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:نوبت .. دÓبلأ يف ةيحسصلأ ةلاحلأ تأروطت قفو ىرجتسس ايرولاكبلأ ةداهسش نأأ دكأأ

ايحسص ارجح سضرفنسس»
ةايح تناك اذإا امراسص
«رطخ يف نينطاوملا

ةيملعلا تقجملا ريرحت ةئيه ةقفارم ىلع لمعت يرازولا ىوتسملا ىلع ةيملع ةنجل ءاشنإ

دعب فرعت مل فلخيس يذلا ينابسإلا راطإلا ةيوه

عوبسأ فرظ يف  ةلاح33 ليجست

انوروك سسوريف
ةبانع برسضي

ةوـــــــــقب
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ناوـــعأا ىلع يدـــتعملا
 سســـــبحلا ةبانعب ةراــــجتلا

7 صص علاط

 هراوتكدلا ةبلط ىلع سضرفي روتيسش
ةيزيلجنألا ةغللاب مهتاحورطأا ميدقت

عنسصم رـــيدم ةـــيحنت
ةبانعب ““لايترف““ عمجم
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ةعاسس رخآا
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61 صص علاط

عوبسسأأ فرظ يف ةيناث لتق ةميرج

ةرايسسب رخآا سسهدي باسش
يحب راجسش دعب Óيتق هيدريو

ةسسبت ةنيدمب ةبرغلا راود

ءأرج نم مهب تقحل يتلأ رأرسضألأ دعب
انوروك سسوريف

لجيجب ديسصلا براوق باحسصأا
ةيلولا رقم مامأا نوجتحي

 طاسشنلا فانئتسساب مهل حامسسلل
5 صص علاط

5 صص علاط
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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ةعمجلأ سسمأأ ةرهصس ثتب ةينطولأ مÓعإ’أ لئاصسو سضعب يلوؤوصسم عم ةيفحصص ةلباقم نوّبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر ىرجأأ
 .ةصصاخلأو ةيمومعلأ ةينطولأ تأونقلأ فلتخم ربع

ديزأأ يرجت تراصص رباخملأ عيمج نأأ لاق

:رأرد يزوف .. ايموي ليلحت004 نم

انوروكب تاباشصإ’ا ددع عافترإا»
«فششكلا ةكبشش عيشسوت ىلإا عجري

يف رارد يزوف روتكدلا ،روتشساب دهعمل ماعلا ريدملا فششك
فششكلا ليلاحت ددع نا سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت

ربع سسوشسحم لكششب عفترا دجتشسملا «انوروك» سسوريف نع
تحبشصا ثيحب ،ينطولا بارتلا ربع ةرششتنملا رباخملا عيمج

،حشضوأاو .طشسوتملا يف ايموي ليلحت004 نم ديزأا يرجت

ليلحت002 يلاوح يرجي ناك دهعملا ربخم نأا ،رارد روتكدلا
نأاو ،رئازجلاب سسوريفلا يششفت ةيادب عم طشسوتملا يف ايموي
عيشسوت ىلا دوعي ايموي ليلاحتلا ددع يف لجشسملا عافتر’ا

اربخم02 ىلا تاي’و ةدعب رباخملا نم ةشسشسؤوملا هذه ةكبشش
فرط نم اهيلع ةرهاشسلا ةيربخملا قرفلا نيوكت دعب كلذو
،لوؤوشسملا سسفن ،فششك ،قايشسلا سسفن يفو.ةماعلا ةيريدملا

ةلبقملا ةليلقلا  مايأ’ا لÓخ نيرخآا نيديدج نيربخم حتف نع
اريششم ،ةكبششلا زيزعتل كلذو راششبو ةليشسملا يتي’و نم لكب
يتلا تامزلتشسملا عيمج ريفوت ىلع ترهشس ةلودلا نأا ىلا
نطاوملا ةحشصب لفكتلا نامشضل ليلاحت نم دهعملا اهجاتحي

،دكأا امك.ليلاحتلا هذه ءارجإ’ ةدحو فلا08 تدروتشسا نا دعب
ةبا˘شصإ’ا ت’ا˘ح دد˘ع عا˘ف˘ترا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،رارد رو˘ت˘كد˘لا
لÓخ تاي’ولا نم ديدعلا ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفب
نيعو ،ةنيطنشسق ،ةبانع رارغ ىل˘ع ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘ي’ا
ةكبشش عيشسوتل عجار ماقر’ا يف عافتر’ا اذه نأا ،ىلفدلا
هذ˘ه نأا ،رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ح˘˘شضوأاو .ف˘˘ششكلا
سسكع اهتقو يف ليلاحتلا ءارجا ةيلمع نم تلهشس ةوطخلا
ةحشصلا تايريدم تناك ثيح, ءابولا روهظل ىلوأ’ا مايأ’ا
’ هنإاف يلاتلابو ةمشصاعلا رئازجلا ىلا ارب ليلاحتلا هذه لقنت

.ديزأا وأا ةعاشس42 دعب ’إا اهجئاتن ىلع لوشصحلا نكمي
S°∏«º.±

:ديزوب نب .. فيطصس ةي’و ىلإأ مويلأ ةينأديم ةرايزب موقيصس

 رئازجلا يف انوروك سسوريف راششتنإا»
«ةيحشصلا ةموظنملا لششف ينعي ’

دب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو نا˘كشسلا و ة˘ح˘شصلا ر˘يزو د˘كأا
ينعي ’ رئازجلا يف انوروك ءابو راششتنا نأا ديزوب نب نمحرلا
لود لك جاتجإا  ءابولا نأاب ادكؤوم  ةيحشصلا ةموظنملا لششف
باونلا ةلئ˘شسأا ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘جإا لÓ˘خ د˘يزو˘ب ن˘ب فا˘شضأاو.م˘لا˘ع˘لا
يحشصلا كلشسلا لامعو ءابطأ’ا نأا ،ناملربلل ىلفشسلا ةفرغلاب
.رئازج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك  ة˘ه˘جاو˘م˘ل لوأ’ا ف˘شصلا ي˘ف نود˘ن˘ج˘م
تايفششتشسملاب ةقلعتملا  عيراششملا نم ديدعلا سصوشصخبو
ديمجتلا عفر نكمي ’ هنإا ريزولا لاق ،ةيحشصلا تاشسشسؤوملاو
اهب رمت يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا بب˘شسب ا˘ه˘ن˘ع
ءا˘ب˘طأ’ا نأا ى˘ل˘ع ،قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لا دد˘ششو.دÓ˘ب˘لا

ل˘كب سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ى˘لوأ’ا فو˘ف˘شصلا ي˘ف نود˘˘ن˘˘ج˘˘م
عرششيشس ةيدقفتلاو ةيناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا را˘طإا ي˘فو.ة˘عا˘ج˘شش
عÓطإ’ا لجأا نم فيطشس ةي’و ىلإا ةرايز يف تبشسلا مويلا

نيبا˘شصم˘لا ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘ط’او كا˘ن˘ه ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع
ةرششابم متيشس هنأا ىلإا اريششم ،«انوروك» سسوريفب ىشضرملاو
رورم دعب فيطشس ةي’وب ديدج ىفششتشسم حاتتفاو لاغششأ’ا
.رئازجلا ىلع مÓشسب ةحئاجلا
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تأءأرجإاب مأزتلإ’أ ةرورصض ىلإأ نينطأوملأ اعد
يحصصلأ رجحلأ

 دجاشسملا نأا دكؤوي يدهملب
ناشضمر رهشش ةليط ةقلغم ىقبتشس

لوأا يدهملب ىفطشصم فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا ريزو دكأا
يبعششلا سسلجملا باون ت’ؤواشست ىلع ةباجإ’ا ةشسلج يف سسمأا
لا˘قو.نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ ة˘ق˘ل˘غ˘م د˘جا˘شسم˘لا ءا˘ق˘بإا ي˘ن˘طو˘˘لا
وأا ةعامج˘لا ءاو˘شس ا˘هرا˘م˘عإا ي˘ف ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب تبا˘غ» يد˘ه˘م˘ل˘ب
لحلا نم نيبيرق نوكنشس» ريزولا لاقو.«حيوارتلا وأا ةعمجلا

عفر نأا ريزولا حشضوأاو.«رثكأا ةيئاقولا تاءارجإ’اب انمزتلا املك
،ةيراجتلا ةطششنأ’او ،ىرخأ’ا تاعاطقلا نع يحشصلا رجحلا

هذه نم تاتقت يتلا مهتÓئاع ةلاعإا نم نينطاوملا نيكمتل ءاج
مدعو ،مهلزانمب مازتل’ا نينطاوملا ةيقب ريزولا اعدو.نهملا
ددع عافترا ةدوع لظ يف ،ىوشصقلا ةرورشضلل ’إا جورخلا
اوفنأاتشسا نيذلا نينطاوملا بلاط امك.انوروك ءابوب نيباشصملا
ىلا ةدوعلا لجأا نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتل’ا ىلا ،لمعلا
.نكمم تقو برقأا يف ةيعيبطلا ةايحلا
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لÓ˘خ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ّدرو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ل˘ئ˘شسأا ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
نونا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘لا˘ب
بناوج˘لاو ،ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يششفتل ةيداشصتق’او ةيعامتج’ا

رايهناو «انوروك» سسوريف ةحئاج
تلوانت امك.تاقورح˘م˘لا را˘ع˘شسأا
فانئ˘ت˘شسا ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا ى˘ل˘ع دودر˘لا
ع˘شضو˘˘لاو ،مÓ˘˘عإ’او ،ة˘˘شسارد˘˘لا
سسي˘˘ئر د˘˘كأا ثي˘˘ح ,ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإ’ا
هنأا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

لظ يف ،ءاشضيبلا ةنشسل دوجو ’
رئازجلا اه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت˘˘˘ب م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لاو
يف نوبت سسي˘ئر˘لا لا˘قو.ا˘نورو˘ك
هنا مÓعإ’ا لئاشسو عم هعمج ءاقل

ادكؤوم ،ءاشضيبلا ةنشسل دوجو ’
يرجت˘شس ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش نأا

عشضولا تاروطت قفو ددحتشسو

سصوشصخب امأا .دÓ˘ب˘ل˘ل ي˘ح˘شصلا
ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘تدا˘˘ه˘˘شش
،(مايبلا) طشسوتملاو (مايكناشسلا)
دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر را˘ششأا˘ف
لح داجيا متيشس هنأا نوبت ديجملا
ذيمÓتلا مهيف امب عيمجلا يشضري
رخأا قايشس يفو.مهرومأا ءايلوأاو

م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘ل˘ل سصي˘خر˘ت˘لا
ا˘ه˘طا˘ششن ة˘لواز˘م ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
كلذكو راجتلا بلاطمل ةباجتشسا

را˘ث’ا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
اهيف تب˘ب˘شست ي˘ت˘لا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا

سسيئر فاشضأاو .«انوروك» ةحئاج

نا˘ك اذا» ه˘نأا Ó˘ئا˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نينطاوملا كÓه ىلا يدؤوي رم’ا
سضر˘ف˘˘نو ءي˘˘شش ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ˘˘ن˘˘شس
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘مار˘شص ر˘ث˘كا تاءار˘جا
ةلحرم ىلا انلشصو اننأ’ يحشصلا
نأاب ناك ي’ حمشسن نلو ةياهنلا
:عباتو .«رفشصلا ةطقن ىلإا انديعي
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘ف«
و ةلا˘ح ل˘ي˘ج˘شست م˘ت˘ي ة˘ي˘شضا˘م˘لا

اعافترا انلجشس مويلا نكل نيتلاح
مدع ببشسب تاباشص’ا ددع يف
يحشصلا رجحلا تاءارجا مارتحا

فاشضأاو .«يعامت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
ءي˘˘شش ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘˘غ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ه˘˘˘نأا

رث˘كأا ا˘ي˘ح˘شص ار˘ج˘ح سضر˘ف˘ي˘شسو
هثيدح متخو .لوأ’ا نم ةمارشص
ه˘نا اد˘كؤو˘م سصو˘شصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف
مدع نيب يوشضع طابترا كانه
تا˘˘با˘˘شصإ’او ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.«انوروك»

:نوبت سسيئرلأ .. دÓبلأ يف ةيحصصلأ ةلاحلأ تأروطت قفو ىرجتصس ايرولاكبلأ ةداهصش نأأ دكأأ

«رطخ يف نينطاوملا ةايح تناك اذإا امراشص ايحشص ارجح سضرفنشس»
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د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘جو
سسمأا ة˘˘ي˘˘ششع نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ئ˘ن˘ه˘˘ت ة˘˘لا˘˘شسر لوأ’ا
مهد˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نع اه˘ي˘ف م˘ه˘ل بر˘عأا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
نم هنولذبي امل هريدقتو هتيحت

ءادتقا ،ةيمنتلا ةكرعم يف دهج
سضا˘خ يذ˘لا ح˘لا˘شصلا ف˘ل˘شسلا˘˘ب

لاقو .دييششتلاو ر˘ير˘ح˘ت˘لا را˘م˘غ
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ة˘لود˘لا نأا ه˘ت˘˘لا˘˘شسر ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت
ديعت يكل،ةمارشصب لمعت فوشس
امك،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘ت˘م˘ي˘ق ل˘م˘ع˘ل˘ل
ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع كلذ˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس
ةقبطلا ةشصاخو ،لا˘م˘ع˘لا ة˘نا˘كم
،ة˘ششه˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لاو ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ة˘ي˘ئار˘ششلا م˘ه˘ترد˘ق ن˘م ع˘فر˘لاو

ةايحلل ةمئÓملا فورظلا ريفوتو
اناميإا ،مهئا˘ن˘بأ’و م˘ه˘ل ة˘م˘ير˘كلا

كر˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ا˘˘ن˘˘م
امك .ينطولا راهدزإÓل يشسيئرلا

د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر  دد˘ج
عيمج لحب مازتلإ’ا نوبت ديجملا
ءا˘˘غ˘˘لإا و ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘˘لا
ل˘˘خد˘˘لا يوذ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لاو دود˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ثيح, ةيعامت˘جإ’ا تا˘ب˘شست˘كم˘لا
تيطعأا» ةيروهمجلا سسيئر لاق
يف عارشسإÓل ةموكحلل تاميلعت
دوقع باحشصأا ةيعشضو ةيوشست
ة˘˘شساردو ،ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل قر˘ط˘˘لا ل˘˘شضفأا

تررشضت يتلا لغششلا بشصانم
ره˘شسلاو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج
تاب˘ل˘ط˘ت˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تارور˘˘˘شضو ي˘˘˘ح˘˘˘ِشصلا ن˘˘˘مأ’ا

فاشضأاو .«يداشصت˘قإ’ا سشا˘ع˘نإ’ا
ان˘ه» Ó˘ئا˘ق نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
تادوه˘ج˘م˘لا ة˘فا˘ك ةو˘ق˘ب ي˘ي˘حأا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘لُذ˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
بشصا˘ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يدا˘شصت˘قإ’ا
ةيعشضولا مغرب روجأ’او لمعلا
مامتهإ’ا انزكر نئلو .«ةبعشصلا
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ةمزأا ببشسب نينطاوملا ةحشصو
دد˘جأا ي˘ن˘نإا˘ف ،سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘˘ك
تاعازن˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ح˘ب ماز˘ت˘لإ’ا
ىلع ة˘ب˘ير˘شضلا ءا˘غ˘لإاو ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ظافحلاو دودحملا لخدلا يوذ
.ةيعامتجإ’ا تا˘ب˘شست˘كم˘لا ى˘ل˘ع
تاميلعت تيطعأا ،ددشصلا اذهبو
ةيوشست يف عارشسإÓل ةموكحلل
لبق ام دوقع باحشصأا ةيعشضو
ل˘˘شضفأا ة˘˘شساردو ،ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت˘˘˘لا
بشصانم ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل قر˘ط˘لا

ءار˘˘ج ترر˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘غ˘˘ششلا

ىلع رهشسلاو ،انوروكلا ةحئاج

نمأ’ا تابل˘ط˘ت˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا

سشا˘ع˘نإ’ا تارور˘شضو ي˘ح˘˘ِشصلا

ةو˘ق˘ب ي˘ي˘حأا ا˘ن˘هو ،يدا˘شصت˘˘قإ’ا

اهلُذبت يت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ة˘فا˘ك

ةيامحل ةيداشصتقإ’ا تاشسشسؤوملا

مغرب رو˘جأ’او ل˘م˘ع˘لا بشصا˘ن˘م

ماتخ يفو .«ةبعشصلا ةيعشضولا

’» نة˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا لا˘ق ه˘ت˘لا˘شسر

تÓ˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘تاو˘˘خأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘شسي

ىلع مكثحأا نأا ’إا لامعلا يناوخإا

ةنايشص لجأا نم مكفوفشص ةئبعت

،بعشصلا فرظلا اذه يف نطولا

ةيمنتلا ةريتو عيرشستل دنجتلاو

ر˘م م˘كل ا˘ئ˘ي˘ن˘هو ،ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ّ

ة

.«يملاعلا مكديعب ىرخأا

ليغصشتلأ لبق ام دوقع باحصصأأ ةيعصضو ةيوصستو دودحملأ لخدلأ يوذ ىلع ةبيرصضلأ ءاغلإاب همأزتلإأ ددج

ةيعامتجإ’ا تابشستكملا ىلع ظافحلاب دهعتيو لامعلا ئنهي ةيروهمجلا سسيئر
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ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تنلعأا

ي˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
سسمأا ة˘ي˘ششع ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘ع  ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’ا
ى˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

.ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا4514
ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع ع˘ف˘ترا ا˘م˘ي˘ف

لا˘م˘ج لا˘قو .ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح354
م˘شسا˘ب ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا رارو˘˘ف

سسور˘ي˘ف د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل

841 ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘˘نأا ،ا˘˘نورو˘˘ك

42 لÓخ ةديدج ةدكؤوم ةباشصا

م˘ت ه˘نأا فا˘شضأاو.ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘شس

ةديد˘ج ةا˘فو ت’ا˘ح3 ليج˘شست

عفتريل ،ةريخأ’ا ةعاشس42 لÓخ

.ةافو354 ىلإا تايفولا يلامجا

،ءافششلا ت’اح سصخي اميف امأا

ىلإا ةديدج ةلاح24 تلثامت دقف

،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘ششلا

ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جا ل˘شصي˘ل

انوروك ةحئاج ةيادب ذنم تيفشش

امك.ةلاح1281 ىلإا رئازجلا يف

ةنجل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ف˘ششك

،انوروك سسوريف ةعباتمو دشصر

نا ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا رارو˘ف لا˘˘م˘˘ج

نوقلتي سصخشش5086 نم ديزا

9771 و لو˘كو˘تور˘ب˘ب جÓ˘ع˘˘لا

اورداغو ءافششلل اولثامت اشصخشش

يف ،راروف فششكو .ىفششتشسملا

ةيمشسرلا هتحفشص ربع رششابم ثب

يعامتجإ’ا لشصاوتا عقوم ىلع

تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع نأا «كو˘ب˘شسيا˘ف»

