘ل˘ل
ءأبو عم نييرئازجلا رئأصسك أهب
رمأ’ا نا اودكا ثيح، أنوروكلا
ر˘ي˘ث˘كلا نا أ˘م˘ك قأ˘ط˘˘ي’ تأ˘˘ب
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لأ˘˘ب او˘˘مأ˘˘ق م˘˘ه˘˘ن˘˘م
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا لأ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا

،أهفلت نم أفوخ ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك

ةبذبذت˘م˘لا ة˘لأ˘ح˘لا هذ˘ه بب˘صسب
رأ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا أ˘˘˘هد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ،ي˘˘ئأ˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
ع˘ط˘ق˘ن˘ي أ˘نأ˘˘ي˘˘حأاو بوأ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
أمك ،راذنا قبأصس نود تأعأصسل

ةيلوؤوصسملا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ّم˘ح
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لاو
ة˘صسصسؤو˘م˘ل أ˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
تأهجلا اوبلأط أمك ، زأغلنوصس
يف لح دأجياو لخدتلا ةينعملا
نأا ثي˘˘˘ح ل˘˘˘جأ˘˘˘ع˘˘˘لا بير˘˘˘ق˘˘˘لا
. قأطت ’ تتأب ةيعصضولا

مظتنم ةجلاعم جمانربل نيحÓفلا ريطسست ةجيتن
ةرمتسسملا ةبقارملاو

ضضارمألا نم بوبحلا لوصصحم ولخ
ةيرصشحلا تافآلاو ةيرطفلا

سصوصصخب نيحÓفلا سسمأا ةبأنع ةي’ول ةحÓفلا ةيريدم تنأأمط
ةيتأبنلا حصصلا حلأصصم تأجرخ نأأب ةدكؤوم .بوبحلا لوصصحم
تأفأ’او ةيرطفلا سضارمأ’ا نم يلأخ ةديج لوصصحملا نأأب دكؤوت
مظتنم ةج˘لأ˘ع˘م ج˘مأ˘نر˘ب˘ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘لار˘ي˘ط˘صست ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ير˘صشح˘لا

ة˘ل˘صصاو˘م ه˘نا أ˘ه˘ل رو˘صشن˘م ي˘ف تد˘كأاو .ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ة˘ب˘قار˘م˘˘لاو
حلأصصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ةد˘ن˘جأا ي˘ف ةر˘ط˘صسم˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تأ˘جر˘خ˘ل˘ل

فورظلا مغر و9102/0202 يحÓفلا مصسوملل ةبأنعل ةيحÓفلا
ةيملأعلا ةحئأج˘لا رأ˘صشت˘نإا ءار˘ج دÓ˘ب˘لا أ˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘صصع˘لا

تأيمك رثإا ىلعو يئزجلا يحصصلا رجحلاو91ديفوك_أنوروك

ةي’ولا تحأت˘جإا ي˘ت˘لا حأ˘ير˘لاو ((م˘ل˘م42)) ةل˘ج˘صسم˘لا  رأ˘ط˘مأ’ا
ةصشتفملا ) رهصسلاو ةظقيلا ةنجلل ةحيبصص تمظن ةيدقفت تارأيز
تأتأبنلا ةيأقول ةيوهجلا ةطحملا ةريدم,تأتأبنلا ةيأمحل ةيئ’ولا
ءأصسؤور ةيعمب (ةفأجلا لوقبلاو بوبحلا ةينوأعت يلثمم ,فرأطلل
رأطمأ’ا هذه ريتأأت ىدم ىلع فوقولل ةيحÓفلا ةيعرفلا مأصسقأ’ا

هيعونب حمقلل ليأمت  ظحول ثيح بوبحلا لوصصحم ىلع حأيرلاو
بصسنب ةريخأ’ا حأير˘لاو رأ˘ط˘مأ’ا د˘ع˘ب ر˘ي˘ع˘صشلاو بل˘صصلاو ن˘ي˘ل˘لا

