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ةعاسس42 لÓخ ءافسش ةلاح641 و تايفو7 ،ةديدج ةباسصإإ042

سسوريفلاب تاباصصإا ةليصصح ىلعأا لجصست رئازجلا
ةحئاجلا ةيادب ذنم يجاتلا

دجتسسملإ يجاتلإ سسوريفلاب ةباسصإلإ تلاح يف ريبك عافترإإ نع ةعمجلإ سسمأإ تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ةرإزو تفسشك
 .ةريخألإ ةعاسس42 لÓخ ،تايفو7 و «91ديفوك» دجتسسملإ انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ042 تسصحأإ ثيح,
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ةنجل ضسيئر هنع فششك ام بشسح كلذو
لامج انوروك ضسور˘ي˘ف د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م
عفترا تاباشصإلا ددع نا دكأا يذلا راروف

ضسوريفب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘شصإا58621 ىلإا
دقف ،تايفولا ضصخي اميف امأا .انوروك

دعب ،ةافو ةلاح588 ىلإا يلامجإلا عفترا

ةعاشس42 لÓ˘خ تا˘ي˘˘فو7 ليجشست
ءافششلا تلاحب قلعتي اميف امأا .ةريخألا

ةلاح641 ةحشصلا ةرازو تلجشس دقف

ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ ةديدج ءافشش
ةيادب ذنم ءافششلا تلاح يلامجا عفتريل

يف .ةلاح6609 ىلا رئازجلا يف ةحئاجلا

جÓعلا ىقلتي اشضيرم54 لازي ل نيح
.ةزكرملا ةيانعلا حلاشصم ىوتشسم ىلع
«قاهنم دمحم» روتكدلا عجرأا هتهج نم
تÓيلحتلا رباخمب قباشس يجولويب وهو
ةدوع تاشسوريفلا ملع يف ثحابو ةيبطلا
ددع يف عافترلا ىلا انوروك ضسوريف

ةيراجتلا تاطاششنلا ةدوع ىلا تاباشصإلا
˘ما˘˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘للا مد˘˘عو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلاو
رجحلاو ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.يعامتجلا دعا˘ب˘ت˘لا ة˘شصا˘خو ي˘ح˘شصلا

ركو
ّ

نطوم ىلا اهبنم ثدحتملا تاذ  ر
يف لاثتملا مدع يف هاشصحأا يذلا رطخلا

ماتلا مازتللا مدعك تاءارجإلا نم ةلمج
رجحلا و ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
كو˘ل˘شس ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع اذ˘˘ك و ي˘˘ح˘˘شصلا
لامهإا نع جتني هنمو يعامتجلا دعابتلا

اننكمي ل هبشسح ةيئاقولا رشصانعلا هذه
ىودع˘لا ة˘ل˘شسل˘شس ر˘شسكن نأا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ك
لاقتنل ارظن كلذ نم ضسكعلا ثدحيشسو
يعامتجلا كاكتحلا قيرط نع ىودعلا

رجح وه نطاوملا نأا اقبشسم ملعلا عم
ةليشسو ل و ةيئاقو ةشسايشس يأا يف ةيوازلا

رداقلا هد˘حو و˘ه˘ف ن˘طاو˘م˘لا ي˘عو ر˘ي˘غ
امو انوروك ضسوريف ىلع ءاشضقلا ىلع
لإا ة˘مو˘كح˘لا ن˘ع ةردا˘˘شصلا تاءار˘˘جإلا

.طقف ةلمكم لولح
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نأا رارد يزوف روتشساب دهعم ريدم دكأا

ةباشصملا تلاحلا ددع ىحنم دعاشصت

ىلع رشصتقي ل ارخؤوم انوروك ضسوريفب

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘م˘شش ل˘ب ط˘ق˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ةماقإا نأا ربتعا هنأا ريغ ملاعلا يف لودلا

هل ناك ضسارعألاو ةيلئاعلا تاعمجتلا

تاذ لاق .تلاحلا ددع عافترا يف رود

ضصخي ا˘م˘ي˘ف ه˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا

تلاحلا ددع يف ضسوشسحملا عافترلا

ةيعشضولا هذه نأا ،ةريخألا مايألا لÓخ

اعجرم ملاعلا لود نم ديدعلا اهدهششت

مدع» ىلإا تاباشصإلا يف ةدايزلا هذه

يف اريششم «اي˘ئا˘ه˘ن ضسور˘ي˘ف˘لا ي˘ششÓ˘ت

ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب ى˘لإا تقو˘˘لا تاذ

ليب˘شس ى˘ل˘ع ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تع˘فر

ةرم هق˘ي˘ب˘ط˘ت تدا˘عأاو ا˘ي˘نا˘م˘لأا لا˘ث˘م˘لا

ةي˘نا˘ث ضسور˘ي˘ف˘لا ي˘ششف˘ت بب˘شسب ىر˘خأا

ىرخأا ةهج نم اعدو  .قطانملا ضضعبب

ةظقيلا نم ديزملا ىلإا عمتجملا دارفأا

ىششÓتي مل» ضسوريفلا ماد ام رذحلاو

دعب اموي تلاح لجشست تلاز لو امامت

مازتلا مدع» ىلإا اشضيأا كلذ اعجرم «موي

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘ششألا

مارتحا يف ضصوشصخلا ىلع ةلثمتملا

ءادترا و يعا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘شسم

تاءاشضف˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا

تاءارجإا ي˘هو «ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مألاو

ة˘ي˘شسا˘شسألا˘ب» رارد رو˘ت˘كد˘لا ا˘ه˘ف˘شصو

لث˘م˘ت˘يو .«ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نل يد˘شصت˘ل˘ل
عافترلا يف مهاشس يذلا رخآلا لماعلا
لÓخ تلا˘ح˘لا دد˘ع ي˘ف ضسو˘شسح˘م˘لا
تلا˘ح ل˘ي˘ج˘شست ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا

ةئاملاب71 ىلإا61 نيب حوارتت ةيلئاع
اهنع ن˘ل˘ع˘م˘لا تلا˘ح˘لا عو˘م˘ج˘م ن˘م
تاعمجتلا ضضعب ميظنت ةجيتن كلذو
ع˘ي˘م˘ج» ن˘م م˘غر˘لا˘ب ضسار˘عألا ما˘˘ي˘˘قو
تاطلشسلا اه˘ت˘ه˘جو ي˘ت˘لا تار˘يذ˘ح˘ت˘لا
ءابو رط˘خ لو˘ح ءار˘ب˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

دق يت˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘شسلا ي˘هو «ا˘نورو˘ك
دد˘˘ششو .ع˘˘شضو˘˘لا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت
ةرور˘شض ى˘ل˘ع كلذ˘ك رارد رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
عم ةظقيلاو رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘ت
ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل مرا˘شصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ل˘ماو˘ع˘لا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ز˘جاو˘ح˘لاو

ةيا˘م˘ح ى˘ل˘ع د˘عا˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ريدملا فششك ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .»ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

روتكدلا رئازجلا روتشساب دهعمل ماعلا

ليلحت0052 ءارجإا نع رارد يزوف

ربع انوروك ضسوريف نع فششكلل ايموي

تاذ د˘كأاو .ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

نأا ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا

ددع زيزعت ىلع رهشسي روتشساب دهعم

كلت اميشس تايلولا فلتخمب رباخملا

ةباشصإلا ةبشسن يف ةدايز دهششت يتلا

نيربخم حت˘ف ن˘ع ا˘ف˘ششا˘ك ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ن˘م ل˘كب مدا˘ق˘لا عو˘ب˘˘شسألا ن˘˘يد˘˘يد˘˘ج

.فيطشسو ةبانع يتيلو
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ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وشضع فششك
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘ششف˘ت
لولا بب˘˘شسلا نأا «يوا˘˘ي˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘شضر»
وه انوروك ضسوريف يششفتل يشسيئرلاو
رجحلاو ةمÓشسلا تاءارجإاب ديقتلا مدع
ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘ح˘˘شصلا

نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ح˘شضوأاو .نا˘شضمر

دوعت ةيلئا˘ع رؤو˘ب˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب52
رطفلا ديع دعب براقألا نيب تارايزلل
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ثد˘ح يذ˘لا طÓ˘ت˘˘خلاو
ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ءلؤو˘ه ماز˘ت˘لا مد˘ع
لمعنشسو للخلا نمكم فرعن يلاتلابو
.نيينعملا ةفاك ةدعاشسمب هتجلاعم ىلع
تا˘ي˘شصو˘ت كا˘ن˘ه ه˘نأا ى˘˘لإا را˘˘ششا ا˘˘م˘˘ك
ددع عافترا لوح مدقتشس ةديدج ةيحشص

ةمدقملا ريراقتلا ءوشض ىلع تاباشصإلا
يتلا ةيئابولا .تايرحتلا ةنجل فرط نم
يتلاو نيشسوحلب روشسيفوربلا اهدوقي
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز ط˘ق˘ف ما˘يأا ل˘ب˘ق ته˘˘نأا
تحبشصأا يتلا فيطشس ةيلو ىلإا اهتداق
ايموي يشصحت يتلا تايلولا نيب نم
ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصلا ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا

.«91د˘ي˘فو˘ك» د˘ج˘ت˘شسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
ن˘كم˘ي ل» قا˘ي˘شسلا اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م ضشي˘ع˘ن ا˘ن˘˘نأا لو˘˘ق˘˘لا
اهنيب نم تارابتعا ةدعل ارظن ضسوريفلا
مل يذلا ضسوريفلا راششتنا ىنحنم نازتا
ل هيلعو يلحملا قاطنلا نع جرخي
نأاب ثدحتملا ركذو.«فيوختلل يعاد
نأا ىلإا ر˘ي˘ششت تنا˘ك ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ع˘قو˘ت
تا˘˘˘با˘˘˘شصإلاو ر˘˘˘شسح˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘شس ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
نأا لإا ،ناشضمر رهشش دعب ضضفخنتشس

و˘˘ه بب˘˘شسلاو ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ر˘˘مألا اذ˘˘˘ه
ةديدج رؤوب روهظو نينطاوملا راتهتشسا
ي˘ت˘لا ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘خ ل˘˘خد˘˘ت تب˘˘ل˘˘ط˘˘ت
ةرؤوبلا نأا تأار ثيح ،ةموكحلا اهتلكشش
اهردشصم فيطشس ةيلو يف ةلجشسملا

ة˘م˘ل˘ع˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م ق˘طا˘ن˘م
يفو.ةنيط˘ن˘شسق ة˘يلوو نا˘م˘لو ن˘ي˘عو
ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ا˘عد قا˘ي˘شسلا
نينطاوملا انوروك ءابو ةعباتمو دشصرل
اميشس ةياقولا تاءارجإا مارتحا ةرورشضل
نم يتلا تاما˘م˘كلا ءاد˘ترا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
،ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش
ةرورشضل لإا تاكرحتلا نم ليلقتلاو
فايطشصلا مشسوم يف نحنو ةشصاخ
رثكت نأا يحشضألا ديع باوبأا ىلعو
يلحتلا بجو˘ي ا˘م ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تارا˘يز˘لا
ةطقنل ةدوعلا يدافتل ،ةيلوؤوشسملا حورب

ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ناكو .رفشصلا
نامحرلا دبع ،تايفششتشسملا حÓشصإاو
نم قباشس تقو يف حرشص دق ديزوب نب
يتلا ةمزألا ةيلخ نأاب يشضاملا عوبشسألا
ىلوألا ةرازولاب انوروك ضسوريف عباتت
عشضولا لوح ةق˘ي˘قد تا˘ي˘ط˘ع˘م ا˘ه˘يد˘ل
ةيتايلمع  ة˘ي˘ل˘خ تف˘ل˘ك د˘قو ،ي˘ئا˘بو˘لا
تايلآلاو لئاشسو˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘بو ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت ءار˘˘˘˘جإل
اعافترا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘شسم
ضسوري˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا دد˘ع ي˘ف ا˘ق˘ل˘ق˘م
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
.يحشصلا رجحلا تاءارجا نم فيفختلا

رئازجلا هششيعت ام نأا يوايحم دكأا امك
نم ديدعلا يف ءابولا راششتنا وه ايلاح
˘ماز˘ت˘˘لا مد˘˘ع˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ن˘˘طو˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن
.يحشصلا رجحلا تاءارجإاب نينطاوملا

ةيرحبلإو ةيوجلإو ةيربلإ اهدودح حتف رإرق قيبطت عم ةإزإوملاب

اهيصضارأا ىلإا لؤخدلا لبق انورؤكلا سصحف ءارجإا نم نييرئازجلا يفعت ةيصسنؤتلا تاطلصسلا

:فسشكي رإرد يزوف .. تلاحلإ ددع عافترإإ ببسس سسإرعألإو ةيلئاعلإ تاعمجتلإ ةماقإإ ربتعإإ

«نطؤلا قطانم فلتخم ربع انورؤك سسوريف نع فصشكلل ايمؤي ليلحت0052 ءارجإا»
فيطصسو ةبانع يتيلو نم لكب مداقلا عؤبصسألا رؤتصساب دهعمل نيديدج نيربخم حتف ^

:دكؤويو Óبقتسسم مدقتسس ةديدج ةيحسص تايسصوت دوجو فسشكي «يوايحم» روسسيفوربلإ

«ةيلئاعلا تارايزلا اهببصس انورؤك سسوريفب تاباصصإلا نم ةئاملاب52»

¯ S°∏«º.±
نايب يف رئازجلاب ضسنوت ةرافشس تدكأا
ضصاخلا اهعقوم ىلع هترششن ضسمأا اهل

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تادادعتشسلا راطإا يفو هنأا «كوبشسياف»
موي نم ةيادب ةيشسنوتلا دودحلا حتفل

ةيروهمج ةرافشس ملعت ناوج72 دغ
ة˘ح˘˘شصلا ةرازو نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ضسنو˘˘ت
نم و راوجلا لود تنثتشسا دق ةيشسنوتلا
ف˘ي˘ن˘شصت لود˘ج ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
هيلعو .ملاعلا لودل ةيئابولا ةيعشضولا
نين˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك ن˘م ةرا˘ف˘شسلا و˘جر˘ت
بار˘ت˘لا˘ب ن˘يدو˘جو˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ةديدجلا تاءارجإلا را˘ظ˘ت˘نا ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ي˘ب روا˘ششت˘لا˘ب ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘˘لا

اهنع نÓعلا م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لاو .ن˘يد˘ل˘ب˘لا
لقنتلا تاءارجا ليهشست لجأا نم ابيرق
تجرفأاو اذه .نيقيق˘ششلا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
ضسمأا لوأا ة˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو
تاذ لود˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع ضسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
ةمئا˘قو ،ف˘ي˘ع˘شضلا ي˘ئا˘بو˘لا را˘ششت˘نلا
طشسوتملا يئابولا راششتنلا تاذ لودلا
لودلا هيف تفنشص ،يلا˘ق˘تر˘ب˘لا نو˘ل˘لا˘ب
انوروك ضسوريف ضصحف ءارجإاب ةينعملا

بناجألا حايشسلا لوخد لبق همدع نم
ةرازو ر˘كذ˘ت م˘لو .ي˘شسنو˘ت˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
لودلا نمشض رئازجلا ةيشسنوتلا ةحشصلا
ينعي ام وهو ،مئاوقلا يف اهتفنشص يتلا
ءارجإا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا نأا
ي˘شضارألا ى˘لإا لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق ضصح˘ف˘لا
يداع لكششب نوكتشس يتلاو ةيشسنوتلا

ةعومجملا تءاجو .تاءارجا ةيأا نود
را˘ششت˘نلا تاذ ر˘شضخألا نو˘ل˘لا˘ب ى˘لألا
ع˘شضخ˘ي ل ي˘ت˘لاو ءا˘بو˘ل˘ل ف˘˘ي˘˘ع˘˘شضلا
تاءارجإا ىلإانادلب˘لا هذ˘ه ن˘م نو˘مدا˘ق˘لا

،دا˘ششت ن˘م ل˘ك ي˘هو ة˘شصا˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
،راو˘ف˘يد تو˘كلا ،لا˘ششي˘شسلا ،ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لا
،اينا˘م˘لأا ،ج˘يور˘ن˘لا ،اد˘ن˘ل˘ن˘ي˘ف ،ار˘شسيو˘شس
،ادنلريأا ،ادنل˘شسيإا ،ادا˘ن˘ير˘غ ،ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘شس
،ايلارتشسأا ،ادوبراب اقيتنأا ،وردنأا ،ايلاطيإا
،وكانوم ،اطلام ،غروبمشسكول ،اشسمنلا

،نيشصلا ،ا˘ي˘نو˘ت˘شسإا ،كرا˘م˘ناد ،ا˘ي˘تاور˘ك
،ناو˘يا˘ت ،نا˘با˘ي˘لا ،ا˘يدو˘ب˘م˘˘ك ،يا˘˘نور˘˘ب

،ةيقرششلا روميت ،مانتيف ،ناتشسكيجاط
،يجيف ،كين˘ي˘مود˘لا ،ا˘يز˘ي˘لا˘م ،ضسوول
،ةديدجلا ادنليز ،ضسيروملا رزج ،دابراب
.ابوك ،ياوغاروألا ،وغابوطو ،دادينيرت

يلاقتربلا نوللاب ةيناثلا ةعومجملا امأا

متحيشس ءابولل طشسوتملا راششتنلا تاذ

.يب» يربخم ليلحت راهظتشسا اهيلع

ىلع ةعاشس27 ـب رفشسلا لبق «رأا .يشس

ليلح˘ت˘لا ءار˘جإلا خ˘يرا˘ت زوا˘ج˘ت˘ي ل نأا

يف تءاجو لوشصولا دنع ةعاشس021

،ا˘ي˘نو˘لو˘ب .بر˘غ˘م˘لا ن˘م ل˘ك ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا

ردجت .نياتششنتششيل  ،ايناو˘ت˘ي˘ل ،ر˘ج˘م˘لا

عشضخيشس فينشصتلا اذه نأا ىلإا ةراششإلا

بشسح ريغتيشسو ةيعوبشسأا ةعجارم ىلإا

يتأايو .دلب لك يف يئابولا عشضولا ريغت

ةيشسنوتلا تاطلشسلا لبق نم رارقلا اذه

رارق قيبطت نع طقف تاعيوشس ليبق

ةيرحبلاو ةيوجلاو ةيربلا اهدودح حتف

.ناوج72 دغلا نم ةيادب

ةجيتنلإ روهظ لبق اهلزنم ىلإإ ةدوعلاب اهل حمسس

ةصضرمم ةباصصإا دكؤؤت ليلاحتلا
ةبانعب يجاتلا سسوريفلاب «انورؤك ةحلصصم» ـب

ةحلشصمب لماعلا يبطلا هبششو يبطلا نيمقاطلا تانيع ليلاحت تفششك
ىدحإا ةباشصإا ةبانع ةيلوب «نابرشض ميكحلا» ىفششتشسمب ةيدعملا ضضارمألا
مهجاجتحا دعب اهلحم يف نيمقاطلا كوكشش نوكتل ءابولا اذهب تاشضرمملا
يتلا ليلاحتلا تدكأا .يحشصلا رجحلا يف مهعشضوب ةبلاطملل ءاعبرألا موي
ةيدعملا ضضارمألا ةح˘ل˘شصم˘ب ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘م˘قا˘ط˘ل˘ل تير˘جأا
ضضرعت ةيناكمإاب ضصوشصخب نيريخألا نيذه ىدل تناك يتلا كوكششلا
«ةعاشس رخآا» عم يفتاه لاشصتا يف اودكأا ثيح ،انوروك ءابو ىودعل مهشضعب
مهنأا ريغ ،ضسوريفلاب ةحلشصملا يف ةشضرمم ةباشصإا ترهظأا ليلاحتلا نأا

مهجاجتحا دعبف ،مهعم نيلوؤوشسملا لماعت ةقيرط نم مهبارغتشسا نع اوربع
مهتيامحو يحشصلا رجحلا يف مهعشضوب ةبلاطملا لجأا نم ءاعبرألا موي
مهعفدو مهبلاطمل عامتشسلا مدعب اوؤوجوف ،ليلاحتلا ةجيتنب مهمÓعإاو
لاقتنا لامتحا يف كلذ نأا رابتعاب ،كلذ ةروطخ مغر مهلزانم ىلإا ةدوعلل
ايفتاه مهب لاشصتلا مت دقف ،هتاذ ردشصملل اقفوو ،نيرخآا ضصاخششأل ىودعلا
يلاوملا مويلا يف نكل ،ةيبلشس ليلاحتلا جئاتن نأا مهل ديكأاتلاو ءاعبرألا ةليل
اهنأا ةلكششملاو انوروكب تبيشصأا مهنيب ةشضرمم كانه نأا نيبت ضسيمخلا يأا

ىودعلا اهلقن يف اببشس نوكي دق ام وهو ةيداع ةفشصب اهلزنم ىلإا تداع
نع يبطلا هبششلا مقاطلاو يبطلا مقاطلا ربع ثيح ،نيرخآا ضصاخششأل
امك ةحشصلا ريدم اهشسأار ىلعو مهيلع ةيشصولا ةهجلا لماعت نم مهشضاعتما
رمألا اذه نأا ىلإا نيتفل ،رثكأا ىودعلا راششتنا عنمو مهل ةيامح مهعم مزلي
رظني ل مهتايحشضت نأا رابتعاب ،رثكأا ةيدشسجلاو ةيشسفنلا مهتاناعم نم داز
مل هنأاو اشصوشصخ ،مهلوق دح ىلع نيلوؤوشسملا لبق نم رابتعلا نيعب اهل
،تامامكلا رارغ ىلع ةيا˘قو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م م˘ه˘ل ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي
يبطلا نيمقاطلا نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو اذه ،ةيبطلا رزآاملاو تازافقلا

