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سسيئرلا بئأن نييعت ،نأتيسسأئر نأتدهع
ءأــسضقلا ةيلÓقتسسا زــيزعتو

ديدجلا روتسدلا ةدوسم يف ءاضقلا ةيلققتسإ زيزعت نمثي ةاضقلا ةباقن سيئر

ةركاذلل اينطو اموي يام8ـ لا خيرات نلعي ةيروهمجلا سيئر

ةبانعب تاشرولاب ةيعوتلاو ميقعتلا تايلمع رارمتسإ عم

:ديزوب نب .. مظتنم ريغ لكسشب روطتي سسوريفلا نأا لاق

لحلا وه تأمأمكلا ءادترإا»
«يحسصلا رجحلا عفرل ديحولا
ةعأسس42 لÓخ أنوروك سسوريفب تأـــيفو5و ةديدج ةــبأسصإا781 ^

روتسسدلاب ةسصاخلا ليدعتلا ةدوسسم يف ءاج ام مهأا اذه

âaS rehkA
يرئازجلا قرسشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعأسس رخآا

ميقملا يرئازجلا بارلا ينغم
““ONACLOV““ ايناطيرب يف

:““ةعاسس رخآا““ ـل فسشكي

““ةدكيكسس““ بيلك»
بلقلا نم هتزجنأا

““يلريخ““ ةينغأاو
““نأسضمر دعب يديدج

01 صص علاط

2 صص علاط

نع نلعت رأجحلا راديسس
طأسشن فقوت ديدمت
نأمسض عم يلأعلا نرفلا
 ةمدخلا نم ىندألا دحلا

6 صص علاط

  قئاقد  عقو ثداحلا
ةبانعب راطفإ’ا لبق

 ىحرج9 و لـيـتق
نيترأيسس  مادطسصا يف
 قــيلÓــعلأب نيـتيحأيسس

ةروثلا ةحاسس نييزتل اجمانرب ترّطسس
  يلحاسسلا طيرسشلا ىلإا ’وسصو

 عرسشت ةبأنع ةيدلب
 رـــــــيسضحتلا يف
فأيطسصإلا مسسومل

6 صص علاط

تاعاسس80 ةبارق هدامخا قرغتسسا

ىلع يتأأي قيرح
تازيهجتل عدوتسسم

ةنتأبب ديربتلا
50 صص علاط

70 صص علاط

2 صص علاط



يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

2Gdù°Ñâ 90eÉ… 0202Gd©óO1895ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

تجرفأأ يتلأ ليدعتلاب ةصصاخلأ ةدوصسملأ هترهظأأ ام بصسح ةيصسائرلأ تأدهعلأ ددع سضيفخت نع روتصسدلل ديدجلأ ليدعتلأ ثدحت
.سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ةيروهمجلأ ةصسائر اهنع

:ديزوب نب .. مظتنم ريغ لكصشب روطتي سسوريفلأ نأأ لاق

ديحولا لحلا وه تامامكلا ءادترإا»
«يحضصلا رجحلا عفرل

دبع ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو فصشك
يئاقولأ ءأرجلأ لظي تامامكلأ ءأدترأ نأأ ،ديزوب نب نمحرلأ
ةريبك ةروصصب دحلأو رجحلأ عفر وحن هجوتلأ حيتي يذلأ ديحولأ

تاحير˘صصت ي˘ف د˘يزو˘ب ن˘ب لا˘قو.ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘صشف˘ت ن˘م
سصلقتيصس ةمامك انم دحأو لك ىدترأ ول« :لوألأ سسمأأ ةيفحصص
ي˘ئا˘قو˘لأ ءأر˘جلأ ه˘نأل ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
ريزولأ ربتعأو .«رجحلأ عفر وحن هجوتلأ انل حيتيصس يذلأ ديحولأ
،ةقلقم أودبت نأأ نكمي ةدكؤوملأ تلاحلاب ةصصاخلأ ماقرألأ نأأ

نحن يلاتلابو مظتنم ريغ لكصشب روطتي سسوريفلأ نأأ احصضوم
فاصضأأو .رأرق˘ت˘صسأ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ن˘كلو عا˘ف˘ترأ ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ن˘صسل
هروهظ ةيأدب ذنم سسوريفلأ تهجأو يتلأ رئأزجلأ نأأ ريزولأ
نأرهوو ةمصصاع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘هو ط˘ق˘ف ف˘صشك ع˘قأو˘م ة˘ثÓ˘ث˘ب

،فصشكلل أرقم12 ايلاح كلتمت ةلاح001 نم لقأأو ةنيطنصسقو
كانه ناك رثكأأ سصيخصشت زكأرم كانه ناك املك هنأأ أدكؤوم
أرخؤوم ةرداصصلأ لئاصصحلأ نأأ عباتو .رثكأأ ةدكؤوم ةباصصأ تلاح
عراصشلأ يف ةدوجوم ةدكؤوملأ تلاحلأ نأأ نيبتو عقأولأ سسكعت

لÓخ ظحÓملأ طابصضنلأ مدعل افصسأاتم ،سسوريفلأ روطتي ثيح
دوزتلل تويبلأ جرا˘خ تÓ˘ق˘ن˘ت˘لأ ف˘عا˘صضت ع˘م نا˘صضمر ر˘ه˘صش
ل اهنأأ لاق يتلأ ىرخألأ تايجاحلأ فلتخمو ةيئأذغلأ دأوملاب
نم ريزولأ راصشأأو.اهلجأأ نم هتايحب ناصسنلأ رطاخي نأأ قحتصست

ةيمومعلأ تاطلصسلأ اهلذبت يتلأ دوهجلأ نأأ ىلأ ىرخأأ ةهج
«ةديدج يناهت» تيقل ةيئانثتصسلأ ةيحصصلأ ةلاحلأ هذه ةهجأومل
ةدحتملأ تايلولأو ىمظعلأ ايناطيرب تأرافصس دنع نم رئأزجلل
بنج يرئأزجلأ يحصصلأ ماظنلأ» نأأ اتربتعأ ناتللأ ةيكيرمألأ
نب لصسرتصسأو .«انوروك سسوريف ببصسب تايفصشتصسملأ ءÓتمأ
يذلأ نم تلاحلل ربكأأ عافترأ نم نيفئاخ انك» Óئاق ديزوب
ةحصصلأ ةمظنم كلذك اهتركذ رئأزجلأ نأأ أدكؤوم ,«مويلأ هدهصشن

.91–ديفوك يصشفت يف مكحتلأ ىلأ ةيمأرلأ اهدوهجل ةيملاعلأ
S°∏«º.±

ءافصشلل تلثامت ةديدج ةلاح441

تايفو5 و ةديدج ةباضصإا781

ةعاضس42 لÓخ انوروك سسوريفب
سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

سسوريفب ةد˘يد˘ج ةد˘كؤو˘م ة˘با˘صصإأ781 ليجصست نع ة˘ع˘م˘ج˘لأ

5 ىلإأ ةفاصضإلاب ةريخألأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ دجتصسملأ انوروك

ةباصصإأ ةلاح781 ةيصضاملأ ةعاصس42ـلأ لÓخ تلجصسو .تايفو
ىلإأ يلامجلأ ددعلأ عفتريل رئأزجلأ يف انوروك سسوريفب ةدكؤوم

يلامجلأ لصصيل ةديدج تايفو50 تلجصس اميف ,ةلاح9635

ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ هنع فصشك ام بصسح ,ةلاح884 ىلأ
راصشأأو .رأروف لامج روتكدلأ ,انوروك سسوريف ةعباتمو دصصر
ىلأ عفترأ ءافصشلل تلثامت يتلأ تلاحلأ ددع نأأ ىلأ ثدحتملأ

ةبصسنلابو .ةيصضاملأ ةعاصس42ـلأ لÓخ ةلاح441 اهنم7642

ةنصس06 و52 نيب ام نيغلابلأ سصاخصشألأ نإاف ,ةيرمعلأ تائفلل

سسوريفب ةباصصلأ تلاح عومجم نم ةئاملاب65 ةبصسن نولثمي

ةئف تايفو˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب5,56 ةبصسن لثم˘ت ا˘م˘ي˘ف ,ا˘نورو˘ك

لاق و .قوف امف ةنصس56 رمعلأ نم نوغلبي نيذلأ سصاخصشألأ
لاثتملأ نطأوم لك ىلع نيعتي هنأأ قايصسلأ تأذ يف رأروف
ةقيرطلأ ىقبت يتلأ يحصصلأ رجحلأو دعابتلأو ةيئاقولأ ريبأدتلل
نواهت نأ ىلع لوؤوصسملأ ددصشو .ءابولأ راصشتنأ نم دحلل ةديحولأ
ةصضورفملأ ةيئاقولأ تأءأرجلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ثي˘ح ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
يلحتلأ نأأ افي˘صضم ,ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ م˘قا˘ف˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لأ ه˘نا˘كمإا˘ب
لحلأ ىقبي ةيعامج˘لأو ة˘يدر˘ف˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ حورو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب
تأءأرجأ فيفخت ةياغ ىلإأ ةيحصصلأ ةمزألأ هذه ةهباجمل لثملأ
يف رئأزجلاب نيصصلأ ةرافصس تدكأأ اهتهج نم .يحصصلأ رجحلأ
امهصضعب نأدعاصسيو نأدناصستي ام امئأد نيدلبلأ نأأ ،سسمأأ اهل نايب
نايبلأ يف ةرافصسلأ تحصضوأأو .ءأرصضلأو ءأرصسلأ يف سضعبلأ
لظت »: كوبصسيافلأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ي˘ف رو˘صشن˘م˘لأ
سضع˘ب˘لأ ا˘م˘ه˘صضع˘ب نأد˘عا˘صستو نأد˘نا˘صست˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأو ن˘ي˘˘صصلأ

نيقيدصصلأو نيميمحلأ نيوخألاك ،ءأرصضلأو ءأرصسلأ نامصساقتتو
ةحفاكم يف نآلأ نافتاكتتو ،نيقوثوملأ نيكيرصشلأو نيزيزعلأ

نم ةديدج ةنحصش سسيمخلأ ةليل رئأزجلأ تملتصسأو .«91–ديفوك
ىلإأ نيصصلأ ةموكح نم ةبهك ،ةينيصصلأ ةيبطلأ تأدعاصسملأ
«هخ نايل يل» رئأزجلأ ىدل ينيصصلأ ريفصسلأ رصضحو .رئأزجلأ

نامحرلأ دبع ةينلديصصلأ  ةعانصصلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأو
نيصصلأ ةرافصس تربعو .ميلصستلل راطملأ دمحاب نب لامج يفطل
ةيبطلأ تامأزلتصسملأ هذه مهاصست نأأ يف اهلمأأ نع رئأزجلأ ىدل
.سسوريفلأ ىلع بلغتلأ يف

S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

رو˘ح˘م˘لأ ي˘ف درو ا˘˘م م˘˘هأأ ل˘˘ع˘˘لو
ةيصساصسألأ قوقحلاب سصاخلأ لوألأ

ةيامح همدقتي ةماعلأ تايرحلأ و
˘– ف˘ن˘ع˘لأ لا˘كصشأأ ل˘ك ن˘م ةأأر˘م˘لأ
و فيقوتلأ نع سضيوعتلأ يف قحلأ
أأد˘˘ب˘˘م رأر˘˘قإأ – تقؤو˘˘م˘˘لأ سسب˘˘ح˘˘لأ
ة˘˘ير˘˘ح ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘لأ
أأدبم رأرقإأ – رهاظتلأ و عامتجلأ
و تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘صشنإل ح˘ير˘صصت˘˘لأ

– يئاصضق رأرقب لإأ اهلح مدع أأدبم
ل˘˘كب ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘ير˘˘ح ةر˘˘ت˘˘صسد
ةي˘ل˘ب˘ق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ ع˘ن˘مو ا˘ه˘لا˘كصشأأ

نأأ نو˘نا˘ق˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ل– ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اهتعيبطب قي˘ع˘ت ا˘ما˘كحأأ ن˘م˘صضت˘ي

بأز˘˘˘˘˘˘˘˘حألأ ءا˘˘˘˘˘˘˘˘صشنإأ ة˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
لك نع ةرأدإلأ عانت˘مأ.ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ

نود اه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب لو˘ح˘ت ة˘صسرا˘م˘م
أأدبم سسيركت – قحلأ أذه ةصسرامم
˘– ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ دا˘˘ي˘˘ح
ةا˘ي˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف با˘˘ب˘˘صشلأ ة˘˘كرا˘˘صشم
نينطأوملأ قح رأر˘قإأو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ
ىد˘˘ل تا˘˘صسم˘˘ت˘˘ل˘˘م م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف
درلاب اهمأزلإأو ةيمومعلأ تاطلصسلأ

روحملاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ن˘ي˘ب ل˘صصف˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ
مدع أأدبم سسيركت عم تاطلصسلأ

نيتد˘ه˘ع ن˘م ر˘ث˘كأأ د˘حأأ ة˘صسرا˘م˘م
وأأ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر
سسي˘ئر ة˘ي˘نا˘˘كمإأ .ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
عم هل بئان نييعت نم ةيروهمجلأ
ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘ئر ز˘كر˘˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
وأأ ئرأو˘˘ط˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح ةد˘˘˘م رأر˘˘˘قإأو

لإأ ددجت ل اموي03 ـب راصصحلأ
ىلإأ ةفاصضإلاب نام˘لر˘ب˘لأ ة˘ق˘فأو˘م˘ب

06 ةيئانثتصسلأ ةلاحلأ ةدم رأرقإأ
ةقفأومب لإأ اهديدجت مدعو ،اموي
ة˘م˘كح˘م˘لأ ق˘ح رأر˘قإأ .نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ
تأرأرق˘لأ ة˘با˘قر ي˘ف ة˘يرو˘ت˘صسد˘لأ
ةيئانثتصسلأ ةلاحلأ ءا˘ن˘ثأأ ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ

ناملر˘ب˘لأ ل˘خأد تيو˘صصت˘لأ رأر˘قإأو
ع˘م ءا˘صضعألأ ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأأ رو˘˘صضح˘˘ب
نيتدهعب ةيناملربلأ ةدهعلأ ديدحت
يف زيي˘م˘ت˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب ط˘ق˘ف
ةيناملربلأ ةناصصحلأ نم ةدافتصسلأ
ةصسراممب ةبطترم˘لأ لا˘م˘عألأ ن˘ي˘ب
عم اهن˘ع ة˘جرا˘خ˘لأ كل˘تو ةد˘ه˘ع˘لأ
لÓخ ر˘مأوأا˘ب ع˘ير˘صشت˘لأ ق˘ح ءا˘غ˘لإأ
ىلع ظافحلأو ةيناملر˘ب˘لأ ل˘ط˘ع˘لأ

ةد˘م لÓ˘خ ر˘مأوأا˘ب ع˘ير˘صشت˘˘لأ ق˘˘ح
ينطولأ يبعصشلأ سسلجملأ روغصش

ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ةد˘˘˘˘م نو˘˘˘˘صضغ ي˘˘˘˘فو
اهميدقت ةرورصض عم ى˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلأ
ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ ةد˘م˘لأ ي˘ف نا˘م˘لر˘ب˘ل˘˘ل
عيراصشم قافرإا˘ب ة˘مو˘كح˘لأ مأز˘لإأو
سصو˘صصن˘لأ ع˘يرا˘صشم˘ب ن˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ
ةموكحلأ مأز˘لإأو ا˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ
ق˘ئا˘ثو˘لأو تأد˘ن˘ت˘صسم˘لأ م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ةصسرا˘م˘م˘ل نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ة˘يرور˘صضلأ

ةيناكمإأ رأرق عم– ةيباقرلأ هماهم
ىلع ةموكح˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘صسم بي˘تر˘ت
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأأ .بأو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ ر˘˘˘˘ثإأ
يذ˘لأو ثلا˘ث˘لأ رو˘ح˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
دكأا˘ف.ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ سصخ˘ي

ةلأدعلأ ةيلÓقتصسأ أأدبم زيزعت ىلع
ل˘ق˘ن زأو˘˘ج مد˘˘ع أأد˘˘ب˘˘م ةر˘˘ت˘˘صسدو
هب ةطبترملأ تانامصضلأو يصضاقلأ
ة˘ل˘ي˘كصشت ةر˘ت˘صسد ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
دانصسإأو ءاصضقلل ى˘ل˘عألأ سسل˘ج˘م˘لأ
ى˘ل˘عألأ سسل˘ج˘م˘لأ ة˘صسا˘ئر ة˘˘با˘˘ي˘˘ن
لوألأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ءا˘˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نأأ هل نكمي يذلأ ايلعلأ ةمكحملل
سسيئر نع ة˘با˘ي˘ن سسل˘ج˘م˘لأ سسأأر˘ي
لدع˘لأ ر˘يزو دا˘ع˘بإأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ايلعلأ ةمكحملأ ىدل ماعلأ بئانلأو
ى˘ل˘عألأ سسل˘ج˘م˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ن˘˘م
ةاصضقلأ ددع نم عفرلأ عم ءاصضقلل

ءاصضقلأ نولثمي نيذلأ نيبختنملأ
سسل˘ج˘م˘لأ ة˘يو˘صضع ي˘ف سسلا˘˘ج˘˘لأ
عم بصسانتي ا˘م˘ب ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألأ
عم ةيئاصضقلأ تاهجلأ يف مهدأدعت
ةباين˘لأ ةا˘صضق دد˘ع ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ
نينثأ نيلثمم جأردإأو ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ
سسي˘ئرو ةا˘صضق˘لأ ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن
ناصسنإلأ قوقحل ينطولأ سسلجملأ

ىلعألأ سسلجملأ ة˘ل˘ي˘كصشت ن˘م˘صض
ةدو˘˘صسم تف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك.ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
اهنع تجرفأأ يتلأ ،روتصسدلأ ليدعت
ةيناكمإأ ن˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘صسا˘ئر
ينطولأ سشي˘ج˘لأ ل˘خد˘ت˘ب حا˘م˘صسلأ
جرا˘˘خ تا˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلأ
ديدجلأ ليد˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ءا˘جو.دÓ˘ب˘لأ

نم92ـلأ ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ سسم يذ˘˘˘˘˘لأ
رئأزجلل نكمي هنأ يلاحلأ روتصسدلأ
داحتلأو ةدحتملأ ممألأ راطإأ يف
يفو ةيبرعلأ ةعما˘ج˘لأو ي˘ق˘ير˘فإلأ

ا˘ه˘ئدا˘ب˘˘م˘˘ل ما˘˘ت˘˘لأ لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملأ ل˘˘ظ
تايلمع يف كرتصشت نأأ اهفأدهأأو
هذه متتو.جراخلأ يف مÓصس ظفح
ةيميلقإلأ دودحلأ جراخ ةكراصشملأ
ناملر˘ب˘لأ ة˘قدا˘صصم د˘ع˘ب ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل
رأر˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ث˘˘ل˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا˘˘ب
.ةكراصشملأ
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ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ سسي˘˘ئر د˘˘كأأ
ةوطخ نأأ «كوربم دعصسي» ،ةاصضقلل
ة˘ب˘ي˘كر˘ت ن˘ع لد˘ع˘لأ ر˘˘يزو دا˘˘ع˘˘بإأ
ي˘ف ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عألأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ

اهنع تجرفأأ يتلأ روتصسدلأ ةدوصسم
سسيمخلأ سسمأأ ةيروهمجلأ ةصسائر
ةيمصست ربتعأ ا˘م˘ك.ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م
ةلأد˘ع˘لأ نوو˘صشب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ با˘ب˘لأ

روتصسد˘لأ ي˘ف (ة˘لأد˘ع˘لأ) ءا˘صضق˘لأو
ة˘ي˘م˘˘صست˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘م˘˘صشأأ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
يف (ةيئاصضقلأ ةط˘ل˘صسلأ) ةد˘يد˘ج˘لأ
دعصسي لاقو .يلبقتصسملأ روتصسدلأ

ةيفح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف كور˘ب˘م
يصضقت ةلحرمل انلصصو اننأأ دقتعأأ»

نود اهماهمل ةطلصس لك ةصسراممب
ام ،ىرخأأ ةطلصس نأاصش يف لخدتلأ
،«تا˘ط˘ل˘صسلأ ن˘ي˘ب ل˘صصف˘لأ ي˘ن˘ع˘ي
ةيحنت ةطق˘ن نأأ ا˘م˘ك» ل˘صسر˘ت˘صسي˘ل
ةا˘صضق˘لأ ة˘با˘ق˘ن ن˘م لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ةد˘˘حأو
ى˘لإأ ه˘ج˘ت˘ت ا˘ه˘˘نأأ ود˘˘ب˘˘ي ةا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
ةطق˘ن˘لأ سصو˘صصخ˘بو .»سسير˘كت˘لأ
ة˘ط˘˘ل˘˘صسلأ رو˘˘ح˘˘م ن˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلأ
يديهمتلأ عورصشملأ يف ةيئاصضقلأ
ليثمتلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،رو˘ت˘صسد˘ل˘ل
ى˘ل˘عألأ سسل˘ج˘م˘لأ ي˘˘ف ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ةاصضقلأ ةباقن سسيئر دكأأ ،ءاصضقلل
يف ةباقنلأ ةيليث˘م˘ت˘ب فأر˘ت˘عأ ا˘ه˘نأأ

،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘صش ىد˘˘مو ا˘˘ه˘˘˘تأذ د˘˘˘ح
ةباقنلل تاباختنأ رخآاب أدهصشتصسم

0035 نم رثكأأ اهيف كراصش يتلأ
ءاصضقلأ خيرات يف ةقباصسك يصضاق
دكأأو .هريبعت د˘ح ى˘ل˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ

نأأ ،ه˘˘تأذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ي˘˘˘ف كور˘˘˘ب˘˘˘م
لمع ةبقأرم˘ب ح˘م˘صسي˘صس ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لأ
ةي˘فا˘ف˘صش ر˘ث˘كأأ ةرو˘صصب سسل˘ج˘م˘لأ

