
ةيحÓف يشضارأا ىلع ءÓيتشسإ’او راقعلا بهنو ذوفنلا لÓغتشسإاب قلعتت ةيشضق يف

لـــجؤوت صسإدرموب ةمكحم
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 ةباقرلا بايغو ةبراشضملا ببشسب

زواجتي جاجدلإ رعشس
ةبانعب جد004 ـلإ
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:يدبز ىفطصم

رـــــعشسلإ»
يقــــيقحلإ

 ةــــمامكلل
 زواجتي ل

«رانيد51 ـلإ

 تاعاطقلإ فلتخم ربع انوروك ةحئاج ةهجإومل رانيد رايلم07 دشصر^ ةنتابب ةحشصلإ عاطق بويع فششكت انوروك^
نيينيشصلإ ءإربخلإ عم دعب نع رشضاحتلل ينطو عامتجإ لوأإ دقعل ةشسبتب ةحشصلإ عاطق رايتخإإ^

:يناكرب طاقب ..ةنيعم تاهج عم اهتاباسح يفصت ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا نأ دكأ

صصخشش0005 نم رثكأإ ةعباتمو ةبكرم يفلأإ زجح
ديعلإ يف رجحلإ دعإوق إورشسك

تماق اهحلاشصم نأاب ينطولا نمÓل ةماعلا ةيريدملا تفششك
تعشضو ينطولا بارتلا لماك ربع ةبكرم يفلا نم رثكا زجحب

ي˘ف ة˘جارد206 و ةرا˘˘ي˘˘شس7461 اهن˘م د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي لÓ˘خ
شسيئر ،رمعأا مورعل ةطرششلل لوأ’ا ديمعلا دافأاو .رششاحملا

ة˘ح˘ف˘شصلا ر˘ب˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا شسمأا ،ة˘فا˘ح˘شصلاو لا˘˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
نمأ’ا حلاشصم نأاب ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل ةيمشسرلا
شسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘تاءار˘جإا ن˘م تدد˘˘شش
مهن˘م ،شصخ˘شش8969 ةب˘قار˘م ت˘ّم˘ت ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم .““ا˘نورو˘ك““
ةبكرم0445 عا˘˘شضخإا ع˘˘م ،ي˘˘ئا˘˘˘شضق ءار˘˘˘جإا ل˘˘˘ح˘˘˘م9135
ةبقارم ىلإا ةفاشضإا ،رششحملا يف تعشضو7461 اهنم ةبقارملل
نأا˘ب اد˘كؤو˘م .ر˘ششح˘م˘لا ي˘˘ف206 ا˘ه˘ن˘˘م تع˘˘شضو ة˘˘جارد119
ةفلاخم25 اهنم ،ة˘ف˘لا˘خ˘م97 ا˘شضيأا تل˘ج˘شس ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم
مدعب ةقلعتم ةفلاخم72 و نيشصخشش نم رثكأ’ عمجتلا شصخت
ةيلخ شسيئر فاشضأاو .ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘شسم مار˘ت˘حا
ديعشصلا ىلع تفرع ةبشسانملا هذه نأاب ةفاحشصلاو لاشصتإ’ا
تÓمح اهتقفار ةيناشسنإا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت تاردا˘ب˘م ةد˘ع ي˘لا˘شصت’ا

دقو .يحشصلا رجحلا ريبادت مارتحا ةرورشض لوح ةيوعوت
ىلع ةماّمك000.05 عيزوتب ةطرششلا حلاشصم فلتخم تماق
تارايز ةجمرب عم ،نطولا تاي’و نم ديدعلا ربع نينطاوملا
.ةزجعلا رودو تايفششتشسملا يف ىشضرملا شضعبل

نم ةخشسن ىلع لشصحتت «ةعاشس رخآا»
 يميرب اهرطشس يتلا قيرطلا ةطراخ

نــــكشسلإ فـــلم
راـــمثتشسإلإو

بلق يف يحÓفلإ
يومنتلإ جمانربلإ

ةـــــــــبانعب
7 صص علاط

ةنحاشش بÓقنإإ
فلخي ةيركشسع

 نيحيرج
ةشسبتب ناجيلثب

ششيجلل دارفأا لقت ةيركشسع ةنحاشش بÓقنا ثداح فلخ
حور˘ج˘ب ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ة˘با˘شصإا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ن˘ع ة˘ب˘كر˘م˘لا فار˘ح˘نا ر˘ثا ع˘قو ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ة˘توا˘ف˘ت˘˘م
ةهجلاب ناجي˘ل˘ث ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘ن˘ب ا˘ه˘بÓ˘ق˘نا م˘ث ق˘ير˘ط˘لا
ةرفوت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسح˘بو ة˘شسب˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا

تافاعشس’ا يقلتل ىف˘ششت˘شسم˘لا ىلإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ىحر˘ج˘لا˘ف
يف ةروطخ مهيلع رهظت ’و ةرقتشسم مهتلاحو ةيلوأ’ا
با˘˘ب˘˘شسأ’ ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب رد˘˘ج˘˘يو تا˘˘˘با˘˘˘شص’ا

وأا لمع ةمهم قيرط يف ليكششتلا ناك امنيح ةيعيبط
نايفشس ةزمحلا.تايلمعلا رقم ىلإا ةدوعلا

يدنام
 موــــــقي
ةـــــتفلب
ةيناسنإ

 هاـــــجت
لاـفطفا
ىضرملا

ةـــــبسانمب
دـــــــيعلا
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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و .ةيمويلأ تاباصصإلأ ددع ىلع ءانب ةرقتصسم دÓبلاب91 ديفوك ةمزأأ تأروطت ،رئأزجلاب ينيصصلأ يبطلأ دفولأ سسيئر سسمأأ فصصو
 .ءابولأ يف مكحتلأ لوح ،رئأزجلاب نييبط نيصصتخم عم تاثداحم ءأرجإاب ماق هنأأ ينيصصلأ يبطلأ دفولأ سسيئر لاق
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ف˘˘صشك
رهاط جا˘ح˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا و را˘ج˘ت˘ل˘ل
يف ةي˘ع˘م˘ج˘لا عور˘صش ن˘ع راو˘ن˘لو˘ب
ن˘م ة˘ي˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ق˘˘يو˘˘صست

رانيد03 ر˘ع˘صسب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تا˘يلو ل˘ك ر˘ب˘ع ةد˘حو˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج

عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘قو.ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

نا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

مداقلا عوبصسألا عر˘صشت˘صس ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج

قيوصست يف دÓبلا تايلو ديدع يف

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

ازربم ةدحاولل جد03 رعصسب انوروك

نوكي يذلا رعصسلا اذه ديدحت مت هنا

حتف نم اقÓطنا عيمجلا لوانتم يف

تا˘صشرو ن˘م ةر˘صشا˘ب˘م ع˘ي˘ب˘لا طا˘ق˘ن

راجتلل ةطايخلا تÓحمو اهتعانصص

ةو˘ط˘خ ي˘هو.ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ءا˘˘صضعألا

سشماهو ءاطصسولا ىلع ءاصضقلل ةماه

ر˘ع˘صس ع˘فر˘ي ا˘˘م ةدا˘˘ع يذ˘˘لا ح˘˘بر˘˘لا

تامامكلا كلذ يف امب تاجوتنملا

متيصس سضرغلا اذهلو هنأا ىلا اريصشم

فتاوه ماقرأا عصضوو رصشن مايأا دعب

تح˘˘ت تا˘˘صشرو˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘يوا˘˘ن˘˘˘عو

ليهصست لجأا نم نينطاوملا فرصصت

ل˘كصشب تا˘ما˘م˘كلا ءا˘ن˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

.رصشابم
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ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع ة˘ح˘صصلا ةرازو تن˘ل˘˘عأا

انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا491

ةلاح8و ،ةري˘خألا ة˘عا˘صس42 لÓخ

ةنجلل يمصسرلا قطانلا نلعأاو .تايفو

ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘صصر

ددعلا عاف˘ترا ،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا

انوروك سسوريفب تاباصصإÓل يلامجإلا

غلب امنيب ،ةلاح7968 ىلإا دجتصسملا

قطانلا راصشأاو .ةافو716 تايفولا ددع

يتلا تلاحلا ددع نأا ةنجلل يمصسرلا

171 ةدايزب8194 غلب ءافصشلل تلثامت

ةصسصسؤوملا تما˘ق ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘بو .ة˘لا˘ح

نارهوب «ربم˘فو˘ن لوأا» ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

لفكتت يتلا حلاصصملا ددع سصيلقتب

5 ى˘˘لإا01 نم دي˘فو˘كلا ى˘صضر˘م˘ب

ةيرازو ةميلع˘ت رود˘صص د˘ع˘ب ح˘لا˘صصم

ة˘˘ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا تاءار˘˘جإلا م˘˘˘هأا دد˘˘˘ح˘˘˘ت

ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا بجاو˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسلاو

ىصضرمل ءافصشلا ملاعم ديدحت دصصق

ةيلخل نايب هب دافأا امبصسح،91ديفوك

.ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا هذهل لاصصتا

ةصسصسؤوملا نأا ردصصملا سسفن حصضوأاو

تقبأا نارهول ةيعماجلا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

،ةر˘ج˘ن˘˘ح˘˘لاو ف˘˘نلا ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘ل˘˘ع

ي˘ب˘ط˘˘لا سشا˘˘ع˘˘نإلاو ،كف˘˘لا ة˘˘حار˘˘جو

بط˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘يرد˘˘صصلا سضار˘˘مألاو

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،نذألا ة˘حار˘جو ي˘ل˘خاد˘˘لا

لافطألاو لماوحلل سصصصخملا حانجلا

ءاصسنلا سضارمأا ةحلصصم ىوتصسم ىلع

نأا ردصصملا سسفن فاصضأاو .ديلوتلاو

ةيرازولا ةميلعتلا دعب ءاج ءارجإلا اذه»

ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا تاءار˘جإلا م˘هأل ةدد˘ح˘م˘لا

ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا بجاو˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسلاو

ىصضرمل ءافصشلا ملاعم ديدحت دصصق

حيرصست ىلع سصنت يتلاو91 ديفوك

تن˘صسح˘ت ن˘يذ˘لا د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا ى˘˘صضر˘˘م

دعب رارقتصسا تفرعو ةيحصصلا مهتلاح

م˘˘ه˘˘عا˘˘صضخإا ن˘˘م ر˘˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ني˘كورو˘ل˘كلا˘ب جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘ل

.«سضرملا سضارعأا مهيدل سسيل نيذلاو

ىصضرملا نم ةئفلا هذه نأا نايبلا زربأاو

ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب مز˘˘ل˘˘ت

41 ةدمل مهتويب˘ب جÓ˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘مو

نوعصضخي ،ةما˘م˘كلا ع˘صضو ع˘م ا˘مو˘ي

ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب

نم مهيفاعت نم دكأاتلل تاصصوحفلاو

ءار˘جإلا اذ˘ه ح˘˘م˘˘صسي ثي˘˘ح ،سضر˘˘م˘˘لا

ر˘ِصسألا ءÓ˘خإا˘ب
s

ةصسصسؤوملل ح˘ي˘ت˘ي ا˘م˘م ة

ن˘يذ˘لا ن˘ير˘خآلا ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

لا˘قو .«ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا نود˘فاو˘˘ت˘˘ي

رو˘صسي˘فور˘˘ب˘˘لا نا˘˘صسل ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا ز˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘ع لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا

ةيعماجلا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب

نيذلا ديفوكلا ىصضرم ددع نأا ،نارهوب

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘˘ت

562 غلب ةحئاجلا ةيادب ذنم ةصسصسؤوملا

مت ةلاح001و ربخملا جئاتنب ةدكؤوم

،ريناكصسلا زاهج لامعتصساب اهصصيخصشت

دكأا امك .ءافصش ةلاح021 مهنيب نم

نيتلاح ليجصست مت هنأا لوؤوصسملا سسفن

ىل˘ع د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي لÓ˘خ ن˘ي˘تد˘كؤو˘م

ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘˘م ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم

ةطيحلا يخوت يف رارمتصسلا ةرورصض

ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت عا˘˘ب˘˘تإاو رذ˘˘ح˘˘˘لاو

.انوروك سسوريف نم ةيصساصسألا
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ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م سسي˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأا
رعصس نإا يدبز ىفطصصم،كلهتصسملا

رانيد51 زواجتي ل يقيقحلا ةمامكلا
ةرورصض ىلع يدبز ددصشو .يرئازج
تايلدي˘صصلا ي˘ف تا˘ما˘م˘كلا عا˘ب˘ت نأا
ةيعمج سسيئر دكأاو.اهتدوج نامصضل

يدبز ىفطصصم كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح

يف كلهتصسملا تاكولصس ميظنت ىلع

ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ

يف يدبز ىفطصصم فاصضأاو .دÓبلا

ةيعاذإلا ةانقلا اهب سصخ تاحيرصصت

ل˘ظ ي˘ف ة˘ما˘م˘˘كلا ل˘˘م˘˘ح نأا ى˘˘لوألا

هناو ،ةيمتح تاب انوروك ءابو راصشتنا

.اهلامعتصسا مدعل رربم يأا دجوي ل

ةقلخأا ىلإا يدبز اعد ىرخأا ةهج نمو

ن˘صس لÓ˘˘خ ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

عدت ل ةل˘صصف˘م ة˘ي˘ع˘ير˘صشت سصو˘صصن

.Óبقتصسم ةبراصضم˘لاو سشغ˘ل˘ل لا˘ج˘م

تبلاط هتيعمج نأا ىلإا راصشأا نأا دعبو

تامام˘كلا ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا˘ب ا˘ي˘م˘صسر

تاذ دد˘صش ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل

عا˘ب˘ُت نأا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

نم ،طقف تايلديصصلا يف تامامكلا

سسفن اعد امك .اهتدوج نامصض لجأا

اهتطايخ ىلإا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

مدع لاح يف سشامقلا عطق لامعتصساب

.«اهرفوت

¯  S°∏«º.±

ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا نأا ،ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا د˘˘كأاو
ربكأا وه رئازجلاب دجاوتملا ينيصصلا
،ني˘صصلا ن˘م جرا˘خ˘ل˘ل ل˘صسرأا ق˘ير˘ف
نيب ةقيم˘ع˘لا ة˘قاد˘صصلا ل˘ث˘م˘ي اذ˘هو
نأا ،ثدحتملا تاذ حصضوأاو .نيدلبلا

ي˘ن˘ي˘صصلا ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب ن˘م

ةربخ مهيدل اريبخ02 نم نوكتملا
،سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘صساو
،ةيدعم˘لا سضار˘مألا ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م
ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا سضار˘˘مألاو

دكأاو.يربخملا سصحفلاو ةزكرملا
لصصاوت ينيصصلا قيرفلا نأا ،ريبخلا

نم نييرئازجلا ءابطألاو ءاربخلا عم
نم ءاصضعأا عمو ،تايفصشتصسم ةدع
،انوروك ءابو يصشف˘ت ة˘ب˘قار˘م ة˘ن˘ج˘ل
مهعم اوثداحتو ةحصصلا ةرازو عمو
لو˘حو ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
،ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

.سصي˘خ˘صشت˘لاو ة˘يودألا ماد˘خ˘˘ت˘˘صساو
نأا ،ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر فا˘صضأاو
ة˘برا˘ح˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘لآا تكرا˘صش ن˘ي˘صصلا
دوهج ىلع ىنثأاو ،عيمجلا عم ءابولا
ي˘ت˘لا تاءار˘˘جلا ى˘˘ل˘˘عو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسي˘˘ئرو ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تا
يتلاو ءابولا ةحفاكمل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءاصضعأا ناكو .ادج ةديفم اهنأا ربتعي

نيينيصصلا ءاربخلا نم يبطلا قيرفلا
ع˘بار˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘صصو د˘˘ق
نم ةوعدب يراجلا رهصشلا نم رصشع
تاءا˘˘ق˘˘ل ىر˘˘جأا ثي˘˘ح, ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا

ع˘م ة˘ق˘م˘ع˘مو ة˘ف˘ث˘˘كم تاروا˘˘صشمو
ريبادت نأاصشب ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ه˘ئار˘ظ˘ن
سضر˘م ى˘ل˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ةينيصصلا ةرافصسلا تمظنو .انوروك
ويدي˘ف˘لا» ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ار˘م˘تؤو˘م سسنو˘ت˘ب

ءارب˘خ˘لا ن˘م دد˘ع ن˘ي˘ب «سسنر˘ف˘نو˘ك
سسنو˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘ب˘صس لو˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لاو
˘-د˘ي˘فو˘ك» د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك سضر˘م

اذ˘˘˘ه لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘صشو .«91

سسنوت ىدل نيصصلا ريفصس ،رمتؤوملا
دار˘˘فأا ن˘˘م دد˘˘عو ،ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘يو غ˘˘˘ناو
،سسنوتب نيميقُملا ةينيصصلا ةيلاجلا

حئاصصن ىلإا عامتصسلا هلÓخ مت ثيح
سضرم يدافتل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘صصلا ءار˘ب˘خ˘لا

˘˘˘-د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك» د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

نو˘ي˘ن˘ي˘صصلا ءار˘ب˘˘خ˘˘لا با˘˘جأاو .«91
اذه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صش˘ُم˘لا ة˘ل˘ئ˘صسأا ى˘ل˘ع
لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت ي˘ت˘لاو ،ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف سضر˘م تارو˘˘ط˘˘ت
ةياقولاو ةيامح˘لا ر˘ي˘باد˘تو ،د˘يد˘ج˘لا
ةيناكمإا بناج ىلإا ،اهعابتا بجاولا
ةلماعلا ةينيصصلا تاكرصشلا فانئتصسا
.اهطاصشنل رئازجلاو سسنوت يف

¯  S°∏«º.±
دصصرل ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع د˘كأا
سسي˘ئرو ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت

طا˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ءا˘ب˘طلا ةدا˘م˘˘ع
ةمظن˘م ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م نأا ي˘نا˘كر˘ب
قيلعت سصوصصخب ةيملاعلا ةحصصلا
يصسكورديه» لوكوتور˘ب ماد˘خ˘ت˘صسا

نيباصصم˘لا جÓ˘ع ي˘ف «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك
ربتعي دجتصسملا «انوروك» سسوريفب
سسفن يف ادكؤوم ةياغلل ابيرغ ارمأا
لمعلا لصصاوتصس رئازجلا نا تقولا

دمتعي يذلا يجÓعلا لوكوتوربلاب
جÓع يف نيكورولكلا ىلع اصساصسأا
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا

يتلا ةيباجيلا جئاتنلا دعب انوروك
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك.ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
رئازجلا نا سسمأا ةيفحصص تاحيرصصت

ةمظ˘ن˘م ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م ا˘ه˘م˘ه˘ي ل
قيلعت سصوصصخب ةيملاعلا ةحصصلا
ه˘نأل «ن˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا» لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشي ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘صسح
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا

دعب ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن تق˘ق˘ح ا˘ه˘نو˘ك

سضافخنا ىلع دعاصس ام هلامعتصسا

تايفو8و7 ىلا تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع

م˘ل ي˘ت˘لا لود˘لا نا ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي

تلازل ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست

ى˘لا ا˘هدد˘ع ل˘صصي تا˘ي˘فو ل˘˘ج˘˘صست

ام سصو˘صصخ˘بو.ا˘ي˘مو˘ي ةا˘فو002

اميف ةيزيلجنلا ةلجملا هنع تنلعا

ارطخ نيكورولكلا ليكصشت سصخي

د˘كا ، ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ل˘م˘ع˘ت˘صسا ءاود˘لا نا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع

سسوريفلا راصشتنا دعب ىصضرملا ىلع

،م˘صسج˘لا ل˘ما˘ك ي˘ف ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كصشب
لامعتصساب موقت يتلا رئازجلا سسكع
وهو ةباصصلا لحارم ىلوا يف ءاودلا

ج˘ئا˘ت˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘صس ا˘˘م
جورخ ثدحتملا برغتصساو.ةيباجيا
يف رارقلا اذهب ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
نا دكا ثيح ، ءابولل ةريخلا لحارملا
، ةريخلا هعيباصسا سشيعي سسوريفلا

تا˘ي˘ف˘ل˘خ ه˘ل رار˘ق˘لا اذ˘ه نا ار˘ي˘˘صشم
ع˘م ا˘صصو˘صصخ تا˘با˘صسح ة˘ي˘ف˘˘صصتو
يتلا ة˘ي˘ب˘ن˘جا ر˘با˘خ˘م ع˘مو ، ا˘كير˘ما
.ريرقتلا تدعأا يتلا ةلجملا لومت

لبقملأ عوبصسألأ نم ةيأدب

جد03 ـب تامامكلا قيوسست يف راجتلل ةينطولا ةيعمجلا عورسش نع فسشكي راونولوب

ةريخألأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ءافصش ةلاح171 ليجصست

رئازجلا يف انوروكب تايفو8 و ةديدج ةباسصإا491

تأردق نم ةئاملاب05 لامعتصساب اهمأزلإأ عم
حايصسلأ لقنل تÓفاحلأ باعيتصسإأ

ةيحايسسلا ت’اكولا ريتاوف ديدسستو تازوجحلا
ديدجلا يحسصلا لوكوتربلا بسسح دعب نع

متيصس يذلا يحصصلا لوكوتوربلا ةقيثو يف ةينقتلا ةنجللا تحرتقا
ديدصست ةيلمع متت نأا ةيحايصسلا تلاكولا ىلع ابيرق هنع نÓعإلا
ةعانصصلاو ةحا˘ي˘صسلا ر˘يزو را˘صشت˘صسم ح˘صضوأاو.د˘ع˘ب ن˘ع ر˘ي˘تاو˘ف˘لا
وعدت ةنجللا نأا يتوغ رداقلا دب˘ع ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
لا˘صصتلاو مÓ˘علا تا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ى˘˘لإا تلا˘˘كو˘˘لا

فدهي حارتقلا اذه نأا ريزولا راصشتصسم راصشأاو .نئابزلا باطقتصسل
لÓخ لطعلاب نيينعملا ريتاوف ديدصستو عفد ةمهم ليهصست ىلإا