«نابرشض ميكحلا» ىفششتشسمب ةيدعملا ضضارمألا ةحلشصمل يبطلا هبششو
بلاطن» رارغ ىلع تاراعششلا نم ديدعلا ءاعبرألا موي مهجاجتحا لÓخ اعفر
رطخب ددهم يبطلا هبششو يبطلا مقاطلا» ،«يحشصلا رجحلا يف انقحب

يف تازيزعتب بلاطن» ،«جئاتنلا رودشص راظتنا يف91 ديفوك ىودع
يشسفنلا رايه˘نلا بب˘شسب كلذو ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا فو˘ف˘شص
لمع مقاط» ،«لم˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا ن˘مألاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ق˘ح˘ب بلا˘ط˘ن» ،«يد˘شسج˘لاو
اذه يتأايو «مهقوقحب ةبلاطملل جاجتحا يف ةيدعملا ضضارمألا ةحلشصم
ةباوبلا هقلغو مقاطلا ضسفن جاجتحا نم نيعوبشسأا يلاوح دعب جاجتحلا
«ةيتاوملا ريغ» فورظلا نم مهشضاعتما نع ريبعتلل ىفششتشسملل ةيشسيئرلا
.ةحلشصملا ىوتشسم ىلع مهماهم اهيف نوشسرامي يتلا
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ئلتمي ةباحسسوب ىفسشتسسم و ةافو يتلاح ليجسست
 ةلسشنخب نيباسصملاب

انورؤك سسوريفب يناملرب بئانو راصشصش ةيدلب سسيئر ةباصصإا
 ةدكؤؤم ةباصصإا681 زواجتي ةيلؤلاب تاباصصإلا ددعو

انوروك ضسوريفب ةديدج تاباشصإا4 ضسيمخلا ءاشسم ةلششنخ ةيلو تلجشس

امك ، ةدكؤوم ةباشصإا681 ىلإا ةيلولا ربع ةدكؤوملا تلاحلا ددع عفتريل
نيباشصم نيشصخشش نم رثكأا ةافو ضسيمخلا ءاشسم و ةعمجلا ضسمأا لجشس
ةلششنخ ةنيدمب ةباحشسوب يلع ىفششتشسمب رجحلا تحت اناك انوروك ضسوريفب

ءاعبرألا يموي ) ةديدج ءافشش ةلاح03 ةريخألا ةعاشس84 يف لجشس امك ،

مت جÓعلا تحت ةلاح84 دوجو ىلإا ةيريدملا نايب راششأا امك ، ( ضسيمخلاو
ةيريدم نايب ركذو . ( ريناكشسلا ) ةعششألا وأا يربخملا ليلحتلاب اهشصيخششت
ةحفشصلاب رششن يذلا ةلششنخ ةيلو يف ةيئابولا ةيعشضولا لوح ةحشصلا

4 تلجشس ةيلولا نإاف  ناوج52 ضسيمخلا موي ءاشسم ةيريدملل ةيمشسرلا
ةيلو يف ةلجشسملا تلاحلا ددع لشصيل انوروك ضسوريفب ةديدج تاباشصإا

ةيلولا نأا نايبلا فاشضأاو ، ليلاحتلا ربخم نم ةدكؤوم ةلاح681 ىلإا ةلششنخ

ءافششلا ىلإا ضسوريفلاب ةباشصم ةلاح11 لثامت ضسيمخلا مويلا كلذ يف تلجشس

ةلاح84 دوجو ةيريدملا تشصحأا امك ، ءافشش ةلاح91 تلجشس مويب اهلبقو
ةيلولا تايفششتشسمب جÓعلا تحت ةعششألا وأا يربخملا ليلحتلاب ةشصخششم

راشششش ىفششتشسمب تلاح01 و ةلششنخب ةباحشسوب ىفششتشسمب ةلاح03 اهنم

ليجشست نع ةعاشس رخآا رداشصم تفششكو . ضسياق ىفششتشسمب تلاح80 و
نم ىلوألا نيتديشسل ةلششنخب ةباحشسوب ىفششتشسمب رجحلا لخاد ةافو يتلاح
ضسمأا ةيباجيا اهجئاتن تءاجو مايأا ذنم تيفوت ضشاششر دلوأا نم ةيناثلاو ةلششنخ
راشششش ةيدلب ضسيئر ةباشصإا نع احابشص ضسمأا نلعأا ىرخأا ةهج نم .طقف
، ةيباجيإا هليلاحت جئاتن روهظ دعب رجحلا هلاخدإا مت ثيح ، انوروك ضسوريفب
بئان ةباشصإا اشضيأا لجشس امك ، ضسوريفلا نم جÓعلل ةيدلبلا ضسيئر عشضخيو
. ةلششنخ ىفششتشسمب جÓعلا تحت هعشضو مت نيأا ، انوروك ضسوريفب يناملرب
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فيطسس

 ةعاصس42 لÓخ انورؤك سسوريفب تلاح9 ةافو
انوروك ضسوريف ببشسب ضصاخششا9 ةيشضاملا ةعاشس42ـلا لÓخ يفوت
ليجشست مت دق هناف اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا بشسحو، فيطشس ةيلوب

ناملو نيع ةنيدمب فايشضوب دمحم ىفششتشسمب ضسمأا  حابشص ةافو تلاح4
نيع ةنيدمب يوÓعي فشسوي ىفششتشسمب نيتلاحو ، فيطشس ةيلو بونجب
ةملعلا ىفششتشسمب و ،فيطشس ةيدلب نم رخا و ةدادح رئب ةيدلب نم لجرل لازأا
نيع ىفششتشسم حلاشصم تلجشس امك ، كلذك نيلجرل ةافو يتلاح ليجشست مت
تلجشس دق فيطشس ةيلو نا ملعلا عم ، ضسمأا لاوز لجرل ةافو ةلاح ةريبكلا

45 دودح ىلا لشصو ضسيمخلا ضسما لوا تاباشصلا ددع يف يشسايق مقر
عيرشس كرحت بلطتي و ءابولا يشضفت رطخب رذني مقر وهو دحاو موي لÓخ

GCjªø.Q. عشضولا ءاوتحل تاطلشسلل
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ةي’ول ةحصصلا ةيريدم تلجصس

8 ةعاصس27 نوصضغ يف ،ةصسبت
دعاصصت ليجصست عم ةافو ت’اح
تف’ لكصشب تاباصصإ’ا ىنحنم
ةلاح يتئملا فقصس تدعت يتلا

ليجصست رارغ ىلع مايأا ةدع ذنم
هبتصشملا ت’احل ةرثكب ت’اح
سضرم˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘صصإ’ا˘ب م˘ه˘ي˘ف
د˘ن˘ع ة˘صصا˘خ كا˘ت˘ف˘لاو يد˘ع˘م˘لا
ةعا˘ن˘م˘لا ي˘ف˘ي˘ع˘صض سصا˘خ˘صشأ’ا
ةلاح عفر ىلإا اعد يذلا رمأ’ا
 ةيحصصلا حلاصصملا ىدل بهأات
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
هبتكمب هللاطع يت’وم يلاولا

نم اددع طرافلا ءاعبرأ’ا ءاصسم
سضعب نع نيلثمم ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلا
اهني˘ب ن˘م ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو˘لا
نع ثدحتو ةعاصس رخآا ةيموي

انوروك ةحئاج مامأا ةصسبت لاح
رصشبي ’ عصضولا نأا ىلإا اريصشم
ن˘م كلا˘ن˘ه نأا ا˘م˘لا˘ط ر˘ي˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ةا˘فو˘لاو ة˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘˘ب تل˘˘ج˘˘صس
بت˘˘˘كم سسي˘˘˘ئر ةا˘˘˘فو ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘خآا
دعب ءانب˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ي˘˘ف تا˘˘فا˘˘صصإا ةد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست

نأا اربتعم ،ني˘ف˘ظو˘م˘لا فو˘ف˘صص
ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘˘صسب˘˘˘ت ع˘˘˘صضي كلذ
ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ر˘ط˘خ˘لا

ةيلوؤو˘صسم˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ةرور˘صض
ةيحصص ةثراك بنجتل ىوصصقلا

يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلا ن˘كم˘ي ’
فلتخمب ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ي˘صشف˘ت لا˘ح
نأا ح˘صضوأا ا˘م˘ك ة˘˘ي’و˘˘لا ءا˘˘جرأا
دعابتلاب ةيامحلا دعاوق مارتحا
ةعنقأ’ا لامعت˘صساو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ةجرد سضفخ يف مهاصسي ةيقاولا
ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا جر˘˘ح˘˘لا
قيبطت ةداعإاب تاءارجإ’ا ديدصشت
اريصشم ةصسبت ةي’و ىلع رجحلا
ىلع تاصساكعنا هل كلذ نأا ىلإا

ةصصاخ دارفأÓل يلخادلا دودرملا
ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو سصاو˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘نا˘كمإا ي˘ف˘كت ’ د˘ق رار˘˘حأ’ا
م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا نا˘˘م˘˘صضل ة˘˘لود˘˘لا
عم سشياعتلا نأا اربتعم ةيصشيعملا
ه˘˘ق˘˘فار˘˘ت نأا د˘˘ب’ ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
سشما˘ه ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘جإا
ايعاد ةلاصسر لاصصيإا دارأا ءاقللا
دعاوق مار˘ت˘حا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صسلا
.ةيفرظلا ةمزأ’ا

لصصاوتلا عقاوم يف لعفلا دودر
قدصصمو ككصشم نيب يعامتجإلا

سسوريفلا دوجول

كوبصسيافلا داور مايأ’ا هذه نصشي
ةيصسي˘صسح˘تو ة˘يو˘عو˘ت تÓ˘م˘ح
ريغ دجتصسملا انوروك ءابو لوح
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ظ˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا
ا˘برا˘صضت كا˘ن˘ه نأا تÓ˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ة˘ح˘صصب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ح˘˘صضاو
ةلوادتملا ماقرأ’او تامو˘ل˘ع˘م˘لا
ميلقإاب ةيئابولا ةيعصضولا نأاصشب
نيب ةمصسقنم لعفلا دودرف ةصسبت
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا دو˘˘جو ي˘˘ف ككصشم
نم كانهو ةصسبت يف هراصشتناو
نم ةياقولا ةرورصض ةدصشب معدي
يصشفتلا ة˘لا˘ح د˘ي˘كأا˘ت˘ب سضر˘م˘لا
ع˘ي˘با˘صسأ’ا ن˘ع مد˘ق˘˘ت˘˘م ل˘˘كصشب
نأا ىر˘˘خأا ة˘˘ئ˘˘˘ف ىر˘˘˘تو ى˘˘˘لوأ’ا
دا˘˘م˘˘ت˘˘عإا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح ’ ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘لا
ر˘خآا ي˘ف تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

نع ناو˘ج52 خيرات˘ب ثيد˘ح˘ت

ةلاح341 ة˘˘صسب˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

ةد˘يد˘ج ت’ا˘˘ح7 با˘صست˘حا˘˘ب
ةدكؤوم

فقوتت ةصسبت ةيلول ةحصصلا ةيريدم
تايئاصصحإلاب ماعلا يأارلا ريونت نع

حصضاو ريغ ببصسلاو ةلّصصفملا

ئ˘جا˘ف˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نإ’ا نأا كصش ’
ةيمويلا تايئاصصحإ’ا تايرصشنل

نا˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ة˘˘˘صسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل
اهتحفصص ربع ةيئابولا ةيعصضولا
رجحلا ع˘فر ذ˘ن˘م ،كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا˘ب

لك ن˘ع ي˘صضا˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ج˘ح نا˘ك
ىد˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
يأارلا مامتهإا لؤواصضتو نطاوملا
ة˘˘جو˘˘م رو˘˘ط˘˘ت ها˘˘˘ج˘˘˘تا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
˘˘˘مد˘˘˘ع نأا ل˘˘˘ع˘˘˘لو سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
رربمÓلا فّقوتلا نع حيصضوتلا

˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا يأار˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإا ن˘˘˘˘ع
اهليصصاف˘ت ل˘كب تاد˘ج˘ت˘صسم˘لا˘ب
ديزي دق قباصسلا يف ناك املثم
ىريو ةماعلا دنع سسبللا ةدح نم
ةوعد˘لا نأا كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا ءا˘ط˘صشن
ميدقت نود يفكت ’ سسيصسحتلاو
ةيعصضولا روطت نع لاح سضرع
راصشتنا لمصشي يليصصفت لكصشب
كلذكو تايدلب˘لا ر˘ب˘ع سضر˘م˘لا
ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘˘ح دد˘˘˘ع ر˘˘˘كذ
يف مهاصسي يصسفن لماع ءافصشلاف
ةر˘ت˘ف ل˘ك ع˘م نا˘ن˘ئ˘م˘طإ’ا ثع˘ب
ةمزأ’ا لظ يف دارفأ’ا اهصشيعت
.ةيئابولا

يعوطلا رجحلا ةردابم ققحتتصس له
؟اهيلإا ةقابصسلا ةصسبت نوكتو

ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
ر˘ب˘ع ة˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل نا˘˘كصسلاو
ةردابم  كوبصسيافلا˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص

عم قيصسنتلاب ي˘عو˘ط˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ح˘ت˘ف ع˘م ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ءا˘ي˘حأ’ا نا˘ج˘ل ءا˘صسؤور˘ل ا˘ه˘باو˘بأا
،تا˘با˘صصإا ا˘ه˘ي˘ف تل˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ءارجإ’ا اذه يف مهتقفارم دصصق
ةصسبت نوكتصس يذلا رصضحتملا
لوبق مت ام لاح يف هيف ةقابصس
ى˘لإا و˘ب˘صصي يذ˘˘لا حر˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
را˘صشت˘˘نا ز˘˘ي˘˘ح ن˘˘م سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ه˘ل تر˘ف˘ن˘ت˘صسا يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ةي’ولا˘ب ة˘ح˘صصلا د˘عاو˘ق ةد˘صشب

مأا كلذ ققحتيصس لهف21 مقر
تارار˘˘ق˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م لا˘˘ح˘˘˘لا نأا

.ةيزكرم

عفرل ةيحصصلا تاصسصسؤوملل ةركذم
لابقتصسل دادعتصسلاو بهأاتلا ةلاح

ديفوكلا ىصضرم

عصضولا مقافت تارصشؤوم تبلطت
دافيإا ىلإا ةباصصإ’ا ت’اح ديازتو
نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ح˘لا˘صصم˘لا ل˘˘ك ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
ة˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا

بلطت ةركذمب  ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’او
نابصسحلا يف ذخأ’ا اهلÓخ نم
داد˘ع˘ت˘صس’او ئرا˘ط ع˘صضو ل˘˘ك

91 ديفو˘ك ى˘صضر˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صس’
ةر˘فو˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ر˘ي˘خ˘صست˘˘ب
ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا د˘˘˘يد˘˘˘صشتو
سشا˘˘˘ع˘˘˘نإ’ا فر˘˘˘غ ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘تو

غو˘˘ل˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف سضر˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ةصسصسؤوملاب ةيعجرملا ةحلصصملا
ةرقوب ةيمومع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
ا˘ه˘ت˘قا˘ط ة˘يرا˘˘كب˘˘ب سسار˘˘ع˘˘لو˘˘ب
بصسح د˘ق˘ت˘ع˘يو ة˘ي˘با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ط˘خ˘˘لا
اهتذختا ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نأا عاد˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ذنم ةصسبتب تبرصض ءابولا ةجوم
كانهو اهنع رجحلا عفر مت نأا

ي˘˘ف د˘˘يد˘˘صشت ل˘˘˘جأ’ ي˘˘˘عا˘˘˘صسم
ذاختإا ىلإا لصصت دق تاءارجإ’ا
ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ءار˘˘جإا
نم اقÓطنا ةءوبو˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘ف تر˘صشت˘˘نإا ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

ارؤوب لكصشت تحبصصأاو ت’اح
.ءابولل

نأا رهظأا » ةعاصس رخآا » عÓطتصسا
لو ةيعيبط ةصسبت يف ةكرحلا ىرجم

 انوروك سسوريف رطاخمب تامامتها

ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي تما˘˘˘ق
ىدم لوح يناد˘ي˘م عÓ˘ط˘ت˘صسإا˘ب
ةحصصلا تايصصوتب ةماعلا مازتلإا
ة˘˘لو˘˘ج لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تظ˘˘˘حÓ˘˘˘ف
ءايحأ’او عراوصشلا ربع ةيناديم
ودبت ةكرحلا نأا تاقوأا ةدع يف
تاعمجتلاف يعيبط لكصش ىلع
دعاوق مارتحإا نود ناكم لك يف
ءاو˘صس ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ىفخي ’و ةيموم˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا˘ب
تارادإ’ا سضعب نأا رهاظلا يف
رارقب ةمز˘ت˘ل˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تفÓلاو ةمامكلا ءادترا ةيرابجإا
اح˘ت˘ف ع˘م قاو˘صسأ’ا نأا ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل
ودبت ةيراجت ةطصشنأا ةدع ارخؤوم
ر˘جا˘ت˘لاو ى˘صضو˘ف˘لا ر˘ها˘ظ˘م كل
ل˘˘˘كب بر˘˘˘صضي قزر˘˘˘˘لا بصسكل
طئاحلا سضرع ةراجتلا تاميلعت
نايصس رمأ’او لابم ريغ نوبزلاو
ع˘م ج˘ع˘ت ي˘ت˘لا د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م˘ب
ر˘ي˘باو˘˘ط˘˘ب ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صصلا تا˘˘قوأا
يدانت نمل ةايح ’و نينطاوملا

مهصضعب ىلع مهصضعب نيصسارتم
ةلمتحملا ىودعلا رمأا نيصسانتم
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘ع تلأا˘˘˘صس نإا ا˘˘˘مأاو
ءي˘˘صش ل˘˘كف جر˘˘ح ’و ثد˘˘ح˘˘ف
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك د˘ي˘˘ع˘˘ب
عجار هلك اذه ةياقولا تاءارجإا
نأا رربيو يعو˘لا با˘ي˘غ ل˘ما˘ع˘ل
ققحت˘ي ل˘ع˘ف˘لا˘ب ة˘مزأ’ا ءاو˘ت˘حا
هيلع ام درفلا كاردإاو تاعانقب
هذه ناودع مامأا تايلوؤوصسم نم
.ةحئاجلا

ةيراقعلا ةظفاحملل ماعلا ريدملا
دحأا »نامحرلا دبع» ةلئاع يزعي

انوروك اياحصض

ةصسصسؤوملل ماعلا ريدملا فرصشأا
نايفصس ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا

ىلع ءاعبرأ’ا موي ءاصسم ظفاح
يت’وم ة˘ي’و˘لا ي˘لاو˘ل م˘ي˘ل˘صست

فأ’ا01 نع لقي ’ ام هللا اطع
تاروراق نم ددعو ةيقاو ةمامك
م˘ق˘ع˘م˘لاو ر˘ط˘ع˘م˘لا لو˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
تاراد’ا نم ددع ىلع عزوتصس
ةي’ولاب نكصسلا عاطقل ةعباتلا

ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صص’ا

تاذ حصضوأاو ،دجتصسملا انوروك
ةي’و ىلإا همودق نأا لوؤوصسملا
مصساب يزاعتلا ميدقت لجأ’ ةصسبت
نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘كصسلا ر˘˘˘˘˘يزو
د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ى˘لإا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لاو
يمهارب نامحر˘لا د˘ب˘ع ي˘م˘هار˘ب
ريمعتلاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب را˘طإا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا
سسوريفب هت˘با˘صصا ر˘ثإا ي˘صضا˘م˘لا

لوؤوصسملا ةلاصسر Óقان ،انوروك
ة˘فا˘ك ى˘˘لإا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا
˘ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘صضب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا
ل˘خاد ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ل˘˘كب
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو تارادإ’ا
ةباصصإ’ا نم مهتÓئاعو مهصسفنأا
.سسوريفلاب
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دادع ةعمجلا سسمأا ةياغ ىلاو برتقي

نم ةنتاب ةي’وب91 ديفوك تاباصصا

نع ةدكؤوملا اهنم ةلاح008 ـلا ةبتع
م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ع˘صشأ’او ر˘ي˘نا˘كصسلا ق˘ير˘ط
ثيح ،ةيربخملا ليلاحتلاب اهصصيخصشت

،ةلاح487 نم ديزا تاباصصإ’ا ددع غلب
ذإا ،ةي’ولا قطانم ديدع ربع تعزوت
ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم بل˘غأا تح˘ب˘صصأا

ىفصشتصسم رارغ ىلع ،اهرخأا نع ةئلتمم
ى˘ف˘صشت˘˘صسم اذ˘˘كو ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
رمنلا يلعو ةكيربب تاريمع ناميلصس
،ةيقيقح ءابو رؤوب ربتعت يتلا ،ةناورمب
ت’ا˘ح˘لاو ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘˘با˘˘صصأ’ا ما˘˘مأا
لبقتصست يت˘لا ا˘ه˘ت˘با˘صصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةطبارملا ةيبطلا مقط’ا فرط نم ايموي
ة˘ي˘ح˘˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
لعج يذلا ر˘م’ا .ة˘ي’و˘لا˘ب ةر˘صشت˘ن˘م˘لا

يف نوددجي ةنتابب ةحصصلا عاطق لامع
مارتحإ’ نينطاوم˘ل˘ل م˘ه˘تاءاد˘ن ةر˘م ل˘ك
ةصصاخو يعام˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جا
ىودع يدافتل ةيقاولا تامامكلا ءادترا
د˘˘ياز˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ءا˘˘بو˘˘لا