نيب ناقتحلأ ففخُت نأأ اهنأاصش نمو
ةفرصشملأ تائيهلأو ةاصضقلأ مومع
يصضاق˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لأ را˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع
رييصست يف ةيفافصشلأ بايغ مكحب
ةبغرلل رصشؤوي أذهو» اعباتم ،كلذ
يف ةاصضقلأ يلثمم نيب نواعتلأ يف
نيبختنملأ ءاصضعألأ يقابو ةباقنلأ

سسف˘ن را˘صشأأ ا˘م˘ك .«ن˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لأو
يبصسنلأ لي˘ث˘م˘ت˘لأ ى˘لإأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ
ام بصسح ،ةئيهلأ تأذ يف ةاصضقلل

ن˘م ة˘صسدا˘صسلأ ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘ج
هنأأ ىلع ةيئاصضقلأ ةطلصسلأ روحم
نأأ احصضوم ،ة˘با˘ق˘ن˘لأ بلا˘ط˘م د˘حأأ
ن˘م ل˘قأأ نو˘ل˘كصشي ة˘با˘ي˘ن˘لأ ةا˘صضق
رثكأأو ةاصضقلل ماعلأ دأدعتلأ ثلث
يف ءأوصس مكحلأ ةاصضق يثلث نم
،ة˘˘˘لود˘˘˘لأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م ،سسلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
م˘كا˘ح˘م˘لأ وأأ ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ
.ينطولأ ىوتصسملأ ىلع ةيرأدإلأ

يف ةاصضقلأ ةباقن سسيئر ىري امك
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لأ ع˘فر نأأ ،ه˘صسف˘ن قا˘ي˘صسلأ

ن˘م عو˘ن ه˘ي˘ف1 ى˘˘لإأ3 دود˘ح˘ب
ةا˘˘˘صضق دد˘˘˘ع نأأ ثي˘˘˘ح,فا˘˘˘صصنإلأ

ةا˘صضق تو˘ف˘ي02 و˘˘هو م˘˘كح˘˘لأ
أذهو نيفع˘صض ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لأ
.ةئف لكل ديج ليثمتب حمصسيصس
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘˘ئر رد˘˘صصأأ

أرأر˘ق لوألأ سسمأأ نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأ

رهصش نم نماثلأ خيرات هيف ربتعي

ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي ,ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م يا˘˘م

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأأ ا˘م˘ك ةر˘كأذ˘˘ل˘˘ل

ةين˘طو ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ةا˘ن˘ق قÓ˘طإا˘ب

سسي˘ئر˘لأ لا˘قو .خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ

ة˘˘ملأ ى˘˘لإأ ه˘˘ت˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘˘ت

8 رزاجمل57ـلأ ىركذلأ ةبصسانمب

هذ˘ه˘˘ب ترد˘˘صصأأ»5491 يا˘˘˘˘˘م

يام نماثلأ رابتعاب أرأرق ةبصسانملأ

ةركأذلل اينطو اموي ةنصس لك نم

ةانق قÓطإاب تاميلعت تيطعأأ امك

خيراتلاب ةصصاخ ةينطو ةينويزفلت

ةيوبرتلأ ةموظ˘ن˘م˘ل˘ل أد˘ن˘صس نو˘كت

اهديرن يتلأ ةداملأ هذه سسيردت يف

.لا˘ي˘جألأ ل˘ك ع˘م ة˘ي˘ح ر˘م˘ت˘صست نأأ
ىطعأأ هنأأ نوبت سسيئرلأ فصشكو
قÓ˘طإأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا˘ب تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةيبعصشلأ ةمواقم˘لأ ءأد˘ه˘صش ءا˘م˘صسأأ

ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ج˘م˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘˘لأ ةرو˘˘ثو
ندملأ ءايحأأو ةينكصسلأ تاعمجملأ

م˘لا˘ع˘م˘لأ م˘ي˘˘مر˘˘ت ي˘˘ف ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لأو
رم ىلع ةدهاصش فقت˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ
يذلأ سضهابلأ نمثلأ ىلع لايجألأ
ةيصشحول يدصصتلأ يف انبعصش هعفد
سشيعي ىتح يرامعتصسلأ لÓتحلأ

ه˘صضرأأ قو˘ف أد˘حو˘مو ا˘م˘ير˘ك أر˘ح
يف هب أدصشرتصسمو هيصضامب أروخف

ل˘ظ ي˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘غا˘˘ي˘˘صص
ة˘لأد˘ع˘لأو ة˘ق˘ح˘لأ ة˘ي˘طأر˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لأ
سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأأو .«ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
نأأ ,دد˘صصلأ تأذ ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ة˘ع˘ي˘ل˘ط ي˘˘ف ل˘˘ظ˘˘ي˘˘صس ا˘˘ن˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ تلا˘˘غ˘˘˘صشنأ

هيف طرفن نلو اهبابصش تلاغصشنأو
اعدو ةيجراخلأ ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع ي˘ف أد˘بأأ
عي˘م˘ج ءÓ˘ج˘ت˘صسأ ى˘لإأ ن˘ي˘خرؤو˘م˘لأ

نم اهريغو ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘ه بنأو˘ج
افاصصنإأ ةمألأ ةركأذ يف تاطحملأ
ةفرعم يف ةدعاصصلأ لايجألأ قحل
كلذو ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت قدأا˘ب ا˘ه˘ي˘˘صضا˘˘م
يف قدصصلأ تاجرد ىلعأأ  دامتعاب
ي˘ت˘لأ ة˘مألأ نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘صشم ل˘ق˘ن˘لأ
اهتأذ ظفحت امنإأ اهخيرات ظفحت
جا˘صضنإأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق ي˘ف د˘يز˘تو
يد˘صصت˘لأ ي˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ ي˘˘عو˘˘لأ
تا˘˘ي˘˘بو˘˘لو تأرا˘˘ي˘˘ت تأروا˘˘ن˘˘م˘˘ل

نم ىرخألأ ةفصضلأ ىلع ةيرصصنع
فقوت طصسوت˘م˘لأ سضي˘بألأ ر˘ح˘ب˘لأ
ةدأرإأ ه˘تر˘ب˘ق د˘ه˘ع ي˘ف ن˘مز˘لأ ا˘ه˘ب
ىد˘لو.ة˘ع˘˘جر ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإأ بع˘˘صشلأ
دكأأ ,يام نماثلأ رزاجم ىلإأ هقرطت
رزاجملأ هذه نأأ ةيروهمجلأ سسيئر

هجولأ نع ةيعطق ةفصصب تفصشك

يصسنرفلأ رام˘ع˘ت˘صسÓ˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ

ع˘م˘ق˘لأ نأأ ر˘ب˘ت˘عأو ي˘نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘صسلأ

لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ي˘˘صشحو˘˘لأ يو˘˘˘مد˘˘˘لأ

ل˘ظ˘ي˘صس م˘صشا˘غ˘لأ يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلأ

ىو˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘ج ي˘˘ف را˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘صصو

قح يف تفرتقأ ي˘ت˘لأ را˘م˘ع˘ت˘صسلأ

ل مئأرج ةنصس231 ةليط انبعصش

تلواحملأ مغر مداق˘ت˘لا˘ب ط˘ق˘صست

ىلع أددصشم اهصضييبتل ةرركتملأ

دصضو ,ةيناصسنإلأ دصض مئأرج اهنأأ

ىلع تماق اهنأل ةيراصضحلأ ميقلأ

ناكصسلأ لأدبتصسل يقرعلأ ريهطتلأ

امك ءابرغلأ مأدقت˘صسا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘صصألأ

نا˘˘˘˘صسنإلأ ل˘˘˘˘صصف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تما˘˘˘˘ق

هتأورث بهنو هروذج نع يرئأزجلأ

.هتيصصخصش خصسمو

روتصسدلاب ةصصاخلأ ليدعتلأ ةدوصسم يف ءاج ام مهأأ أذه

سسيئرلا بئان نييعت ،ناتيضسائر ناتدهع
ءاضضقلا ةيلÓقتضسا زيزعت و

خيراتلاب ةصصاخ ةينويزفلت ةانق ءاصشنإاب تاميلعت ىطعأأ

ةركاذلل اينطو اموي يام8 ـلا خيرات نلعي ةيروهمجلا سسيئر

تاطلصسلأ نيب لصصفلأ أأدبم سسركتل تءاج اهنأأ دكأأ

ديدجلا روتضسدلا ةدوضسم يف ءاضضقلا ةيلÓقتضسإا زيزعت نمثي ةاضضقلا ةباقن سسيئر



¯ hd«ó gô…

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تل˘˘˘شسار
حÓشصإ’او ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل
ءا˘ن˘مأ’ا سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي يرادإ’ا
ة’و˘˘لا ،تارازو˘˘ل˘˘ل نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘ششت˘ف˘م ءا˘شسؤورو
زوحت ة˘ل˘شسار˘م ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اهنم ةخشسن ىلع «ةعاشس رخآا»
عاد˘يإا لا˘جآا د˘يد˘م˘ت سصو˘شصخ˘ب
رييشستل ةيو˘ن˘شسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
ةنشس ناون˘ع˘ب ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا

ثيح ،اهيلع ةقداشصملاو0202
هنأا ةروكذم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘كأا

ةيئانثتشس’ا فورظ˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
Ó˘م˘عو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
مقر يذيفنتلا موشسرملا ماكحأاب

سسرام12 يف خرؤوملا96-02

ريبادتب قلع˘ت˘م˘لا0202 ةنشس
سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

اذ˘˘كو ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘˘كمو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
هل ةلمكملا ةيذيفنتلا ميشسارملا

لوأ’ا ريزولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب Ó˘م˘عو

سسرام41 يف ةخرؤوملا09 مقر

ريبادتلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا0202
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ا˘م˘˘ي˘˘شس ’ «91-ديفوك» ا˘نرو˘ك
ةجمربملا ةطششنأ’ا ليجأات اهنم
تارادإ’او تاشسشسؤوملا لبق نم
ةيلحملاو ةيزكرم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةريخأ’ا هذه ىلع بعشصي امم
تا˘ط˘ط˘خ˘م عاد˘يإا لا˘جآا مار˘ت˘حا
ناونعب ةيرششبلا اهدراوم رييشست

اهيلع ةقداشصملاو0202 ةنشس

60 مقر ةميلعتلا ماكحأ’ اقفو

0202 يرفيف42 يف ةخرؤوملا
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
رييشستل ةيو˘ن˘شسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
ةنشس ناون˘ع˘ب ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا

20 خيرات تددح يتلا0202
هذه عاديإ’ لجأا ىشصقأاك يام

ناوج03 خيراتو تاططخملا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘ل˘ل ل˘جأا ر˘خآا˘ك
مكملع ىلإا يهنأا نأا ينفرششي»
ديدمت ةيئانثتشسا ةفشصب ررقت هنأا

ةيليوج13 ى˘لإا لا˘˘جآ’ا هذ˘˘ه

تاط˘ط˘خ˘م˘لا عاد˘يإ’0202

03 خ˘˘يرا˘˘تو ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘شس

ةقداشصملل0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا لو˘ق˘ي «ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
يرادإ’ا حÓ˘شصإ’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لÓخو ةلشسارملا هذه ىوحف يف
ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘جآ’ا
ةينعملا تارادإ’ا ىلع نوكيشس
طاقنلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

عاد˘˘يإا ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
ةيونشسلا تاططخ˘م˘لا ع˘يرا˘ششم
ىدل ةيرششبلا دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ل
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآا ي˘ف ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
تارار˘ق˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘ت لا˘جآا مار˘˘ت˘˘حا

رييشستب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارر˘ق˘م˘لاو
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘شسم˘˘لا

مايأا01) نييموم˘ع˘لا ناو˘عأ’او
،(ا˘هءا˘شضمإا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با
تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ع˘فر ي˘ف عار˘شسإ’ا
فر˘ط ن˘م تاد˘ب˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

،ةيموم˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت
نيدقاعتملا ناوعأ’او نيفظوملل

ةرمتشسملا ةعبا˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
ة˘يرادإ’ا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘شضو رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
ةد˘عا˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو
ة˘لا˘حإا ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نيدقاعتملا ناوعأ’او نيفظوملا

نشسلا اوزواجت وأا اوغلب نيذلا
،دعاقتلا ىلع ةلاحإÓل ةينوناقلا
تاداهششلا قي˘ثو˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلا

طاق˘ن˘لا فو˘ششكو تÓ˘هؤو˘م˘لاو
ي˘˘ث˘˘يد˘˘ح ناو˘˘عأ’ا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ىلإا اهجا˘ت˘ن غ˘ي˘ل˘ب˘تو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م
د˘ن˘ع وأا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ن˘شس لÓ˘˘خ
ي˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ةرور˘˘شضلا
سسف˘ن عا˘ب˘تإاو ةر˘ششا˘ب˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت
نيفظوملل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تاءار˘جإ’ا
سساشسأا ىلع م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت يذ˘لا
ة˘ل˘شسار˘م ه˘ي˘جو˘ت ع˘م ،ةدا˘ه˘˘ششلا
ةلاح يف ةينعملا ةهجلل ريكذت

قيثوتلا تابلط ىلع درلا مدع
،اهب ةيشصو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا را˘ط˘خإاو
يتلا تاشسشسؤوملاو تارادإ’ا امأا
ةقداشصملاو عاديإا اه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت

دراوملا رييشست تاططخم ىلع

9102 ةنشس ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ير˘ششب˘لا
ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ف˘شصب رر˘ق˘ت د˘ق˘ف»
ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
ا˘ه˘تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم عاد˘˘يإا

ةشساردلل0202 ةن˘شس ناو˘ن˘ع˘ب
يف ءاج امل اقفو «ةقداشصملاو

يف ةخرؤوملا60 مقر ةميلعتلا

نمو هنأا تركذ يتلا يرفيف42
ةيلام˘لا بشصا˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت ل˘جأا

،فيظوتلا طامنأا فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع

تاق˘با˘شسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لاو تا˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’او

وأا رارق دادعإا بجي˘ف» ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةيلاملا بشصانملا عيزوت ررقم

0202 ةنشس ناو˘ن˘ع˘ب ةر˘غا˘ششلا

فيظوتلا طامنأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لاو

ةنودم مÓتشسا درجمب اهحلاشصم

0202 ةنشس ناونعب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

ةفيظولا حلاشصم ى˘لإا ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘تو

ءادتبا مايأا01 لجأا يف ةيمومعلا

د˘كؤو˘˘ت «ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م

ى˘لإا ترا˘ششأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ةر˘ششا˘ب˘م عور˘ششلا ة˘ي˘نا˘كمإا

سصوحفلاو تاقباشسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ةقداشصملا راظتنا نود ةينهملا

دراوم˘لا ر˘ي˘ي˘شست ط˘ط˘خ˘م ى˘ل˘ع

عم،0202 ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ير˘ششب˘لا

ةررحملا بشصانملا نأاب ريكذتلا

متي ةيلاملا ةنشسلا لÓخ ايئاهن

يراشس ميظنتلل اقفو اهلÓغتشسا

سصو˘˘شصخ˘˘ب ا˘˘مأا ،لو˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا

ناو˘عأÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ةرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

0202 ةنشس ناونعب نيدقاعتملا

تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو م˘˘ت˘˘ي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف

.ةددحملا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
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ناونعب ةيرششبلا دراوملا رييشستل ةيونشسلا تاططخملا عاديإا لاجآا يرادإلا حÓشصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تماق

.اقباشس ددحملا دعوملا يف كلذب مايقلا تارادإلا مازتلإا ةلاحتشسا ببشسب كلذو اهيلع ةقداشصملاو0202 ةنشس

انوروك ءابو اهشضرف ةيمومعلا ةفيظولا ةيريدمل ةميلعت يف

تاططخملا عاديإا لاجآل يئانثتضسإا ديدمت
 ةيرضشبلا دراؤملا رييضستل ةيؤنضسلا

يحشصلا رجحلا عفر يف لود ةدع عورشش دعب
انوروك ةحئاج هتشضرف يذلا

ششاعتنإا برق ىلع هديكأات ددجي باقرع
ةيملاعلا قاؤضسألا يف طفنلا راعضسأا

،باقرع دمحم كبوأا رمتؤومل يرودلا سسيئرلاو ةقاطلا ريزو دّدج
لÓ˘خ ه˘نزاو˘ت ع˘جر˘ت˘شسي˘شس ط˘ف˘ن˘لا قو˘شس ّنأا˘ب هد˘ي˘كأا˘˘ت لوأ’ا سسمأا
يف لود ةدع عورشش دعب اميشس ’ ،يلاحلا ماعلا نم يناثلا يشسادشسلا

سشماه ىلعو.انوروك ةحئاج هتشضرف يذلا يحشصلا رجحلا عفر
:باقرع حرشص ،تينرتنأ’ا قفدت نيشسحتل يثÓث يرازو عامتجا
لÓخ ط˘ف˘ن˘لا قو˘شسل و˘جر˘م˘لا نزاو˘ت˘لا ةدو˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘لؤوا˘ف˘ت»

تاراق نم لودلا سضعب ّنأاو اًشصوشصخ،0202 يناثلا يشسادشسلا
رجحلا عفر يف تعرشش ،اكيرمأا اهيلتشسو ابوروأاو ايشسآا لثم ةفلتخم
دعب» :فاشضأاو.«بلطلا يف سشاعتنا هعبتيشس امم ،اًيجيردت يحشصلا

اهطاششن تاعاطقلا سضعب عجرتشستشس ،بقترملا يحشصلا رجحلا عفر
قوشسلا«:عباتو.«بلطلا ىلع يباجيا ريثأات اهل نوكيشسو يعيبطلا
ةرتفلا لÓخ لورتبلا نم ةربتعم تايمك قفدت تدهشش ةيملاعلا
ءابولا يششفت» هلوق افيشضم ،«ليرفأاو سسرام يرهشش نيب ام ةدتمملا
لÓتخا يلاتلابو قوشسلا يف نزاوتلا مدع نم ةلاح ثادحا ىلإا ىدأا

لود ةعومجم تقفتا ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.«بل˘ط˘لاو سضر˘ع˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ر˘ي˘ب˘ك

اهجاتنا سضيفخت ىلع يشضاملا ليرفأا رهشش نم21ـلا يف «+كبوأا»

،مداق˘لا ناو˘جو يرا˘ج˘لا يا˘م لÓ˘خ ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب نو˘ي˘ل˘م7.9ـب
ةياهن ىلإا ةيليوج نم ح˘تا˘ف˘لا لÓ˘خ سضي˘ف˘خ˘ت˘لا اذ˘ه ل˘شصاو˘ت˘ي˘شسو

راششُي.اًيموي ليمرب نييÓم8ـب يأا لقأا ةريتوب نكل ،لبقملا ربمشسيد
ـب رّدقت ىلوأ’ا ةلحرملا يف تاشضيفختلا نم رئازجلا ةشصح ّنأا ىلإا

يف لشصتل اًيموي ليمرب فلا391 اهيلت ،اًيموي ليمرب فلأا042

ّنأا اًملع ،مويلا يف فلا541 ىلا +كبوأا قافتا نم ةريخأ’ا ةلحرملا
رج رئازجلا ليخادم رثأات مدعب نأامط باقرع

ّ
يتلا تاشضيفختلا هذه ءا

.ةمظنملا اهترقأا
S°∏«º.±

ةيعامتجإلا تائزجتلاو ةيفيرلا تانكشسلا زاجنإا يف عارشسإلا عم

مئاؤق ريضضحت ةرورضض ىلع ددضشي نكضسلا ريزو
معدملا يؤقرتلا تانكضس نم نيديفتضسملا

لوأ’ا سسمأا ،يرشصان لامك ،ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ريزو ددشش
قلعتي اميف ةشصاخ نيبتتكملا ءامشسأا مئاوق ريشضحت ةرورشض ىلع
تانكشسلا زاجنإا يف عارشسإ’او «أا.يب.لأا» معدملا يوقرتلا تانكشسب
حلأاو .ةرازولل نايب هب دافأا امبشسح ،ةيعامتج’ا تائزجتلاو ةيفيرلا
مئاوقلا ريشضحتل ةيلحملا تاطلشسلا عم لمعلا ةرورشض ىلع ريزولا
عم معدملا يوقرتلا تانكشسب قلعتي اميف ةشصاخ, نيبتتكملل ةيمشس’ا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةيراقع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘عوأاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ظأا ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت
ريزو تاميلعت يتأاتو.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘كشسلا
ةينقتب ةرازولا رقمب ، هشسأارت يمييقت عامتجا لÓخ ، نارمعلاو نكشسلا
ةشسيئر ، ةرازولل ماعلا نيمأ’ا مشض يذلاو دعب نع يئرملا رشضاحتلا
ءارد˘مو نو˘يز˘كر˘م˘لا نو˘ما˘ع˘لا ءارد˘م˘لا ،ما˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا ،ناو˘˘يد˘˘لا
تاي’ول عاطقلل نييعباتلا ءاردملا اذكو ةياشصولا تحت تاشسشسؤوملا
،طاوغأ’ا ،ةركشسب ،فودنت ،تشسارنمت ،راششب ،راردأا) يرئازجلا بونجلا

ةي’ول نكشسلا ريدم ىلع محرتلا دعبو.(ةلقروو يزيلإا ،يداولا ،ةيادرغ
نكشس ريزو اعد ، انوروك ءابو نم ةياقولا تاءارجإاب ريكذتلاو راششب
تفرع اهنأاو ةشصاخ ةجمربملا عيراششملا لامكتشسا ىلإا عاطقلا تاراطإا

رظنلل عامتج’ا اذه سصشصخ دقو.(91-ديفوك) ةحئاج ببشسب افقوت
ةشصاخ،تاي’ولا هذهب ةدجاوتملا ةينكشسلا جماربلا لك يف بثك نع
يف يه يتلا كلت ىلإا ةفاشضإ’اب دعب ملشست مل يتلاو ةيهتنملا جماربلا