عجري˘صس ذإا ،ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا فو˘خو ق˘ل˘ق˘ل ي˘عد˘ت˘صسي ’ أ˘م˘م ة˘ل˘ي˘ئ˘صض
،يتأبنلا ءأطغلا ةلأح ىلإا رظنلأب هنأا روصشنملا فأصضأاو .هتعيبطل
رطم كأنه نكي مل اذإا عفترت نأا أهنكميو ءارصضخ لازت ’ نأقيصسلا

فيثك نأك (يتأبنلا ءأطغلا) لوصصحملا ومن و .ةديدصش حأيرو
ديمصستلاو رأتكهلا يف ةعورزملا روذبلل ةدئازلا ةيمكلا ةجيتن
.يتوزأ’ا
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ءايحألا ريهطتو ميقعت عم ةازاوملاب

ضسومانلا ةحفاكم ةيلمع لصصاوت ةبانع ةيدلب
سسومأنلا تأقري ةحفأكم ةيلم˘ع،ة˘بأ˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لأ˘صصم تل˘صصاو
ءأيحأا سسما لوا ةجلأعملا ةلمح تلمصش ثيح غلأبلا سسومأنلاو
تارأطإا تأنكصس ،رادي˘صس ،رار˘غ ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا ير˘صضح˘لا عأ˘ط˘ق˘لا

007 يح ،ةصشرف يداو نكصسم002 يح ،ءأبطأ’ا يح ،ةي’ولا

ىدهلا  تأيقرتلا عيمج ،يركصسعلا يحلا ،ةصشرف يداو نكصسم
عم ةازاوملأب .ةصضهنلا ةي˘قر˘تو رو˘هز˘لا ،ة˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ،سسي˘ف˘ن˘لا ن˘با،
ةيلمع لازت ’ اريثك ةنيدملا ينطاوم قرا يذلا سسومأنلا ةبرأحم
مت ثيح، ةرمتصسم ،ةمأعلا تأحأصسلا ،تأصسصسؤوملاو ءأيحأ’ا ميقعت
نم ديدعلا تصسم ،ةي’ولأب ةعصساو ميقعتو ريهطت ةلمح ميظنت
تاءارجإ’ا نمصض اذ˘ه،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لاو ،عراو˘صشلاو ءأ˘ي˘حأ’ا

يف،91 ديفوك أنوروكلا ءأبو يصشفت نم دحلل ةصصأخلا ةيئأقولا
تمأق أمئاد ريهطتلاو ةفأظنلا ريبادت فيثكت رأطإا يفو رخآا قأيصس
ىلع ةفأظن ةلمحب ينوبلا ةيدلب ةكرأصشمب ةفيظن ةبأنع ةصسصسؤوم

30 . ةرصضخوب يح تلمصش ةيدلبلا ىوتصسم
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يرحبلا ديسصلل ينقتلا نيوكتلا ةسسردم اهب تماق

ةبانع ءانيمب نفصسلا ءاصسؤورل ةيصسيصسحت ةلمح
تأيئأملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلل ينقتلا نيوكتلا ةصسردم تمأق
نفصسلا ءأصسؤور سضعب ىلع ةيصسيصسحت ةلمحب سسما لوا ةبأنعب
مارتحا ةرورصضب مهتيعوت عم ةبأنع ةي’ول يرحبلا ديصصلا ءأنيمب
ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا ةرازو ن˘ع ةردأ˘صصلا تادأ˘صشرإ’او تأ˘ي˘صصو˘ت˘˘لا

و ءأبولا اذ˘ه رأ˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ل˘جا ن˘م ة˘يد˘ي˘صصلا تأ˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
اذه، مهتنهم ةصسرأمم ءأنثا نيدأيصصلا عيمج ةمÓصس ىلع ظأفحلا