سسوريفلاب ةباصص’ا ت’اح˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘لا
تاءارجإاو انمازت ةريخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ
نينطاوملا ة’ابم ’و ر˘ج˘ح˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
نم نيمهاصسم يعولا مهنع باغ نيذلا

ري˘فو˘تو ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا ي˘ف كلذ لÓ˘خ
ثو˘كم˘لا ي˘ف ه˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ة˘ي˘˘صضرأ’ا

تتا˘ب ة˘ن˘تا˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم .ر˘˘ثا˘˘كت˘˘لاو
يذلا رمأ’ا ،عصضولا ءاوتحا نع ةزجاع
نم ددع فرصص ىلإا ةيبطلا امهقطأاب عفد
ثيح ،ءافصشلل لثا˘م˘ت˘لا ل˘ب˘ق ى˘صضر˘م˘لا
ن˘ع ل˘˘ق˘˘ت ’ ةد˘˘م˘˘ل سضير˘˘م˘˘لا ثكم˘˘ي
ةط˘صساو˘ب جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث˘لا
ح˘صصن ر˘ط˘صضي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا
ءÓخإ’ تيبلاب هجÓع ةعباتمب سضيرملا
اهنم ةديدجلا ت’احلل اهكرتو ةرصسأ’ا

بلطت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صصع˘ت˘صسم˘لا ىر˘خأ’او
سضيرملا جورخ تابو ،ةيبطلا ةعباتملا

سسوريفلا جورخ قبصسي ىفصشتصسملا نم
مهاصسي دق يذلا رمأ’ا وهو ،هدصسج نم
مت ام اذإا رثكأا ةروصصب ءابولا راصشتنا يف
نم ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا

مامأا ،هتلئاع دارفا هاجت سضيرملا فرط
ام ةباصصملا ت’احلل رمتصسملا ديازتلا

نم تايفصشتصسملاب ابيهر اطغصض قلخ

اذكو ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ه˘ج
فصشكلل ليلاحتلا ءارجإا يربخم ىلع
مل ثيح ،ىرخأا ةهج نم سسوريفلا نع
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق ن˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ن˘يذ˘ه د˘ع˘˘ي
تانيعلا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا با˘ع˘ي˘ت˘صسا
ت’احلا ديدعل ،اي˘مو˘ي ا˘م˘ه˘ي˘لا ةدراو˘لا
نم دكأاتلل سضارع’ا اهيلع ترهظ يتلا
ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب وأا ،ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ة˘˘با˘˘صص’ا
يف تايفصشتصسملاب ةدجاوتملا ت’احلل
ةردا˘غ˘م ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ةدا˘عإا
ن˘ع كي˘ها˘ن اذ˘ه ،م˘هد˘˘صسج سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ددع رظتني ذإا ،تايفولا ديدعل تانيع
ثثج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ى˘تو˘م˘لا ن˘م
جئاتن روهظ يعماجلا ةنتاب ىفصشتصسمب
ن˘ع ف˘صشكلا˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
سضر˘غ˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’ا
ةدمل مهنم ديدعلا ثكمي ثيح ،نفدلا
ةثجلا ميل˘صست ل˘ب˘ق ن˘ي˘مو˘ي˘لا ن˘ع د˘يز˘ت
ن˘م ا˘فو˘خ˘˘ت كلذو ،ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا يوذ˘˘ل

نأا مغرف،91 ديفوك سسوريفب ةباصصإ’ا
ىفصشتصسملاب نيدجاوتملا ىتوملا بلغأا
،ءا˘بو˘لا سضار˘˘عأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت م˘˘ل
د˘ع˘ت ة˘ن˘مز˘م سضار˘ما ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘مو
نأا ’إا ،ةا˘˘فو˘˘لا ي˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بب˘˘˘صسلا

تب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
فدهب ،ةيب˘ط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخا
ةيداعلا ةقير˘ط˘لا ن˘ي˘ب ،ن˘فد˘لا تاءار˘جإا
تر˘ه˘ظ ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
،ةيبلصس مهب ةصصاخ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ا˘نورو˘ك ي˘با˘صصم ن˘فد ة˘ق˘ير˘˘ط ن˘˘ي˘˘بو
م˘ه˘ت˘با˘صصإا تت˘˘ب˘˘ث ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
نا˘ف كلذ ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ناربخملا هدهصشي يذلا بيهرلا طغصضلا
ة˘با˘صص’ا ن˘ع ف˘صشكل˘˘ل ناد˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم نكمتلا نود ’اح انوروك سسوريفب
ةدراولا تانيعلا ىل˘ع ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإا
ةديدج ةجوم مامأا اصصوصصخ ،اهناوأا يف
تلعجو ةنتاب ةي’و تحاتجا يتلا ءابولل
.تار˘م˘ل ف˘عا˘صضت˘ت ن˘ي˘با˘صصم˘لا ما˘˘قرأا

ءا˘بو˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإ’ا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا˘˘بو
ت’اح هعم تعفترا دجتصسملا يملاعلا

ةلاح24 ىلإا ةي’ولاب ةلجصسملا ةافولا

465 ءافصشلل هيف لثامت تقو يف ،ةافو
دقو اذه .تايفصشتصسملا اورداغ اصصخصش
فرط نم تاءادن ةنتاب ةي’وب تلاعت
فصشكلل قيقحت حتف لجأ’ نينطاوملا

مدع تاعاصشإا رصشن ءارو نيفقاولا نع
تب˘ث˘ي ع˘قاو˘لا نأا م˘غر ،ا˘نورو˘˘ك دو˘˘جو

مامأا ،هاصصقا ه˘غو˘ل˘بو ع˘صضو˘لا ة˘ي˘ثرا˘ك
نوث˘ي˘غ˘ت˘صسي ءا˘ب˘طأاو ،نو˘نا˘ع˘ي ى˘صضر˘م
ةيدأات ءانثأا ءا˘بو˘لا˘ب بي˘صصأا ن˘م م˘ه˘ن˘مو
فلتخم وعدت يذلا تقولا يفف ،هماهم
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا ذا˘خ˘˘تا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ن˘م سصا˘خ˘صشأ’ا ن˘ي˘ب ن˘م نإا˘ف ة˘مزÓ˘لا
سسوريفلاب اوبيصصأا سصاخصشأا نع ثحبي
ماقرأ’ا مغر يلع˘ف˘لا هدو˘جو ق˘يد˘صصت˘ل
،ايموي ةل˘ج˘صسم˘لا ة˘ف˘ي˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

مهتاي˘ح نو˘صسرا˘م˘ي نو˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘بو
يذلا عصضولاب نيهبا ريغ ةيداع ةفصصب
ةظحل ةيأا يف ةرطيصسلا نع جرخي دق
ةرداقلا ريغ ةي˘ح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ما˘مأا

˘مد˘ت˘حا لا˘ح ي˘ف ع˘صضو˘لا ءاو˘ت˘حا ى˘ل˘ع
،ر˘ث˘كأا را˘صشت˘ن’ا ي˘ف ذ˘خاو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
لوأ’ا لوؤوصسملا نطاوملا كلذب ىقبيل
لÓخ نم ءابولا ةهباجم يف سسيئرلاو
ريبادتو يحصصلا رجحلا دعاوق همارتحا
ءاد˘تراو يد˘صسج د˘عا˘ب˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
يف اذه ،ةي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’او تا˘ما˘م˘كلا
يلاح˘لا ع˘صضو˘لا ر˘ج˘ي د˘ق يذ˘لا تقو˘لا

رجح وحن ةنتاب ةي’و ءابولا راصشتن’
ني˘عاو˘لا ن˘م د˘يد˘ع بل˘ط˘م و˘هو ي˘ل˘ك
.عصضولا ةروطخ ىدمب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةيلحم تارارقب يسشفتلا رؤؤب يف رجحلا ضضرف ةداعإا ؤحن

 انوروك سسوريف نم ةياقولا يف نواهتلا ببصسب ةيحصص ةثراك رطخ هجاوت ةصسبت

نفدلا نورظتني ىتؤمو ةرطيسسلا نع جرخت عاسضوأا

ةنتابب«91 ديفوك» ـل ةلاح008 نم برتقي تاباصصإلا دادع

ةلودلا تاسسسسؤؤم لخاد ت’اح ليجسست دنع رطخلا مجحب ّرقي ةسسبت يلاو ^
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لبق» هنأاب ،يتامغز حصضوأأو

نوناق نم505 ةداملأ ليدعت
ة˘˘ن˘˘صس ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ

ا˘مز˘ل˘م ن˘عا˘ط˘لأ نا˘ك،5102

يف هنعط هجوأاب ةركذم عأديإاب

خ˘يرا˘ت ن˘م ،ا˘˘مو˘˘ي03 لجأأ

راصشت˘صسم˘لأ رأذ˘ن ى˘لإأ ه˘ل˘صصو˘ت

هنأاب ثدحتملأ ركذو .«ررقملأ
يتلأ تلاكصشإلأ سضعبل أرظن

سصو˘صصخ˘˘ب ة˘˘حور˘˘ط˘˘م تنا˘˘ك
تأرأذ˘˘˘نإلأ سضع˘˘˘ب غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ةلثمتملأو سضقنلاب نين˘عا˘ط˘ل˘ل
وأأ م˘ه˘ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع ة˘˘قد مد˘˘ع ي˘˘ف
مهتماقإأ لحمل مهرييغت ببصسب
نإا˘˘˘˘˘ف ،ىر˘˘˘˘˘خأأ با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسأل وأأ
يصضقت تناك ،ايلعلأ ةمكحملأ
Ó˘كصش ن˘ع˘˘ط˘˘لأ لو˘˘ب˘˘ق مد˘˘ع˘˘ب
تايصضتقمل اقيبطت ،انومصضمو
ةجيت˘ن˘لا˘بو ،ةرو˘كذ˘م˘لأ ةدا˘م˘لأ
هيف نو˘ع˘ط˘م˘لأ رأر˘ق˘لأ ح˘ب˘صصي
ولو ،ذي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل Ó˘با˘قو ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن

ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘صس ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ تنا˘˘˘˘ك
لوؤوصسملأ تأذ ددصشو.ة˘ير˘ح˘ل˘ل
ةمكحملأ ءاطخأأ نأاب يموكحلأ
ثي˘˘˘˘˘ح ،ةردا˘˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ

كأردتصسÓل انعط021 تجلاع

دكؤوي ام،9102 لÓخ سصقنلاب
ة˘˘يأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت ل ا˘˘˘ه˘˘˘تأرأر˘˘˘ق نأأ

أا˘ط˘خ ا˘ه˘با˘صش أذإأ لإأ ،ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م
أا˘˘ط˘˘خ كلا˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك وأأ يدا˘˘˘م
.ةحلصصم˘ل˘ل ع˘جأر يأأ ،ي˘ق˘فر˘م
ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لأ ر˘يزو د˘كأأ ا˘م˘˘ك
امامتهأ يلوت ةلودلأ نأأ ماتخألأ

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلأ يوذ˘˘ب ا˘˘صصا˘˘˘خ

اميف يتا˘م˘غز دا˘فأأو .ة˘صصا˘خ˘لأ

يوذ عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ي

عاطق نأأ ،ةصصاخلأ تاجايتحلأ

ي˘صسأر˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب ما˘ق ة˘لأد˘ع˘˘لأ

ع˘م م˘كا˘ح˘م˘لأ ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘م

يوذ˘ل ة˘صصصصخ˘م ،ن˘ي˘˘ق˘˘فأر˘˘م

راصشأأو .ةصصا˘خ˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘حلأ

ةلأدعلأ عاطق نأأ لدعلأ ريزو

يوذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي

دكأأ ثيح ،ةصصاخلأ تاجايتحلأ

يأأ ي˘˘˘صصق˘˘˘ي ل نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لأ نأأ

ةقباصسم ةيأأ نم يرئأزج نطأوم

نع ريزولأ فصشك امك.فيظوت

،طب˘صض ن˘ي˘مأأ875 نيوكت

لد˘˘ع˘˘لأ ةرأزو نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘صشم

اهن˘م ا˘ف˘ظو˘م222 تف˘˘˘˘ظو

يوذ˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بصصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م

ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلأ

يف طبصض نيمأأ875 نيوكت

83 نيوكتو ،مكبلأ مصصلأ ةغل

ليأربلأ ةينقت يف طبصض نيمأأ

.نيفوفكملاب ةصصاخلأ

يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ1206ددعلا0202 ناوج72 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com

ةيدام ءاطخأإ دوجو ةلاح يف لإإ
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ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘كر˘˘صشلأ تف˘˘صشك
سسمأأ «كأرطانوصس» تاقورحملل
عم اهتكأرصش ديدجت نع لوألأ
يف ةي˘صسنر˘ف˘لأ «لا˘تو˘ت» ة˘كر˘صش
لاصسملأ يعي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ لا˘ج˘م

حصضوأأو.ةمداق تأونصس3 ةدمل
نأأ «كأرطا˘نو˘صس» ة˘كر˘صشـل نا˘ي˘ب
ديوزتب حمصستصس ةيقافتلأ هذه»
زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ قو˘˘˘صسلأ
امب يرئأزجلأ لاصسملأ يعيبطلأ

،ايونصس نط نويلم2 ىلإأ لصصي
ةطحمب ميلصستلأ نو˘كي˘صس ا˘م˘ي˘ف
ي˘ف لا˘صسم˘لأ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لأ زا˘˘غ˘˘لأ

نابناجلأ ددصشو.«وافاك سسوف»

يذلأ قا˘ف˘تلأ أذ˘ه ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع
نواعتلأ خيرات ن˘م أءز˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لأ
«لاتوت» ةكر˘صشو «كأر˘طا˘نو˘صس»

هذه ىلع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘تو.ةيصسنرفلأ

ريدملأ سسي˘ئر˘لأ لا˘ق ،ة˘ي˘قا˘ف˘تلأ

قيفوت كأرطانوصس عمجمل ماعلأ

نأأ دكؤوت ةيقافتلأ هذه» راكح

اهتناكم «كأر˘طا˘نو˘صس» ة˘كر˘صشل

˘مر˘ت˘ح˘ي ،ه˘˘ب قو˘˘ثو˘˘م كير˘˘صشك

ع˘ت˘م˘ت˘يو ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لأ ه˘تا˘مأز˘ت˘لأ

قو˘صس ي˘ف ةد˘ي˘كأأ ة˘ي˘˘قأد˘˘صصم˘˘ب

نأأ فا˘˘صضأأو.«ةيلودلأ ةقا˘ط˘لأ

ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن»
تلعج نيي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ن˘ي˘كير˘صشلأ

ةيقافتلأ هذه مأربإأ نكمملأ نم
بل˘ق˘ت˘م˘˘لأ قو˘˘صسلأ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
م˘لا˘ع˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ح˘لأ

انوروك سسوريف راصشتنأ ببصسب

هذه نأأ ىلإأ أريصشم ،«دجتصسملأ

قيمعتل قيرط˘لأ د˘ه˘م˘ت ةر˘ي˘خألأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘كأر˘˘˘˘˘صشلأ ة˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع

ي˘˘ف «لا˘˘تو˘˘ت»و «كأر˘˘طا˘˘نو˘˘صس»

ل˘جأأ ن˘م تلا˘ج˘م˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

 .نيفرطلل ةلدابتملأ ةحلصصملأ

ةمداق تإونضس ثÓثل ةيضسنرفلإ «لاتوت» ةكرضش عم اهتكإرضش ديدجت نع تنلعأإ

ايونصس لاصسملا يعيبطلا زاغلا نم نط نويلم2ـب اصسنرف لومت «كارطانوصس»
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ةياهن ةينطو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تما˘ق
حتافلأ خيرات ديدحتب يراجلأ عوبصسألأ

لجأأ رخآاك ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ن˘م
هيجوتلاب ةصصاخلأ نوع˘ط˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘صسل

.يوناث ىلوألأ ةنصسلأ  ذيمÓتل ةبصسنلاب

ةعيبط ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تددحو
يوتحي نأأ بجي يذلأ فلملأ نيوكت

ن˘م ة˘خ˘صسن، ن˘ع˘ط˘لأ ةرا˘˘م˘˘ت˘˘صسأ ى˘˘ل˘˘ع
وأأ ي˘ح˘صصلأ ف˘ل˘م˘لأ، طا˘ق˘ن˘˘لأ فو˘˘صشك
دوجو ةلاح يف كلذو .ةيحصصلأ ةقاطبلأ

ن˘م .لا˘ح˘لأ ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ب ي˘˘ح˘˘صص ق˘˘ئا˘˘ع
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تحر˘ط ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م  ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘صسأل
حÓ˘˘صصإأ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘مأر˘˘لأ تا˘˘˘حأر˘˘˘ت˘˘˘قلأ
كلذو رئأزجلأ يف ةيوبرتلأ ةموظنملأ
لاجملأ ةيبر˘ت˘لأ ةرأزو ح˘ت˘ف ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت

لÓخ نم ةيوبرتلأ ةموظنملأ حÓصصإل
دأومل ةق˘ئÓ˘لأ ة˘نا˘كم˘لأ ءا˘ط˘عإأ بو˘جو
فذح لÓخ نم كلذو ةينطولأ ةيوهلأ

بت˘كلأ وأأ ج˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف درو ا˘˘م ل˘˘ك
ةيوهلأ تاموق˘م سسم ا˘م˘م ة˘ي˘صسرد˘م˘لأ
ي˘عا˘صسلأ م˘ج˘ح˘لأ ع˘فر ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘كل تÓ˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأو
.ةيبرعلأ ة˘غ˘ل˘لأو خ˘يرا˘ت˘لأو ة˘ي˘مÓ˘صسإلأ

ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خألأ تأد˘ج˘ت˘صسم˘˘ل˘˘ل أر˘˘ظ˘˘نو
امدعب ةصصاخ .ةيوبرتلأ ةحاصسلأ اهتفرع

ميدقتب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تما˘ق
ه˘˘ع˘˘جأر˘˘م˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لأ عور˘˘صشم˘˘˘لأ
ـب نو˘ن˘ع˘م˘لأو ة˘يو˘بر˘ت˘لأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ
تاحأرتقأ ميدق˘تو سصي˘خ˘صشت تا˘صسل˘ج)
بت˘كم˘لأ ع˘م˘ت˘˘جأو.(تأرو˘˘صصت و ءأرآأو
ه˘˘ترود ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
روا˘˘˘صشت˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘صسلأ

بلا˘ط˘م˘لأ رو˘صضح˘لأ دد˘ج ة˘صشقا˘ن˘م˘لأو
ةقلعتملأ كلت ةصصاخ ،ةلجاعلأو ةقباصسلأ

˘مو˘ل˘ع˘لأ سسيرد˘ت دا˘ن˘صسإا˘ب ا˘صضيأأ ا˘ه˘˘ن˘˘م
ذاتصسأأ طصسوتملأ ميلعتلأ يف ةيمÓصسإلأ

ميلعتلأ يف اهتبعصش ةداعإأو ،سصصصختم
نايب يف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تب˘لا˘طو .يو˘نا˘ث˘لأ

سسيردت ءاغ˘لإا˘ب عا˘م˘ت˘جلأ بق˘ع ردا˘صص

ذيملتلأ لهاك تلقثأأ يتلأ ةتيملأ تاغللأ
ا˘ه˘صضيو˘ع˘تو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
عم ا˘ي˘صشا˘م˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘صصلأو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا˘ب
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأو ة˘يدا˘صصت˘قلأ تا˘ي˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لأ
جهانملأو جمأربلأ دامت˘عأ ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
فذحو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ دأو˘م˘لأ ي˘ف ة˘ث˘يد˘ح˘لأ
د˘ح˘ل سسرد˘ت تلأزل ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ
زومرلأ دامتعأ ىلإأ تعد امك. ةعاصسلأ

دأوملأ سسيردت يف ة˘ي˘بر˘ع˘لأ فور˘ح˘لأو
ة˘ل˘كصشم ل˘ح ي˘ف عأر˘صسإلأو ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ
لÓغتصساب كلذو يجوغأديب˘لأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ

وأأ طايتحلأو ايلع˘لأ سسرأد˘م˘لأ جو˘ت˘ن˘م
يصسردملأ لوخد˘لأ ل˘ب˘ق ة˘ق˘با˘صسم ح˘ت˘ف

يأل ا˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘تو رأر˘˘ق˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ا˘˘نا˘˘م˘˘صض

ةنصسلأ ةيأدب عم ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م تا˘بأر˘ط˘صضأ

ةداج ةصشقانم حتفو ةلبقملأ ةيصسأردلأ

ةذ˘تا˘صسأل ة˘عو˘فر˘م˘لأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ لو˘˘ح

ةلجاعلأ ةباجتصسلأو يئأدتبلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ةمظنملأ ةريخلأ يف تبلاطو .اهصضعبل

نيدقاعت˘م˘لأ ةذ˘تا˘صسألأ بتأور ع˘فد ى˘لإأ

ذاتصسألأ ةمأرك نمصضي امب اهتقو يف

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسلأو ة˘˘نا˘˘هإلأ ن˘˘ع هد˘˘ع˘˘ب˘˘يو

، تايريدملأ سضعب فرط نم سسرامملأ

يف مهبلاطم لوح ءانبو داج رأوح حتفو

روجألأ ةكب˘صش ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإأو جا˘مدإلأ

 .ميلعتلأ ةذتاصسأأ تاعلطت قفو

ةيوبرتلإ ةموظنملإ حÓضصإل تاحإرتقإلإ نم ةعومجم حرطت ةيبرتلإ ةذتاضسأل ةينطولإ ةمظنملإ

