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نارهو ةيلوب صسمأا اهلاحر تطح ةيئابولا تاقيقحتلا ةعباتمو يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا

ناؤج رهسش للخ ةيمسسؤم ازنؤلفنأا دؤجو يفني لاحر رؤسسيفوربلا
،«لاحر صسايلإا» روسسيفوربلا دجتسسملا «انوروك» صسوريف ةعباتمو دسصر ةنجل وسضعو ةيمومعلا ةحسصلل ينطولا دهعملا ريدم ذنف

صصيخسشتلل ةرسشابم هجوتلا صضارعألا هيلع رهظت صصخسش لك ىلع نيعتي هنأا ادكؤوم ،ناوج رهسش للخ ةيمسسوم ازنولفنأا دوجو
 .تاسصوحفلا ءارجإاو
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هلوزن لÓخ لاحر روسسيفوربلأ لاقو
، ةينطولأ ةعأذإ’أ ىلع افيسض سسمأأ
م˘ه˘ت˘با˘˘سصإ’ سصا˘˘خ˘˘سشأ’أ ءا˘˘ف˘˘خإأ نأأ
Ó˘كسشم د˘ع˘˘ي ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

برقأأ ىلإأ هجوتلل مهايإأ ايعأد ،أريبك
نأأ سصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ ح˘˘سضوأأو.ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’أ دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترأ

نا˘˘ك ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
تأءأرجإأ فيفخت دعب كلذو،اعقوتم
نطأوم˘لأ نأأ ا˘م˘ك ،ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
تأءأرجإ’أ قيبطت يف أريثك نواهت
ةيلخلأ نأأ لاحر ركذ امك .ةيئاقولأ
ة˘ع˘با˘ت˘مو ير˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
لاحرلأ تطح ،ةيئابولأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ةدا˘ي˘ق˘˘ب كلذو،نأر˘˘هو ة˘˘ي’و˘˘ب سسمأأ
ةقفر نيسسحلب دمح˘م رو˘سسي˘فور˘ب˘لأ
ةحسصلل ينطولأ دهعملأ نم هقيرف

نأرهو ةي’و نم ة˘قر˘فو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
سسا˘ي˘لإأ ح˘سضوأأو.تن˘سشو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘عو
ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ن˘ير˘سشؤو˘م˘لأ نأأ لا˘˘حر
ددع نأأ وه ةنجلل ةبسسنلاب نيمهملأو
ى˘سضر˘م˘لأو ع˘˘جأر˘˘ت ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ
نود سشا˘˘ع˘˘ن’أ ي˘˘ف ن˘˘يدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لأ
.كلذ˘ك سسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ

52 نيب ةيرمعلأ ةئفلأ نأأ فاسضأأو

ا˘سضر˘ع˘ت ر˘ث˘˘كأ’أ ي˘˘ه ة˘˘ن˘˘سس94و
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘˘ل
ىقبي امنيب اطاسشن رثكأ’أ اهنأأ رابتعأ

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘˘يذ˘˘لأو ن˘˘سسلأ را˘˘ب˘˘ك
ة˘سضر˘ع ر˘ث˘كأ’أ م˘ه ة˘ن˘مز˘م سضأر˘مأأ
سسايلإأ نمث هتأذ قايسسلأ يف.ةافولل
قيبطت يف ةموكحلأ ةمأرسص لاحر
˘مأر˘ت˘حا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ف ن˘ي˘نأو˘˘ق˘˘لأ
سسور˘ي˘˘ف˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

ةي˘ئا˘بو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ رود كلذ˘كو
سصي˘˘خ˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

رؤو˘ب د˘يد˘ح˘تو ةد˘كؤو˘˘م˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ
ةن˘ج˘ل˘لأ ل˘م˘ع نأأ فا˘سضأأو .هرا˘سشت˘نأ
ىلع Óبق˘ت˘سسم بسصن˘ي˘سس ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
هروطتو ءابولأ د˘سصر ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسأ

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘˘حأ ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لأو
ن˘م.حا˘ق˘ل˘لأ ر˘فو˘ت ى˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

حÓسصإأو ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو مد˘ق ه˘ت˘ه˘ج
ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لأ
ءأرزولأ سسلجم عامتجأ لÓخ ديزوب
ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ لو˘˘ح حر˘˘سش
ةرأزولأ نأأ ديزوب نب حسضوأأو.دÓبلاب
ذنم ةديدج ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسإأ تد˘م˘ت˘عأ

،يرا˘ج˘لأ نأو˘˘جر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م01ـلأ
ىسضرملأ ءافسشت˘سسأ ةد˘م سضي˘ف˘خ˘ت˘ب

بجأولأ ت’احلأ ديدحتو مايأأ5 ىلإأ
ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘كو .ا˘˘هؤوا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسأ
جراخ ةيبطلأ ةعباتملأ ىلع دامتع’أ
ر˘˘ي˘˘غ ت’ا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لأ
،ة˘ي˘سضر˘م سضأر˘˘عأا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ح˘˘سصم˘˘لأ