نمdivoc-91 ءأبولا نم ةيأقولا تادأصشرإا تأعوبطم عيزوت عم
ةردأ˘ب˘م˘لا هذ˘ه تق’ د˘˘قو.ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا تارأ˘˘طإا و ةذ˘˘تأ˘˘صسأا فر˘˘ط
تأهيجوتو حئأصصن نم اريثك اودأفتصسا ثيح نيريثكلا نأصسحتصسا
 .ةفأظنلاو يعأمتج’ا دعأبتلأب قلعتي أميف ةصصأخ ةذتأصس’ا
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 ةرمتسسم لازت ل ةيلمعلا نأاب تدكأا

ةثاغإلا ةفق عيزوت لصصاوت مصستبا ةعومجم
ةثأغإ’ا ةفق عيزو˘ت˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لا م˘صست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م سسمأا لوأا تمأ˘ق
ءأيحأا نم لكب ةزوعملا تÓئأعلا سضعبل ةيئاذغلا تادعأصسملاو
رجح، ازيليا، نولوك’، سسازوا يتيصس’ ، دارم سشوديد، رفأحملا
ةينمأصضتلا أهتاردأبم كلذب لصصاوتل، برح يديصسو ةزارخ، سسيدلا
رجحلا ةرتف لÓخ مهل نوعلا دي ميدقت و ةصشهلا ةئفلا هذه هأجتا
نم سصلختلا ةيأغ ىلإا مهتمÓصس ىلع ظأفحلا لجأا نم، يحصصلا

دي مهل مدق نم لك مصستبا ةعومجم تركصش أمك،ةحئأجلا هذه
ددع ربكأا ةدعأصسمل ةرمتصسم لازت ’ ةيلمعلا نأأب ةدكؤوم نوعلا

.ةجأتحملا تÓئأعلا نم نكمم
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نيدعاقتملأ تاششاعم بشص ببشسب ديربلأ بتاكمب ريبك صضاشضتكأ
ةنتابب ناشضمر ةفق ةناعإأو

تاصشاعم بصصو انمازت كلذو ،ماحدزلاو صضاصضتكلا نم ةلاح صسما ةنتاب ةيلو ديرب بتاكم تدهصش
ثيح ،ىرخا ةهج نم ةزوعملا تÓئاعلل ةصصصصخملا ناصضمر ةفق تاناعا اذكو ،ةهج نم نيدعاقتملا
ذنم اولقنت نيذلا ،نينطاوملل ريباوطو اريبك اصضاصضتكا اهلخادم ماما اميصس ديربلا بتاكم تدهصش
ةمدخ اذكو ةلاكولا ةمدخل ةيصصولا ةرازولا قÓطا مغرو ،مهتاصشاعم بحصسل اهيلا ركابلا حابصصلا
بحصسو ديربلا بتاكمل لقنتلا لا اوباو قبطي مل كلذ نا ريغ ،نينصسملا صصاخصشلا لقنت بنجتل تنرتنلا

ءاول تحت نيوظنملا بابصشلا نم تاعومجم لخدت ىعدتصسا يذلا رملا وهو ،مهصسفنأاب مهتاصشاعم
اميصس ،ديربلا زكارم ىلع نيدفاوتملا نئابزلا ريباوط ميظنتل اوعوطت نيذلا اهريغو ةيريخ تايعمج
فلتخم ربع نملا لاجر اذكو ديربلا بتاكم ناوعا بناج ىلا اذه ،ندملا بلقب ةعقاولاو اهنم ةريبكلا

ريباوط ميظنت يف صسما لاعفلا رودلا مهل ناك نيذلا ،ةيلولا ميلقا ربع ةرصشتنملا ديربلا بتاكم
نع كيهان ،ريباوطلا هذهب رخاو نطاوم نيب ةمÓصسلا ةفاصسمب مازتللا لÓخ نم ،نيدفاوتملا نينطاوملا