يوناث ىلوألا ذيمÓتل ةبصسنلاب هيجوتلاب ةصصاخلا نوعطلا ميدقتل لجأا رخآا ةيليوج نم حتافلا

بإون دحأاب سصاخ يوفضش لإؤوضس ىلع هتباجإإ لÓخ ،سسيمخلإ سسمأإ لوأإ «يتامغز مضساقلب» ماتخألإ ظفاح لدعلإ ريزو دكأإ
ريغ اهنع نلعملإ ايلعلإ ةمكحملإ تإرإرق نإإ ،ايلعلإ ةمكحملإ تإرإرق دضض كإردتضسلاب نعطلاب قلعتي ،ينطولإ يبعضشلإ سسلجملإ

.اهيف يدام أاطخ كلانه ناك إذإإ لإإ ،اقÓطإإ ةعجإرملل ةلباق

ةركإذلل اينطو اموي يام8 خيرات دامتعإإ ىلإإ ةفاضضإلاب

ةينازيم ةيوصست نوناق ىلع تيوصصتلا
مداقلا ءاثÓثلا موي ةمألا سسلجمب7102

م˘يد˘ق˘ت نأأ «ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص» ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألأ سسل˘ج˘م سسي˘˘ئر د˘˘كأأ

7102 ةنصسل ةينأزيملأ ةيوصست نمصضتملأ نوناقلأ سصن ةصشقانمو

نوكي نأأ رظتنملأ نم ثيح.يراجلأ نأوج03 ءاثÓثلأ موي نوكتصس
ءا˘صضعأأ ة˘ل˘ئ˘صسأأ ى˘ل˘˘ع در˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م Ó˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘ل
تاصسلجلأ فانئتصسأ ةمألأ سسلجم عامتجأ لÓخ ررقتو.سسلجملأ

ةصشقانمو ميدقتب نأوج92 نينثلأ موي ةحيبصص نم ءأدتبأ ،ةينلعلأ

ًا˘ي˘ن˘طوً ا˘مو˘ي يا˘م8 خ˘يرا˘ت دا˘م˘ت˘عأ ن˘م˘صضت˘م˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ سصن
مويلأ سسفن نم ةيئاصسملأ ةرتفلأ يف ةصشقانملأ لصصأوتتو.ةركأذلل
تÓخدت ىلع قوقحلأ يوذو نيدهاجملأ ريزو ّدر ةرصشابم اهيلي
دقف ةيعيرصشتلأ لاغصشألأ ةجمرب سصوصصخب امأأ.سسلجملأ ءاصضعأأ

سصن سسلجملأ بتكم لاحأأ
ّ

يام8 خيرات دامتعأ نمصضتملأ نوناقلأ 
ةيرأدإلأو ةينو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘صشلأ ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع ،ةر˘كأذ˘ل˘ل ًا˘ي˘ن˘طو ًا˘مو˘ي
ميصسقتلأو ميلقإلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ي˘ل˘ح˘م˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو نا˘صسنإلأ قو˘ق˘حو

سصنو ،يميلقإلأ
ّ

،7102 ةنصسل ةينأزيملأ ةيوصست نمصضتملأ نوناقلأ 
ةينوناقلأ ةنجللأ تناكو.ةيلاملأو ةيداصصتقلأ نوؤوصشلأ ةنجل ىلع
سسمأأ لوأأ لأوز دعب تعمتصسأ دق نوناقلأ سصنل اهتصسأرد ةبصسانمب
يوذو نيدهاجملأ ريزو ةموكحلأ لثمم همّدق سضرع ىلإأ سسيمخلأ

نيصصنلأ نيذه سضرعُي نأأ ىلع.عوصضوملأ سصوصصخب ،قوقحلأ

ءاثÓثلأ موي دعب دق˘ع˘ُت ة˘ما˘ع ة˘صسل˘ج ي˘ف تيو˘صصت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
.لبقملأ
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ةيوضستب إوموقي وأإ إودنجي مل نيذلل ةبضسنلاب
دعب مهتيعضضو

03ـلا نصس اوغلب نيذلا نينطاوملا ءافعإا
ةينطولا ةمدخلا ءادأا نم

سسيمخلأ سسمأأ لوأأ  نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر عقو
ة˘مد˘خ˘لأ تا˘مأز˘ت˘لأ ءأدأأ ن˘م ءا˘ف˘علأ ن˘م˘صضت˘ي ا˘ي˘صسا˘ئر ا˘مو˘صسر˘˘م
دنع قوف امف نيثÓثلأ نصس أوغلب نيذلأ نينطأوملل ةبصسنلاب ةينطولأ

بصسح كلذو دعب مهدينجت  متي مل و0202, ربمصسيد13ـلأ خيرات
سسيئر عقو» :نايبلأ يف ءاجو.ةيروهمجلأ ةصسائرل نايب يف ءاج ام
اموصسرم سسيمخلأ حابصص نوبت ديج˘م˘لأ د˘ب˘ع د˘ي˘صسلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

نينطأوملل ةينطولأ ةمدخلأ تامأزتلأ ءأدإأ نم ءافعإأ نمصضتي ايصسائر

ملو0202 ربمصسيد13 خيرات دنع رثكأاف نيثÓثلأ نصس أوغلب  نيذلأ
نيذلأ نونطأوملأ تامأزتللأ هذه نم ىفعي امك. «دعب مهدينجت متي

مل و0202, ربمصسيد13 خيرات دنع رثكأاف ةنصس نيثÓثلأ نصس أوغلب
.كلذك نايبلأ هدكأأ امبصسح ةينطولأ ةمدخلأ هاجتأ مهتيعصضو أووصسي
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هنأا ةيروهمجلا ليكو فسشكو

ىلع0102يام2 خيراتب

˘مد˘ق˘ت ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

ع˘ن˘سصم˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ل˘ي˘˘ل صسرا˘˘ح

رسصانع غيلب˘ت˘ل ع˘ن˘سصم˘لا ق˘ئا˘سسو

عنسصملا صضرعتب ينطولا كردلا

صصاخسشأا فرط نم وطسس ةيلمعل

نو˘ل˘عا˘ف˘لا ما˘ق ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ل˘˘م

ة˘قر˘سسو م˘هد˘يد˘ه˘تو م˘ه˘ل˘ي˘ب˘˘كت˘˘ب

ىلع اهن˘ح˘سش ق˘ير˘ط ن˘ع لاو˘مأ’ا

.عنسصملل ةعبات ةرايسس نتم

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘كو فا˘˘سضأاو

حنم مت هنأا ةيفحسص ةودن لÓخ

ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ح˘لا˘سصم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

ىلع قمعم قيقحت حتفل ةيئاسضقلا

نم نكمت نيأا ،لاجعتسس’ا ةيفلخ

ة˘يذ’و˘˘ف ة˘˘ناز˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

م˘ت ة˘ب˘كر˘مو ة˘ي˘مر˘م و ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م
كردلا رسصانع لبق نم اهعاجرتسسا
ةقر˘سسلا ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘سسا ي˘ن˘طو˘لا

لÓغ˘ت˘سسا˘ب.ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع رار˘ف˘لاو
تاريماك لÓغت˘سساو ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
˘ما˘ح˘ت˘قا تن˘ي˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
روسسلا قلسست قيرط نع عنسصملا

صصاخسشأا5 فرط نم يجراخلا

ةحلسسا نول˘م˘ح˘ي او˘نا˘ك ن˘ي˘م˘ث˘ل˘م
ي˘ل˘ي˘ل˘لا صسرا˘ح˘لا او˘ل˘ب˘ك ءا˘سضي˘˘ب
نيا ،عنسصملا اومحتقاو ،قئاسسلاو
تا˘˘ناز˘˘خ ع˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘لو˘˘ت˘˘˘سسا
لاومأ’ا ىل˘ع او˘لو˘ت˘سساو ة˘يذ’و˘ف
د˘˘ع˘˘بو صسا˘˘ي˘˘كا ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘سضو˘˘م
او˘ما˘قو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
ةلم˘ع˘ت˘سسم˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ب

.رارفلاب اوذ’و

يتلا عئاقولا فلتخم لÓغتسساب
رادسصإاب مايقلا مت امك اهعمج مت

د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب صشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ماوأا

ى˘لا تا˘ي’و ةد˘ع˘˘ل صصا˘˘سصت˘˘خ’ا

صشيتفتب اوماق ثيح ،ةريوبلا ةي’و

ةرايسس زجحو هب هبتسشملا نكسسم

صشيتفت مت امك ،صسديسسرم عون نم

8 غلبم ىلع روثعلاو هدلاو لزنم

فتاوهو نوي˘ل˘م002و ري˘يÓ˘م

تلمعتسسا ةرايسسو حئارسشو ةلاقن

.ةيلمعلا يف

صشيتفت متف ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و˘ب ا˘مأا

روثعلا متف رخآا هيف هبتسشم نكسسم

ىلع روثعلاو ر’ود فلأا91 ىلع

عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘˘مو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م6

.ادوكسس

ة˘ل˘سصاو˘مو ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘بو

ن˘كسسم صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

حÓسس زجح مت نيأا «ع.ع» وعدملا

صشي˘ت˘ف˘تو ،و˘نور ة˘ب˘كر˘مو صضي˘بأا

5 غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ز˘˘ج˘˘حو «ك.أا»  ن˘˘كسسم

تايلمع نم ءاهتن’ا دعبو.رييÓم

صصخسش31 فاقيا مت قيق˘ح˘ت˘لا

نويلم336و رايلم23 زجحو

ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ف˘˘لا027

و ر’ود فلأا93زجح مت ةبعسصلا

.وروأا0438

تارايسس01 ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘˘ك

.ة˘ي˘ف˘تا˘ه ح˘ئار˘سشو ة˘يرا˘ن ة˘جاردو

مت تايرح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘بو

دعبو ةماعلا ةباينلا ماما مهميدقت

ىلع مه˘ت˘لا˘حا تم˘ت م˘ه˘باو˘ج˘ت˘سسا

7 ماهتا مت نيا ،قيقحتلا يسضاق

نيوكت مهبا˘كتر’ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم

تح˘ت ة˘قر˘˘سسلاو رار˘˘سشا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج

اميف ،يدمعلا رسسكلاو ليللا فرظ

ة˘يا˘ن˘ج˘ب د˘حاو صصخ˘سش ما˘ه˘˘تا م˘˘ت

.ةقورسسم ءايسشا ءافخا
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ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
اعافترا فيطسس ةي’ول ةيندملا
مايأ’ا يف ،يلمعلا طاسشنلا يف
ي˘˘ف ل˘˘سصو ثي˘˘ح، ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا

Óخدت621 ةريخأ’ا ةعاسس42ـلا

اهبلبغات’اجملا فلتخم يف

ثداو˘ح و ق˘ئار˘˘ح˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.رورملا

ق˘ئار˘ح˘لا دا˘م˘خإا لا˘ج˘م ي˘˘ف˘˘ف
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا قر˘ف تل˘سصاو
ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘عد˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘قو˘˘˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لإا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ق˘ير˘ح دا˘م˘خإا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘سسم

يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل لاغدأا

(طيرقوب لبج) دايع د’وأا راودب

حاتجإا يذلا ، روقرق مامح ةيدلب

اراتكه02 نم يلاوح ةحاسسم

’ اميف ،صشئاسشحلاو لاغدأ’ا نم

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا قر˘˘ف لاز˘˘ت

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ل˘ي˘م˘جو ة˘م˘ل˘ع˘لا

علدنا يذلا لاغدأاو ةباغ قيرح

ةيدلب ةرفافغل ـب ةبيذلا ةبعسشب

ةحرابلا علدنا ق˘ير˘ح˘لا ،ةدو˘سشا˘ت

د˘ح˘ل ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘˘م و˘˘هو ،’اوز

قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك،ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

نيعو ةسشومع ةيندملا ةيامحلا

دامخإا نم ’اوز ةحرابلا ةريبكلا

با˘قر˘لا ة˘ت˘سشم˘ب ة˘عرز˘م ق˘ير˘ح

،ةسشومع ة˘يد˘ل˘ب نار˘م˘عو˘ب راود

قار˘˘ت˘˘حا˘˘ب ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا ترد˘˘˘قو

ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه4 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح

ةرجسش001و ح˘م˘ق˘لا لو˘سصح˘˘م

تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ،نو˘˘ت˘˘يز

 .ةماه ةيحÓف

ةيامحلا حلاسصم تددج دقو

ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘تءاد˘˘ن ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ا˘ن˘تاور˘˘ث˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل

ةيمومع˘لا (ة˘ي˘عارز˘لاو ة˘ي˘با˘غ˘لا)

ةنكاسس تعد امك،ةسصاخلاو اهنم

عراز˘م˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘باد˘ت ة˘ف˘عا˘سضم˘ب ،تا˘با˘˘غ˘˘لاو

لاغسشأ’ا مامتاب رذحلاو ةطيحلا

ديمرتلا تايلمع عنمو ةيئاقولا

تايلمع لجأ’ رانلا لامعتسسا يأا

غÓبإا و،صشئاسشحلا نم صصلختلل

ايفتاه ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

يأا نع1201 ةدجنلا مقر  ىلع

نوا˘ع˘ت˘لاو ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح

تافرجملا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب هدا˘م˘خإ’

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تارار˘ج˘لاو ة˘يود˘ي˘لا

.تادجنلا لوسصو ةياغ ىلإا،

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

1206ددعلا0202 ناوج72  تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ميتنسس رايلم23 نم رثكأا عاجرتسساو اسصخسش31 فاقيا

ةديلبلا ةيلوب ةوهقلل عنشصم ةقرشس زغل كفي ينطولا كردلا

رورم ثداوحو قئارح نيب ام

دحاو موي يف Óخدت621 لجشست فيطشسب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
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ةر˘كسس رزا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تد˘˘ه˘˘سش
ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و قر˘˘سش ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
اهتيحسض حار ةعسشب لتق ةميرج،

نيتن˘سس ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ع˘ي˘سضر
نم غل˘ب˘ي يذ˘لا هد˘لاو ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب،

نم ه˘ن˘با ح˘بذ˘ب ة˘ن˘سس04 رم˘ع˘لا
مد ةدورب لكب  ديرولا ىلا ديرولا

.ابراه رفو
اهل تزتها يتلا ةميل’ا ةثداحلا

تع˘قو، ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ك ر˘عا˘سشم
ةركسس رزاب ةيدل˘ب ة˘يواز˘لا ة˘ير˘ق˘ب
نايع دوهسش بسسحو، ةملعلا ةرئاد
نم يناعي ناك يذلا يناجلا ناف
هنبا دايتقاب ماق ةيسسفن تابرطسضا
و لزنملا ةحاسس لخادب ةرجسش ىلا
ه˘ح˘بذ˘ب ما˘ق م˘ث ن˘ي˘كسس ه˘ع˘م ذ˘خا
عو˘قو رو˘فو ة˘ي˘˘سشحو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ا˘مد˘ع˘ب نار˘ي˘ج˘لا ل˘خد˘ت ة˘ثدا˘ح˘˘لا
وغلبا و ، يوقلا خارسصلا اوعمسس
ي˘ت˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم

و ةثداحلا ناكمل ةعرسسب تلقنت
ى˘ل˘ع صضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لا ن˘م او˘ن˘كم˘ت
ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت ا˘م˘˘ك، ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا
ةد˘لاو ل˘ق˘ن و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
بورسص ىفسشتسسم ىلا ةيحسضلا
يتلا جÓعلا يقلتل ةملعلاب ريثخلا
ة˘م˘سصلا ةد˘سش ن˘م ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثا˘˘ت
تح˘˘ت˘˘ف و ، ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

ةعسسوم تاقيقحت كردلا حلاسصم
ةيمل’ا ةثداحلا هذه تايثيح لوح
ة˘˘نو˘˘ح˘˘سشم ءاو˘˘جا تكر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

طسسو ةريحلا و ىسس’ا و نزحلاب

 . فيطسس ةي’و ناكسس

نإافرداسصملا صضعب بسسح و

تا˘بار˘ط˘سضإا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘نا˘ج˘لا

عوسضخلا هل قبسسو، ةداح ةيسسفن

ةسسسسؤوملاب صصسصختم˘لا جÓ˘ع˘ل˘ل

ي˘ف  ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

صضم˘ي م˘ل و  ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا صضار˘˘م’ا

ةعسضب ىوسس اهنم هجورخ ىلع

.مايأا

فيطسس ةي’و زهت ءاعنسش لتق ةميرج

ةركشس رزاب ةيدلبب ديرولا ىلإا ديرولا نم عيشضرلا هنبإا حبذي بأا

.«1001» ةمÓع نم ةوهقلا ضصيمحت عنسصم اهل ضضرعت يتلا ةقرسسلا ةيسضق ليسصافت نع كيرافوب ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو فسشك

فيطسس

ةنحاشش فارحنإا يف صصخشش ةافو

 صشرعلا رئبب راقبألا لقنل
لوأا موي حابسص صشرعلا رئب ةدحول ةعبات قرف تلخدت

(كاج عون) ةنحاسش بÓقنإاو فارحنا ثداح لجأ’ صسمأا

ةافو يف ببسست ،راقبأ’ا لقنل طسسوتملا مجحلا نم

44 قئاسسلا ةباسصإاو ةنسس23 رمعلا نم غلبي باسش

تسسي˘ل تا˘با˘سصإا˘ب ة˘ن˘˘سس34 ينا˘ث˘لا ه˘ق˘فار˘مو ة˘ن˘سس

ناكو ةعبسسلا راقبأ’ا صسوؤور ررسضت نود ،ةريطخلاب

ةيرقب5م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع كلذ

قرسش ىسصقأا ةج˘لو˘لا ة˘يد˘ل˘ب «نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ىو˘ه˘ل»

ىلإا نيباسصملا لقنو فاعسسإا مت دقو،فيطسس ةي’و

ةثج ليوحت متو صشرعلا رئب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا

ريثخلا ىفسشتسسمب ةينعملا ةح˘ل˘سصم˘لا ى˘لإا ى˘فو˘ت˘م˘لا

ينطولا كردلا حلاسصم لامكتسسا دعب ةملعلاب بورسص

.يناديملا اهقيقحتل
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جيريرعوب جرب

4561 زجحو ينيثÓث فيقوت

ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو
ةحلسصملاب لخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

نم جيريرعوب جرب نمأ’  ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

لغتسسي يذ˘لاو لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق  ي˘ف ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت

لمعتسسيو ةيلوحكلا تابورسشملا نيزختل عدوتسسم

ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ة˘سصخر نود˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘˘ب د˘˘سصق ة˘˘ب˘˘كر˘˘م

نا ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو لا˘˘˘سصت’ا

هب هبتسشملا فيقوت نم تنكم ةيطرسشلا تاقيقحتلا

ىلع روثعلا مت اهنتم ىلع ناك يتلا ةبكرملا صشيتفتبو

صشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

تابورسشملا نم ىرخأا ةيمك ىلع روثعلا مت عدوتسسملا

ماجحأ’ا فلتخم نم ةدحو4561 ـب تردق ةيلوحكلا

ةمهتب هدسض يئاسضق فلم زاجنإا مت هيلعو عاونأ’او

دسصق ةيلوحكلا تابورسشملا نيزخت و لقن و ةزايح

ةباينلا ىلإا  لسسرأاو  دوعلا عم ةسصخر نودب عيبلا

ردسص يروفلا لوثملا ةسسلج ىلإا هتلاحإاب و ةيلحملا

ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح رهسشأا (60) ةتسسب مكح هدسض

.جد000.001 اهردق
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ةهوبسشملا نكامأÓل ةمهادم ةيلمع لÓخ

 تاردخم زجحو تافيقوت

ناعرذلا يف رجانخو
ةلقنتملا ةقرفلا يف Óثمم فراطلا ةي’و نمأا نكمت

نم صسيمخلا صسمأا لوأا ناعرذلاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

داومو ةيلوحك تابورسشم زجحو صصاخسشأا ةدع فيقوت

تماق ةيئاجف ةمهادمو ةيطرسش ةيلمع لÓخ و . ةيغبت

ن˘كا˘مأ’ا تفد˘ه˘ت˘سسأا ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ا˘˘ه˘˘ب

ناعرذلاب صصاسصتخ’ا ميلقإا ىوتسسم ىلع ةهوبسشملا

تابورسشملا ةدحو221 زجح ىلع ةيلمعلا ترفسسأا

ةقيرطب عيبلل ةدعم تناك عاونأ’ا ةفلتخم ةيلوحكلا

864  يف ةلثمتم ةيغبت داوم زجح و ةعورسشم ريغ

و لسسعملا ةدام نم ةدحو992 ،ةمسشلا ةدام نم ةدحو

صسفن لÓ˘خ و .ةر˘تو˘ف˘لا ماد˘ع˘ن’ ر˘ئا˘ج˘سس ة˘ب˘ل˘ع05

ةيسضق يف نيطروتم صصاخسشا30 فيقوت مت ةيلمعلا

متيل تاردخملا ةزايح و ةروظحم ءاسضيب ةحلسسا لمح

مهميدقتو نيفوقوملا قح يف عامسس رسضاحم ريرحت

ةمكح˘م ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع

.ناعرذلا
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جيريرعوب جرب

تيمم ثداح يف صصاخششا ةثÓث كÓه
زاجملاب54 مقر ينطولا قيرطلا ىلع

54 مقر ينطولا قيرطلا ىلع   ىثنا صسنج نم ةيحسض مهنم ميلاو تيمم رورم يف ناكملا نيعب مهفتح صصاخسشأا ةثÓث عوبسس’ا ةياهن يقل

يف عقو يذلاو  جيريرعوب جرب بونج صشعلا ةيدلبل ةعباتلا زاجملا ةقطنمب62 ةيرتموليكلا ةطقنلا ىوتسسم ىلع جيريرعوب جرب نيب طبارلا
لقن  مت ثيح نيزنبلاب ةلمحم جيرهسص تاذ ةنحاسشو ناقيم عون نم ةراسس نيب فينع مادطسصا رثا صسيمخلا موي نم ’اوز ةيناثلا ةعاسسلا دودح
ينطولا كردلا ةقرف هترسشاب يذلا قيقحتلا راتنا يف ةلوهجم بابسس’ا ىقبت اميف صشعلا ةدايع ىلا ةرايسسلا نتم ىلع اوناك نيذلا اياحسضلا ثج

رثا ةي’ولا دودح ىسصقا فافد ةقطنمب اياحسض ةعبرا مهنم يراجلا رهسشلا لÓخ ةتيمم ثداوح لجسس روكذملا قيرطلا نا ركذي. صشعلاب

زاجملا ةقطنمب ةدحاو ةلئاع نم نيسصخسش كÓه يسضاملا عوبسس’ا رحب ليجسست مت امك ةروطقم تاذ ةنحاسشب وقنيلريب عون نم ةرايسس مادطسصا
ىلع تافارحن’ا نع كيهان تايفو عسست ىلا ةليسصحلا عفترتل تارايسسلا فاعسسا ةنحاسشب  صساربسسكيا ونور عون نم ةرايسس مادطسصا ثداح يف.