.اهتروط˘خو ا˘هد˘ق˘ع˘ت ة˘جرد بسسحو

هذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ را˘˘˘سشأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك

رثكأأ ةفاسضإاب تحمسس ةيجيتأرتسس’أ

،نأوج ةيأدب ذنم ريرسس ف’آأ3 نم

59331 يلامجإ’أ ا˘هدد˘ع ح˘ب˘سصي˘ل

لئاسسولأو تأردقلأ عفر عم.أريرسس

ةزهجأأ نم ديزملأ ريفوتب ةيجÓعلأ

ريزولأ فسشكو  .ةياقولأو فسشكلأ

مق˘ط ف˘لأأ252 ءانت˘قأ ير˘ج˘ي ه˘نأأ

«رأأ.يسس.ي˘ب» ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب سصي˘خ˘سشت˘ل˘ل

ةي˘ن˘ق˘ت˘لأ تأذ˘ب ف˘سشكل˘ل ن˘يزا˘ه˘جو

دحأولأ زاهجلل را˘ب˘ت˘خأ ي˘ف˘لأأ ة˘ع˘سسب

سسلج˘م عا˘م˘ت˘جأ لÓ˘خو .مو˘ي˘لأ ي˘ف

ف˘ي˘ث˘كت د˘يزو˘ب ن˘ب حر˘ت˘قأ ءأرزو˘˘لأ

ىلع ةياقولل ةيسسيسسحتلأ تÓمحلأ

دسشأأ تابوقعب ةبوحسصم نوكت نأأ

.نيفلاخملأ دسض
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دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ فسشك
،روتكدلأ انوروك سسوري˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
تع˘سضو ة˘لود˘لأ نأأ ، رأرو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج
يد˘˘سصت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لأ
امو ىسضرملاب لف˘كت˘لأو سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

ري˘بأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ ’إأ ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع
لا˘ق˘ت˘نأ ة˘ل˘سسل˘سس ر˘سسكل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ
رأرو˘ف رو˘ت˘كد˘لأ ح˘سضوأأو .ىود˘ع˘لأ
ةلودلأ نأأ ةيفحسص تاحيرسصت يف
ةيحان نم ةمزÓلأ لئاسسولأ تعسضو
ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لأو ة˘˘˘يودأ’أو ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ
عيمج ة˘كرا˘سشم˘ب كلذو ى˘سضر˘م˘لا˘ب
ةر˘˘ئأد ي˘˘ف د˘˘حأو ل˘˘ك تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘موز˘ل ى˘ق˘˘ب˘˘يو ه˘˘سصا˘˘سصت˘˘خأ
ل˘كل مرا˘سصلأ مأر˘ت˘˘ح’أ ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
مدعو ةيئاقولأو ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ

ة˘ه˘ج ن˘م را˘سشأأو.ا˘قÓ˘˘طإأ نوا˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
ر˘˘˘˘˘سسأ’أ نأأ ى˘˘˘˘˘لإأ ىر˘˘˘˘˘خأأ

ّ
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ة

رو˘ه˘ظ ذ˘˘ن˘˘م ةرأزو˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘سصسصخ
ةلو˘غ˘سشم ا˘ه˘ل˘ك ن˘كت م˘ل سسور˘ي˘ف˘لأ

ريفوتل ةدعتسسم ةرأزولأ نأاب أدكؤوم
بلطت أذإأ لكايهلأ هذه نم ديزملأ
ةر˘سسأ’ا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءأو˘˘سس كلذ ر˘˘مأ’أ
ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ كل˘˘ت وأأ ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب
.ةجرحلأ ت’احلل ةبسسنلاب سشاعنإÓل
ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤو˘م˘لأ سصو˘سصخ˘بو
مايأ’أ لÓخ اظاظتكأ تدهسش يتلأ
دعب هنأأ لوؤوسسملأ تأذ لاق ةريخأ’أ
ىلع سصنت يتلأ ةريخأ’أ تاهيجوتلأ
كل˘ت و ةد˘ي˘م˘ح˘لأ ت’ا˘ح˘لأ ح˘ير˘˘سست

جÓعلأ نم مايأأ5 دعب تنسسحت يتلأ
لزنملاب ت’احلأ سضعبب لفكتلأ و
ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلأ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
نم اماه أددع رفويو تايفسشتسسملأ

نأأ رأروف روتكدلأ ربتعأو .ةرسسأ’أ
ددع نم في˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسو ن˘سسحأأ
˘مرا˘سصلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ و˘ه تا˘˘با˘˘سصإ’أ
ةيمأزلأ ةسصاخ ةي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإÓ˘ل
سصن ام بسسح يقأولأ عانقلأ ءأدترأ