.انوروك سسوريف راصشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ، مدا˘ق˘لا فا˘ي˘ط˘صصلا م˘صسو˘م
لامعتصساب تلاكولا تاذ مزلت ةنجللا نأا يتوغ رداقلا دبع فاصضأاو

امك .حايصسلا لقنل تÓفاحلا باعيتصسا تاردق نم ةئاملاب05
لقنل تÓفاح˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تدد˘صش
داوم ريفوت عم اهفيظنتو اهفيظنت اذكو حايصسلاو نيفاطصصملا
ةحصص ةيامحل يحصصلا لوكوتوربلا ةقيثو فدهتو.نئابزلل ميقعتلا

لÓخ «91 ديفوك» انوروك سسوريف راصشتنا نم دحلاو نينطاوملا
±.S°∏«º.«باوبألا ىلع حبصصأا يذلا فايطصصلا مصسوم

هدحو بلاطلأ هتيلوؤوصسم لمحتيصس ثحبلأ نع عاطقنإأ لك

يماقإ’ا نيوكتلاب ةسصاخلا حنملل ديدجت ’
ايكرت يف نييرئازجلا ةبلطلل

نم ةعومجم ديدحتب يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تماق
ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ح˘ن˘م˘لا د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا طور˘˘صشلا
جمانربلا راطا يف جراخلاب ي˘ما˘قإلا ن˘يو˘كت˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا
لكو ديدمتلل ةلباق ريغ اهنا ثيح ,ايكرت يف يئانثتصسلا ينطولا
هد˘حو بلا˘ط˘لا ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘صس ثح˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا
ايحيصضو˘ت ا˘نا˘ي˘ب «ةر˘ق˘نا»ـب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘صسلا ترد˘صصاو.ط˘ق˘ف
هيف ءاج جراخلاب يماقإلا نيوكتلا نم نيديفتصسملا ةبلطلا عيمجل
ةيكرتلا ةيروهمجلا يف يئانثتصسلا ينطولا جمانربلا راطا يف  هنا
اودافتصسا نيذلا ةبلطلل حنملا ديدمت يلاعلا ميلعتلا ةرازو سضفرت

ددعلا مغر اذهو،9102-0202 ةيصساردلا ةنصسلا راطا يف اهنم
يف حنملا ديدمت لجأا نم اهب مدقتلا مت يتلا  تابلطلا نم ريبكلا

ارظن و نايبلا بصسحو.ملاعلا اهب رمي يتلا ةيلاحلا فورظلا لظ
قرط طقف تريغ لب لمعلا نع ايلك فقوتت مل تاعماجلا نوكل

نيحونمملا ةبلطلا ناف نهارلا عصضولل ةمئÓم تايلا عصضوب ,اهلمع
تايناكمإلاو لئاصسولا راطا يف ةيثحبلا مهلامعا ةلصصاومب نومزلم
لÓخ نم تاعماجلا هذه لبق نم سضرغلا اذهل اهؤواصشنا مت يتلا
اما.دعب نع ثحبلا لاجم يف لمعلاو تنرتنلاو ةنمقرلا مادختصسا
نايب بصسح تابلطلا هذه ناف ةحنملا ديدجت تابلط سصوصصخب
نع ةرداصص قئاثوب ةرربم نوكت نا بجي ايكرتب رئازجلا ةرافصس
ربع بلاطلا عم لمعلا نع رطؤوملا عانتما دكؤوي ثحبلا ربخم
نيتاه جراخو ربخملا قلغ ببصسب وا رجحلا ةرتف لÓخ تنرتنلا
.نهارلا تقولا يف حنملل ديدجت بلط يا لوبق متي نل نييعصضولا
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ةحرتقملأ ةيعيرصشتلأ ماكحألأ نع فصشكي ةيوأر

0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم يف ةلدعملأو

ةحئاج ةهجاومل رانيد رايلم07 دسصر
تاعاطقلا فلتخم ربع انوروك

غلبم تدصصر ةموكحلا نأا ،ةيوار نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو فصشك

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م07
ةيلاملا نوناق عورصشم ةصشقانم لÓخ ريزولا فاصضأاو.تاعاطقلا
ةرازول قحلم تلجصس ةموكحلا نا ينطولا يبعصشلا سسلجملاب

رخٱا قحلمو ةيودأÓل سصصصخم رانيد رايلم601 غلبمب ةحصصلا

فصشاوكو ةيبطلا ةزهجألا ىلع لوصصحلل رانيد رايلم7.3 ةميقب

رانيد رايلم9.8 ةميقب رخٱا قحلم تلجصس امك.سسوريفلا ليلحت
ةميقب قحلم اصضيأا تلجصسو ،انوروك سسوريف تايعادت ةهجاومل

تاوÓعلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ح˘صصلا ةرازو ناو˘ن˘ع˘ب را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م5.61
ةبراحمل نيدنجملاو ةحصصلا عاطق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
نع ،ةيوار نامحرلا دبع ،ةيلاملا ريزو ،فصشك امك.انوروك سسوريف
ةيلاملا نوناق عورصشم يف ةلدعملاو ةحرتقملا ةيعيرصشتلا ماكحألا

ةبصسنلاب ماكحألا ليدعت مت هنأا ةيوار لاقو0202. ةنصسل يليمكتلا
،ينطولا بارتلا ةرداغم وا لوخد دنع ةبعصصلا ةلمعلاب حيرصصتلل
وأا وروأا فلأاب كرامجلا ىدل هب حرصصملا غلبملا فقصس ديدحت متو
فدهلا نأا ةيلاملا ريزو لاقو.ةبعصصلا تÓمعلا نم اهلداعي ام
لاومألا ةروريصس يف مكحتلل يعصسلا وه ليدعتلا اذه نم وجرملا

قو˘صسلا ة˘ح˘فا˘كم م˘ي˘عد˘ت اذ˘كو ا˘ي˘لود ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م و˘˘ه ا˘˘م ق˘˘فو
يلي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘صشم نأا ة˘يوار فا˘صضأاو.ة˘يزاو˘م˘لا
حارتقا اذكو.ةرحلا نهملل يئابجلا ماظنلا ةعجارم اصضيا نمصضت

ةميقلا ىلع مصسرلا قيبطت ديدمت سصنت يتلا07 ةداملا ماكحا ءاغلإا
 ±.S°∏«º.ةفاصضملا

رئأزجلأ ىلإأ جراخلل يبط دفو ربكأأ تلصسرأأ نيصصلأ نأأ دكأأ

ةرقتسسملاب رئازجلا يف ةيئابولا ةيعسضولا فسصي ينيسصلا يبطلا دفولا

:يدبز ىفطصصم ..اهرفوت مدع لاح يف مهلزانم يف اهتطايخ ىلإأ نينطأوملأ اعد

«رانيد51 ـلا زواجتي ’ ةمامكلل يقيقحلا رعسسلا»

:يناكرب طاقب ..ةنيعم تاهج عم اهتاباصسح يفصصت ةحصصلل ةيملاعلأ ةمظنملأ نأأ دكأأ

«انوروكلاب نيباسصملا جÓعل نيكورولكلا لامعتسسإا لسصاوتسس رئازجلا»
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ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘لا˘˘سسرإلأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘م ته˘˘˘جو

ةافأومب نومزلم مهنإاف ةيميلعتلأ

دأد˘ع˘ت˘لا˘ب تا˘ير˘يد˘م˘لأ ح˘لا˘˘سصم

ةيلمعلأ هذهب ةسصاخلأ مئأوقلأو

أذهو يراجلأ رهسشلأ ةياهن لبق

ترمأ ام˘ك .تا˘يو˘ت˘سسم˘لأ بسسح

را˘طأ ي˘فو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ تا˘˘يرد˘˘م

ريسس ةيلمعل ريسضحتلأ ةلسصأوم

ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘سسرد˘م˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةد˘ئا˘ف˘ل جد فلأأ5 ـب ةرد˘ق˘م˘لأ

مسسو˘م˘ل˘ل ن˘يزو˘ع˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ

يفو0202-1202 ي˘سسأرد˘˘لأ

دÓبلأ اهب رمت يتلأ فورظلأ لظ

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ءأر˘˘ج

ذيمÓتلل ةبسسنلاب هناف دجتسسملأ

يف ةحنملأ هذه نم نيديفتسسملأ

9102-0202 يسسأردلأ مسسوملأ

ةيمسسلأ م˘ئأو˘ق˘لأ لا˘سسرأ م˘ت˘ي˘سس

حلاسصم ىلأ اهن˘ي˘ي˘ح˘ت د˘ع˘ب م˘ه˘ل

ن˘˘م ف˘˘ل˘˘م بل˘˘ط نود ةر˘˘˘ئأد˘˘˘لأ

ءأرجإلأ أذه سصوسصخب ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ كلذ˘ك ل˘˘م˘˘سشي يذ˘˘لأ
ةيمسسرلأ تاناحتملاب نيينعملأ
وأأ ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بأ ة˘˘سسما˘˘خ˘˘˘لأ ءأو˘˘˘سس
تأءأرجلأ قفو طسسوتم ةعبأرلأ
أذهو اهب لومع˘م˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
تاسسسسؤوملأ نيب ام ةقيثو بلطب
نم دافتسسأ ينعملأ نأأ تبثت يتلأ

سصوسصخب امأ.قباسس ةحنملأ هذه
لمسشت يتلأو ةديدجلأ تافلملأ

˘مÓ˘ت˘سسأ م˘ت˘ي تا˘ئ˘ف˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
م˘سسو˘م˘لأ ة˘يأد˘˘ب ع˘˘م ا˘˘ه˘˘عأد˘˘يإأو

ىقبتو0202-1202 يسسأردلأ
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ ط˘˘ق˘˘ف
يف نيحجا˘ن˘لأ أذ˘كو ن˘يرر˘كم˘لأ
متيسس ي˘ت˘لأ ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘سش
نم اهسضيوعتو اهئامسسأأ نييحت

ن˘˘ع ر˘˘ئأود˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم فر˘˘˘ط
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘˘سشلأ
تأءأر˘جلأ هذ˘ه ل˘كو.د˘يد˘˘سست˘˘لأ

ر˘˘ي˘˘سس ل˘˘ه˘˘سست نأ ا˘˘ه˘˘نا˘˘˘سش ن˘˘˘م
ةنهأرلأ فورظلأ لظ يف ةيلمعلأ
ةحئاج ببسسب دÓبلأ اهب رمت يتلأ
.دجتسسملأ «انوروك» سسوريف
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نيفرسشملل ةينطولأ ةباقنلأ تفن

ل˘ك ن˘يو˘بر˘˘ت˘˘لأ ن˘˘يد˘˘عا˘˘سسم˘˘لأو

ىلع اهلوأدت متي يتلأ تاعئاسشلأ

ي˘ب˘سست˘˘ن˘˘م ةدو˘˘ع ع˘˘سسأو قا˘˘ط˘˘ن

م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م ى˘لإأ ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

تدكأأو .ةيوبرت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

ءاثÓثلأ سسمأأ ،اهل نايب يف ةباقنلأ

لئاسسو ربع ،هلوأدت مت ام لك ّنأأ ،

لوح ،لسصأوتلأ عقأومو مÓعإلأ
نيدعا˘سسم˘لأو ن˘ي˘فر˘سشم˘لأ ةدو˘ع
لامكتسسإأ دسصق لمعلل نيوبرتلأ
ل ،ةيسسأردلأ ةنسسلأ ةياهن لامعأأ
تحسضوأأو .ةحسصلأ نم هل سساسسأأ
ف˘قو˘ت نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م ه˘ّ̆نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
نيوبرتلأ نيدعاسسملأو نيفرسشملأ

سسوريف يسشفت ببسسب ،لمعلأ نع
بجومب ناك ،دÓبلأ يف انوروك
ةديرجلاب رداسص يذيفنت موسسرم

لم˘ع˘ل˘ل م˘ه˘تدو˘عّ نإا˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لأ
موسسرمب نوكت نأأ بجي كلذك
راسشأأ امك .لوأÓل ممتمو لّدعم
لئاسسو هتلوأدت امّ نأأ ىلإأ نايبلأ
ن˘م قو˘ثو˘˘م رد˘˘سصم˘˘ك مÓ˘˘عإلأ

ةقي˘ق˘ح˘لأ ي˘ف و˘ه ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو
ىد˘˘حإأ ن˘˘م ة˘˘ي˘ّ̆ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ل˘˘سسأر˘˘˘م
ىلع اهترسشن ة˘ي˘بر˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م
و˘هو ،كو˘ب سسي˘ف˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘قو˘م
.بأوسصلأ هب˘نا˘ج ئ˘طا˘خ دا˘ه˘ت˘جإأ

ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تعدو

ةفاك داختإأ ةرورسض ىلإأ ةينطولأ

نم دحلأ اهنأاسش نم يتلأ ريبأدتلأ

تأرأرقلأ يف سضوخلأو يطاعتلأ

لامعلأو نيفظوم˘ل˘ل ة˘ير˘ي˘سصم˘لأ

فر˘˘˘ظ˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل

لإأ سسا˘˘سسح˘˘لأو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلأ

رداسصملأ ر˘ب˘عو ا˘ه˘ي˘لإأ عو˘جر˘لا˘ب

.ةقوثوملأ ةيمسسرلأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

G’CQH©ÉA  72eÉ… 0202Gd©óO 5995 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

لبقملا يضساردلا مضسوملل ريضضحتلا رإطإا يف

دادعتب اهتافاومل ءاردملا لشسارت ةيبرتلا تايريدم
رانيد0005 ةحنم نم نيديفتشسملا

  ةيلمعلا طبحأا ةبإنعب ينطولا كرردلا

ماحتقإا نولواحي اهنم نوديفتشسملا
سشيرلا عارذب تانكشس

تانكسسلأ ماحتقإأ  ةلواحم ينطولأ كردلأ حلاسصم تطبحأأ

فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘كسس0002 ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ةر˘˘غا˘˘سشلأ
تاطلسسلأ فرط نم مهليحرت ةيلمع تلجأأ نيذلأ نيديفتسسملأ
رداسصملأ بسسحو ةئيهتلأ لاغسشأأ ءاهتنإأ مدع ببسسب ةسصتخملأ
ةديدجلأ تانكسسلأ نم نيديفتسسملأ نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ

سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب نكسس0002 يح يوتسسم ىلع
دنم اهنورظتني يتلأ تاناكسسلأ ماحتقأ ةلواحم ىلع أومدقأأ
يف ليحرتلأ ةيلمعب أوبلاط نأو قبسس ثيح تأونسس ثÓث
قلعتت أدودر نوقلتي ةرم لك يف نكل تابسسانملأ نم ديدعلأ
ةيراج تلأزام يتلأ لاغسشألأ ءاهتنإأ ةياغ ىلإأ ةيلمعلأ ليجأاتب
تأءأرجإأ ببسسب تفقوت يتلأو رطسسلأ هذه ةباتك دح ىلإأ

كلذ نمأزتيو91 ديفوك انوروك سسوريف راسشتنإأ نم ةياقولأ
عامتسسلأ ةلأدعلأ حلاسصم فرط نم امكءاعدتسسأ هيجوت عم
تانكسسلأ ما˘ح˘ت˘قإأ ى˘ل˘ع أو˘مد˘قأأ ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشألأ ع˘ي˘م˘ج˘ل
ىلأ نيينعملأ تاف˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ةر˘غا˘سشلأ
يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد فرط نم ةيءاسضقلأ تاهجلأ
اهماحتقأ مت يتلأ تانكسسلأ عيمج عاجرتسسأ لجأأ نم ةيلولاب

سضفرو تايد˘ل˘ب˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘طرا˘ف˘لأ تأو˘ن˘سسلأ لÓ˘خ
حلاسصملأ فرط نم مهل تهجو يتلأ تأرأذعإÓل ةباجتسسلأ
 ةسصتخملأ

Qjº.Ω

 إنوروك روهظ ليبق عزوتضس تنإك

ةدكيكشسب تانكشسلا عيزوت نولجعتشسي نونطاوم
ع˘يزو˘ت˘ب ة˘يلو˘لأ ي˘لأو ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نا˘˘كسش بلا˘˘ط˘˘ي
ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةا˘ي˘ح˘لأ ةدا˘عأو تا˘ن˘˘كسسلأ

نأأ نونطأوملأ ربتعأ و،انوروك سسوريف روهظ ليبق يأأ،سسرام
فلملأ أذه نع رابغلأ سضفنو مهنع نبغلأ عفرل ناح دق نأوآلأ
اهدوعوب ءافولأ ىلأ ةيئلولأ تاطلسسلأ أوعد و ،سساسسحلأ

و سشي˘م˘ه˘ت˘لأ و ق˘ي˘سضلأ ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لأ تا˘ئ˘˘م نو˘˘ك

01  ذنم ةمئاقلأ نÓعأ رظتنت و ةيداملأ و ةيسسفنلأ طوغسضلأ
هعم ىهتنأ و هئأرك دقع ىهتنأ نم  مهنمف راظتنلأ نم رهسشأأ

و لاملأ ةلمكتل هل سضأرغأ عاب نم مهنم و ءأركلأ ةداعإل هلام
هدلوأ  ري مل نم مهنم و ،  عدوتسسم وأأ وبقب نطقي نم كانه
مدع و هيف نكسسي يذلأ نكسسملأ قيسض ببسسب مهنع دعتبأ و
مهنم و ، براقلأ تويب ىلأ مهلقنب موقيل هدلوأل هتمئÓم
هنكسس يف هتلئاعب عمتجي نأأ هملح ناك و ايندلأ رداغ نم
ةيمسسلأ ةمئا˘ق˘لأ ر˘سشن˘ب نو˘ن˘طأو˘م˘لأ بلا˘ط˘ي أذ˘ه˘ل .د˘يد˘ج˘لأ
هل نايب يف اهب يلأولأ دعو يتلأ   يعامتجلأ نكسسلل ةيئاهنلأ

مرسصنملأ سسرام رهسش نم يناثلأ عوبسسلأ ددح و،لبق نم
مهنأأ أودكأأ و، انوروك ةحئاج ببسسب اهليجأات مت مث ، اهل أدعوم
نأأ  مهملعل، مهيف لملأ ثعب و نانئمطÓل ةمئاقلأ نوديري
ةلسصأوتم لأزتل ةدكيكسس ةنيدمب تانكسسلأ عورسشم لاغسشأ

ةيئاهنلأ ةمئاقلأ رسشن  نوديري مهنكلو عيزوتلل ةزهاج ريغ و

ةمئاقلأ روهظ خيرات نم  رهسشأأ9 ذنم اهراظتنأ لاط يتلأ
و ايسساق و ابعسص راظتنلأ حبسصأ ةدملأ لوط عمو ،ةيلوألأ

.ةيعامتجلأ مهفورظل بسسانم ريغ
M«ÉI HƒOjæÉQ

مهل نإيب يف ةيبرتلا ودعإضسمو وفرضشم

«ةيمومعلا تاطلشسلا نم يذيفنت موشسرمب ’إا سسرادملا ىلإا ةدوع ’»
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ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لأ ةرأزو ته˘˘جو
ةسصاخ ةميلعت يم˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو
نمسضتت ةيعماج˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ترود د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
لئاسسرلأو جرختلأ ةياهن تأركذم
بسسحو .هأرو˘ت˘كد˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
ى˘لولأ ةرود˘لأ نا˘ف ،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ
جرختلأ ةياهن تأركذم ةسشقانمل
ل˘ئا˘سسرو ر˘ت˘سسا˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
نأوج ره˘سش نو˘كت˘سس هأرو˘ت˘كد˘لأ
رهسش ديد˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ةرودلل أد˘عو˘م مدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ،تح˘سضوأأو .ة˘ي˘نا˘ث˘˘لأ

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ى˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘˘لأ

نأو˘˘˘ج ةرود نأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

أوهنأأ نيذللأ ةبلطلل سصسصختسس

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غأر˘˘لأو م˘˘ه˘˘تأر˘˘˘كذ˘˘˘م

عم ،لبقملأ نأوج رهسش اهتسشقانم

سسف˘ن ن˘˘م01 خيرات د˘يد˘ح˘ت

عأد˘˘˘يإل ل˘˘˘جأأ ر˘˘˘خآا˘˘˘ك ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلأ

تسصسصخ ن˘ي˘ح ي˘ف ،تأر˘كذ˘م˘لأ

نيبغأرلأ ةبلطل˘ل ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ةرود

عأديأ متيو ،ةسشقانملأ ليجأات يف

نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف مهتأركذم

.ربمتبسس ر˘ه˘سش ن˘م01 ىلإأ1

ن˘م ،ة˘ي˘سصو˘لأ ةرأزو˘˘لأ ،تد˘˘كأأو
نأ ،ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تأذ لÓ˘˘˘˘خ
ريبأدتلأ قفو مت˘ت˘سس تا˘سشقا˘ن˘م˘لأ
فورظلأ عم ةيسشامتملأو ةمزÓلأ
بب˘سسب دÓ˘˘ب˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
يف ةلثمت˘م˘لأو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نم اينور˘ت˘كلأ تأر˘كذ˘م˘لأ عأد˘يإأ

وأأ فر˘˘˘سشم˘˘˘لأ ذا˘˘˘ت˘˘˘˘سسألأ فر˘˘˘˘ط
ر˘ير˘ق˘ت˘ب ة˘ق˘فر˘م نو˘كت بلا˘˘ط˘˘لأ
لا˘˘جآلأ ي˘˘ف ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لأ لو˘˘ب˘˘ق
د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘˘ك ،ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ
لامكتسسأ دعب ةسشقانملأ خيرأوت
ةقلع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ
ةرأدإلأ فر˘ط ن˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

لا˘˘˘جألأ ي˘˘˘ف نا˘˘˘سشلأ ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘سص

فر˘ط ن˘م ةدد˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لأ

،ةرأزولأ ،تح˘سضوأأ ا˘م˘ك.ةأرزو˘لأ

،ايروسضح نوكتسس ةسشقانملأ نأأ

نم نيينعملأ ىلع طقف رسصتقتو

ةسشقانملأ ءاسضعأأو نيح˘سشر˘ت˘م˘لأ

ر˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘حأ ةرور˘˘سض ع˘˘م

ة˘˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

نم لكسش يأأ عنم عم ةمأرسصب

بب˘˘˘˘سسب لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلأ لا˘˘˘˘˘كسشإأ

ةبرا˘ح˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جلأ

«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نأ

.«91ديفوك» دجتسسملأ

جرختلا دعب تلإفتحإا ةمإقإا عنمت تإميلعت

ربمتبشسو ناوج يف نيترود لÓخ هاروتكدلاو رتشساملا تاركذم ةششقانم

إهتإفاومب يئادتبلا ميلعتلل ةرادلا يضشتفمو يونإثلاو طضسوتملا ميلعتلا تإضسضسؤوم يريدم نم ةيبرتلا تإيريدم حلإضصم تبلط
ىلا إهعفر مت دق ةحنملا نأا إملع،9102و8102و7102 تاونضسل جد0003ـب ةضصإخلا ةحنملا نم نيديفتضسملا ذيمÓتلا دادعتب

 .لبقملا يضساردلا مضسوملل ريضضحتلا رإطا يف اذهو،9102-0202 يضساردلا مضسوملا نم ةيادب جد فلأا5 ةيمق

رإقعلا بهنو ذوفنلا لÓغتضسإإب قلعتت ةيضضق يف
ةيحÓف يضضارأا ىلع ءÓيتضسإلاو

ةمكاحم لجؤوت سسادرموب ةمكحم
لبقملا ناوج نم2 ـلا ىلإا هلجنو لماهلا

ماعلأ ريدملأ ةمكاحم ءاثÓثلأ سسمأأ سسأدرموب ةمكحم تلجأأ
لماه ينغلأ دبع دعاقتملأ ءأوللأ ينطولأ نمأÓل قبسسألأ

ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،«ه.سش» و˘˘عد˘˘م˘˘لأ هدلوأأ د˘˘˘حأأو

.مداقلأ نأوج رهسش نم2ـلأ خيرات ىلإأ نيقباسسلأ نيلوؤوسسملأ
سسف˘ن ي˘ف ل˘ما˘ه بنا˘ج ى˘لإأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ن˘م دد˘ع ل˘ث˘م˘يو
يÓغ ىسسوم نيقباسسلأ ةزابيت ييلأو نم لك مهو ةيسضقلأ

ةزابيت ةيلو نمأأ سسيئر ىلإأ ةفاسضإلاب ،يسضايعلأ ىفطسصمو
نومهتملأ عباتيو .ةزابيت ةيلول ةعانسصلأ ريدمو قباسسلأ
.ذوفنلأ لÓغتسسأو ةي˘حÓ˘ف ي˘سضأرأأ ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلأ م˘ه˘ت˘ب
ءا˘م˘سسألأ ن˘م دد˘ع ءا˘عد˘ت˘سسأ م˘ت ه˘نأأ ى˘لإأ ةرا˘˘سشإلأ رد˘˘ج˘˘تو
لÓسس كلاملأ دبع نم لك رأرغ ىلع فلملأ حتف ةبسسانمب
كÓمأÓل ماعلأ ريدملأ يجانزخ لامجو يودب نيدلأ رونو
.ةيسضقلأ يف دوهسشك ةينطولأ

S°∏«º.±
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انوروك صسوريف ةهباجم لاجم يف تاربخ لدابتل

ينطو عامتجإ لوأإ دقعل ةسسبتب ةحسصلإ عاطق رايتخإإ
نيينيسصلإ ءإربخلإ عم دعب نع رسضاحتلل

نيب عمج يذلاو دعب نع رسضاحتلا ةينقتب صسمأا دقعنا يذلا عامتج’ا نأا ،ةعاسس رخآا ةديرجل ةسسبت ةي’ول ةحسصلا ريدم دافأا
..لاجملا يف نيسصلا ءاربخ عم ةيئابولا ةيعسضولاب ةرسشابم ةقÓع مهل نمو ةيدعملا صضارمأ’او ةئبوأ’ا يف نيسصتخم ءابطأا
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ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت لوأا و˘˘ه

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

تا˘عا˘م˘ت˘جا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا

يزكرملا ىوتسسملا ىلع رسضاحتلا

ة˘سسب˘ت را˘ي˘˘ت˘˘خا ن˘˘م˘˘كيو ةرازو˘˘لا˘˘ب

يئاقولا ططخملا ةعاجنل اجذومنك

سصي˘خ˘سشت˘لا ي˘ف ة˘˘قد˘˘ب م˘˘كح˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘سضر˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
ديفوك انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصم˘لا

ةحسصلا ريزو هب حرسص ام كلذك91
ه˘˘لوز˘˘ن لÓ˘˘خ ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘˘ب

ىدم هتعبا˘ت˘مو21 م˘قر ة˘ي’و˘لا˘ب
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ىفسشتسسمب ةيعجر˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب

ىو˘ت˘سسم نأا˘˘ب ى˘˘لدأا ثي˘˘ح ة˘˘يرا˘˘كب

ادج فرسشمو ةقدلا لاع اهب لمعلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا تار˘ب˘خ˘ب دا˘˘سشأاو

ت’ا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘فر˘˘سشم˘˘لا

جÓ˘ع˘لاو سصي˘خ˘سشت˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

لمعلاب ةيئابولا تاقيقحتلا كلذكو

تاذ اهنأا تتبثأا ةيجيتارتسسا نمسض

ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ي˘با˘ج˘يا دودر˘م

نأا ىلع عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو هد˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م

يف ةدئارلا تاي’ولا نم دعت ةسسبت

راسشتنا ذنم ةيع˘سضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا

ىلع دامتع’اب نطولا عوبرب ءابولا

اجذومن ةسسبت تزربأا ةلهؤوم تاءافك

لماعتلا ططخم ثيح نم هب ىذتحي

ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘مزأ’ا ع˘˘˘م

و˘ه عا˘م˘ت˘ج’ا نا ا˘م˘ك ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حاو

لدابتل ةسسبتب ةحسصلا عاطقل ةسصرف

بناج ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘سصلا ع˘م تار˘ب˘خ˘لا

ءادتق’او انوروك سسوريف ةحفاكم

اذه ةهباجم يف ةيلعفلا مهتاططخمب

م˘لا˘ع˘لا ر˘ي˘ح يذ˘لا سصيو˘˘ع˘˘لا ءاد˘˘لا

.هرسسأاب

42 رخآا يف ءافسش ةلاح61

ذنم ةرم لوأ’ ةسسبتب ةعاسس

ءابولا راسشتنا

نم ءافسشلل اسصخسش61 ،سسمأا لثامت

يف91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ذنم اهعون نم ىلوأ’ا دعت ةيئاسصحا

ةسسبت ةي’و ميلقا يف ءابولا راسشتنا

ةلاح06 ة˘ي’و˘لا ق˘ق˘ح˘ت كلذ˘بو

خيراتب راسشتن’ا ذنم ءافسشلل لثامت

ةباسص’ا ت’اح نع امأا ،ليرفأا4

ايربخم ةدكؤو˘م ة˘لا˘ح56 ةدكؤوملا

ددع غلب اميف .ريناكسسلاب ةلاح12و

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تح˘ت ن˘يد˘ي˘ق˘م˘لا

يحسصلا مهع˘سضو ع˘ب˘ت˘ت م˘ت˘ي082

بط˘˘لا م˘˘قاو˘˘˘ط فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘يرود

 .يئاقولا
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ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘لا تل˘˘ج˘˘سس

ةيسضاملا ةعاسس42لا لÓخ لجيج

انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباسصا

ةرؤوب ةراطسسلا ةيدلب ىوتسسم ىلع

ىلع ةد˘يد˘ج˘لا91 دي˘فو˘ك ءا˘بو

عفتريل سشينروكلا ةمسصاع ىوتسسم

ىلا ةدكؤوملا ت’احلا ددع يلامجا

.ةلاح06 ىلا سسمأا دودح

قر˘سش ةرا˘ط˘سسلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تل˘˘سصاوو

ثد˘ح˘لا ع˘ن˘˘سص ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
لÓخ نم لجيجب دهسشملا ردسصتو
هذهب نيتد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘با˘سصا ل˘ي˘ج˘سست
لجرو ةديسسب رمأ’ا قلعتيو ةيدلبلا

اولقن نيذلا سصاخسشأ’ا نيب نم اناك
ديع ةيسشع ةيلي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لا
مهتباسصا يف ها˘ب˘ت˘سشإ’ا د˘ع˘ب ر˘ط˘ف˘لا
جئاتن تءاج ثيح لتاقلا سسوريفلاب
نيريخأ’ا نيذهب ةسصاخلا ليلاحتلا
هيف لاز’ يذلا تقولا يف ةيباجيا
يف ةيدلبلا سسفن نم سصاخسشأا ةعسست
مهب ةسصاخلا ليلاحتلا جئاتن راظتنا

،ىودعلاب مهتباسصا يف هبتسشأا امدعب

تا˘با˘سصإ’ا ي˘لا˘م˘جا كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل

ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘˘م˘˘لا

.ةلاح06 ىلا لجيج ةي’و ىوتسسم

ه˘ي˘ف ل˘سصاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو

ىوتسسم ىل˘ع تا˘با˘سصإ’ا ل˘سسل˘سسم

مقاطلا سسف˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم

ن˘ب ق˘يد˘سصلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ي˘ب˘˘ط˘˘لا

روهظ دعب ءادعسصلا لجيجب ىيحي

ةع˘برأا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

اذهب رج˘ح˘لا تح˘ت او˘نا˘ك سصا˘خ˘سشأا

ي˘ف ها˘ب˘ت˘˘سشإ’ا د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

هذه تءاج ثيح ىودعلاب مهتباسصا

مل يذلا تقولا يف ةيبلسس ةريخأ’ا

ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح يأا ه˘ي˘ف ل˘ج˘سست

ةرتفل ريهاط˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم

رثكأا روطت وهو عوبسسأ’ا نع تداز

لتاقلا ءابولا نأاب يحوي يباجيا نم

راسصحنإ’او عجارتلا ىلا هقيرط يف

سشينروكلا ةمسصا˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

تاباسصإ’او عجاوفلا نم عيباسسأا دعب

.ةقحÓتملا

 ةيبلسس اهيف كوكسشم ت’اح صسمخ جئاتن تءاج اميف

 لجيجب انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباسصإإ ليجسست

 ةرجأا ةرايسس قئاسس ف’ا4 نم رثكأا اهنم دافتسسا اميف

ميتنسس نويلم ةناعإإ نورظتني ةبانعب رجحلإ نم نيررسضتملإ راجتلإ تائم
¯ YÉO∫ GCe«ø 

ةبانع ةي’ول لقنلا ةيريدم تلسصاو
ي˘ق˘ئا˘سس ع˘ي˘م˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سست
ة˘نا˘عإ’ا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘سس
با˘˘ح˘˘سصأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
نم نيررسضتملا ءارفسصلا تارايسسلا
ةردق˘م˘لاو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت

.جد ف’أا01ب
ن˘م ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا سسمأا ردا˘˘سصم بسسحو
نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا داحتا
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس دد˘˘ع نا˘˘ف
ةناعإ’ا ةرامتسسإا عاديإاب اوماق نيدلا

عرفلاو لقنلا ةيريدم حلاسصم ىدل
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سسل ي˘ئ’و˘˘لا
راجتلا داحت’ا ءاول تحت يوسضتملا

ةيسشعو .ةرامتسسإا ف’أا4لا زواجت
بسص يف عرسش كرابملا رطفلا ديع
ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘عإ’ا

ح˘ي˘ح˘سصت ع˘م ة˘يد˘ير˘ب˘لا م˘ه˘تا˘با˘سسح
نم تارسشعلل ةئطاخلا تا˘ي˘ع˘سضو˘لا
يذيفنتلا بت˘كم˘لا نا˘كو.ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا
ةي’ول نييفر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل

ةفاك طراف˘لا ر˘ه˘سشلا ا˘عد د˘ق ة˘با˘ن˘ع
ةرجأ’ا تارايسسو تÓفاحلا باحسصأا

ةقاي˘سسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت سسراد˘م با˘ح˘سصأاو

وأا لقنلا ةيريدم حلاسصم ىلإا برقتلا
ةرامتسسإا بحسسل اذهو داحت’ا بتكم
با˘برأ’ ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
ة˘لواز˘م ن˘ع او˘ف˘قو˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ر˘˘سسأ’ا
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا بب˘سسب م˘ه˘طا˘˘سشن
ةفداه˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ذ˘خ˘ت˘م˘لا
سسور˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نإا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نأا هل اهنيح نايب يف دكأاو .انوروكلا
خيرات لبف اذهو ةلجعتسسم ةيلمعلا

راجتلل ةبسسنلاب ثيح0202 يام10
ةبسسنلابو ةراجتلا ةيريدمب نولسصتي
ةقاطب ىلع نيلسصحتملاو نييفرفحلل

ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘فر˘غ˘ب نو˘ل˘سصت˘ي ي˘فر˘ح

لماع˘ت˘م ل˘كو فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
وأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا بسسح ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصت˘˘˘ي
مهته˘ج ن˘م .ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نم نيررسضتملا راجتلا نم تائملا
باحسصأاك ةبا˘ن˘ع˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
عي˘بو ة˘قÓ˘ح˘لا تÓ˘ح˘مو ي˘ها˘ق˘م˘لا
نورظتني مهريغو ةيدحأ’او سسبÓملا
ةناعإ’ا ن˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م جار˘فإا
رارغ ىلع مهل ةسصتخملا ةينماسضتلا
بسسحو .ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس
ة˘نا˘عإ’ا تارا˘م˘ت˘سسإا نا˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم
تزواجت راجتلا داحتا ىدل ةعدوملا

.ةرامتسسا004 ـلا

صسما اترداغ نيتلاح اهنم

ءافسشلل تلثامت ةلاح22
ةنتابب ةنإورم ىفسشتسسمب

ةنيدمب رمنلا يلع ىفسشتسسمب يبطلا مقاطلا نكمت
سسور˘ي˘ف ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ناور˘˘م
ةياغ ى˘لا ،ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ل˘ث˘م’ا ل˘ف˘كت˘لاو ،نورو˘ك
ثيح ،ىفسشتسسملا مهبلغا ةرداغمو ءافسشلل مهلثمت

ءافسشلل امهلثامت دعب نيباسصم ةسسسسؤوملا سسما رداغ
عفتريل ،ةيبلسس امهل ةداعملا ليلاحتلا جئاتن روهظو
ءابو نم ءافسشلل تلثامت يتلا ت’احلا ددع كلذب

تردا˘غ ة˘لا˘˘ح22 ى˘˘لا ة˘˘ناور˘˘م˘˘ب91 ديفوك
’ نيباسصم ليبسس ءÓخا راظتنا يف ،ىفسشتسسملا
مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملاب نادجاوتي ن’ازي
ن˘˘م ردا˘˘سصم تد˘˘كا ثي˘˘ح ،ه˘˘ل نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي يذ˘˘لا
لÓخ نم ،ةنسسح دج ةيحسصلا مهتلاح نا ىفسشتسسملا
تارداغي نا رظتنم˘لا ن˘مو ،جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘م˘ه˘ت˘با˘ج˘ت˘سسا
ا˘م˘ه˘عا˘سضخا د˘ع˘ب ،ما˘˘ي’ا مدا˘˘ق ي˘˘ف ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نم امهماسسجا ولخ دكؤوت ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
فلتخم هيف فرعت يذلا تقولا يف اذه .سسوريفلا
ر˘ئاودو تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ءابولاب تا˘با˘سصا ا˘ه˘ب تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ا˘م˘ي˘سس ة˘ي’و˘لا
ت’اح نسسحتو ءافسشلا ت’اح يف اظوحلم اعافترا

لجسسملا طغسضلا فيفخت هنأاسش نم ام وهو ،ةديدع
مقرلا سصيلق˘تو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘ل˘ع
ىلع سسوريفلاب نيبا˘سصم˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا

ليبسسلا يعولا كلذب ىقبيل ،ةنتاب ةي’و ىوتسسم
مدعو نيباسصملا ددع رارقتسسا يف دحو’او ديحولا
ح ناسشوسش.ىرخا ليجسست

ةدكيكسسب انوروكب ةديدج ةافو تلجسس اميف

ديعلإ يموي رجحلل ةلمجلاب قرخ
ةي’وب انوروك سسوريفب باسصم سسمأا راهن يفوت
ةيدل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ي سشا˘ع˘ن’ا ة˘فر˘غ ي˘ف نا˘ك ةد˘كي˘كسس
سسوريفلا ءدب ذنم تايفولا ددع لسصيل ،ةطاطسشوب

لجسست م˘ل ا˘م˘ي˘فو ،ةا˘فو ة˘لا˘ح21 ىلا ةدكي˘كسسب

ددع لسصيل سصاخسشأا3 ءافسش نلعُأا ،ةديدج تاباسصا

يلامج’ا ددعلا غلب و ،ةلاح48 ىلا ءافسشلا ت’اح

ىقلتت يتلا ةطسشنلا ت’احلا امأا،121 تاباسصÓل

،ةلاح52 ىلا تلسصو دقف ىفسشتسسملا يف جÓعلا
سسوريفب اهتباسصإاب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو

ةيناث ة˘ه˘ج ن˘م ة˘لا˘ح03 ب ا˘هدد˘ع رد˘ق˘ف ا˘نورو˘˘ك
ى˘ل˘ع ةد˘كي˘كسس ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘م’ا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
ةلمج˘لا˘ب تا˘قور˘خ ا˘ه˘سصا˘سصت˘خا ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
تلجسس ثيح ،رطفلا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

جور˘خ˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ا˘˘سصخ˘˘سش932ةفلاخم
تزجح و ،مهقحب نوناقلا قيبطت مزلتسسا ام عراسشلل

اهباحسصأا مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ة˘ب˘كر˘م76 حلا˘سصم˘لا تاذ
سسوريف ةهباجمل رجحلا تاءارجاب ةسصاخلا نيناوقلا

ةيرانلا تاجردلا يقئاسس لان و،91 ديفوك انوروك

ةبقاعم عم رسشحملاب ةجارد21 زجح مت نيأا مهبيسصن
رانيدوب ةايح       .نوناقلا هيسضتقي ام قفو اهباحسصأا

ةديدج تاباسصإإ60 ليجسست
ةملاقب انوروك سسوريفب

لÓ˘خ ،ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس

رطفلا ديع يموي و يسضاملا عوبسس’ا ةياهن ةلطع

صصا˘˘خ˘˘سشأ’ ةد˘˘يد˘˘ج ت’ا˘˘ح60 ة˘ت˘سس ،كرا˘ب˘م˘لا

رمأ’ا قلعتي و،91 ديفوك انوروك صسوريفب نيباسصم

32 رمعلا نم ناغلبي فوقسشوب ةيدلب نم نيتيحسضب

نم ناغلبي ةملاق ةيدلب نم نيباسصم و ،ةنسس05 و

ةيدلب نم ةأارما تبيسصأا امك ،ةنسس16 و85 رمعلا

ىلا ةفاسض’اب ،ةنسس82 رمعلا نم غلبت لئابنلا مامح

غلبت دمحأا ةرهموب ةيدلب نم ردحنت ىرخا ةأارما

اولخدا ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ف ةرا˘سشÓ˘ل ،ة˘ن˘سس24 رم˘ع˘لا ن˘م

انورو˘ك ءا˘بو˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سس’ا ة˘م˘لا˘ق˘ب ل˘ف˘˘ط˘˘لا و م’ا بكر˘˘م˘˘ب

تءاج نا دعب ىودعلاب مهت˘با˘سصا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تب˘ث˘ت˘ل

نيباسصملا دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن

ذن˘م ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘˘ب

اهتهج نم .صسوريفلاب باسصم66 ةلاح لوأا ليجسست

قيقحت حتفب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا تر˘سشا˘ب

نيذلا صصاخسشأ’ا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو

نيدلازع.ل.نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك
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تأأدب رومألأ ناف «ةعاشس رخآأ» رداشصم بشسحو
يح نم نيردحنملأ نابششلأ نم ةعومجم ءأدتعاب
يح نم ردحني سصخشش ىلع ةيليملاب  تحيربات
نيكشسب هنعطب أوماق ثيح رشصنعلأ ةيدلبب ةبأرعل

بشضغ راثأأ يذلأ رمألأ هجولأو نطبلأ ىوتشسم ىلع
ىدحأ ىلأ  هلقنب أوماق نيذلأ هفراعمو هئاقدشصأأ
يتلأ حورجلأ نم هجÓع لجأأ نم ةبيرقلأ تأدايعلأ
ةيحشضلل ماقتنإلأ ءلؤوه لواحي نأأ لبق اهب بيشصأأ

تحيربات يح ىلإأ لقنتلأو مهشسفنأأ عمج لÓخ نم
اببشس أوناك نيذلأ سصاخششألأ نع ثحبلل رواجملأ
ةكرعم بوششن ىلإأ ىدأأ يذلأ رمألأ ءأدتعإلأ أذه يف
ىلأ رفشسأأ ام ن˘ي˘فر˘ط˘لأ ن˘ي˘ب ءا˘شضي˘ب˘لأ ة˘ح˘ل˘شسألا˘ب
تبلطت نيذلأ ىحرجلأ نم ددحم ريغ ددع طوقشس
تأذ بشسحو .جÓعل˘ل م˘ه˘عا˘شضخأ م˘ه˘شضع˘ب ة˘لا˘ح
يتلأ ىلوألأ ةكرعملأ سضف مغرو هنإاف رداشصملأ
نأأ لأ نيتروكذ˘م˘لأ ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ن˘ي˘ب تع˘لد˘نأ

كششو ىل˘ع تنا˘ك ن˘ي˘فر˘ط˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘كر˘ع˘م
تحيربات ةقطنم نم سصاخششأأ لواح امدعب علدنإلأ