.زاجملاب راديسسوك ردحنم ىوتسسم
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نع  اهللخ نم  أوربع يتلأ
يلأو˘لأ تم˘سص ءأزإأ م˘ه˘ب˘سضغ
و ن˘˘˘˘كسسلأ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح
و هيف ةل˘سصا˘ح˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأ

زاجنإأ يف ليجعتلاب  أوبلاط
مدعب ججحتلأ كرتو عورسشملأ

ة˘سصا˘خ ة˘ي˘سضرأأ ة˘ع˘قر دو˘جو
ةبعسص افورظ نوهجأوي  مهنأأ
بسسح مهلأومأأ أوهجو امدعب
أوركذ امك ،باتتك’أ طورسش
تايدلب يف مهليجسست لكسشم
ةاناعم نم ديزيسس امم ىرخأأ
اميسس لبق˘ت˘سسم م˘ه˘ق˘حل˘ت˘سس

قا˘ح˘ت˘لإل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ة˘بو˘ع˘سص
قيرطلأ ةقسشمو لمعلأ ناكمب
نأأ ملعلأ عم، مهئانبأأ سسردمتو

تدد˘ح م˘ه˘تا˘ن˘كسس ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع

ا˘م و˘ه و ة˘بأز˘ع˘ب ة˘سسي˘ب˘ير˘ق˘˘ب

أو˘ب˘لا˘ط و ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ا˘˘هو˘˘سضفر

مهحنم و عقوملأ حتف ةداعإاب

،ة˘م˘ئل˘م ن˘كا˘مأأ را˘ي˘ت˘خأ ق˘ح

ي˘لأو نأأ نو˘ب˘ت˘ت˘˘كم˘˘لأ ر˘˘كذو

و م˘ه˘ت˘ل˘با˘ق˘م سضفر ة˘˘ي’و˘˘لأ

فر˘ط ن˘م .أو˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسأ م˘˘ه˘˘نأ

ج˘˘عزأأ ا˘˘م، نأو˘˘˘يد˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر

م˘˘ه˘˘ع˘˘فد و ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لأ

سسيمخلأ ةحيبسص جا˘ج˘ت˘حل˘ل

ترد˘سصأأ ةر˘سشا˘ب˘م ا˘ه˘ب˘ق˘˘ع و

لا˘˘سصت’أ و مل˘˘ع’أ ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ

ايفحسص انايب ةدكيكسس ةي’ول

يذلأ ريخأ’أ ءاقلل  اعبت هنأأ ءاج

يبتتكم ةيعمج يلثمم عمج

سسي˘ئر د˘ي˘سسلأ ع˘˘م «2 لدع»

،ةدكيكسس ةي’و يلأو نأويد

’ م˘ه˘ت’ا˘غ˘˘سشنأ أو˘˘ع˘˘فر ن˘˘يأأ

مدع نم هب أومدقت اميف اميسس

عقأوم رايتخأ ةيلمع ةمءلم

كلذكو ،ةهج نم تانكسسلأ

فر˘ط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ بل˘ط

،ىرخأأ ةهج نم يلأولأ ديسسلأ

ني˘ب رأد يذ˘لأ سشا˘ق˘ن˘لأ د˘ع˘بو

د˘ي˘سسلأو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م

˘˘مل˘˘عإأ م˘˘ت ،نأو˘˘يد˘˘لأ سسي˘˘ئر

ي˘لأو د˘ي˘سسلأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

ايمسسر لسسأر ةدكيكسس ةي’و

نكسسلأ ريزو ديسسلأ نم لك

كلذكو ،ةنيدم˘لأو نأر˘م˘ع˘لأو

ةلاكو˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘ي˘سسلأ

يذ˘لأ ل˘كسشم˘لأ لو˘ح «لد˘ع»

نأوج22 موي كلذو هوحرط

0202.

بل˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأأ

ديسسلأ فرط نم م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ

ن˘م˘ف ،ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و ي˘لأو

ةجمرب متت نأأ ابيرق رظتنملأ

ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل

.يلأولأ ديسسلأو ةيعمجلأ

سسمأأ را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن تجأرو

ريدملأ  نوك نع تامولعم

ةمئاق دمج لدع ةلاكول ماعلأ

عقوم ىلع نيبتتكملأ عيزوت

لك يف رظنلأ ةداعإأ  عم ةبأزع

’ ي˘ت˘لأ ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأرأر˘ق˘˘لأ

و ،نيبتتكملأ تابغر يعأرت

د˘حأ’أ مو˘ي ن˘م ة˘يأد˘ب  م˘ت˘ي˘سس

نيبتتكملل عقوملأ حتف ةداعإأ

.مهتابغر بسسح

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ1206ددعلا0202 ناوج72  تبسسلا6

www.akhersaa-dz.com

 ضسيمخلإ موي مهجاجتحإ نوديفتسسملإ ددج اميف/ةدكيكسس

 نكشسلأ مئأوق دمجي لدع ريدم
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ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت

ةيمك زج˘ح ن˘م أر˘خؤو˘م ة˘ن˘تا˘ب

ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ سصأر˘˘قأ’أ ن˘˘˘م

جيورتلل اهسضعب بابسش ةزوحب

اهددع غلب ،كلهتسسلل رخأ’أو

كلذو ،اسسولهم اسضرق562

،ني˘ت˘ل˘سصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

نمأ’أ رسصانع اهب ماق ىلوأ’أ

ةي’و نمأاب21 ـلأ يرسضحلأ

فيقوت نم تنكم يتلأو ،ةنتاب

مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ30

مهنيب نم ةنسس03 و72 نيب

30 ةلمحب ايئاسضق نوقوبسسم

ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘نا˘˘ك

رثع اهسشيتفت ىدلو ،ةيحايسس

سصرق002 ىلع مهتزو˘ح˘ب

عو˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘م

سضيبأأ حلسس أذكو ليرتوفير

30 يذ ن˘ي˘كسس ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع

غ˘ل˘ب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،مو˘ج˘˘ن

جد00061 ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م

.جيورت˘لأ تأد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
هبتسشملأ ميدقت مت دقف هيلعو
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهب

ةلقنتملأ ةقرفلأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،ةكيربب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم

امهدحأأ ،ةنسس73 و13 رمعلأ

رمأوأأ90 هد˘˘سض رد˘˘˘سص
ناغلبت نيتاتف ةق˘فر سضب˘ق˘لا˘ب

ةنسس93 و52 رم˘ع˘لأ ن˘م
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م نأرد˘ح˘ن˘˘ت

63 م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘˘سض ثي˘˘ح

تا˘˘˘بور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو

عأونأ’أ فلتخم نم ةيلوحكلأ

اسسولهم اسصرق82 ،ماجحأ’أو

يف ةلث˘م˘م عأو˘نأ’أ د˘يد˘ع ن˘م

˘˘– غ˘˘ل˘˘˘م003 نأز˘˘ير˘˘ي˘˘˘ل

˘˘– غ˘˘ل˘˘م60 ما˘ب˘يزا˘˘مور˘˘ب

ةفاسضإ’اب ،غلم01 لاسسيرويل

عنم بوبح نم اسصرق73 ىلإأ

فأرطأ’أ ميد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ل˘م˘ح˘لأ

.ةكيرب ةمكحم مامأ

ضضبقلاب رمإوأإ90 هدسض ردسص نيفوقوملإ دحأإ

لمحلأ عنمل بوبحو اشسولهم اشصرق062 نم ديزأأ زجح
ةنتابب نيتلشصفنم نيتيلمع يف
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ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م تن˘كم

ثحبلأ ةقرف اهيلع تلسصحت

ةي’و نمأا˘بIRB لخدتلأو
سصخ˘سش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
لل˘غ˘ت˘سسا˘ب ةر˘ي˘˘خذ˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
ه˘ل˘ح˘مو ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ن˘˘كسسم
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
نا˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سسن˘˘˘لأ ة˘˘˘سسب˘˘˘لأ’أ

ءا˘ف˘خإ’ ة˘ه˘جأو˘˘ك ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي

ي˘˘ح˘˘ب كلذو ،ة˘˘ير˘˘سس ة˘˘سشرو

،ةنتاب ةنيدمب ثلاثلأ لاقعوب

ةدرأولأ تامولعملأ رثإأ ىلعو

مت ةمزللأ ريبأدتلأ ذاختأ مت

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘لإأ ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ

هب هبتسشملأ فيقوتو ناكملأ

يف ،ةنسس53 رمعلأ نم غلابلأ

سشيت˘ف˘ت ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لأ تقو˘لأ

تناك ثي˘ح يرا˘ج˘ت˘لأ ه˘ل˘ح˘م
متو ةيباجيإأ سشيتفت˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن

يف تلثمت ة˘ي˘ح ةر˘ي˘خذ ز˘ج˘ح

رايع ة˘ي˘ح ة˘سشو˘طر˘خ052

ةسشوطرخ017 ،م˘ل˘م61

و ملم21 يرايع نم ةغراف

،ةلوسسبك00042 ،ملم61

ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ة˘مز˘ح019
،سشي˘طأر˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘قرو ة˘ي˘ط˘غأأ

دورابلأ ةدام نم امأرغ051

،ط˘غ˘سض ة˘لآأ ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

تأد˘ع˘مو ي˘نور˘ت˘كلأ نأز˘˘ي˘˘م

،ةسشرولأ يف لمعتسست ىرخأأ

ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأ م˘ت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘˘عو

˘مد˘ق ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ د˘˘سض ي˘˘ئأز˘˘ج

،ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب

تثو يف هتمكاحم راظتنأ يف

.قح’

ةنتابب ةريخذلأ ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت

مهتكرح ةدكيكسسب لدع وبتتكم ضسيمخلإ راهن ددج، ءاعبرأ’إ مويل ةيجاجتح’إ مهتكرح لÓخ مهتلباقم ةي’ولإ يلإو ضضفر ببسسب
.ةيجاجتح’إ

ةثلاث ةلواحم طابحإإ مت اميف/ةدكيكسس

لقلأ نم ةقأرحلل نيبراق قÓطنأ
ةركركب تيوز نب ئطاسش نم  لوأ’أ سسمأأ ةليل قلطنأ
فلتخم نم بابسشلأ نم ديدعلأ امهنتم ىلعو نيبراق
نم نوردحن˘ي سصا˘خ˘سشأأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ير˘م˘ع˘لأ تا˘ئ˘ف˘لأ
ثيح ،ةيبرغلأ ةهجلأ قطانم فلتخم و ةيرجح و ةريدغل
أوططخ مهنأأ ةقأرحل˘ل ن˘ي˘بر˘ق˘م ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م تر˘كذ
هاجتاب أوقلطني نأأ لبق ةمات ةيرسس يف ةدم ذنم رمألل
ةيناث ةهج نم ،لسضفأأ لبقتسسم نع اثحب ىرخأ’أ ةفسضلأ
ةيرسس ةرجه ةلواحم طابحإأ نم لحأوسسلأ رفخ نكمت
أذهب و ،ل˘ق˘لا˘ب نورا˘ق˘ب ئ˘طا˘سش ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘سصأأ ق˘ل˘ط˘نأ
ببسسب رهسشأأ ةدعل فقوت دعب  ةوقب ةقرحلأ ةرهاظ دوعت

.انوروك ةحئاج
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جاجدلأ نم راطنقلأ ةبأرق زجح
ةنتابب دشسافلأ

عم قيسسنتلاب ةنتاب ةيدلبل ةحسصلأ ظفح رسصانع تزجح
موحللأ نم ةيم˘ك ،ة˘ي’و˘ل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ي˘سشت˘ف˘م
يلأوحب اهنزو ردق ،كلهتسسلل ةحلاسصلأ ريغ ءاسضيبلأ
كلهتسسلل ةهجوم تناك ،دسسافلأ جاجدلأ نم راطنق
ةنياعمو ةبقأر˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع لل˘خ ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ،ير˘سشب˘لأ
ةحلاسص ريغ اهنأأ يرطيبلأ بيبطلأ فرط نم ةيمكلأ
تأءأرجإ’أ ذاختأو اهفلتإأ مت دقف هيلعو ،كلهتسسلل
ةبراحم راطإأ يف هذه ةيلمعلأ يتأاتو ،ةمزللأ ةينوناقلأ
تاجرد عا˘ف˘ترأ ما˘مأ ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ تا˘م˘م˘سست˘لأ
دأوملأ فلتخمل عيرسسلأ فلت’أ ىلإأ يدؤوت يتلأ ةرأرحلأ
،كلهتسسملأ ةحسص ىلع ايقيقح أرطخ لكسشي ام ةيئأذغلأ

مهنع بيغي نيذلأ راجتلأ سضعب عسشج نع كيهان أذه
ةحسص باسسح ىلع عيرسسلأ حبرلأ مهمه ىقبيو  ريمسضلأ
ثيح ،رطاخملأ فلتخمل ةسضرع ىقبت يتلأ كلهتسسملأ
ءانتقأ دنع رذحلأ ىلإأ نينطأوملأ ةراجتلأ حلاسصم تعد
موحللاب اهنم قلعت ام اميسس ةيئأذغلأ دأوملأ فلتخم
.ةدراب نكامأاب ظفحلأ تق’ ام أذإأ اهفلت ةعرسسل نابجأ’أو
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ةنتاب

صصوشص0052 يلأوح قوفن
يشساحلاب عدوتشسمب بشش قيرح يف

هلوط عدوتسسم لخأد ،لوأ’أ سسمأأ بسش لوهم قيرح ىدأأ

تينرتلأ ةدامب ى˘ط˘غ˘م ،ر˘ت˘م41 هسضرعو رت˘م054

سشي˘عأ د’وأأ ة˘ت˘سشم˘ب ،ن˘جأود˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘ل سصخ ،ن˘ب˘ت˘لأو
رسساج نيع ةرئأدب تيرهما˘ت ي˘سسا˘ح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

لخدتت نأ لبق أذه ،جاجد سصوسص0052 ىلع ،ةنتابب

قيرحلأ دامخإأ نم نكمتتو ةيندملأ ةيامحلل لخدتلأ قرف

أراطنق05 ىلإأ ةفاسضإ’اب سصوسص0092 يلأوح ذاقنإأو

ن˘ع د˘ع˘ب˘ي ي˘ع˘ي˘ب˘ط زا˘غ ج˘ير˘ه˘سص أذ˘كو فل˘عأ’أ ن˘م

يف أذه ،ةثراكلأ عوقو لبق ،أرتم02 ـب عدوتسسملأ

تحتف يذلأ قيرحلأ ردسصم هيف لهجي يذلأ تقولأ
.بابسسأ’أ دنع فوقولل اقيقحت كردلأ حلاسصم هنأاسشب
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ةليشسملاب صسورع مهنيب نم  ىلتق ةثÓث
جرب و ةليسسملأ ةي’و نيب طبأرلأ54 مقر ينطولأ قيرطلاب تيمم رورم ثداح  سسمأأ ءاسسم عقو
نزولأ نم ةنحاسش نيب مأدطسصأ رثإأ سشعلأ ةيدلب زاجمل ةقطنم ىمسسملأ ناكملاب أذهو جيريرعوب

30  ةافو  ثداحلأ أذه فلخ ثيح ناقيم ونور عون نم ةيحايسس ةرايسس و توزاملأ لمحت ليقثلأ

82 سس نايفسس مه ثداحلأ يف نيفوتملأ نيب نم ةنسس03و82 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ

ةنسس82 رمعلأ نم غلبت سسورعو ةليسسملأ ةنسس03 رمعلأ نم غلابلأ ماسسح ب و ةليسسملأ نم ةنسس
ىلإأ ىدأأ قيرطلأ أذه نأأ نإاف ةراسشإلل اهيخأأ ةقفر جيريرعوب جرب ةي’وب اهلهأأ تيب ىلإأ ةهجتم تناك

حوأرتت  قاحسسإأ ت و مركأأ دمحأأ ت و باهولأ دبع ع و نيدلأ سسمسش غ  مهو نابسش40 ةافو

لكسشي قيرطلأ أذه تاب ثيح رهسش فسصن نم لقأأ يف ناكملأ سسفن يف ةنسس03و02 مهرامعأأ
انءأدن هجون ناكملأ أذه نم و انبابسش ةايحب يدؤوي تيمم رورم ثداح موي لكف أريبك أرطخ
قيرطلأ حتف قيرط نع ةيرورملأ ثدأوحلأ هذهل أدح أوعسضي نأأ ةليسسملأو جربلأ ةي’و يلوؤوسسمل
.ةليسسملأ جيريرعوب جرب جودزملأ
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ةليشسملاب صصاخششأأ ةثÓث نم ةنوكتم رأرششأأ ةيعمج فيقوت
ةيعمج فيقوت نم ةليسسملأ ةي’و نمأاب ثلاثلأ يرسضحلأ نمألل ةطرسشلأ رسصانع سسمأأ ءاسسم نكمت

لعف يف مهطروتل ةنسس82و62 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ ةثلث نم نوكتم رأرسشأأ
تأذب ةطرسشلأ رسصانع مايق رثإأ  ةيسضقلأ عئاقو تأأدب ةبكرم لامعتسساب نكسسم لخأد نم ةقرسسلأ
سصاخسشأأ ةثلث مههابتنأ تفل نيأأ سصاسصتخ’أ ميلقإأ ءايحأأ دحأأ ىوتسسم ىلع تايرودب حلاسصملأ
دحأاب اهلاخدإأو ةبكرم نم ىرخأأ تامزلتسسمو ةيلزنم ورهكلأ ةزهجأ’أ سضعب غيرفتب نوموقي
دحأأ نم تامزلتسسملأ كلت ةقرسسب أوماق مهنأأ نيبت مهعم قيقحتلأ دعبو مهفيقوت متيل ،نكاسسملأ
عاجرتسسأ ةيلحملأ ةباينلأ عم قيسسنتلأ دعب متيل ،نكسسملأ بحاسص هدكأأ يذلأ رمأ’أ وهو نكاسسملأ
مهدسض يئاسضق فلم زاجنإأو ،مهيف هبتسشملأ دحأأ سصخي يذلأ نكسسملأ لخأد نم تاقورسسملأ
ليكو مامأأ مهميدقتو ةبكرم لامعتسساب ةفوسصوملأ ةقرسسلأ ،رأرسشأأ ةيعمج نيوكت سصوسصخب
لوثملأ تأءأرجإأ ىلع فأرطأ’أو ةيسضقلأ فلم هرودب لاحأأ يذلأ ةليسسملأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
هيف هبتسشملأ امأأ ةليسسملاب ةيبرتلأ ةداعإأ ةسسسسؤومب مهنم نينثأ عأديإاب أرمأأ ردسص ثيح ،يروفلأ
نمأ’اب ملعأ’اب فلكملأ ةعاسس رخآ’ هب حرسص ام بسسح أذهو رسشابم ءاعدتسسأ نم دافتسساف ثلاثلأ
        .ةليسسملاب يئ’ولأ
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يتلا ةبخاصصلا تاجاجتح’ا دعبف

نم اومدقأا يتلاو ءاعبرأ’ا موي اهب اوماق
مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع اهلÓخ

دوا˘ع تا˘عا˘صس تصسلا تقا˘ف ةد˘م˘ل34

نكصسم64 ة˘م˘ئا˘ق ن˘م نو˘ي˘صصق˘˘م˘˘لا
لوأا زيزعلا دبع يديصس ةيدلبب يعامتجا
» ةقطنمب قيرطلا قلغ صسيمخلا صسمأا
يبرغلا لخدملاب ةدجاوتملا «ناويدميت
قيرطلا اوقلغأا ثيح ةيدلبلا ةمصصاعل
ءاغلاب نيبلاطم نيهاجتإ’ا يف روكذملا
نلعأا نأاو قبصس يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا

روصضحو يصضاملا ءاعبرأ’ا موي اهنع
ثيدحلا لجأا نم ايصصخصش ةي’ولا يلاو
ه˘ن˘م تا˘نا˘م˘صض ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو ه˘ي˘لا
اهتباصش يتلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا هذ˘ه ءا˘غ˘لا نأا˘صشب