عيبلا ةغيشص تانكشس سصخي اميف امأا.دعب قلطنت مل يتلاو زاجنإ’ا روط
«لدع» ةلاكول ماعلا ريدملا فرط نم سضرع ميدقت مت دقف  راجيإ’اب
امدقت فرعت يتلاو تاي’ولا هذه نم ةي’و لكب ةدجاوتملا هعيراششمل
،ردشصملا سسفن فيشضي ،اشضيأا قرطتلا متو.مومعلا ىلع زاجنإ’ا يف
تاكبششب اهطبر مدعل ملشست ملو اهب لاغششأ’ا تهتنا يتلا عيراششملل
تاميلعت ر˘يزو˘لا د˘ي˘شسلا ىد˘شسأا ،دد˘شصلا اذ˘ه ي˘فو.زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
زاغلا تاكبششب اهطبر˘ل زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘شسشسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ةرور˘شضب
،ءانبلاو ةيرامعملا ةشسدنهلل ماعلا ريدملا مدق هتهج نمو.ءابرهكلاو
ةئيهتلا لاجم يف تاي’ولا هذه اهفرعت يتلا قئاوعلا نمشضت اشضرع
ىلع اددششم ليقارعلا هذه عفر لجا نم تايشصوت ةدع سضرع ثيح,
ةبقارمل تاي’ولا ربع نيلهؤوملا ناوعأ’ ةيناديملا تاجرخلا فيثكت

ـب ةردقملاو51/80 ةقلاعلا تافلملا ةيوشست و ةشصخرملا ريغ تايانبلا

امك.(تاي’و01)ً افلشس ةروكذملا تاي’ولا ربع ةعزوملا474.31
ةئيهت نم نكمتلل ريمعتلا تاودأا ىلع ةقداشصملا يف ليجعت ىلإا اعد
مارتحا و ةيمومعلا تازيهجتلاو ةي˘ن˘كشسلا ج˘مار˘ب˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا را˘ق˘ع˘لا
،تانكشسلا اهب ديششت يت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل يرا˘م˘ع˘م˘لا ع˘با˘ط˘لاو ج˘ي˘شسن˘لا
تائزجتلل ةيجراخلا ةئيهتلا زاجنا ةريتو عيرشست ةرورشض ىلإا ةفاشضإ’اب
لخدت ،ريخأ’ا يفو.تاي’ولا هذهب ةيمومعلا تانكشسلاو ةيمومعلا

لاح سضرعب ماق نيأا ،ةيمومعلا تازيهجتلل ماعلا ريدملا عامتج’ا لÓخ
لÓخ ملشست نأا رظتنملا نم يتلا كلت اميشس’ ةيمومعلا تازيهجتلا
±.S°∏«º  .مداقلا يشسردملا لوخدلا

¯ S°∏«º.±

ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘يزو تف˘˘˘˘ششك

نأا ،«و˘كير˘ك ر˘ثو˘ك» ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

تاردابم عيمج قفارتشس ةرازولا

ةحفاكم يف يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

تد˘˘˘˘˘عوو .ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘˘بو

ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز لÓ˘˘خ ،ةر˘˘˘يزو˘˘˘لا

ى˘لإا سسمأا لوأا ا˘ه˘˘تدا˘˘ق د˘˘ق˘˘ف˘˘تو

معدو ةقفارمب ،وزو يزيت ةي’و

ي˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ئاد

ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘ب جا˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم

راطا يف سسوريفلا نم ةيامحلا

سضرقلا رييشستل ةينطولا ةلاكولا

،ةر˘يزو˘لا تدا˘˘ششأاو .ر˘˘غ˘˘شصم˘˘لا
حورو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ب
يندملا عمتجملا ىدل نماشضتلا
نم» ةلئاق وزو يز˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘ب˘˘ه˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘جاو
زفحت و عجششت يتلا ةينماشضتلا
سصو˘شصخ˘بو .«ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شص
،«ة˘ع˘ن˘قأا و م˘ق˘˘طأاو تا˘˘ما˘˘م˘˘ك»
ا˘ه˘تر˘˘ئاد م˘˘عد ةر˘˘يزو˘˘لا تد˘˘كأا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا
يف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ن˘م عور˘ششم˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا

ا˘م˘ك.ر˘غ˘شصم˘لا سضر˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘خ

ميلشست ل˘ف˘ح ،ةر˘يزو˘لا تر˘شضح

باحشصأا نم4 ىلإا كوكشصلا
زاهج ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا ع˘يرا˘ششم˘لا
سضرقلا رييشستل ةينطولا ةلاكولا

ةطا˘ي˘خ ت’آا01 و ،ر˘غ˘شصم˘˘لا
تع˘ل˘طاو .تا˘ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘شسن˘˘ل˘˘ل
تاذ لÓ˘˘خ ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ةر˘˘˘يزو
لف˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ،ةرا˘يز˘لا
ر˘كذو .ةزو˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
م˘ت ه˘نا ،ة˘ع˘م˘ج دو˘م˘ح˘م ي˘لاو˘لا

،جد نويلم06 غلبم سصيشصخت
و ةيبط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ءا˘ن˘ت˘ق’
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل فا˘˘ع˘˘شسإ’ا تارا˘˘ي˘˘˘شس
.يلحملا ىوتشسملا ىلع ةحشصلا

09 نم رثكأا سصيشصخت مت امك
كل˘شس ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةياقولا لئاشسوب ةيندملا ةيامحلا

ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ءار˘˘ششو
سصوشصخبو .ةزوعملا تÓئاعلا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘شضمر˘˘˘لا تاد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا
د˘كأا د˘ق˘ف ،ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
طا˘ششن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
روششاع نماشضتلا و يعامتج’ا

ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ،ي˘ن˘ه˘م
اهنم تدافت˘شسا د˘ق ة˘ي˘نا˘شضمر˘لا

اهب تلف˘كتو ،ة˘ل˘ئا˘ع893.23
ـب ردقي يلامجإا غلبمب هحلاشصم

.جد نويلم625.913

سسوريفلا نم ةيامحلا لئاشسول جاتنإلا عيراششم يلماح معد لÓخ نم

انورؤك ءابو ةحفاكمل يندملا عمتجملا تاردابم عيمج ةقفارم دكؤؤت نماضضتلا ةريزو
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ءافسشلل سصخسش51 لثتما اميف /يقاوبلا مأا

ةدكؤوم ةلاح701 ىلإا زفقي انوروكب تاباصصإ’ا ددع
تايفو80و

ةثÓث فرظ يف ددعلا زفقيل (91) دـيفوـك انوروـك سسورـيـفب ةديدج تاباسصا60 ةريخلا ةعاسس42ـلا لÓخ يقاوبلا ما ةيلو تلجسس
.تايفتسسملا حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدمب لاسصتلاو مÓعلا ةيلخ نايب بسسحب ةدكؤوم ةلاح701 ىلا نم طقف مايا

سسوريفلا نم ةيامحلاب اوبلاط

ةحلصصم وصضرممو ءابطأا
ىفصشتصسمب ةينطابلا سضارمأ’ا

نوجتحي يعماجلا ةنتاب
ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لأو ءا˘ب˘ط’أ ن˘م دد˘ع لو’أ سسمأ ج˘ت˘˘حأ
،ءاصسنلأ مصسق ينطا˘ب˘لأ بط˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ

يماهوتلأ سسيلف نب يع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب كلذو
ةباصصأ ءأرج ،لمعلأ نع بأرصض’أ أوررقو ،ةنتابب

بلاط دقو،91 ديفوك سسوريفب مهئÓمز نم ةعبرأأ
مرح لخأد ةيجاجتح’أ مهتفقو لÓخ نم نوجتحملأ
ىلعو ةيصصولأ تاهجلأ نم يعماجلأ ىفصشتصسملأ

مه˘عا˘صضخأ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘صصلأ ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘صسأأر
اصصوصصخ ،انوروك سسوريف نع ةفصشاكلأ ليلاحتلل
م˘ه˘ئÓ˘مز˘ب كا˘كت˘حأ ى˘ل˘ع أو˘نا˘ك ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ نأو
ل˘ق˘ن˘ت ن˘م أر˘ي˘ب˘ك ا˘فو˘خ˘ت أود˘بأ ثي˘ح ،ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ
دكاتلأ أذكو سضأرع’أ روهظ نود مهيلأ سسوريفلأ

فرع يذلأ بعرملأ ءابولأ أذه نم مهتمÓصس نم
نيبو ةهج نم يحصصلأ عاطقلأ لامع نيب أراصشتنأ
ءا˘ب˘ط’أ م˘ن˘ت˘غأ أذ˘ه ،ىر˘خأ ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ريفوتب ةبلاطملل مهجا˘ج˘ت˘حأ ة˘صضر˘ف نو˘صضر˘م˘م˘لأو
ةيقأو ةصسبلأو تامامك نم ةمزÓلأ ةياقولأ طورصش

يف أوبلاط امك،91 ديفوك راصشتنأ بنجتل ةصصاخ
ن˘م ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘هر م˘ه˘ع˘صضو قا˘ي˘صسلأ تأذ
ءاصضقنأ ةياغ ىلأ مهيوأاي ناكم مهل سصيصصخت لÓخ
ةيفانلأ وأ ةتبثملأ سضأرع’أ روهظلل ةددحملأ ةلهملأ

دمحي ’ ام ثودح لبق ،اموي41 ةغلابلأو سسوريفلل
يف ةدكؤو˘م ت’ا˘ح تل˘ج˘صس ه˘نأو ا˘صصو˘صصخ ها˘ب˘ق˘ع
يعماجلأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ن˘م ل˘كب م˘ه˘ئÓ˘مز طا˘صسوأ

ىلأ مهعوجر تابو ،ناطرصسلأ ةحفاكم زكرم أذكو
يف ةمج رطاخمو ةريبك فواخم لكصشي مهنكاصسم
ح ناصشوصش.مهيوذ ىلأ سسوريفلأ مهلقن

انوروك سسوريف نم ءافسشلا دعب

فيطصسب ناملو نيع ىفصشتصسم
ةلاح12 ةرداغم لجصسي

عوبصسأا لÓخ
ناملو نيع ىفصشتصسمب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ تل˘ج˘صس

ىفصشتصسملأ ةلاح12 ةرداغم ،فيطصس ةي’و بونج
تناك يتلأ ت’احلأ نم ،يصضاملأ عوبصس’أ لÓخ
و انوروك سسوريف نم ءافصشلل تلثامت و ةباصصم
تردصص و اهتباصصأ يف هبتصشم ناك يتلأ ت’احلأ
تامولعملأ بصسحو ،ةيبلصس ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن
نيع ىفصشتصسم حلاصصم ناف اهيلع انلصصحت يتلأ

،نيموي ذنم ةديدج ةباصصأ ةلاح يأأ لجصست مل ناملو
ةياغ ى˘لإأ جÓ˘ع˘لأ ى˘ق˘ل˘ت˘ت ت’ا˘ح˘لأ سضع˘ب تي˘ق˘ب و
يف هبت˘صشم˘لأ ت’ا˘ح˘لأ سضع˘ب و ،ءا˘ف˘صشل˘ل ا˘ه˘ل˘ثا˘م˘ت
.ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن رودصص رظتنت اهتباصصأ

 ر نميأ

فيطصسب روتصساب دهعم ةقحلم
ةمدخلا زيح لخدت

،فيطصس ةي’ول ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تدكأأ
زيح ل˘خد˘ت ف˘ي˘ط˘صسب رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م نأا˘ب
يذلأ رمأ’أ وهو ،مداقلأ عوبصسأ’أ نم ةيأدب ةمدخلأ

91-ديفوك سسوريف ن˘ع ف˘صشكلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع عر˘صسي˘صس
و ،تقو برقأ يف اهتباصصإأ يف هبتصشملأ ت’احلل
تناك ثيح ،ةريبكلأ ى˘صضر˘م˘لأ ةا˘نا˘ع˘م˘ل أد˘ح ع˘صضي
ةرواجملأ تاي’ولأ و فيطصس ةي’وب تايفصشتصسملأ
ت’اح ةصصاخ كلذ يف أريبك لكصشم هجأوت ،اهل
اهنفد متي ’ يتلأ و ،اهتباصصأ يف كوكصشملأ تايفولأ
ديدحتل ةيربخملأ لي˘لا˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن رود˘صص د˘ع˘ب ’إأ
مايأأ ةدع قرغتصست تناك يتلأ و ،نفدلأ تأءأرجإأ
ةق˘ح˘ل˘م ن˘م وأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م ا˘هرود˘صصل
روتصساب دهعم ة˘ق˘ح˘ل˘م ح˘ت˘ف نأأ ا˘م˘ك و ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
يتلأ ةنيطنصسق ةقحلم ى˘ل˘ع ف˘ف˘خ˘صسي˘صس ف˘ي˘ط˘صسب
ءأرجاب موقت اه˘نأأ م˘كح˘ب ،ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘صض ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
تايفصشت˘صسم ل˘كب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ
ر نميأ.ةيقرصشلأ تاي’ولأ
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مويلأ اهتاي˘ئا˘صصحأ ي˘ف تد˘كأ ي˘ت˘لأ
لوصصو نعانوروك ءابو نأ احابصص

ت’اح30ل ةبجوم ليلاحت جئاتن
ةعلصضلأ نم ةلاح ) نم لكب ،ةدكؤوم
فا˘ي˘صضو˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م
ةدجأوتم يقأوبلأ مأ نم ةلاح ،دمحم
د˘م˘˘ح˘˘م فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
ةدجأوتم نوركف نيع نم ةريخأ’أو
ا˘م˘ن˘ي˘ب .(ر˘م˘ع ةدو˘م˘ح ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب

ةلاح21 تصسم ةيبلصسلأ ليلاحتلأو

ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م ت’ا˘˘ح90 اهنم
ناتلاح ،دمحم فايصضوب ىفصشتصسمب
ةد˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘م نور˘˘˘˘كف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
ة˘لا˘حو ،ر˘م˘ع ةدو˘م˘ح ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب
ىفصشتصسمب ةدجأوتم سسوقيصس ةدحأو
ت’ا˘ح ا˘م˘ن˘ي˘ب .تأر˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘صس

70 اهنأاصشب تلجصس دقف ءافصشتصس’أ
ةليلم نيع نم ةدحأو ةلاح ،ت’اح
نا˘م˘ي˘ل˘صس ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م
ن˘ي˘ع ن˘م ت’ا˘ح ثÓ˘ث ،تأر˘ي˘˘م˘˘ع
ةدومح ىفصشتصسمب ةدجأوتم نوركف
ر˘˘ي˘˘صشن˘˘ه ن˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘لا˘˘ح ،ر˘˘م˘˘ع
ةدومح ىفصشتصسمب ةدجأوتم ينغموت

ة˘ع˘ل˘صضلأ ن˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘لا˘˘ح ،ر˘˘م˘˘ع

فا˘ي˘صضو˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م
سشو˘ب˘ب ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م ة˘˘لا˘˘حو د˘˘م˘˘ح˘˘م
فا˘ي˘صضو˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م

01 ءافصشت˘صسأ ل˘ي˘ج˘صست ع˘م .د˘م˘ح˘م
نم ةدحأو ،ةديدج ةهبتصشم ت’اح
ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م ي˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘مو˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ه
،تأر˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘صس ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب

ةدجأوت˘م نور˘كف ن˘ي˘ع ن˘م نا˘ت˘لا˘ح
ةدحأو ةلاح ،رمع ةدومح ىفصشتصسمب
ىفصشتصسمب ةدجأوتم مصساق د’وأ نم
مأ نم ت’اح عبرأأ ،تأريمع ناميلصس
ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ
نم ةدحأو ة˘لا˘ح ،د˘م˘ح˘م فا˘ي˘صضو˘ب
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ةد˘جأو˘ت˘م ة˘˘نا˘˘ي˘˘كصسم

ة˘لا˘ح ةر˘ي˘خأ’أو د˘م˘ح˘م فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
ةدجأو˘ت˘م ة˘ي’و˘لأ جرا˘خ ن˘م ةد˘حأو
.تأر˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘صس ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
ةد˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع ح˘˘ب˘˘صصي˘˘ل

تايفو80 اهنم ةلاح701 ةي’ولاب

ددع.ءافصش ةلاح51 و هللأ مهمحر

.ةلاح81 ةهبتصشملأ ت’احلأ
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سسمأأ حابصص ةلصشنخ ةي’و تلجصس
ي˘˘˘ف سصخ˘˘˘صش ةا˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
مايأأ ذنم عصضو رمعلأ نم تانيعبصسلأ
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
دعب كلذو را˘صشصش ة˘ن˘يد˘م˘ب د˘يد˘ج˘لأ
سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘˘صصإأ ي˘˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘صش’أ

ةباصصإ’أ ديكأات ةلاح يفو ،انوروك
ددع عفتري روتصساب دهعم لبق نم

ت’اح7 ىلإأ ةي’ولأ يف تايفولأ
ددع سسيمخلأ ءاصسم غلب امك ،ةافو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإأ ةد˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لأ

اهنم ةدكؤوم ةلاح94 ىلإأ سسوريفلاب

ةنيدمب سسيمخلأ موي تلجصس نيتلاح
ءابول˘ل ةرؤو˘ب تح˘ب˘صصأأ ي˘ت˘لأ را˘صشصش
ر˘ب˘كأأ ي˘صصح˘تو ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ي˘ف
.ةافولأ ت’اح و تاباصصإ’أ نم ددع
ةرأزو˘لأ تن˘ل˘˘عأأ سسمأأ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ و
،ةلصشنخب ةديدج ةافو ةلاح ليجصست
ا˘هد˘ن˘ع سصا˘خ˘لأ م˘قر˘لأ ع˘فر˘˘ي ا˘˘م˘˘م

ةافو ت’اح3 ىلإأ يمصسرلأ عقوملاب
نايب د˘كؤو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ب
ةلصشنخب ةحصصلل ةيئ’ولأ ةيريدملأ

ة˘يا˘غ ى˘لإأ ةا˘فو ت’ا˘ح6 ليجصست
ةا˘فو˘لأ د˘ي˘كأا˘ت را˘ظ˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ،سسمأ’أ
لو˘صصو د˘ع˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ن وأأ ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلأ
.روتصساب دهعم ليلاحت

سسيمخلأ ءاصسم عفترأأ ىرخأأ ةهج نم
يف انوروك سسوريفب تاباصصإ’أ ددع

،ةدكؤوم ةلاح94 ىلإأ ةلصشنخ ةي’و
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ةرأزو تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
 ةي’ولاب نيتديدج نيتلاح ليجصست
ة˘ح˘صصلأ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘صضوأأو
سسيمخلأ ءاصسم ردصص ةلصشنخ ةي’وب
انوروك سسوريفب نيباصصملأ مقر نأأ

دعب ةلاح94 ىلإأ عفترأ ةي’ولأ ربع
،مويلأ كلذ نيتديدج نيتلاح ليجصست
تلج˘صس ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لأ نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ر˘كذو
) ىعدت ةديصسل ىلوأ’أ راصشصش ةيدلبب

ةنصس96 رمعلأ نم ةغلابلأ ( ر ،ب
ةباصصإ’أ و ،را˘صشصش ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م

غلبت ةيدلبلأ سسفن نم ةباصشل ةيناثلأ

 ( ع ،م ) ىعدت ةنصس63 رمعلأ نم

ة˘مد˘ق˘م˘لأ ما˘قرأ’أ ة˘صصÓ˘خ بصسحو

ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ح˘˘صصلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م

يام7 سسيمخلأ موي ءاصسم رداصصلأ

يصصحت ةل˘صشن˘خ ة˘ي’و نإا˘ف0202

دهعم فرط نم ةدكؤوم ةباصصإأ94

تنلعأأ ،تا˘ي˘فو6 اهنم ،روت˘صسا˘ب

ربع طقف ت’اح3 مهنم ةرأزولأ

ا˘م˘ك ،سسمأأ ءا˘صسم د˘ح ى˘لإأ ا˘ه˘ع˘قو˘م

9و ءافصش ةلاح43 ةيريدملأ تصصحأأ

ةلاح تلجصسو ،جÓعلأ تحت ت’اح

.مويلأ كذ يف ةدحأو ةيبلصس

 ةلسشنخب ةباسصإا94 ىلإا عفتري مقرلاو تاباسصإلا نم ددع ربكأا لجسست راسشسش ةيدلب

ةلاح43 ىلإا عفترت ءافصشلا ت’اح
 ديدجلا راصشصش ىفصشتصسمب يحصصلا لزعلاب سسوريفلاب هتباصصإا يف هبتصشم نصسم ةافو ^
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˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نأ ن˘˘ع سسمأأ لوأأ ن˘˘ل˘˘عأأ
نطولأ ربع ةحصصلل ءأردم ثÓث
ةي’ول ةحصصلأ ريدم مهتمدقم يفو
بر˘˘ح˘˘لأ ز˘˘ع ي˘˘ف كلذو ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
يذلأ انوروك سسوريف ىلع ةنلعملأ
لقي’ام لاط يذلأو ملاعلأ حاتجي

ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قا˘ب ا˘صصخ˘صش84 نع
ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع دود˘ح ى˘لأ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
لقي’ام ةايح ىهنأأ امك عوبصسأ’أ

.سصاخصشأأ ةينامث نع
ماهم ءاهنأ ةيمصسر ةفصصب ررقت دقو
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘يد˘˘م
ي˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘م بصسح ““سس/سش““

نم أرابتعأ كلذو ةيمصسرلأ ةديرجلأ
نم ىلأ كلذو يراجلأ يام عبأرلأ
رأرقلأ أذه بابصسأأ ىلأ ةراصشإ’أ نود
ةنلعملأ برحلأ زع يف ءاج يذلأ