نأأو قبشس نيذلأ مهئأرظن ىلع ءأدتعإلأو رأاثلأ در

ريغ ةبأرعل ةقطنم نم اقÓطنأ مهتقطنم ىلأ أومدق
لاح نينطأوملأ سضعبو نمألأ رشصانع لخدت نأأ
تحتف ينطولأ كردلأ حلاشصم نأأو املع كلذ نود
أوكراشش نمم مهيف هبتششملأ سضعب فيقوتل اقيقحت
يف ببشستت نأأ نكمي ناك يتلأ تأرجاششملأ هذه يف
نأأ ركذي .رطفلأ ديع نم موي يناث يف حأورأأ طوقشس
دودحلأ ىلع نيتعقأولأ ةبأرعلو تحيربات يتقطنم
نأأو قبشس لجيجب ةيليملأو رشصنعلأ يتيدلب نيب
ىتحو تأءأدتعإلأو تأرجاششملأ نم ريثكلأ اتدهشش

تأرششعل ذÓم ىلأ امهلوحت لظ يف لتقلأ ثدأوح

نيذه ناكشس قلق ريثي تاب يذلأ رمألأ نيفرحنملأ

تأرقم حتف يف عأرشسإلاب نوبلاطي نيذلأو نيييحلأ

طبشض لجأأ نم نيتقطنملأ نيذهب كردلأو نمأÓل

نيذلأ نيفرحنملأ رفاظأأ ميلقتو امهب ةينمألأ رومألأ

لظ يف اشصوشصخ  مهل نمآأ ذÓم ىلأ امهولوح

لÓخ نيتقطنملأ نيذه هتفرع يذلأ ريبكلأ عاشستإلأ

 .ةريخألأ تأونشسلأ

ةنيطنسسق

ناطروتم نيشصخشش فقوي اشسينيشسام نمأإ
تابكرم لخإد نم ةقرشسلإ اياشضق ديدع يف
ةنيطنشسق ةيلو نمأأ حلاشصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلشصأوم
سساشسملأ هنأاشش نم ام لكو ةميرجلأ لاكششأأ لك ةبراحم يف
نمألاب ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ تنكمت ،هتاكلتممو نطأوملأ نمأاب
فيقوت نم بورخلأ ةرئأد نمأاب اشسينيشسامب يجراخلأ يرشضحلأ

يف ناطروتم ةنشس13و ةنشس52 رمعلأ نم ناغلبي نيشصخشش
تابكرملأ لخأد نم ددع˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘شسلأ ،رأر˘ششأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
رحب ىلأ ةيشضقلأ تايثيح دوعت .ريغلأ كلمل يدمعلأ بيرختلأو
ربع ءأدنل حلاشصملأ تأذ يقلت دعبو ثيح مرشصنملأ عوبشسألأ

ةبكرم نتم ىلع اناك نيشصخشش مأدقأ سصوشصخب8451 طخ

تابكرملأ ىدحأ لخأد نم ةقرشسلأ ةلواحم12 ونور عون نم
ةطرششلأ تأوق هيجوت مت ،اشسينيشسامب سسليم ةقطنمب ةيعفنلأ

مغر سسبلت ةلاح يف نÓعافلأ فيقوت مت نيأأ لخدتلل ةرششابم
كانه امهتبكرم كرتو ناكملأ نم رأرفلل ةشسئايلأ امهتلواحم
ةددعتم ةششام˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ا˘م˘ه˘ي˘ت˘ب˘كر˘م سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
قيقحتلأ دعبو تابكرملأ بأوبأ حتف يف اهنÓغتشسي فئاظولأ
،ةلثامملأ اياشضقلأ نم ديدعلأ يف امهطروت نيبت امهعم قمعملأ
ةباينلأ مامأأ نÓعافلأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجأ نم ءاهتنلأ دعب

LªÉ∫ HƒYµÉR.بورخلأ ةمكحم ىدل ةيلحملأ

ةنيطنسسق

ةقرشس يف نيشسبلتم نيشصل فاقيإإ
ديبعأإ نيعب ةيوبرت ةشسشسؤوم

،مهتاكلتممو نينطأوملأ نيمأات ىلأ ةيمأرلأ اهدوهج راطإأ يف
نم ةنيطنشسق ةيلو نمأاب ديبع نيع ةرئأد نمأأ حلاشصم تنكمت

نيشسبلتم ةنشس22و81 رمعلأ نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت
دوعت ةيشضقلأ تايثيح .ةيوبرت ةشسشسؤوم لخأد نم ةقرشسلأ لعفب
ىلع ةيفتاه ةملاكم يقلت رثأ ىلع مرشصنملأ عوبشسلأ ةياهن ىلإأ
ةنيدمب ةيميلعت ةشسشسؤوم ريدم لبق نم احابشص ةيناثلأ ةعاشسلأ

لبق نم وطشس ةيلمعل ةشسشسؤوملأ تأذ سضرعت اهدافم ديبع نيع
نمأأ رشصانع تلقنت غÓب˘لأ ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف  ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ن˘ي˘شصخ˘شش
فيقوت نم لاعفلأ اهلخدت نكم نيأأ ،ناكملأ نيع ىلأ ةرئأدلأ
ةشسشسؤوملأ ةحاشس ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘شسب˘ل˘ت˘م لوألأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ

ىلأ ةفاشضأ ةيبتكم سضأرغأأ يوتحي يكيتشسÓب سسيك هتزوحبو
نيع ةنيدم طشسوب هفيقوت متف يناثلأ هبتششملأ امأأ ،نيتششامك
نمأأ رقم ىلأ امهليوحت متيل ،رأرفلل ةلششاف ةلواحم نأأ دعب ديبع
زاجنأ نم ءاهتنلأ دعب ،ةينوناقلأ تأءأرجلأ لامكتشسل ةرئأدلأ

ديشسلأ مامأأ امهميدقت مت ناينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم

LªÉ∫ HƒYµÉR .بورخلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو

ةعطق لوح راجشش رثإإ ىحرج80
ةنتابب رإزجلإ يف صضرأإ

فويشسلأو ةيرانلأ ةحلشسلأو يشصعلأ هيف تلمعتشسأ راجشش ىدأ
ام ةباشصأ ىلأ  ،ةنتاب ةيلوب رأزجلأ ةيدلبل ةعباتلأ رذعملأ ةتششمب

نيب ،ةروطخ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب سصا˘خ˘ششأأ80 ن˘ع ل˘ق˘˘ي ل
راث ،ةقطنملاب ةعقأو ةيحÓف سضرأ ةعطق ببشسب كلذو ،نيتلئاع
،نيفرطلأ نيب برشضلاب تأءأدتعلأ لدابت ىلأ ىدأ ،عأزن اهنأاششب

حتفو فينعلأ راجششلأ كفل ينطولأ كردلأ حلاشصم تلخدت ثيح
ى˘لأ نو˘با˘شصم˘لأ ه˘ي˘ف لو˘ح تقو ي˘˘ف ،ه˘˘شصو˘˘شصخ˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
لثم نأ ركذلاب ريدج أذه ،ةمزÓلأ تافاعشسلأ يقلتل ىفششتشسملأ

أراششتنأ تفر˘ع د˘ق سشأر˘علأو تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘ي˘ب تأرا˘ج˘ششلأ هذ˘ه
يشضأرلاب قلعت ام اميشس اهب فرعت قطانملأ هذه تتابو ابيهر
نيحلأ نيب لجشست املاطل يتلأ ،سصاخششلأ نيب مئاقلأ رأاثلأو
.لتقلأ دح لشصي اهشضعب نأ لب رخآلأو
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نيب ةنحاط كراعم رطفلا ديع مايأا يناث يف لجيج ةي’و قرسش ةيليملاو رسصنعلا يتيدلب نيب ةيدودحلا ةقطنملا تدهسش
كراعملا يهو نيتروكذملا نيتيدلبلل نيتعباتلاو نيترواجتملا  تحيرباتو ةبارعل يتقطنم نم نيردحنملا نابسشلا نم تاعومجم

.ةريطخ ةلاح يف مهدحأا ةروطخلا ةتوافتم حورجب سصاخسشأا ةدع ةباسصا نع ترفسسأا يتلا

نيطروتملا فيقوتل اقيقحت كردلا حلاسصم تحتف اميف

ءاشضيبلإ ةحلشسأ’اب كراعم يف ىحرج
 لجيجب ةيليملإو رشصنعلإ يتيدلب نم نابشش نيب
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ة˘˘طر˘˘ششلأ ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘˘ت

ةطخلل اهقيبطت لÓخ فراطلاب

ةبشسانم نيمأاتل ةرطشسملأ ةينمألأ

ي˘ت˘لأو كرا˘ب˘˘م˘˘لأ ر˘˘ط˘˘ف˘˘لأ د˘˘ي˘˘ع

ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلأ فر˘ظ˘لأو تن˘˘مأز˘˘ت

ةحئا˘ج ع˘م دÓ˘ب˘لأ ه˘ششي˘ع˘ت يذ˘لأ

سصخشش11 فيقوت نم انوروك
قرخب أوماق د˘ي˘ع˘لأ ي˘مو˘ي لÓ˘خ
نم ذختملأ يحشصلأ رجحلأ ءأرجأ

ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ فر˘˘ط
تزجنأ ثيح ءابولأ أذه ةهباجمل
ءلؤوه قح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق تا˘ف˘ل˘م

سصخشش41 نيح يف نيفوقوملأ
تبث نيأأ ةيوهلأ نع قيقحتلل رخأأ

سصي˘خأر˘ت ى˘ل˘ع نوزو˘ح˘ي م˘˘ه˘˘نأأ
ةليل ةيششع طبشض مت اميف لقنتلأ
يف طششني رجا˘ت كرا˘ب˘م˘لأ د˘ي˘ع˘لأ

تأرأرقلل افلاخم ةقÓحلأ لاجم
˘˘˘مد˘˘˘˘ع سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب  ة˘˘˘˘يرأدإلأ

امأ ةيراجتلأ تاطاششنلأ ةشسرامم
مت ةمير˘ج˘لأ ة˘برا˘ح˘م لا˘ج˘م ي˘ف
ةيمك زجح عم سصخشش فيقوت

ي˘ت˘لأ ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قألأ ن˘م

دد˘˘شصب و˘˘هو ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب تنا˘˘˘ك

د˘جأو˘ت˘لأ ا˘ه˘ج˘يور˘ت˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ

ةيلو ميلقإأ ربع رششتنملأ ينمألأ

هذ˘˘ه رور˘˘م ن˘˘م ا˘˘ن˘˘كم فر˘˘ط˘˘لأ

هداشس فرظ يف ةينيدلأ ةبشسانملأ

.ةنينأامطلأو نمألأ

تاردخملل جورم فيقوتو رجات دسض ةفلاخم ريرحت مت اميف

فراطلاب ديعلإ مايأإ يحشصلإ رجحلإ ريبإدت قرخب إوماق صصخشش11 فقوت ةطرششلإ

 سسارهأا قوسس

  رطفلإ ديع يموي  لÓخ يئزجلإ يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإ’ افلاخم571 فيقوت
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زيزعلأ دبع يديشس ةيدلب تششاع
بقرتلأ نم ءأوجأأ لجيج ةيلو قرشش
نا˘ب˘ششلأ د˘˘حأأ مأد˘˘قأ د˘˘ع˘˘ب فو˘˘خ˘˘لأو
ةيلحاشسلأ ةيدلبلأ هذه نم نيردحنملأ

قلشست لÓخ نم راحتنأ ةلواحم ىلع
هشسفن يمرب ديدهتلأو يئابرهك دومع
ةيلحم رداشصم بشسحو .سضرألأ ىلأ

42 هنشس زواجتيل يذلأ باششلأ ناف
أدومع ةرغ ني˘ح ى˘ل˘ع ى˘ل˘ت˘عأ ة˘ن˘شس
لبق طشسوتملأ طغشضلأ وذ ايئابرهك

يمرب أددهم خأرشصلأ يف عرششي نأأ
كÓشسألأ سسمل وأأ سضرألأ ىلأ هشسفن
هتايحل دح عشضو لجأأ نم ةيئابرهكلأ
رافنتشسأ ةلاح يف ببشست يذلأ رمألأ

أذكو ينعملأ فراعم طشسو ةريبك
تر˘م˘ثأأو ، ةرا˘م˘لأ مو˘م˘عو ه˘˘نأر˘˘ي˘˘ج
ءاقدشصأأو فراعم سضعب تأدوهجم
ةركف نع لودعلاب هعانقأ يف باششلأ
دومعلأ نم هلأزنأ مث نمو راحتنإلأ
بقرتلأ نم ةلاح طشسو هقلشست يذلأ

يتلأ رداشصملأ ركذت ملو ، فوخلأو
سصوشصخب ئيشش يأأ ربخلأ تدروأأ

هتلعف ىلع باششلأ أذه مأدقأ بابشسأأ
ىرخألأ رداشصملأ سضعب تناك نأو
فورظ نم هتاناعم ىلأ تراششأأ دق
ةيدلب نأأو امل˘ع ، ة˘ي˘شسا˘ق ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ
تششاع نأأو قبشس زيزعلأ دبع يديشس
عيباشسأأ ةدع لبق ةلثامم راحتنأ ةثداح
راحتنإلأ ةرشسأأ بر ةلواحم لÓخ نم
˘مد˘ع ىو˘عد˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ

أذه .يعامتجأ نكشس ىلع هلوشصح
ي˘ت˘لأ را˘ح˘˘ت˘˘نإلأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م تءا˘˘جو
دعب زيزعلأ دبع يديشس ةيدلب اهتششاع

ىل˘ع ن˘ي˘با˘شش مأد˘قأ ن˘م ة˘عا˘شس42

ريهاطلأ يت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب را˘ح˘ت˘نإلأ
ةيدلبب ينيثÓث مدقأأ ثيح ،ةراطشسلأو
لو˘ل˘˘ح˘˘م بر˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لأ

يف ببشست امم فيظنتلل سصشصخم
ماق نيح يف ىفششتشسملأ لخأد هتافو
نم هشسفن يمرب رمعلأ سسفن يف باشش
ةيدلبب ةينكشس ةيانبل ثلاثلأ قباطلأ
نيعب هتافو ىلأ ىدأأ امم ةراطشسلأ
ى˘لإأ ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘ت ا˘˘م˘˘ك ،نا˘˘كم˘˘لأ
ةيأدب عم نيرخآأ نابشش ةثÓث راحتنأ
،سسوا˘˘ق ن˘˘م ل˘˘كب  نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش
.ةيليملأو فورعم يديشس

   ةراطسسلاو ريهاطلاب نيباسش راحتنإا نم دحاو موي دعب

 لجيجب زيزعلإ دبع يديشسب هتايحل دح عشضو لواحي ينيرششع

راهسشإا

ليحر يلع تاونسس80 رمت0202 يام72 مويلا
ةدبعوب ةجوز «ةدنيل ريكل» هللا نذإاب اهل روفغملا

اسضرلا ىوسس هسضوعي ’ اريبك اغارف اهءارو ةكرات
بلطت ةميلأ’ا ىركذلا هذهب و هردق و هللا ءاسضقب

اهل ءاعدلا اهوبحأا و اهوفرع نيذلا لك نم اهتلئاع
نأا ريدقلا يلعلا نم نيجار ةرفغملا و ةمحرلاب
 .هتمحر عسساوب اهدمغتي

 انييح ام يكاسسنن نل
نوعجار هيلإا انإا و هلل انإا

0202/50/72 eL aaS rehkA / buP
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سسأر˘هأأ قو˘شس ة˘يلو ن˘مأأ ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘ق

تأءأر˘جإل ا˘ف˘لا˘خ˘م ا˘شصخ˘شش621 ةب˘قأر˘م˘ب

جراخ م˘هد˘جأو˘ت˘ل ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ

مهتزايح نود و ينوناق رربم نود مهلزانم

مهمأرتحإأ مدع عم لقنتلل ةيئانثتشسإأ سصخرل
تم˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘مÓ˘˘شسلأو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ طور˘˘ششل
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘˘م

تاه˘ج˘لأ ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب سصخ˘شش77 ق˘˘˘ح
ماق قايشسلأ تأذ يف ، ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ

ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘طر˘˘˘˘ششلأ ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع

ع˘شضو ة˘ب˘˘كر˘˘م571 ة˘ب˘قأر˘˘م˘˘ب نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ

ةبشسنلاب امأأ ،رششح˘م˘لأ ي˘ف ة˘ب˘كر˘م71 اهن˘م

71 ة˘ب˘قأر˘م تم˘ت د˘ق˘ف ة˘يرا˘ن˘˘لأ تا˘˘جأرد˘˘ل˘˘ل

رششحملأ يف41 ةجأرد  اهنم عشضو ،ةجأرد

.يدلبلأ

ةنتاب

رإرفلاب تذ’و ةنحاشش مهتشسهد رخآإ ةباشصإإو باشش لتقم
،ةنتاب ةيلوب نايفشس ةيدلبب عقو ميلأأ رورم ثداح رثإأ ،ةروطخلأ ةتوافتم حورجب رخآأ بيشصأأو هفتح رمعلأ نم تاينيثÓثلأ يف باشش لوألأ سسمأأ ةليل يقل
رخلأ لوح اميف ،اهب أرثاتم ناكملأ نيعب ةيحشضلأ لتقم ىلإأ تدأأ حورجب نيباششلأ ةباشصإأ يف تببشست ثيح ،رأرفلاب تذلو اياحشضلأ ةنحاشش تشسهد نأ دعب
نع فششكلأو هبابشسأأ دنع فوقولل ثداحلأ يف اقيقحت ينطولأ كردلأ حلاشصم تحتف دقف ىرخأ ةهج نم ،ةمزÓلأ تافاعشسلأ يقلتل سسواقن ىفششتشسم ىلأ

T°ƒT°É¿.ì .ثداحلأ يف ببشستملأ ةنحاششلأ بحاشص ةيوه

 محرت و ىركذ
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ةيقيقحلا جئاتنلا هيف نلعت تقو يفف
ةحسصلا ةرازؤل ةيمقرلا ةيسضرأ’ا ربع
يسشفت دسصرو ةعباتم ةنجل لÓخ نم

تاي’و فلتخمل،91 ديفؤك سسوريف
اعارسص نإاف ،لوأاب لوأا اهلقنو نطؤلا
ةنتابب ةحسصلا عاطقب نيحانج نيب راث

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘قرأ’ا م˘يد˘˘ق˘˘ت نود لا˘˘ح
ثي˘ح ،ءا˘بؤ˘لا ي˘سشف˘ت˘ل ة˘طؤ˘ب˘˘سضم˘˘لاو

ةلاح62 دنع عيباسسا ذنم مقرلا رقتسسا
ي˘˘ف دد˘˘ع˘˘لا أاد˘˘ب˘˘ي نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ةد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م
دق يقيقحلا مقرلا نا ريغ ،دعاسصتلا
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ؤ˘˘هو ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب كلذ زوا˘˘ج˘˘ت
ةئيلم ةيداع ةايح نؤسشيعي نينطاؤملا
مدعو ت’احلا رارقتسسا نم ةنينأامطلاب
يذلا رم’ا ؤهو ،ركذت ىرخا ليجسست
ت’ا˘ح˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف بب˘˘سست
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو نا˘˘˘كو ،ة˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا

دبع تايفسشتسسملا حÓسصاو ناكسسلاو
ه˘ترا˘يز لÓ˘˘خ د˘˘يزؤ˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
ذبن ةعزانتملا فارط’ا اعد دق ةريخ’ا

يسشفت لظ يف تافرسصتلا هذه لثم
د˘ن˘ج˘ت˘لا بجو يذ˘لا كر˘ت˘سشم˘لا ءا˘بؤ˘لا
.هتبراحمل
د˘ن˘ع ف˘قؤ˘˘ت˘˘ت م˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم
ل˘ب ،ن˘ي˘حا˘ن˘ج˘لا ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘˘لا عار˘˘سصلا
نم ديز˘ي د˘ق ا˘فر˘سصت ل˘م˘سشت˘ل تد˘ت˘ما
ببسسب ،ر˘ط˘خا ةرؤ˘سصب ءا˘بؤ˘لا را˘سشت˘نا
ن˘ع ة˘ي’ؤ˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع ةر˘˘سسا ءÓ˘˘ت˘˘ما
ا˘˘سضرأا ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم ي˘˘مار˘˘˘تو ،ا˘˘˘هر˘˘˘خا
،ةيئافسشتسس’ا ةيمؤ˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا˘ب
ترهظ يتلا ت’احلا نع كيهان اذه
مت سسوريف˘ل˘ل ةد˘كؤؤ˘م سضار˘عا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ايفتاه اه˘ب لا˘سصت’او ،ا˘ه˘ل˘ي˘ب˘سس ءÓ˘خا

ه˘ب˘حا˘سص ردا˘غو ر˘ير˘سس ي˘ل˘˘خا ا˘˘م˘˘ل˘˘ك
ؤهو ءافسشلل هلثام˘ت د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
سسوريفلا راسشتنا ززعيسس يذلا رم’ا
،نينطاؤملا ىدل يعؤلا سصقن لظ يف
نم اهنع نلعملا ما˘قر’ا˘ب م˘ه˘ئا˘ف˘ت˘كاو
ريزؤلا اهناسشب دكا يتلا ،ةرازؤلا فرط
نم هلاسسرا مت امل اقفو اهرسشن متي هنا

نع ةهربل تفقؤت يتلا ،ةي’ؤلا فرط
راسشتنا ةطراخل ةيحيسضؤت تانايب رسشن
تتابو ،م˘ئا˘ق˘لا عار˘سصلا بب˘سسب ءا˘بؤ˘لا
ام ،نينطاؤملل ةفورعم ريغ ءابؤلا رؤؤب

ا˘سصؤ˘سصخ ،م˘ئاد كا˘كت˘حا ي˘ف م˘ه˘ل˘ع˘ج
،ل˘ي˘سضف˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا ع˘˘م كلذ ن˘˘ماز˘˘تو
قاؤ˘سس’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا عا˘فد˘˘ناو
.اهريغو تايؤلحلا عيب تÓحمو
ه˘˘˘ي˘˘˘ف قر˘˘˘ف˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا تقؤ˘˘˘لا ي˘˘˘فو
ناؤل’او سسانج’ا نيب نيعللا سسوريفلا