ةر˘ي˘ب˘ك تا˘قور˘خ ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بصسح
نوقحتصسي’ صصاخصشأاب وصشح تايلمعو
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو م˘˘كح˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا
ل˘خد˘ت م˘غرو .ة˘ح˘ير˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا
ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةلواحم يف ةرئادلاو ةيدلبلا يصسيئر
حتفو باحصسنإ’اب نيجتحملا عانقإ’
رورملا ةكرح مامأا اددجم قيرطلا
تءا˘˘˘ب ت’وا˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا ’ا

قيرطلا لظ ثيح لصشفلاب اهعيمج
ىلع يناثلا مويللو اقلغم روكذملا
نم ةرخأاتم ةعاصس ةياغ ىلا يلاوتلا
ي˘ف بب˘صست ا˘م˘م صسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘˘صسمأا

نيرفاصسملا تا˘ئ˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ةا˘نا˘ع˘م
قيرطلا يتفصض ىلع اوقلع نيذلا
تداز ادج ةيلاع ةرارح ةجرد تحت
يتلا تÓئاعلا ةصصاخ مهتاناعم نم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘˘ف تنا˘˘ك
ةي’ولا جراخ وأا لخاد نا قطانملا

اوماقأا نيجتحملا تارصشع نأاو املع
ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا عم يزاوتلابو
رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ةروكذملا
مت يذلا زيزعلا دبع يديصس ةيدلب
ةي˘صشخ كرد˘لا ن˘م دار˘فأا˘ب ه˘ق˘يو˘ط˘ت
نيذلا نيجتحملا لبق نم هماحتقا
ةديدصش ةلاح يف مهنم ريثكلا ادب
.صضاعتمإ’او بصضغلا نم

 هريشصم نأاششب نيريبك قلقو براشضت طشسو

رخآا باششل ضضماغ ءافتخا
 رداقلا دبع ريمألا ةيدلبب

ةيدلبب يناثلا دقعلا يف باصشل ةديدج ءافتخا ةثداح تلجصس
يف براصضت طصسو كلذو لجيج ةي’وب رداقلا دبع ريمأ’ا
هروصص تمّمع يذلا باصشلا اذه ريصصم نأاصشب تامولعملا

ةطرصشلاو كردلا تارقمو يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع
دوقفملا باصشلا ةلئاع تمدقتو .هيلع روثعلل ةلواحم يف
ءافتخاب ديفت صسمأا لوأا نمأ’ا حلاصصمل غÓبب «أا/ب» وعدملا

بصسح رثأا هل رهظي مل ثيح ، ةنصس91 رمعلا نم غلابلا اهنبا

براصضت طصسو ةعاصس84 نم رثكأا ذنم ةروكذملا ةلئاعلا
يذلا ناكملاو هئافتخا بابصسأا بصسح تامولعملا يف ريبك
عقاوملا بلغأا ىلع باصشلا رّوصص ميمعت متو ، هيف دجاوتي
لجأا نم ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘صصو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

’ هنأا مغرو ، هيل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ي˘ف ة˘ق˘ل˘ق˘لا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ةد˘عا˘صسم
بابصسأا ىتح ’و ينعملا دجاوت ناكم لوح ةيمصسر ةمولعم
قÓ˘طا ى˘لا او˘عرا˘صس صضع˘ب˘˘لا نأا ’ا صضما˘˘غ˘˘لا ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘خا
نمصض ابوروأا ىلإا ةرجهلا باصشلا ةلواحم نأاصشب تاعاصشا

دبع ريمأ’ا ةيدلب نأاو اصصوصصخ ةيرصسلا ةرجهلا بكاوم
تدهصشو لب لكصشلا اذه نم ةريثك ت’واحم تفرع رداقلا
اهنابصش نيب ةيرصسلا ةرجهلا ت’واحم نم ربكأ’ا ةبصسنلا

رابخأ’ا رخآا نأاو املع ةريخأ’ا تاونصسلاو رهصش’ا لÓخ
ةرم رخآ’ يفتخملا باصشلا ةيؤور ىلا تراصشأا دق تناك
.لجيج ةي’ول ةرواجملا ةياجب ةي’وب
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يرئازجلا قرششلا ةديرج5
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ىلع ءاعبرأ’ا موي اهنع نلعملا يعامتجإ’ا نكشسلا ةمئاق نم اويشصقأا نيذلا صصاخششأ’ا نم تارششعلا مادقإا لÓخ نم لجيج ةي’و قرشش ةيلحاشسلا زيزعلا دبع يديشس ةيدلبب بشضغلا ءاوجأا تلشصاوت
ةرواجملا تاي’ولا ةيقبو ةريخأ’ا هذه نيب اذكو ةيقرششلا اهتيدلبو ةي’ولا ةمشصاع نيب رورملا ةكرح ليطعت يف نيببشستم يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل34 مقر جودزملا ينطولا قيرطلا قلغ

.ةليمو ةنيطنشسق اهتمدقم يفو

نيرفاشسملل ةريبك ةاناعم طشسو

 ينطولا قيرطلا قلغ نودواعُي  زيزعلا دبع يديشسب يعامتجإلا نكشسلا ةمئاق نم نوّيشصقملا

¯Ω.eù°©ƒO 

ةيندملا ةيامحلا رصصانع لخدت
ةروراقل كيصشو را˘ج˘ف˘نا لا˘ط˘بإ’
د˘حأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع نا˘˘تو˘˘ب زا˘˘غ
تحيربات يحب ةينكصسلا ققصشلا
ةيليملا ةيدلبل يبرغ˘لا ل˘خد˘م˘لا˘ب
وهو لجيج ةي’و ةمصصاع قرصش
هذهب تناك يتلا ةلئاعلا بنجام
لخدت دقو .ةيقيقح ةثراك ةقصشلا

ةعرصسب ةيندملا ةيامحلا رصصانع
ع’د˘نا ر˘ب˘خ˘˘ب م˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا رو˘˘فو
تحيربات يحب تيب لخاد قيرح
ريخأ’ا اذه دامخإا لجأا نم ةيليملاب
ن˘ي˘ب ة˘فا˘صسم˘لا بر˘ق ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘صسم
، ةقرف˘لا ر˘ق˘مو رو˘كذ˘م˘لا تي˘ب˘لا
ةيامحلا رصصانع لخدت دعب نيبت
ناتوب زاغ ةروراق دوجو ةيندملا
ا˘مد˘ع˘ب را˘ج˘ف˘نإ’ا ى˘˘ل˘˘ع كصشو˘˘ت
نكمت ثيح اهيلا نارينلا تبرصست
دييحت نم ةيندملا ةيامحلا ناوعأا

نود ة˘لو˘ل˘ي˘˘ح˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
مث ن˘مو ة˘ق˘صشلا ل˘خاد ا˘هرا˘ج˘ف˘نا
روكذم˘لا تي˘ب˘لا نا˘كصس بي˘ن˘ج˘ت

امدعب ةكيصشو ودبت تناك ةثراك
ى˘ل˘ع ي˘م˘غأاو بعر˘لا م˘ه˘كل˘˘م˘˘ت

ة˘يد˘ل˘ب نأاو ا˘م˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
ءاتصشلا تدهصش نأاو قبصس ةيليملا
زا˘غ ةرورا˘ق را˘ج˘ف˘نا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

رفصسأا امم رودفنات ةقطنمب ناتوب
ة˘صسم˘خ حر˘جو ة˘ل˘ف˘ط ةا˘˘فو ن˘˘ع
قا˘ي˘صس ي˘فو .ن˘˘ير˘˘خآا صصا˘˘خ˘˘صشأا

ل˘خد˘ت ق˘ئار˘ح˘لا م˘لا˘ع˘ب ل˘˘صصت˘˘م

لوأا دا˘م˘˘خإ’ ءا˘˘ف˘˘طإ’ا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

لجيج ةي’و امهدهصشت نيقيرح

بصشو ، يرا˘ج˘لا ف˘ي˘صصلا لÓ˘˘خ

ة˘صسا˘طر˘ف ل˘ب˘ج˘ب لوأ’ا ق˘ير˘ح˘˘لا

يذلا قيرحلا وهو ةلميج ةيدلبب

صضعب نكاصسم نم اريثك برتقا

ةرطي˘صسلا تب˘ل˘ط˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تقاف ةري˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ع˘لد˘نا ا˘م˘ي˘˘ف ، تا˘˘عا˘˘صس ر˘˘صشع˘˘لا

يلع يديصس لبجب يناثلا قيرحلا

وهو رداق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

نم رثكأا ىلع ىتأا يذلا قيرحلا

تا˘با˘غ˘لا ن˘م تارا˘˘ت˘˘كه صسم˘˘خ

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘صست م˘˘˘˘تو ، صشار˘˘˘˘˘حأ’او

ءا˘ف˘طإ’ا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘م تار˘صشع˘لا

نأاو املع هدامخاو هيلع ةرطيصسلل

ريمأ’ا ةيدلبب يلع يديصس لابج

ق˘˘ئار˘˘ح ةد˘˘ع تفر˘˘ع نأاو ق˘˘ب˘˘صس

ا˘م˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ

ةيباغ تاحاصسم فÓتا يف ببصست

ريمدتو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ع˘صساو

.ةيعفنلا راجصشأ’ا نم ف’آ’ا

 رداقلا دبع ريمأ’او ةلميجب نيلوهم نيقيرح ءافطإ’ا رشصانع دمخأا اميف

 ةيليملاب زاغ ةروراقب قيرح علدنإا دعب ققحم توم نم ةلئاع ذاقنإا
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ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ح˘˘˘ج˘˘˘ن
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
كي˘كف˘˘ت ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ريوزت يف ةصصتخم ةينطو ةكبصش
اهدارفأا فيقوتو ةلمعلا جيورتو
ىدحإا نم نوردحني نيذلا ةثÓثلا
ةيلمع تءاجو. ةيلخادلا تاي’ولا
باقعأا يف ةكبصشلا هذه كيكفت
رصصانع ا˘ه˘ب ل˘صصو˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
ةهو˘ب˘صشم تا˘كر˘ح˘ت صصو˘صصخ˘ب

ة˘ي’و˘˘لا جرا˘˘خ ن˘˘م صصا˘˘خ˘˘صشأ’

ة˘ثÓ˘ث˘ل ن˘ي˘˘م˘˘ك بصصن م˘˘ت ثي˘˘ح
نيذلاو ةكبصشلا هذه نم رصصانع
ميلقا جراخ نم مهعيمج ردحني
ىدحا نم اديدحتو لجيج ةي’و
م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
امدعب زجاوحلا دحأا يف مهفيقوت

، ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع اوناك
تيرجأا يتلا تاقيقحتلا تنكمو
نابصش مهو ةثÓثلا نيفوقوملا عم

42و91 نيبام مهرامعأا حوارتت
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح فا˘˘صشت˘˘كا ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘صس
د˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘طا˘˘صشن
عبط لÓخ نم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
اه˘ج˘يور˘تو ةروز˘م ة˘ي˘لا˘م قاروأا

دكأاو ، تÓحملاو قاوصسأ’ا يف
ةيلمع ءانثأا ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ىلإا اومدق مهنأاب يلوأ’ا قيقحتلا

لجأا نم ةيلخاد ةي’و نم لجيج
م˘ه˘ناو ةروز˘م˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ج˘يور˘ت
ةي’ولا ىلإا م˘ه˘لو˘خد ل˘ب˘ق او˘ما˘ق
نم ةربتعم ةيلام غلابم جيورتب
ن˘ي˘ت˘ي’و˘˘ب ةّد˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

تنكم امك ، لجيجل نيترواجم
ناك يتلا ةبكرملا صشيتفت ةيلمع
ةثÓثلا نوفوقوم˘لا ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
نم يلام غلبم ىلع روثعلا نم

فلأا641ب ردق ةروزملا ةلمعلا
تادعم ىلإا ةفاصضإا يرئازج رانيد

يف ةكبصشلا دارفأا اهلغتصسي ناك

اهنمو ةلمعلا ريوزتو خصسن ةيلمع

قرولا عطقل صصقمو ةعباط ةلآا

اهيلع رثع يتلا صضارغأ’ا يهو

نيفوقوملا صصا˘خ˘صشأ’ا ن˘كصسم˘ب

لوصصحلا دعب هصشيتفت مت يذلا

تم˘تو اذ˘ه .ي˘˘ئا˘˘صضق نذإا ى˘˘ل˘˘ع

ىلع ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ة˘لا˘حإا

را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ثي˘ح يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جا

نجصسلا ىل˘ع م˘ه˘ن˘م نا˘ن˘ثا ل˘ي˘حأا

ثلا˘ث˘لا صصخ˘˘صشلا ع˘˘صضو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

.ةيئاصضقلا ةبقارملا تحت

ةي’ولا جراخ نم نابشش ةثÓث اهدوقي

 ةرّوزملا ةلمعلا جيورت يف ةشصتخم ةينطو ةكبشش ككفي نمألا
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مئاوقلا ليعفتب بلاطي يناميلصس
نيحجانلا ةذتاصسألل ةيطايتح’ا

ةيبرتلا ريزو يناميلضس قداضص ةبانع ةي’و نع بئانلا لضسار
ي˘ف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ةذ˘تا˘ضسأ’ا ل˘كضشم ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل
بلا˘ط ثي˘ح،8102و7102 تاونضسل ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ق˘با˘ضسم
اذاملو نيحجانلا ء’ؤوه ريضصم و ةروضصلا حيضضوتب ريزولا

بضسنأ’ا لحلا لثمت يتلا ةيطايتحإ’ا مئاوقلا كلت ليعفت متي’
تاقباضسم ءارجإا ليحتضسي هنأا ةضصاخ ،ةرغاضشلا بضصانملا دضسل
.ةيلاحلا ةيحضصلا فورظلا ءارج فيظوتلا

 رونلا يحب اذه ثدحي

د˘ع˘بو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا د˘ع˘ت ةردا˘ب˘م ي˘ف
انكضسم08 ـب رونلا يح ءانبأا نييزتلا و فيظنتلا تايلمع
ةيمومعلا ةرانإÓل ءابرهك دومع61 ءÓط يف نوحجني ينوبلاب
ةبوعضص و ٌوجلا ةرارح مغر ةدودحملاو ةضصاخلا  مهتايناكمإاب
.ةمهملا

مظنت طاوغأ’ا نمأا حلاصصم
ةيوعوت ةيصسيصسحت ةلمح

دعبلا تاذ ةيلاضصتإ’ا ةيراوجلا تاطاضشنلا و ماهملا راطإا يف
،انوروك سسوريف ىودع نم ةياقولل ،يوعوتلاو يضسيضسحتلا
لÓخ سصاضصت˘خإ’ا عا˘ط˘ق ر˘ب˘ع ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تم˘ظ˘ن
ناو˘ج ر˘ه˘ضش ف˘ضصت˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا سسرا˘˘م81 ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
اذه ىودع نم ةياقولل ةيوعوت ةيضسيضسحت ةلمح (114) يلاحلا
ميدقت عم ةيضسيضسحتلا تايوطملا عيزوت اهلÓخ مت ،سسوريفلا
اذك و نينطاوملا ةدئافل ةيرورضضلا تاداضشرإ’ا و حئاضصنلا
يتلا ،ق˘ل˘غ˘لا ن˘م ةا˘ن˘ث˘ت˘ضسم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘ضصأا
اميضس ،ةحئاجلا نم ةيئاقولا ريبادتلاب مازتل’ا و ديقتلل مهوعدت

.ريهطتلا و ةفاظنلا تاءارجإا ذاختاب اهنم قلعت ام

عربتي ناديز
يزيت ىفصشتصسمل

وزو
ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز عر˘˘˘ب˘˘˘ت
ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ل ة˘ي˘ب˘ط ةز˘ه˘جأا˘ب
وزو يزيتب «ريذ˘ن˘لا د˘م˘ح˘م»
سسفنت يزاهجب رمأ’ا قلعتيو
م˘ت˘˘ي˘˘ضس ثي˘˘ح ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘ضصا
نيزاه˘ج˘لا ن˘يذا˘ه لÓ˘غ˘ت˘ضسا
 سسوريفب نيباضصملا ةدئافل

.انوروك

ءادعصصلا سسفنتت رامع يديصس ةيدلب
ةضصاخو رامع يدي˘ضس ة˘يد˘ل˘ب تضسف˘ن˘ت
ةلاح دعب ءادعضصلا سسيدلا رجح ةقطنم
ريبكلا راضشتن’ا و سشيمهتلا و نبغلا
ءايحأ’ا ديدع تدهضش ثيح، ةمامقلل

تايلمع ن˘ي˘ي˘ضضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ
دفولا ةرايزو انمازت في˘ظ˘ن˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
فار˘ضشإ’ا ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يرازو˘لا

ةقطنمب تانكضسلا عيزوت ةيلمع ىلع
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا، را˘˘˘م˘˘˘ع قوزر˘˘˘م
هذه رركتت نأا سسفنلا نونمي ناكضسلا
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب ،ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف تارا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ةرا˘˘يز˘˘ب ’إا كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت ’ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
عيملت وه اهمهي ام رثكأاو نيلوؤوضسملا

 .نطاوملا باضسح ىلع ولو اهتروضص

انوروك ةحفاكم ىلع اهبلاطم مدقت ةحصصلا تاباقن
ت’وادملا ةعاق ربنم ىلع نم ءاضضعأ’ا سضعب تÓخدت  تفرع
سصوضصخب ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و˘ل  ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
نم احيرضص ادر . ةحضصلا ةيريدم لبق نم انوروك فلم ةضشقانم
تتاب يتلا  تاباقنلا سضعب  سصوضصخب ةي’ولا يلاو فرط
ةلواحم˘ب ةرادإ’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘ضضتو ةر˘كع˘لا ها˘ي˘م˘لا ي˘ف دا˘ط˘ضصت
ةمزأا زع يف ةحضصلا عاطق ىلع نيلوؤوضسملا ماهم يف تÓخدت

ىلع لمعت تناك ةهج يأا عم حماضستي نل هنأا افيضضم انوروك
نم كانهو انه لذبت يتلا تادوهجملاو تاطلضسلا لمع ةلقرع
ةيئانثتضس’ا عاضضو’ا هذه يف نطاوملا ةحضصب لفكتلا لجأا
ةيمومعلا تاطلضسلا نأا ادكؤوم ماع لكضشب دÓبلا اهب رمت يتلا

ةحضص ةيامحو انوروك ءابول يدضصتلا ةيفيك وه ديحولا اهمه
ةيزاهتن’ا تافرضصتلا هذه ةبغم نم ارذحم. ةي’ولاب ةنكاضسلا

اهل نوكيضس تاطلضسلا نأاو  اتاتب ةينهم ريغو ةلوؤوضسمÓلاو
فثاكت سضورفملا نم يذلا تاذلاب فرظلا اذه يف داضصرملاب

قلقم ديازت يف تتاب يتلا ةحئاجلا ىلع ءاضضقلل عيمجلا دوهج
.ةدكؤوملا تاباضصإ’ا ددع لÓخ نم .ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف

ةبانع يف بولطم قيزر
نيررضضتملا راجتلا نم ديدعلا اعد
ريباد˘ت بب˘ضسب ق˘ل˘غ˘لا تارار˘ق ن˘م
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ىد˘ل ل˘خد˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ةي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم
فر˘ضص ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا بب˘ضسب ة˘با˘ن˘˘ع
يتلا ةينما˘ضضت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأا
. مهل نوبت ديجملا

لاقلا ليقلا



يرطقلا بختنملل بعلل ىعدتسي رجام حبار نبا
ةلبقملا ايسسآا ممأا سسأاكل دادعتسسإلا لجا نم يراجلا ناوج52 موي قلغم سصبرت يف (ةنسس91 لقأا)بابسشلل مدقلا ةركل يرطقلا بختنملا لخديسس
يدان فيدر بعل ءاعدتسسإا مدقلا ةركل يرطقلا بختنملا ةمئاق تلمسش ، ةيئاهنلا ةمئاقلا رايتخإا لجأا نم ابعل23ل ةوعدلا هيجوت مت ثيح ،
لثميسس طقف ةنسس81 رمعلا نم غلب يرمعلا نم يفطل ،رجام حبار قباسسلا ينطولا بخانلاو ةيرئازجلا ةروطسسألا نبإا رجام يفطل يرطقلا ليحدلا
بعلل ةوعدلا هل هيجوت لاح يف Óبقتسسم يرئازجلا بختنملا ليثمت نم هفقوم ةفرعم راظتنا يف ،بابسشلا بختنم عم ةلبقملا تايدحتلا يف يبانعلا
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ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأا
ميركلا دب˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا˘˘ب راود˘˘م
و نا˘˘ك˘˘˘سسلا و ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل

ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإا
نأا˘˘سشب رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ا˘˘ه˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘سسفا˘˘ن˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ةود˘˘ن ه˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت ىد˘˘˘ل و ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

م˘ت ق˘ل˘غ˘م ءا˘ق˘ل با˘ق˘عأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ةنيطنسسق ةنيدم قدانف دحأاب هدقع
يداون يريسسم و ةطبارلا يلوئسسم نيب
ةيناثلا و ىلوألا ةطبارلل دÓبلا قرسش
فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا رار˘˘˘ق نأا˘˘˘ب راود˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
ة˘ط˘بار˘لا ا˘˘هر˘˘ي˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
دوعي همدع نم مدقلا ةركل ةفرتحملا

،دÓبلاب  ةي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ا˘ير˘سصح
يف نيلعافلا نأاب اديج مهفتأا”” :لاقو