لغصشي يذلأ91 ديفوك ءابو ىلع
لظ يف ةي’ولاب ماعلأ يأأرلأ لاب
هذه اهتلجصس يتلأ ةعفترملأ ماقرأ’أ
تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع ثي˘ح ن˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
تا˘با˘صصإ’أ دد˘ع أذ˘كو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ةباصصأ84 د˘ن˘ع تر˘ق˘ت˘صسأ ي˘˘ت˘˘لأ
.ةعمجلأ سسمأأ دودح ىلأ ةدكؤوم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ر˘˘كذ˘˘ت م˘˘ل نأو ى˘˘ت˘˘˘حو
ريدم ماهم ءاهنأ بابصسأأ ةيصصولأ
ىرحأ’اب وأأ لجيج ةي’ول ةحصصلأ

عاطقصسأأر ىلع هماهمل دح عصضو

سضع˘˘ب نأأ ’أ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ
ةحصصلأ فلمل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

رأرقلأ أذه نأاب تدكأأ81 ةي’ولاب
مدع لظ يف ةدم ذنماعقوتم ناك
أد˘يد˘ح˘تو ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ه˘˘ج˘˘لأ ا˘˘صضر
عا˘ط˘ق ع˘قأو ى˘ل˘ع ة˘˘ح˘˘صصلأ ةرأزو
تأزه فرع يذلأ لجيجب ةحصصلأ

عيباصسأ’أو رهصشأ’أ لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ددع فيقوت ءأرو تناك ةيصضاملأ

عاطقلأ يف ةلماعلأ تأراطإ’أ نم
نع كيهان ن˘ج˘صسلأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضوو
فوف˘صص ي˘ف ة˘ع˘صسأو ة˘كر˘ح ءأر˘جأ

ل˘كا˘ي˘ه˘لأو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ءأرد˘م
نود أذ˘˘هو ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ
يتلأ سضاعتمإ’أ ةلاح نع ثيدحلأ

لÓ˘خ عا˘ط˘ق˘لأ و˘لوؤو˘صسم ا˘ه˘˘صسم˘˘ل
سصوصصخب ة˘ي’و˘لأ ى˘لأ م˘ه˘تأرا˘يز
نييلحملأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ سضع˘ب ءأدآأ

تا˘مد˘خ˘لأ ى˘ل˘ع تصسكع˘نأ ي˘ت˘˘لأو
ىلع اصصوصصخ ىصضرملل ةمدقملأ

ى˘ت˘حو تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم
تأا˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘يرأو˘ج˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ

ف˘˘˘صشكيو ““91 د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك ““ ءا˘˘˘بو
ةحصصلأ عاطق يف لصصاحلأ للخلأ
سضعب لصشف لÓخ نم رثكأأ لجيجب
أذ˘˘ه ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف فأر˘˘طأ’أ
ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف بب˘˘صست يذ˘˘لأ ئرا˘˘ط˘˘لأ
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘يد˘˘˘صش كا˘˘˘برأ
نيبو ةي’ولاب ةيحصصلأ تأءاصضفلأ
.مهصسفنأأ عاطقلأ دأرفأأ

 عاطقلا رييسست نع ةرازولا اسضر مدع نع ريراقت طسسو

 لجيج ةي’ول ةحصصلا ريدم ماهم ءاهنا
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ةيندملا ةيامحلل لخدتلا قرف تلخدت دقو
ل˘جأل ق˘ير˘ح˘لا بو˘ب˘سش غÓ˘˘ب ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت رو˘˘ف
لماك ةيل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ةر˘خ˘سسم ،هدا˘م˘خا

90 يف ةلثمتم ةيرسشبلاو ةيداملا اهتايناكمإا

ةرايسس ،ءافطا ةنحاسش31 ـب لخدت تادحو

تارايسس3 و ةرانا ةرايسس ،ةيبط فاعسسا

فلتخم˘ب ل˘خد˘ت نو˘ع65 دادعت˘ب لا˘سصتا
ريد˘م د˘ي˘سسلا ن˘م ر˘سشا˘ب˘م فار˘سشا˘بو بتر˘لا
لام˘ج د˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

عدوتسسملا ة˘حا˘سسم ة˘عا˘سسسش ءار˘جو .را˘م˘خ
ام قرغتسسا نارينلا ةنسسلا يف مكحتلا ناف

ذ˘م كلذو ة˘ل˘ما˘ك تا˘عا˘سس80 ـلا برا˘ق˘ي

اءاسسم51:81 ةعاسسلا دنع قيرحلا بوبسش

،سسما رجف نم60:10 ةعاسسلا ىياغ ىلا
ةيامحلا قرفل عيرسسلا لخدتلا حمسس دقو
ةلولحلاو قيرحلا ىلع ةرطيسسلا نم ةيندملا
ة˘نرا˘ق˘م راو˘ج˘لا ى˘لا نار˘ي˘ن˘لا لا˘ق˘˘ت˘˘نا نود
ل˘ئا˘سسو˘لاو عدو˘ت˘سسم˘لا ة˘حا˘سسم ة˘عا˘˘سسسشب

ذفانم˘لا ة˘بو˘ع˘سص اذ˘كو ه˘ل˘خاد˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
يذلا تقولا يف اذه ،دقاوملا ىلا لوسصولل
يهو ةلوهج˘م ق˘ير˘ح˘لا با˘ب˘سسا ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت
اميف ،نمألا حلاسصم فرط نم قيقحت لحم

اهفلخ يتلا رئا˘سسخ˘لا م˘ج˘ح د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل
هب لجسست مل ظحلا نسسحلو يذلا ،قيرحلا
دنع سصاخسشلا دجاوت مدعل ةيرسشب تاباسصا
.قيرحلا بوبسش

ميتنشس رايلم نم ديزأاب ردقت ةعلشس ىلع تلوتشسا

لايتحأ و بشصن ةباشصعب ةحاطإلأ
ةنيطنشسقب

ةنيطنسسق ةيلو نمأا حلاسصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
تاكبسشلا ةسصاخ ،اهلاكسشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تنكم  ،ةيمارجلا

سصاخسشأا60 نم نوكتت ةيمارجا ةكبسش كيكفت نم ،ةيئاسضقلا
،لايتحلا و بسصنلا رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق يف مهطروت
تايثيح  .بذاكلا حيرسصتلا و ةروتاف نود عئاسضب عيب و ءانتقا
بحاسص ىوكسش سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘با˘ي˘ن ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا

لوـح ،نطولا برغ نم ةيئاذغلا تاربسصملا  جاتنإل ةسسسسؤوم
هنم اونتقا سصاـخسشألا نم ةعومجم لبق نم بسصنلل هسضرعت
رايلم يلاوحب ردقت يتلا ةيلاملا اهتميق عفد سساسسأا ىلع ةعلسس
ءاسضقنا نم ةدم دعب هنأا لإا ،اموي نيعبرأا رورم دعب ، ميتنسس
سضرعت هنأا فسشتكا ر˘كذ˘لا ي˘ف˘للا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا
تاذل ةطرسشلا تاوق لبق نم تايرحتلا قيمعت متيل ،بسصنلل
يف مهفاقيإا و ةباسصعلا دارفأل لوسصولا نم تنكم يتلا ،ةـقرفلا

داوملا عيبل ىربكلا تÓحملا دحأا سشيتفتب ، ةقرفتم تايلمع
نم ةربتعم ةيمك زجح و يلجنم يلع ةديدـجلا ةنيدملاب ةيئاذغلا
تاءارجإلا لامكتسسا دعب ،اهاوتسسم ىلع بسصنلا لحم ةعلسسلا
اومدق نيي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
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رورم ثداح101 يف حيرج511 و ىلتق7
فيطشسب رهشش لÓخ تلجشس

رهسش لÓخ فيطسس ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

لامجإا تفلخ ةتيمم6 اهنم رورم ثداح101 ،يسضاملا ليرفأا

ةتوافتم ةيدسسج رارسضأاب نيرخآا511 ةباسصإاو سصاخسشأا7 لتقم

ددعو ثداوحلا ددع نم%53 ةبسسنب اعجارت لثمي ام ،ةروطخلا
ماعلا نع ني˘ل˘ت˘ق د˘ئاز˘ب ى˘ل˘ت˘ق˘لا دد˘ع ي˘ف عا˘ف˘تراو ن˘ي˘با˘سصم˘لا

ةسصاخ ةيلمع74 ةرتفلا سسفن يف ليجسست مت امك.يسضاملا

نم ةيد˘ل˘ب11 ر˘ب˘ع91-ديفوكب ةباسصإلا تلا˘ح˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب

ءÓجإاو فاعسسإاب ةقل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع6011 ل˘سصأا ن˘˘م ،ة˘˘يلو˘˘لا

ةبسسنلاب ةيلمع942 ـب اعجارت تفرع يتلا نيباسصملاو ىسضرملا
ةيامح˘لا تاد˘حو تلو˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سشل

ريهطتلل ةيلمع15 زاجنإا يسضاملا ليرفأا رهسش لÓخ ةيندملا

تاربكمب ةيراوج ةيعوتو سسيسسحت ةيلمع934 اذكو ميقعتلاو

ربع،91-ديفوك ءابو نم ةياقولل تاقسصلم رسشنو توسصلا
تاسسسسؤوملا سصوسصخلا ىلع تلمسش ةيلولا قطانم فلتخم
دقو اذه.ةماعلا تاءاسضفلاو روهمجلل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فيطسس ةيندملا ةيامحلا تادحو لكل ةيلمعلا ةليسصحلا تغلب

تدهسش يتلا و،Óخدت2102 يسضقنملا ليرفأا رهسش ةلجسسملا

نم ةرتفلا سسفن ةليسصحب ةنراقم%04,8 يلاوحب اسضافخنا

GCjªø.Q.ةيسضاملا ةنسسلا

فيطشسب ةعاقوب ةيدلبب ةلفط صسهدت ةرايشس
اهسسافنأا سسمأا لوأا رسصع ، تاونسس7 نم غلبت ةلفط تظفل
لامسش ةعاقوب ةيدلبب  ميلأا رورم ثداحل اهسضرعت دعب ةريخلا

ناف اهيلع انلسصحت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو،ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو

قيرطلا ىلع ، «2كاج» عون نم ةيحايسس ةرايسس اهتسسهد ةيحسضلا

برغ لامسش ةعاقوبب ةنيدمل يقرسشلا لخدملاب47 مقر ينطولا
ةيندملا ةيامحلا ةدحو تلخدت ثداحلا عوقو روفو ،فيطسس
ى˘لإا ة˘عر˘سسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن˘ب تما˘ق و، ة˘عا˘قو˘ب˘˘ب
ةرثأاتم ريخألا اهسسافنأا تسضفل نيأا، يرماوع ديعسسلا ىفسشتسسم
حلاسصم تحتف  دقو ، اهل تسضرعت يتلا ةددعتملا تاباسصلاب
ءاو˘جا ف˘ل˘خ يذ˘لا ثدا˘ح˘لا اذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ملا

GCjªø.Q.نزحلاب ةنوحسشم

ةلششنخ

ةرفح يف اهطوقشس دعب ةديشس كÓه
صسياق ةنيدمب

ةريخألا اهسسافنأا رمعلا نم تانيتسسلا يف ةديسس سسمأا لوأا تظفل
دحأاب ةرفح لخاد اهطوقسس ثداح رثإا ىلع ةلسشنخب سسياق ةنيدمب
ترداغ ةديسسلا نإاف ةعاسس رخآا ردسصم بسسحو .ةنيدملا ءايحأا
هب نطقت يذلا يحلا نأا امبو ، Óيل رجحلا تاقوأا يف لزنملا
،تيمم ثداح ىلإا ةديسسلا تسضرعت ، ةيمومعلا ةرانإلا هيف مدعنت
ةرئاد نمأا حلاسصم .يحلاب ةدجاوتم ةرفحب اهطوقسس يف لثمتي
  YªôG¿.Ü.ثداحلا يف اقيقحت تحتف ةلسشنخب سسياق

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

1895ددعلا0202 يام90 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ىلع عبرتي ديربتلا لئاشسوو تازيهجتب سصاخ عدوتشسمب لوهم قيرح ةعاشس نع ديزي امب راطفإلا دعوم ليبق لوألا سسمأا ءاشسم بشش
.ةنتاب ةيلوب تلوزات قيرطب كلذوR+2 عبرم م0003 ةحاشسم

تاعاشس80 ةبارق هدامخإا قرغتشسإا

ةنتابب ديربتلأ تأزيهجتل عدوتشسم ىلع يتأاي قيرح
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نأا ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘سصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع
قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تر˘مأا تا˘ط˘ل˘سسلا

را˘ح˘ت˘نا تا˘سسبÓ˘م لو˘ح ع˘سسو˘م
سسماخلا دق˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ةأار˘ما
جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب لود˘ي˘مو˘ب ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
ىلع كلذو لجيج ةيلوب رهطلا

ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشكلا م˘˘تا˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
ةينعملا مادقا بابسسأا سصوسصخب

اقن˘سش ا˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل د˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع
اهب نطقت يتلا ةسسردملا لخاد
تدكأاو .اهترسسأا دارفأا ةيقب ةقفر
تا˘ط˘ل˘˘سسلا نأا˘˘ب ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تر˘مأا ة˘ي˘˘سصو˘˘لا

تعفد يتلا بابسسألا لوح عسساو

كلتب اهتايح ءاهنا ىلا ةيحسضلا
يتلا تامولع˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘ق˘ير˘ط˘لا
نيلوؤوسسم ر˘ي˘سصق˘ت ى˘لا ترا˘سشأا
ؤوكلتلا لÓخ نم ةينعملا قح يف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ا˘ن˘كسس ا˘ه˘ح˘ن˘مو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
اهئانبأا ةقفر هيف سشيعت ايعامتجا

ي˘ف بب˘سست يذ˘لا ر˘˘مألا ا˘˘ه˘˘جزو
ةيحسصلاو ةيسسفنلا اهتلاح روهدت

اهيوح˘ت رر˘ق˘ت ا˘مد˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ
لوديموب ةيرقب ماسسقألا دحأا ىلا
يذلا لزنملا نعلدب هيف سشيعلل

اهمادقا رسسفيا˘م ه˘ب م˘ل˘ح˘ت تنا˘ك
ق˘ن˘سش ى˘ل˘ع سسأا˘ي ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ي˘˘فو
ديعب ريغ لبح ةطسساوب اهسسفن

نكسست تاك يتلا ةسسردملا نع

ثداوحب لسصتم قايسس يفو .اهب
ة˘يلو تسشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ح˘˘ت˘˘نإلا

عوبسسألا ا˘ه˘عا˘ق˘يا ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج
ةا˘ي˘ح˘ب تدوأا ي˘ت˘˘لاو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
يطرسشلا نأاب ملع  سصاخسشأا ةثÓث
ءاعبرألا موي راحتنإلا لواح يذلا
ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م ل˘˘˘خاد ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
قرسش رسصنعلا ةيدلبب يرسضحلا

بي˘˘سصأا يذ˘˘لاو ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘يلو
نم ةيلفسسلا فارطألا يف قورحب

نيزنبلاب هدسسج سشر امدع هدسسج
لوا˘˘ح د˘˘ق ه˘˘ي˘˘ف را˘˘ن˘˘˘لا مر˘˘˘سضأاو
ل˘˘˘خاد ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م را˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا

يرو˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘سشب ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
لجأا نم هيلا لقن يذلا ةيليملاب
يطرسشلا نأاب ملعو ، جÓعلا يقلت

ةيسسفن ةيعسضو يف لازل يذلا

رارقب همÓعا دعب ادج ةروهدتم

لمعلل ىر˘خأا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن

نم هسسفن يمر لواح دق كانه

ا˘ه˘ب ع˘سضو ي˘ت˘لا ة˘فر˘غ˘لا ةذ˘˘فا˘˘ن

ةع˘قاو˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

هنبا لخدت نأا ريغ عبارلا قباطلاب

ةثراكلا عن˘م ه˘ت˘ق˘فر˘ب نا˘ك يذ˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘فدا˘˘˘م

قباطلا ىلا هلقن ىلا ىفسشتسسملا

ى˘ل˘ع ة˘سسار˘ح ع˘سضوو ي˘˘سضرألا

راركت نم هعنم يف Óمأا هتفرغ

اهب ما˘ق ي˘ت˘لا را˘ح˘ت˘نإلا ة˘لوا˘ح˘م

.سسيمخلاو ءاعبرألا يموي

 ةيليملا ىفششتشسم لخاد ةيناث ةرم راحتنإلا رشصنعلا يطرشش لواح اميف

 لجيجب رهطلأ جرب ةيدلبب ةينيشسمخ راحتنأ تاشسبÓم لوح قيقحت حتف
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ةيدلبب ةياتنملا اتقطنم تزتها
ةيدلبب لوديموبو فورعم يديسس
ةياهن لجيج ةيلوب رهطلا جرب
ي˘ت˘ثدا˘ح ع˘قو ى˘˘ل˘˘ع  عو˘˘ب˘˘سسألا
امهتيحسض بهذ نيتديدج راحتنا
ادح اع˘سضو ا˘مد˘ع˘ب ةأار˘ماو با˘سش
ا˘م˘ه˘ن˘كسسم˘ب ا˘ق˘ن˘سش ا˘م˘ه˘تا˘ي˘ح˘˘ل
ردا˘˘˘سصم بسسحو .ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لاوز روث˘ع˘لا م˘ت د˘ق˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
يف لبحب ةقلعم ةأارما ىلع سسمأا
اهنكسسم راوج ىلا نوتيز ةرجسش
لوديموب ةيرق˘ب ع˘قاو˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
كلذو رهطلا جرب ةيدلبل ةعباتلا
با˘سش ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘ت
ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ  ل˘ب˘ح˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةقطنمب هدلاول يلئاعلا نكسسملا
فورعم يديسس  ةيدلبب ةياتنملا
، لجي˘ج ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش

ن˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت د˘˘˘قو
لقن لجأا نم ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
نيروكذم˘لا ن˘ي˘سصخ˘سشلا ي˘ت˘ث˘ج
ريهاطلا ىفسشتسسم نم لك ىلا

ل˘جأا ن˘م ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لاو
عم ةازاوم حيرسشتلل امهعاسضخا
تا˘سسبÓ˘م لو˘ح ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
يف ابا˘سش  نأاو ا˘م˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ثدا˘ح˘لا
ادح عسضو نأاو قبسس ثلاثلا دقعلا
ةثÓث لبق ةقيرطلا سسفنب هتايحل

رو˘ط ي˘˘ف ن˘˘كسسم˘˘ب  كلذو ما˘˘يأا

ددع عفريام سسواق ةيدلبب زاجنإلا

لجيجب راحتنإلا ثداوح اياحسض

ىلا طقف   ةدودعم مايأا فرظ يف

بيرغ رمأا وهو  سصاخسشأا  ةثÓث

ا˘سصو˘سصخ قد˘سصي دا˘كيلو اد˘ج

ي˘˘ف تءا˘˘ج ثداو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘˘ه نأاو

.نارفغلاو ةمحرلا رهسش

  ليشضفلا رهششلا زع يف لجيجب راحتنإلا ثداوح يلاوت

 فورعم يديشسو رهطلأ جربب اقنشش امهتايحل أدح ناعشضي ةأأرمأو باشش
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ر˘سصا˘ن˘˘ع سسما ءا˘˘سسم ن˘˘كم˘˘ت
ر˘سشع يدا˘ح˘لا ير˘سضح˘لا ن˘˘مألا
فيقوت نم ةليسسملا ةيلو نمأاب

مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا (01)

ةمهتب ةن˘سس53 و12 نيب ا˘م
ره˘م˘ج˘ت˘لا ، ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ
ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
ءادتعلاو ،ناي˘سصع˘لا ،ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا

ةيدأات ءانثأا ةيمومعلا ةوقلا ىلع
دنع تأادب ةيسضقلا عئاقو اهماهم
سصا˘خ˘سشألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘ي˘ق

06 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب

لاعسشإا عم سسيراتملاو ةراجحلاب

نيل˘ما˘ح ،ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا

يف لثمتت ءاسضيب ةحلسسأا مهيديأاب

كلذو ،ةيديدحو ةيبسشخ يسصع

دحأا فيقوت ةيلمع ىلع اجاجتحا

،ةقرسس ةيسضق يف مهيف هبتسشملا

ىلإا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق ل˘ق˘ن˘ت م˘ت˘ي˘ل

م˘ه˘لو˘سصو د˘ن˘عو ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع

ىلع ،ةراجحلاب قسشرلل اوسضرعت

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ل˘خد˘ت˘لا م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لا

مت نيأا ةحاتملا ةينوناقلا لئاسسولا

د˘ع˘ب ر˘كذ˘لا ي˘ف˘لا˘˘سسلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

م˘ه˘فر˘ط ن˘م ة˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع ة˘˘موا˘˘ق˘˘م

زاجنإاو نمألا رقم ىلإا مهدايتقاو

م˘˘هد˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م

ةيروهمجلا ليكو مامأا مهميدقتو

لجأا نم ةليسسملا ةمكحم ىدل

ره˘م˘ج˘ت˘لا ، ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ

ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا

ءادتعلاو ،ناي˘سصع˘لا ،ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا

ةيدأات ءانثأا ةيمومعلا ةوقلا ىلع

ىلع مهلاحأا هرودب يذلا ،اهماهم

رمأا نيأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘ج

اعيمج مهعاديإاب ةسسلجلا يسضاق

ةليسسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب

ةعاسس رخأل حرسص ام بسسح اذهو

يئلولا نمألاب مÓعألاب فلكملا

يف لخدت ةيلمعلا هذه ةليسسملاب

مارجإلا لاكسشأا لك ةبراحم راطإا

ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو ير˘˘سضح˘˘لا

،ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب

سضيرح˘ت˘لا ،ح˘ل˘سسم˘لا ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا

،نا˘ي˘˘سصع˘˘لا ،ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ةوقلا ىلع ءادتعلا ىلإا ةفاسضإلاب