ةيفارغجلا ةعقرلا ىتح ’و ،رامع’او
نم نكمت ذا ،اهنم ةطقن ي’ ءامتن’او
حيحسصلاو سضيرملا ،ريبكلاو ريغسصلا
نم رسشبلا نم ناف ،دؤسس’او سضيبأ’ا

ةيئاف˘سشت˘سس’ا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ن˘م ل˘ع˘ج
ميلقا ىلع طقف رسصتقت ةسصاخ ةيكلم
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ل˘سصح ا˘م ؤ˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘م
،سسيرأا ةر˘ئاد˘ب د˘ي˘ع˘لؤ˘ب ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لاو هر˘يد˘م سضفر ن˘˘ي˘˘ح
ى˘ف˘سشت˘سسم ن˘م ة˘مدا˘ق ة˘با˘سصا ت’ا˘ح
زؤحي ’ يذلا ريخ’ا اذه ،دباعلا ةينث

ءا˘ب˘ط’او ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كم’ا ى˘ل˘˘ع
،اثيدح هلÓغت˘سسا بب˘سسب ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا
لؤحي يبطلا همقاط لعج يذلا رم’ا

ى˘لا ر˘م˘ع˘لا ن˘م48 ـلا ي˘ف ازؤ˘˘ج˘˘ع
اهتاناعمو اهنسس ربكل سسيرأا ىفسشتسسم
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ت د˘˘˘ق ىر˘˘˘خا سضار˘˘˘ما ع˘˘˘˘م
لفكتلا فد˘ه˘ب ،ة˘با˘سص’ا تا˘ف˘عا˘سضم
سضفر ىفسشتسسملا نا ريغ ،اهب لثم’ا
ى˘˘لا تد˘˘ي˘˘عاو ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

تلثامت نا ىلا دباعلا ةينث ىفسشتسسم
يتاي˘ل ،ءا˘بؤ˘لا ى˘ل˘ع تب˘ل˘غ˘تو ءا˘ف˘سشل˘ل
،نيقيقسش ن˘ي˘ل˘ف˘ط ى˘ل˘ع رود˘لا ا˘هد˘ع˘ب

ةعبر’ مهثؤكم دعب سسيرأا ىلا اؤلؤح
ة˘ي˘ن˘ث˘˘ب ا˘˘نورؤ˘˘ك ن˘˘م جÓ˘˘ع نود ما˘˘يا
مدعل مهت˘با˘سصا تت˘ب˘ث نا د˘ع˘ب ،د˘با˘ع˘لا
يف نييئاسصخا ىل˘ع ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا ر˘فؤ˘ت

زؤجعلا ؤيرانيسس نا ريغ ،لافط’ا بط
سضفر ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘لا ع˘م رر˘كت د˘ق
ثيح ،ةيحسصلا مهتلاح مغر ،مهلابقتسسا
لبق ،دباعلا ةينث ىفسشتسسم ىلا اوديعا
ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘تو ة˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يد˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت
لا˘˘˘ف˘˘˘ط’ا م˘˘˘سسق ى˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب

،فرسصتلا اذهل ةسضفار ريراقت تررح
ة˘سسسسؤؤ˘م ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا نا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب

ى˘سضر˘م˘لا جÓ˘ع ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ة˘ي˘مؤ˘م˘ع
يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا سضغ˘˘˘ب
يف اذه ،هب نؤنطقيو هنم نوردحني
.ةمزÓلا تاءارج’ا ذاختا راظتنا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا تنا˘بأا ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب ا˘˘نورؤ˘˘ك
،اهيبكترم ىلع بسسحت يتلا بؤيعلا

ا˘سضيأا ا˘نورؤ˘ك بب˘سسب تاؤ˘مأ’ا تا˘بو
لهأا سشاع ثيح ،تاناعملا نؤمسساقتي
يف ةيقيقح تاناعم «سش م» ةيحسضلا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضق نا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،ه˘˘˘ن˘˘˘فد
،يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسم˘ب سسور˘ي˘ف˘لا

ةرا˘ي˘سس را˘سضحا ه˘يوذ ن˘م بل˘ط ثي˘˘ح
،مهديقف نفد يلؤتل قودنسصو فاعسسا
ىلع يؤتحي ’ ىفسشتسسملا نا ةجحب

فاعسسإ’ا ةرايسس ناو ،ىتؤملل قيدانسص
سسيلو ءايح’ا فرسصت تحت تعسضو

يف ة˘ي˘ح˘سضلا ل˘ها ل˘ع˘ج ا˘م ،تاؤ˘م’ا
نع ثحب ةلحر يفو مهرما نم ةريح
يفؤتملا مهدلاو لقت فاعسساإا ةرايسس
م˘سسار˘م ءار˘جإ’ ناروزؤ˘ب ةر˘ب˘ق˘˘م ى˘˘لا
نم فاطملا ةياهن يف اؤنكمتيل ،نفدلا
،ةثجلا لقن اهنتم ىلع مت ةنحاسش داجيا
ةنتاب ىفسشتسسم حلاسصم تفتكا نا دعب
نيت˘ي˘قاو ن˘ي˘ت˘لد˘ب م˘ي˘ل˘سست˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ن˘فدو ل˘ق˘˘ن د˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ئاد˘˘تر’ ه˘˘يوذ˘˘ل
هيف مت يذلا تقؤلا يف اذه ،ةيحسضلا
ر˘˘ي˘˘غ تاءار˘˘جإا ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا ن˘˘فد
سصؤ˘سصخ˘ب ا˘ه˘ب لؤ˘م˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘˘ط˘˘م
ذا ،انورؤك سسوريف اياحسض نفد ةقيرط
م˘ل ن˘فد˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ةر˘˘ف˘˘ح˘˘لا نا
عسضو متي مل هنا امك ،نيرتملا زواجتت
،ة˘ث˘ج˘لا ى˘ل˘ع تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م وا دا˘˘م˘˘سس يا

ناكو ،ة˘يدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب تن˘فد ا˘ه˘نأا˘كو
سسفن اؤناع دق رخا ةياحسض لها اهلبق
ثيح ،اهنفدو ةثجلا لقن يف تاناعملا

فاعسسإا ةرايسس نع ثحب ةلحر اؤسشاع
م˘ه˘˘ب ى˘˘سسر نأا ى˘˘لإا ى˘˘تؤ˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
يتلا تايعمج˘لا ىد˘حإا ى˘ل˘ع فا˘ط˘م˘لا
ي˘ف ،سسف˘ن’ا ق˘سشب ة˘ث˘ج˘لا ل˘ق˘ن تلؤ˘ت
ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا ن˘م ل˘˘ك سصل˘˘م˘˘ت˘˘ي تقو
ةباسص’ا نم افؤخت يناسسن’ا لمعلاو
ل˘ق˘ن˘ب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت ا˘م اذا ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
نمؤؤي لكلا حبسصي ا˘ه˘ن˘ي˘ح˘ف ،ى˘تؤ˘م˘لا
سسكع ،ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘حو سسور˘ي˘ف˘لا دؤ˘˘جؤ˘˘ب
قاؤ˘سسأ’ا هد˘ه˘سشت يذ˘لا سضا˘˘سضت˘˘ك’ا

دؤجو يفني لكلا اهنيحف ،تÓحملاو
.Óسصأا هدؤجؤب نمؤؤي ’و سسوريفلا

ر˘˘يزؤ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةرا˘˘يز˘˘لا م˘˘غرو اذ˘˘ه

حÓ˘˘˘˘˘˘سصاو نا˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا
نا ريغ ،ةن˘تا˘ب ة˘ي’ؤ˘ل تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ن˘م ر˘ي˘سسي ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘˘ب ع˘˘سضؤ˘˘لا
نكمت مدع لظ يف أاؤسسأ’ا ىلإا ءيسسلا
لؤ˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يا˘ب ة˘ي˘سصؤ˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
ن˘ع تجر˘خ ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل

ة˘ح˘ل˘سصم˘لا را˘ع˘سش تح˘˘ت ،ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا

عجري لهف ،ةماعلا نم ىلوأا ةقيسضلا

هذ˘ه ل˘ح˘ل ة˘ن˘تا˘ب˘ل ادد˘ج˘م د˘˘يزؤ˘˘ب ن˘˘ب

ةبسساحمل تاميلعت ردسصيو ،تارثعلا

.هريسصقت نع لوؤؤسسم لك

ضضيرملا باسسح ىلع عقاوم برح و تاعارسص

ةنتابب ةحسصلا عاطق بؤيع فسشكت انورؤك

نؤجتحي رسساج نيعب ةيراؤجلا ةحسصلل ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملا لامع

مامأا سسمأا ةحيبسص اؤجتحا دقف ،ةنتاب ةي’ؤب رسساج نيعل ةيراؤجلا ةحسصلل ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملا لامع ،مهتهج نم
ريدم عم ةقلغملا راؤحلا باؤبأا حتفب سصؤسصخلا هجو ىلع قلعتت ،بلاطملا نم ةلمج كلذ لÓخ نم نيعفار ،ةسسسسؤؤملا
لامعلا قح يف ةرركتملا تاناهإ’ا فلتخمو مهبسسح ةينؤناقلا ريغ تÓيؤحتلاو تافسسعتلل دح عسضو اذكو ،ةسسسسؤؤملا

تافرسصت نم هنم ردبي امل هدح دنع ريدملا فقؤل ةياسصؤلا لخدتب نؤجتحملا لامعلا بلاطو اذه ،نيسضرمملاو ءابطأ’او
ةسسرامملا ليقارعلا فلتخم لحل ةيسصؤلا تاهجلا راظنأا تفلل جاجتحإ’ا اهئاهتنإا يف لحلا اودجو ،لامعلا قح يف تاناهإاو
لامعلل ماعلا داحتإ’ا ءاؤل تحت نيؤسضنملا لامعلا ىلع طغسضلاو يباقنلا لمعلا ىلع قييسضتلاب ريدملا ماهتإا دعب ،مهقح يف
يسضاملا سسيمخلا تعفر دق رسساج نيعل ةيئافسشتسسإ’ا ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملا ةرادإا هيف تناك يذلا تقؤلا يف اذه ،نييرئازجلا
نأا ىلع ةمكحملل ةعؤفرملا اهاؤكسش يف ةرادإ’ا تزكر ثيح ،ةنتابب ةيلاجعتسس’ا ةمكحملا ىدل ةيلاجعتسسا ىؤعد
Óب ةمكحملا هيف تلسصف تقو يف ،جاجتح’ا اهرثا ىلع مت يتلا بلاكملا نمسضتي مل هتقلت يذلا جاجتح’اب راعسشإ’ا
نم داز ،نخاسس حيفسص ىلع ةنتاب ةي’ؤب ةيئافسشتسسإ’ا ةيحسصلا تاسسسسؤؤملا ديدع سشيعتو اذه .عؤفرملا جاجتح’ا ةيعرسش
تاءارج’ا ذاختا راظتنا يف ،فورظلا ىتعا يف ىسضرملا لابقتسسا اهنم سضعبلا ىلع متح يذلا ،انورؤك ءابو راسشتنا اهتدح
عاطق ىلع ةمعن ىلإا انورؤك ةمزأا لؤحي نا هنأاسش نم ام ؤهو ،اهيف تبلل ةحسصلا ريزو ىلا تعفر دق تناك يتلا ،ةمزÓلا
بؤيعلاو سصئاقنلا فلتخم ىلإا تافتلإ’ا متو ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةفاك تذخت ام اذا ،ماي’ا مداق يف ةنتاب ةي’ؤب ةحسصلا
لك ريفؤت بجوو ،انورؤك ءابو ةهباجم يف ىلوأ’او ةماهلا تاعاطقلا نم تاب يذلا يحسصلا عاطقلا اهيف طبختي يتلا
.انورؤكلا جراخ ىسضرملاب لثم’ا لفكتلا فدهب ،ةيحسصلا زكارملاو تايفسشتسسملا ديدعب ةيرورسضلاو ةمزÓلا تايناكم’ا
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،ةريخأ’ا هذه ىلع نيمئاقلا ضضعبل ،ةلوؤوسسم ’ تافرسصت ءارج كلذو ،ةي’ولا ميلقإا ربع ةرسشتنملا ةيحسصلا زكارملا ديدعب ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف عاطقلا هدهسشي امل لح داجيإا ةنتاب ةي’ول ةحسصلا ةيريدم عطتسست مل
لب ،تايناكمإاو ةوق نم اوتوأا ام لكب بعرملا يملاعلا ضسوريفلا ةهباجمل دجب لمعي مهنم ريثكلا نأا مغرو ،نيباسصملا ددع ديازتو انوروك ءابو يسشفت ءارج ىلوأ’ا فوفسصلا باحسصأا ىلإا راظنأ’ا لك هيف تدسش تقو يف

تتاب يتلا رئازجلا اهنمو ،ملاعلا ربع اياحسضلا نييÓم ةدابإا يف ذخأا نأا دعب ،هنم ضصÓخلا بجو ،كرتسشم ودع دسض ةيجولويب برح يف داهجلل قاحتلإ’ا اولسضفو ةلئاعلا فنك يف ديغرلا ضشيعلا نع اونغتسسا مهسضعب نإا
ةمزأ’ا نم جورخلا يف ريكفتلا باسسح ىلع ةقيسضلاو ةسصاخلا ةحلسصملا اهيلع تبلغ تايناكمإ’ا هذه نأا ريغ ،ةحاتملاو ةمزÓلا تايناكمإ’ا اهل ترخسس يتلا ،ةنتاب ةي’و كلذ نمو ،ةلاح001 نع لقي ’ ام ايموي لجسست

.اهنم تاهجلا ضضعب ىلع بسسحت تاوفهو لكاسشم ةلمج يف طبختي ةنتابب ةحسصلا عاطق تابو ،رارسضأ’ا لقأاب هذه ةيجولويبلا برحلا ىلع راسصتن’او
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نكامألآو عرآؤصشلآ شسمأآ تفرع
لؤ˘ب˘ق˘˘م رؤ˘˘صضح ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لآ
ن˘يد˘لآ م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل

ءاهتنإآ دعب مايآ ثلاث يف آؤجرخ
لÓ˘˘خ شضر˘˘˘ف يذ˘˘˘لآ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لآ
رطفلآ د˘ي˘ع˘ل ن˘ي˘لوألآ ن˘ي˘مؤ˘ي˘لآ

ة˘˘ه˘˘جآؤ˘˘م را˘˘طإآ ي˘˘˘ف ءآر˘˘˘جإا˘˘˘ك

91 د˘ي˘فؤ˘˘ك ا˘˘نورؤ˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف

ةحاصس شسمأآ حابصص تفرع ثيح

تÓئاعلل آربت˘ع˘م لا˘ب˘قإآ ةرؤ˘ث˘لآ
ءآؤجأآو باعلألآ ةعاب بايغ مغر
نآ لإآ ةدا˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لآ لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلآ
ةحاصس ىل˘ع تد˘فآؤ˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لآ
لÓخ ةداع˘لآ تر˘ج ا˘م˘ك ةرؤ˘ث˘لآ
تدهصش ا˘م˘ي˘ف ر˘ط˘ف˘لآ د˘ي˘ع ما˘يأآ
ةدؤع ةنيدملآ طصسؤب عرآؤصشلآ
تفتخإآ دق تنا˘ك ي˘ت˘لآ ة˘كر˘ح˘لآ
رجحلآ ببصسب نيقباصسلآ نيمؤيلآ
ةمصشتح˘م ة˘كر˘ح تنا˘ك ا˘ه˘نأآ لإآ

يف ةطرافلآ تآؤنصسلاب ةنراقم

ه˘˘˘ي˘˘˘ف تد˘˘˘ه˘˘˘صش يذ˘˘˘لآ تقؤ˘˘˘لآ
و ة˘كر˘˘ح ىر˘˘ب˘˘كلآ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لآ
ءاهت˘نآ د˘ع˘ب يرور˘م شضا˘صضت˘كإآ
تÓ˘ئا˘ع˘لآ تم˘ن˘ت˘˘غإآو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لآ
ثلاث يف  رباقملآ ةرايزل ةصصرفلآ
ديلقتلآ لجأآ نأآ دعب ديعلآ مايأآ
ةيلؤلآ ناكصس هيلع داتعإآ يذلآ
ةيصضاقلآ يلآؤلآ ةميلعت ببصسب
ل˘ق˘ن˘ت ع˘ن˘مو ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لآ ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب
د˘ي˘ع˘لآ ي˘مؤ˘ي لÓ˘خ تآرا˘ي˘صسلآ

ق˘طا˘ن˘م˘لآ م˘ظ˘ع˘م تد˘ه˘صش د˘قو

ءآؤ˘˘جأآ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘˘حألآو

ثي˘ح ر˘ط˘ف˘لآ د˘ي˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حإلآ

تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لآ ح˘˘˘ت˘˘˘ف تد˘˘˘ه˘˘˘˘صش

زباخملاك لمعلاب اهل شصخرملآ

هكآؤفلآو رصضخلآ عيب تÓحمو

يتلآ ةحرفلآ ءآؤجأآ اهعم تداعو

بب˘صسب نور˘ي˘ث˘كلآ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م مر˘˘ح

شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘˘لآ تآءآر˘˘جإآ

آرا˘صشت˘نإآ د˘ه˘صشي يذ˘لآ ا˘˘نورؤ˘˘ك

.ةريخألآ عيباصسألآ لÓخ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ن ارمعلا ةطرسشو تايعمجلا ةكراسشمب

 نينطاوملاو راجتلا ىلع ةمامك0006 نم رثكأا عزوي لوأ’ا يرشضحلا عاطقلا

 ةباقرلا بايغو ةبراسضملا ببسسب

 رطفلا ديع مايأا جد004 ـلا زواجتت جاجدلا راعشسأا

ةيدلبلا ةيبعسشلا سسلاجملاو رئاودلا نم لك ءاسسؤورل قيرط ةطراخ ارخؤوم يميرب نيدلا لامج ةبانع ةيلو يلاو عسضو
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو مهل اهتددح يتلا فادهألا قيقحتل هعابتإا بجوتي يذلا يومنتلا جمانربلا سصوسصخب

¯ eÉRhR HƒY«û°á
يرصضحلآ عا˘ط˘ق˘لآ ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ق
ديع ةيصشع ةبانع ةيدلبب لوألآ
نم رثكأآ عيزؤتب كراب˘م˘لآر˘ط˘ف˘لآ

و نينطآؤملآ ىلع ةمامك0003

تايعم˘ج ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ك0003
كيهان ،عاطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لآ ءا˘ي˘حألآ

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ح˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ع
تامظنم˘لآ شضع˘بو كل˘ه˘ت˘صسم˘لآ

كراصش ثيح .تامامكلآ نم ةيمك
ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘صصم د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلآ جؤ˘˘ف
رصصانع نم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ع˘لؤ˘ب

ةطرصشو لوألآ يرصضحلآ عاطقلآ

ن˘ع ل˘ث˘م˘م رؤ˘صضح˘ب نآر˘˘م˘˘ع˘˘لآ

راجتلآ لثممو ةرا˘ج˘ت˘لآ ة˘ير˘يد˘م

يزكرملآ قؤصسلآ ىؤتصسم ىلع

ة˘ي˘عؤ˘تو شسي˘صسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

لامعتصسآ ةيمهأآ لؤح نينطآؤملآ

راصشتنآ نم دحلآ يف ،تامامكلآ

نيأآ ،دجتصسملآ ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف

ءايحأآ ةيصسيصسحتلآ ةلمحلآ تلمصش

ى˘لإآ ة˘˘فا˘˘صضإآ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لآ ط˘˘صسو

عيزؤت مت نيأآ ىطـغملآ قؤصسلآ

تا˘ما˘م˘كلآ نـم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لآ با˘˘˘ح˘˘˘صصأآ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

قؤ˘صسلا˘ب ةد˘جآؤ˘ت˘م˘لآ ة˘يرا˘ج˘ت˘لآ

ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزؤ˘˘ت ى˘˘لإآ ة˘˘فا˘˘صضإآ

هذه لثم آؤنمث نيذلآ نينطآؤملآ

تنا˘ك نأآو ا˘مــي˘˘صس تآردا˘˘ب˘˘م˘˘لآ

رعصسب عابت وأآ ةيناجم ةمامكلآ

عيمج لوانتم يف نؤكي لؤقعم

فرصشآ دقو آذه ،ةنيدملآ ةنكاصس

شسي˘ئر ع˘يزؤ˘ت˘لآ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

ردجتو ،لوألآ يرصضحلآ عاطقلآ

تعزو ةبانع ةيدلبب نأآ ةراصشإلآ

يلآؤح ةصسمخلآ تاعاطقلآ ىلع

ىلع اهعيزؤتل ةمامك فلأآ04

لك دافتصسآ لك ثيح نينطآؤملآ

،ة˘ما˘م˘˘ك فلآآ8 ن˘م عا˘ط˘˘ق

نم ىرخأآ ةعفد نؤكت نأآ رظتنيو

ى˘˘ل˘˘˘ع عزؤ˘˘˘ت˘˘˘صس تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلآ

يف ةمهاصسملل اقحل نينطآؤملآ

بآرتب ءابؤلآ آذه راصشتنآ نم دحلآ

ةري˘خألآ هذ˘ه نأآو ا˘م˘ي˘صس ة˘يلؤ˘لآ

باصصم381 ا˘ي˘لا˘ح ي˘˘صصح˘˘ت

ي˘˘عو ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو ،91 د˘ي˘˘فؤ˘˘كب

لبصسلآ عجنأآ نيب نم نينطآؤملآ

 .شصاخصشألآ ةمÓصس ظافحلل

¯ Qjº.Ω

شسمأآ حابصص جاجدلآ رعصس زواجت

دحآؤلآ مآرغؤل˘ي˘كل˘ل جد004 ـلآ
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لآ ط˘˘˘˘صسو قآؤ˘˘˘˘صسأا˘˘˘˘ب
تايدلبب ةموآد˘م˘لآ تا˘ب˘صصق˘م˘لآو
ر˘ق˘ت˘صسإآ د˘ق نا˘ك نأآ د˘ع˘ب ة˘˘يلؤ˘˘لآ