نوسشيعي ةفرتح˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘ع
و تلوطبلا قي˘ل˘ع˘ت ذ˘ن˘م ط˘غ˘سض ة˘لا˘ح

متي نأا لاحلا ةعيبطب نوبغري مهنأا
،””لمتحملا فانئتسسÓل خيرات ديدحت
ة˘مزأا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح دÓ˘˘ب˘˘لا ر˘˘م˘˘ت”” :فا˘˘سضأاو
ع˘سضو ن˘ي˘ع˘ت˘ي و ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ل˘˘˘ك قو˘˘˘ف ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سص ة˘˘˘لأا˘˘˘سسم
ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت تمادا˘˘˘م ،را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
نأا مادا˘م و لو˘ع˘ف˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘سس ي˘˘ح˘˘سصلا
ط˘خ˘لا ط˘ع˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسل ر˘˘˘˘سضخألا
ل و ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ن˘ك˘م˘ي ل ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
دافأا امك ،””اهعابتإا متيسس يتلا ةلبقملا
ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع لوألا لو˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه نأا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
دعب ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا عا˘م˘ت˘جلا

لوأا عامتجا دقع نم طقف ةليلق مايأا
يداو˘˘ن ير˘˘ي˘˘سسم ع˘˘م نار˘˘هو˘˘ب ل˘˘ثا˘˘م˘˘˘م

ىلإا عامتسسلا ىلإا فدهي دÓبلا برغ
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنا
يأا مامأا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا وأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ءاو˘سس
ا˘م˘ك ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ىلإا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تÓ˘˘ل تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
مز˘ل اذإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
9102-0202 ةلوطب نم ىقبت ام رمألا

بسسح0202- 1202 مسسوم اسضيأا نكل و
رد˘˘ج˘˘تو ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ه˘˘فا˘˘˘سضأا ا˘˘˘م
عامتجلا رارغ ىلع هنأا ىلإا ةراسشإلا
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل لوألا
ع˘م راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل

بلغأا ربع دÓبلا برغ يداون ءاسسؤور
˘مد˘ع ن˘ع دÓ˘ب˘لا قر˘سش يداو˘ن ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م
تاطاسشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ىل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
كلذ نيرربم مسسوملا اذهل ةيسضايرلا

لوكو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا مد˘ع˘ب
تاطلسسلا فرط نم بولطملا يحسصلا
فلكم دج نوكيسس يذلا و دÓبلل ايلعلا

.يداونلا هذهل ةبسسنلاب

ةديعب ةيدنأ’اب انتاعامتجإ““ :موديقلب
تاباختنإ ةيأ’ جيورتلإ ةهبسش نع

““نينث’إ إذه طسسولإ ةيدنأاب يقتلنسسو

بئا˘ن ،مود˘ي˘ق˘ل˘˘ب قورا˘˘ف سسمأا ف˘˘سشكو
ةفرتحملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
ىرج يذلا عامتجلا نأاب مدقلا ةركل

يف ىرج يذلا و دÓبلا قرسش ةيدنأا عم

سسيلو اظحم اي˘سضا˘ير نا˘ك ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

ةلمح˘ل ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا سضار˘غأا ة˘يأا ه˘ل

لا˘˘قو ،ي˘˘سشطز ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا

ة˘عاذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

قرسشلا ةيدنأا عم انعامتجا”” :ةينطولا

ريسضحتلا لجأا نم سسيلو يسضاير ناك

:فاسضأاو ،””هل جور املثم تاباختنا يأل

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘˘ت””

ي˘ف ا˘ن˘ثد˘ح˘تو ،ا˘ه˘مد˘ع ن˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ة˘ط˘ق˘ن˘لاو ة˘يد˘نأÓ˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم

تاقيبطت يه Óيوط اتقو تذخأا يتلا

نا˘ك”” :ع˘با˘تو ،””ي˘ح˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

تناك ءارآلاو ،اد˘ي˘ج سشا˘ق˘ن˘لا ىو˘ت˘سسم

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خو ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م

ف˘قو˘م ة˘فر˘ع˘م ا˘م˘ه˘ي ي˘ت˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل

رار˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج

عيمجلا”” :لسصاوو ،””ةلوطبلا فانئتسسا

،ةيداحتÓلو ةطبارلل تاحارتقا مدق

بتكم˘ل˘ل ىق˘ب˘ي ر˘ي˘خألا رار˘ق˘لا نأا ا˘م˘ك

موديقل˘ب قورا˘ف ف˘سشكو ،””ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ةيدنأا عم ةطبارلا عامتجا نأاب اسضيأا

يف نينثلا دغ دعب يرجيسس طسسولا

يرئازج˘لا ة˘يلو ي˘لاو ة˘ق˘فاو˘م ة˘لا˘ح

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

:موديق˘ل˘ب لا˘قو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا

موي دقعنيسس ريخألا و ثلاثلا ءاقللا””

ة˘ط˘بار˘لا ع˘م˘ج˘يو ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘سش ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب

ببسسب ،يلاو˘لا ة˘ق˘فاو˘م ىل˘ع لو˘سصح˘لا

د˘كأا ا˘م˘ك ،””ةد˘ئا˘سسلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزألا

بلا˘ط˘ت ة˘يد˘˘نألا ل˘˘ج نأا˘˘ب مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب

كلذو ،ةلوطب˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب

با˘˘ي˘˘غ˘˘ل ا˘˘سضيأاو ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قا با˘˘˘ب˘˘˘سسأل

 .تايناكمإلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
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www.akhersaa-dz.com

13

1206ددعلا0202 ناوج72 تبسسلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

1206ددعلا0202 ناوج72 تبسسلا

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

برغلا ةيدنأ عم تقفتا

ةلوطبلإ فانئتسسإ سضراعت ةفرتحملإ دÓبلإ قرسش ةيدنأإ

ةنج˘ل و˘سضع ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب ،رو˘سسي˘فور˘ب˘لا فر˘ت˘عإا
ةبوعسصب ،رئازج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م
،9102-0202 ي˘لا˘ح˘لا ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسإا

فانئتسسإا نع ةعمجلا سسمأا ةحيبسص طاقب ثدحتو
ةا˘ن˘ق˘لا جاو˘مأا ر˘ب˘ع ه˘مد˘ع ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةيبط ة˘ن˘ج˘ل ا˘نرا˘ب˘ت˘عا˘ب”” :لا˘قو ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘عاذإلا

ر˘ط˘خ ن˘م ا˘˘نرّذ˘˘ح،91 د˘ي˘فو˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م
عم ،ةبعسصلا فورظلا هذه يف ةسسفانملا فانئتسسإا

:فا˘سضأاو ،””سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت

سسيلو نيبعÓلا عمجت ةروطخ نع ملكتن انه نحن””
ار˘ط˘خ ل˘ك˘سشت ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘سضا˘ير˘˘لا نأل ،را˘˘سصنألا

ديدعلا نأا لوقي نم كانهو ،مهسسفنأا نيبعÓلا ىلع
يف نكل ،اهتلوطب تفنأاتسسإا ةيبوروألا نادلبلا نم
سشيعيو ،هب سصاخ ””يزوكاج”” هيدل بعل لك ابوروأا
نع ثيدحلا عقو ىلع مايألا هذه يوركلا طيحملا

،تلوج8 هنم تيقب يذلا يلاحلا يوركلا لبقتسسم
ةناخ يف بسصي لوألا ،نيرايخ زورب لظ يف اذهو
مسسوملا ءاغلإا ىلإا وعدي رخآاو ،ةسسفانملا فانئتسسا

غر˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘ب ،را˘ت˘سسلا لاد˘سسإا ن˘ع تلو˘˘ج8 لبق
ريثكلا زواجت ةرملابو ،لبقملا مسسو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
سضع˘˘ب ق˘˘˘حÓ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا بعا˘˘˘سصم˘˘˘لاو بعا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيميظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ءاو˘سس ،ة˘يد˘نألا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م وأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
فافلا سسي˘ئر ه˘ي˘لإا ىدا˘ن يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

يف ،ةينطولا ةعاذإÓل هتاحيرسصت رخآا يف ،يسشطز
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر مو˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
ة˘ط˘بار˘لا ة˘يد˘˘نأا ع˘˘م تا˘˘سسل˘˘ج˘˘ب راود˘˘م ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
برغ˘لا ة˘يد˘نأا ع˘م ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
راظتنا يف ،قرسشلا ةيدنا مث طرافلا عوبسسألا ةياهن
اذه فسصتنم ،طسسولا ةيدنأا عم ءاقللا جئاتن بقرت
نم ريثكلا تاعابطناو تاحيرسصت بسسحو ،عوبسسألا
نإا˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘˘لا ىت˘˘˘حو ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘لاو ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
وأا ،ةلوطبلا فانئتسسا ةلأاسسم نيب لسصاحلا ماسسقنلا

لك ح˘لا˘سصم م˘ع م˘جا˘ن ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا را˘ي˘خ
ملسس يف اهعقومو ةيلاملا فورظلا ىلع ءانب ،قيرف
بع˘ل ي˘ف ة˘ح˘ما˘ط˘لا ة˘˘يد˘˘نألا نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
يف اهتبغر ىلع ديكأاتلا يف ناوتت مل ،ىلوألا راودألا

ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ي˘لإا بهذ ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
اسضراعم ادب يذلا ،جارجر ةنيطنسسق بابسش ةكرسشل
هقيرف ةبغر ايدبم ،ةرغسصم ةارابم ةجمرب ةركفل

عسضولا نسسحت دعب ةرسشابم ،ةسسفانملا ةلسصاوم يف
،يحسصلا لوكوتوربلا قيبطتل هدادعتسسا عم ،يحسصلا

نأا ينعي ام ،دازملا يف لازت ل ةطقن42 نأا ادكؤوم
لاح يف ةمدقملا ىوتسسم ىلع ريغتتسس ارومأا كانه
.ةلوطبلا ةلسصاوم

بيجن.ج

:دكؤوي انوروك ءابو دسصرو ةعباتم ةنجل وسضع

““نييسضايرلإ ةحسص ىلع رطخ يلاحلإ عسضولإ يف ةسسفانملإ فانئتسسإ““

¯ ê.fé«Ö

ةيلاردفنو˘ك˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا د˘ق˘ع˘ي˘سس
اعا˘م˘ت˘جا (فا˘ك˘لا) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ة˘ط˘سساو˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا مو˘˘ي اد˘˘ج ا˘˘ما˘˘ه
ريثأات نع ثيدحلل ،دعب نع ويديفلا ةينقت

ةيقير˘فإلا ةر˘ك˘لا ىل˘ع91-ديفوك ةح˘ئا˘ج
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘˘م ىر˘˘خأا طا˘˘ق˘˘ن اذ˘˘كو

هنع تنلعأا امبسسح،1202 ماع ةيباختنلا
ىل˘ع ة˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ،طرا˘˘ف˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

لا˘م˘عأا لود˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ي˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
ةداعإا اهنم افثكم يذيفنتلا بتكملا عامتجا

ايقيرفإا سسأاك يتسسفانم نم ىقبت ام ةجمرب

2202˘˘-م˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘كو ،ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل

سسأاك ليجأات لامتحاو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

ءا˘سضعأا سشقا˘ن˘ي˘سسو ،تاد˘ي˘سسل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا
د˘م˘حأا ة˘سسا˘ئر˘ب فا˘ك˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘˘م˘˘لا
ذنم ةقلعملا فاكلا تاسسفانم ةليسصحل دمحأا

امك،91-ديفوك ةحئاج ببسسب رهسشأا ةثÓث
ل˘حار˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ا˘سضيأا ءا˘سضعألا قر˘ط˘ت˘ي˘˘سس

ةعبطو ،نوريماكلاب1202-ناكل ةيليهأاتلا
-ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك

0202 ة˘يد˘˘نألا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م،0202

ءا˘˘سشنإا ىلإا ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب،0202 ة˘يو˘˘سسن˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا لا˘˘˘ط˘˘˘بألا ة˘˘˘ط˘˘˘بار ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
عا˘م˘ت˘جلا ة˘لوا˘ط ىل˘ع نو˘ك˘ي˘سسو ،تاد˘ي˘سسل˘ل
سسأاكل ةيئاهنلا تارودلا اهنم ىرخأا لئاسسم

برغملاب ةررقملا اماع71 نود ايقيرفإا ممأا

1202-اماع02 نود ةرود و،1202 ماع

ةر˘ك˘ل˘ل م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘كو ا˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘ب

ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘طا˘˘˘سشلا
اديكأاتو ،ةيئطاسشلا ةركلل مداقلا لايدنوملا

سسي˘ئر ط˘سشن˘ي˘˘سس ،عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأل
ةيفحسص ةودن دمحأا ددحأا يسشاغلملا فاكلا

،ىرخأا ةهج نم ،دعب نع ويديفلا ةطسساوب
عو˘˘سضو˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا سشقا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس

يتلاو0202 ةنسسل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ىلإا ةفاسضإلاب انوروك ةحئاج ببسسب تلجأا

ىلعو،1202 ماعل ةيبا˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
بختنملا ىقبي ،ءارمّسسلا ةراقلا قرف رارغ

هروهمجو ايقيرفإا لط˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نم ىقبت ام خيراوت رودسص رظتني ،سضيرعلا

تايئاهن دعوم اسضيأاو،1202 ””ناك”” تايفسصت
سضخي ملو ،ةيراقلا ةيوركلا ةلوطبلا هذه

51 ذ˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م ة˘يأا ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

زاف امدنع ةيسسنرفلا ليل ةنيدم يف ربوتكأا

ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

ازوف ققح ةيمسسرلا تايرابملا يفو ،ريبكلا

ا˘ي˘ب˘ماز ما˘مأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب ا˘ق˘حا˘سس

ةنسسلا نم ربمفون51 يف مرتحملا بختنملا

””رسضخ˘لا”” را˘ط˘ق ف˘قو˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ىسشخ˘˘يو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا بب˘˘˘سسب

رسضخلا دقفي نأا يرئازجلا بختنملا راسصنأا

ّرم ذإا ،ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا دعب متيرلا اذه

،ةنسس فسصن نم رث˘كأا ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ةارا˘ب˘م ىل˘ع

رثكأا ايبماز مامأا ةيوفسصت ةارابم رخآا ىلعو

،اد˘˘ج ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘˘م ي˘˘˘هو ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا ة˘˘˘ت˘˘˘سس ن˘˘˘م

حبسصيو فعاسضتت دقو لوطت دق ديكأاتلابو

ىلإا م˘ه˘تدا˘عإاو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م ع˘˘م˘˘ج

.هغولب بعسص قباسسلا مهقسسانت

ةرإزولإ ىدحتت فافلإ
نينإوقلإ ةعجإرم لسصإوتو

اهب ةسصاخلإ تاميظنتلإو
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘ف˘لا نا˘ج˘ل˘لا ل˘سصاو˘˘ت
””فاف”” مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نيناوق ةعجارم

ةسسائرب ةيلارديفلا رق˘م˘ب عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع
ىلع ””فافلا”” هنع تفسشك ام بسسح حابسصم لامك ذاتسسألا

ءاثÓثلا موي ىرج يذلا عامتجلا فرعو ،يمسسرلا اهعقوم
ةيلارديف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ي˘تو˘غ د˘م˘ح˘م رو˘سضح ي˘سضا˘م˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ة˘ط˘بار سسي˘ئر ل˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘سشرو م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نيبعÓل يسساسسألا نوناق˘لا ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ر˘م˘ع˘موأا ي˘بر˘ع˘لاو
نايب بسسح تاهجلا نيب ام ةطبار سسيئر ربجم نب فسسويو
نأا ركذيو ،عا˘م˘ت˘جلا ة˘يا˘ه˘ن ةاد˘غ ه˘ترد˘سصأا يذ˘لا ””فا˘ف˘لا””

يفناج يف بسصن دق ناك يسشطز نيدلا ريخ ””فافلا”” سسيئر
ةفلكم ةيعرف ناجل عبرأا نم ةنوكتم ةسصتخم ةنجل طرافلا

ر˘ي˘ي˘سستو طا˘ب˘سضنلا نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘تو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م˘˘ب
ةركل ةيلودلا ةيداحتلا يلثمم ةرايز بقع عورسشملا اذه يف ءدبلا متو ،ةيواهلاو ةفرتحملا مدقلا ةرك ميظنت و نابسشلا تلوطب
ةمزأا ءاهتنا بقع مظنتسس ةيوهج تاعمجت لÓخ ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأل لمعلا مدقيسس ثيح ،طرافلا ربمسسيد يف ””افيف”” مدقلا

جاردإا امامت عنمي هنأاب ةيسضايرلا تايداحتلا ىلإا ةيقرب يف يسضاملا ناوج8 موي تدافأا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نأا ريغ ،انوروك ءابو
ةسسفانملا ماظن رييغت نم تايداحتلا ةرازولا تعنم امك ،ةيباختنلا ةماعلا تايعمجلا دقع لبق ةيلخادلا نيناوقلا ىلع رييغت يأا

.اهيف طسشنت يتلا ةينفلا تاراطإلا نيب بسصانملا رييغت اسضيأا ىتح و تابوقعلا نوناقو
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مدقلا ةركل يقيرفقا داحتقل مساح عامتجا

ءاثÓثلإ إذه ددحتي1202 ““ناك““ ريسصم

رئازجلا ةيدولوم

برتقي يجاب لسصيف
بسصنم يلوت نم
يسضايرلإ ريدملإ

ةيدولوملإ يف
،رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم ررق
د˘غ مو˘ي ،ة˘يدا˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع

رئازجلاب ،ةفرتحملا ةكرسشلا رقمب دحلا
،ع˘˘سضو˘˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم ة˘˘سسارد˘˘ل ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ردا˘سصم ن˘م م˘ل˘عو ،ة˘˘م˘˘ه˘˘م تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تاو
نأا˘ب ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا سسل˘ج˘م ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م
ريدملا ةيحنت رارق ىلع قداسصيسس ريخألا
هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،ي˘˘ت˘˘ب˘˘سس ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يرادإلا
يتلا ةيلا˘م˘لا تاو˘ف˘ه˘لا ن˘ع لوألا لو˘ئ˘سسم˘لا
رداسصملا تاذ،9102 ةنسس قيرفلا اهدهسش

،يرخسص داؤوف لاقملل افلخ ،يسضاير ريدم بسصنم يف ،يجاب لسصيف قباسسلا بعÓلا نييعت رارق ىلع توسصيسس ةرادإلا سسلجم نأاب تدكأا
ةيسضق اهنيب نم ،ةقلاعلا اياسضقلا نم ديدعلا مسسح ىلإا ،يمسصاعلا يدانلا ىعسسيو ،ةرادإلا عم مئادلا هعارسص ببسسب هتيحنت تمت يذلا
،هتاذ قايسسلا يفو ،ةيحيرأاب لبقملا مسسوملل ريسضحتلا هل ىنسستي ىتح ،يوركلا طاسشنلا فانئتسسا لبق ،ديدجلا يسضايرلا ريدملا

يجاب لسصيف بيسصنت ةركف سضراعت ””كارطانوسس”” ةيدولوملل ةريسسملاو ةكلاملا ةكرسشلا نأاب ديمعلا تيب نم ىرخأا رداسصم تفسشك
مدقلا ةرك عرف سسيئرل هتاذ بسصنملا ءاطعا حرتقمب كسسمتلا ىلع ةيطفنلا ةكرسشلا ولوؤوسسم رسصي ثيح ،قيرفلل ايسضاير اريدم
.بيرغ رمع قباسسلا
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ةنيطنسسق بابسش

يسسايسسلل إديدج ابردم ينإرمع
رومأ’إ نم ديدعلإ حيحسصتب دعيو

دبع بردملا عم هدقاعت ،سسيمخلا سسمأا لوأا ،ةنيطنسسق بابسش يدان نلعأا
،ةدوخ ميركلا دبع هنطاومل افلخ ،نيمسسومل دتمي دقعب ،ينارمع رداقلا
ينيطنسسقلا يدانلا مدقو ،مسسوملا ةياهنب ليحرلا يف هتبغر نلعأا يذلا

ةنيدمب ،يدانلا رق˘م˘ب ،ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘ف ،د˘يد˘ج˘لا ه˘برد˘م
ةيسضاملا ةرتفلا لاوط اهدوهج تفثك دق بابسشلا ةرادإا تناكو ،ةنيطنسسق
نأا لبق ،راسصنألاو ةرادإلا سسلجم تاحومط يبلي ديدج بردم دقاعتلل
لئÓقلا نيبردملا نم دحاو هرابتعاب ،ينارمع بردملا ةداعإا ىلع رقتسست
بردم ،ينار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع بر˘عأاو ،يدا˘ن˘لا ع˘م م˘ه˘ت˘م˘سصب او˘ل˘ج˘سس ن˘يذ˘لا
،يدانلل ىلع فار˘سشإÓ˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ،د˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
تاسصنم ىلإا يدانلا ةداعإل رومألا نم ديدعلا حيحسصت يف هتبغر ىلإا اريسشم
ىلإا ةدو˘ع˘لا˘ب اد˘ج د˘ي˘ع˘سس”” :ق˘با˘سسلا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش برد˘م لا˘قو ،ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘لا

ادهاج لمعأاسسو ،انه ةليمج امايأا تيسضق دقل ،ةنيطنسسق بابسش بيردت
،ة˘فر˘سشم ة˘ب˘تر˘م لÓ˘ت˘حا م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ن˘فد˘ه”” :فا˘سضأاو ،””ا˘هرار˘ك˘˘ت ىل˘˘ع
،ىلوألا راودألا بعل لواحنسس مداقلا مسسوملا يفو ،رومألا سضعب حيحسصتو
نو˘ك˘˘ن نأا بج˘˘ي”” :ع˘˘با˘˘تو ،””بق˘˘ل˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسن˘˘سس ا˘˘ن˘˘نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو

زوفنسس اننأاب نآلا نم لوقن نأا نكمي ل”” :متخو ،””ابيهر اطغسض انيلع سضرفت دق يتلا ءايسشألا لك نع داعتبلا لواحنو ،نيينÓقع
لخاد ةديج ةعمسس ينارمع كلتميو ،””ىلوألا راودألا ىلع لإا بعلي ل ،رسصانم فلأا06 كلتمي بابسشلا لثم اقيرف نأا مغر ،بقللاب
،ةبعسص تاناهر ةدع ينارمع مامأا نوكتسسو ،هخيرات يف ةلوطب بقل ناث قيقحتل8102 مسسوم هداق نأا دعب ،ينيطنسسقلا يدانلا راوسسأا
.ةيراقلا تاسسفانملا يف ةكراسشملا كلذكو ،بقللا ىلع ةسسفانملا ىلإا ةدوعلل عاسضوألا حيحسصتو ،تيبلا بيترت ةداعإا اهزربأا
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دبع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا بر˘عأا
يبرادلا طاق˘ن ةدا˘ع˘ت˘سسإا˘ب ه˘لؤوا˘ف˘ت ن˘ع ،يدا˘ه ي˘ن˘غ˘لا
ربوتكأا رهسش هقيرف ديسصر نم ةموسصخملا يمسصاعلا
.يسضاملا

يتلا رومألا نم ديدعلا نع يداه ينغلا دبع ثدحتو
ةعمجلا سسمأا ةحيبسص ةمسصاعلا داحتإا قيرف سصخت

نولئافتم :””Óئاق ةثلاثلا ةيعاذإلا ةانقلا جاومأا ربع
5 مو˘ي تر˘سضح ،ي˘براد˘لا طا˘ق˘ن عا˘جر˘ت˘سسإا˘ب ار˘ي˘˘ث˘˘ك

ءاسش نإاو ،ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا ةسسلج ناوج
هذه يف اي˘ئا˘ه˘ن ل˘سصف˘لا م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘ل˘يو˘ج ة˘ياد˘ب ه˘ل˘لا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا تد˘ق˘عو ،””ة˘ي˘سضق˘˘لا

عامتسسا ةسسلج ،طرافلا يام رهسش ةيادب بف ،(سسات)
رئازجلا ةيدولوم نيب يمسصاعلا يبرادلا ةيسضق يف
ةينقت قيرط نع ةسسلجلا ترجو ،رئازجلا داحتاو

لثممو نيقيرفلا يلثمم روسضحب ،دعب نع ويديفلا
لثمم باغ امي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

دو˘ع˘تو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ىلإا ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
سضفر نيأا ،رئازجلا ةيدولوم ميرغلا دسض ةلوطبلل
هداقتفا ةجحب ةهجاوملا بعل ةمسصاعلا داحتإا كاذنآا
ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك ر˘سصا˘ن˘˘ع ة˘˘سسم˘˘خ م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ةد˘˘ع˘˘ل
يبيللا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ير˘ك˘سسع˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ليوط عارسص يف ةراطسسوسس تلخد نيأا ،يفÓلا ديؤوم
زوف دعب راودم مير˘ك˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘سسي˘ئرو ة˘ط˘بار˘لا ع˘م
ثÓ˘ث م˘سصخو ،طا˘سسب˘لا ىل˘ع طا˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ىلإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘فر يذ˘لا ،دا˘ح˘تإلا د˘˘ي˘˘سصر ن˘˘م ىر˘˘خأا

يف م˘ل˘ظ˘ل˘ل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا نازو˘ل ة˘م˘ك˘ح˘م
ل˘˘ك د˘˘كؤو˘˘تو ،ه˘˘قا˘˘سشعو ه˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سسم بسسح ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةهجاوملا ةداعإا اراقا ىلا هجتت سسانلا نأا تايطعملا
نيناوقلا نم3.92 ةداملا ىلع ””فافلا”” تسساد امدعب
ةحارسص سصنت يتلاو ةفرتحملا ةلوطبلل ةمظنملا

ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ تا˘يرا˘ب˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ع˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع
03 موي ايلا˘ج˘ترا ارار˘ق تذ˘خ˘تا ذإا ،ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا

يلاردفلا اهب˘ت˘ك˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
””ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ل˘ك˘˘سشب”” ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘ل˘˘قرو˘˘ب
ا˘ف˘ي˘ف˘لا د˘ي˘عاو˘م لÓ˘خ ة˘ل˘جؤو˘م تا˘يرا˘ب˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ب
،ةحيرسص3.92 ةداملا نأا مغر ،ةيلودلا تايرابملل
د˘˘عو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ا˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا ا˘˘مإا فا˘˘ف˘˘لا ىل˘˘˘ع نا˘˘˘كو
ا˘م˘ب ةدا˘م˘لا هذ˘ه ل˘يد˘˘ع˘˘ت ل˘˘قألا ىل˘˘ع وأا ،””ي˘˘براد˘˘لا””

يأا لوسصحل ايدافت ،يئانثتسسا عسضو يأا عم ىسشامتي
.كلذب مقت مل فافلا نكل ،ةمزأا
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لبقملا ةيليوج ةيادب ةيسضقلا يف يئاهنلا لسصفلا

داحت’إو ةيدولوملإ نيب يبرإدلإ ةجمرب ةداعإ ىلإ هجتت ““سساتلإ““
يسسنرفلا يدانلا عم اهققح يتلا ةعئارلا ماقرألا مغر

يناميلسس مÓسسإ نع يلختلإ ررقت وكانوم ةرإدإإ
يدانلا ىلإا لقتنا دق يناميلسس ناكو ،لبقملا مسسوملا يناميلسس مÓسسإا يرئازجلا يلودلاب هظافتحا مدع نع ،وكانوم يدان نلعأا
يدانل نايب يف رارقلا نÓعإا ءاجو ،ءارسشلا ةيناكمإا عم ةراعإا لكسش ىلع يتيسس رتسسيل يدان نم امداق ةيسضاملا ةفئاسصلا يسسنرفلا
وكوياكب واميت يسسنرفلا مهزربأا ،يرئازجلا يلودلا بناج ىلإا نيبعل ةدع نع يلختلا هيف فسشك ينورتكللا هعقوم ىلع ةرامإلا
يرودلا فقوت عم هتكرت ةعئار اماقرأا يرئازجلا يلودلا ققحو ،يتيسس رتسسيل نم راعملا افليسس نايردأا يلاغتربلاو يسسلسشت نم راعملا
ناسس سسيراب مجنو ةينيتنجرألا ةرهاظلا دعب يسسنرفلا يرودلا يف ررمم نسسحأاك ،يناثلا زكرملا يف ،انوروك ةحئاج ببسسب يسسنرفلا

ديدجلا بردملا سشيمهت ببسسب اهبعل يتلا ةزيجولا ةرتفلا نم مغرلاب ،ةلوطبلا يف نيفادهلا نسسحأا نم دحاوكو ،ايرام يد نامريج
،بعÓلاب ظافتحلا سضفر وكانوم يدان نأا لإا ،نيدايملا نع هتدعبأا يتلا تاباسصإلاو ،اهاقلت يتلا ءارمحلا ةقاطبلا اسضيأاو ،هل يدانلل
ديري ل هنأاب لوقي يذلا ونيروم ينابسسإلا ديدجلا وكانوم بردم نم ةحيسصنب اذهو ،رخآا مسسومل هتامدخ نم ةدافتسسÓل يعسسلا ىتحو
ثدح امك ،اسسنرف يف نويرئازجلا نوبعÓلا هنم يناعي يذلا سشيمهتلا حطسسلا ىلإا داعأا ام وهو ،ةينف بابسسأل حيرسص مجاهمب بعللا
يف هتكراسشم مغر وكانوم عم مسسوملا اذه تفل لكسشب يناميلسس مÓسسإا قلأاتو ،زرحم سضايرل ىتحو يلوغيف نايفسسو بلاط نب ليبنل
.ردي نب ماسسو يسسنرفلا يلودلا عم ايوق ايموجه ايئانث لكسشو ،ةمسساح تاريرمت7 مدقو فادهأا9 اهلÓخ لجسس ،طقف ةلباقم91

بيجن.ج



24
ةعاسس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41صسارهأا قوسس

°51ةملاق

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

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ةدعقلا وذ50 ـل قفاوملا -1206 ددعلا0202 ناوج72 تبسسلا

60:30

82:21

32:61

25:91

14:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

مهتملا قح يف ةذفان انجسس تاونسس01 / ةلسشنخ

ةيلقعلا تارثؤوملا جورمب حيطت لمحملاب ةطرسشلا

نم ،ةلسشنخ ةيلو صشاسشر دلوأا ةرئاد نمأل عباتلا لمحملاب يجراخلا يرسضحلا نمألا رسصانع نكمت
اسسولهم اسصرق04 زجح و ةيلقعلا تارثؤوملا و تاسسولهملا عيب و جيورت ةيسضق يف صصخسش فيقوت
ةعباتلا لمحملا يجراخلا يرسضحلا نمألاب ةطرسشلا رسصانع ىلإا تامولعم دورو رثإا دوعت ةيسضقلا.

قيرط ىوتسسم ىلع تاسسولهملا عيب و جيورتب موقي صصخسش دجاوت اهدافم صشاسشر دلوأا ةرئاد نمأل
لبق نم ةمكحم ةينمأا ةطخ عسضو مت ةرفوتملا تامولعملل لÓغتسسا ،لمحملا ةيدلبب ليقثلا نزولا

فيقوتب تللكت يتلا ثيح ، هيف هبتسشملا فيقوت فدهب ، لمحملا يجراخلا يرسضحلا نمألا رسصانع
رثع ينوناقلا صسملتلل هعا˘سضخإا د˘ع˘ب ، ل˘م˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كا˘سسم˘لا د˘حا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

عومجمب صصارقأا01 طسشم لكب طاسشمأا ةعبرأا اهبgm5 LYDIKRAP ءاود نم نيتبلع ىلع هتزوحب

قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب.قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسل رقملا ىلإا هليوحت مت نيأا ،صصرق04
فلملا لاحأا هرودب يذلا صشاسشر دلوأا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتسشملا ميدقت مت

هقح يف ردسصيل ايلقع ةرثؤوم صصئاسصخ تاذ ةيودأا ةزايح ةحنج نع يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع
ةداعإا ةسسسسؤومب عاديإلا عم ج د000.002 اهردق ةيلام ةمارغ و ةذفان نجسس تاونسس01ـب يسضقي مكح

 تاسشوهلب نارمع.راباب ليهأاتلا

 رمحألا بهذلا نم مارغ071 طبسض مت

طسشلاب ناجرملا بهن تادعم امهتزوحب نيسصخسش فيقوت
طاسشنل دح عسضو نم طسشلا ةرئادب يجراخلا يرسضحلا نمألا يف Óثمم فراطلا ةيلو نمأا نكمت
.نطولا دودح جراخ ىلإا ناجرملا بيرهتو بهن يف نيطروتم نيسصخسش
هو˘ب˘سشم طا˘سشن ن˘ع (ةد˘كؤو˘م) تا˘مو˘ل˘ع˘م ط˘سشلا ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تءا˘˘جو
(20) نيسصخسش فيقوت مت تايرختلا فيثكتبو ةهجلاب ناجرملا بهن يف ةسصسصختم ةعومجمل
ةدام نم غ071 زجح مت نيأا ،صصيخرت نود ناجرملا جارختسسا و ديسص ةيسضق يف نيطروتم
رسضحم ريرحت دعبو .ناجرملا ةدام بهن يف ةلمعتسسم صصوغ تادعم ىلإا ةفاسضإلاب ماخلا ناجرملا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع امهليوحت عم امهدسض يئاسضق فلم زاحنإا مت امهقح يف عامسس

نيمأا لداع

نمأا حلاسصم لبق نم رطسسملا ططخملل اديسسجت
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةيلو
ىلع ةظفاح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘سسل ا˘ه˘لا˘كسشأا
ةنيكسسلاو ماظنلا اذك و تاكلتمملا و سصاخسشألا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا تن˘كم˘ت ،ة˘ما˘ع˘لا
نم ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب ع˘سسا˘ت˘لا ير˘سضح˘لا

و12 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا30 فيقوت

ةر˘جا˘سشم˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ،ة˘˘ن˘˘سس23
مئارج باكترل دادعإلا ،ءاسضيب ةحلسسأا لامعتسساب

نيب بعرلا عرز و تاكلتمملا و سصاخسشألا دسض
ع˘ل˘ط˘م ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت.ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
سصوسصخ˘ب غÓ˘ب ر˘ثا ى˘ل˘ع مر˘سصن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا

نيب ءاسضيبلا ةحلسسألاب يعامج راجسش بوسشن
ي˘ح تارا˘م˘ع ل˘خد˘م˘ب با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
لÓغتسسلا و ةثيثحلا تايرحتلا ،حلاسص عارذوب
نم نكم اهيلع لسصحتملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا
و اعابت مهفيقوت متيل ، مهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت
ةحلسسألا ىلع روثعلا مت مهتماقإا تارقم سشيتفتب
نم نينيكسس راجسشلا يف ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ءا˘سضي˘ب˘لا
متيل عنسصلا يديلقت فيسس ، اسصع ، ريبكلا مجحلا

مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتنلا دعب ،اهزجح
نيينعملا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب اومدق

زاكعوب لامج

نوتيز راتكه02و ةرمثم ةرجسش فلأا نم رثكأا ةيامح مت امنيب

 تانحاسش9 ريخسستو لوهم قيرح بوسشن
ةنيطنسسقب ءافطا نوع43و

ةنيطنسسق ةيدلب نم لكب ةريخألا ةعاسس42 لÓخ ةنيطنسسق ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت

،ديبع نيع ةيدلب و فسسوي دوغيز ةيدلب ،ناديمح ينب ةيدلب ،نايزوب ةماح ةيدلب، بورخلا ةيدلب،

تانحاسش90 ةيلمعلا هذهل ريخسست مت دقو ،ةسسباي باسشعأا و يعارز لوسصحم قئارح علدنا لجأل

لجسس لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإلا ةيلمع دعب ،لخدت نوع43 و فاعسسإا ةرايسس، ءافطإا

قارتحا ةفاسضإلاب ةرمثملا راجسشألا و ةديسصح راتكه20 و بلسص حمق راتكه51 يلاوح قارتحا

فيلزت ىلا ةفاسضإلاب أÓك ةطبر541 و ةسسبايلا باسشعألا نم عبرم رتم0023 و راتكه20 يلاوح

ديقتلا مدع قئارحلا علدنا بابسسأا عجرتو ،سسوتيلاك راجسشأا60 و نوتيز ةرجسش062 يلاوح

ةيامحلا لاجر فرط نم ةيامحلا تايلمع ،ةيندملا ةيامحلا ءاربخ بسسح ةيئاقولا تاءارجإلاب

ةباغ ،ةعرزم ،ةديسصح راتكه83 ،حافت ةرجسش002 ،نوتيز ةرجسش083 ، ةنيطنسسق ةيلول ةيندملا

راقبأا و لبطسسإا ،لزانم30 و ناتسسب ،بلسص حمق راتكه061 ،ةرواجم ةطسسوتم ،ةربقم ،ةرواجم

راتكه02 ،مئاق بلسص حمق راتكه003 ،ناويح أÓك ةطرب051 ،سشمسشم ةرجسش005 ،مانغأا و

.قئارحلا فلتخمل ةيقبتملا تاحاسسملا و ،نوتيز راجسشأا

زاكعوب لامج

( يوز ) سشاسشر دلوأا ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
ةسسمخ فيقوت نم ، سسمأا لوأا ،ةلسشنخ ةيلو نمأاب
لخاد نم ةقرسسلا ةيسضق يف نيطروتم سصاخسشأا

.ةيوبرت ةسسسسؤوم
سسراحلا نم غÓب رثإا ا˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا
دلوأا ةيدلب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘لا ىد˘حإا˘ب ل˘ما˘ع˘لا

نم ةعومجمل هتدهاسشم هدافم ، ةلسشنخب سشاسشر
ىلع ، ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا مر˘ح ل˘خاد سصا˘خ˘سشأا
دلوأا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ق˘ن˘ت رو˘ف˘˘لا

ةسسم˘خ ط˘ب˘سض م˘ت ن˘يأا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا سشا˘سشر
مرح لخاد رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصاخسشأا
بب˘سس ن˘ع ير˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب ، ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ددسصب اوناك مهنأا نيبت ةسسسسؤوملا مرحل مهماحتقا
ءاملا بيبا˘نأا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا سسا˘ح˘ن˘لا ةدا˘م ة˘قر˘سس
ىلإا اود˘م˘ع ثي˘ح سسا˘ح˘ن˘لا ةدا˘م ن˘م ة˘عو˘ن˘سصم˘لا
ةرود لخاد نم اهنم ةربتعم ةيمك عازتنا و اهبيرخت
ةدر˘خ˘لا را˘ج˘ت˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘ب و ا˘ه˘جار˘خإا د˘سصق ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
لسصاوتملا و قمعملا قيقحتلا لÓخ نم.نيلوجتملا

ن˘م ما˘يأا لÓ˘خ د˘م˘ع ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا د˘˘حأا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
نم ةقباسس ةقرسس ةيلمع ىلإا ، مرسصنملا عوبسسألا
زاهج فدهتسسا ثيح ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا تاذ لخاد
مكحت زاهج ىلإا ةفاسضإا (وميد) تاونقلا لابقتسسا

تناك ةيئا˘بر˘ه˘ك تا˘ع˘طا˘ق سسم˘خ اذ˘ك و د˘ع˘ب ن˘ع
دعب ، ةماقإلا حانجب فرغلا ىدحإا لخاد ةعوسضوم
دلوأا ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا تاهجلا عم قيسسنتلا

مت نيأا ، هيف هبتسشملا نكسسم سشيتفت مت ،سشاسشر
و ،اهركذ فلاسسلا تاقورسسملا عاجرتسسا و طبسض
ىوكسشلا ديقت مت امك ،يدام تابثإا ليلدك اهزجح
ةيريدمل ينوناقلا لثمملا و ةيوناثلا ريدم فرط نم
.ةلسشنخ ةيلول ةيبرتلا
هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب
دلوأا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ماما مهيف
ددعتلا فورظب ةنرتقملا ةقرسسلا ةيسضق يف سشاسشر
كلمل يدمعلا بيرختلاب عوبتم قلسستلا و رسسكلا و
. ريغلا

 تاسشوهلب نارمع

ةقطنملاب بعرلا راثأا يعامج راجسش يف اوببسست امنيب

ءاسضيبلا ةحلسسألاب نيججدم شصاخسشأا3 فيقوت
ةنيطنسسقب حلاسص عاردوبب فويسسو

قيلعت نود ةروصص

Óيل ةيوناثلا لخاد ةقرسسلاب نيمهتم فيقوت

 تازيهجت ىلع ءÓيتسسإلاو ةيوناث ىلع وطسسلا
 ةلسشنخب ششاسشر دلوأا يف ةيسساحن داومو

يلجنم يلعب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا4 قانتخا
ةنيدملا زاغ برسست دعب ةنيطنسسقب

هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

ةيراوجلا ةدحولاب، ةقيقد90 و12 ةعاسسلا دودح يف0202 ناوج42 مويلا بورخلا فيرسش دمحم

ةحئار اومتسشا نيسسنجلا Óك نم اياحسض40 فاعسسإا لجأل،40 ب ةرامع30 ينكسسلا عمجملا70

سسفنتلا يف قيسض هل، ةنسس15 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج »ع ع ““ ىلولا ةيحسضلا، ةقسشلاب ةنيدملا زاغ

مدلا يف ركسسلا ةبسسن يف سضافخنا اهل ةنسس35 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم »د غ ““ ةيناثُلا ةيحسضلا،

يف قيسض اهل ةنسس51 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم –ب ف – ةثلاثلا ةيحسضلا، نايثغ ةلاح يفو

تمدق، ةمدسص ةلاح يف تاونسس80 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم ““ ج م““ ةعبارلا ةيحسضلا، سسفنتلا
فيرسش نب رداقلا دبع ىفسشتسسم ىلإا انحلاسصم فرط نم مهلقن مت و ناكملا نيع يف تافاعسسإلا مهل
Óيل ةعسساتلا ةعاسسلا دودح يف مويلا بورخلا فيرسش دمحم هللا يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا يف

نيسسنجلا Óك نم اياحسض40 فاعسسإا لجأل،40 ب ةرامع30 ينكسسلا عمجملا70 ةيراوجلا ةدحولاب

هل ،ةنسس15 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج »ع ع““ ىلولا ةيحسضلا ،ةقسشلاب ةنيدملا زاغ ةحئار اومتسشا

يف سضافخنا اهل ةنسس35 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم »د غ““ ةيناثُلا ةيحسضلا، سسفنتلا يف قيسض

51 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم »ب ف““ ةثلاثلا ةيحسضلا ،نايثغ ةلاح يفو مدلا يف ركسسلا ةبسسن

يف تاونسس80 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم ““ ج م““ ةعبارلا ةيحسضلا ،سسفنتلا يف قيسض اهل ةنسس
فيرسش نب رداقلا دبع ىفسشتسسم ىلإا مهلقن مت و ناكملا نيع يف تافاعسسإلا مهل تمدق ،ةمدسص ةلاح
زاكعوب لامج.يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا يف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