ءاج،91 ديفوك ءابو راصشتنل ابنجت ديربلا زكارم لخادم دنع تامقعملا عصضوو ةيقاولا تامامكلا عيزوت
ءانتقا فرعي يذلا ليصضفلا رهصشلاو انمازت ديربلا بتاكمب قوبصسملا ريغ دفاوتلاو اذه صضاصضتكلا

ريبادتلا كلذب نيصسانتم ،اهنع ءانغتصسلا تÓئاعلا بلغل نكمي ل يتلا ةيناصضمرلا مزاوللا فلتخم
.انوروك صسوريف راصشتنا بنجتل ةيئاقولاو ةيئانثتصسلا

ح ناصشوصش
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سسقطلأ لأوحأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

844 ةبقإرم مت اميف
سصخصش725 و ةبكرم

ةيشضق41 ليجشست
ةقايشسلاب ةقلعتم

لÓخ ركشس ةلاح يف
ةبانعب عوبشسأأ

ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘˘لإ تما˘˘˘ق
ة˘ي’و ن˘مأ’ ي˘مو˘م˘ع˘لإ ن˘مأÓ˘˘ل

ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ لÓ˘˘˘˘خ ،ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
ليرفإ81 ىلإإ21 نم ةدتمملإ
ظفح ةيلمع611 ـب ،يراجلإ
،لخدت ةيلم˘ع421 ،ماظنلإ

725 و ة˘ب˘كر˘˘م844 ةب˘قإر˘م
ةيصضق41 ل˘ي˘˘ج˘˘صست سصخ˘˘صش
ةلاح يف ة˘قا˘ي˘صسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
تافلاخم01 ل˘ي˘ج˘صست ،ر˘ك˘˘صس
امك ،ميقرتلإ حإولأا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
رورم ثداح ةحلصصملإ تلجصس
رورم ثدإوح50و دحإو يدام

حرج نع ترفصسأإ ،ةينامصسج
 .سصاخصشأإ90

ةصشيعوب زوزام

صسمأا لجيج ةيلوب ةدع ندمو تايدلب تدهصش
ةيرا˘ج˘ت˘لا لا˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ ا˘مو˘ج˘ه
عّ̆صضب˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو صضر˘˘ع˘˘لا تاءا˘˘صضفو
لولح ةيصشع ةيكÓهتصسإلا داوملا فلتخم ءانتقاو
ى˘ل˘ع ل˘ح˘ي˘صس يذ˘˘لا كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
.تبصسلا دغ دعب وأا ةعمجلا ادغ اما نييرئازجلا

تاو˘عد˘لا م˘غرو ة˘ل˘جاو˘ج˘لا ن˘م فلآلا ل˘˘صضفو
راطا يف م˘ه˘تو˘ي˘ب ة˘مزÓ˘م˘ل ءلؤو˘ه˘ل ةر˘م˘ت˘صسم˘لا
نم تاطلصسلا هيلا تعد يذلا يلزنملا رجحلا
نم جورخلا انوروك صسوريف راصشتنا يدافت لجأا

وحن هجوتلا لÓخ نم رجحلا اذه رصسكو مهلزانم
نم صضرعلا تاءاصضف اذكو ةيراجتلا تÓحملا
رمألا قلعت اءاوصس تامزلتصسملا صضعب ءانتقا لجأا
يتلا ةيلزنملا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا وأا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا˘ب
،ليصضفلا رهصشلا ةبصسا˘ن˘م˘ب ا˘هءار˘صش ءلؤو˘ه دا˘ت˘عا

ارخؤوم اهحتف ديعأا يتلا تÓحملا بلغأا تفرعو
لاحملا اذكو يناوألا عيب تÓحم اهتمدقم يفو
ىت˘حو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
نم قطانم ةدعب اريبك اموجه هكاوفلاو رصضخلا