74 تشسم ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

دكأاو .ينطولا بارتلا ربع ةي’و

يف ارارقتشسا تلجشس رئازجلا نأا

لÓخ تاباشصإ’او تايفولا ددع

قايشسلا يف احشضوم .ةرتفلا هذه

يف اومزتلي مل نينطاوملا نأا هتاذ

ريباد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘م

رجحلا نأا راروف دكأاو .ةيئاقولا

ة˘ي’و ى˘ل˘ع سضر˘ف يذ˘لا ي˘ل˘كلا

.ةيباجيا جئاتن ىطعا ةديلبلا

ءافصشلل ةلاح24 تلثامت يذلأ تقولأ يف

  ةعاشس42 لÓخ انوروك سسوريفب ةافو ت’اح3 و ةباشصإا841

:يناكرب طاقب .. طقف ت’اح7و4 نيب حوأرتي حبصصأأ تايفولأ ددع نأأ لاق

«ةريطخلا ت’احلا ددع نم سصلق انوروك سسوريف نع ركبملا فششكلا»
انوروك سسوريفب اهتباشصا دكؤوملا ت’احلا ددع عافترا نأا ،يناكرب طاقب دمحم روتكدلا ، انوروك ءابو يششفت ةعباتمو دشصر ةنجل وشضع فششك
دشصر ةنجل وشضع ،حشضواو.سسوريفلا نع فششكلا ليلاحت يرجت يتلا رباخملا ةكبشش عيشسوت ىلا لو’ا ماقملا يف دوعي ةريخ’ا ةرتفلا يف سس

تايفو7 ىلا4 نيب ام حوارتي حبشصا مويلا تايفولا ددع نأاو ةريطخلا ت’احلا ددع نم سصلق ركبملا فششكلا نا ،انوروك ءابو يششفت ةعباتمو
اذه تاديقعت يدافتل سضرملا روهظ ةيادب يف ةحشصلا ةرازو اهب تشصوأا يتلا ةيودأ’ا فشصو ةيمها ىلع لدي امم  ،طشسوتملا يف ايموي
دكؤوملا ت’Óحلا ددع يف ةحشضاو ةدايز ىلا ايئاقلت ىدا روتشساب دهعمل ةعباتلا ةديدجلا رباخملا ددع عافترا نأا ،يناكرب روتكدلا فاشضأاو.ءابولا
±.S°∏«º.رئازجلا يف سسوريفلا روهظ نم ىلو’ا ماي’ا لÓخ هب لومعم ناك ام سسكع وهو ،ةحئاجلاب اهتباشصا
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ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج ي˘˘˘فو

صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا باو˘˘˘ن ت’ؤوا˘˘˘˘سست

،دوجلب راسشأا ،ينطولا يبعسشلا

اوملت˘سسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا

.اهب اونطقي نأا مهيلع مهتانكسس

ىل˘ع ة˘ب˘ير˘سض صضر˘ف نأا را˘سشأاو

رابجإ’ يتأات ،ةرغاسشلا تانكسسلا

.ه˘لز˘ن˘م ل˘غ˘سش ى˘ل˘ع ن˘طاو˘م˘˘لا

اذ˘ه نأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأاو

مظ˘ع˘م ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م ءار˘جإ’ا

عيطتسست ’ ةلودلا نأ’ ،لودلا

ا˘م˘ك .تا˘ن˘كسسلا ن˘ي˘يÓ˘م ءا˘˘ن˘˘ب

ةينازيم نأا ،دوجلب لامك فسشك

،يرا˘ج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘كسسلا

ةنسس ذنم رانيد رايلم34 تغلب

قايسسلا صسفن يف ادكؤوم0002.
نينطاوملل قئ’ نكسس ريفوت نأا

نم مغرلاب ،ةلودلا تايولوأا نم
يتلا ةبعسصلا ةي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘لا
بب˘˘سسب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت
راعسسا ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا صضا˘ف˘خ˘ن’ا
«انوروك» ةحئاج ببسسبو طفنلا
م˘لا˘ع˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا حا˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لا

ةيلخادلا ريزو نلعأا امك .لكك

رانيد رايلم62 صصيسصخت نع
,يسسرد˘م˘لا ما˘ع˘طإ’ا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

ءار˘جإ’ا نأا ،دو˘ج˘ل˘ب را˘سشأا ثي˘˘ح
فورظ نيسسحت راطإا يف يتأاي
ةرازو تلجسسو .ني˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
لÓ˘خ دو˘ج˘ل˘ب بسسح ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا
صضع˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘˘سسلا
ماعطإ’ا صصخي ا˘م˘ي˘ف صصئا˘ق˘ن˘لا
.يسسردملا
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ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو دد˘˘سش
نيدلا صسمسش ،يملعلا ثحبلاو
ةسسلج لÓخ لوأ’ا صسمأا روتيسش
نا˘م˘لر˘ب˘˘لا باو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإا
ىلع ينطولا يبعسشلا صسلجملاب
تا˘˘حور˘˘طأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ماز˘˘˘لإا
.ةيزيل˘ج˘نإ’ا ة˘غ˘ل˘لا˘ب هارو˘ت˘كد˘لا

ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي ه˘نأا ر˘يزو˘لا د˘كأاو

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

ة˘غ˘ل˘لا˘ب هارو˘ت˘كد˘لا تا˘˘حور˘˘طأا

ر˘يو˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

عباط ءا˘ط˘عإاو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا

ثدحتو .تاحورطأÓل يم˘لا˘ع˘لا

تاحورطأ’ا لكسشم نع روتيسش

تا˘حور˘طأ’ا ل˘كسشم نإا» Ó˘ئا˘˘ق

’ نييرئازجلا ةبلط˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

ي˘ف ل˘ب ىو˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ف ن˘˘م˘˘كت

ىلإا ةبلطلا روتيسش اعدو .«ةغللا

تاذ نو˘˘كت تا˘˘حور˘˘طأا زا˘˘ج˘˘نإا

ر˘˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا

،رياغم قا˘ي˘سس ي˘فو .ة˘سشو˘سشغ˘م

ةلجم09 نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘سشك

005 ل˘سصأا ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع

ا˘ه˘يد˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م

اهب لومعملا ةيملعلا صسيياقملا

ببسسب كلذ نأا ىلإا اريسشم ،ايلود

ةغللاب مدقت ت’اقملا بلغأا نأا

روتيسش فاسضأاو .طق˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ىلع ةيملع ةنجل ءاسشنإا مت هنأا

فارسشإا تحت يرازولا ىوتسسم

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ةئيه ةقفار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تÓ˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت

ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’او

. ةيملاع ةيملع تÓجم
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ةرغاسشلا تانكسسلا ىلع ةبيرسض ضضرف ةيناكمإا ىلإا حملي دوجلب
هنع توكصسلإ نكمي’و سضوفرم لعف هنأاب لاق

 ءادتعإلاب ددني ةراجتلا ريزو
ةبانعو ركسسعم ةيلوب ةباقرلا ناوعأا ىلع

اهب ماق يتلا ةيجمهلا لامعأ’اب هفسصو امب «قيزر لامك» ةراجتلا ريزو ددن
ادكؤوم ،ةباقرلا ناوعأا دسض ركسسعمو ةبانع ةي’وب راجتلا هابسشأاب مهبقل نم
لاق قايسسلا اذه يفو.هنع توكسسلا نكمي ’و صضوفرم ثدحام نأاب
وه ركسسعمو ةبانع  يتي’وب ةباقرلا ناوعأا هل صضرعتام نا ،هتاذ ةلوؤوسسملا
يف هنأا فدرأاو.اقÓطإا هنع توكسسلا نكمي ’و صضوفرمو لوبقم ريغ لعف
قاوسسأ’ا رارقتسس’ ةرابج تادوهجم ةباقرلا ناوعأا هيف لذبي يذلا تقولا

ءادتعإÓل راجتلا هابسشأا ي˘تأا˘ي ،كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سص ع˘ل˘سسو داو˘م م˘يد˘ق˘تو
ىلع هل هروسشنم يف راجتلا ريزو فاسضأاو.نطولا ءانبأا ةريخ ىلع يدسسجلا

يفظوم عيمج نع ةباينو يسسفن نع ةلاسصأا » ،كوب صسيافلا ىلع هتحفسص
تابوقعلا ىسصقأا قيبطتب ’إا ىسضرن ملو ةيجمهلا لاعفأ’اب ددنن ةرازولا

ةرازو يفظوم ةيامحل ةلادعلا يف قثي هنأاب عباتو.لاجرلا هابسشأا ء’ؤوه ىلع
ءارج عسضولا ةروطخ مغر قوسسلا يف ةيلوطبلا مهماهم ءادأا ءانثأا  ةراجتلا
لاق ةراجتلا ةرازو يفظومل هجوم مÓك يفو.انوروك صسوريف راسشتنا
نيدهاجم اقح مامأا » ،«ڨيزر لامك» ةراجتلا عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا
، ، لوبقم رعسسو ةيعونب بعسشلا اذه ءانبأ’ ةيئاذغ داوم ريفوت  ليبسس يف

¢S°ÉQI.T         .«بعسشلا اذهل هب نوموقت امب خيراتلا مكركذيسس مكل اركسش

كلهتصسملل ةيئإرصشلإ ةردقلإ ىلع ظافحلل

عبانملاو ةيندعملا هايملا راعسسأا
ةراجتلا ريزو بتكم قوف

هايملا راعسسأا ةعجارم ةيناكمإا ىلإا ، «قيزر لامك» ةراجتلا ريزو حمل
ةيئارسشلا ةردقلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ي ا˘م قو˘سسلا ي˘ف ،ه˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
يف رظنلل ةيئاملا دراوملا ةرازو عم قّسسنيسس هعاطق ّنأا ادكؤوم، كلهتسسملل
اهتميقل اقفو امهنيب لسصفلل عبنملا هايمو ةيندعملا هايملا راعسسأا ةيسضق
صسمأا لوأا ،ينطولا يبعسشلا صسلجملاب يوفسش لاؤوسس نع هدر يفو .ةيعفنلا
نيب لسصفلل ةيئاملا دراوملا عاطق عم قيسسنتلاب قيزر دعو صسيمخلا
بئانلا ت’اغسشنا ىلع هتباجا لÓخو .ةلبقملا مايأ’ا يف هايملا نم نيعونلا
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ها˘ي˘م˘لا هذ˘ه «م˘ي˘سسو˘ت» ةرور˘سضب ا˘سضيا ة˘سصا˘خ˘˘لا
داوملا عيمج مسسو ىلع ايلاح لمعت هترازو ّنأا قيزر دافأا ،كلهتسسملا
ريسشم ،ةيئاذغلا

ً
تاعاطق ةدع نع نيلثمم مسضي لمع قيرف بيسصنت ىلإا ا

لك مسسو ةيرابجا صصخت نيناوقو صصوسصنل ريسضحتلا ددسصب ةيرازو
تاميلعت هّجو هّنإا قيزر لاق.و ةئبعملا هايملاو تابورسشملا اهيف امب داوملا

مرتحت ’ ةنحاسش لك زجح لجا نم ةيئ’ولا ةيراجتلا حلاسصملل ةمراسص
ةيميظنتلا صصوسصنلا ّنأا اًدكؤوم ،ةيئاذغلا داوملا لقنب ةسصاخلا طورسشلا

داوملا عيبو صضرع طورسش مارتحا ىلع اسضيأا راجتلا ربجت ةينوناقلاو
ةيزاغلا تابورسشملاو هايملا تاروراق اهيف امب ةيئاذغلا

YÉO∫ GCe«ø

:نييفرحلإو راجتلإ ةيعمج

 هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا ضضافخنإا»
«ناسضمر رهسش نم يناثلا عوبسسألا لÓخ

رسضخلا  راعسسأا صضافخنإا ،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تعقوت
اذه يفو.ناسضمر رهسش نم يناثلا عوبسسأ’ا لÓخ ةيمسسوملا هكاوفلاو
هكاوف˘لاو ر˘سضخ˘لا را˘ع˘سسأا صضا˘ف˘خ˘نإا ع˘قو˘تأا «ة˘ه˘ج˘لا تاذ تلا˘ق قا˘ي˘سسلا
اهل روسشنم يف ةدكؤوم ،ليسضفلا رهسشلا نم يناثلا عوبسس’ا يف ةيمسسوملا

صسفن عم ةنراقملاب راعسسأ’ا طسسوتم نأا كوب صسيافلا ىلع اهتحفسص ربع

امأا ،غكلا يف جد02 لدعمب لقأا هكاوفلاو رسضخلاب قلعت اميف ةنسسلا ةرتف
لدعمب لقأا ءاسضيبلا موحللا امنيب ،طسسوتملا صسفن ءارمحلا موحلل ةبسسنلاب

ءارمحلا موحللا راعسسأ’ ينطولا طسسوتملا نا ،تفاسضأاو.غلكلا يف جد08

اطاطبلا ،جد06 مطامطلا ،جد002 ءاسضيبلا موحللا ،جد0041 وه مويلا

ولحلا لفلفلا ،جد021 ةنابلجلا ،جد07 نونرقلا جد05 لسصبلا ،جد04

022 زوملا ،جد052 نوميللا ،جد07 ةطلسسلا جد06 ةعرقلا ،جد011

تحسضوأاو.يسضاملا جد08 ب رمحأ’ا خيطبلا و جد011ةسشميسشملا ،جد

هكاوفلاو رسضخلا نم راطنق نييÓم3 نم رثكأا قيوسست مت هنأا ةهجلا تاذ

لÓخ ءاسضيبلاو ءار˘م˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘عو˘ن˘ب مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ن˘ط ف˘لأا52 يلاوحو
رسضخلا راعسسأا صضافخنا عقوتت اهنأاب ةدكؤوم ،ناسضمر نم لوأ’ا عوبسسأ’ا

.ميركلا ناسضمر رهسش نم يناثلا عوبسسأ’ا لÓخ موحللاو هكاوفلاو
S°ÉQI.T¢

قيقحتلإ تايرجم قيمعت بلط ببصسب

ضضفرت رئازجلا ءاسضق ضسلجمب ماهتإلا ةفرغ
يريدغ يلع دعاقتملا ءاوللا نع جارفإلا

جارفإ’ا بلط صسمأا لوأا رئازجلا ءاسضق صسلجمب ماهت’ا ةفرغ تسضفر
صسبحلا يريدغ عاديإا م˘تو.ير˘يد˘غ ي˘ل˘ع ،د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘ل˘لا ن˘ع تقؤو˘م˘لا

ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق نم رمأاب،9102 ناوج31 موي ،تقؤوملا
ميلسست يف ةكراسشملاب قلعتت ىلوأ’ا نيتمهتب هتعباتم دعب ،ءاسضيبلا رادلا

داسصتق’اب صسمت اهئÓمع وأا ةيبنجأا لود ىلإا تادنتسسم وأا ءايسشأا ،تامولعم
حورلاب صساسسملاب قلعتتف ةيناثلا ةمهت˘لا ا˘مأا.ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا˘بو ي˘ن˘طو˘لا

نم57 ةداملاب هيلع بقاعملا لعفلا ،هب رارسضإ’ا دسصق صشيجلل ةيونعملا
ببسسب ناك جارفإ’ا صضفر ببسس نأا انرداسصم تدكأاو.تابوقعلا نوناق

صصوسصخب رثكأا تامولعم نم نكمتلاو قيقحتلا تايرجم قيمعت بلط

±.S°∏«º.مهتلل ةهجوملا مهتلا

ةيملعلإ تÓجملإ ريرحت ةئيه ةقفإرم ىلع لمعت يرإزولإ ىوتصسملإ ىلع ةيملع ةنجل ءاصشنإإ

ةيزيلجنألا ةغللاب مهتاحورطأا ميدقت هراوتكدلا ةبلط ىلع ضضرفي روتيسش
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ةسسايسسلا تايلمع ةنجل تمدقأا
ذاختا ىلع رئازجلا كنبل ةيدقنلا

ةد˘يد˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ةيكنبلا ةلويسسلا زيزعتل ةيمارلا
ن˘م ة˘عو˘مد˘م ذا˘خ˘˘تا م˘˘ت ثي˘˘ح,
هتدقع عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ر˘ي˘باد˘ت˘لا
دبع ن˘ب ن˘م˘يأا ة˘سسا˘ئر˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا
رئازجلا كنب ظفا˘ح˘م ،نا˘م˘حر˘لا

م˘˘˘˘هأا صضار˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ صصسصخ
،يداسصت˘ق’ا ع˘سضو˘لا تارو˘ط˘ت
ي˘ن˘طو˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا و يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ىدملا ىلع هقافآا اذكو يلودلاو
اسصوسصخ ،طسسوتملاو ريسصقلا
،مخسضتلا روطتب ةقلعتملا كلت
صضر˘ق˘لا ،ة˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا

ءوسض يفو .يداسصتق’ا ومنلاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘قا˘فآاو تارو˘ط˘ت˘لا هذ˘˘ه
رق ،طسسوتملا ىدملا

ّ
ةنجل تر

ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا لد˘ع˘م˘لا صضي˘ف˘خ˘ت
ةداعإا تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لا

ةطقن52 ـب ةيسسيئرلا ليومتلا

3 دنع هت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ل (52,0) صسا˘سسأا

لدعم صضيفخت و52,3 نم ’دب

8 نم ةيرا˘ب˘جإ’ا تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

ـب ح˘م˘˘سسي˘˘سس ا˘˘م و˘˘ه و6 ى˘˘لإا
˘ما˘ه ي˘فا˘˘سضإا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت»
صسف˘ن ي˘ف رر˘ق˘ت و .«ة˘لو˘ي˘˘سسل˘˘ل
ليومت ةداعإا تابتع عفر راطإ’ا
ةيمومعلا قاروأÓل رئازجلا كنب

ةئاملاب09 نم صضوافتلل ةلباقلا

ةبسسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب59 ىلإا
نم لقأا ةيقبتملا تاقاقحتسسÓل

09 ىلإا ةئاملاب08 نم و ةنسس
تاقاقحتسسÓل ةبسسنلاب ة˘ئا˘م˘لا˘ب

نم لقأا ىلإا ةنسس1 نم ةيقبتملا

ىلا ةئاملاب07 نم و تاونسس5

ةد˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب58
نم ربكأا ةيقبتملا تاقاقحتسس’ا

كنب دكأا و.تاونسس5 يواسست وأا
ر˘لا نأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ّ
تا˘ب˘ت˘ع ي˘ف ع˘ف

قاروأÓ˘˘˘ل ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا
،صضوافت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

يف ةلباقم ةهجك ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ي ي˘ت˘لا
ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اهتردق ةدايزب كونبلل حمسستسس»
كنب ىدل ل˘يو˘م˘ت˘لا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
تارار˘˘ق˘˘لا تءا˘˘جو .ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
عامتجا يف ةذختُملا كلت زّزعُتل»

ن˘م كلذو،0202 صسرا˘م01
ة˘لو˘ي˘سس صشماو˘ه ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا
،ي˘فر˘سصم˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا

كو˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
معد دراوم ةيلاملا تاسسسسؤوملاو
دا˘سصت˘ق’ا ل˘يو˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
نمو .«ةلوقعم فيلاكتب ينطولا
يتلا ةيفاسضإ’ا ريبادتلا هذه نأاسش
ر˘ق

ّ
ح˘م˘سست نأا ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ا˘هر

اعدو.يداسصتق’ا طاسشنلا معدب
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو كو˘ن˘ب˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا
عم ماتلا لعاف˘ت˘لا» ى˘لإا ة˘ي˘لا˘م˘لا

عيمج ذاختا ىلإا و تارارقلا هذه
نم ةمزÓلا تاردابملاو ريبادتلا
صضور˘ق صضور˘˘ع ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جأا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘لو ،ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘لاو
لكسشب ةرِم˘ثَ̆ت˘سس˘ُم˘لاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

يلاتلابو ةلوقع˘م ة˘ف˘ل˘كت˘ب ،ما˘ع
دا˘˘سصت˘˘ق’ا ر˘˘يّو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ةد˘يد˘ج قا˘فآا و˘ح˘ن ي˘ن˘طو˘لا

يو˘˘˘قو مرا˘˘˘سص ماز˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ةادأا ة˘نر˘سصع ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘كاو˘م˘ب
هذه ربتعت امك.ينطولا جاتنإ’ا
,ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب بسسح ,ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لÓ˘˘حإ’ ى˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو˘˘˘لا
قفو ينطولا جاتنإ’اب تادراولا
فرا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا

يزكرملا كنبلا نلعأا  امك.اهيلع
اق˘فو ىر˘خأا ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا» ن˘ع
يدا˘سصت˘ق’ا ع˘˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
يتلا تامييقتلل ةاعارمو دÓبلل
رئازجلا كنب حلاسصم اهيرجُتسس
كونبلا اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
ذيفن˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
رق يتلا ريبادتلا

ّ
،رئازجلا كنب اهر

م˘عد˘ل ة˘فدا˘ه˘لا كل˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’
راثآا ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا تا˘كر˘سشلا
.دجتسسملا «انوروك» صسوريف

ليومتلإ ةداعإإ تايلمع ىلع قبطملإ يهيجوتلإ لدعملإ سضيفخت اهنم

ةيدقنلا ةلويسسلا زيزعتل ةديدجلا تاءارجإلا نم ةلمج عسضي رئازجلا كنب

ةيئاقولإ ريبإدتلإ رإرمتصسإإ راطإإ يف
انوروك سسوريف راصشتنإإ نم

تارايسسلا ةميسسق ليسصحت لاجآا ديدمت
مداقلا ناوج03 ةياغ ىلإا

ةياغ ىلإا0202 ةنسسل تارايسسلا ةميسسق ليسصحت لاجأا ديدمت مت

بسسح اقباسس ددحملا ةيراجلا ةنسسلا نم يام13 صضوع ناوج03

بجومبو.52 مقر ةيمسسرلا ةديرجلا يف روسشنملا يرازولا رارقلا
يف ةيوار نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو لبق نم يسضمملا رارقلا اذه

تارايسسلا ةميسسق ليسصحت ةرتف ديدمت مت ، يسضاملا ليرفا02

ةعبارلا ةعاسسلا ىلع لبقملا ناوج03 ةياغ ىلإا0202 ةنسسل

يه (IGD) بئارسضلل ةماعلا ةيريدملا،2 ةداملل اقفو و .’اوز
،تارايسسلا ةميسسق عفد نوكيو .رارقلا اذه ذيفنت نع لوؤوسسملا
صصخت ،ديربلا بتاكمو ةيبيرسضلا تاداريإ’ا ىوتسسم ىلع ةحاتملا

لقن تابكرمو ةيعفنلا تابكرملاو ةيحايسسلا تارايسسلا يكلام
نم ةيئاقولا ريبادتلا لÓخ نم قباسسلا يف مت دقو .نيرفاسسملا
تارايسسلا ةميسسق ءانتق’ لجأا رخآا ليجأات انوروك صسوريفلا راسشتنا

±.S°∏«º.0202 يام13 ةياغ ىلإا0202 ةنسسل
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لامع˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تحر˘ت˘قا
ريزو عم هتدقع عامتجا لÓخ ةيبرتلا
طوعجاو دم˘ح˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
لكل ةيكاردتسسا تانا˘ح˘ت˘ما م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لدعم ىلع ل˘سصح˘ت ن˘م˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

يئادتب’ا يف01 نم5و5.4 نيب

يف99.9 ىلإا9 نم لدعم ىلعو
لÓ˘˘خو .يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا و ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

5 ه˘˘ي˘˘ف تكرا˘˘سش يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةيرئازجلا با˘ق˘ن˘لا تحر˘ت˘قا تا˘با˘ق˘ن
ميلعتلا ةداهسش ليجأات ةيبرتلا لامعل
عوبسس’ا ىلا ايرولاكبلاو طسسوتملا
ىلع دامتع’ا عم ربمتبسس نم يناثلا

نيلسصفلا يف تاميلعت نم مدق ام

ءاغلا  تحرتقا امك .يناثلاو لو’ا

باسستحاو يئادتب’ا ميلعتلا ةداهسش

ىلع يناثلاو لو’ا نيلسصفلا لدعم

لو’ا نيلسصفلا لدعم دامتعا متي نا

، ةثÓثلا راوطأÓل لاقتنÓل يناثلا و

تاسسسسؤوملا باوبا حتف صصرحلا عم

نم ريخ’ا عوبسسأ’ا يف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت د˘˘˘˘سصق توأا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش

دعوملا اذهل اي˘سسف˘ن ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا

.يسساردلا م˘هرا˘سسم ي˘ف ير˘ي˘سصم˘لا

ةينطولا ةباقنلا  تحرتقا اهتهج نم

ءارجا ةيبرتلا ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

رو˘ط˘لا ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘ه˘ن تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما

طسسوتملا ميلعتلا ةداهسشو يئادتب’ا

ربمتبسس ر˘ه˘سش ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سشو

.مداقلا

لاقتنإ’إ ت’دعم باصسح ةيفيك يف يئاهنلإ لصصفلإ راظتنإإ يف

ةنيعم ةئف لاقتنإل ةيكاردتسسا تاناحتما
ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا ذيمÓت نم



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح5795ددعلا0202 يام20 تبسسلا4

www.akhersaa-dz.com

 عوبسسأا فرظ يف  ةلاح33 ليجسست

ةوقب ةبانع برسضي انوروك سسوريف
ةعفد انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةلاح33 ليجسست نع ةحسصلا ةرازو تنلعأا امدعب ةيقيقح ةمدسصل سسمأا لوأا ةبانع ةي’و ناكسس سضرعت

.عسضولا ىلع ةرطيسسلا متي مل لاح يف ةءوبوملا تاي’ولا رثكأا نيب نم نوكتل ةتباث ىطخب ريسست ةي’ولا لعج ام وهو ةدحاو

اعسساو اراسشتنا ءابولا ةرئاد تفرع اميف

نم ءافسشلل سصاخسشأإ50 لثامت
ةنتابب91 ديفوك سسوريف

سصاخسشأأ50 ني˘ي˘سضا˘م˘لأ ن˘ي˘مؤ˘ي˘لأ لÓ˘خ ردا˘غ
لكسشب مه˘ما˘سسجأ ؤ˘ل˘خ د˘كا˘ت د˘ع˘ب ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

نيتلاح مهنيب نم،91 ديفؤك سسوريف نم يئاهن
ددع كلذب عفتريل ،ةنأورمب رمنلأ يلع ىفسشتسسمب
ىلع انورؤك ءابو نم ءافسشلل تلثلمت يتلأ ت’احلأ

دعب ،ةلاح03 نع ديزي ام ىلأ ةنتاب ةي’و ىؤتسسم

أورداغ اسصخ˘سش82 ـل ءا˘ف˘سش ت’ا˘ح تل˘˘ج˘˘سس نأ
نع ديزي ام ذنم ةقرفتم تأرتف ىلع ىفسشتسسملأ
نسسذلأ ةيقبلأ لثامت راظتنأ يف أذه ،نآ’أ نم رهسشلأ
،ةي’ؤلأ تايفسشتسسم ديدع ربع جÓعلل نؤعسضخي

ةيمؤمعلأ ةسسسسؤؤملأ ،سسواقن ىفسشتسسم رأرغ ىلع
ة˘نأور˘م ،سسيرأ ى˘ف˘سشت˘سسم ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’أ

ةر˘ئأد تع˘سسؤ˘ت د˘ق ءا˘بؤ˘لأ نأو ا˘سصؤ˘سصخ ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
نم امامت ةيلاخ تناك ىرخأ تايدلب لمسشتل هراسشتنأ
ريفاسصعلأ نؤيع ،داقميت ةيدلب رأرغ ىلع سسوريفلأ
راظ˘ت˘نأ ي˘ف أذ˘ه ،أر˘خؤؤ˘م ت’ا˘ح ا˘ه˘ب تل˘ج˘سس ي˘ت˘لأ
ـلأ تزواجت يتلأ ءابؤلل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لأ ما˘قر’أ ن˘ي˘ي˘ح˘ت

مت ةلاح05 نع ديزي ام اهنم ،ةنتاب ةي’ؤب001
را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ر˘ي˘نا˘كسسلأ ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ن˘ع ف˘سشكلأ

ثيح ،اهب ةقلعتملأ ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن رؤهظ
ناطرسسلأ ةح˘فا˘كم ز˘كر˘م ر˘ب˘خ˘م دا˘م˘ت˘عأ نأا˘سش ن˘م
ديفؤك ءابو نع فسشكلل سصاخلأ ربخملأ أذكو ةنتابب

اهيف كؤكسشملأ ت’احلأ سصيحسشت يف عأرسس’أ91
نم دحلأو ءابؤلأ يف مكحتلل اهنم ةباسصملأ لزعو
ح ناسشؤسش .راسشتنأ

تايدلب ربع ةيسضاملا ةعاسس84 يف تلجسس
ةلسشنخو راسشسش ،لمحملا ،ةماحلا ،لÓج

عفتريل ةديدج تاباسصإإ4
ةدكؤوم ةباسصإإ43 ىلإإ مقرلإ

 ةيلولاب انوروك سسوريفب
تاباسصإ’أ ددع سسيمخلأ سسمأأ لوأأ مؤي ءاسسم عفترأأ

ةلاح43 ىلإأ ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’ؤ˘ب ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

4 ليجسست ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ نأأ دعب ،ةدكؤؤم
 .سسيمخلأ و ءاعبرأ’أ يمؤي ةديدج ت’اح

تاباسصإأ3 ءاعبرأ’أ مؤي ةلسشنخ ةي’و تلجسس ثيح
ةدحأو ةلاح تلجسس سسيمخلأ مؤيو انورؤك سسوريفب

ماقرأأ بسسح ةدكؤؤم ةباسصإأ43 ىلإأ مقرلأ عفتريل
ةحسصلأ ةيريدم عم سضقانتت يتلأ ةينعملأ ةرأزؤلأ
ةيريدم نايب ريسشي لأزي ’ ثيح ،تايفؤلأ ددع يف

سسوريفب ةافو ت’اح3 دؤجو ىلإأ ةلسشنخب ةحسصلأ
ةحسصلأ ةرأزو ماقرأأ ريسشت امنيب ،ةي’ؤلاب انورؤك
،طقف ةافو يت˘لا˘ح ى˘لإأ ي˘نور˘ت˘كلإ’أ ا˘ه˘ع˘قؤ˘م ر˘ب˘ع

تايفو3 يه يلسشنخ˘لأ ن˘طأؤ˘م˘لأ د˘ن˘ع د˘كؤؤ˘م˘لأو
نم خيسشل ةيناثلأو ،راسشسشب برتغم خيسشل ىلوأ’أ

 .سسياق ةنيدم نم ةديسسل ةثلاثلأو ،ةلسشنخ ةنيدم
ردسص ةلسشنخ ةي’ؤب ةحسصلأ ةيريدمل نايب فسشكو
انورؤك سسوريفب نيباسصملأ مقر نأأ سسيمخلأ ءاسسم

3 ليجسست دعب ةلاح43 ىلإأ عفترأ ةي’ؤلأ ربع
ت’ا˘ح˘لأ نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ي˘ف ءا˘ج ءا˘ع˘برأ’أ مؤ˘˘ي ت’ا˘˘ح

ةنسس72رمعلأ نم غلبت ةباسشل ىلوأ’أ يه ةثÓثلأ
ة˘ي˘نا˘ث˘لأ و لÓ˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘م˘ي˘ق˘˘م (سس ،ق ) ى˘˘عد˘˘ت

64 لÓج ةيدلبب ةميقم ( ع ،ف ) ىعدي سصخسشل
غلبي ( ع ،ح ) ىعدي سصخسشل ةثلاثلأ ةلاحلأ و ،ةنسس

مؤيو ،ةماحلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘ق˘م ة˘ن˘سس27 رمع˘لأ ن˘م

45 (ع ،سس ) ىعدي سصخسشل ةلاح تلجسس سسيمخلأ
دهعم ليلاحت تفسشك لمحم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘ق˘م ة˘ن˘سس
تن˘ل˘عأأ ا˘م˘ك .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم م˘ه˘نأأ رؤ˘ت˘سسا˘ب

تحت ت’اح11 و ءافسش ةلاح02 ليجسست ةيريدملأ

4 ج˘ئا˘ت˘ن نأأ تف˘سشك ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘ي˘˘فو3 و جÓ˘ع˘لأ
لÓخ ةيبلسس تناك مهتباسصإأ يف هبتسشم سصاخسشأأ

 تاسشؤهلب نأرمع .ةيسضاملأ ةعاسس84

¯ hd«ó gô…

ةي’ؤب انورؤ˘ك ءا˘بو ة˘ي˘ع˘سضو تفر˘ع
عيباسسأأ ةدع رأدم ىلع أرأرقتسسأ ةبانع
ة˘˘ع˘˘سضب ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
يف اهب سسأاب ’ ةرتفل ثيح ،ت’اح
بسسح كلذو تا˘با˘سصإأ ر˘سشع˘لأ دود˘˘ح
اهنع نلعت تناك يتلأ ةيمؤيلأ تانايبلأ

ناكسس سضعب نأأ مغر ،ةحسصلأ ةرأزو
نم كلذو اهيف ككسشي ناك ةي’ؤلأ

ددعلأ نؤك نع تامؤلعم لوأدت لÓخ
هبتسشملأ ت’احلأ نأأو اسصؤسصخ ،ربكأأ
ع˘سضو لÓ˘خ ن˘م د˘يأز˘ت˘ت تنا˘ك ه˘˘ي˘˘ف
سصاخسشأاب لاسصتأ ىلع أؤناك سصاخسشأأ

نكلو يحسصلأ رجحلأ يف نيباسصم
نئم˘طأ ه˘نأأ ود˘ب˘ي ي˘با˘ن˘ع˘لأ ن˘طأؤ˘م˘لأ
ةيمسسرلأ ماقرأ’أ ىلإأ رظنلاب عسضؤلل
اهتعيبط ىلإأ دؤعت ةايحلأ لعج ام ؤهو
عرأؤ˘سشلأ ي˘ف لؤ˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
لكسشب ةيؤسضؤف˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ را˘سشت˘نأو
عسضؤلأ نأاب مهنم أداقتعأ قؤبسسم ريغ
نأأ مغر ،ةرطيسسلأ تحت ةي’ؤلأ يف
قباسس حيرسصت يف دكأأ ةحسصلأ ريدم
دعب اسضيأأ ق˘ل˘ق˘م ح˘ب˘سصأأ ع˘سضؤ˘لأ نأا˘ب
ةي’ؤلأ يف ةيئابؤلأ رؤؤبلأ ددع عافترأ
نينطأؤملأ ىلإأ ءأدن هجوو ةتسس ىلإأ

نكلو مهلزانم مأزتلأ لجأأ نم اهتقو
نأأ دعب اسصؤسصخ ،ثدحلأ ؤه سسكعلأ

ةطسشنأ’أ نم ددعل ةمؤكحلأ تحمسس
ن˘م نأرود˘لأ ى˘لإأ ةدؤ˘ع˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

هد˘˘ق˘˘ت˘˘نأ يذ˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ ؤ˘˘هو د˘˘˘يد˘˘˘ج
ةيبلسسلأ هج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظو نور˘ي˘ث˘كلأ

ي˘سسا˘ي˘ق عا˘ف˘ترأ لÓ˘خ ن˘م ةر˘سشا˘˘ب˘˘م
.ايمؤي نيباسصملأ دأدعأ’

يف تلجسس ةديدج ةلاح33
! موي يف سسيلو عوبسسأا

ةحسصلأ ةرأزو عقؤم يف ءاج امل اقفو

هيف نلعأأ يذلأ مؤيلأ يأأ ليرفأأ03 مؤي
،ةبانع ةي’ؤب ةديدجلأ ت’احلأ نع
ىلإأ ليجسست مت هنأاب تركذ ةرأزؤلأ نإاف

ةديدج ةلاح33 رؤكذملأ خيراتلأ ةياغ

عفتريل ،ةافو ت’اح40 ىلإأ ةفاسضإ’اب
ةدكؤؤم˘لأ ت’ا˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’أ دد˘ع˘لأ

هذه نأأ ريغ ،ةلاح85 ىلإأ ةي’ؤلاب
مؤي يف لجسست مل ةديدجلأ ت’احلأ

لماك عؤبسسأأ رأدم ىلع امنإأو دحأو
ر˘خآأ““ ـل م˘ي˘ل˘ع رد˘سصم هد˘كأأ ا˘˘م ؤ˘˘هو
ت’احلأ نأأ اسضيأأ حسضوأأ يذلأ ““ةعاسس
ت’احب قلعتت اهنع نلعملأ ةدكؤؤملأ

ذنم ىفسشتسسملاب دجأؤتت اهيف هبتسشم
اهتباسصإأ ديكأات مت اهنم ةعفد رخآأو مايأأ
ة˘ت˘سسب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو سسي˘م˘خ˘لأ مؤ˘ي

ليسصافتلأ يهو ةدكؤؤم ةديدج ت’اح
ة˘ح˘˘سصلأ ةرأزؤ˘˘ب رد˘˘ج˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ
ببسستت ’ ىتح اهلسصافت نع نÓعإ’أ

ة˘ي’و نا˘كسس ط˘سسو ع˘ل˘ه ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ت’ا˘ح˘لأ دد˘˘ع فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘ع˘فد ا˘عا˘ف˘ترأ ا˘سضيأأ ا˘ه˘ي˘ف ةد˘كؤؤ˘م˘لأ