جد023 ى˘˘˘˘لآ062 ن˘ي˘با˘˘م
ريخألآ عؤبصسألآ لÓخ مآرغؤليكلل
د˘ه˘صش يذ˘لآ نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م
را˘ع˘صسأآ ي˘ف ا˘صسؤ˘صسح˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترإآ

جد002 زواجتت مل يتلآ جاجدلآ
بصسحو مايصصلآ رهصش لؤلح لبق

رخآل ةعلطم رداصصم هب تدافأآ ام
ع˘فر˘ل آود˘م˘ع را˘ج˘ت˘لآ نإا˘ف ة˘عا˘صس
ةبا˘قر˘لآ با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف را˘ع˘صسألآ

بلطلآ ةرث˘ك بب˘صسب ة˘برا˘صضم˘لآو
ديع مايأآ عم انمآزت شضرعلآ شصقنو
دق جاجدلآ راعصسأآ تناكو رطفلآ

جد063 و083 ىلإآ تز˘ف˘ق
اهرثإآ ى˘ل˘ع تل˘خد˘ت مآر˘غؤ˘ل˘ي˘كل˘ل
حتف مت نيأآ ةراجتلآ ةرآزو حلاصصم
ءيجاف˘م˘لآ عا˘ف˘ترإلآ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

رهصش لؤلح  عم جاجدلآ راعصسأل
رمألآ رآذنإآ قباصس نودب ناصضمر
ةيبرت نيوآود لخدت بلطت يذلآ

قآرغإآو «بانوأآ» ماع˘نألآ ة˘يد˘غ˘تو
بل˘ط˘لآ ي˘ف˘كت تا˘ي˘م˘كب قؤ˘صسلآ
ءاصضيب˘لآ مؤ˘ح˘ل˘لآ ى˘ل˘ع د˘يآز˘ت˘م˘لآ

75 تغ˘ل˘بو ما˘ي˘صصلآ ر˘ه˘صش لÓ˘خ

جا˘جد˘˘لآ ةدا˘˘م ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأآ

32 ـب ع˘ي˘ب˘لآ طا˘ق˘ن ر˘ب˘ع ة˘عزؤ˘˘م

ةبانع ةمصصاع˘لآ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘يلو

جد052 ر˘ع˘صسب ا˘هر˘ي˘غو نآر˘هو
شضفخ ىلع لمع امم مآرغؤيلكلل

جد003 نودا˘م ى˘لإآ را˘ع˘˘صسألآ
مؤحللآ عيب تÓحمو تابصصقملاب
ديع ةيصشع  آددجم بهتلت نأآ لبق
نأآ ى˘لإآ ةرا˘صشإلآ رد˘ج˘˘تو ر˘˘ط˘˘ف˘˘لآ

تناك يتلآ ةراجتلآ ةرآزو تاناهر
رهصش لؤلح لبق ريزؤلآ اهعفر دق
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسألآ ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضل نا˘˘˘˘صضمر
شضرفب ةبراصضملآ ىلع ءاصضقلآو
ةبقاعمو قآؤصسألاب ةمراصص ةباقر
نأآ لإآ ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لآ را˘˘ج˘˘ت˘˘لآ ل˘˘ك
تبهتلإآ مؤ˘ح˘ل˘لآ ة˘صصا˘خ را˘ع˘صسألآ
قح يف ةفلاخم يأآ ليجصست نود
راعصسألآ عفرل آودمع نيذلآ راجتلآ
رآذنآ قباصس نودبو تآرربم نودب

ن˘م ز˘ف˘˘ق يذ˘˘لآ جا˘˘جد˘˘لآ ة˘˘صصا˘˘خ

083 و063 ى˘˘˘˘˘˘لإآ جد002

.اهاحصضو ةيصشع نيب ةرصشابم

تارامعلا تاهجاو يف تايرادجلا اومسسرو تايافنلا نم اوسصلخت

ينوبلاب نكشسم058 يح ناكشس
مهيح فيظنتو نييزت يف نوعدبي

ةفاظن ةلمحب ينؤبلاب ريديإآ تاصسيع نكصسم058 يح ناكصس ماق
يف تمتتخآو ناصضمر رهصش يف تقلطنآ يتلآو مهيح تصسم ةعصسآو
ششئاصشحلآ نم شصلختلآو قيرطلآ فيظنتب تأآدب ثيح رطفلآ ديع
يحلآ يف ةدجآؤتم تناك ي˘ت˘لآ تا˘يا˘ف˘ن˘لآ ي˘مرو را˘ج˘صشألآ م˘ي˘ل˘ق˘تو
تاهجآو نييزت ةيلمع يف عورصشلآ مت اهدعبو ةيئآؤصشع ةقيرطب
عد˘بأآ ثي˘ح تا˘يرآد˘ج˘لآ م˘صسر ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘˘خآد˘˘م˘˘لآو تآرا˘˘م˘˘ع˘˘لآ
ةلح يف يحلآ ترهظأآ يت˘لآ تا˘مؤ˘صسر˘لآ ي˘ف م˘ه˘ل˘ما˘نأا˘ب نؤ˘ما˘صسر˘لآ

يعامجو يعؤطت لكصشب ناكصسلآ ىنبت دقو ،ةزيممو ةليمج ةديدج
تلانو هنييزتو مهيح فيظنت ةرورصض ىلع آؤقفتآ ثيح ةردابملآ هذه
هذه يف نؤكراصشملآ فصشكو ،ناكصسلآ لك ناصسحتصسآ ةردابملآ هذه

نم مايأآ3 ةليط رآرجب عؤطت نم دجؤي هنأآ »ةعاصس رخآآ» ـل ةيلمعلآ
ششآرحألآو خاصسوألآو تايافنلآ نم ةريبكلآ ةيمكلآ نم شصلختلآ لجأآ

ناكصسلآ عفد ام ؤهو امامت ةيلمعلآ هذه يف ينؤبلآ ةيدلب مهاصست ملو
ةفاظنلآ نأآ نورخآآ فاصضأآو ،ةردابملآ هذه حاجنآ لجأآ نم كرحتلآ ىلع
ةرتفلآ هذه يف انورؤك ءابو ةبراحمل بصسنألآو لثمألآ لحلآ يه
،نينطآؤملآ نيب نامألآ ةفاصسم مآرتحآ مت تايلمعلآ لÓخ هنأآ آودكأآو
خا˘صسوأÓ˘ل ي˘ئآؤ˘صشع˘لآ ي˘˘مر˘˘لآ يدا˘˘ف˘˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع آؤ˘˘ع˘˘م˘˘جأآو
نأآ آوربتعآو يحلآ ةفاظن ىلع ءاقبإلآ لجأآ نم Óبقتصسم تÓصضفلآو
لكصشب ةيدلبلآ تانحاصش رورمو تايواحلآ نم يفاكلآ ددعلآ ريفؤت
قحتصستو ،مهيح يف آددجم خاصسوألآ مكآرت مدع يف مهاصسيصس مظتنم
 S°∏«ªÉ¿.Q.هيؤنتلآ لك ةيراصضحلآ ةردابملآ هذه

رامع يديسس ناكسس نم ريبك بواجت تقل

 حÓشصإ’او ريخلا لباو بابشش
ةيريخلا اهتاردابم ةلشسلشس متخت

رطفلآ ديع يف رامع يديصس ةيدلبب حÓصصإلآو ريخلآ لبآو بابصش ماق
يف نيلماعلآ ينطؤلآ كردلآو نمألآو ةيندملآ ةيامحلآ نآؤعأآ ةرايزب
يف تامدخلآ ةددعتملآ ةيبطلآ ةدايعلآ ةرايز متيصس امك ،ةيدلبلآ بآرت
ريخلآ لبآو بابصش متخو ،ةيبطلآ مقآؤطلآ عيجصشت لجأآ نم رامع يديصس

ةفق101 عيزؤتب ناصضمر رهصش يف ةيريخلآ مهتآردابم حÓصصإلآو
رهصشألآ يف يحصصلآ رجحلآ نم ةررصضتملآو ةجاتحملآ تÓئاعلآ ىلع
عمج دعب كلذو ةيرورصضلآ ةيئآذغلآ دآؤملآ ةفقلآ تمصضو ،ةريخألآ
دآؤملآو »ديمصسلآ» ءآرصشل ةصصصصخم تناك يتلآو رطفلآ ةاكز لآؤمأآ
ريخلآ لبآو بابصش » ـل نؤصسصسؤؤملآ ءاصضعألآ لصضفو ،ةيرورصضلآ

هذه تلان دقو ،اصضيأآ ديعلآ تايؤلح عيزؤتب آوردابي نأآ »حÓصصإلآو
لؤح فافتللاب نؤبلاطملآ رامع يديصس ناكصس ناصسحتصسآ تآردابملآ
ىلع لمعلآو شسيصسأاتلآ ديق ةيعمج يهو حÓصصإلآو ريخلآ لبآو بابصش
معدو ىصضرملآ عم فؤقؤلآو ةجاتحملآ تÓئاعلل ةدعاصسملآ دي ميدقت

نأآو »ةعاصس رخآآ» ـل قبصس دقو ،ةيناصسنإلآو ةيريخلآ تآردابملآ لك
عمو ناصضمر رهصش لبق اهب آؤماق يتلآ تاطاصشنلآ ةلمج نع تفصشك
ةيلمع آؤمظنو ففقلآ آؤعزو ثيح انورؤك شسوريف ةحئاج ةيآدب

3 يف رامع يديصس ةيدلب ديرب زكرم يف نيدعاقتملآ تاصشاعم ديدصست

S°∏«ªÉ¿.Q.يامو ليرفأآ ،شسرام يهو ةيصضاملآ رهصشأآ

ةيعوطت تايلمع ةدع دعب

زكرم ينوبلاب راجششأ’ا تافلخم عفرب نوبلاطي نونطاوم
عفر ىلإآ ةيدلبلآ حلاصصم نم  زكرم ينؤبلاب ءايحأآ ةدعب نينطآؤم اعد

نكصسم009 يحل رآرغ ىلع ةصسبايلآ ششئاصشحلآو راجصشألآ تافلخم

ناكو .ةينكصسلآ تاعمجتلآ نم اهريغو نكصسم002و ؤصسناصسلآو
رطفلآ ديع ةيصشع دن˘م ة˘ي˘عؤ˘ط˘ت تآردا˘ب˘م ي˘فو ن˘ي˘ن˘طآؤ˘م˘لآ ءلؤؤ˘ه
يف راجصشألآ ناصصغأآ ميلقتو ششئاصشحلآ عزنل تÓمحب ل ماق كرابملآ

حلاصصم نيبلاطم ءايحألآ كلت ايآوز يف تافلخملآ لك عمج مت نيح
 YÉO∫ GCe«ø . اهنم ءايحألآ فيظنتو اهنم شصلختلآو اهعفرب ةيدلبلآ

¯ hd«ó gô…

ى˘ل˘ع «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآآ» تل˘˘صصح˘˘ت
يلآو اهب ثعب ةلصسآرم نم ةخصسن

ن˘م ل˘ك ى˘لإآ ى˘لإآ آر˘خؤؤ˘م ة˘با˘ن˘ع
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘˘لآ ي˘˘لآؤ˘˘لآ
ءا˘˘صسؤور ،ششير˘˘˘لآ عآرذ ة˘˘˘يرآدإلآ
ءا˘صسؤور ع˘م لا˘صصتلا˘˘ب ر˘˘ئآود˘˘لآ
يتلآو ةيدلبلآ ةيبعصشلآ شسلاجملآ

تافل˘م˘لآ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ل دد˘ح
يؤم˘ن˘ت˘لآ ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لآ
ه˘ي˘ف ل˘صصف˘لآ م˘ت يذ˘لآ ي˘ل˘ح˘م˘لآ

ةلؤل يقيصسنتلآ عامتجلآ لÓخ
ةينقتب نطؤل˘ل ة˘ي˘قر˘صشلآ ة˘ه˘ج˘لآ
هصسأآرت يذلآ دعب نع رصضاحتلآ

تا˘عا˘م˘ج˘لآو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خآد˘˘لآ ر˘˘يزو
مؤي ةينآرمعلآ ةئيهتلآو ةيلحملآ

ترؤحمت ثيح،0202 يام61

ةلصسآرملآ بصسح قيرطلآ ةطراخ
ةي˘م˘ن˘ت˘لآ ج˘ما˘نر˘ب ة˘ع˘با˘ت˘م لؤ˘ح
،لظلآ قطانم ةيم˘ن˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ
،نكصسلآ يبلاطل ينطؤلآ فلملآ
اهق˘صش ي˘ف ةدد˘ج˘ت˘م˘لآ تا˘قا˘ط˘لآ
ةرانإلآ ديدجتو زاجنإاب قلعتملآ
ةدصصتقملآ «ديل» ماظنب ةيمؤمعلآ
ة˘يؤ˘ع˘م˘ج˘لآ ة˘كر˘ح˘لآ ،ة˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يف ءايحألآ تايعم˘جو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ

تآريصضحت ،انورؤك ةحئاج لظ

0202 فا˘ي˘ط˘˘صصلآ م˘˘صسؤ˘˘م

ةياقؤلآ ،قفآرملآ فلتخم ةئيهتو
شضآر˘مألآ ،تا˘با˘غ˘لآ ق˘ئآر˘ح ن˘˘م
فيظن˘ت ،ها˘ي˘م˘لآ ر˘ب˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لآ
ة˘ي˘ل˘م˘ع ،تا˘عؤ˘لا˘ب˘لآو نا˘˘يدؤ˘˘لآ
ةيقيبطت ،ناكصسلل ماعلآ ءاصصحإلآ
شسرآد˘˘م˘˘لآ تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م ما˘˘ظ˘˘˘ن
ر˘˘ئا˘˘صضح ءا˘˘صصحإآ ،ة˘˘ي˘˘ئآد˘˘ت˘˘˘بلآ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو تآرا˘˘ي˘˘صسلآ
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لآ تآرا˘˘ي˘˘صسلآ ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت
زاغ ى˘لإآ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
˘–زا˘غر˘ي˘صس– ع˘ي˘م˘م˘لآ لور˘˘ت˘˘ب˘˘لآ
لؤ˘خد˘لآ ر˘˘صضح˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت) ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لآ ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لآ
(ةيصسردملآ معاطملآو تاعمجملآ

عا˘ط˘ق ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘صسلآ ف˘˘ل˘˘مو
لوؤؤ˘صسم˘لآ بل˘ط ا˘م˘ك ،ة˘حÓ˘ف˘لآ
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لآ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لآ ن˘˘ع لوألآ
ني˘لوؤؤ˘صسم˘لآ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ب
ةعباتملآ قا˘ي˘صس ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ
مت يتلآ طاقنلآ فلتخمل ةيدجلآ
ءا˘ط˘عإآ ة˘ي˘مآز˘لإآ ا˘ه˘ي˘لإآ قر˘ط˘˘ت˘˘لآ
نم تافلملآ هذهل ةيفاكلآ ةيانعلآ

درآؤ˘˘م˘˘لآ ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘صست لÓ˘˘˘خ
ذيفنت نامصضل ةيداملآو ةيرصشبلآ

ن˘م ةآد˘صسم˘لآ تا˘ه˘ي˘جؤ˘ت˘لآ ل˘˘ك

امي˘صس ل» ة˘ي˘ل˘خآد˘لآ ر˘يزو فر˘ط

ةينهم ةءافك يوذ تآراطإآ نييعت

لك ةعبا˘ت˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘صست ة˘ي˘لا˘ع

تقؤلآ يف ةيمهألآ تآذ تافلملآ

ةطبترملآ كلت اصصؤصصخ نهآرلآ

ةجردملآ تامؤ˘ل˘ع˘م˘لآ ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘ب

تاقيبطتلآ ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘صض

ىلعةلغ˘ت˘صسم˘لآ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلآ

ةلؤصصؤملآو مكحلاصصم ىؤتصسم

لؤقت «ةيزكرملآ ةرآدإلاب ةرصشابم

متخ يذلآ يميرب يلآؤلآ ةلصسآرم

لك عابتإآ ةرورصض ىلع هديكأاتب

ءابو راصشت˘نآ ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لآ تا˘ي˘لآآ

ةرآزو تايصصؤت˘ل ا˘ق˘فو ا˘نورؤ˘ك

ةعباتمل ةينطؤلآ ةنجللآو ةحصصلآ

ل˘˘جأآ ن˘˘م كلذو ءا˘˘بؤ˘˘لآ د˘˘صصرو

.ةيمؤمعلآ ةحصصلآ ظفح نامصض

راهسشإا

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةبانع ةي’و
 ةماعلا نوؤوششلا و ميظنتلا ةيريدم
 ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم

 تايعمجلا بتكم

 ةــيدايقلا ةــئيهلا دــيدجت

يفناج21 يف خرؤوملا60/21 مقر نوناق نم81 ةداملا  ماكحأل اقبط
ةيعمجلل ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت مت دقل تايعمجلاب قلعتملا2102
:    ةامسسملا ةيئلولا ةيلحملا

-ينوبلا ةيدلب- ةلاسصألا ةيواسسيعلا ةيفاقثلا ةيعمجلا

0202/30/31 خيراتب80 مقر تحت ةدمتعملا

 يلع دمحم ةعقروب:سسيئرلا
- ينوبلا305 - مقر20 ةردسسوب يح:رقملا

0202/50/72 aasrehkA / buP
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ةبيبشش تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا ةرادإا نأا ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
تل˘شصو˘ت د˘ق ،لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘شش ضسي˘˘ئر˘˘لا

ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تل
ل˘جأا ن˘م ،ملا˘ك˘˘ل˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا ق˘˘با˘˘شسلا
““يرا˘˘ن˘˘ك˘˘˘لا““ ىلإا د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ة˘˘فا˘˘شضإلا ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
عا˘فد˘لا ط˘خ ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا

،ىلوألا ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب
ضسي˘˘˘˘ئر نإا˘˘˘˘˘ف ،ه˘˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘˘فو
تلا˘˘شصتا ط˘˘˘بر د˘˘˘ق نا˘˘˘ك ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ششلا

هل ميدقت لجأا نم ،ملاكلب عم ةفثكم
قيرفلا ىلا ما˘م˘شضنÓ˘ل ا˘ي˘م˘شسر ا˘شضر˘ع
ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
قير˘ف˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘تر˘ب˘خ
ىل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىل˘˘ع
ةيراقلا ةشسفانملاو ،ةلوطبلا ىوتشسم
لÓ˘م ضضر˘ع ءا˘جو،ل˘هأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘˘ف
ل˘ي˘حر˘لا ضضيو˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ملا˘ك˘ل˘ب˘˘ل
ثي˘ح ،ود˘ع˘شس ل˘ي˘ب˘˘ن بعÓ˘˘ل د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا
ةيدملا يبملوأل قباشسلا بعÓلا ىهنأا

هتبا˘شصإا بق˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘تر˘ما˘غ˘م
ة˘˘ط˘˘برألا ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
هذ˘˘ه ته˘˘نأاو ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شسكا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ““يرانكلا““ دئاق مشسوم ةباشصإلا

ديدجت مدعو ليحرلا كلذ دعب ررق

رهششلا ةياهن يف يهتني يذلا ،هدقع
ثد˘ح م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ءو˘˘شس بب˘˘شسب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ةرادا ضسلجم ءاشضعأا ضضعب نيبو هنيب
د˘يد˘ج˘ت د˘شض او˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

برد˘˘م ىر˘˘˘يو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع

يدانلا ةرادإاو ينافلزلا نماي قيرفلا
را˘˘ي˘˘خ˘˘لا و˘˘ه ملا˘˘ك˘˘ل˘˘ب نأا ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘˘لا
يذ˘˘لا ،عا˘˘فد˘˘لا ل˘˘ك˘˘ششم ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘ث˘˘ملا
،ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ع˘˘شض ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ىح˘˘شضا

ةدا˘˘عأا ملا˘˘ك˘˘ل˘˘ب ىل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘شس ثي˘˘˘ح

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘مو عا˘˘˘فد˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت
هنا ةشصاخ ،ةمئÓملا ةعرجلا نابششلا

ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا ن˘˘م كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
مهتدعاشسمو ،رشصان˘ع˘لا هذ˘ه ر˘ي˘طأا˘ت˘ب

.مهيدل ام لشضفأا ميدقت ىلع
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قوشس يف هفده يلاطيإلا يلوبان يدان ددح

وروأا نويلم002 عمجب لبقملا تلاقتنلا

مهاشسيشسو ،ةيلاحلا ةيلاملا ةمزألا ةهجاومل

،ة˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف مÓ˘˘غ يزو˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيلا˘ط˘يإلا ““ترو˘ب˘شس يا˘ك˘شس““ ة˘ط˘ح˘م تر˘كذو

نم وروأا نويلم002 عيمجت ديري يلوبان نأاب

نلآاو يلا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك بنا˘ج˘ب ،مÓ˘غ ع˘ي˘ب

نأاب ةطحملا تحشضوأاو ،كيليم ضشويداكرأاو

يلاحلا ليجلا ةرتف نأا كردت يلوبان ةرادإا

ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب˘ل ىع˘شست˘شسو ،ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن ىلإا تل˘شصو

،وزوتاغ ورانيج بردملا ةدايق تحت ديدج

،د˘مألا ل˘يو˘ط اد˘ق˘ع ه˘ي˘ل˘˘ع ضضر˘˘ع˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا

،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ىل˘˘ع ر˘˘ب˘˘كألا نا˘˘هر˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘شسو

نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘˘شس ضسيرا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ردقي رعشسب ،لوبرفيلو دتيانوي رتشسششنامو

يف كيليم مجاهملا ودبيو ،وروأا نويلم09ـب

بعل برتقي امنيب ،ضسوتنفوج ىلإا هقيرط

،نو˘تر˘ف˘يإا وأا نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ن˘م نلآا ط˘شسو˘لا

يرود˘˘لا ىلإا مÓ˘˘غ دو˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شس ح˘˘˘جرألا ىل˘˘˘عو

لكششب يفاعتلا نع زجع نأا دعب ،يشسنرفلا

يف هتقحل يتلا ةبكرلا تاباشصإا نم لماك

.ةريخألا تاونشسلا

ةلاسسر هجوي ةكدادز بونجلا يدان ةبهوم
 يسضاملب ـل ةحسضاو

ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا كل˘˘م˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
تايرودلا فلتخ˘م ي˘ف بهاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
اهدجاوت رشصتقي دعي مل يتلاو ،ةيبوروألا