.اهماهم ةيدأات ءانثأا ةيمومعلا

ةقرشس ةيشضق يف هب هبتششم فيقوت ىلع اجاجتحا قيرطلا قلغب اوماق

ةليشسملاب صسبحلأ مهعأديإأو صصاخششأأ01 فيقوت
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دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف ع˘˘˘قو ثدا˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ام بسسح اءاسسم ةعباسسلا ةعاسسلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم هـت˘˘˘لــقـن

،«ةعاسس رخآا» ـل ةبانعب ةيندملا

هدا˘ف˘م ءاد˘ن ا˘ه˘ناو˘عأا ى˘ق˘ل˘ت ن˘يأا

ر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح عو˘˘˘قو

65 م˘˘قر ي˘˘ئلو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب

ىلع ،ينوبلا ةيدلبب ق˘ي˘لÓ˘ع˘لا˘ب

ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا مـت رو˘˘ف˘˘لا

لو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘فو نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا

ثدا˘ح˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو

نيترايسس ماد˘ط˘سصا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي

غلبي ليتق فلخ امم ،نيتيحايسس

9 ةباسصإاو ةنسس98 رمعلا نم

نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

مهنيب نم ةنسس98 تاونسس8

ةتوافتمو ةفلتخم حورجب ،ةأارمإا
يف مهفاعسسإا تعدتسسا ةروطخلا

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
ي˘ق˘ل˘ت˘ل را˘ج˘ح˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
ةثج تلقن اميف ،مزÓلا جÓعلا
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘ي˘ح˘˘سضلا
دعب ىف˘سشت˘سسم˘لا تاذ˘ب ثث˘ج˘لا

ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا
ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘مزÓ˘˘لا
تحتف ايميلقإا ةسصتخملا نمآلا
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةيدؤوملا باب˘سسألاو ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م
دح ىلإا ةسضماغ ىقبت يتلاو اهل

رد˘ج˘تو ،ر˘ط˘سسألا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
رورملا ثداوح نأا ىلإا ةراـسشإلا

ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص دد˘ه˘˘ت لازــتل
،رئازج˘لا تا˘قر˘ط˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةطي˘ح˘لا ذ˘خا بجو˘ت˘سسيا˘م و˘هو
مارتحاو ةقاــيسسلا ءانثأا رذحلاو
يف طارفإلا مدعو رورملا نوناق
روهت˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلاو ة˘عر˘سسلا

اهريغو ةريط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا با˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘م
،رور˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘˘ح عو˘˘˘˘˘قوو
ي˘˘ف تل˘˘خد˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل

ةيامح˘ل˘ل تاد˘حو3 ثدا˘ح˘˘لا
تارايسس ثÓثب ةزهجم ةيندملا
ة˘ي˘ب˘ط م˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو فا˘˘ع˘˘سسإا

ى˘لا ة˘فا˘˘سضا ءا˘˘ف˘˘طإا ة˘˘ن˘˘حا˘˘سشو

 .نوع51

راطــفإلأ لــبق  قــئاــقد  عــقو ثداــحلأ

  قــيلÓــعلاب نيـتيحايسس نيترايسس  مادطسصا يف ىحرج9 و ليتق
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لا˘م˘ع سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي ج˘˘ت˘˘حا

8 تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا

ةسسسسؤومل ة˘ع˘با˘ت˘لا54 يا˘˘˘˘م
ةيراو˘ج˘لا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
و ة˘ي˘ب˘ط ة˘با˘سصإا د˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تر˘˘كسسلا
راظتنا ي˘فو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ةفظنمب ةسصاخلا ليلحتلا جئاتن
اهتباسصا يف هبتسشي يتلا ةدايعلا
دد˘˘ن ثي˘˘ح سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘سضيأا

نييبط هبسش و ءابطأا نم لامعلا
ةرادإلا لماعتب نينهم لامع و
ىندا بايغ اذك و ةثداحلا عم
او˘˘ب˘˘لا˘˘ط و ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا طور˘˘سش
مهب لفكتلا و يحسصلا رجحلاب

˘ما˘يأا ل˘ب˘ق ثد˘حا˘م رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
دسشر نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب

تار˘سشع˘ب ةرادإلا تل˘ف˘كت ثي˘ح
ةدلو˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

مهعسضب انيسس نبا تلاجعتسساو
لز˘ن˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تح˘˘ت
نيجتحملا بسسح نكل ةنيدملا

ةرادإلا ناف54 يام8 ةدايعب
اقÓطا اهرودب مقت مل و ةبئاغ
و ةيبطلا ةباسصإا ذنم عوبسسأا ذنم
او˘˘ح˘˘ب˘˘سصا ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘تر˘˘˘كسسلا
ةودعلا لقن نم فوخلا نوسشيعي
ثودح يلات˘لا˘ب و م˘ه˘لز˘ن˘م ى˘لا
نا ن˘م نو˘˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘يو  ة˘˘ثرا˘˘كلا
ة˘ل˘ما˘ح ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ل˘ما˘ع نو˘كت
ةقÓع يف تناك اهنل سسوريفلل
ةلماعلا  مقاوطلا لك عم ةرسشابم
ةرادإلا كرحت مدع ماماو ةدايعلاب
ة˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘م تل˘˘ما˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

لا˘م˘ع˘لا د˘سشا˘ن˘ي ة˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ب˘˘ب

ل ىتح مهب لفكتلاب تاطلسسلا

سسوريفلا رسشن يف اببسس اونوكي

ىندا ر˘ي˘فو˘ت ع˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ي˘ف

رجح˘لا ي˘ه و ة˘يا˘م˘ح˘لا طور˘سش

ةبيبطلا ناف ةراسشإÓل .يحسصلا

ا˘˘نرو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصم˘˘˘لا

جÓعلل ىفسشتسسملا يف دجاوتت

اهدلوأا نم نينثا و اهجوز ةقفر

سسوريفب م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘با˘سصم˘لا

 .انوروك

انوروك سسوريفب ةسضرممو ةبيبط ةباسصإأ ببسسب

نوجتحي54 يام8 ةدايع لامع

دحأو عوبسسأأ يف ةبكرم801 عأديإأو سصخسش389 فيقوت

ناسضمر يف يحسصلا رجحلل نيفلاخملا ددع عافترإا

5491 يام8 رزاجمل57 ىركذلاب تلافتحإلأ لÓخ

رمأات ششيرلا عارذل ةبدتنملا ةيلاولا
بنعلا داو لقتعم ميمرتو ةئيهتب

ةبانعي سشيرلا عارذ ةياردإلا ةع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لاو˘لا تر˘مأا
يراكذتلا بسصنلاو يخيراتلا لقتع˘م˘لا م˘ي˘مر˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةرور˘سضب
ةينقت تاقاطب ريسضحت نم بنعلا يداوب بسصقلا باعسش ةكرعمل
ةيزمرلا ةميقلا راهظإل يراكذتلا بسصنلاو لقتعملا نم لك ميمرتل
حافكو ةديجملا ربمفون ةروث زومر نم زمرك امهل ةيخيراتلا و
دهسشت يتلا ةيخيراتلا نكامألا مهأا نم ربتعي وهف يرئازجلا بعسشلا

و نيدهاجملا لاقتعا متي ناك هيفف ةيرئازجلا ةروثلا خيراتلا ىلع
رارقلا اده ءاجو  ةروثلا نابأا يسسنرفلا رمعتسسملا لبق نم مهبيذعت
ةيلاولا ةرايز ءانثأا يخيراتلا حرسسلا ادهل رابتعلا ةداعإا ةرورسضب
سسيئر و لاحر˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م ا˘ه˘ل ق˘فار˘م˘لا د˘فو˘لاو
ةيروثلا ةرسسألا و ةينمألا و بنعلا داول يدلبلا يبعسشلا  سسلجملا
بسصنلاو بنعلا داو لقتعم يخيراتلا لقتعملا ادهل نيدهاجملا

5491 يام8 رزاجمل57 ىركذلاب لافتحلا راطإا يف يراكذتلا
مت نيأا زكرم بنعلا يداوب ءادهسشلا عبرم ىلإا هجوتلا مت امكو
.دورولا  نم ةقابو ليلكإا عسضوو ءادهسشلا حاورأا  ىلع محرتلا
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دسسافلأ جاجدلأ نم راطنق10 يف ةلّثمتم
 قأوسسألأ يف عيبلأ سضرغب ناك

ءاسضيبلا موحّللا نم ةيّمك فÓتإا
  كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغ

ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدمل ةعباتلا ةّسصتخملا تاهجلا تفلتأا
ءاسضيبلا موحّللا نم ةربتعم ةّيمك ةينمألا حلاسصملا عم قيسسنتلابو
تّمت دقو اذه قاوسسألا يف عيبلا سضرغب كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغ
ةرئاد نمأل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق نّكمت دعب سسمأا لوأا موي ةّيلمعلا

كÓتما مادعنل جا˘جد˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ّي˘م˘ك ز˘ج˘ح˘ب ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع
حلاسصملا عم قيسسنتلاب كلذو ةيرطيبلا ةّحسصلا ةداهسش اهبحاسص
ّكسشلا تعطق يتلا ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدمل ةعباتلا ةّسصتخملا
ريغو ةدسساف موحّللا نأا ةعاسضبلا ةنياعم دعب تدّكأا نيح نيقيلاب

رسصانع تفقوأا دقف لسصّتم قايسس يفو ،كÓهتسسإÓل امامت ةحلاسص
امهرامعأا ةغلابلا نافلاخملاب رمألا قلعتيو امهيف هبتسشملا ةطرسشلا

موحللا هتاه عيب ددسصب اناك امهنأا حسضّتا ناّذللا ةنسس73و43
يفانملا امهطاسشنل ةينمألا حلاسصملا نّطفت لبق ةبانع قاوسسأاب
يف ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك ذاخّتا ّمتيل امهب لومعملا نيناوقلل

زجح عم ا˘م˘ه˘لاو˘قأا عا˘م˘سسل ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قاو ا˘م˘ه˘ّق˘ح

حلاسصلا ريغ دسسافلا جاجّدلا نم راطنق1 يف ةلّثمتملا ةعاسضبلا
نمسض جردني اّمم ،اهفÓتإاب ةّيسصولا تاهجلا مايقو كÓهتسسإÓل

سسا˘سسم˘لا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘نا˘خ
ةماعلا ةحسصلا ىلع ظافحلا ىلإا ةفاسضإلاب ةيمومعلا ةحسصلاب

.ةينوناقلا ريغ ةيراجتلا تاسسرامملا ةبراحمو
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تاسشرولاب ةيعوتلأو ميقعتلأ تايلمع رأرمتسسإأ عم

يلاعلا نرفلا طاسشن فقوت ديدمت نع نلعت راجحلا راديسس
ةمدخلا نم ىندألا دحلا نامسض عم
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راد˘˘ي˘˘سس ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ر˘ي˘باد˘ت را˘طإا ي˘ف ه˘˘نأا را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘سصاو˘ت˘˘ت ة˘˘مÓ˘˘سسلا
ر˘ي˘باد˘ت˘ب لا˘ث˘ت˘مإÓ˘ل سسي˘سسح˘ت˘لا
يسشف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘قو˘لا
فلتخم يف لام˘ع˘لا ن˘ي˘ب ءا˘بو˘لا
تاي˘ل˘م˘ع رار˘م˘ت˘سساو تاد˘حو˘لا
تÓمحو  ري˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘عو˘ت˘لا

زاه˘ج ءا˘سشنإاو ة˘كر˘سشلا تاد˘حو

تا˘˘˘مد˘˘˘خ ن˘˘˘م ى˘˘˘ندألا د˘˘˘ح˘˘˘لا

ر˘ي˘سضح˘ت˘لا نا˘م˘˘سضل ة˘˘مÓ˘˘سسلا

ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا داد˘˘عإل

ة˘˘ير˘˘سشن˘˘لا ي˘˘فو .تأا˘˘سشن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

طرافلا ل˘ير˘فا ر˘ه˘سشل ة˘سصا˘خ˘لا

راجحلا راديسس ةسسسسؤوم تدكأا

با˘˘˘ق˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘نأا لوألا سسمأا

ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘˘تأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا

نأا˘سشب ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ببسسب يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت

هديدجت مت يذلا انوروك سسوريف

مت ليرفأا91 يف رمألا ةيادب يف

رهسشلا سسفن نم92 موي لجأا

0202 يا˘م41لا ة˘يا˘غ ى˘لإاو

ة˘مز˘ل˘م را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس تنا˘˘ك

عم يلاعلا نرفلا فقوت ديدمتل

ةمدخلا نم ىندألا دحلا نمسض

اهلا˘م˘ع ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

يذلا ءابولا اذه راسشتنا بنجتو

ي˘ف دا˘سصت˘قإلا عز˘غز˘˘ي لاز˘˘ي ل

اذ˘ه ي˘ف و م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نا ع˘ي˘م˘ج

ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تر˘مأا تقو˘لا

لام˘عألا ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘م˘قا˘ط

سصلختلاو فيظن˘ت˘لاو ة˘نا˘ي˘سصلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع كلذ˘كو با˘سشعألا ن˘˘م

ةداعإاب دادعتسسلا لجأا نم درجلا

نم اهتاطسشنأل لمتحم ليغسشت

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘˘سسإا لÓ˘˘˘˘خ

05  زوا˘ج˘ت˘ي ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل

رارقلا هي˘ل˘ع سصن ا˘م˘ك ة˘ئا˘م˘لا˘ب

مازت˘لإلا رار˘م˘ت˘سسا ع˘م يرازو˘لا

ةحفاكمل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جلا˘ب

ءابولا اذه

يف ةروطخلأ ةتوافتمو ةفلتخم حورجب نورخآأ سصاخسشأأ9 بيسصأأ اميف هفتح رمعلأ نم نماثلأ دقعلأ يف خيسش سسمأأ لوأأ ءاسسم يقل
يروفلأ لخدتلأ ىعدتسسأ امم،راطفإلأ لبق قئاقد ينوبلأ ةيدلبب قيلÓعل قيرطب نيتيحايسس نيترايسس مأدطسصأ رورم ثداح

.نمألأ حلاسصمو ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصمل
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يا˘م ر˘ه˘سش ن˘م لوألا عو˘˘ب˘˘سسألا ل˘˘ج˘˘سس

رهسش نم يناثلا عوبسسألا لÓخو يراجلا
يف اظوحلم عافترا ةبانع ةيلوب ناسضمر
يحسصلا رجحلل نيفلاخملا نينطاوملا ددع
فلت˘خ˘م ي˘ف اءا˘سسم ة˘ع˘با˘سسلا ة˘عا˘سسلا د˘ع˘ب
عي˘با˘سسألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م كلذو ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب
نمأا حلاسصم تماق ددسصلا اذه يفو. ةطرافلا

حتافلا نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةيلو

سسفن ن˘م ع˘با˘سسلا ة˘يا˘غ ى˘لإا0202 يام

ع˘سضوو سصخ˘˘سش389 ف˘ي˘قو˘ت˘ب ر˘ه˘˘سشلا

ةيران ةجارد94و ةبكرم801 ريسشحملاب

ةيزارتحلا ريبادتلاو تارارقلا ةفلاخمل اذهو

عم انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةدختملا

يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجلا ةفاك داختإا

نمألا حلاسصمل نايبلا راسشأاو. نيفلاخملا قح

ددع يف عافترإا ليجسست مت هنأا ىلإا سسما

طرافلا عوبسسألا عم ةنراقملاب نيفلاخملا

حلاسصم تعد هيلعو ، يراجلا يام رهسش نم

ةرورسض ىلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا

ةيزارت˘حلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جلا˘ب ماز˘ت˘للا

اظافح اذهو تاطلسسلا فرط نم ةدختملا

مهتياقوو مهتÓئاع ةحسصو مهتحسص ىلع

 .انوروك سسوريف نم
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  يلحاشسلا طيرششلا ىلإا لوشصو ةروثلا ةحاشس نييزتل اجمانرب ترّطشس

فايطصصإلا مصسومل ريصضحتلا يف عرصشت ةبانع ةيدلب
نم تجلاع يتلا تابيترتلا ةفاك عشضو قيرط نع فايطشصإلا مشسوم حاجنإا لجأا نم اهتاريشضحت ةبانع ةيدلب حلاشصم لشصاوت

 .طاقنلا نم ديدعلا اهلÓخ
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تاريشضحتلا تن˘ّم˘شضت د˘قو اذ˘ه
طيحم ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ج˘ما˘نر˘ب م˘شسر
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ءا˘˘ي˘˘حأاو عراو˘˘شش
تا˘قر˘ط˘لا ن˘ي˘يز˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا

فوقولا عم يلحاشسلا طيرششلاو
ن˘يأا ،ءى˘طاو˘ششلا ة˘فا˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ةئي˘ب˘لاو ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ج˘ل تد˘ق˘ع
اعامتجا ةبانع ةيدب˘ل ط˘ي˘ح˘م˘لاو
تجلاع مرشصنملا عوبشسألا ةياهن
رواحملاو طاقن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ي˘ف
حاجنإل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

0202 ةنشسل فايطشصإلا مشسوم

دق ةشصتخملا ةن˘ج˘ل˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع
ة˘ع˘با˘ت˘م ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع تز˘˘ّكر

ة˘شصا˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

عراو˘ششلا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب

ريفوت ةيمازلإا قيرط نع ءايحألاو

ةيرششبلاو ةيداملا لئاشسولا ةفاك

قا˘ي˘شس ي˘فو ،م˘شسو˘م˘لا حا˘˘ج˘˘نإل

تابيترتلا تل˘م˘شش د˘ق˘ف ل˘شص˘ّت˘م

ح˘لا˘شصم˘لا ما˘ي˘ق ة˘ير˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

ةديدج يشسارك عشضوب ّةشصتخملا

يتلا ةروثلا ةحاشس ىوتشسم ىلع

ةن˘يد˘م˘ل سضبا˘ن˘لا بل˘ق˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت

عز˘˘ن ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ل˘جأا ن˘م ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ي˘˘شسار˘˘كلا

تاهج˘لا تما˘ق ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘شص

ةمامق تايواح تيبثتب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

سسمأا لوأا ءا˘شسم نا˘˘كم˘˘لا تاذ˘˘ب

م˘ي˘م˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

ىرخأا ءايحأا ةّد˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تز˘ّكر د˘قو ،ما˘يألا ه˘تا˘ه لÓ˘˘خ

طبشض ى˘ل˘ع ة˘ّي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ميعدتو طيحملا فيظنتل جمانرب

نكمتلل ةفاظنلاو ةحشصلا بتكم

،ةيرورشضلا راودألا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م

رو˘ح˘م˘ت د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو

ةّيد˘ل˘ب ه˘تر˘ّط˘شس يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

نييزت ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع

بقترملا نم اميف ةروثلا ةحاشس

طيرششلا ّةيلمعلا تاذ لمششت نأا

ميمعتو ةبانع ةنيدمل يلحاشسلا

و عراوششلا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا

مايألا لÓخ ةنيدملا «سشينروك»

ىلإا ةفاشضإلاب ،ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةيشصولا حلاشصملا عم قيشسنتلا

جمارب ذيفنت ىلع ةئيبلا ةيامحب

ة˘لا˘شضلا تا˘ناو˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م

ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ة˘˘ل˘˘كششم˘˘لا

ةرورشض بنا˘ج ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تاياف˘ن˘لا ن˘م ءا˘ي˘حألا سصي˘ل˘خ˘ت

فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘تو

تابّشسرتلا نم سصلختلل يحشصلا

طاقنلا نم اهريغو ةرذقلا ةيئاملا

ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘لا˘كششإلاو

اهذيفنت˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم

يف ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ

م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا

.فايطشصإلا
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ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ر˘يد˘م ا˘عد
ى˘لإا ه˘ح˘لا˘شصم ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ششت
ةعباتلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘مرا˘شصلاو
ةدرو˘ت˘شسم˘لا ي˘عارز˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ةدرو˘˘م˘˘لاو
تاراط˘م˘لاو ئ˘ناو˘م˘لاو دود˘ح˘لا
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا بب˘شسب
سسوريفلا يششفتل ملاعلاو دÓبلا

لÓ˘˘خو .د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
هشسأارت يدلا يقيشسنتلا عامتجلا

ةيلول ةيحÓفلا حلاشصملا ريدم
سسمأا لوأا متاخوب ريغشصلا ةبانع
ة˘شسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘شضح م˘˘شض

ةلوؤوشسم ،لئاشسولا ةرادإا ةحلشصم
،ةيتا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلا

ةشسيئر ، يتابنلا رجحلا ةلوؤوشسم
، ةيتابنلا ةحشصلا ةيششتفم بتكم
ةيتلابن˘لا ة˘ح˘شصلا م˘شسق ة˘ششت˘ف˘م
ة˘ح˘شصل˘ل ي˘شسي˘ئر˘˘لا بقار˘˘م˘˘لاو
هيف قرطتلا مت ةيريدملل ةيتابنلا
اهمهأا تايشصوتلا نم ةلمج ىلإا
ةريتو يف ةدايز˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
ةيعوت لÓخ نم يناديملا لمعلا

ةلشصاومب ني˘حÓ˘ف˘لا سسي˘شسح˘تو
نم ةيحÓفلا مهتاطاششن فلتخم
نمألا قيقحتو يدحتلا عفر لجأا
ةلودلا هيلع لوعت يذلا يئاذغلا

، فورظلا هتاه لشض يف ةشصاخ
ة˘مرا˘˘شص تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت ءا˘˘ط˘˘عإا و

بعششلا فلتخم ةعباتمب لفكتلاب
ةيحÓفلا مشساوملل ةيجيتارتشسإلا
،بو˘ب˘ح˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘˘لا
، ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ،ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا لو˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ةبقارملاو ةي˘عا˘ن˘شصلا م˘طا˘م˘ط˘لا
فلت˘خ˘م˘ل دود˘ح˘لا ي˘ف ة˘ق˘ي˘قد˘لا
وأا ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لك تحتو تقو لك يف ةدروملا
رهشسلا ىلع ديدششتلا و فورظلا
ة˘˘يرود˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘لاو م˘˘˘ئاد˘˘˘لا
ةيجيتارتشسإلا بعششلل ةرمتشسملا