سصا˘خ˘لأ ر˘ب˘خ˘م˘لأ لؤ˘خد د˘ع˘ب ةد˘˘حأو
،أرخؤؤم ةمدخلأ انورؤك ليلاحت ءأرجإاب

،Óيلحت03 يلأؤح ايمؤي يرجي ثيح
ت’ا˘ح˘لأ نإا˘ف ه˘تأذ رد˘سصم˘ل˘ل ا˘ق˘˘فوو
رثكأأ عافترÓل ةحسشرم ةبانع ةي’ؤب
نم ديدعلأ نأأ رابتعاب ،مايأ’أ مداق يف
ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ت’ا˘ح˘˘لأ
تناك لاح يفو دعب اهليلاحت اهجئاتن
ةي’و نإاف ةيباجيإأ ةريخأ’أ هذه ةجيتن

تاي’ؤلأ ر˘ث˘كأأ ن˘م ح˘ب˘سصت˘سس ة˘با˘ن˘ع
ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘سشت˘ن˘ي ي˘ت˘˘لأ

سضعب نأأو اسصؤسصخ ،نطؤلأ ىؤتسسم
لامعتسساب اهتباسصإأ ديكأات مت ت’احلأ
.ريناكسسلأ

يلخادلا بطلا ةحلسصم
لبقتسست ““انيسس نبا““ ىفسشتسسمب

ةديدجلا ت’احلا

ةد˘كؤؤ˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ نأأ رد˘سصم˘لأ د˘˘كأأ
مت انورؤك سسوريفب ةباسصملأ ةديدجلأ

بطلأ ةحلسصم ىؤتسسم ىلع اهعسضو
يتلأ ““انيسس نبأ““ ىفسشتسسمب يلخأدلأ
هذه لاب˘ق˘ت˘سس’ ا˘ق˘ب˘سسم ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت م˘ت
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ تأا˘˘ترأ ثي˘˘ح ،ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف عأر˘˘سسإ’أ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لأ

ة˘سصسصخ˘م ةد˘يد˘ج ة˘ي˘˘ب˘˘ط ح˘˘لا˘˘سصم
،انورؤك سسوريفب ةباسصملأ ت’احلل
ةيدعملأ سضأرمأ’أ ةحلسصم نأأ رابتعاب
دعت مل ““نابرسض ميكحلأ““ ىفسشتسسمب
عيمج لÓ˘غ˘ت˘سسأ م˘ت ثي˘ح ،م˘ه˘ل ع˘سست
تدجو ثيح ،اهيف ةدؤجؤملأ ةرسسأ’أ
ىلع ةربجم اهسسفن ةيسصؤلأ تاهجلأ
ىلع ءابؤلأ أذهب ةسصاخ ةحلسصم حتف
مسضت راجحلأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ىؤ˘ت˘سسم

ةيلمعلأ عيسسؤت ةيناكمإأ عم ،أريرسس02
ىرخأأ ةيحسص لكايه لمسشتل Óبقتسسم
.رثكأأ ددعلأ عفترأ لاح يف

ديرب بتكم يف ئراوط ةلاح
ةلاحب هابتسش’ا دعب ملاسس يديسس

رداسصم تدكأأ ،ةلسص يذ قايسس يف
بتكم نأأ ““ةعاسس رخآأ““ ـل ةقباطتم
دهسش ينؤبلأ ةيدلبب ملاسس يديسس ديرب

كلذو عؤبسسأ’أ أذه رحب ئرأؤط ةلاح
سضبا˘ق ة˘˘با˘˘سصإأ ي˘˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘سش’أ د˘˘ع˘˘ب
عم لسصأؤت هنأاب نيبت يذلأ بتكملأ

سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصإأ تد˘كأا˘ت ت’ا˘˘ح
مت دقف اهتأذ رداسصملل اقفوو ،انورؤك
يزأرتحأ ءأرجإا˘ك د˘ير˘ب˘لأ بت˘كم ق˘ل˘غ
يف ،ليلاحتلأ جئاتن رؤهظ نيح ىلإأ
ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لأ مÓ˘˘عإأ م˘˘ت يذ˘˘لأ تقؤ˘˘لأ
يف يحسصلأ رجحلأ مأزتلأ ةرورسضب
.مهلزانم
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لغتسشي يبط مقاط دأرفأأ عسضو مت
ةمايزب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلاب
نهر لجيج ةي’و برغ ةيرؤسصنم
هابتسشإ’أ دعب كلذو يحسصلأ رجحلأ
انورؤك سسوريف لاقتنأ ةيناكمأ يف
ةيفلخ ىلع مقاطلأ أذه دأرفأأ ىلأ
ن˘ي˘سضير˘م بي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ه˘˘فأر˘˘سشأ
ةرؤكذ˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘م نأرد˘ح˘ن˘ي
.انورؤ˘ك ا˘م˘ه˘ل˘م˘ح د˘كأا˘ت ن˘يذ˘ل˘لأو
رؤكذملأ مقاطلأ دأرفأأ عسضو ررقتو
ة˘ت˘سسو ن˘ي˘ت˘ب˘ي˘ب˘ط ن˘م ل˘كسشم˘˘لأو
يح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘هر ن˘ي˘سضر˘م˘م
نيسضيرم ة˘با˘سصأ ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ د˘ع˘ب

رؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لأ م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ دأر˘˘˘فأأ نا˘˘˘ك
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘جÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘فر˘˘سشي
تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ ىؤتسسم
ةيلحاسسلأ ةيرؤسصنم ةمايز ةيدلبب

تاميل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ نود ن˘م كلذو
لكسشو ،اهيلع سصؤسصنملأ ةياقؤلأ
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصأ ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكلأ
ا˘نورؤ˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘سضير˘˘م˘˘لأ

ي˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ دأر˘˘فأ’ ة˘˘مد˘˘سص
فواخملأ تمظاعت امدعب رؤكذملأ

تلقتنأ دق ىودعلأ نؤكت نأأ نم
ن˘˘˘يذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نأ هدأرإÓ˘˘˘˘ل
هدأرفأأ عسضو رسسف˘يا˘م ن˘ي˘سضير˘م˘لأ

ة˘يا˘غ ى˘لأ ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘˘لأ ن˘˘هر
املع ،مهب ةسصاخلأ ليلاحتلأ رؤهظ
ة˘˘ثÓ˘˘ث ع˘˘سضو م˘˘ت نأأو ق˘˘˘ب˘˘˘سس نأأو
يحسصلأ رجحلأ نهر ةيبط مقأؤط
ييفسشتسسم نم لك ىؤتسسم ىلع
ةدا˘ي˘ع˘لأ أذ˘كو ل˘ج˘ي˘جو ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لأ
رانقلأ ةيدلبب تامد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ

عم مه˘ل˘ما˘ع˘ت بب˘سسب ر˘ج˘ح˘لأ ن˘هر
نود سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ح ى˘سضر˘م
ليلاحتلأ جئاتن نأأ ريغ كلذب مهملع

تءا˘ج م˘قأؤ˘ط˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
ددع عفترأ دقو أذه .ةيبلسس اهعيمج
انورؤك سسوريفب ةدكؤؤملأ ت’احلأ
عؤبسسأ’أ ةياهن دودح ىلأ لجيجب

ثÓث فاسشتكأ دعب ةلاح54 ىلأ
ن˘م ل˘كب ةد˘كؤؤ˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ت’ا˘˘ح
،ةنسسكاتو ةيرؤسصنم ةمايز يتيدلب
ةعبرأأ هيف عسضو يذلأ تقؤلأ يف
ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘هر سصا˘˘خ˘˘سشأأ
م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشإ’أ بب˘˘˘سسب
ة˘ل˘ي˘˘سصح ل˘˘ع˘˘ج˘˘يا˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةحسشرم لتاقلأ ءابؤلاب نيباسصملأ

ةلبقملأ تاعاسسلأ لÓخ عافترإÓل
نيذلأ سصاخسشأ’أ ةمئاق نأاسش اهنأاسش
تعسسؤت يتلأو سضرملأ نم أؤيفسش
ةيسضاملأ تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ ا˘هرود˘ب

ن˘م ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لأ دد˘ع ل˘سصو ثي˘ح
م˘ي˘ل˘قأ ىؤ˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

لامتحأ عم اسصخسش21 ىلأ ةي’ؤلأ
ن˘ير˘خآأ سصا˘خ˘سشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث ةردا˘˘غ˘˘م
لÓخ ريهاطلأو لجيج ييفسشتسسمل

تءاج لاح يف ةلبقملأ ةعاسس84لأ
سصا˘خ˘لأ ي˘نا˘ث˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘˘ن
 .ةيبلسس ء’ؤؤهب
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و مايأ’أ رورم عم امزأات عسضؤلأ دأدزي
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ي’ؤ˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسأ’أ
ىودعلل بيهرلأ راسشتن’أ سصؤسصخب
ديفؤك انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف سصؤ˘سصخ˘ب

و نؤ˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصخأأ رذ˘˘˘ح ثي˘˘˘ح91
أؤقد و ريطخلأ عسضؤلأ نم نؤيسسايسس
لدعم حبسصأأ امدعب رطخلأ سسؤقان

ايمؤي ةباسصأ51 يلأؤحب تاباسص’أ
يناملربلأ بئا˘ن˘لأ ه˘جو د˘قو .ا˘ب˘ير˘ق˘ت

نب رسضخل ةيمنتلأو ةلأدعلأ ةهبج نع
ديسسلأ ىلأ ةلجعتسسم ةلسسأرم فÓخ

قدي دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزؤلأ
سصؤسصخب رطخلأ سسؤقان اهلÓخ نم
ةي’و ىؤتسسم ىلع يئابؤلأ عسضؤلأ
سصقن نم فÓخ نب رذحو ةنيطنسسق
ة˘ه˘جأؤ˘م˘ل تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأو ل˘ئا˘سسؤ˘˘لأ
لؤ˘ح˘ت˘ت نأأ ل˘ب˘ق ،ا˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ى˘لأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ قر˘˘سشلأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
،اهيف مكحتلأ بعسصي ةءؤبؤم ةقطنم
فÓخ نب ناف ةلسسأرملأ سسفن يفو
ن˘˘م˘˘سض تح˘˘ب˘˘سصأأ ة˘˘ي’ؤ˘˘لأ نأأ د˘˘كأأ
يف تلخدو أررسضت رثكأ’أ تاي’ؤلأ
ةسسمخلأ تا˘ي’ؤ˘لأ ن˘م˘سض بي˘تر˘ت˘لأ
،نيرسشعلأ نمسض تناك امدعب ىلوأ’أ

فرط نم ةلوذبملأ تأدؤهجملأ مغر
اهلمع يف ةينافتملأ ةيبطلأ مقأؤطلأ

ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع ةءا˘ف˘ك تر˘˘ه˘˘ظأأ ي˘˘ت˘˘لأو
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ا˘نور˘ك د˘سض ا˘ه˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘م
راسشتنأ يف تمهاسس يتلأ بابسسأ’أ
سساسسأ’اب هنأاب يناملربلأ دكأأ ءابؤلأ
ةمÓسسلاب نينطأؤم˘لأ ثأر˘ت˘كأ مد˘ع˘ل
ءابؤلاب ةباسصإ’أ نم ةياقؤلأ ريبأدتو
يسضاقلأ ري˘خأ’أ رأر˘ق˘لأ ذ˘ن˘م ة˘سصا˘خ
ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ةياقؤلأ طورسش ىندأأ نود اهيعأرسصم
سصؤ˘سصخ˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ي˘˘ف
ىسضرملأ لابقتسس’ ةزهجملأ ماسسق’أ

ىفسشتسسمو يعماجلأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
يهو ةورذلأ ةجردل تلسصو دق ريبلأ
ةددحملأ اهتقاط ن˘م ر˘ث˘كأأ ل˘ب˘ق˘ت˘سست
ببسسب ءابؤلاب نيباسصملأ ةرثك ةجيتن
فرط نم ةياقؤلأ لهاجت يف يدامتلأ
ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘˘طأؤ˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘˘ب
ةفاثكلأ تأذ ةيبعسشلأ ءايحأ’أ سضعبو
فÓ˘˘˘خ ن˘˘˘ب بلا˘˘˘طو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كسسلأ
تقو م˘يد˘ق˘ت ي˘ف عأر˘سس’أ ةرور˘سضب

دعب ةيناثلأ ةعاسسلأ ىلإأ لأؤجتلأ رظح
رهسش نم ىقبت ام لÓخ أذهو لأوزلأ

 .مظعملأ ناسضمر

 يحسصلا رجحلا نهر ديدج يبط مقاط عسضو اميف

 ةلاح54 ىلإإ لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإلإ ددع عافترإإ

 ةنيطنسسقب ىودعلل فيخملا ديازتلاو انوروك سسوريفل عيرسسلا راسشتن’ا ببسسب

 لجاعلإ لخدتلاب ايلعلإ تاطلسسلإ نوبلاطيو رطخلإ سسوقان نوقدي نويناملرب

فيطسسب ةعاقوب ىفسشتسسمب انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإإ5 ليجسست
ددع لسصيل ،انورؤك سسوريفب ةديدج تاباسصإأ5 ،فيطسس ةي’و لامسش ةعاقؤبب ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤؤملأ حلاسصم سسمأأ لوأأ تلجسس

ىلأ ةفاسض’اب ،رؤتسساب دهعمل ةيربخملأ ليلاحتلأ قيرط نع اهديكأات مت يتلأ و ،ت’اح01 ىلإأ ىفسشتسسملأ أذهب ةدكؤؤملأ ت’احلأ

مهنيب نم نيسسو ينب ةيدلب نم ت’اح6 نإاف اهيلع انلسصحت يتلأ تامؤلعملأ بسسح و ،ريناكسسلأ قيرط نع اهديكأات مت نيتلاح

ر نميأ .تأؤنسس7 رمعلأ نم غلبي لفط و رهسشأ9 وذ عيسضر
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د˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذ  ثد˘˘˘˘ح
طيحمب راجسش بوسشن

ن˘ي˘ب ة˘بر˘غ˘لأ رأود ي˘ح
أذه لتا˘ق˘لأو ة˘ي˘ح˘سضلأ
كلا˘˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ
هرأا˘ث˘ب ذ˘خأا˘˘ف ه˘˘با˘˘سصعأأ
ثيح ة˘م˘لؤو˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
نأأ نود ةيحسضلأ سسهد
هأدرأا˘ف ن˘˘ف˘˘ج ه˘˘ل فر˘˘ي
بسسح˘˘˘˘˘ب Ó˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ق
ةرفوتملأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
ي˘فو˘ت˘م˘لأ با˘سشلأ نإا˘ف
ةيندم ةرايسس يف لقن

ىلإأ ةعرسسلأ حانج ىلع
ا˘ي˘لا˘˘ع ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ

نأأ ريغ هذاقنإ’ حلاسص

يت˘لأ تا˘با˘سصإ’أ م˘ج˘ح
تلّ̆ج˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
لوسصو˘لأ ل˘ب˘ق ه˘تا˘فو˘ب
نمو ىف˘سشت˘سسم˘لأ ى˘لإأ

ةطرسشلأ تفقوأأ اهتهج
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لأ
لتقلأ ة˘م˘ير˘ج با˘كترأ

نمأأ زكرم ىلإأ هتلوحو
ىلع هعاسضخإ’ ةي’ولأ
ةيئانجلأ ةقرفلأ قيقحت
تا˘˘سسبÓ˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
هليوحت لب˘ق ة˘م˘ير˘ج˘لأ
ركذيو .ةسسبت ةباين ىلإأ
ةيناثلأ يه ةميرجلأ نأأ

فر˘ظ ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘˘م
ر˘˘ه˘˘سشلأ ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘˘سسأ
ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘˘لأ

عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’أ تع˘˘˘˘سضو

أد˘ح ةأأر˘مإأ مر˘˘سصن˘˘م˘˘لأ
هتاي˘ح ءا˘ه˘نإا˘ب ا˘ه˘جوز˘ل
ىل˘ع ة˘ل˘تا˘ق تا˘ن˘ع˘ط˘ب
ببسسب بلقلأ ىوتسسم
ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ
د˘˘ح ى˘˘لإأ ترو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت
طو˘˘˘ق˘˘˘سسو ءأد˘˘˘ت˘˘˘عإ’أ

لتق ةميرج يف فرط
دع˘ب ر˘ي˘خأ’أ ي˘ف ءأر˘كن
تأءأر˘˘جإأ ءا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسأ
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘لإأ ي˘نا˘˘ج˘˘لأ

رمأأ ا˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سصو
نيح ىلإأ نجسسلأ عأديإأ
ة˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ب
ةيا˘ن˘ج˘ب ا˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م˘ل
قبسس عم يدمعلأ لتقلأ
.دسصرتلأو رأرسصإ’أ

ةمامقلإ و لمعلإ نع نوبرضضي لامعلإ
 ةلضشنخ ةنيدم ءايحأاب شسدكتت

  اهل سضرعت ةناهإأ ببسسب ياغبب ينقتلأ مدرلأ زكرم ريدم ةلاقتسسأ
زكرملأ قلغو ةلسشنخب ينقتلأ مدرلأ زكرم لامع بأرسضإأ ببسست
زكرملأ ريدم ميدقت يف ببسست ، سسمأأ لوأأ موي لامعلأ لبق نم
ةيفلخ ىلع ةيسصولأ تاهجلل يسضاملأ سسيمخلأ موي هتلاقتسسأ
عانقإأ نم هنكمت مدعل ةيمومعلأ تاطلسسلأ نم تاناهإأ هيقلت

عسسأو راسشتنأ يف ببسست يذلأ بأرسضإ’أ نع لودعلاب هلامع
ءايحأأ يفو اهئايحأأو ةي’ولأ ةمسصاع ةنيدم طسسو يف ةمامقلل
هرسشن ام بسسحو هتلاقتسس’ ريدملأ ميدقت .ىرخأأ تايدلب ثÓث
دعب هبسسح تءاج كوبسسياف ىلع ةيسصخسشلأ هتحفسصب ايسصخسش
نيذلأ ةي’ولاب نيلوؤوسسم لبق نم اهل سضرعت يتلأ تاناهإ’أ
، ةرأدإ’أ لثمي هنأ’ لامعلأ فسص يف نوكي نل ريدملأ نأأ نوري
نم هجورخ دعب ةرسشابم هتلاقتسسأ مدق تاناهإأ نم هاقلت ام مامأأو
لامع لبق نم تأداقتنأ اهنع نولوؤوسسملأ ىقلت يتلأ ةي’ولأ

مهنوجاتحي نيح نيلوؤوسسملأ نأأ أودكأأ نيذلأ ينقتلأ مدرلأ زكرم
مهيلع نوقلغي ةرجأ’اب رمأ’أ قلعتي نيحو ، مهمامأأ مهنودجي
ةياغ ىلإأ بأرسضإ’أ يف نورمتسسيسس مهنأأ نيفيسضم ، بأوبأ’أ
ةيدودرملأو يام رهسش بيرق نعو ليرفأأ رهسش ةرجأ’ مهيقلت
عنم ىلإأ لامعلأ بأرسضإأ ىدأأ ثيح ، تافلخملأ نم اهريغو
نم ياغبو ةغيسسنأأو ةماحلأو ةي’ولأ ةمسصاع تايدلب تانحاسش
عرأوسش لك يف نانطأ’ابو سسدكتت ةمامقلأ لعج امم غيرفتلأ