برد˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ،ط˘ق˘ف ا˘شسنر˘ف ي˘˘ف
ةديدع تارايخ مامأا يشضاملب لامج ينطولا
نأا م˘˘غر ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ل
ازا˘ج˘نإا تق˘ق˘ح ا˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسألا

تجوت نأا دعب ،رشصمب يشضاملا فيشصلا اريبك

كل˘ت ن˘ي˘ب ن˘˘مو،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا بق˘ل˘˘ب
،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن بعل ،بهاو˘˘م˘˘لا

ىلإا د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ح˘˘م˘˘ل يذ˘˘لا ،ة˘˘كدادز م˘˘ير˘˘ك
Óبقتشسم رئازجلا بختنمل بعللا يف هتبغر
لشصاوتلا عقومب هباشسح ربع هفششك ام اذهو

91) ةكدادز ماقو ،““مار˘غ˘ت˘شسنإا““ ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ضصاخلا ““يروتشس““ ربع هل ةروشص رششنب ،(اماع
،يرئازجلا بختنملا ضصيمقب وهو هباشسحب
ة˘ه˘جو˘م ة˘لا˘شسر ا˘ه˘نأا ىل˘ع ءا˘ح˘يإا ي˘ط˘ع˘ي ا˘م˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘ل بع˘ل˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ل
نم اطرشش ربتعي رمألا اذه نأا امك ،رئازجلا
تقو ي˘ف حر˘شص يذ˘لا ،برد˘م˘˘لا اذ˘˘ه طور˘˘شش
ل˘ي˘ث˘م˘ت بعل يأا ن˘م بل˘ط˘ي ن˘ل ه˘نأا˘˘ب ق˘˘با˘˘شس
هشسفنب وه ربعي امدنع لإا ،رئازجلا بختنم
فيدر عم ةوقب ةكدادز رهظو ،كلذ يف هتين

8102 ما˘ع ف˘˘ي˘˘شص ه˘˘ل م˘˘شضنا يذ˘˘لا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
عم ،ي˘شسنر˘ف˘لا ضسي˘ن يدا˘ن ة˘شسرد˘م ن˘م ا˘مدا˘ق
ةشصر˘ف˘ب ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ظ˘ح ه˘نأا م˘ل˘ع˘لا
بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن˘ل لوألا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

ولراك قيرفلل ق˘با˘شسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ق˘فر
ةب˘هو˘م˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عإا ىد˘بأا يذ˘لا ،ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا
،ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘شسو بعل ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

غلبي يذلا ميكح وه رخآا قيقشش ةكدادزلو

يدا˘˘ن ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘يو (ا˘˘ما˘˘˘ع42) ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
،ةيشسنرفلا ةيناثلا ةجردلاب توف نومريلك
ىلإا مامشضنÓل ةوقب احششرم هرودب ناك يذلا

ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م م˘ي˘عد˘تو ر˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ءا˘غ˘˘لإا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م˘˘يألا
ا˘ي˘ق˘ير˘فا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا

ناكو ،انوروك ضسوريف يششفت ببشسب1202
ق˘˘با˘˘˘شس تقو ي˘˘˘ف ىلدأا د˘˘˘ق ة˘˘˘كدادز م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ح

هقيقشش عم يلودلا هلبقتشسم لوح حيرشصتب
ا˘˘نأا تجر˘˘خ˘˘ت˘˘شسا د˘˘˘ق˘˘˘ل»:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘ير˘˘˘ك
،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ر˘ف˘شس يزاو˘ج م˘ير˘ك ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ششو

،رئازجلا بختنمل بعللا وهو حشضاو انرايخ
يدان عم هشسفن ريوطت ىلع لمعي نآلا وهو
.““يشضاملب ةقثب ىظحي نأا لبق ،يلوبان

 ”يقيرفإلا نع اديعب يلبقتسم نع ثحبلا يف ايدج ركفأ ترص“ :رثيخلب
يرئازجلا عفادملا ناكو ،ةرتف ذنم ةقلاعلا هتاقحتشسم ىلع هلوشصح مدع لاح يف ،يدانلا عم هدقع خشسف يف ايدج ركفي هنأاب ،يشسنوتلا يقيرفإلا عفادم ،رثيخلب راتخم يرئازجلا بعÓلا فششك

خشسفل مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا وأا ،ةريخألا رهششألا لÓخ ،يدانلا ىدل ةقلاعلا هتاقحتشسم ىلع لوشصحلاب اهبلاطي يقيرفإلا ةرادإل اباطخ ،لشسرأا دق
ريكفتلا ىلإا ينعفدي رمألا اذهو ،نيلوئشسملا نم يدج كرحت نود تشضقنا اهنكل ،ةقلاعلا يتاقحتشسم ديدشستل ةلهم يقيرفإلا ةرادإا تحنم دقل““ :ةينويزفلت تاحيرشصت يف رتيخلب لاقو ،هدقع
نم ديدعلا كلتمأا يننكل ،يقيرفإÓل ةيولوألا حنمأا يننأا حيحشص ،اهفقوم ديدحتل يدانلا ةرادإا يب لشصتت مل لاح يف يدقع خشسف يف ايدج ركفأا““ :عباتو ،““يدانلا نع اديعب يلبقتشسم يف ايدج

““ليحرلل ارطشضم نوكأاشسو ،ةيجيلخلا ضضورعلا
ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبش

““يراـــنكلا““ تـــيب ىلإا دوـــعي م’اـــكلب

ىشضرملا لافطألا عم ،يدنام ىشسيع يرئازجلا يلودلا عفادملا لعافت
يشسنرفلا يلودلا ،ضسيتيب لاير يف هليمز ةقفر ،كرابملا رطفلا ديع ةبشسانمب
ويديفلا ةينقتب رششابم لشصاوت ربع ،ريقف ليبن ،ةيرئازجلا لوشصألا بحاشصو

لافطأا ةلباقمل رطفلا ديع ةشصرف يدنام لغتشساو ،اشسنرفب تايفششتشسملا دحأا عم
ثيدحلا مهعم لدابت ثيح ،تنرتنإلا ىلع رششابم لشصاوت ربع ،ىشضرم نيملشسم
ةبراحمل مهتايونعم عفري نأا هناشش نم يذلا رمألا ،ديعلا لولحب مهأانهو ،ةباعدلاو

ثيح ،ةشصرفلا هل تحنشس املك ،ةينماشضتلا تاوطخلا ىلع يدنام بظاويو ،ضضرملا
تاردابم عيمج يف رشضحو ،اينابشسإاب لافطأÓل ىفششتشسم يشضاملا مشسوملا لÓخ راز

ةقفر تابيردتلل يدنام داعو ،ةلوفطلا رودو تايفششتشسملا هاجت يرئازجلا بختنملا
برشض يذلا انوروك ضسوريف راششتنا ببشسب ليوط فّقوت دعب ،ةرتف ذنم ،ضسيتيب لاير

اريبك اددع Óجشسم ،ةلئاه ماقرأاب اينابشسإا
ليحرلا يدنام يونيو ،تايفولا نم

ةياهن عم يشسلدنألا يدانلا نع
نأا لمتحملا نم ثيح ،مشسوملا

يرودلاب اهدعب لاحرلا طحي
ثلاث نوكيل ،زاتمملا يزيلجنإلا

.هيف بعلي يرود
ديلو.ف

ةينطولا ةطبارلل ةعبا˘ت˘لا طا˘ب˘شضنلا ة˘ن˘ج˘ل ترر˘ق
فا˘ف˘لا ط˘ي˘شسو ىلإا ءا˘عد˘ت˘شسا ه˘ي˘جو˘ت ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
طا˘˘ب˘˘شضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ما˘˘مأا لو˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل يواد˘˘ع˘˘شس م˘˘˘ي˘˘˘شسن
يراجلا يا˘م82 ضسيمخلا موي ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘ب

قافول ماعلا ريدملا ىوكشش دعب ،هلاوقأل عامتشسÓل
يتوشصلا ليجشستلا ضصوشصخب ،ةيافلح دهف فيطشس
ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ي˘قÓ˘خألا ة˘ن˘ج˘ل تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،بر˘˘شسم˘˘لا
7 دحألا موي يوادعشسل اشضيأا ةوعدلا هيجوتب فافلل

ي˘تو˘شصلا بير˘شست˘لا ة˘ي˘شضق تذ˘خأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘˘ج
فششكل فارطألا عيمج كرحت دعب ةريطخ اداعبأا

تاقيقحتلا جئاتن راظتنا يف ،بيرشستلا اذه ةقيقح
قافولل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘ي˘كأا˘ت ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ة˘ي˘ن˘مألا

قا˘ي˘شس ي˘فو ،كر˘ب˘ف˘˘م بر˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا نأا ىل˘˘ع
قافو ،يروت كيلا˘م بعÓ˘لا ي˘ما˘ح˘م ر˘ع˘ششأا ،ل˘شصف˘ن˘م
ةتشسب ةردقملاو بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘فد˘ل ف˘ي˘ط˘شس
يماحملا نأا مولعمو ،افيفلا ىلإا هجوتلا لبق رهششأا
ـل قباشسلا بعÓلا عافد وه ميلشس نب ميلشس يشسنوتلا
و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا ،““بو˘˘م˘˘لا““
ة˘˘يو˘˘شست م˘˘ت˘˘ت˘˘شسو ،ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘ل ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا

بارعأا ن˘يد˘لاز˘ع هد˘كأا ا˘م˘ب˘شسح بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
غ˘ل˘ب˘يو ،ي˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لاو ةرادإلا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر
متيو ميتن˘شس نو˘ي˘ل˘م003 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م لوألا ر˘ط˘˘ششلا

غ˘ل˘ب˘م˘لا ا˘م˘ي˘ف ،كرا˘ب˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ع˘˘فد
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘م ه˘ع˘فد م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
،يرا˘ج˘لا ي˘شضا˘ير˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ير˘˘خآلا

و˘ح˘ن˘ب رد˘ق˘ت يرو˘ت بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
نيبعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم حوار˘ت˘ت ا˘م˘ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
مشسوملا ةياهن ةياغ ىلإا نييرادإلاو قافولا مقاطو
لعج ام وهو ،ميتنشس رايلم02 ىلإا51 نيب يلاحلا
غلبملا اذه ريفوتل ةيقيقح ةطرو يف قافولا ةرادإا
ةيمومعلا تاطلشسلا تاناعإا ديمجت لظ يف ،مخشضلا

رداشصم دوجو مدع نع Óشضف ،انوروك ةحئاج ببشسب
.نهارلا تقولا يف ىرخأا لخد

بيجن.ج

يرئازجلا يلودلل ةهجو برقأ نوكيس يسنرفلا يرودلا

حياس نب ديري يلحاسلا مجنلا
 وروأ فلأ004 طرتشي لقمو

دق حياشس نب اشضر لئابقلا ةبيبشش يدان بعل نأاب ةيشسنوت ةيمÓعإا رداشصم تفششك
لÓخ يلحاشسلا يشضايرلا مجنلا فوفشص ىلإا لاقتنلا نم ىندأا وا نيشسوق باق حبشصأا
5 دوقع خشسف ،يشسنوتلا ي˘ل˘حا˘شسلا م˘ج˘ن˘لا يدا˘ن ن˘ل˘عأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

هفوفشص ديدجتل يشسنوتلا يدانلا ةطخ نمشض كلذو قيرفلا فوفشص نمشض نيبعل
لاقتنا ضضراعي ل لÓم فيرشش لئابقلا ةبيبشش ضسيئر ،ةباششلا رشصانعلا ىلع دامتعلاو
نع لقي ل غلبم نويشسنوتلا نولوؤوشسملا عشضي نأا طرششب يلحاشسلا مجنلا ىلإا همجاهم
ثلا˘ث˘لا طو˘ششلا ة˘شصح ىل˘ع ا˘ف˘ي˘˘شض ه˘˘لوز˘˘ن لÓ˘˘خ لÓ˘˘م ف˘˘ششك ثي˘˘ح ،وروأا ف˘˘لأا004
ةبشسنلاب ادج ديفم ةيشسنوتلا ةلوطبلا ىلإا نيبعÓلا لقن نأاب يرئازجلا نويزفلتلل
ةيدنلا ءاشسؤور نم ديدعلا ضسكع كلذو ،امومع ةيرئازجلا ةركلاو ةيرئازجلا ةيدنÓل
،ضسنوت بوشص نييرئازجلا نيبعÓل ةيعامجلا ةرجهلا ارخؤوم اودقتنا نيذلا نيرخلا

هنا ىلا راششيو ،ضسنوت يف نييلحم ايقيرفا لامشش يبعل رابتعا ةيقافتا نم نيديفتشسم
يرودلا ىلا يرانكلا فوفشص نم نيبعل لقنب لÓم ماق ،يدانلا ةشسائر هيلوت ذنم
.يلحاشسلا مجنلا ىلا ضشوششنخوب ميلشسو يجرتلل يتيشش ضسايلا امه و يشسنوتلا

فيطشس قافو

ةريطخ اداعبأا ذخأات يتوسصلا بيرسستلا ةيسضقو قيرفلا رسصاحت نويدلا

وروأا نويلم002 عمجل يلوبان ةطخ نمسض مÓغ

ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م ط˘خ ير˘شصم˘لا زد˘ي˘مار˘ي˘ب يدا˘ن و˘لوؤو˘شسم ح˘ت˘ف
م˘ج˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف بعل ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل م˘˘ير˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘تا˘مد˘خ ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ،ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘حا˘˘شسلا
ريدملا ،ديع حودمم لشصاوتو ،ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا
ع˘م ة˘ي˘شضا˘م˘لا ما˘يألا لÓ˘خ ،زد˘ي˘˘مار˘˘ي˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ىلع فرعتلاو هيأار عÓطتشسا لجأا نم هلامعأا ليكوو يبيرعل

يلو˘ئ˘شسم ي˘ع˘شس ل˘ظ ي˘ف كلذ ي˘تأا˘ي ،ة˘ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘لا تا˘ب˘ل˘ط
ةلشصاوم لجأا نم ةيوق تاقفشص عم دقاعتلل زديماريب يدان
ةيلحملا تلوطب˘لا ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

،مجاهملا زكرم يف يبيرعل ميرك بعليو ،ةيقيرفإلا كلذكو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب كل˘˘ت˘˘م˘˘يو
ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘يد˘نأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بوروأا ضضور˘˘ع بنا˘˘ج ىلإا ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا

يدا˘م˘لا ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا نأا ““42 ةر˘ها˘ق˘لا““ ع˘قو˘م ف˘ششكو ،ة˘ي˘˘كر˘˘تو
ىلإا لشصو زديماريب يدان بناج نم يبيرعل ىلع ضضورعملا

ددعل يرئازجلا مجاهملا كÓتما لظ يف ايونشس رلود نويلم
.هتبعج يف ضضورعلا نم

ديلو.ف

 يبيرعل عم تاضوافم طخ نوحتفي يرصملا زيدماريب يدان ولوؤسم

جيريرعوب جرب يلهأا

فيطسس ةارابم فلم يف نوعطلا ناجل تارارق بقرتت يلهأ’ا ةرادإا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل ل˘شصف ي˘˘ل˘˘هألا ةرادإا بقر˘˘ت˘˘ت
رود˘شص بق˘ع ه˘ت˘ع˘فر يذ˘لا ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لا ثاد˘حألا ضصو˘شصخ˘ب ،طا˘ب˘شضنلا ة˘ن˘ج˘ل تا˘بو˘˘ق˘˘ع
قا˘فو را˘ج˘لا ما˘مأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ة˘ق˘با˘شسم ن˘˘م با˘˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
ريذن ماعلا ريدملا لمأاي ثيح،55 توأا02 بعلم يف فيطشس
تشس ي˘ف را˘شصنألا ن˘م يدا˘ن˘لا نا˘مر˘ح ة˘بو˘ق˘ع ضضف˘˘خ ي˘˘ف ،دا˘˘نزو˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل نأا ا˘م˘ل˘ع ،ر˘ث˘كألا ىل˘ع تاءا˘ق˘˘ل ثÓ˘˘ث ىلإا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
فلم ةشسارد ي˘ف ل˘شصا˘ح˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ترر˘ب فا˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا نو˘ع˘ط˘لا
،انوروك ضسوريف راششتنإاب ةطبترملا ةيلاحلا عاشضوألا ىلإا ،يبرادلا

نوعطلا يف لشصفلا لجأا نم ةنجللا عامتجإا دقع مدع متح يذلاو
ىلع ليو˘ط تقو رور˘م ل˘ظ ي˘فو ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا

يبرادلا ءاقل اهفرع يتلا ثادحألا دعب جربلاب توأا02 بعلم قلغ
تاريشسفت تبلط ،يدامح نب ضسيئرلا ةرادإا نإاف ،فيطشس قافو مامأا

ةيلمع يف عورششلا رخأات ببشس لوح ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم نم
يرورشضلا نم هنأا ةرادإلا تدكأا ثيح ،بعلملا يف ةيشضرألا ةنايشص

ىنشستي ل ىتح ،ةنكمملا لاجألا برقأا يف لاغششألا يف قÓطنلا
ةشصاخ ،Óبقتشسم هيشسفانم لابقتشسل رخآا بعلم نع ثحبلا يدانلل

،مداقلا رهششلا ةيادب عم ةشسفانملا لامكتشسإل ةدوعلا رارقإا لاح يف
تابيردتلاب ضصاخ بعلم نع ثحبلاب ابلاطم يلهألا نوكيشس ثيح
.نيشسفانملا لابقتشسل رخأاو

بيجن.ج

ريخ اهبعل ةداعتشسا يف ةمشصاعلا ةيدولوم يدان ةرادإا بغرت
عم ،ة˘ل˘ب˘ق˘ُم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘شس ي˘ف ،ي˘قوزر˘م ن˘يد˘لا
تاونشس4 ةبوقع نم د˘ئا˘ع˘لا ق˘با˘شسلا د˘ي˘م˘ع˘لا م˘جا˘ه˘م نأا م˘ل˘ع˘لا

ةيدولوم نيب يمشصاعلا يبرادلا يف ةروظحم داوم هلوانت ببشسب
ةطبارلا ةلوطب نم11 ةلوجلا يف0-0 رئازجلا داحتاو رئازجلا
هتد˘م د˘ق˘ع ه˘ط˘بر˘ي،5102-6102 م˘شسو˘م˘ل ضسي˘ل˘ي˘˘بو˘˘م ىلوألا

ناوج رهشش يهتني ةدكيكشس ةبيبشش يلاحلا هقيرف عم نيمشسوم
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل ا˘˘فاد˘˘ه ىل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘بإا نا˘˘كو،1202
ع˘ير˘شس فو˘ف˘˘شص ي˘˘ف4102-5102 م˘شسو˘م˘ل ىلوألا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا م˘ج˘ن ح˘لا˘شصل ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ىندأا وأا ن˘ي˘شسو˘ق با˘ق ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ثيح ،ىطشسولا ةعومجمل˘ل يوا˘ه˘لا م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا
ل˘ق˘لا قا˘فو د˘شض يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف9102 رب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش كرا˘شش
د˘ن˘م ىشسو˘م نا˘م˘حد برد˘م˘لا ه˘كر˘ششأا ثي˘ح ،ا˘ك˘ما˘شسا˘˘ي˘˘لا ناو˘˘لأا˘˘ب
مدعب يشضاقلا يلارديف˘لا بت˘ك˘م˘لا رار˘ق˘ب مد˘شص ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ياد˘ب˘لا
طقف ءافت˘كلاو ن˘ي˘حر˘شسم˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ب ةاو˘ه˘لا ة˘يد˘نأل حا˘م˘شسلا

وتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ةزا˘جإا03 كل˘ه˘ت˘شست م˘ل ي˘ت˘لا قر˘ف˘ل˘ل حا˘م˘شسلا˘˘ب
عيقوتلا ررقيل ،ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تازا˘جإلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا˘ب ي˘ف˘ي˘شصلا

يفناج رهشش ضسامشسيج˘لا ق˘ير˘ف ع˘م قا˘ف˘تلا م˘ت˘ي˘ل ،ر˘خأا ق˘ير˘ف˘ل
˘ما˘ق˘م˘لا زا˘ب˘لا ضصبر˘ت˘ب ةر˘ششا˘ب˘˘م كاد˘˘نأا ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأا ثي˘˘ح،0202
د˘ي˘م˘ع˘لا م˘ج˘ن نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ج˘مد˘نأا ن˘يأا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شسب
ةركف ةرجانملا دحأا هيلع حرتقأا يقوزرم نيدلا ريخ قباشسلا
يندبلاو ينفلا هاوتشسم ةداعتشسل ةاوهلا ةيدنأا دحا يف بعللا

نيناوق نكل ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا م˘ج˘ن را˘ت˘خأاو ةر˘ك˘ف˘لا˘ب بحر˘ف ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
ةبييب˘شش ق˘ير˘ف˘ي ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل كلذ نود تلا˘ح ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا
ىع˘شسي يذ˘لا ضسا˘م˘شسي˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق بشصلو ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘شس
تر˘ششت˘ناو اذ˘ه ،ضسي˘ل˘ي˘بو˘م ىلوألا ة˘ط˘بار˘ل˘ل دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
ةد˘ك˘ي˘ك˘شس ة˘ب˘ي˘ب˘شش مو˘ج˘ه بل˘ق ضضفر ة˘عا˘ششا ي˘شضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا

مادقتشسلا ةنجل يف وشضع نكل ةيدولوملا ىلإا ةدوعلا يقرزرم
نأا د˘كأاو ة˘عا˘ششإلا هذ˘ه بذ˘ك ضشوا˘شش م˘ي˘هار˘بإا ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘لود˘˘لا
وهو ةوقب داع يقوزرم نأا فرتعأا هنكل هب لشصتت مل ةرادإلا