،ىر˘ب˘كلا تا˘عارز˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
دا˘˘˘شصح˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘مو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
و .باو˘˘˘˘بألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسرد˘˘˘˘˘لاو
ةيناديملا ةقفارملا ىلع ديكأاتلا

ةيتابنلا ةحشصلا ةعباتمو ةينقتلاو

راجششألاو ةيعانشصلا م˘طا˘م˘ط˘ل˘ل

فور˘ظ˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ ةر˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا

ةيلولا اهتدهشش يت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا

ما˘ه˘م˘لا ع˘يزو˘تو ، م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه

ي˘ششت˘ف˘م ن˘م سشت˘ف˘م ل˘ك ى˘ل˘˘ع

ىلع هديكأاتو ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘شصلا

ل˘م˘ع˘لا حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ةرور˘شض

ىل˘ع ما˘ه˘م˘لا ة˘يدأا˘تو ةر˘با˘ث˘م˘لاو

دا˘ع˘بإا ةا˘˘عار˘˘م ع˘˘م ه˘˘جو ن˘˘شسحأا

رهششلا اذه لÓخ لطعلا ةمانزر

مازتلإلا ىلع ديكأاتلا عم كرابملا

ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب

راششتنإا نم ةياقولل ةيزارتحإلاو
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ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نإا
قطانم ةدئافل ةعبارلا ةينماشضتلا
نم ةررشضتملا تÓئاعلاو لظلا
فر˘ششا ي˘ت˘لاو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

نم ميظنتو ريطاتب يلاولا اهيلع
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘ششن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةد˘عا˘شسم˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو
ة˘˘˘فا˘˘˘ششكلاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا لÓ˘˘˘ه˘˘˘لا
ردا˘˘شصم˘˘لا بشسحو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسلا

ةيلمعلا نإاف ربخلا تدروأا يتلا

0526 نم رثكأا عيزوت تنمشضت

ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ي˘ل˘˘ع در˘˘ط

لظلا قطانمب ةنطاق˘لا ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو

تابدلبلاو يديارشسو ي˘ب˘يا˘ط˘ششب

ةيلو نأا املع  ةيلولاب ةيئانلا

لÓ˘˘˘خ تد˘˘˘ه˘˘˘شش د˘˘˘ق ة˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع

ر˘ه˘شش ن˘م ن˘ي˘لوألا ن˘ي˘عو˘ب˘شسلا

ل˘˘فاو˘˘ق ةد˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نإا نا˘˘شضمر

ى˘ل˘ع تا˘نا˘علا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ي˘خ

اهشسأار ىلع ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةفرغ نم تقلط˘نأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا
سسو˘ب˘ي˘شس ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

لاجر اه˘ع˘م˘ج ي˘ف م˘ها˘شس ي˘ت˘لاو
باحشصأاو نيرمثتشسملاو لامعألا
ته˘˘جو م˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ع˘˘˘نا˘˘˘شصم˘˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘˘ل
ةثÓث قÓطنا بناج ىلإا ةيئانلا
و˘ح˘ن تاد˘عا˘شسم˘˘لا ن˘˘م ل˘˘فاو˘˘ق
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تفر˘ششا ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘ششن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو
بابششلاو نينطاوملا ةين˘ما˘شضت˘لا

ن˘يذ˘لاو ءا˘ي˘حلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
تا˘˘نا˘˘علا ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘˘تو
رجحلا نم ةررشضتملاو ةزوعملا
تايعمجلا طاششن ادكو يحشصلا
تاناعلا عيزوت يلع فرششت يتلا

مت ثيح ناشضمر رهشش ةيادب دنم
فشصتنم ةفقب يمشسي ام عيزوت
.طقف نيموي لبق ناشضمر
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا تم˘˘˘ّظ˘˘˘ن
ّةشصتخملا تاهجلا عم قيشسنتلاب
ةدئافل ةيشسيشسحت ةلمح راجحلاب
ىلع مّهثحل نينطاوملاو راجتلا

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ةرور˘˘شض
ثيح ماحدزلا يدا˘ف˘تو ا˘نورو˘ك
راجحلا ةرئاد نمأا حلاشصم تماق
ةينعملا تاهجلا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ع˘م را˘ج˘ح˘لا ة˘ّيد˘ل˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ةيمÓ˘شسإلا ة˘فا˘ّششكلا ة˘ق˘فار˘م˘بو
ةلمحب »باهششلا جوف» ةيرئازجلا
را˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت
ن˘م ل˘ك ت˘˘ّشسم ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو

ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘شسألا

ةفاشضإلاب راجحلا ةيدلب ىوتشسم

ةنئاكلا  ةيرّاجتلا تÓحملا ىلإا

ةنياعم عم ،سصاشصتخلا عاطقب

ة˘˘مواد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ششنألا ة˘˘˘فا˘˘˘ك

تابشصقملا اهنم ركذن اهطاششنل

ةشضراعلا ةيراجت˘لا تاءا˘شضف˘لاو

سضرغب موحّللا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل

داو˘م˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ع˘م ع˘ي˘ب˘˘لا

ةطششنألا نم ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ة˘نا˘خ ن˘م˘شض ة˘جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ

ّمت نيأا ،ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لا ّثح

ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ّي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا

نم ةياقولل ةذختملا ةيزارتحإلا

د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ىل˘ع ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا لÓ˘خ
ىوتشسم ىلع نيدجاوتملا راجتلا
ةرور˘شض ى˘ل˘ع را˘ج˘ح˘لا ة˘˘ّيد˘˘ل˘˘ب
اذهو ةيّحشصلا ةفاشسملاب مازتللا
جردني ام وهو ،ماحدزلا يدافتل
تÓ˘م˘ح˘لا ة˘ل˘شصاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
حئارشش ةفاك ةدئافل ةيشسيشسحتلا

سسوريف نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
رهششلا لولح عم اميشسل انوروك
ةوعدّ مت نيأا ،كرابملا ناشضمر
مازتلإلا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو ة˘˘مÓ˘˘شسلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب
سضرغب ةلودلا فرط نم ةذّختملا

ح˘ب˘كل ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
.هراششتنا

ةيمشسوملا ةراجتلا بايغ ناشضمر رهشش ةداع ريغ ىلع

انوروك ببصسب ةيراجتلا تÓحملا ءارك قوصس يف دوكر
ةنوألا يف اريبك ادوكر ةبانع ةيلوب ةيراجتلا تÓحملا راجيإا قوشس فرعي
ءار˘ك ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإلا ة˘ب˘شسن تع˘جار˘ت ثي˘ح ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ةر˘ي˘خألا

نم ددعو قوشسلا ايابخب نيفراعلا بشسحب ةئاملاب05 نم ديزأاب تÓحملا
ةيشضاقلا ةموكحلا فرط نم ةدختملا ريبادتلاف.ةيراقعلا تلاكولا باحشصأا
انوروك سسوريف يششفت ببشسب ةيراجتلا تاطاششنلا نم ريثكلا طاششن فيقوتب

و سسبÓملا ةراجتك ناشضمر رهشش يف ةريبك ةششاعتنا فرعت يتلا كلت ةشصاخ
راجتلاب تعفد تايولحلاو تابطرم˘لا و ي˘ها˘ق˘م˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا
مهدبكت نم افوخ ةيراجتلا تÓحملا راجيإا نع عجارتلا ىلإا نييمشسوملا

ام كلذو ، طاششنلاب مهل حامشسلا نود ةشضهابلا راجيإلا فيلاكتل مهتراشسخو
فانئتشسإاب حامشسلاب دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولل يشضاملا رارقلا يف ىلجت

اهقلغ تداعأا مت نيعوبشسأا لإا ةموكحلا ثتبل امو ةيراجت تاطاششن ةدع
نم ةياقولا ريبادتب مهمازتلا مدعو نيينطاوملا تايكولشس ببشسب اددجم
و.ةيرابجإا ةلاطب يف اهباحشصأا لوخدو ةيراجتلا تÓحملا قلغ متي سسوريفلا

نيرهششلا يف اظوحلم لكششب تشضفخنا راجيإلا راعشسأا نإاف انرداشصم بشسح
ةياقولا ريبادت لوخدو ءابولا روهظ لبق لاحلا هيلع ناك امل ةنراقم نيريخألا

تÓحم دجاوتت لبا˘ق˘م˘لا ي˘ف ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح تÓ˘ح˘م˘لاو قاو˘شسألا قÓ˘غإاو
مغر ناشضمر رهشش يف هداعلا ريغ ىلع نوبز يأا اهباحشصأا رظتني  »ةقلغم»
قطانملابو ةنيدملا طشسوب ة˘ي˘شسي˘ئر عراو˘ششو ق˘طا˘ن˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ا˘ه˘نو˘ك
يف تناكو لاحربو رامع يديشسو راجحلاو ينوبلاك تايدلبلاب ةيرشضحلا
ةيبلزلا عيب ةراجت يف اهلÓغتشسإل اهب رفظلل هيلع قباشستي ةطرافلا تاونشسلا

YÉO∫ GCe«ø.ةيديلقتلا و هيقرششلا تايولحلا فانشصأا يقابو

تÓئاعلا نم نيجاتحملاو نيزوعملا ىلع ةفق051 تعزو اميف

ةيامحلا ناوعأا مركت بابصشلا جامدإا ةيعمج
انوروك ةهباحمل مهتادوهجمل ارظن ةيندملا
ةيلوب بابششلا  جامدإاو ةيقرتل ةيئلولا ةيعمجلا عوبشسألا ةياهن تماق

ميركت مويلا حابشص تمت  ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم عم قيشسنتلابو ةبانع
ةيامحلل ةيريدملا رقمب  ةيعمج فرط نم ةيندملا ةيامحلا تاراطإا و ناوعأا

مهتادوهجمل ريدقت ... ةنوروك91 .. ديفوك ةبراحم ةبشسانمب يف ةيندملا
يناشسنإا نماشضت نشسحأا مهعم انماشضت . نوفقاو مه امئد ليبنلا لمعلا اذه يف
ءا˘ن˘بأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا سسي˘ئرو ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ر˘يد˘م رو˘شضح˘ب
تاداهشش ميدقت مت ثيح رشصان يلع نب ديشسلا ةبانع ةيلول نيدهاجملا
ةيامحلا لاجر اهب انوموقي يذلا ةرابجلا تادوهجملا لكل انافرعو اركشش
عفر لجا نم اذهو ةعيبطلا روهزلا نم ةعومجم و  تاراطإا و لامع ةيندملا

ةشصاخ ةيشسفنو ةيونعملا تادوهجملا ميعدتل ةنشسح ةتافتلإا. مهايونعم نم
و ةينهم لكب مهلمع ةلشصاوم ىلع مهثحو ءابولا اده راششتنإا لشض يف

ىنمتوdivoc 91انوروك ءابو ةهباجمل فوفشصلا لك دينجتو ةيفارتحإا
امود نيدلا  ةيندملا ةيامحلا ناوعأل  ةيفاعلاو ةحشصلا ماود ةيعمجلا ءاشضعا
ةهج نمو دÓبلا هب رمت يذلا فرظلا اده يف ةشصاخو راطخلا نوهجاوي
ةزوعملا تÓئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ما˘شضت تاد˘عا˘شسم ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تعزو  ىر˘خأا

انوروكلا ءابو نم مهررشضت ببشسب تاقلطم  لمارأا مهنيب نمو  ةجاتحملاو

اهب ناشضمر ةفق051 ب ةردقملاو ميركلا ناشضمر رهشش عم اشضيأا نمازتو
نم ديدعلاب مهلزانم ىلا اهليشصوت متو  ةيرورشضلا ةيئادغلا داوملا فلتخم
سضعبو سشيرلا عاردو رامع يديشسو راجحلاو سسيدلا رجحب اهنم  ءايحألا

MƒQjá aÉQì.ةبانع ةيدلب طشسوب ءايحألا

 ءايحألاو تاشسشسؤوملا فلتخم تشسم

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
 سسيصسحتلا و ميقعتلا تايلمع لصصاوت

تايلمع ةبانع ةنيدم تايدلب عيمج ربع ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لشصاوت
تايلمع نع كيهان تاشسشسؤوم˘لا و ءا˘ي˘حألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل م˘ي˘ق˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

ميقعت ةيلمع سسما لوأا تمت ثيح ،91 ديفوك ةحفاكمو ةياقولل سسيشسحتلا

ديربلا زكرم و ةيليوج5 يح ةيراوجلا ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا نم لك

نم لك ميقعت ةيلمع ىلإا ةفاشضا ةيرطيبلا ةحشصملا و ميرلا يح ، ةيليوج5
تماق بنعلا داو ةيدلببو ،ةبانع ةيدلبب ةبقلا داو يح و تروكشسملاف ءايحأا

ةيريدم جمانرب بشسح كلذو سسيشسحتلاو ريهطتلا ةيلمعب دايز داو ةدحو
ةزارخ، دايز داو ءايحأا و ةماعلا نكامألا يف ةبانع ةيلول ةيندملا ةيامحلا
مظعم اشضيأا تشسم ريهطتلاو ميقعتلا تايلمع،سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا،
يديشس ةيدلبب ةيرشضحلا ةقطنملا و،تاعيرتلا ةيدلب ميلقل ةشساشسحلا طاقنلا

يديارشسل ةيندملا ةيامحلا ةدحو.ةيمومعلا قفارملا ةفاك  اذك و زكرم رامع
ينطولا كردلا رقم ،ميهارب يليمج ، مامت يح ميقعت و ريهطتب تماق
اشضيا تشسم دقف سسيشسحتلا ةيلمع سصوشصخبو ،هزتنملا قدنف و يديارشسل
اهيف مت يتلا ةيمومعلا ةحاشسلا اذك و ينوبلا ةيدلبب هكاوفلا و رشضخلا قوشس
ءادتراب ديقتلا ةرورشضب نينطاوملا و راجتلل تاداششرا و حئاشصن ميدقت
انوروك ةحئاج رطخ نم ةياقولل ريهطتلاب مايقلا و ةيدرفلا ةيامحلا تادعم
مدعو يعولا بايغ ببشسب سسوريفلا ةرؤوب ربتعت ينوبلا ةيدلب نا ةشصاخ

U°Édí. Ü. ةياقولا تاءارجإاب نينطاوملا سضعب فرط نم ديقتلا

يحشصلا رجحلا نم نيررشضتملاو نيزوعملا ىلع عزوت

لظلا قطانمب نيزوعملا ةدئافل ةعبارلا ةينماصضتلا ةلفاقلا قÓطنإا

ةّشصتخم حلاشصم ةّدع ةكراششمب

 انوروك سسوريف نم ةياقولل راجحلاب نينطاوملاو راّجتلل ةيوعوت ةلمح

انوروك سسوريف يششفتب دÓبلا اهدهششت يتلا فورظلا ءارج

ةدروملاو ةدروتصسملا تاجتنملل ةمراصصلاو ةقيقدلا ةبقارملا ىلع ددصشي ةحÓفلا ريدم

سسومانلا ىلع ءاصضقلا ةيلمع رصشابت يديارصس ةيدلب حلاصصم
مويلا يف ةيلمعلا تشسم ثيح سسومانلا ىلع ءاشضقلا ةيلمع يدلبلا ةحشصلا ظفح بتكم فارششإا تحت و يديارشس ةيدلبب ريهطتلا و ميقعتلا ةقرف ترششاب
ةيلمعلا لمششتل،ةيدلبلا ىوتشسم ىلع سسومانلا ةحفاكم يف،رطشسملا جمانربلا بشسح طاقن ةدع ىلإا دتمت نأا لبق مامت يديشس يحب سسابتحلا سضوح لوألا
،باعللا ةقيدح يح، ناشسح يزوزم عراشش، رداقلا دبع ريملا ةحاشس ،لاطشس ليمج نب عراشش، حلاشص يغايشس عراشش، نيشسح تباث عراشش، مامت يديشس ءايحا

نع ميرلا يح ىوتشسم ىلع ،غلابلا سسومانلاو سسومانلا تاقري ةبراحم ةيلمع تلشصاو ةبانع ةيدلب حلاشصم اهتهج نم، رامع يلÓع عراشش، هزتنملا قيرط
ىلع لطاهتت يواكششلا لعج ام ميحج ىلإا مهليل لوح يذلا سسومانلا بارشسا نم اوزغ ةبانع ةنيدمب ءايحأا ةدع دهششت رخآا بناج نم.ريخبتلاو سشرلا قيرط

U°Édí. Ü.سسومانلا ىلع ءاشضقلا لجأا نم رامع يديشس، ةبانع، ينوبلا ةشصاخ تايدلب ةدعب ةينعملا تاهجلا



يراجلا يام61 موي بعÓملل دوعي ينيعبسس نب
ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘شس
لّوأا ينيعبشس نب يمار
،يرئازج يلود بعل
ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م سضو˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي
فا˘ق˘يإا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘م˘˘شسر
،ةيوركلا تاشسفا˘ن˘م˘لا
سسوريف يّششفت ببشسِب

ىرابتيو.«انوروك»

ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘˘ب ي˘˘مار
ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘فو
ع˘م ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ششنو˘م
تكار˘ت˘˘نإا ف˘˘ي˘˘شضم˘˘لا
ـلا ي˘ف ،ترو˘ف˘كنار˘˘ف

يلاح˘لا يا˘م ن˘م61
ةشسماخلا ةعاشسلا ىلع
ًءا˘˘˘˘˘شسم ف˘˘˘˘˘شصن˘˘˘˘˘لاو
.(يرئازجلا تيقوتلا˘ِب)

داحتا هرششن نايب يف كلذ ءاج .ةيناملألا ةلوطبلا رمع نم62 ـلا ةلوجلا راطإا يف

81 ـلاو71 ـلاو61 ـلا خيراوتِب تÓباقملا لودج طبشض ثيح ،يناملألا ةركلا
ايدافت ،ةرغاشش تا˘جرد˘م˘ِب ىر˘ج˘ُت˘شس تÓ˘با˘ق˘م˘لا نأا فا˘شضأاو .ي˘لا˘ح˘لا يا˘م ن˘م
ىلع ماكحلاو نيبرد˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا را˘ب˘جإا ع˘م ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ر˘طا˘خ˘م˘ِل

.تÓباقملا دعبو لبق يبطلا سصحفلا
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يدنلتكصسإلا يرودلا يف ةلصشافلا هتبرجت نع ثدحت

هحاجن ةسصق يوري زرحم سضاير
بعاسصملاو ليقارعلا مغر

نم ادحاو ةريخألا تاونشسلا يف هشسفن زرحم سضاير يرئازجلا مجنلا سضرف
يرود˘لا ي˘ف تفÓ˘لا هرو˘ه˘ظ د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك مو˘ج˘˘ن ل˘˘شضفأا
ةريشسملا دعتو.يتيشس رتشسششنامو يتيشس رتشسيل عم اعابت زاتمملا يزيلجنإلا
لكاششم نم ىناع هرابتعاب ةمهلم حاجن ةشصق «رشضخلا» باعلأا عناشصل ةيوركلا

قيقحت يف هترباثمو هداهتجا لشضفب حجن هنأا ريغ ،هتايادب يف ةريبك ليقارعو
ةلجم عم هارجأا راوح يفو.ملاعلا يف نيبعÓلا لشضفأا نم ادحاو حبشصأاو ،هملح
سضرعت يتلا بعاشصملا نع زرحم فششك ،ةيشسنرفلا ةيشضايرلا «لايدنوم زنوأا»
تناشس يدان عم لششاف رابتخا اهتيادب ناك يتلاو ،يوركلا هراوششم ةيادب يف اهل
نيري˘م تنا˘شس يدا˘ن ع˘م Ó˘ششا˘ف ارا˘ب˘ت˘خا زر˘ح˘م سضا˘خو.يد˘ن˘ل˘ت˘كشسلا ن˘ير˘ي˘م

ل˘ي˘شسرا˘شس يدا˘ن ع˘م ه˘ب˘ع˘ل ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف كلذو،8002 ة˘ن˘شس ي˘ف يد˘ن˘ل˘ت˘كشسلا
،هتايح يف أاو˘شسألا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا˘ب را˘ب˘ت˘خلا ةر˘ت˘ف «ر˘شضخ˘لا» م˘ج˘ن ف˘شصوو.يوا˘ه˘لا
يف اريبك ارود تبعل ةرتفلا كلت يف ةبعشص ةيدام افورظ سشيعي ناك هرابتعاب

امدنع» :ددشصلا اذه يف زرحم لاقو.رابتخلا لÓخ ديج لكششب هروهظ مدع
وروي يأا كلمأا نكأا مل امك ،ةيزيلجنإلا ةغللا ثدحتأا نكأا مل ادنلتكشسل ترفاشس
نيبعل تهجاو يرابتعاب يشسفن سضرف يف ةريبك ةبوعشص تهجاو ..يبيج يف
ءاتششلا اهب هجاوأل تازافق ىتح كلمأا نكأا مل اوروشصت ..ةيندبلا ةيحانلا نم ءايوقأا
ىناع ثيح ،اشسنرفل هتدوع دنع فقوتت مل زرحم بعاشصم.«ادنلتكشسل سسراقلا
يف حاجنلا ىلع هتردقب عانتقلا مدع ببشسب اشسنرف يف لهاجتلا نم اشضيأا
هنوحنميو يزيلجنإلا يتيشس رتشسيل وفاششك هدشصري نأا لبق ،يلاعلا ىوتشسملا
ذنم ةيعون ةلقن تفرع زرحم سضاير ةريشسم.هدوجو تابثإا لجأا نم ةلماك ةشصرف