تأرسشحلل أريثك أراسشتنأو ةهيرك حئأور ةفلخم تايدلبلأ هذه
يف زكرملأ لامع لوخد دعبو ثيح ، ءايحأ’أ وزغت تأأدب يتلأ
ىدل ةقلاعلأ ةسسسسؤوملأ تاقحتسسمو مهروجأاب ةبلاطملل بأرسضإأ
رمأأ و ، زكرملأ ىلإأ ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ لقنت ، ةلسشنخ ةيدلب
بسضغ راثأأ ام وهو ، جاجتح’أ نع فقوتلأ و هحتفب لامعلأ
، ةيزأزفتسسأ ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ ةجرخ أوربتعأ نيذلأ لامعلأ

يذلأ دعب هتلاقتسسأ ميدقت ررق يذلأ ريدملأ زأزفتسساب هومهتأ امك
  .ثدح
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شصاخضشأإ50 فيقوت
ةنتابب ةكيرب يف نكضسم ىلع وطضسلاب إوماق

ةرئأد نمأأ رسصانعل نينطأوملأ دحأأ اهب مدقت ىوكسش تنكم
،نيلوهجم لبق نم ةقرسسلل هتبيرق نكسسم سضرعت ديفت ةكيرب

،ةيلزنمورهكو ةيلزنم سضأرغأأ ةد˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تفد˘ه˘ت˘سسأ ثي˘ح
مت نيأأ قيقحت حتفب حلاسصملأ تأذ ترسشاب كلذ ىلع ءانبو
ةسسمخ مهو ،مهفيقوتو زيجو فرظ يف نيطروتملأ ةيوه ديدحت

ءزج عاجرتسسأ مت ثيح ةنسس52 و02 نيب مهرامعأأ حوأرتت دأرفأ
يف نيفوقوملأ دسض ةي˘ئأز˘ج تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نأو تا˘قور˘سسم˘لأ ن˘م
.ةيئاسضقلأ تاهجلأ امأ ميدقتلأ راظتنأ

T°ƒT°É¿.ì

ةنتابب انوناق ةيمحم ةيرثأإ ةيدقن عطق زجح
نمأاب10 ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع تزجح

ثأرتلأ نمسض لخدت ة˘م˘يد˘ق ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق584 ةنتاب ة˘ي’و
رثأ ىلع هذه ةيلم˘ع˘لأ تءا˘ج ثي˘ح ،ا˘نو˘نا˘ق ي˘م˘ح˘م˘لأ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ

ع˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘سص د˘ق˘ع˘ب سصا˘خ˘سشأ مأز˘ت˘عإأ د˘ي˘ف˘ت ةدرأو تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
يعماجلأ ىفسشتسسملأ نم بر˘ق˘لا˘ب ة˘ير˘ثأأ ة˘يد˘ق˘ن تا˘كو˘كسسم˘ل
ةثÓث فيقوت مت ةمزÓلأ تأءأرج’أ ذاختأ دعبو ثيح ،ةنتابب

83 و62 نيب مهرامعأأ حوأرتت ةيلمعلأ يف نيطروتم سصاخسشأ
تافلم زاجنأ مت دقف هيلعو ،مهتزوحب ةيدقنلأ عطقلأ تناك ،ةنسس

ةمه˘ت˘لأ ن˘ع ق˘ح’ تقو ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف م˘هد˘سض
.مهيلأ ةهجوملأ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5
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رمعلا نم ةنسس32 ح.ع ىمسسملا اهتيحسض حار يتلاو لتق ةميرج رثا ةيحسض طوقسس أابن ىلع راطفإلا دعب ةليلق تاظحل طرافلا سسيمخلا ءاسسم ةسسبت ةنيدم تزتها
ايريتسسه ةلاح يف وهو يناجلا اهدوقي ناك يتلا ةرايسس هتسسهد امنيح اهل سضرعت يتلا تاباسصإلا ةروطخب ارثأاتم ةريخألا هسسافنأا ظفل دق ناك

عوبسسأا فرظ يف ةيناث لتق ةميرج

راجضش دعب Óيتق هيدريو ةرايضسب رخآإ شسهدي باضش
ةضسبت ةنيدمب ةبرغلإ رإود يحب
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ل˘ج˘ي˘ج˘ب د˘ي˘سصلأ برأو˘ق با˘ح˘سصأأ  ما˘قأأ
رقم مامأأ ةيجاجت˘حأ ة˘ف˘قو عو˘ب˘سسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن
م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘˘سسلأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م كلذو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ
سضومغلل دح عسضوو مه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب
نود ةيسسأرلأ مهبرأوق ريسصم فنتكي يذلأ

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تا˘ف˘ل˘خ˘م بب˘˘سسب  كأر˘˘ح
ديسصلأ طاسشن ىلع تايعأدت نم هل ناكامو
نم تأرسشعلأ قفدتو .سشينروكلأ ةمسصاعب
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ أذ˘كو د˘ي˘سصلأ برأو˘ق با˘ح˘˘سصأأ

ى˘ل˘ع د˘ي˘سصلأ ة˘ن˘ه˘م ي˘فر˘ت˘ح˘م ن˘م م˘ه˘ع˘˘م
ىسسوم يحب ةي’ولأ رقمل ةلباقملأ ةحاسسلأ

نم أوب˘لا˘ط ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو أو˘ما˘قأأ ثي˘ح
ةلاح ءاهنأو طا˘سشن˘لأ ى˘لأ ةدو˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ
ةيسسأرلأ مهبرأوق ىلع ميخت يتلأ دومجلأ

نوينعملأ دكأأو ، كأرح نود سسيدلأوب ءانيمب

فيقوت رأرق نم ريبك لكسشب أوررسضت مهنأاب

ر˘ط˘خ ه˘جأو˘ت تتا˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع نأأو م˘ه˘ل˘م˘ع

دأدسسنأو مهطاسشن فقوت ءأرج نم عوجلأ

بعسصلأ فرظلأ لظ يف مهل ةبسسنلاب قفأ’أ

ر˘ه˘سش ع˘م ن˘مأز˘ت يذ˘لأو ه˘نوزا˘ت˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لأ

مهيلأ رظنلاب نوجتحملأ بلاطو ، ناسضمر

نيلوؤوسسم مهنوك مامتهإ’أو ةمحرلأ نيعب

لظت نأأ لو˘ق˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ ن˘مو تÓ˘ئا˘ع ن˘ع

ل˘ظ ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ها˘˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘عا˘˘سضوأأ

دأدز˘ي د˘ق ة˘م˘ي˘خو بقأو˘ع ن˘م م˘هدد˘ه˘ت˘يا˘˘م

أذ˘ه ل˘سصأو˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ما˘˘يأ’أ ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو

تن˘مأز˘تو .ىر˘خأأ ما˘يأأ وأأ ع˘ي˘با˘سسأ’ ع˘سضو˘لأ

نايبلأ عم لج˘ي˘ج˘ب ن˘يدا˘ي˘سصلأ تا˘جا˘ج˘ت˘حأ

يذلأو ةي’ولاب ديسصلأ ةيريدم نع رداسصلأ

نيررسضتملأ ةريخأ’أ هذه هلÓخ نم تعد

ةي’ولاب  يرحبلأ ديسصلأ طاسشن فقوت نم

يناثلأ لبق مهب ةسصاخلأ تانايبلأ ميدقت ىلأ

تاسضيوعتلأ ىلع لوسصحلأ لجأأ نم يام

تاجاجتحإ’أ هذه تءاج امك ، ةيرورسضلأ

رداقلأ دبع ةي’ولأ يلأو رأرق باقعأأ يف

سسيدلأوب ءا˘ن˘ي˘م˘ل تقؤو˘م˘لأ ق˘ل˘غ˘لا˘ب لا˘كل˘ك

ىوعدب ةي’ولأ ةمسصاع˘ب ة˘هز˘ن˘لأو د˘ي˘سصل˘ل

ةيحسص ريغ تاسسراممو ءاطخأأ نم لجسسام

ر˘سشن ي˘ف د˘عا˘سست د˘ق ي˘ت˘لأو ءا˘ن˘ي˘م˘لأ أذ˘ه˘˘ب

نلعت نأأ لبق هيداترم نيب انوروك سسوريف

مامأأ ءانيملأ حتف ةداعأ نع ةيسصولأ تاهجلأ

ةيئاقو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأ د˘ع˘ب ن˘يدا˘ي˘سصلأ

عنمو هب موأدم بيبط نييعت اهنمو ةمزÓلأ

.يرحبلأ ءاسضفلأ أذه ىلأ ءابرغلأ لوخد

انوروك سسوريف ءارج نم مهب تقحل يتلا رارسضألا دعب

ةي’ولإ رقم مامأإ نوجتحي لجيجب ديضصلإ برإوق باحضصأإ
طاضشنلإ فانئتضساب مهل حامضسلل

¯M«ÉI HƒOjæÉQ

يتيدلب اسسيئر نم لك سضرف
ة˘نو˘ت˘يز˘لأ و سشي˘˘سشد˘˘لأ زا˘˘ج˘˘مأأ

امهينطأوم ىل˘ع ا˘ي˘ح˘سص أر˘ج˘ح
ةيدلبب تاباسص’أ ددع ديأزت دعب
ة˘با˘سصأ ل˘ي˘ج˘˘سست و ة˘˘نو˘˘ت˘˘يز˘˘لأ

،سشي˘˘˘سشد˘˘˘لأ زا˘˘˘ج˘˘˘مأا˘˘˘ب ةد˘˘˘˘حأو
تا˘˘˘با˘˘˘˘سص’أ دد˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأو

ربتعأ ام ،ت’اح7 ىلأ ةنوتيزلاب
نأأو ة˘˘سصا˘˘خ أر˘˘ي˘˘ط˘˘خ أر˘˘سشؤو˘˘˘م
أرخؤو˘م تح˘ت˘ف ي˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
يرسشب دجأوت و اظاظتكأ دهسشت

ق’زنأ يدافتل و ،قوبسسم ريغ
رأدسصاب نيتيدلبلأ تماق عسضولأ
ر˘˘ب˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ
ريبأدتلاب ديقتلأ ىلع نينطأوملأ

ر˘ج˘ح˘لأ مأز˘ت˘لأ ا˘ه˘ن˘م ةرر˘ق˘˘م˘˘لأ

و ،ةلئاع˘لأ دأر˘فأأ ل˘كل ي˘لز˘ن˘م˘لأ

برل ’إأ تيبلأ نم جورخلأ مدع

ه˘˘ن˘˘ع بو˘˘ن˘˘ي ن˘˘م وأأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ

عو˘جر˘لأو ىو˘سصق˘لأ ةرور˘سضل˘ل

نم رثكأأ عام˘ت˘جأ مد˘ع،ةر˘سشا˘ب˘م

د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأز˘ت˘لأ ع˘م ن˘ي˘سصخ˘˘سش

و ر˘ت˘م˘ب دد˘ح˘م˘لأ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

ةرور˘سضو ،ل˘ق’أ ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘سصن

و نكامÓل ميقعتلأ دعأوق مأزتلأ

ت’داب˘م˘لأ د˘ع˘ب و ءا˘ن˘ثأأ ع˘ل˘سسلأ

ن˘يد˘ي˘لأ ل˘سسغ ع˘م ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

لامعت˘سسإأ وأأ نو˘با˘سصلأو ءا˘م˘لا˘ب

عم  لماعت لك دعب رهطم لاج

يأأ نع غيلبتلأ بوجوو ،ريغلأ

سضأر˘عأأ وأأ ا˘ه˘ب ه˘ب˘˘ت˘˘سشم ة˘˘لا˘˘ح

داحلأ لاعسسلأ و ىمحلاكءابولل

،سسفنتلأ يف ةبوعسص وأأ فاجلأو

ةدكؤوملأ ت’احلأ ددع لسصوو

35 ى˘لإأ ةد˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و ي˘˘ف

ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح52 ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح

ةيدلبب تلجسس ثيح،تايفو6و

5 اهنم ةدكؤوم ةلاح11 ةبأزع

،ةدحأو ةافو ةلاح و ءافسش ت’اح

ةدكؤوم ت’اح7 ةنوتيزلأ ةيدلب

و ،ةد˘حأو  ءا˘ف˘˘سش ة˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

ةدكؤوم ت’اح7  ةلفلف ةيدلبب

ةيدلببو ءا˘ف˘سش ت’ا˘ح6 اهنم

ةدكؤوم ت’ا˘ح5 ة˘ي˘ط˘ع د’وأ

ةيدلبب امأأ ءافسش ت’اح5 اهنم

ت’اح4 تل˘ج˘سسف ةر˘كر˘ك

يف و ةافو يتلاح اهنم ةدكؤوم

ت’اح4 ةد˘كي˘كسس ة˘يد˘ل˘ب

ءاف˘سش ة˘لا˘ح1 ا˘ه˘ن˘م ةد˘˘كؤو˘˘م

ت’اح4 رو˘ع˘سشلأو˘ب ح˘˘لا˘˘سص
ةيدلب˘بو ،ا˘ه˘ل˘ك تي˘ف˘سش ةد˘كؤو˘م

اهنم ةدكؤوم ت’اح3  سشورحلأ

امأأ ،ةافو ت’اح2 و ءافسش ةلاح
نيتلاح  دجوتف لقلأ ةيدلب يف

،ءافسش ةلا˘ح1 اهنم نيتدكؤو˘م
اهنم ةدكؤوم ةدحأو ةلاح تبسسلأ

راسشرسش ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب ةا˘فو ة˘لا˘ح
ع˘سضخ˘ت ةد˘˘كؤو˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘لا˘˘ح
ةبسسنلاب ءيسشلأ سسفن و جÓعلل
زا˘ج˘مأأو سسو˘˘لا˘˘م˘˘ت تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
نأد˘˘˘يو˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘بو سشي˘˘˘˘سشد˘˘˘˘لأ

.ةطاطسشوبو

انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع ديازت ببسسب :ةدكيكسس

جورخلإ نم امهينطإوم ناعنمت ششيضشدلإ زاجمأإ و ةنوتيزلإ اتيدلب

ةنتاب

 ةتوتلإ نيع يف يئإذغ ممضستل إوضضرعت ةدحإو ةلئاعل دإرفأإ90 ءÓجإإ
حوأرتت ةدحأو ةلئاع نم سصاخسشأ ةعسست ءÓجاب ةنتاب ةي’وب ةتوتلأ نيع ةرئأدل ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول ةعباتلأ لخدتلأ قرف سسمأأ تماق

ثيح ،م’آ’ ةبحاسصم لاهسسأو ءيق نم يئأذغ ممسستل مهسضرعت يحوت سضأرعأ مهيلع ترهظ نأ دعب كلذو ،ةنسس25 و نيتنسس نيب مهرامعأ
،نيمزÓلأ جÓعلأو تافاعسسÓل مهعاسضخأو ،ةتوتلأ نيع ىفسشتسسم ىلأ ىسضرملأ لقنب تماق يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصمب داجنتسس’أ مت

T°ƒT°É¿.ì    .ممتسسلل مهسضرعت يف ببسست أدسساف أءأذغ أولوانت مهنأ حجري ثيح
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يام01 خيراتب هتمكاحم راظتنأ يف

 ضسبحلا ةراجتلا ناوعأا ىلع يدتعملا رجاتلا عاديإا

¯hd«ó gô…

ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ترد˘˘ضصأا
ا˘نا˘ي˘˘ب ضسمأا لوأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل

ىلع «ةعاضس رخآا» زوحت ايفحضص
ىلإا هلÓخ نم تقرطت هنم ةخضسن
ةقرف ناوعأا ىلع ءادتعلا ةيضضق
ةئزجت رجات دي ىلع ضشغلا عمق
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ن˘جاود˘لاو مو˘ح˘ل˘ل
ثيح ،ةيريد˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب ي˘ضضا˘م˘لا

اذ˘˘ه ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م تف˘˘˘ضصو
روف هنأاب دكأاو رفاضسلاب ءادتعلا
نم يدتعملا جارخإاب» ماق هلخدت
رقم ىلإا هدايتقا مت ثيح ،ةيريدملا
نيأا ،رضشع يناثلا يرضضحلا نمألا
،«هدضض ةيمضسر ىوكضش عاديإا مت

92 خيراتب هنأا نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘ضضيو

ينعملا رجاتلا ميدقت مت» ليرفأا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘ضسلا ما˘مأا
هلاحأا يذلا ةبا˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ريخألا اذه ،قيقحتلا يضضاق ىلع
يطايتحلا ضسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘مأا
موي ةررقملا هتمكاحم نيح ىلإا

د˘كؤو˘ي ا˘م˘˘ك ،«0202 يام01
˘˘مÓ˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ه˘˘˘نأا رد˘˘˘ضصم˘˘˘لا
ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘ئا˘قو˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
ر˘يزو ن˘م ل˘ك رر˘˘ق ،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لاوو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نامضضل ةيضضق˘لا ي˘ف ضسي˘ضسأا˘ت˘لا»
ةيئازجلا تابوقعلا دضشأا طيلضست
تاءار˘˘˘˘˘˘جإلا˘˘˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘˘˘خإلا نود

عدرل ةمزÓلا ةيرادإلاو ةينوناقلا
ءادتعإلا هضسفن هل تلوضست نم لك
ءانثأا ةضصاخ ةلودلا يفظوم ىلع
ثيح ،نايبلا لوقي «مهماهم ءادأا

ـل فضشك دق ميلع ردضصم ناكو
ءادتعلا ةيلمع نأاب «ةعاضس رخآا»
عمق ناوعأا مايق رثإا ىلع تءاج
ىدل محللا نم ةيمك زجحب ضشغلا
ن˘جاود˘لاو مو˘ح˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت ر˘جا˘ت
ثيح ،يرطيبلا متخ اهيلع ضسيل
فينع لعف در يأا رجاتلا دبي مل
د˘ن˘عو ه˘ن˘كل ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع ي˘˘ف
ماق ةراجتلا ةيريدم ىلإا هلوضصو
نم ناوعألا دحأا ىلع ءادتعلاب

يقاب لخدتي نأا لبق ،همكل لÓخ
درط ةلواحمب اوماق نيأا ناوعألا
لبق ،ةيريدملا رقم جراخ رجاتلا

دوا˘˘ع˘˘يو ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘˘ي نأا
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ر˘فا˘ضسلا هءاد˘˘ت˘˘عا
ة˘فا˘˘كل م˘˘ت˘˘ضشلاو بضسلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
مت انهو ةراجتلا ةيريدم يفظوم
قحب تاءارجإا نم مزلي ام ذاختا
ةراضشإلا ردجت امو اذه ،يدتعملا
تءاج هذه ءادتعلا ةثداح نأا هيلإا
راجتلا دحأا مايق نم تاعاضس دعب
ىلع ءادت˘علا˘ب ر˘كضسع˘م ة˘يلو˘ب

ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘با˘قر ي˘نو˘ع
يناجلا ميدق˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘يلو˘ل˘ل
ه˘˘ل˘˘ح˘˘م ق˘˘ل˘˘غو ة˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.يراجتلا