يقوزرم نيدلا ريخ تافشصاومب بعل دجت املقو ،زاتمم بعل
عم دقعب طبترم لازي ل هنأاو ،هلغششي يذلا بشصنملا يف طششني
1202. ناوج ةياغ ىلإا ضسامشسيجلا هقيرف

قيلششوب يزمر

يدا˘ن ع˘فاد˘م ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘شسح فر˘ت˘˘عا
ضضوخ يف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش
نم حومط قيرف ع˘م ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت

ىلإا اريششم ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا جرا˘خ
ىلع ضصرحيشسو ضضورع ةدع كلتمي هنأا

ي˘ف ةدا˘ي˘˘ع ن˘˘ب لا˘˘قو ،ة˘˘يور˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘شسارد
ي˘فد˘ه““ :ضسمأا لوأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ضضوخ ىقبي ،لبقملا مشسوملا يف لوألا

،ي˘˘جرا˘˘خ دا˘˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
ةشسفانملا ىل˘ع ردا˘قو ،حو˘م˘ط˘لا كل˘ت˘م˘ي

د˘يرأا ة˘حار˘شص““ :فا˘شضأاو ،““با˘ق˘لألا ىل˘˘ع
لشصحأا ىتح ،يلاعلا ىوتشسملا يف بعللا

ينطولا بختنم˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ة˘شصر˘ف ىل˘ع
ضضورعلا نم ريثكلا يدل ،اددجم لوألا

ل˘˘شضفألا ضضر˘˘˘ع˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا لوا˘˘˘حأا˘˘˘شسو
ا˘شضر˘ع تي˘ق˘ل˘ت د˘ق˘ل““ :م˘˘ت˘˘خو ،““ا˘˘ي˘˘شضا˘˘ير
هريدم ربع ،ةمشصاعلا داحتا نم ايمشسر
مل يننكل ،يحي رتنع ،ديدجلا يشضايرلا
يفخ˘ي اذا˘م ىرأا˘شسو ،د˘ع˘ب ي˘ف˘قو˘م م˘شسحأا
.““لبقتشسملا يل

 ةدايع نب عم دقاعتلا نامسضب ششنيفوليم يبرسصلا ةنأامطل ىعسست يدوعسسلا ةدج يلهأا ةرادإا

نادÓف يبرشصلا بردملا ةنأامطل اهنم ةلواحم يف ،اهقيرف عافد طخ ميمرت ىلإا يدوعشسلا ةدج يلهأا ةرادإا ىعشست ،هتاذ قايشسلا يفو
ةداج تاشضوافم ،ةدج يلهأا يرجيو ،ةدج يلهأا يعفادمل ينفلا ىوتشسملا نم هجاعزنا ىدبأا دق ضشتيفوليم نادÓف ناكو ،ضشتيفوليم
عافد طشسوتم يشسبعلا لÓط عم اهدقاعت نأاب ،ضشتيفوليم بردملا ،يقارلا ةرادإا تغلبأاو ،ةدايع نب نيشسح يرئازجلا يلودلا عم
تايرابم ةدع دهاشش امدعب ،ةدج يلهأا عافد نم هقلق لقن دق ضشتيفوليم ناكو ،ةبولطملا ةيعافدلا ةبÓشصلا ،قيرفلا حنميشس ،نواعتلا
نب باطقتشسا يف امهم ارود بعلي ،ةدج يلهأا فوفشص يف يليÓب فشسوي يرئازجلا يلودلا دجاوت نأا كشش لو ،مشسوملا اذه قيرفلل

.ةدايع
ديلو.ف

ةدكيكشس ةبيبشش

يقوزرم اهبع’ ةداعتسس’ ططخت ةيدولوملا

 ةنيطنشسق بابشش

 جراخلا يف فارتح’ا““ :ةدايع نب
““بختنملا عم ةيقيقح ةسصرف ىلع لسصحأ’ يليبسس

 هاجت ةيناسنإ ةتفلب موقييدنام
ديعلا ةبسانمب ىضرملا لافطفا
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www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لاوشش40 ـل قفاوملا -5995 ددعلا0202 يام72 ءاعبرألا

82:30

52:21

51:61

53:91

90:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

فيطصسب لإزأإ نيع

 ةيران ةجاردب ةيحايسس ةرايسس مادطسصا يف لجر ةافو
ةتصشم ني˘ب ط˘بإر˘لإ024م˘قر يد˘ل˘ب˘لإ ق˘ير˘ط˘لإ ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ر˘ي˘ط˘خ رور˘˘م ثدا˘˘ح سسمأإ لإوز ع˘˘قو

56 ر˘م˘ع˘لإ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘جر ةا˘فو ي˘ف بب˘˘صست،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘يلو بو˘˘ن˘˘ج لإزإ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب و لÓ˘˘غزر˘˘م
(ميصس) عون نم ةيران ةجإردب (504 وجيب) ةيحايصس ةرايصس مإدطصصإ يف تلثمت ثداحلإ تايثيح،ةنصس
روفو ،ةفيفح حورجب ةرايصسلإ قئاصس بيصصأإ اميف ،ناكملإ نيع يف ةريخألإ هذه قئاصس يفوت نيأإ

، يوÓعي فصسوي ىفصشتصسم ىلإإ نيتيحصضلإ تلقنو ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلخدت ثداحلإ عوقو
ءإوجأإ فلخ يذلإ ميلألإ ثداحلإ إذه بابصسأإ يف قيقحت تحتف يتلإ ينطولإ كردلإ حلاصصم روصضحب
ل ىصسيع.ةقطنملإ ناكصس طصسو ىصسألإ و نزحلاب ةنوحصشم

نيصساطغلا قرف شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ار˘ي˘خآا تن˘كم˘ت
نم مهئÓمز كارصشإابو ةصسبتب ةيندملا ةيامحلل

مأاو شسارهأا قوصسو ةلصشنخب ةيلمع رئاود ةدع
د˘صسب ق˘ير˘غ با˘صش ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نا ن˘م ،ي˘قاو˘ب˘˘لا

ةعاصسلا دودح يف اقرغ هفتح يقل قÓم ةجلو
ةيلمع تبعصصو شسمأا لوأا راهن نم ةصسماخلا
تانيوعلا ةيحانب دصسلا قامعأا نم ةثجلا جارخا
ام˘م ة˘يؤور˘لا ة˘لا˘ح˘ت˘صساو مÓ˘ظ˘لا لو˘ل˘ح˘ل ار˘ظ˘ن
راهنلا ءوصض علط دنع ةيلمعلا ليجأات بلطتت

ىلإا يفوتملا ةثج بحصس يف قرفلا تحجن ثيح
ظفح ةحلصصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت كا˘ن˘ه ن˘مو ر˘ب˘لا

ءدب لبق شصتخملا بيبطلا نم اهتنياعمل ثثجلا
ةقفر ناك ةيحصضلا نأا ركذيو ،نفدلا تاءارجا
ىدوأا يذلا ناكملا شسفنب نوحبصسي هئاقدصصأا
نيعوبصسأا يلاو˘ح ذ˘ن˘م ا˘قر˘غ ر˘خآا با˘صش ةا˘ي˘ح˘ب
ةيندملا ةيامحلل ةدجنلا قرف اريثك تدهتجاو

يف ثحبلا نم ةعاصس21 دعب ةيحصضلا لاصشتنل
ريغو ةلوزعم ةقطنملا نا اصضيأا ريصشنو قامعألا

شسفنتملا ةقطنملا بابصش اهربتعيو ةصسورحم
ةيدلبلا راقتفا لظ يف رطاخملا مغر ديحولا
.ةصصاخ وا ةيمومع حباصسمل

نايفصس ةزمحلا

ةحصصلا ةيا˘م˘ح ن˘ع نا˘ت˘لوؤو˘صسم نا˘ت˘ئ˘ي˘ه تن˘ل˘عأا

امهت˘صضرا˘ع˘م ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا ،ا˘صسنر˘ف ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا

ةجلاعمل ““نيكورولك يصسكورد˘ي˘ه““ ماد˘خ˘ت˘صسا

ريغ هنأا ىلإا تصصلخ ةصسارد دعب ،انوروك ىصضرم

ةيبطلا ““تيصسنل يذ““ ةلجم يف ترصشُن ،لاعف

،اًصضيأا ءوصضلا ،ةصساردلا وفلؤوم طلصسيو.ةقومرملا

يلماح اهل ءاودلا اذه شضرعي يتلا رطاخملا ىلع

ةرازو بلط ىلع ءانبو.دجتصسملا انوروك شسوريف

شسلجملا ىصصوأا ،يأارلا ءادبإل ةيصسنرفلا ةحصصلا

˘ماد˘خ˘ت˘صسا مد˘ع˘ب““ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا

““انورو˘ك جÓ˘ع ي˘ف ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘صسكورد˘ي˘ه

وأا هدر˘ف˘م˘ب ءاو˘صس ،ة˘ير˘ير˘˘صسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا جرا˘˘خ

تنلعأا ،اهب˘نا˘ج ن˘م.يو˘ي˘ح دا˘صضم ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب

ءار˘جإا˘ك““ تأاد˘ب ا˘ه˘نأا ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘يودألا ة˘لا˘˘كو

ةيراجلا ة˘ير˘ير˘صسلا برا˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ““ي˘ئا˘قو

ىصضرم ىدل نيكورو˘ل˘ك ي˘صسكورد˘ي˘ه م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل

يذ““ ة˘ل˘ج˘م ي˘ف ة˘صسارد˘لا ر˘˘صشن ع˘˘فدو.ا˘˘نورو˘˘ك

،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم ةيناطيربلا ““تيصسنل

ىلع اهيرجت يتلا براجتلا قيلعت ىلإا ،نينثإلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ““ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘صسكورد˘˘ي˘˘ه““

ن˘ع اد˘ع ،ا˘صسنر˘ف ي˘فو.ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ح˘˘م˘˘صس˘˘ُي ،ة˘˘ي˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ف ،ط˘˘ق˘˘ف ““ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘صسكورد˘˘˘ي˘˘˘ه““

رارق ىلعً ءانب ،ةريطخلا تلاحلل تايفصشتصسملا

.يبط شسلجم

تابورسشملا نم ةدحو6561 زجحت نمألا حلاسصم
عبسصوب ةعلقب ةيلوحكلا

ةرجاتملإو ةيلوكحلإ تابورصشملإ لقنب موقي ،ةهبصش لحم سصخصش دوجوب ديفت تامولعم رثإإ ىلع
ةعلق ةرئإد نمأل ةعباتلإ ةطرصشلإ حلاصصم تنكمت ، ةيحايصسلإ هتبكرم نتم ىلع ةصصخر نود اهب
ىلع كلذو ،يقإوبلإ مإ ةيلوب مقملإ ،ةنصس72 رمعلإ نم غلابلإ ،ريخلإ إذه فيقوت نم عبصصوب
ذاختإ دعب و .ةصسبت ةيلو وحن ةبانع ةيلو نم اهجتم ناك نيإ12 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتصسم
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح و ط˘ب˘صض م˘ت ،ة˘ب˘كر˘م˘لإ نأا˘صشب و ه˘نأا˘صشب ة˘مزÓ˘لإ ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ تإءإر˘˘جإلإ
ةيصضقلإ يف قيقحت حتف متيل ،روفوب عون نم ةيلوحك ةدحو6561 عومجمب ةيلوحكلإ تابورصشملإ

عوبتم ةصصخر نود اهب ةرجاتملإ سضرغب ةيلوحك تابورصشم لقن لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك و
.اهتحصص ىدم نم دكأاتلإ دصصق قيقحت لحم ةبكرم زجح عم رإرفلإ ةحنجب

نيدلإزع.ل

تانيوعلاب قÓم ةجلو دصسب نيعوبصسأإ فرظ يف

ةسسبتب ناث قيرغ ةثج لاسشتنا

ميكح ةنيطنصسق ةن˘يد˘م ن˘باو ر˘يد˘ق˘لا نا˘ن˘ف˘لا ي˘ق˘ل
ةينف˘لا ة˘حا˘صسلا ن˘م قا˘ط˘ن˘لا ع˘صساو ن˘ما˘صضت را˘كد
ىودعلاب هتباصصا دعب يندملا عمتجملا نع كيهان

لطب فر˘ع˘ي ثي˘ح،91 ديفوك انوروك شسور˘ي˘ف˘ب
طابخ““ قولونو˘م ة˘ع˘ئار بحا˘صصو ا˘ح˘ج ة˘ل˘صسل˘صس
ن˘ي˘يو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘ي˘ب˘ع˘صشب ““و˘عار˘˘ك
.ينطولاو يلحملا
شسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإل ،ي˘ها˘كف˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا شضر˘˘ع˘˘ت

ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل شسمأا لوأا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘خدأا ،ا˘نورو˘ك
(ريبلا) ةعمجوب ظيفحلا دبع ىفصشتصسمب ةصصتخملا
اريبك افطاعت يقل ثيح ،جÓعلا يقلتل ةنيطنصسقب
ةينفلا ةرصسألا مهصسأار ىلعو نينطاوملا فرط نم
مل هنإاف راكد ميكح نانفلا بصسحو ،قرصشلا ةمصصاعب
نم ينا˘ع˘ي نا˘ك ه˘ن˘كلو شضر˘م˘لا شضار˘عأا˘ب ر˘ع˘صشي
ح˘لا˘صصم˘لا د˘صصق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ط˘˘ي˘˘صسب ما˘˘كز شضار˘˘عأا
ليلا˘ح˘ت˘لا ه˘ئار˘جإا د˘ع˘ب تب˘ث ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

،دجتصسملا91 ديفوك شسوريفل لماح هنأا ةمزÓلا
ةيصصخصشب فورعملا يحرصسملاو يهاكفلا لثمملا
ل هنإا لاق ،احج ةيصصخصشب اصضيأاو ““وعارك طابخ““
ذخأاي ناك هنأاو ةصصاخ ،ىودعلا ىقلت فيك يردي

اذه˘ب ة˘با˘صصإلا بن˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ه˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا ل˘ك
يقاولا عانقلا عصضو ىلع بظاوي ناكو شسوريفلا
رهطملا لولحملا لامعتصسا نع Óصضف ،(ةمامكلا)
ميكح نانفلا رهظو ،يعامتجلا دعابتلاب مازتللاو
هتفرغ ةفرصش ىلع نم لطي ،ديعلا مايأا يف راكد
عصضيو يداعلا هصسابل يدتري وهو ،ريبلا ىفصشتصسمب

عم ةيحت˘لا لدا˘ب˘ت˘ي نا˘ك ثي˘ح ،ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ك
نانئمطلا نوديري اوناك نيذلا نينطاوملا شضعب

اذه بنج˘ت˘ل ح˘ئا˘صصن˘لا مد˘ق˘ي نا˘كو ه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘ع
ةمزأا لثمملا بكاوو ،هيف بوغرملا ريغ فيصضلا

،ةطرافلا عيباصسألا لÓخ91 ديفوك ءابو راصشتنا
يتلا ةيوعوتلا ةل˘م˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا لÓ˘خ ن˘م
ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘صشم˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق حر˘صسم ا˘ه˘ق˘˘ل˘˘طأا
نم ناك ثيح ،ششيصشدوب ميرك رارغ ىلع نينانفلا
ى˘˘لإا ح˘˘ئا˘˘صصنو ل˘˘ئا˘˘صسر او˘˘ه˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا ل˘˘ئاوألا
بع˘صشلا ل˘ك ى˘لإا م˘ه˘ئارو ن˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا
.ةياقولاو نمألا طورصشب مازتلÓل يرئازجلا

زاكعوب لامج

مصساب ةثدحتملا وريتنوم شسوصسيخ ايرام تدافأا
داد˘ح˘لا تن˘ل˘عأا ا˘هدÓ˘ب نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘مو˘كح˘لا

نم برقي ام حاورأا ىلع مايأا01 ةدمل يمصسرلا

شسوريف ةحئاج ةيحصض اوحار شصخصش فلأا03
اينابصسإا دعتو.ءاعبرألا نم ارابتعا كلذو ،انوروك
ي˘˘ف شضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م ارر˘˘صضت لود˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا ىد˘˘حإا
دعب ةيفحصص ةدافإا يف ةثدحتملا تفاصضأاو.ملاعلا

شسي˘كن˘ت م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ءارزو˘لا شسل˘ج˘م˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
دÓبلا يف ةماعلا تاصسصسؤوملا لك ىلع مÓعألا

ةد˘˘م لاو˘˘ط ة˘˘ي˘˘بر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ف˘˘صسلا ن˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ةيمصسر مصسارمب دادحلا ةرت˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘صسو.داد˘ح˘لا
ءار˘ج او˘فو˘ت ن˘م ن˘ي˘بأا˘ت˘ل ة˘لود˘لا شسي˘ئر ا˘هدو˘ق˘ي
ى˘لإا نآلا ى˘ت˘ح م˘هدد˘ع ل˘صصو ن˘يذ˘لاو شضر˘˘م˘˘لا

.43862

ةنيطنصسقبانوروك سسوريفب احج ةلصسلصس لطب ةباصصإإ دعب

راكد ميكح ريدقلا نانفلا عم قاطنلا عسساو نماسضت

اينابسسإاب انوروك اياحسض ىلع مايأا01 ةدمل يمسسر دادح

”زافق لصيف“ باشلا نع جارفإلا
ةيرادج حصسم ىلع مدقأا يذلا ““زافق لصصيف““ باصشلا ةيصضق يف قيقحتلا ةلصصاوم ،ةماعلا ةباينلا تبلط
هيماحم لاقو.عافدلا ةئيه يف نيصسصسأاتملا نيماحملا دحأا هب دافأا ام بصسح ،““ديعلوب نب ىفطصصم““ ةحاصس

دقو ،قيقحتلا تايرجم ةلصصاوم تبلط ةماعلا ةباينلا نإا ،ايماحم02 نم ةلكصشملا عافدلا ةئيه نع ةباين
متي املثم ةيحطصس تصسيلو ةقيمع ةيصضقلا نأا ،يماحملا حصضوأاو.ةءاربلا ةلدأاب عنتقت مل اهنأا كلذ ينعي

ىفطصصم ديهصشلل لاثمت دييصشتب ،ىطصسولا رئازجلا ةيدلب تماق نيأا،4102 ةنصس ىلإا دوعت ثيح ،اهلوادت
يف ىرخأا لاغصشأا زاجنإاب ايجيردت تماق ةيدلبلا حلاصصم نكل ،همصسا لمحت يتلا ةحاصسلا يف ،ديعلوب نب
اهرثإا موقيل ،ةيطئاح تاموصسر زاجنإاب تماق مث ،طقف ““شسأارلا““ تكرتو لاثمتلا ةلازإاب تماقو ةحاصسلا
ةلصصب تمت ل اهنإا لاق يتلا تاموصسرلا ىلع اجاجتحا ةيدلبلا حلاصصمل ىوكصش ميدقتب ““زافق لصصيف““
ىقلتو ،ينطولا خيراتلاو ةروثلاب ةقÓع اهل ىرخأا تاموصسرب اهلادبتصساو اهوحم بلطو ،رئازجلا خيراتل
بابصش ةقفر لخدتيل تاموصسرلا كلت ةلازإاب حلاصصملا مقت مل تقولا رورمبو .ةيدلبلا نم ايوفصش لوبق
فلكملا ةلودلا بتاكو ىطصسولا رئازجلا ةيدلب هرثإا ىلع لخدت يذلا لعفلا وهو ،اهتلازإا ىلع مدقيو
ةئيه وصضع لاق ،ةمكحملا مامأا هميدقت ةداعإا خيرات لوحو.ةيمصسر ىوكصش عاديإاب اماقو يفاقثلا جاتنإلاب

.يليمكتلا قيقحتلا لامكتصسا دنع ةماعلا ةباينلا ةطلصس ديب رمألاو اموي51 دعب نوكي دق هنإا ،عافدلا

انوروك ىسضرم جÓعل ““نيكورولكلا““ مادختسسا فقوت اسسنرف

نع ثحب ةلمح دوقت ةيكرتلا تارابختسقا
يفاذقلا مقسإلا فيس

ةلمح دوقي ةيكرتلا تارباخملا زاهج““ نإا ،اهلوق ةيبيل رداصصم نع ““ةيرابخإلا ايقيرفأا ةباوب““ ةلاكو تلقن
.““يفاذقلا مÓصسإلا فيصس نع اثحب ،ةيبيللا ةمصصاعلا يبرغ بونج يبرغلا لبجلا ةقطنم يف ششيتفت
قباصسلا فرصشملا فيرصشلا دلاخ اهريدي ةديدج ةفرغ تأاصشنأا ةيكرتلا تارباخملا““ نأا رداصصملا تفاصضأاو
فيصس نع ثحبلا اهفادهأا نيب نمو ،جاحلاب ميكحلا دبع يكرتلاو ،شسلبارط يف ةبصضهلا نجصس ىلع
ةلاكولا تتفلو.““يصسايصسلا هرود ءاهنإاو ةيلودلا تايانجلا ةمكحمل هميلصستو هلاقتعا وأا هلايتغل مÓصسإلا
عدرلا ةوق ايصشليم نم تايرحت رصصانع““ نأا ،يراجلا ويام علطم تركذ تناك ةيلحم ريراقت نأا ىلإا

مك631 دعب ىلع ةعقاولا ناتنزلا ةنيدم ىلإا تللصست ،قافولا ةموكح يف ةيلخادلا ةرازول ةعباتلا ةصصاخلا
ةيلمعلا نأاو ،يفاذقلا مÓصسإلا فيصس ناكم ديدحتل ،يبرغلا لبجلا ةمق ىلعأا يف ،شسلبارط يبرغ بونج
ششيجلل نيمعاد نيب اماصسقنا دهصشت يتلا ةنيدملا يف جارصسلا زياف ةموكحل يلاوملا قصشلا نم معدب تمت
يصسايصسلا طصشانلا نع ةلاكولا تلقن ،ىرخأا ةهج نم.““قافولا ةموكحل نيلاوم نيرخآاو يبيللا ينطولا
تحتو ،نمآاو نصصحم ناكم يف دوجومو ،ةديج ةحصصب مÓصسإلا فيصس نإا هلوق ،ينابعلا دمحم يبيللا

.ةددصشم ةصسارح
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