ن˘ي˘قو˘صست˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘غ صسمأا تد˘ب ثي˘ح ل˘ج˘ي˘ج
أاجاف يذلا رمألا يوصسنلا رصصنعلا نم اصصوصصخ

مهصسفنأا تÓحملا هذه باحصصأا ىتحو نيريثكلا
عراو˘صش تد˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج عراو˘˘صش نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
بلغأا مازتلا لعفب ةيصضاملا مايألا ةليط حابصشأا
ةصصاخو يلزنملا رجحلا تاءارجاب ةيلولا ناكصس
ل˘ي˘لد˘ب صسمأا تر˘ي˘˘غ˘˘ت رو˘˘مألا نأا ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘صسن˘˘لا
تÓحم˘لا بل˘غأا ما˘مأا تد˘هو˘صش ي˘ت˘لا ر˘ي˘باو˘ط˘لا
تايدلبلاب ةعقاولا كللت كلذ يف امب ةيراجتلا

تارو˘ط˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تع˘˘فدو .ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا ند˘˘م˘˘لاو
صشينروكلا ةمصصاعب يحصصلا نأاصشلاب نيمتهملاب
يف موجهلا اذه مهاصسي نأا نم مهفواخم ءادبا ىلا
فلتخمب انوروك صسوريف راصشتنا ةريتو عيرصست
ىلا ةريخألا هذه تصصحأا امدعب ةيلولا قطانم

ةدكؤوم ة˘با˘صصا43 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘˘م صسمأا دود˘˘ح
مارتحا مدع لظ يف اصصوصصخ تايفو ةينامثو
مهتÓحم لخاد ة˘مÓ˘صسلا د˘عاو˘ق˘ل را˘ج˘ت˘لا بل˘غأا

تÓحملا هذه لخاد لوجتلاب مهنئابزل حامصسلاو
تاءار˘˘جإل مار˘˘ت˘˘حا يأا نودو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘كصشب
فلتخمل رركتملا مه˘صسم˘ل ن˘ع كي˘ها˘ن ،د˘عا˘ب˘ت˘لا
دق يتلا رومألا نم يهو ةصضورعملا تازيهجتلا
.رخآاو صصخصش نيب ىودعلا لقن يف مهاصست

 دوعصسم .م

بÓطلإو ذيمÓتلل حامصسلإو انوروك سسوريف راصشتنإ ةحفاكم يف ةمهاصسملل هدوهج نم ءزجك
لماعتم ررق ، مهتÓئاع ةح˘صصو م˘ه˘ت˘ح˘صص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لإ نا˘م˘صض ع˘م م˘ه˘ت˘صسإرد ة˘ل˘صصإو˘م˘ب
تاصصنم فلتخم ىلإإ هتكبصش ربع يناجملإ لوخدلإ ةحاتإإ يزاج لاقنلإ فتاهلإ
يلاعلإ ميلعتلإ و ةينطولإ ةيبرتلإ يترإزو اهتأاصشنأإ يتلإ دعب نع ميلعتلإ

ةرإزو اهيلع تفرصشأإ يتلإ ةردابملإ هذه لصضفب .يملعلإ ثحبلإو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ترإزو ع˘˘م ة˘˘كإر˘˘صشلا˘˘˘ب ت’ا˘˘˘صصت’إو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لإ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي ، ي˘لا˘ع˘لإ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لإو
لوصصولإ نيي˘ع˘ما˘ج˘لإ ة˘ب˘ل˘ط˘لإ كلذ˘كو رإو˘ط’إ

ةعبات˘م˘ل ا˘ًط˘بإر522 ن˘˘˘م د˘˘˘يزإ ىلإإ ا˘˘ً̆نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
عÓط’إو تنرتنإ’إ ىلع ةيميداكأ’إ مهجمإرب