ةراجتلأ ريزو قلع أذكه
ةثداحلأ ىلع

ريزو قلع ،ةلضص يذ قايضس يف
ءاد˘ت˘علا ي˘ثدا˘ح ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘˘لا

لÓ˘خ ن˘˘م ر˘˘ضسكع˘˘مو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

ةيمضسرلا هتحفضص ىلع هل روضشنم

:هيف ءاج «كوبضسياف» عقوم ىلع

ةباقرلا ناوعأا هل ضضرعت ام نإا»

ر˘كضسع˘م ة˘يلو ي˘ف ءاد˘ت˘˘عا ن˘˘م

لعف و˘ه˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ا˘ضضيأاو

نكمي لو ضضوفرمو لوبقم ريغ

ي˘ف˘ف ،ا˘قÓ˘طإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تو˘˘كضسلا

ةباقرلا ناوعأا لذبي  يذلا تقولا

رار˘ق˘ت˘˘ضسل ةرا˘˘ب˘˘ج تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م

داو˘م و ع˘ل˘ضس م˘يد˘ق˘˘تو قاو˘˘ضسألا

هابضشأا يتأاي كله˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘ضص

ىلع يدضسجلا ءادت˘عÓ˘ل را˘ج˘ت˘لا

:فاضضأاو ،»نطولا اذه ءانبأا ةريخ

نع ةباينو يضسفن نع ةلاضصأاف»

هذهب ددنن ةرازولا يفظوم عيمج

لإا ىضضرن نلو ةيجمهلا لاعفألا

ىلع تابوقعلا ى˘ضصقأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

ة˘ق˘ث ا˘ن˘لو را˘ج˘ت˘لا ها˘˘ب˘˘ضشأا ءلؤو˘˘ه

ة˘يا˘م˘ح˘ل  ة˘لاد˘ع˘لا ي˘ف ة˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م

مهماهم ءادأا ءانثأا ةرازولا يفظوم

اذه م˘غر قو˘ضسلا ي˘ف ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا

:لوقلاب م˘ت˘خ˘ل ،«ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءا˘بو˘لا

اقح متنا ةرازولا يفظوم يناوخإا»

ريفوت ليبضس يف اضضيأا نيدهاجم

بعضشلا اذ˘ه ءا˘ن˘بأل ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م

ةبا˘ي˘نو لو˘ب˘ق˘م ر˘ع˘ضسو ة˘ي˘عو˘ن˘ب

ر˘˘كضش ف˘˘لأا م˘˘كل لو˘˘قأا م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع

ا˘م˘ب خ˘يرا˘ت˘لا م˘كر˘˘كذ˘˘ي فو˘˘ضسو

.«بعضشلا اذهل مويلا هب نوموقت

هلوثم نيح ىلإأ شسبحلأ نجأودلأو موحلل ةئزجت رجات عأديإاب يراجلأ عوبصسألأ رحب ةبانع ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق رمأأ
.ةراجتلأ ةيريدم رقمب ششغلأ عمق ةقرف نأوعأأ ىلع هءأدتعأ ةيفلخ ىلع كلذو ةمكاحملل
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انوروك ضسوريف نأاب ةبانع يلاو فضشك
بل˘غا ل˘ج˘ضست ثي˘˘ح ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب د˘˘ياز˘˘ت ي˘˘ف
يقاب يقبت اميف رؤوب ثÓث ربع تاباضصإلا
راضشتنا نع يانم يف تايدلبلا وأا قطانملا
ةبانع ةيدلب نم لكب رملا قلعتيو ضسوريفلا
يتلا قطان˘م˘لا ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب را˘ج˘ح˘لاو ي˘نو˘ب˘لا
ةيلوب ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا تا˘با˘ضصلا بل˘غا د˘ه˘ضشت

ةلاح نيضسمخلا قوفتل تعفترا يتلاو ةبانع
ةرازو ا˘ه˘ت˘ن˘˘ل˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘قرألا لÓ˘˘خ ن˘˘م
لؤوو˘ضسم˘لا بضسحو ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘ح˘˘ضصلا
ي˘ل˘عو ةرو˘ط˘˘خ دادز˘˘ي ع˘˘ضضو˘˘لا نإا˘˘ف لوألا
نع داعتبلاو رجحلا˘ب ماز˘ت˘للا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
قوضس يوتضسم يلع تلجضس يتلا تاعمجتلا
ةلوؤوضسملا تاذ اهيلع فقو يتلاو باطخلا

موي هتداق يتلا ةيناديملا ةرايزلا لÓخ نم
فور˘ع˘م˘˘لا يز˘˘كر˘˘م˘˘لا قو˘˘ضسلا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
يدلا باطخلا قوضس ادكو توحلا يضشرمب

هلوحي دق امم اريبك اظاظتكا دهضشي ناك
قضصÓتلا ببضسب ضسوريفلا راضشتنل ةطقنل
يندا مارتحا مدعو نين˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘كلا
انوروك ضسوريف راضشتنا نم ةياقولا طورضش

.91 ديفوك

ةياقولأ ريبأدت ذاختاب نومزلم راجتلأ

 انوروك شسوريف راصشتنأ نم

ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ترد˘˘ضصأا

راجتلا عيمج ربجت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

عم اهب لمعلا تاطاضشنلا فلتخم يضسراممو

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا تاءار˘˘جا ذا˘˘خ˘˘تا

ةما˘ع˘لا تاءار˘جإلا ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب˘ف ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

ع˘˘ضضو ى˘˘ل˘˘عو ع˘˘ضضو ةرور˘˘ضض ن˘˘م˘˘ضضت˘˘˘ت

نكامألا عيمج لوخد دنع ريهطت ةحضسمم

تاحاضسم ريهطتو فيظنت يلع ضصرحلا عم

لاوط رمتضسملا ريهطتلاو رارمتضساب لحملا

ىلإا اذه نوبزلل ةحاتملا تاحاضسملل مويلا

عم لح˘م˘لا جرا˘خ ر˘ي˘باو˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج

د˘جاو˘ت ي˘ل˘ع ضصر˘ح˘لاو ن˘مألا ماز˘ح ع˘˘ضضو

لحملا لخاد رثكألا يلع ةثÓث وأا نينوبز

تامام˘ك ءاد˘ترا˘ب را˘ج˘ت˘لا ماز˘لإا اذ˘كو ط˘ق˘ف

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل لو˘ل˘ح˘م ع˘ضضوو تÓ˘ح˘م˘لا ل˘خاد

نوكي امك ضشرلا قيرط نع ةيقرولا دوقنلا

ةرارحلا ضسايق ةزهجا لامعتضسا راجتلا يلع

ةر˘فو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘مو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلاو

 .قوضسلاب

 ةيصصوصصخلأ تأذ تاطاصشنلأ ريبأدت عصضو
تانولا˘ضصب ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
اهباحضصأا ةدختملا ريبادتلا مزلت يتلا ةقÓحلا
فتاه˘لا ر˘ب˘ع د˘ي˘عاو˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب
تÓحملا باوبأا قلغ ادكو ظاظتكلا يدافتل
ع˘م ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘ضس لÓ˘˘خ تا˘˘نو˘˘لا˘˘ضصلا وأا
رثكلا يلع نينوبز  لابفتضسا يلع ضصرحلا

ةيلمع نم ءامتنلا دعب ةرضشابم لحملا ميقعتو
لاوط تامامكلا عضضوو نوبز لكب لفكتلا
قاو˘ضسألا يو˘ت˘ضسم ي˘ل˘عو ل˘م˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ضس
˘ما˘˘حدزلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل تاءار˘˘جا ةد˘˘ع تع˘˘ضضو
طقف لوخدلا ةباوب ضصيضصخت اهمها لخادتلاو
دفاوتلا ةبقارمل ناوعا نييعتو جورخلا يرخأاو
جورخلاو لوخدلا تاباو˘ب ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘تو
يف  تارمملاب ن˘ئا˘بز˘لا د˘جاو˘ت˘ب ضصي˘خر˘ت˘لاو
ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا دد˘ع ي˘˘ف˘˘ع˘˘ضض دود˘˘ح
هعبتي نئابزلا نم ددعل جورخ لكو قوضسلاب
ةيدلبلا حلاضصم فلكتو ددعلا ضسفنل لوخد
عضضو اهيلع بجوتي يتلاو ةيلمعلا رييضستب

عنمي امك راظتنلا ريباوط ميظنتو نامأا مازح
ل˘خاد ضسبÓ˘م˘لا ضسا˘ي˘ق ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ا˘˘تا˘˘ب ا˘˘ع˘˘ن˘˘م
ضسبÓملا ضشر وأا ميقعت ةرورضضو تÓحملا
 .نئابزلا فرط نم اهضسمل دعب ةمقعم داومب

 دكؤوي ةبانع يلأو راجتلأ ىلع ريبأدتلأ نم ةلمج شضرف دعب

قاوضسألا طاضشن ميظنت بجيو تايدلب ثÓثب رضشتني انوروك ضسوريف
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طيضشمت و ضشيتفت ةيرود رثإا
تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ،ة˘با˘ن˘ع˘ب لا˘حر˘ب

موي مت ،بنعلا داو ةيدلب ةباغ
ريغ نيتمحفم فÓتإا ضسيمخلا
ةوا˘˘ضسق˘˘ل كلذ و ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ضش

عم اهلقن ةبوعضص و ضسيراضضتلا
ةزا˘ي˘ح ل˘ح˘م نا˘ك جا˘˘ي˘˘ضس ع˘˘فر
كÓ˘مأل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘ضضرا ة˘ع˘˘ط˘˘ق
نودب هديضش هبحاضص ناك ةيباغ
.ةينوناق ةضصخر ىلع لوضصحلا

ى˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ضشن˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب د˘˘˘كأاو
)ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضصلا
تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل (كو˘ب˘ضسيا˘ف

ةرادإا لام˘ع ل˘ضصاو˘ي نأا ة˘با˘ن˘ع˘ب
ماهم˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب تا˘با˘غ˘لا
ةيامح را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا
لوا نكمت ثيح ةيباغلا ةورثلا
ةيدلبب تاباغ ميلقإا ناوعأا ضسمأا

يت˘ف˘لا˘خ˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب بن˘ع˘لا داو
ة˘ي˘با˘غ˘لا كÓ˘مألا ى˘ل˘˘ع يد˘˘ع˘˘ت
و عطق يف نيتلث˘م˘ت˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نود˘ب ي˘با˘˘غ درو˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا
ةفاضضإا ،ميحفتلا ضضرغل ضصخر
ةزا˘ي˘ح ل˘ح˘م جا˘˘ي˘˘ضس ع˘˘فر ى˘˘لإا
نود˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘˘غ ضضرأا ة˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق
فÓتإا نم دكأاتلا مت نيأا ،ةضصخر
جايضسلا عفر و عزن ،نيتمحفملا
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ةرادإا عدو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘لإا
.لاحرب تاباغلا ةعطاقمب

تاباغلأ ةعطاقم اهب تماق طيصشمتو ششيتفت ةيرود رثإأ

بنعلا داو ةباغب نيتيعرضش ريغ نيتمحفم فÓتإا

لماك مأودب لمعلأ ىلع لامعلأ لك أوربجأأ

انوروكلأ راصشتنأ زع يف

ةموكحلا تاميلعت برضضي ةكربلا كنب

طئاحلا ضضرع
تاءارجإلا نم ديدضشلا مهبضضغ نع ةبانعب ةكربلا كنب لامع ربع

لك اوربجأا ثيح ءاعبرألا موي نم ةيادب مهيلع اهضضرف مت يتلا

كلذ يف امب ةدحاو ةعفد مهلغضش بضصانم ىلإا ةدوعلا ىلع لامعلا

ثيح ةيقيقح ةطرو يف مهضسفنأا ندجو يتÓلا تاجوزتملا ءاضسنلا

يف ةقلغم ةناضضحلا رود نأل نهئانبأا هيف نكرتي ناكم يأا ندجي مل

يرا˘ضس ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ما˘يألا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا نا˘ك نأا د˘ع˘بو ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه

ءارجإلا ريغت ،ةمدخلا ةيرارمتضسا نامضض عم لامعلا ددع ضضيفختب

مهنأا ةلب نيطلا داز امو مهلمع ىلإا Óماع03 ةداعإا تمتو ضسمأا

03:51 ةياغ ىلإا احابضص03:8 نم ناضضمر رهضش يف نولمعي

يأا دجو˘ي لو ن˘ئا˘بز˘لا ن˘م تار˘ضشع˘لا ا˘ي˘مو˘ي نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسيو اءا˘ضسم

طقف تارهطملا ضضعب لامعلا ملضست ثيح ةضصاخ ةيئاقو تاءارجإا

رو˘˘ضضح ن˘˘يود˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر ة˘˘˘لآا بي˘˘˘كر˘˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ، «لا˘˘˘ج»

03 اهلم˘ع˘ت˘ضسي ي˘ت˘لاو «LATIGID ESUETNIOP» لامع˘لا

انوروك ضسوريف ىودع لاقتنا يف ببضستت دق يتلاو ايموي Óماع

تاطوغضضلاو فواخملا نم داز ام وهو ةقئاف ةعرضسب لامعلا طضسو

كنب يلوؤوضسم برضض ببضس نع عيمجلا لءاضستو ،لامعلا ىلع

طئاحلا ضضرع ةموكحلا تاميلعتو تارارق لك ةبانعب ةكربلا

عافترا عم تنمازت يتلاو ةلوؤوضسم ريغلا تاءارجإلا هذهل مهذاختاو

ليجضستو ةلاح85 ىلإا ةبانع يف انوروك ضسوريف ـب نيباضصملا ددع

مهرابجإا نم اضضيأا لامعلا رمذت امك ،مويلا ةدحاو ةعفد ةلاح33

نم مهتدافتضسا مدعو0202 ةنضسل ةيونضسلا مهتلطع لامعتضسا ىلع

هذه يف رظنلا ةداعإا ةرورضضب لامعلا بلاطو ،ةيئانثتضسلا ةلطعلا

.تاءارجإلا
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ةنراقم رجحلأ تأءأرجإاب نيفلاخملأ ددع عافترإأ

 طرافلأ عوبصسألاب

ةبكرم17 ليوحتو افلاخم148 فيقوت

  يدلبلا رضشحملا ةجارد76و
رجحلل افلاخم148 فيقوت نم ةبانع ةيلو نما حلاضصم تنكمت

مهليو˘ح˘ت م˘ت ة˘يرا˘ن ة˘جارد76و ةب˘كر˘م17 زج˘ح اد˘كو ي˘ح˘ضصلا

رجحلا نيناوق ةفلاخمب اهباحضصا طبضض امدعب يدلبلا رضشحملا

يلا42 نيبام ةدتمملا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ءا˘ي˘حلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ح˘ضصلا

تاءارجلا عيمج داختا مت هناف نمألا حلاضصم نايب بضسحو ليرفا03

ةيزارتحلا ريبادتلاو تارارقب اوديقتي مل نيدلا نيفلاخملا قح يف

يدافتل ةبانع ةيلو هل ع˘ضضخ˘ت يذ˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

مت هناف ردضصملا تاذ بضسحو.91 ديفوك انوروك ضسوريف راضشتنا

ةنراقم ةرتفلا ضسفن لÓخ ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا دد˘ع ي˘ف عا˘ف˘ترا ل˘ي˘ج˘ضست

ثحل ةلمح نضشت حلاضصملا تاذ لعج ام وهو طرافلا عوبضسألاب

رجحلا تاءارجإاب مازتللا ةرورضضو مهلزانمب ءاقبلا يلع نينطاوملا

.انوروك ضسوريف راضشتنا عنمل Óيل تاعمجتلا يدافتو يحضصلا

Qjº.Ω

ةميرجلأ ةبراحمل نمألأ حلاصصم اهتنصش ةلمح لÓخ

يرصضحلأ ميلقإلاب

تاردخملا ةزايحل اضصخضش81 فيقوت

 ينوبلاب ةروظحملا ةحلضسألاو
ينوبلا ةرءاد نمل ةعباتلا لولا يرضضحلا نمألا حلاضصم تنكمت

ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح ةمهتب اضصخضش71 فيقوت نم

نيكضس روضضحملا ضضيبلا حÓضسلا ةزايح ةمهتب رخآا ضصخضشو

ءايحا فلتخم ربع ةعضساو طيضشمت ةيلمع لÓخ كلدو مجحلا ةريبك

يف ةميرجلا ةحفاكم راطا يف حلاضصملا تاذ اهب تماق ينوبلا

ع˘ي˘م˘ج دا˘خ˘تا م˘ت د˘˘قو ل˘˘ير˘˘فا92و82 يمو˘ي ير˘ضضح˘لا م˘ي˘ل˘قلا

عنمل ةلضصاوتم ةيلمعلا يقبت اميف نيفوقوملا قح يف تاءارجلا

تايلمعل ريطخ يمانت دهضشت يتلا ينوبلاب ةضصاخ ةميرجلا راضشتنا

ةحلضسألاو بÓكلاب ة˘ج˘جد˘م تا˘عو˘م˘ج˘م ا˘هد˘ف˘ن˘ت ي˘ت˘لا و˘ط˘ضسلا

 .ءاضضيبلا

Qjº.Ω
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

Gdù°Ñâ  20eÉ… 0202Gd©óO5795 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا داحتإا نم رداسصم بسسح

أوبحضس ةرجأأ ةرايضس قئاضس فلآأ3 نم رثكأأ
يحضصلأ رجحلل ةينماضضتلأ ةناعإلأ ةرامتضسإأ

لابقتسسإا ةيلمع نع سسمأا «ةعاسس رخأا» ـل ةبانعب نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتإÓل ةيئلولا ةنامألا نم رداسصم تفسشك
ةقابسسلا ميلعت سسرادم باحسصأاو تÓفاحلا و ةرجألا تارايسس يقئاسس نم يحسصلا رجحلا راثأا نم نيررسضتملا نينطاوملا تارامتسسإا

. داحتلا رقمو ةراجتلاو لقنلا يتيريدم ىوتسسم ىلع سسمأا ءاسسم تهتنا يتلاو
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˘˘˘مو˘˘˘ي م˘˘˘˘ت رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا بصسحو
داح˘تإا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع سسي˘م˘خ˘لا
بتكملا رقمب نييفرحلاو راجتلا
لابقتصسا ةبانع هي’ول يذيفنتلا
قيصسنت  دعب كلذو تارامتصسإ’ا

.لقنلا و ةراجت˘لا ي˘ت˘ير˘يد˘م ع˘م
تارا˘˘م˘˘ت˘˘صسإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘بو
ةيريدم ىوتصسم ىلع ةعوفدملا
تغ˘ل˘ب ةر˘جا تارا˘ي˘˘صسل ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ميلعت سسرادم و ةرامتصسا3692

نيلقانو ةرامتصسا542 هقايصسلا

لقنو ةرامتصسا573 نيرفاصسملا

لمأاو ةرا˘م˘ت˘صسا36 عئاصضبلا

ةراجتلا ةير˘يد˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

بت˘كم˘لا˘بو ةرا˘م˘ت˘˘صسا245

دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ئ’و˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةرامتصسإا65 نييفرحلا و راجتلا