بعÓلا سضاخو.يتيشس رتشسيل يدان ةباوب نم4102 ةنشس يف ارتلجنإل هلاقتنا

ةريرمت ىدهأاو افده84 اهيف لجشس «بلاعثلا» عم ةارابم971 «زورح»ـب بقلملا

8102 ةنشس يف يتيشس رتشسششنامل مامشضنلا باوبأا همامأا حتف قلأاتلا اذه.ةمشساح

حجن ،تايادبلا ةبوع˘شص م˘غرو.ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م8.76 اهتميق تغل˘ب ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف
ثيح ،«زنزيتيشسلا» ةليكششت يف امهم ابعل هشسفن سضرف يف يرئازجلا بعÓلا

يف اهيف كراشش ةارابم73 ةلمج نم ليجشستو ةعانشص نيب ام افده32 يف مهشسأا
ىقبي ،ةيوركلا هتريشسم ةليط ةعئار تازاجنإا زرحم ققحو.تاقباشسملا فلتخم
يتلا ،ايقيرفأا ممأا سسأاك نم ةريخألا ةخشسنلاب زوفلل هدÓب بختنمل هتدايق اهزربأا
ê.fé«Ö .رشصم يف ةيشضاملا ةنشسلا اهتاشسفانم تميقأا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ1895ددعلا0202 يام90 تبسسلا12
www.akhersaa-dz.com
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،«كيرفأا تو˘ف» ع˘قو˘م ر˘ّج˘ف
ةر˘˘˘كلا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ن˘˘˘˘ع Óً˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ن˘م ة˘ح˘ي˘شضف ،ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
نع فششك امدعب ،ليقثلا رايعلا
ةركل يرئازج˘لا دا˘ح˘تلا ي˘ق˘ل˘ت
ارّدقم ايلام اغلبم (فافلا)  مدقلا

سضيوعت˘ك ،ورو˘ي ف˘لأا004ـب
ي˘ب˘عل سضفر د˘ع˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
سضو˘خ˘ل ه˘ّجو˘ت˘لا نور˘ي˘˘ما˘˘كلا

رب˘خ در˘ي م˘لو.ةّيدولا ةارابم˘لا

ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ع ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ذ˘ن˘م
ىل˘ع رو˘كذ˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا رور˘م
ينوناق ريبدتك ،يرئازجلا كنبلا
لجأا نم هب مايقلاب «فافلا» مزُلت
نم ام وهو ،ةلودلا لاومأا ةبقارم
ىربك ةحيشضف ّلكششي نأا هنأاشش
ةرادإلا بت˘˘˘كم خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف

نأا ع˘قو˘م˘لا ف˘˘ششكو.قباشسلا

يرهشش نيب هلاشسرإا مت غلبملا

سسرامو1102 ربمشسيد

رثأا هل رهظي مل نكل،2102
ام وهو ،ةقباشسلا تاونشسلا ةليط
تلؤواشستلا نم د˘يد˘ع˘لا حر˘ط˘ي
دوعتو.غلبملا كلذ ريشصم نأاششب

51 مو˘ي ى˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو

سضفر ن˘ي˘ح،1102 ربم˘فو˘ن
ينوريماكلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا و˘ب˘عل
ةهجاو˘م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ر˘ف˘شسلا
امك ايدو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

اذهو ،اقبشسم هل اططخم ناك
امامت عقوتم ريغ ويرانيشس يف
دا˘ح˘تلا ي˘لوؤو˘شسم ى˘ت˘ح أا˘جا˘˘ف

نيذلا ،مدقلا ةركل ينوريماكلا
و˘ت˘يإا ءÓ˘مز ة˘جر˘خ او˘بر˘غ˘ت˘شسا
ةرود˘ب م˘ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب ق˘ئا˘˘قد
سضفر ثيح ..سشكارمب «يجلأا»
نم مهتدوع دعب ةرششابم ءلؤوه
ن˘يأا ،ر˘ي˘ب˘˘كلا سشكار˘˘م بع˘˘ل˘˘م
يف يبرغملا بختنملا اوهجاو
قد˘˘˘ن˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ،«ي˘˘˘ج˘˘˘لأا» ةرود
ىلإا رف˘شسلا «سسلا˘ب ير˘ي˘م˘لا˘ب»
تناك ةرئاطلا نأا مغر ،رئازجلا
اوررقو ،راط˘م˘لا˘ب م˘هرا˘ظ˘ت˘نا˘ب
يدولا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ة˘ع˘طا˘ق˘م
هو˘˘م˘˘شسأا ا˘˘م با˘˘ي˘˘غ ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب
ثي˘˘ح ،«ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا»ـب
حنم ىلع لوشصحلا اوطرتششا

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م
را˘ثأا يذ˘لا ر˘مألا و˘˘هو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

دا˘ح˘تلا ي˘لوؤو˘˘شسم ة˘˘ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح
ةرازو لثمم ىتحو ينوريماكلا
ة˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا
ارشضاح ناك يذلا ،ةينوريماكلا
ر˘ي˘غ دو˘شسألا ة˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف

و˘ت˘يإا ءÓ˘˘مز ملو.ةشضورملا

لوبق ىلع ينوريماكلا داحتلا

لباقم نود رئازجلا ةارابم ءارجإا
ةدششب هونجهتشسا ام وهو ،يدام
ام وهو ،مهب افافختشسا هوربتعاو
ئراط عامتجا دقع ىلإا مهعفد
هرشضح ،سشكارمب مهتماقإا رقمب
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا و˘كورأا ي˘ب˘مو˘˘ت
زÓ˘بو ي˘نور˘ي˘ما˘كلا دا˘ح˘تÓ˘˘ل
ةشضايرلا ةرازو لثمم اوبغموأا
بختنملا زئاكرو ،ةينوريماكلا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا
هونيإا ،ينيماك ،غنوشس ردنشسكلأا

او˘˘ن˘˘ل˘˘عأا ن˘˘يأا ،نو˘˘كا˘˘م نو˘˘جو
ةهجاومل مه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م ة˘حار˘شص
ىلإا لقنتلا مدعو ةيدولا رئازجلا
دئا˘ق ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا ،را˘ط˘م˘لا
فافلا اهت˘ل˘شسرأا ي˘ت˘لا ،ةر˘ئا˘ط˘لا
ىلإا ،ينوريماكلا بختنملا لقنل
را˘˘ط˘˘م ةردا˘˘غ˘˘م رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘˘تا

ة˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا نود سشكار˘˘˘˘˘م
دا˘ح˘تلا نا˘كو ،ة˘ي˘نور˘ي˘˘ما˘˘كلا
ةارا˘ب˘م ف˘شصو ي˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
«يشضاير˘لا را˘ي˘خ˘لا»ـب ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘شضور˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ دو˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل

.ةيمشسرلا تاشسفانملا ريشضحتل

غنوشس ردنشسكلأا ءÓمز بلاطو
ةح˘ن˘م˘ب ي˘نور˘ي˘ما˘كلا دا˘ح˘تلا

لباق˘م ورو˘ي ف˘لأا33 براق˘ت
رئازجلا ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
داحتلا هربتعا ام وهو ،ةيدولا

عايشصنلا سضفرو هي˘ف ا˘غ˘لا˘ب˘م
مدع ةجحب نيبعÓلا تابلطل
ىفتكاو ،ةيلاملا ةلويشسلا رفوت
دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألا
ةرازو ل˘ث˘م˘مو ي˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
Óشضف ،ةينوري˘ما˘كلا ة˘شضا˘ير˘لا

ريجانملا وريبير ردنشسكلأا نع
تا˘يرا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا
قÓطإاب ةشضورملا ريغ دوشسألا

ميق مهحن˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت دو˘عو
ا˘م و˘هو ،ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘م
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ه˘˘˘شضفر

سسي˘ئر˘˘لا نا˘˘كو.Óيشصفتو

اهتقو دده دق قباشسلا «فافلا»
ءوجللاب ،ةينوريماكلا ةيداحتلا
اهيدل ىوكشش ميدقتو افيفلا ىلإا
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ىلا مهئي˘ج˘م˘ب ن˘ي˘ي˘نور˘ي˘ما˘كلا

.ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘˘لو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘ب˘˘ت˘˘عاو
تاد˘يد˘ه˘ت نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع تءا˘˘ج ،ةوارور
فافلا اهدبكتت دق يتلا رئاشسخلا
،ءا˘ق˘ل˘لا بع˘˘ل مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
نم ريثكلا ترشسخ اهنأاو ةشصاخ
Óشضف ،ةارابملا ميظنتل لاومألا

تاشسشسؤوملا عم اهتامازتلا  نع
ثب قو˘˘ق˘˘ح تر˘˘˘ت˘˘˘ششا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.نينلعملا اذكو ،ةارابملا

«فافلل» قباسسلا يلارديفلا بتكملا قحÓت ةيلام ةحيسضف
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ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شص تف˘˘˘˘˘ششك
دق سسين يدان نأا ،«بيكيل»
ر˘˘ق

ّ
˘˘ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق ر

م˘شض ي˘ف ة˘˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
،يرئازجلا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا
دا˘يدزا د˘ع˘ب ،لا˘ط˘ع ف˘شسو˘ي
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا
هدجاوت مدعل كلذو ،ةريخألا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘شض
نيشضور˘ع˘م˘لا وأا ،ن˘ي˘ل˘حار˘لا

يدا˘ن˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘يو.عيبلل

˘مÓ˘حأا ى˘ه˘نأا د˘ق ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا
نود بغر˘˘ي يذ˘˘˘لا ،لا˘˘˘ط˘˘˘ع

قيرف وحن لاقتنلا يف ،كشش

يرودب بعللا يفو ،لشضفأا

حمشسيشس ام وهو ،ةيمهأا رثكأا

هتاردق ريوطت يف امتح هل
ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لاو ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

.ة˘˘ي˘˘بوروألا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ًاركبم مشسوملا ءاهنإا حمشسو

،سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ا˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب

ابوروي» ةلوطبب ةكراششملاب

ثيح ،لبقملا مشسوملل «غيل

ةيئا˘شصقإلا راودألا ل˘خد˘ي˘شس

لهأاتلا قيقحت لمأاب ،ىلوألا

.تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود و˘˘ح˘˘ن

ي˘˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششيو

07 غلبم عفد ىلا يرئازجلا

هخشسف لاح يف ،وروأا نويلم

سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هتّدم ءاشضقنا لبق ،يشسنرفلا

.3202 ناوج نم03 ـلا يف

 لاطع يف طيرفتلا سضفري سسين
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ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا مد˘˘ق
يف طششانلا ،ي˘لÓ˘م˘لا د˘ير˘ف

ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘نآا يدا˘˘˘˘ن فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شص
ريهامجل هراذتعا ،ي˘شسنر˘ف˘لا

هرا˘˘˘شصنأا ل˘˘˘كو ،ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

يف هطروت بقع ،هيديؤومو

،اشسنر˘ف˘ب ة˘ي˘قÓ˘خأا ة˘ح˘ي˘شضف

،ةيشسنر˘ف˘لا ة˘طر˘ششلا تنا˘كو

،بعÓ˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا د˘˘˘˘˘ق

ا˘مد˘ع˘ب ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘˘شسألا
،هدشض ىوكششب هناريج مدقت
ةلخم لاعفأاب ما˘ي˘ق˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو ،ءا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب

بعÓلا لاقو ،مهتايشصوشصخ
ةفيحشص اهتزربأا ةلاشسر يف
لوأا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا «بي˘˘كي˘˘ل»
لماعتلا بعشصلا نم» :سسمأا

د˘ق˘ل ،ا˘م˘ئاد تادا˘ق˘ت˘˘نلا ع˘˘م
ةياغلل ةدقعم ةلحرمب تررم
ن˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘˘لا

مهفأا» :فاشضأاو ،«ةيدشسجلاو
سصا˘˘خ˘˘ششألا ةوا˘˘شسق اد˘˘˘ي˘˘˘ج
،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا او˘ق˘ل˘ت ن˘يذ˘˘لا

نأا دحأل نكمي ل هنأا ملعأاو
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ع˘˘˘م ح˘˘˘ما˘˘˘شست˘˘˘ي
مدقأا نأا دوأا يننكلو ،لاعفألا

ي˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل يراذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا

عيم˘ج كلذ˘كو ،ي˘ئا˘قد˘شصأاو

لكو ،زيزعلا يدانلا يديؤوم

ام لك» :متأاو ،«ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اذ˘ه ن˘كلو ،ي˘ن˘˘غ˘˘ل˘˘ب ثد˘˘ح

،ىوقأا ينل˘ع˘ج˘ي˘شس ف˘قو˘م˘لا

ئدابملاو ميقلل اكاردإا رثكأاو

،اهيلع ظفاحأا نأا بجي يتلا

سصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا ل˘˘˘كل ار˘˘˘˘كشش

هذه لÓخ يعم اوناك نيذلا

تدكأاو ،«ة˘ئ˘ي˘شسلا ة˘ل˘حر˘م˘لا

حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

دد˘˘ه˘˘م با˘˘ششلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

عفد عم ،ماع ةدمل نجشسلاب

،وروأا فلأا51 اهردق ةمارغ

نم222-23 ةداملل ا˘ق˘فو

.يشسنرفلا تابوقعلا نوناق

هب سصبرتت سسبح ةنسس ةبوقعو راذتع’اب مدقتي يلÓملا

نوريماكلا ةيدو ضضيوعت لاومأل ضضماغ ريصصم
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،لئابقلإ ةبيبصش قيرف ةرإدإإ تدبأإ
ي˘لود˘لإ تا˘مد˘˘خ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هإ
،بؤبيصش نيدلإ فرصش ،ينإدؤصسلإ

ا˘˘ب˘˘م˘˘ي˘˘صس يدا˘˘ن با˘˘ع˘˘لأإ ع˘˘نا˘˘صص
ةبرقم رداصصم تفصشكو ،ينإزنتلإ

يلوؤؤصسم نأاب يلئابقلإ يدانلإ نم
ت’اصصتإ يف إؤ˘ل˘خد د˘ق ق˘ير˘ف˘لإ
،بعÓلإ لامعأإ ليكو عم ةيلوأإ
لÓ˘خ ه˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ف Ó˘˘مأإ
،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ي˘ف˘ي˘صصلإ ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لإ

إرح ،بؤبيصش بعÓلإ نؤكيصسو
ةرتف ءاصضقنإ رؤف ،طابترإ يأإ نم

يذلإ دقعلإ يف ةيقبتملإ رهصشأإ3
،ينإزنتلإ ابميصس هيدان عم هطبري
ديدعلإ مامتهإ لحم ايلاح هلعج ام
نيدلإ فرصش نأإ ركذي ،ةيدنأ’إ نم

لمح هل قبصس ،(اماع52) بؤبيصش
ىل˘ع ،ة˘يد˘نأ’إ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ نإؤ˘لأإ

ةبيبصشو ،ينإدؤصسلإ خيرملإ رإرغ
.ينإدؤصسلإ لÓهلإو ،نإوريقلإ

ةلشصاوتم ةينماشضتلا ةبهلا
مايشصلا رهشش زع يف

هتابه ،لئابقلإ ةبيبصش يدان لصصإو

ةيعمج عم ةكإرصشلاب ةينماصضتلإ
،وزو يز˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خ
ةر˘ي˘ق˘ف˘لإ تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لإ ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل
ءا˘بو را˘صشت˘˘نإ ن˘˘م ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لإو
يدانلإ ناكو ،دجتصسملإ انورؤك
ةمخصض ةلمح قلطأإ دق يلئابقلإ
لفكتلإ لجأإ نم ،تاعربتلإ عمجل
ر˘ه˘صش لÓ˘خ ةزؤ˘˘ع˘˘م˘˘لإ ر˘˘صسأ’ا˘˘ب
يدانلإ فصشكو ،كرابملإ ناصضمر
هباصسح ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ
هعربت ““كؤبصسيف““ ىلع يمصسرلإ
دإؤ˘˘م˘˘لإ ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كب
ةي’ؤب ةريقفلإ تÓئاعلل ،ةيئإذغلإ
،ةيلمعلإ دتمت نأإ ىلع ،وزو يزيت
رإرغ ىلع ،ةرواجم تاي’و ةدعل
،ف˘ي˘ط˘صسو ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ،ةر˘˘يؤ˘˘ب˘˘لإ

عمج يلئابقلإ يدانلإ فدهتصسيو
د˘ي د˘م˘ل ،تا˘عر˘ب˘ت˘لإ ن˘م د˘يز˘م˘لإ
تÓ˘ئا˘ع˘لإ ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كل˘˘ل نؤ˘˘ع˘˘لإ
،ة˘مزأ’إ ما˘يأإ ة˘ل˘ي˘ط ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لإ

ةيدنأإ ةدع نأإ ىلإإ ةراصشإ’إ ردجتو
ل˘م˘ع˘لإ ي˘ف تطر˘خ˘نإ ،ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج
انورؤك ة˘مزأإ ءد˘ب ذ˘ن˘م ،ير˘ي˘خ˘لإ

فيفخت يف ريبك ردقب تمهاصسو
.نيررصضتملإ نع ءبعلإ

بابصش قيرفل ماعلإ ريجانملإ ىدب
ةمق يف ،يصشيرق قيفؤت ،دإدزؤلب
ةرإدإإ ما˘ه˘˘تإ ءإر˘˘ج ن˘˘م بصضغ˘˘لإ
هت˘ح˘ل˘صصم ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب ه˘ق˘ير˘ف
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لإو ،ى˘لو’إ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
نم ةيمصسرلإ ةصسفانملإ فيقؤتب

يحصصلإ رجح˘لإ رإر˘م˘ت˘صسإ ءإر˘ج
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لإ طا˘˘صشن˘˘لإ ف˘˘قؤ˘˘˘تو
،ا˘˘نورؤ˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب
ينطؤلإ ينقت˘لإ ر˘يد˘م˘لإ حر˘صصو
:ةيرئإزجلإ ةعإذÓل سسمأإ قباصسلإ
مؤي لوأإ ذنمو دإدزؤلب بابصش““
معد نع ثحبي ناك ،ةمزأ’إ نم
دعي ملو ،هتايناكمإإ لكب دÓبلإ
،““ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لإ بق˘˘ل ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي
لئإو’إ نم تنك انأإ““ :لصصإوو
،ةلؤطبلإ فيقؤ˘ت إؤ˘حر˘ت˘قإ يذ˘لإ

ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘˘مزأ’إ ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ةلؤطب هلثمت يذلإ امو ،اهصشيعن
،““نييرئإزجلإ ةحصص مامأإ ةينطو
ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لإ سسي˘˘ئر““ :فدرأإو
ر˘خآإ ي˘ف نؤ˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
ة˘يؤ˘لوأ’إ نأا˘ب د˘كأإ ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘صصت
ىلع نينطإؤ˘م˘لإ ة˘ح˘صصل ى˘ق˘ب˘ت

امهم ىرخآإ إءيصشأإ ةيأإ باصسح
سسفن ىلع ريصسن نحنو ،تناك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لإ““ :م˘˘ت˘˘خو ،““ج˘˘ه˘˘ن˘˘لإ
لخإد باصصعأ’إ ىلع نودجإؤتي
،ة˘˘ط˘˘بإر˘˘˘لإو ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’إ تي˘˘˘ب
ي˘تر˘ب˘˘خ ن˘˘م ع˘˘با˘˘ن ي˘˘حإر˘˘ت˘˘قإإو
ليؤط عاب هيدل يورك سصتخمك
مدقلإ ةركو ةصضايرلإ لاجم يف
.““سصؤصصخلإ هجو ىلع

ديلو.ف

هيقلت ،رئإزجلإ ةيدؤلؤم طصسو طخ بع’ ،يعيبر دؤليم فصشك
لؤصصحلإ يف اهتبغر تدبأإ ةيجراخ ةيدنأإ نم سضورعلإ سضعب

،مصسؤملإ ةياهن بقع هريصصم مصسحيصس هنأاب إدكؤؤم ،هتامدخ ىلع
نم ريثكلإ تيقلت دقل““ :ةيفحصص تاحيرصصت يف يعيبر لاقو
ةرإدإإ فقؤمب طبترم يريصصم نكل ،ةيصضاملإ ةرتفلإ يف سضورعلإ
لإزأإ ’““ :فاصضأإو ،““لبقتصسملإ يل يفخي إذام ىرأاصسو ،يدانلإ

ىلع لمعلإ لصصإوأاصس يلاتلابو ،رئإزجلإ ةيدؤلؤم عم دقعب اطبترم
ةمئإد ةناكم ىلع لصصحأإ نأ’ حمطأإ رصضاحلإ تقؤلإ يفو ،هفيرصشت
:متأإو ،““ةصسرصشلإ ةصسفان˘م˘لإ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘صسا˘صسأ’إ ة˘ل˘ي˘كصشت˘لإ ي˘ف
عم ءإؤصس ،لبقملإ مصسؤملإ يف ةديجلإ يصضورع لصصإوأإ نأإ ىنمتأإ““
نأإ هنأاصش نم فإرتح’إ نأإو ةصصاخ ،يبنجأإ قيرف عم وأإ ،ةيدؤلؤملإ
بختنملإ بإؤبأإ قرطل ةصصرفلإ ينح˘ن˘م˘ي˘صسو ،ي˘ت˘ب˘هؤ˘م ل˘ق˘صصي
ديلو.ف.““لوأ’إ
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رئازجلا ةيدولوملئابقلا ةبيبشش

فارتح’او ةيبنجا اشضورع تيقلت““ :يعيبر
““لوأ’ا بختنملل يقيرط جراخلا يف

www.akhersaa-dz.com

ةبيبششلا يف بولطم ينازنتلا ابميشس بع’

،ةني˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش يدا˘ن ةرإدإإ سسل˘ج˘م فر˘صص
دقاعتلإ ةركف نع رظنلإ ،جإرجر ديصشر ةصسائرب
ةرتف لÓخ ،نإرمع قياف ،ةنتاب بابصش فإده عم
رداصصم نم ملعو ،ةلبقملإ ةيفيصصلإ ت’اقتن’إ