.ةيصسإردلإ مهجهانم ىلع
بيو ةحفصص ريوطتب يزاج تماق ، ةكإرصشلإ هذه نم ءزجك
(/engil-ne-sruoc/zd.yzzejd.www) ط˘˘˘˘˘بإور ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
دعب نع ميلعتلإ معد لجإ نم ةيميلعتلإ تاصصنملإ نم ديدعلإ ىلإ لوخدلإ

.ةيحصصلإ ةمزأ’إ ةرتف لÓخ
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لإ دو˘ه˘ج ي˘ف ، ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف ءا˘بو˘لإ ة˘يإد˘ب ذ˘ن˘م ، يزا˘ج تم˘ها˘صس ة˘ن˘˘طإو˘˘م ة˘˘كر˘˘صشك
ةرإزو عم ةكإرصشلاب ةيعوت ةلمح قÓطإإ قيرط نع انوروك سسوريف راصشتنإ ةبراحمل ةينطولإ
ةرتفلإ هذه لÓخ اهرود بعل يزاج لصصإوتصس .تايفصشتصسملل رانيد نويلم24 غلبمب عربتلإ لÓخ نمو ةحصصلإ
ةمدقملإ ةمدخلإ ةدوج ىلع ظافحلإو اهنئابز ت’اغصشنإ ىلإ عامتصس’إ لÓخ نم ، دÓبلإ اهب رمت يتلإ ةمصساحلإ
.يرئإزجلإ نطإوملل

 ةبلطلاو ذيمقتلا نكمتيزاج
ةيبرتلا جمارب عقوم ىلإ اناجم لوخدلا نم

يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا

 ةينماصضتلإ هتلمح قلطي سسيليبوم

”ةيبطلا تادعملا فلتخم ءانتقق اًعم»

سسيليبوم لصصإوي ،انوروك ءابو هببصس يذلإ يحصصلإ عصضولإ مصضخ يفو ،ةنطإوملإ حورو ةينماصضتلإ هميقل اًيفو
،ةيمومعلإ ةيئافصشتصسإ’إ تاصسصسؤوملإ حلاصصل ةيريخ ةلمح قÓطإإ لÓخ نم هتإدعاصسمو همعد ميدقت يف
،كرابملإ ناصضمر رهصش ةليطو ليرفأإ02 نم إًءإدتبإإ .ةلمحلإ هذه يف ةكراصشملل مإركلإ نئابزلل ةصصرفلإ ًاحنام
عفد ،ديصصرلإ ةئبعتك هوكرتصشم اهب موقي جد002 قوفت ةيلمع لك نع جد01     عاطتقاب سسيليبوم موقيصس
،ةينماصضتلإ ةيلمعلإ هذه فدهت .ةيحصص تإدعم ءانتق’ تاعربت ىلإإ اهلّوحتو ديدج طخ ليغصشت ،ريتإوفلإ
.ةيبونجلإ قطانملإو لظلإ قطانم ناكصس ةدعاصسم ىلإإ ،ليصضفلإ رهصشلإ لÓخ ةيريخ ةيلمع ربكأإ ربتعت يتلإ
.رئإزجلإ يف ةينماصضت ةكبصش ربكأإ ءانبل انيلإإ إومصضنإإ

ooderoO منتغت ،زايتماب ةنطاوم ةسسؤم
ىنمتتو مظعملا ناضمر رهش لولح ةبسانم

.يرئازجلا بعشلا لكل “ كرابم ناضمر“
ل˘˘˘˘ّج˘˘˘˘صس˘˘˘˘ُت ،ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ك
ooderoOلإوط اهروصضح
تح˘ت م˘ير˘ك˘لإ ر˘ه˘˘صشلإ إذ˘˘ه
ل˘فا˘ك˘ت˘لإو م˘صسا˘ق˘ت˘لإ را˘ع˘˘صش
رث˘كأإ بر˘ق˘ت˘لا˘ب را˘ك˘ت˘ب’إو
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘بز ن˘˘˘م
تإردابم ةدع يف ا˘ه˘ما˘ه˘صسإإ
يف .ةيري˘خو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ

حرصص ،ةيئين˘ه˘ت˘لإ ه˘ت˘لا˘صسر
ـل ما˘˘˘ع˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ بئا˘˘˘˘ن
ooderoO،ما˘صسب د˘ي˘صسلإ
يمصساب ،دعصسأإ ““ :ميهإربإ’إ

،ooderoO لا˘م˘˘ع م˘˘صسا˘˘بو
قد˘˘˘صصأإو ّر˘˘˘حأإ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةحصصلاب انيناهتو انتاينمت
بعصشلل راهدز’إو ءا˘ن˘ه˘لإو
لولح ةبصسانمب يرئإزجلإ
.م˘˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘لإ نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘صش

نع ليصضفلإ رهصشلإ إذه لÓخooderoO رّبعُتصس ،اهتداعك .انلامعأإ حلاصصو انمايقو انمايصص لبقتي نأإ هللإ وعدأإ
سسوريفلإ راصشتنإ ةبراحم يف ةيوقلإ اهتمهاصسمب ““.ةيناصسن’إو ةيريخلإ اهتإردابمب نييرئإزجلإ عم اهنماصضت
ةمصساقمب اهرخف نع ّربعُتو بعصصلإ فرظلإ إذه لÓخ اهدوهج ةلصصإوم يف اهمإزتلإooderoO دكؤوت ،انوروك
.ليصضفلإ رهصشلإ إذهل نماصضتلإو ىوقتلإ حور يرئإزجلإ بعصشلإ

!مكناصضمر حصص

...ناصضمر رهصش ةيصشع

 يلزنملأ رجحلأ نورشسكي فلآلأ
 لجيجب ةيراجتلأ تÓحملأ ىلع نومجهيو

حلاصص ريغ جاجدلإ نم غلك35  فÓتإإو زجح مت  اميف
ةدرابلإ نيعب كÓهتصسÓل

اياشضق  يف مهيف  هبتششم صصاخششأأ9 فيقوت
 ةبانعب  ةفلتخم

،ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد و ،را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

27 ـلا لÓخ عصساتلاو نماثلاو  عباصسلاو  عبارلا يرصضحلا  حلاصصمو

يف مهيف هبتصشم ،صصاخصشأا90 ميدقت و فيقوت نم ،ةريخألا ةعاصس
نايب  يف  ءاجام  بصسح  اياصضقلا  هذه  لثمتت  ثيح .ةفلتخم اياصضق
صضرغب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح يف ةبانع  ةيلو نما
ةقرصسلا ،يراجت لحم لخاد نم رصسكلاب ةقرصسلا ةلواحمو ،ةرجاتملا
ةلواحم ،لزنم ةمرح كاهتنإا عم ةقورصسم ءايصشأا ءافخإا و رصسكلاب
مت نيأا ،ةبكرم لخاد نم ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا عم ةقرصسلا
،مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختإا ذاختا

لوأا ،ةدرابلا نيع ةرئاد نمأل ةطرصشلا تاوق تنكمت قايصسلا تاذ يفو
نم ةيمك فÓتإا و زجحب ،ةصصتخملا حلاصصملا عم قيصسنتلاب صسمأا

ةفاك ذاختا مت ثيح ،غلك35 ـب ردقت كÓهتصسÓل حلاصص ريغ جاجدلا

64 رمعلا نم غلابلا ،اهبحاصص قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
ةحصصلا ىلع ظافحلا راطإا يف تايلمعلا هذه لثم لخدتو ةنصس
ةراصشلا ردجتو ،ةينوناقلا ريغ ةيراجتلا تاصسرامملا ةبراحمو ،ةماعلا

اهتايلمع ةعانقلاو ةميزعلا صسفنب لصصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم
ةمÓصسو نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام لك ةبراحمل ةيطرصشلا

ةصشيعوب زوزام.هتاكلتمم
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