ناكو .ةرامتصسإا41 نيلواقملا و

دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ةبانع ةي’ول نييفرحلا و راجتلا
تÓ˘فا˘ح˘لا با˘ح˘صصأا ة˘فا˘ك ا˘عد
با˘˘ح˘˘صصأاو ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘صسو
برقتلا ةقايصسلا ميلعت سسرادم
وا لق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم ى˘لإا

بح˘˘صسل اذ˘˘هو دا˘˘ح˘˘ت’ا بت˘˘كم
تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ر˘˘صسأ’ا با˘˘برأ’ ة˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘ع او˘˘ف˘˘قو˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا
يلزنملا رجحلا ببصسب مهطاصشن
ةفداهلا ريبادتلا راطإا يف ذختملا

سسوريف ءابو راصشتنإا نم دحلل
نأا هل نايب يف دكأاو . انوروكلا
لبف اذهو ةل˘ج˘ع˘ت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ثيح0202 يا˘˘م10 خ˘يرا˘ت
نو˘ل˘صصت˘ي را˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ة˘ب˘صسن˘لا˘بو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب
ىلع نيلصصحتملا و نييفرفحلل
ةفرغب نو˘ل˘صصت˘ي ي˘فر˘ح ة˘قا˘ط˘ب
و فرحلا و ةيديلقتلا ةعانصصلا

بصسح ىلع لصصتي لماعتم لك
اهل ةعباتلا ةيريدملا وأا ةئيهلا

ةيمÓسسإلا ةيرئازجلا ةفاسشكلل يديهم نب يبرعلا جوف هعنسص

ينوبلاب تايفضشتضسملل ةيزكرملأ ةيلديضصلأ

مقعم يكذ قفن نم ديفتضست
ةيمÓصسإ’ا ةيرئازج˘لا ة˘فا˘صشكل˘ل يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا جو˘ف ما˘ق

قفن عبار عنصصب رامع يديصسب نكصسم085 يحب هرقم نئاكلا

ينوبلا ةيدلب يف ةيزكرملا ةيلديصصلا ىلإا هومدق مقعم يكذ

نم يديهم نب يبرعلا جوف نكمتو ،لاحرب ةقحلمل ةفاصضإاك

رصسجلاب نابرصض ميكحلا ىفصشتصسم قفن دعب عبارلا قفنلا ةعانصص

04 عيزوتب ارخؤوم جوفلا ماقو ،انيصس نبا ىفصشتصسمو سضيبأ’ا

رجحلا نم ةررصضتملا تÓئاعلا ىلع ةيئاذغلا داوملا نم درط

دجصسم مامإا فارصشإا تحت ديجملا دبع يراتخم يح يف يحصصلا

ةيادب يف ةفق001 اصضيأا اوعزوو ،جوفلا ءاصضعأاو حابر نبا لÓب

امك ،حابر نبا لÓب دجصسم يف اهعمج مت يتلاو ناصضمر رهصش

يف ةصصاخ ةيناصسنإ’او ةيريخلا تاردابملا نم ةلصسلصسب اوماق

عاونأا فلتخم عيزوتو ةجاتحم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘عا˘صسم تا˘ي˘ل˘م˘ع

اهدادعأا يف تفصشك نأاو »ةعاصس رخآا» ـل قبصسو ،ةيئاذغلا داوملا

.جوفلا تاطاصشن نع ةقباصسلا
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يدومح يمسشاه يفرحلا لمع فسشكت «كياب نيرغ» ةيعمج

ةياقولل ةركتبم ةركف ةعبقلأ عانق

انوروك سسوريف نم
ةطايخ ليصصافت نع فصشكلاب ةبانعب «كياب نيرغ» ةيعمج تماق

رابكلا و راغصصلل هجو يقاوب ةعبق ةرابع يهو ةعبقلا عانق

كوبصسيافلا ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع اهترصشنو نوللا فافصش

عفترم اهتيامح ىوتصسم نكل و ريثكلا فلكت ’ اهنأا تفصشكو

ةيني˘صصلا سسراد˘م˘لا سضع˘ب ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ل˘م˘ع˘ت˘صستو

هذه نم مهفده نأا ءارصضخلا ةجاردلا ةيعمج تدكأاو ،ةياقوك

يهو يصسايق تقو يف ةطيصسب راكفا راكتباب عارصسإ’ا وه ةركفلا

«مراد سصÓب» يف فورعملا يمصشاه يدومح يفرحلا زاجنإا نم

ةحاصسم ريفوت ةلاح يف اهنم ريبك ددع عنصص ىلع رداق وهو

ملعي نأا نكميو ةطايخلا يف نيعوطتملا نم ددع دوجوو ةعصساو

مهاصسيصس ام وهو نيطايخلا نم ةدعاصسملا دي ميدقت يف نيبغارلا

.تاعابقلا عانق نم يصسايق ددع عنصص يف

S¢.Q 

ةيمومعلا ةرانإلا حÓسصإاب اوبلاط ناكسسلا

تايافنلأو خاضسوألأ يف قرغت سسيدلأ رجح
رامع يديصس ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا سسيدلا رجح ةقطنم يناعت

ىلع ةمكارتملا تايافنلا ةلكصشم نم تاونصس5 نم رثكأا ذنم

يلوؤوصسمل مات بايغ يف اذه و ةقطنملا ءايحأا ةفاك ىوتصسم

يف ةمامقلا تايواح رفوت مدع نم نينطاوملا ىكتصشاو ،ةيدلبلا

طيحم ىلع ظافحلل لح طصسبأا هوربتعا ام اذه و ،ءايحأ’ا لك

ىلإا تابصسانملا نم ديدعلا يف ناكصسلا  مدقت دق و ،ةقطنملا

يدانت نمل ةايح نكل يواكصش ةدعب رامع يديصس ةيدلب سسيئر

رمت ةمامقلا عمج ةنحاصش نأا امك ،اءوصس رثكأا ةيعصضولا تحبصصأاو

راثأا امم نيعوبصسأا نم رثكأ’ عطقنت و ةمظتنم ريغ تاقوأا يف

و ةصصاخ ةلوؤوصسم ريغلا تافرصصتلا هذه نع نينطاوملا ءايتصسا

ةديدج تانحاصش ةثÓث لاخدإاب اقباصس مهدعو دق ةيدلبلا سسيئر نأا

سصقنلا نم اصضيأا ناكصسلا رمذت امك ،هدعوب في مل و ةمدخلا ديق

هنم يناعت يذلا سسمادلا مÓظلاو ةيمومعلا ةرانإ’ا يف حدافلا

.ةديدع تاونصسل ةقطنملا
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91- ديفوكلا نم ةياقولا راطإا يف

ميقعت رممب يرحبلأ ديضصلأ ءانيم زيهجت
يف ميقعت رممب ةبانع ةي’ول يرحبلا ديصصلا ءانيم زيهجت مت

ةبانعل ئناوملا رييصست ةدحو فرط نم ءانيملل يصسيئرلا لخدملا

ةصصاخ هراصشتنا عنمو91-ديفوكلا نم ةياقولا راطا يف كلذ و

85 ليجصست مت نيا ةبانع ةنيدمب ت’احلا ددع عافترا لظ يف

ةطيحلا دخأا و تاهيجوتلاب مازتل’ا بلطتي تاب ام وهو سسمأا لوأا

عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘فر˘غ˘لا تفر˘صشأا قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘ف، رذ˘˘ح˘˘لاو

كمصسلا عيب ءÓكوب ةصصاخ ةديدج ةيعمج دÓيم ىلع يصضاملا

.يرحبلا ديصصلا ءانيم ىوتصسم ىلع

U°Édí. Ü
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ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘˘لاو ما˘˘ق

ةرا˘يز˘˘ب سسمأا لوأا ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج

ر˘˘يد˘˘م ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘تدا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘˘ت

ىلع فوقولل ةيحÓفلا حلاصصملا

بكرم ةئيهت لاغصشأا مدقت ىدم

ةيرئازجلا ةكرصشل˘ل ع˘با˘ت˘لا ح˘بذ˘لا

RAIVLA ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةينطولا ةعفنملا قوصس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

يتلاو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘صصلا

نوكي ىتح ةياهنلا ىلع تبراق

ةمداقلا ةليلقلا رهصشأ’ا يف ازهاج

ةذافتصسإ’ا نم ةي’ولا نكمتت يك

نم ةيو˘ي˘ح˘لا ةأا˘صشن˘م˘لا ه˘تا˘ه ن˘م

ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ

ثدحأا لامعتصسابو ةديج ةيعونب

نم بي˘ظو˘ت˘لا و ح˘بذ˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت

بصصنم03 ايئدب˘م ق˘ل˘خو ة˘ه˘ج

003 يلاوحو رصشابم مئاد لغصش

بصسحو .ر˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ بصصن˘˘م
را˘مو˘ع» ة˘˘كر˘˘صشلا˘˘ب لوؤو˘˘صسم˘˘لا

سضومغلل اريونت هناف »ةروصشاع
بكرم نأاصشب سضعبلا باتني يذلا
ةكرصش وهف ةبانع ءارمحلا موحللا

موحلل ةيرئازجلا مصسا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
يعامتج’ا اهرقم نئاكلا ءارمحلا

ىلع تابكر˘م3 ريصست رئازج˘لا
اهيلا فاصضي ين˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
هتنايصصو هليهأات يراجلا بكرملا

ل˘˘ح را˘˘طا ي˘˘ف ع˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
م˘ت˘ي˘ل ة˘بدا˘صصت˘ق’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
رصصاعم زا˘ج˘نا˘ب نو˘كي˘ل ه˘ل˘ي˘هأا˘ت
نم ةيملا˘ع˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فوو

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا ثي˘˘ح
نو˘كي كلذ˘بو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلاو
ةي’ولاب ةصشاعملا ةيعصضولل Óيدب
ءار˘م˘ح˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش ي˘˘ف
بوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت’ ي˘˘ت˘˘لا ح˘˘باذ˘˘˘م˘˘˘لاو
يف ةبولطملا ةيحصصلا طورصشلاو
ناك نا ادكؤوم قفارملا هذه لثم
ناك  ةبانع ةي’و يلاو سصرح
تا˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل
مث نمو اهحازا ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
موحل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ع˘فد ى˘ط˘عا
دئارلا اهعورصشم دصسجتل ءارمحلا
ريدملا سسيئرلا ذفنيو ةي’ولا يف
ةموكح˘لا ها˘ج˘ت ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ما˘ع˘لا
لو˘˘صصو در˘˘ج˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس
مت ي˘ت˘لاو ة˘ق˘لا˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ن˘طو˘لا جرا˘خ ن˘م ا˘ه˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

ة˘حا˘صسم ى˘ل˘ع عور˘صشم˘لا ع˘بر˘ت˘ي

ناكمإ’ابو2م0000032 غلبت

ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ر˘˘˘ح˘˘˘ن زوا˘˘˘ج˘˘˘ت

ن˘ي˘˘ب ا˘˘يو˘˘ن˘˘صس سسأار000531

زا˘ج˘نا م˘ت ا˘م˘ك را˘ق˘ب’او ما˘ن˘غ’ا

ةيلاع تاينق˘ت˘بو ة˘ق˘ح˘ل˘م ق˘فار˘م

3م005 ةعصسب هايملل نازخ اهنم

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘مو

ايموي3م001 ةقاطب ةلمعتصسملا

زا˘˘ج˘˘˘ن’ا د˘˘˘ي˘˘˘ق يزاو˘˘˘ترا ر˘˘˘ئ˘˘˘ب

تا˘ي˘نا˘˘كمإ’ا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عأÓ˘˘ل

لصسÓصسب ةلما˘ك ة˘يا˘ن˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

ىر˘خأ’او را˘ق˘بأÓ˘ل ا˘هاد˘حإا ح˘بذ˘لا

3م0021 ديربتلا فرغ مانغأÓل

عيطقتل فرغو ديمجت˘ل˘ل ة˘فر˘غو

. بيصضوتلاو محلا

حبذلا تاينقت ثدحأا لامعتسسابو ةديج ةيعونب ءارمحلا موحللا ريفوت ىلع لمعيسس

ينوبلاب يدلبلأ حبذملاب رضشابم ريغ و رضشابم لمع بضصنم003 نم رثكأأ
ايونضس راقبألأو مانغألأ نيب ام سسأأر000531 نم رثكأأ رحن ^

¯  U°Édí. Ü

هايملل ةيرئازجلا حلاصصم تلصصاو
نم تابرصستلا حÓصص’ اهتÓخدت

ةنيدمب ةصسم˘خ˘لا ز˘كار˘م˘لا فر˘ط
تايلمع ةدع تلجصس ثيح ةبانع
لخدت يت˘لاو ل˘ير˘فا ر˘ه˘صش لÓ˘خ
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘˘ف
ءا˘صضق˘لاو تا˘بر˘صست˘لا ة˘برا˘ح˘˘مو
مÓع’اب فلكملا بصسحو، اهيلع
رهصشلا لÓخ هنإاف، حبار ةيرهاوط

رتم001 ديدجت م˘ت مر˘صصن˘م˘لا

و مم36 رطق ةانق نم يلوط
ايئاهن ريبك برصست ىلع ءاصضقلا
يذلا ديجملا دبع يراتخم يحب
ةدو˘جو˘م ءادو˘صس ة˘ط˘ق˘ن ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
رامع يديصس ةيدلبب يحلا لخدمب
ة˘˘قر˘˘˘ف رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسحو،
ةبيع˘صشلا جا˘ت˘نإ’ا ز˘كر˘م ل˘خد˘ت˘لا
ىلع ماه برصست حÓصصإاب موقت
ف˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ما˘˘م˘˘صص ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ءÓ˘ع’ا ة˘ط˘ح˘م˘˘ب

لصصاوتت امك،ةبعصص دج فورظ
باطع’ا حÓصصا يف تÓخدتلا

ثيح اهنع غ˘ل˘ب˘م˘لا تا˘بر˘صست˘لا و

زكرم1 مقر لخدتلا ةقرف تماق
سسم مهم برصست حÓصصإاب ةبانع

لقنلا ةط˘ح˘م م˘م04 رطق ةان˘ق
ميهاربا يديصس ةرجأ’ا تارايصسل
عا˘ط˘ق ل˘خد˘ت˘لا ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘هرود˘˘ب،
برصست حÓ˘صصإا˘ب تما˘ق را˘ج˘ح˘لا

مم052 رطق ةانق ىوتصسم ىلع
، ة˘˘صشير˘˘ح˘˘لا ي˘˘ح˘˘ل ة˘˘نو˘˘م˘˘م˘˘˘لا

نأاب مÓع’اب ف˘ل˘كم˘لا ف˘ي˘صضيو
ةعاصسلا رادم ىلع ةدنجم مهقرف
حÓصصا لجأا نم ،تÓخدتلا يف
غ˘ل˘ب˘م˘لا تا˘بر˘صست˘لا و با˘ط˘ع’ا

ةيويحلا ةداملا ىلع اظافح  اهنع

2 مقر لخدتلا ةقرف تماق ثيح ،
سسم برصست حÓصصإاب ةبانع زكرم

ةقرف لباقم مم09 رطق تاذ ةانق
ةطوطخوب عراصشب ينطولا كردلا

ةلصصاوتم لازت ’ لاغصش’ا نأا امك
،حيلصصتلا لامك’ ةيناث ةلحرمك
ىلع ءاصضقلا ةل˘م˘ح˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو
ةا˘ن˘ق˘ب بر˘صست˘لا نإا˘ف تا˘بر˘صست˘˘لا

ةنومملا مم052 رطق عيزوتلا
،ةفرصشلاو ةملعلا يتيدلب نم لكل
يف بذبذ˘ت ل˘ي˘ج˘صست ي˘ف بب˘صست
دوعي نا ىلع نيتقطنملاب عيزوتلا
لا˘غ˘صش’ا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت
هذ˘˘ه ل˘˘خد˘˘تو ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ف˘˘˘صصبو
ةيلمع نيصسحت راطإا يف لاغصش’ا

برصشلل ةحلاصصلا هايملاب ديوزتلا

ليرفا92 خيراتب و .قاورلا اذهل
ةقرف تماق ةبانع زكرم،يصضاملا

نيبرصست حÓصصإاب1 مقر لخدتلا

كلذكو مم09 رطق ةانق ىلع

مم52 رطق نيليصصوت حÓصصا
و ن˘ي˘صسح ة˘˘طو˘˘ط˘˘خو˘˘ب عرا˘˘صشب
يف. ديجملا دبع يرخصص عراصش
ةظفاحم˘لا فد˘ه˘بو قا˘ي˘صسلا تاذ
فصشك دق˘ف ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع
فد˘ه˘ب،ه˘نأا مÓ˘˘ع’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ةيمومعلا ةحصصلا ىلع ةظفاحملا
سضرغلا اذهل ةصسصسؤوملا ترخصس
ربخملا نم نيير˘ب˘خ˘م˘لا ا˘ه˘ناو˘عأا
،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ر˘ب˘خ˘م˘لا سسي˘˘ئر فار˘˘صشا تح˘˘تو
لخدتلل ةرمتصسم ةيموي تايرود
يف كصشلا دنع تاقوأ’ا لك يف
ح˘لا˘صصم نأا ثي˘ح،ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن
ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيعونلا ةبقارم ىلع هبصسح رهصست
تأا˘صشن˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘م˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا
،تانازخلا اهنم ةدحولل عيزوتلا

عي˘با˘ن˘ي˘لا اذ˘كو خ˘صضلا تا˘ط˘ح˘م
ة˘صسصسؤو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘صسم˘˘لا

تانيعلا عاصضخاب ةيل˘م˘ع˘لا م˘ت˘تو

ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةذو˘˘˘˘خأا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيئايمكويزيفلاو ةيجولويرت˘كب˘لا

ة˘ي˘عو˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘صصر˘حو ا˘ظا˘ف˘ح
نم .نطاوملا ةحصص ىلع اظافحو
ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا تق˘˘ل˘˘طا ر˘˘خآا بنا˘˘ج
نويدلا ليصصحتل ةيوعوت ةلمح

ميتنصس راي˘ل˘م042 تغلب ي˘ت˘لا
ةدحو هايملل ةيرئازجلا نايب بصسح
راعصش ةلمحلا هذه لمحتو ةبانع
نم، »كعم نحن ... كنيد ددصس»
ربع تامدخلا لصضفأا ميدقت لجأا

ا˘هر˘يد˘ت ي˘ت˘لا21 تايدلبلا
جاتنإا يزكرمب ،هايملل ةيرئازجلا

ةصسمخ و ،ةصسكام و ةبيعصشلا امه
داو ، ةبانع نم لكب عيزوت زكارم
، لاحربو ، راجحلا، ينوبلا، ةصشرف
جاتنإ’ا نإاف نايبلا تاذ بصسحو

رتم00021247 غلبي يونصسلا

3531 ةكبصشلا يلامجإا و ،بعكم

ة˘ع˘صس، م˘ك129 عيزو˘ت˘لا ،م˘ك

ديزمل و،3م122451 نيزختلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘كر˘ت˘صشم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ع˘فد˘˘لا