إؤحتف يصسايصسلإ يلوؤؤصسم نأابقيرفلإ نم ةبرقم
ةإؤ˘ه˘لإ م˘˘صسق فإد˘˘ه ع˘˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لإ ط˘˘خ
ريغ ،ةيصضاملإ ةرتفلإ يف ةيقرصشلإ ةعؤمجملاب
ببصسب ،إدودصسم اقيرط تغلب تاصضوافملإ نأإ

لؤ˘ح ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘ت’ ن˘ي˘فر˘ط˘لإ ل˘صصؤ˘˘ت مد˘˘ع
با˘ب˘صش ةرإدإإ ح˘م˘ط˘تو ،ة˘ي˘˘صصخ˘˘صشلإ طور˘˘صشلإ
لقأ’إ ىلع نينثإ نيبع’ بإدتن’ ،ةنيطنصسق
يدانلإ ةينإزيم سضيفختل ،ىلفصسلإ ماصسقأ’إ نم
ة˘كر˘صشلإ نأإو ا˘صصؤ˘صصخ ،مدا˘ق˘لإ م˘صسؤ˘م˘لإ ي˘˘ف
ءاصشنإ’ ،ةيلاملإ ءابعأ’إ سصيلقتب تبلاط ةكلاملإ
ينيطنصسقلإ يدانلإ دبكتو ،نا˘ب˘صشل˘ل ة˘ي˘م˘يدا˘كأإ

طا˘صشن˘لإ ف˘قؤ˘ت بب˘صسب ،ة˘حدا˘ف ة˘يدا˘م ر˘ئا˘صسخ
لظ يف ،ةليؤط ةرتفل رئإزجلإ يف يصضايرلإ
.دجتصسملإ انورؤك سسوريف راصشتنإ

ديلو.ف

ةنيطنشسق بابشش

نارمع نع رظنلا فرشصي ““يشسايشسلا““

نارهو ةيدولوم

““كوربيه““ ةكرشش وعدي ينازولا
يدانلا ءارششل اددجم

ةيدولومقيرفل ماعلا ريدملا ،ينازولا فيرشش رهاطلا يشس اعد
مهشسأا ةيبلاغ ءارشش ىلإا ،ةيمومعلا ““كوربيه““ ةشسشسؤوم ،نارهو
داجمأا ةدا˘ع˘ت˘شسا ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘كر˘ششلا
:سسمأا لوأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘نازو˘لا لا˘قو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ان˘يد˘ل ،ر˘ي˘ي˘شست˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا ة˘شسا˘ي˘شسل د˘ح ع˘شضو˘ل ح˘م˘ط˘ن““

عم ،يدانلاب سصاخ نيوكت زكرم ءاششنإا نمشضتي ،حومط عورششم
ىو˘˘شس ا˘˘ن˘˘شصق˘˘ن˘˘ت ’و ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘لا ىل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ة˘كر˘ششل ةرر˘ك˘ت˘م˘لا ا˘ن˘تاو˘عد““ :ع˘با˘تو ،““ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا

ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’ا ل˘ح˘لا و˘ه ،يدا˘ن˘لا م˘˘ه˘˘شسأا ءار˘˘ششل كور˘˘ب˘˘ي˘˘ه
ىلع ةرداقلا ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا

فدهن““ :لشصاوو ،““قيرف˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا لاو˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت
يف ةيدولوملا عبطت تناك يتلا ،ةيشسيئرلا ةزيملا عاجرتشس’

نم هب˘ج˘ن˘ت ا˘م˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘يور˘ك˘لا ة˘شسرد˘م˘لا ي˘هو ،ق˘با˘شسلا
ةدا˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ا˘ن˘يد˘ل““ :م˘ت˘خو ،““م˘شسو˘م ل˘˘ك ة˘˘با˘˘شش بهاو˘˘م
ةطششانلا قرفلا ىتحو ،ةريبكلا ةينارهولا ةيدنأ’ا يف ،ماخلا

وه طقف انشصقني امو ،ةزيمم بهاوم اهيدل ايندلا ماشسقأ’ا يف
.““نيوكت زكرم ءاششنإا ربع ،مزلي امك اهريطأات

ديلو.ف

دادزولب بابشش

““بقللا يف اعمط سسيلو نييرئازجلا ةحشص ىلع اشصرح ةلوطبلا فيقوتب تيدان““ :يششيرق
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

عبرلا يف ديجلا اهءادأ ززعت يزاج
0202 ماع نم لوفا

تلاصصتلإ طبر راعصسإ يف رييغتلإ نم مغرلإ ىلع رإرقتصسلإ قيقحت يف يزاج ةكرصش ءإدأإ رمتصسي
لصضفب لامعلإ مقر يف ةدايز عم ةيمقرلإ هتاحومط يف اًمدق يصضمي لماعتملإ نأإ نيح يف ،ةينيبلإ
تغلب تإدإريإاب لوألإ عبرلإ يف يوصضعلإ اهئإدأإ رإرقتصسإ يزاج دكؤوت    .تنرتنلإ كÓهتصسإ عافترإ

ىلإإ يصسيئر لكصشب (يونصس سساصسأإ ىلع ٪1.2-) فيفطلإ سضافخنلإ دوعيو .رانيد رايلم3.22
هنإ ثيح يصضاملإ ربمفون يف يرجإ يذلإ ةينيبلإ تلاصصتلإ طبر راعصسأإ يف رييغتلإ

حابرألإ ىلع رانيد رايلم5.0 هريثأات ردق ثيح ؛سصاخ لكصشب يزاج مدخي ل
ترثأات يلاتلابو ،نيدلإ ءافطإإو كÓهتصسلإو بئإرصضلإو دئإوفلإ لبق

وأإ (رانيد رايلم7.9 ىلإإ) ٪8.7 ةبصسنب طوبه نم ةكرصشلإ

لوألإ عبرلإ دهصش.(٪6.34 ىلإ) سشماه ةطقن7.2
يزاج ةكرصش ديكأات اًصضيأإ ماعلإ إذه نم
قÓطإإ دعبف :ةيمقرلإ اهتا˘حو˘م˘ط˘ل
ة˘صصصصخ˘˘م˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ت˘˘صصن˘˘م
يرئإزجلإ بابصشلل
،““يزيإ““

تماق
ةكرصشلإ
ةعجإرمب
تلا˘صصتÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تإر˘˘ت˘˘صسإإ
.اهب سصاخلإ قيبطتلإ فئاظو و ةيمقرلإ

يزاج قيبطت يمدختصسم ددع فعاصضت كلذبو

““ppA yzzejD““ ثلإ رإدم ىلعÓلاخدإإ متو لولإ يث
ددع ةدايز نكمملإ نم تلعج دوهجلإ هذه .هيلع تاثيدحت ةدع
مايألإ لÓخ ةصصاخ فاعصضأإ ةعبرأإ قيبطتلإ ىلع ةينورتكلإلإ تÓماعملإ
دئإوف ىلع ءوصضلإ طلصسي امم ،سسرام رهصش ةياهن يف يحصصلإ رجحلل ىلوألإ
زيزعت لÓخ نم    .لوحتلإ إذه معد يف يزاج ةبغرو ،يرئإزجلإ داصصتقÓل ةنمقرلإ

يزاج ةكرصش تلجصس دقف ،لومحملإ فتاهلإ سضورع نيصسحت ةلصصإومو ةيمقر ةكرصشك اهتروصص

ماع نم اهصسفن ةرتفلاب ةنراقم0202 ماع نم لوألإ عبرلإ يف ٪8 ةبصسنب عفترم يدرف لخد لدعم

لامعإ مقر عفترإ امك.كرتصشم نويلم2.41 ىلإإ نيكرتصشملإ ةدعاق سضافخنإ نم مغرلإ ىلع،9102

ةبصسنب ةيونصس ةدايز) رانيد رايلم2.8 رإدقمب لماعتملإ ةيجيتإرتصسإ لثمت يتلإ تنرتنلإ تامدخ

،9102 ماع يف ةرتفلإ سسفنب ةنراقم ٪001 نم رثكأاب ةدايزب تنرتنلإ كÓهتصساب ًاعوفدم (5.13٪

لمعلإ لÓخ نم كÓهتصسلإ يف ومنلإ إذه ققحت دقو .مدختصسم لكل تياباغيج5.4 ىلإإ لصصتل

ةياهن يف .رانيد رايلم8.1 تغلب تإرامثتصساب ةموعدم ،ةكبصشلل ةيتحتلإ ةينبلإ نيصسحتل لصصإوتملإ

ةكبصش تطغ نيح يف ،ناكصسلإ نم ٪14 و ةيلو83 يزاجل عبإرلإ ليجلإ تامدخ تطغ لوألإ عبرلإ

ةنطإوم و ةماع ةيداصصتقإ ةكرصش اهنوكل و   .ناكصسلإ نم ٪57 و ةيلو84 اهب ةصصاخلإ ثلاثلإ ليجلإ
يف ةينطولإ ةئبعتلإ دوهج معدل لولإ يثÓثلإ ةياهن يف اهتامإزتلاب لمعلإ يزاج تلصصإو دقف

تإدعم ءإرصشل رانيد نويلم001 اهردق ةينإزيم سصيصصخت لÓخ نم انوروك سسوريف راصشتنإ ةحفاكم
.دÓبلإ اهب رمت يتلإ ةيحصصلإ ةمزألإ نم ةررصضتملإ ةجاتحملإ رصسألإ ةدعاصسمو تايفصشتصسملل ةيبط
تإءإرجإإ لوح ةيعوتلإ يف اهئإرفصس و ةكرصشلإ ءاكرصش عيمج دوهج رفاصضت ةيلمعلإ هذه بحاصص دقو
.عيمجلإ اهصشيعي يتلإ ةجرحلإ تاقوألإ هذه يف سسوريفلإ نم ةياقولإ

قيلعت نود ةروصص

هصسافنأإ يناث˘لإ د˘ق˘ع˘لإ ف˘صصت˘ن˘م ي˘ف با˘صش ظ˘ف˘ل
ةيلو ريهاطلاب ديعصسلإ بودجم ىفصشتصسمب سسمأإ

اهب بيصصأإ يتلإ ةغيلبلإ حورجلاب إرثأاتم لجيج
عوبصسألإ فصصتنم عقو يذلإ رورملإ ثداح لÓخ
نع رفصسأإ يذلإو رهطلإ جرب ةيدلبب يصضقنملإ
““ب/م““ ة˘ي˘ح˘صضلإ نا˘كو.نا˘ب˘صش ة˘صسم˘خ ة˘با˘˘صصإ

ةغلاب حورجب بيصصأإ دق ةنصس42 رمعلإ نم غلابلإ
دحألإ عقو يذلإ رورملإ ثداح لÓخ ةروطخلإ
نإذآإ لبق إديدحتو رهطلإ جرب ةيدلبب يصضاملإ
لبق اهلمإرف ةيراجت ةرايصس تدقف ثيح راطفإلإ
ةوق˘ب ة˘ي˘ح˘صضلإ مد˘صصتو ا˘هرا˘صسم ن˘ع جر˘خ˘ت نأإ

ىلع نيصسلا˘ج إو˘نا˘ك ن˘ير˘خآإ نا˘ب˘صش ة˘ع˘برأإ ة˘ق˘فر
يئاملإ عوبن˘ي˘لإ ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ ق˘ير˘ط˘لإ ة˘عرا˘ق
اياحصض لقنيل رهطلإ جرب ةيدلب طصسوب دجإوتملإ

ريغ لجيجو ريهاطلإ ييفصشتصسم ىلإ ثداحلإ إذه
يفوتملإ باصشلل ةي˘ح˘صضل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلإ ة˘لا˘ح˘لإ نأإ
لصشف امدعب دعاصصتم وحن ىلع تروهدت سسمأإ

اهلخد يتلإ ةبوبيغلإ ةلاح نم هجإرخإ يف ءابطألإ
حورلإ روكذملإ باصشلإ ملصسيل ثداحلإ عوقو ذنم
ريهاطلإ ىفصشتصسمب سشاعنإلإ ةعاقب اهئراب ىلإ
ةيحصضلإ دعيو.مايأإ ةصسمخ ترمتصسإ ةبوبيغ دعب
رورم ثداح يف لجيج ةيلو هدقفت باصش يناث

ةيدلب نم رخآإ باصش ةافو دعب دحإو عوبصسأإ لÓخ
لثمت رخآإ رورم ثداح يف ةرواجملإ ركصسع دلوأإ
ة˘ير˘ق˘ب ا˘هرا˘صسم ن˘ع ة˘يرا˘ن ة˘جإرد فإر˘ح˘˘نإ ي˘˘ف
مويل هرودب توملإ ريخألإ عراصص ثيح لزانملإ

نأإ لبق ريهاطلإ ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع لماك
ثداحلإ إذه ءاج ام˘ك ،ى˘ل˘عألإ ق˘ي˘فر˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي
عوبصسألإ يف ةلجإوجلإ يصسآام قمعيل يواصسأاملإ
ةيلولإ هيف تدقف يذلإ ناصضمر رهصش نم يناثلإ
يف ن˘ي˘با˘صش م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ير˘خآإ سصا˘خ˘صشأإ ة˘ثÓ˘ث
تعقو راحت˘نإ ثدإو˘ح ي˘ف كلذو ر˘م˘ع˘لإ ل˘ب˘ت˘ق˘م
.فورعم يديصسو سسواق ،رهطلإ جرب نم لكب

دوعصسم .م

 مايأا ةسسمخ ترمتسسا ةبوبيغ دعب

عقو يذلا رورملا ثداح يف نيباشصملا دحأا ةافو
 لجيجب رهطلا جربب راطفإلا ناذآا لبق

5491 يام8 رزاجمو ثادحأا ركذتت فيطشس
فيطسس ةي’و يلاو فرسشا ثيح،54 يام80 رزاجمل57 ىركذلا8 زاجم ىركذ سسما موي فيطسس ةي’و تيحا

.ةروثلا ةرسس’او ةيندملاو ةينمأ’ا ،ةيركسسعلا تاطلسسلا ةقفر لافتح’ا هذه مسسارم ىلع بتاكلب دمحم
عسضوو ملعل عفروو ينطولا ديسشنلل عامتسس’ا مت نيا ديعسسلا يديسس ةربقم ةرايزب ةيلافتح’ا هذه تلهتسساو
يراكذتلا بسصنلا ماما عيمجلا فقوت ةنيدملا طسسوبو ،ةرهاطلا ءادهسشلا حاورأا ىلع امحرت روهزلا نم ليلكا

54 يام80 ةسسسسؤوم سسيئر يجقÓسس ديمحلا دبع دهاجملا ةرايزب ناك لافتح’ا ماتخ ،ديزوب لاعسس ديهسشلل

سسما لوا ءاسسم فرسشا امك ،هتحسص ىلع نانئمط’او هميركت مت نيا ةيحسص ةكعوو يف دجاوتي يذلاو هتيبب
ديزوب لاعسس لطبلا داهسشتسسا ةبسسانمب ةلاوجلل ةينطولا ةودنلا حاتتفا مسسارم ىلع ةي’ولل ماعلا سشتفملا

ةي’ول ةيمÓسس’ا ةفاسشكلل ةيئ’ولا ةظفاحملا فرط نم ةمظنملاو““ ةرسصتنم امود رئازجلا““ راعسش تحت
،دعب نع لسصاوتلا ةينقت ربع نطولا نم ةي’و84 ةداق ةكراسشمب ةودنلا،““مووز““ ةينقت قيرط نع فيطسس
ةفاسشكلا ةظفاحم ،نيدهاجملا ةمظنمل ماعلا نيم’ا ،نيدهاجملا ريدم ،ماعلا سشتفملا بناج ىلا اهرسضحو
ر نميا.ةيروثلا ةرسس’او ةفاسشكلا نم روسضحلا نم ددعو ،ةيمÓسس’ا

يداوب تارذخملا نم ةيمك زجحو صصاخششا ةثÓث فيقوت
ةملاقب يتانزلا

حلاصصم  تنكمت ،يرصضحلإ طصسولإ يف ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف

حوإرتت ،مهيف هبتصشم سصاخصشأإ30 ثÓث فيقوت نم يتانزلإ يدإو ةرئإد نمأاب ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ

تإءإرجإلإ ذاختإ دعب .ةبكرم نتم ىلع إوناك ،يتانزلإ يدإوب نيميقملإو ةنصس43 و82  نيب ام مهرامعأإ

ةأايهمو ةأإزجم (غ07.6) نزوب تإردخملإ نم عطق70 عبصس زجحو طبصض مت ،مهنأاصشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ
مهيف هبتصشملإ ليوحت مت روفلإ ىلع.راجتلإ تإدئاع نم يلام غلبمو سضيبأإ حÓصس ىلإ ةفاصضإلاب عيبلل
افلم مهدصض نوكي نإ لبق ةيصضقلإ يف قيقحت حتفيل ،هيلع روثعلإ مت ام زجح دعب ،ةطرصشلإ زكرم ىلإ
هبتصشملإ .يعرصش رربم نود نم ءاصضيب ةحلصسأإ ةزايحو تإردخملاب ةرجاتملإو ةزايحلإ لعف نع ايئاصضق
عم ةيلام ةمإرغو ذفان سسبح ماع لوألإ قح يف ردصص نيأإ ،يتانزلإ يدإو ةمكحم مامأإ إومدق مهيف

.جإرفإلاب رمأإ هقح يف ردصص ثلاثلإ امأإ ةيلام ةمإرغو ذافنلإ ةفوقوم رهصشأإ60 ةتصس يناثلإو جإرفإلإ
نيدلإزع.ل

تاباغلا حلاشصمل هملشسيو فلششلاب ليبابأا رئاط ىلع رثعي نطاوم
رئاط ىلع ،سسيمخلإ مويلإ ،فلصشلاب نطإوم رثع
رويطب فرعي ام وأإ تايمامصسلإ ةليصصفل يمتني
،رئاطلإ مي˘ل˘صست˘ب ،ن˘طإو˘م˘لإ ما˘ق ثي˘ح .ل˘ي˘با˘بألإ
تحت هتعصضوو هتنياع يتلإ تاباغلإ ةظفاحمل
تإذ˘ب مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لإ حر˘˘صصو.ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لإ
تمت يذلإ رئاطلإ نأإ ،ةيلاغوب دمحم ،حلاصصملإ

ةيامح يف نيصصتخملإ ءإربخلإ فرط نم هتنياعم
تإذ فاصضأإو.ةديج ةلاح يف وه رويطلإ فانصصأإ
طوقصس ىلإإ تدأإ يتلإ بابصسألإ نأإ ،ثدحتملإ
رئاطلإ وهو ،ةفورعم ريغ سضرألإ ىلع رئاطلإ
حصضوأإ امك.يلاعألإو تاعفترملاب سشيعي يذلإ

،تانإويحلإو تاتاب˘ن˘لإ ة˘يا˘م˘ح ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئر
غلبي ركذ سسنج نم رئاطلإ إذه نأإ ،سسورع دمحم

ةحرصسم ةليوط ةحنجأإ وذ ،مصس61 يلإوح هلوط
ه˘˘يد˘˘لو ،ي˘˘لÓ˘˘ه ل˘˘كصش ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لإ ى˘˘˘لإإ

رئاطلإ نول نأإ ،لوؤوصسملإ تإذ فاصضأإو.بلاخم
بع˘˘صشت˘˘م ل˘˘يذو ة˘˘يدا˘˘مر تا˘˘حا˘˘صسم ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ب
يذ˘لإ ل˘ي˘با˘بألإ ر˘ي˘ط سصئا˘صصخ ي˘هو ،ر˘ي˘˘صصقو
،لوؤوصسملإ راصشأإو.تايمامصسلإ ةلي˘صصف˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ي
ثيح اهعون نم ةيناثلإ دعت ةثداحلإ هذه نأإ ىلإإ
يحإوصضب رويطلإ نم عونلإ إذه اقباصس دهوصش
عم قيصسنتلإ متي نأإ رظتنملإ نمو.سسنت ةيدلب

ةيغب ،ةدلإرزب د˘ي˘صصل˘ل ي˘ن˘طو˘لإ ز˘كر˘م˘لإ ءإر˘ب˘خ
قÓ˘طإإو ه˘ما˘ع˘طإا˘ب ا˘مإإ ر˘ئا˘ط˘لإ ر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘˘ت
مه˘ل ه˘م˘ي˘ل˘صست وأإ ،تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لإ ىد˘حإا˘ب ه˘حإر˘صس

.ةنياعملل هعاصضخإل

كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ ءارمحلا موحللا نم تايمك زجحي ةلششنخ كرد
ةيميلقإلإ ةعومجملإ تإدحو تماق ،عورصشملإ ريغ حبذلإ ةحفاكمو ةيمومعلإ ةحصصلإ ةيامح راطإإ يف

،إءاصسم54:81 ةقيقد نوعبرأإو ةصسمخو ةصسداصسلإ ةعاصسلإ ىلع ،لوألإ سسمأإ ،ةلصشنخب ينطولإ كردلل

(40) عبرأإ ،غلك07 اهنزو قوفي منغ محل حئابذ (40) عبرأاب ةردقملإو ءإرمحلإ موحللإ نم ةيمك زجحب

ةقيرطب لجرألإو ةحوبذملإ مانغألإ سسوؤور اهب سسايكأإ (40) عبرأإ ،منغلإ ءاصشحأإ اهب ةيكيتصسÓب سسايكأإ
،ةمزÓلإ ةيحصصلإ طورصشلإ ةاعإرم نود ةبكرم نتم ىلع ،يرصشبلإ كÓهتصسإÓل هجوملإو ةيعرصش ريغ

غÓبإإو هÓعأإ ةروكذملإ ةعلصسلإ زجحو قئاصسلإ فيقوت مت اهرثإإ ىلع ،جد002.08 تإزوجحملإ تردق
نإرمع .ب.ةيصضقلاب ةباينلإ
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