مت هنإاف747541 مهددع غلابلا
ت’ا˘˘كو ة˘˘˘صسم˘˘˘خ سصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
.رصشابملا عفدلل ةيراجت

 ميتنسس رايلم042 ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا نويد تغلب اميف

عيبانيلأو خضضلأ تاطحمب هايملأ ةيعون ةبقأرمل ربخملأ نأوعأأ فرط نم ةيموي تايرود
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

برصضت رتصشر ملصس ىلع تاجرد3 ةؤقب ةيصضرأإ ةزه
ةنتابب مÓصس د’وأإ برغ بؤنج

ةيضضرا ةزه ءايزيفويجلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم سسمأا ةحيبضص لجضس
ىلع اهزكرم ددح ،ةقيقد12و01 ةعاضسلا دودح يف كلذو ،رتضشر ملضس ىلع تاجرد3 اهتوق تغلب
رعضش ثيح ،ةنتاب ةي’وب نويعلا سسار ةرئادل ةعباتلا مÓضس د’وا ةيدلب برغ بونج ملك80 دعب
ادع ركذت ةيرضشب وا ةيدام رارضضا يأا فلخت مل اميف ،ةرواجم قطانم اذكو ةقطنملا ناكضس اهب

ةراضش’ا ردجتو اذه ،فنعا نوكت ةقح’ ةزه نم افوخت ناكضسلا سسوفن يف اهتكرت يتلا علهلا ةلاح
ةجرد2.4 ةوقب اهفنعا ناك تازه ةدع رهضشلا قوفي ام ذنم تدهضش دق مÓضس د’وا ةقطنم نا ىلا

تزواجت يتلاو رخ’او نيحلا نيب ثدحت يتلا ةيدادتر’ا تازهلا ديدع اهتلت ،رتضشر ملضس ىلع
فلت˘خا ا˘م˘ي˘ف مÓ˘ضس د’وا ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘ن تل˘ج˘ضس ا˘ه˘ل˘ج ،سضر’ا طا˘ضشن ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تاز˘ه سسم˘خ˘لا

.زكرم مÓضس د’وا نم دعبلاو برقلا نيب اههاجتاو اهعقوم
ح ناضشوضش

عفترت طفنلا راعسأ
رابك نوجتنم أادب ذإا ،ةقباضسلا ةضسلجلا يف اهتققح بضساكم لضصاوتل ةعمجلا موي طفنلا راعضسأا تعفترا

امنيب انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ن˘ع م˘جا˘ن دو˘قو˘لا ىل˘ع بل˘ط˘لا ي˘ف ع˘جار˘ت سضيو˘ع˘ت˘ل جا˘ت˘نإ’ا سضف˘خ
ةلاكو هب تدافأا امب˘ضسح ،ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ل˘قأا˘ب تداز ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ط˘ف˘ن˘لا تا˘نوز˘خ˘م نأا تا˘نا˘ي˘ب تر˘ه˘ظأا

ذإا ،قباضس تقو يف اهتققح يتلا بضساكملا سضعب نع تلخت راعضسأ’ا نأا هتاذ ردضصملا حضضوأاو.زرتيور
نيح ،طفنلا ةراجت خيرات يف ابلقت رهضشأ’ا رثكأا ليرفأا لعج يذلا بلقتلا نم ديزمب يام رهضش أادب
،ناوج يف ميلضستلل تنرب ماخ عفتراو.ةيبلضسلا ةقطنملا ىلإا لزنتل ةلجآ’ا ةيكيرمأ’ا دوقعلا تراهنا
ر’ود07.62 ىلإا ةئملاب8.0 وأا اتنضس22 ،قاقحتضسا برقأا دقعك ةعمجلا موي لوادتلا أادب يذلا
11 وحن عفتراو سسيمخلا موي ةئملاب21 تنرب دازو ،رئازجلا تيقوتب24:70 ةعاضسلا لولحب ليمربلل
رثأا لعفب يراجلا ماعلا ةيادب ذنم ةئملاب06 وحن ىوه يملاعلا سسايقلا ماخ نكل ليرفأا يف ةئملاب
ر’ود81.91 ىلإا ةئ˘م˘لا˘ب8.1 وأا ا˘ت˘ن˘ضس43 ناوج ميلضست يكير˘مأ’ا ما˘خ˘لا د˘ع˘ضصو.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ىلع عبارلا رهضشلل لزن يكيرمأ’ا طفنلا نكل ،ةقباضسلا ةضسلجلا يف ةئملاب52 حبر نأا دعب ،ليمربلل
.ماعلا ةيادب ذنم ةئملاب07 رضسخو ليرفأا يف يلاوتلا

عفر نإأ ،نوركام ليوناميإأ يصسنرفلأ صسيئرلأ لاق

ةوطخ لإأ وه ام ويام11 يف ماعلأ لزعلأ تأءأرجإأ

جورخلل اصسنرف هيف علطتت تقو يف كلذو ،ىلوأأ

صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت ن˘˘ع تم˘˘ج˘˘ن ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مزألأ ن˘˘م

لامعلأ ديع ةبصسانمب باطخ لÓخ فاصضأأو.انوروك

وه يام11 نوكي نل““ :ةعمجلأ مويلأ ،يملاعلأ

11و ،لحأرم ةدع كانه …ةيعيبطلأ ةايحلأ ىلإأ رمملأ

ايجيرد˘ت صسرأد˘م˘لأ ح˘ت˘ف˘ت˘صسو .““ا˘ه˘ن˘م د˘حأو يا˘م

ناكمإلاب نوكيصسو ،يام11 نم أرابتعأ اصسنرفب

لظ امدعب لامعألأو ةيراجتلأ ةطصشنألأ فانئتصسأ

يف ،ةمصسن نويلم76 مهددع غلابلأ ،دÓبلأ ناكصس

تلاقو .يصضاملأ صسرام رهصش فصصتنم ذنم لزعلأ

عفر ةيلمع نم ءاط˘بإÓ˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم ا˘ه˘نإأ ة˘مو˘كح˘لأ

ةباصصإلأ تلدعم تعفترأ أذإأ اهئاغلإأ ىتح وأأ لزعلأ

قطانم ىلإأ ةيرأدإلأ قطانملأ ميصسقت عم ،حوصضوب

نم بأون ككصشتيو .““ءأرصضخ““ ىرخأأو ““ءأرمح““

ةداعإأ ةركف بأوصص يف ءأربخلأ صضعبو ةصضراعملأ

مأدختصسأ رمأأ يف كلذكو ،اهتيلمعو صسرأدملأ حتف

نولءاصستيو ،عصسأو قاطن ىلع ماعلأ لقنلأ لئاصسو

ىلع رثؤوت لظتصس يتلأ ةمراصصلأ تأءأرجإلأ نأاصشب

لأز˘ت لو .صسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب أرر˘˘صضت ل˘˘قألأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ة˘مو˘كح˘لأ ةرد˘ق ما˘مأأ ة˘ق˘لا˘ع ما˘ه˘ف˘ت˘صسأ تا˘مÓ˘˘ع

رابتخأ فلأأ007 ءأرجإأ فده غولب ىلع ةيصسنرفلأ

““91˘…د˘ي˘فو˘ك““ صضر˘م˘ب ة˘با˘صصإلأ ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل

لزع ةيناكمإأو كلذ ذيفنت ةيفيكو ،ويام11 لولحب

.صسوريفلاب مهتباصصإأ تبثت نم

 اهتعيبطل دوعت نل ةايحلا:نوركام
يام11 يف لزعلا تاءارجإ عفر دعب

جيريرعوب جربب تايلمع عبرأا لÓخ

 سصاخصشأإ ةتصس فقؤي كردلإ

ةدلقملإ ةمصشلإ نم راطنق003 زجحيو
003 زجح صصاخصشأأ ةتصس فيقوت نم جيريرعوب جربب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ دأرفأأ نكمت

تمتو .تامÓع ةدع نم كÓهتصسÓل زهاج صسيك050122 لداعي ام ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام نم راطنق

صسيك050122 عومجمب ةأابعم ةنوترك098 زجح مت نيأ ةلصصفنم تايلمع (40 ) عبرأ لÓخ ةيلمعلأ

(وكيصش نب) ةمÓع نم ىرخأ ةنوترك541 و (اكيرفأأ) ةمصش ةمÓع نم ةنوترك582 اهنم كÓهتصسÓل زهاج

رأرغ ىلع ةيلولأ نم ةيقرصشلأ ةهجلأ روحم تاقرط ربع تمت تايلمعلأ (ةحفن) ةمÓع ةنوترك064و
نم ةعاصضبلأ هذه بلجب نوجورملأ موقي ثيح ةيلولأ قرصش راتصسكيتو تورغات نيع ،يدأولأ صسأر قيرط
،اهعيب لجأأ نم فيطصس ةيلو بونج قطانم و لÓق ةقطنم نم ةيراجت تÓجصس نود و ةرتوف نود

60) ةتصسلأ صصاخصشلأ فيقوت عم ةلودلأ كÓمأأ حلاصصم ىلإأ ةدحأو ةعفد اهميلصست مت ة زوجحملأ ةعاصضبلأ
.مهتمكاحم راظتنأ يف مهدصض ةيئاصضق تافلم ريرحتو (

ىصسوم/ع

مايق نع ““ةعاصس رخآأ““ ـل ميلع ردصصم فصشك
ةد˘م˘˘صسألأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل““لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف““ ع˘˘م˘˘ج˘˘م ةرأدإأ
بكرم يف عرف مهأأ وهو تافصسوفلأ و ةيواميكلأ
رحب ةدمصسألأ ةعانصص يف صصتخملأ ““لأديمصسأأ““
اقفوو ،ةبانع عنصصم ريدم ةيحنتب عوبصسألأ أذه
هتذختأ يذلأ ريدم˘لأ ة˘ي˘ح˘ن˘ت نإا˘ف ه˘تأذ رد˘صصم˘ل˘ل
ام ““لايترف““ عمجمل ةريصسملأ ةينابصسإلأ ةرأدإلأ
كانه نأأو اصصوصصخ ة˘فور˘ع˘م ر˘ي˘غ ه˘با˘ب˘صسأأ لأز˘ت
ملو هتلاقتصسأ مدق نم وه ريدملأ نوكي نأأ لامتحأ
نأاب ردصصملأ حصضوأأ يذلأ تقولأ يف ،هتيحنت متت
نأأو اصضيأأ دع˘ب فر˘ع˘ت م˘ل د˘يد˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘يو˘ه
يف لصصفلأ ةياغ ىلإأ ةباينلاب أريدم تنيع ةرأدإلأ

بصسحو يذ˘لأ ع˘ن˘صصم˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘يو˘ه
نم ديدجلأ ينابصسإلأ ريدملأ نإاف ردصصملأ صضعب

““ويزرأأ““ عنصصم ريدم قيقصش نوكي نأأ لمتحملأ
امو أذه ،نأرهو ةيلوب ““لايترف““ عمجمل عباتلأ
““ر˘ي˘م رÓ˘ي˘ف““ ع˘م˘ج˘م نأأ ه˘ي˘لإأ ةرا˘˘صشإلأ رد˘˘ج˘˘ت

عمجم م˘ه˘صسأأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب94 هيد˘ل ي˘نا˘ب˘صسإلأ
بكر˘˘م زو˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف ،““لا˘˘ي˘˘تر˘˘˘ف““

لاجر عمجمو ةئاملاب43 ةبصسن ىلع ““لأديمصسأأ““

يهو ةئاملاب71 ةبصسن ىلع دأدح يلع لامعألأ
ينطولأ كنبلأ نم لك اهيلع زجح يتلأ ةبصسنلأ
لوخد دعب ““ابيراب يب نأأ يب““ كنبو يرئأزجلأ

ي˘ف ه˘طرو˘تو ن˘ج˘صسلأ رو˘كذ˘م˘لأ لا˘م˘عألأ ل˘˘جر
ني˘لوؤو˘صسم˘لأ ن˘م دد˘ع ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ لا˘م˘عأأ
ىلع ذأوحتصسلأ هتلواحم اهنيب نمو نيقباصسلأ
.عمجملأ يف ““لأديمصسأأ““ بكرم ةبصسن

يره ديلو

مرصصنملأ عوبصسألأ ةياهن ةبانع ةمكحم تردصصأأ
نجصسلأ رأرصشأأ ةباصصع دأرفأأ عأديإاب يصضقي أرمأأ
جيورتو ةزايح ةّيصضق يف مهطّروتل أرظن تقؤوملأ
.ةبانع عرأوصش يف ““نيياكوكلأ““
نمأأ ح˘لا˘صصم تع˘صضو نأأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تءا˘جو
ةقرف تحجن ثيح ،ةباصصعلأ طاصشنل أّدح ةبانع
ةطرصشلل ةيئلولأ ةح˘ل˘صصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ
رصصانع فيقوت نم ةبانع ةيلو نمأل ةيئاصضقلأ
دورو دعب كلذو ،اهل ّةيعون ةّيلمع يف ةباصصعلأ

نوعباتلأ ةطرصشلأ تأوق ىدل ةدّكؤوم تامولعم
ة˘ثÓ˘ث ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ل˘خد˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل
تأرّدخم عون نم ةّماصس دأوم ةزايحب صصاخصشأأ

عرأوصش يف اهجيورت صضرغب ““نيياكوك““ ةبلصص

““I.R.B““ ةقر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ة˘با˘ن˘ع
ةفاك ذاحّتأ عم مهب حيطتو مهيف هبتصشملأ دّصصرتت
يفو ،مه˘ّق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ
صصا˘خ˘صشأأ ة˘ثÓ˘ث˘ب ر˘مألأ قّ̆ل˘ع˘ت˘ي ل˘صص˘ّت˘م قا˘ي˘صس

هبتصشي ،ةنصس04و23 نيبام مهرامعأأ حوأرتت

ةبلصصلأ تأردخملاب ةرجاتملأ ةيصضق يف مهطّروت

ةدام نم مأرغ041 زجح مت نيأأ ،““نيياكوكلأ““

نم نيياكوكلأ ةدام نم مأرغ55 ،نيياكوكلأ

ةلاقن فتأوه01 ىلإأ ةفاصضإلاب ““كأرك““ عون
يف ةباصصعلأ دأرفأأ هلمعتصسي ينورتكلأ نأزيمو
بناج ىلإأ اهعيب لبق مومّصسلأ كلت نزو ةيلمع
ةّ̆ي˘م˘ك ع˘م ن˘ي˘صضي˘بأأ ن˘ي˘حÓ˘صسو ،ة˘قÓ˘ح ةر˘ف˘˘صش

هيلع يجاجز نحصصو جلاعملأ فيكلأ نم ةليئصض
ةنياعم ةيلمع ءأرجإأ دعب حصضّتإأ نّوللأ ءاصضيب ةدام
،““نييا˘كو˘ك““ عو˘ن ن˘م ة˘ب˘ل˘صص تأرّد˘خ˘م ا˘ه˘نأا˘ب
ةينطولأ ةلمعلاب ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘م ز˘ج˘ح ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ

دايتقأ ّمت نيح يف ،جيورتلأ تأدئاع نم ةيبنجألأو
عامتصسإÓل نمألأ رقم ىلإأ ةثÓثلأ مهيف هبتصشملأ
يف ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاخّتأو مهلأوقأأ ىلإأ

ةيا˘ه˘ن م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ّم˘ت ن˘يذ˘لأ ة˘با˘صصع˘لأ دأر˘فأأ ق˘ح
يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ يصضاملأ عوبصسألأ
.تقؤوملأ نجصسلأ مهعأديإاب يصضقي أرمأأ تردصصأأ

يتبصس ديلو

دعب فرعت مل فلخيضس يذلا ينابضسإ’ا راطإ’ا ةيوه

عمجم عنصصم ريدم ةيحنت
ةبانعب ““لايترف““

ةدكيكسب تاردخم جورمل تاونس7
يح ىوتضسم ىلع تاردخملل ريطخ جورم فيقوتب ةدكيكضس نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةقرف تماق
اهدافم تامولعم لÓغتضسا رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا ،ةدكيكضس ةنيدم طضسو5591 توأا02 تارمملا
اذهو يحلا ىوتضسم ىلع ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا جيورت يف ايئاضضق قوبضسمل هوبضشم طاضشن
هميدقت مت ةنضس62 رمعلا نم غلبي يذلا ينعملا فيقوت متيل ،يرحتلاو ثحبلا ةيلمع هتنيب ام
ةيلام ةمارغو ذفان سسبح ““تاونضس70 ““ هيلع مكحلا دعب عاديإا رمأا هقح يف ردضص نيأا ةلادعلل
.عيبلا سضرغل ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح ةمهت نع جد00005

رانيدوب ةايح

ةملاقب يتانزلإ يدإؤب انورؤك سسوريفب ةباصصإإ لوأإ ليجصست
انوروك سسوريفب اهتباضصا دكؤوم ةلاح لوأا ،سسما موي ةحيبضص ،ةملاق ةي’وب ةيحضصلا حلاضصملا تلجضس
رداضصم بضسح و ،ةنضس15  رمعلا نم غلبي سصخضشب رمأ’ا قلعتي و ،يتانزلا يداو ةيدلبب91 ديفوك
ثيح ،ةرجا ةرايضس قئاضسك لمعي و ،ةملاق ةي’وب يتانزلا يداو ةيدلب نم  ردحني ةيحضضلا نإاف ،ةعلطم
تءاج نا دعب ىودعلاب هتباضصا ليلاحتلا تبثت نا لبق ،يحضصلا رجحلا يف نيموي لبق ةيحضضلا عضضو
ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب   ةينعملا ةيحضصلا حلاضصملا ترضشاب اهتهج نم ،ةيباجيا اهجئاتن

..باضصملا عم لاضصتاب اوناك نيذلا سصاخضشأ’ا لك ةيوه
نيدلازع.ل

ةنتابب ةنيزؤب يف إرتم41 اهقمع رئبب ىؤه ينيتصس ذاقنإ
ةي’وب ةعنم ةرئادل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولل ةعباتلا لخدتلا قرف سسمأا حابضص تنكمت
هب هايملا بوضسنمو ،ارتم41 قمعب رئب يف طقضس ،ةنضس06 رمعلا نم غلبي سصخضش ذاقنإا نم ،ةنتاب
نم ةيندملا ةيامحلا ناوعا عاطتضسا ثيح ،ةنيزوب ةيدلبب ءاخرلا مأا ةقطنمب اذهو ،راتما ةثÓث
ةنيزوب تامدخلا ةددعتم ةدايعلا ىلا هليوحت متي نا لبق هجارخراو هطوقضس روف ةيحضضلا ذاقنا
.ةمزÓلا تافاعضس’ا يقلتل

ح ناضشوضش

 ““نيياكوكلا““ جيورت ّةيضضق يف مهطّروت دعب

ةبانعب تقؤؤملإ نجصسلإ رإرصشأإ ةباصصع دإرفأإ عإديإإ
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