ام˘ي˘فو.يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘سسر˘م˘لأ ه˘ي˘ل˘ع
اهب لجسس يتلأ تاي’ولأ ددعب قلعتي
ر˘˘كذ تا˘˘با˘˘سصإ’أ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأأ
سصو˘سصخ˘لأ ى˘ل˘ع رأرو˘ف رو˘ت˘كد˘˘لأ
رئأزجلأو ةدي˘ل˘ب˘لأو ف˘ي˘ط˘سسو ة˘ن˘تا˘ب
مأأو ةلقروو ةني˘ط˘ن˘سسقو ة˘م˘سصا˘ع˘لأ
يهو ةملاقو ةسسبتو ةريوبلأ يقأوبلأ
طاسشن ىلع يوتحت يتلأ تاي’ولأ
أدكؤوم رخآ’ موي نم عفتري سسوريف
قطانملأ هذه نم تبلاط ةرأزولأ نأاب
ا˘ه˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ز˘يز˘ع˘˘ت
يد˘سصت˘لأ و رؤو˘ب ل˘ي˘ج˘سست يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
هذه لك ةبسسانملاب اعدو .سسوريفلل

ع˘˘سضوو ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

ة˘ي˘عو˘ت˘ل ي˘ل˘ح˘م لا˘˘سصتأ ط˘˘ط˘˘خ˘˘م

ز˘جأو˘ح˘لأ مأر˘ت˘حأ لو˘ح ا˘ه˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م

ة˘ل˘سسل˘سس ر˘سسك ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

لوؤوسسملأ تأذ ركذو.ىودعلأ لاقتنأ

دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترأ نأا˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’أ ي˘˘˘˘ف

˘ما˘يأ’أ لÓ˘خ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’أ

ة˘جو˘م ا˘م د˘ح ى˘لإأ هر˘سسف˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

نود تأرا˘ق˘لأ ل˘˘ك تسسم ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

01 ل˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت ثي˘˘ح, ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسأ

ةافو ف’آأ5 و ةباسصإأ ةلاح نييÓم

هذه اعجرم ةرومعملأ ىوتسسم ىلع

ىلإأ سسوريفلأ يسشفت نم ةهجوملأ

مأرتحأ مدعو يحسصلأ رجحلأ عفر

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ ز˘˘˘جأو˘˘˘ح˘˘˘لأ

.نينطأوملأ

انوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإا892 و تايفو8 ،ءافسشلل لثامت باسصم003

ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافسشلا ت’احل ةليسصح ربكأا لجسست رئازجلا

:راروف لامج .. رمألا مزل اذإا صشاعنإلا ةرسسأا نم ديزملا ريفوتل ةدعتسسم ةلودلا نا دكأا

«انورؤك سسوريف نم ةيئاقؤلاو ةيزارتح’ا ريبادتلا لك مارتحإاب بلاطم نطاؤملا»

¯ S°∏«º.±

نا˘˘كسسلأو ة˘˘ح˘˘˘سصلأ ةرأزو تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ

نينث’أ سسمأأ تايفسشتسسملأ حÓسصإأو

ةديدج ة˘با˘سصإأ892 ليج˘سست ن˘ع

ةفاسضإ’اب دجتسسملأ انوروك سسوريفب

ةعاسس42ـلأ لÓ˘خ تا˘ي˘˘فو8 ىلأ

هنع فسشك ام بسسح كلذو .ةريخأ’أ

سسوريف دسصرو ةعباتم ةنجل سسيئر

«رأروف لا˘م˘ج» رو˘ت˘كد˘لأ «ا˘نورو˘ك»

ةلاح003 ل˘ثا˘م˘ت ا˘سضيأأ د˘˘كأأ يذ˘˘لأ

لÓخ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘سشل˘ل

لÓخ رأوف دكأأو.ةريخأ’أ ةعاسس42ـلأ

ايموي اهدقعي يتلأ ةيفحسصلأ ةودنلأ

تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصح’أ ر˘˘خآأ ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘˘ل

دجتسسملأ يجاتلأ سسوريفلاب ةقلعتملأ

تاباسصإ’أ ددع عا˘ف˘ترأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف

17531 ىلأ ينطولأ ىوتسسملأ ىلع

ددع تعفترأ نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح

نيح ي˘ف509. ىلإأ ةا˘فو˘لأ ت’ا˘ح

ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ءا˘ف˘سشلأ ت’ا˘ح تع˘ف˘ترأ

’ امي˘ف .ة˘لا˘ح1769 ىلأ ةح˘ئا˘ج˘لأ

ىلع أد˘جأو˘ت˘م ا˘با˘سصم24 لأز˘˘ي

نم .ةزكرملأ ةيانعلأ حلاسصم ىوتسسم

ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع حر˘سص ه˘ت˘ه˘ج

طا˘˘ق˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘˘سصرو

ليجسست عقوتي نكي مل هنأأ يناكرب

تا˘˘با˘˘سصإ’أ دد˘˘ع ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘لأ هذ˘˘˘ه

يناكرب ح˘سضوأأو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

هذ˘ه نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف

اهبابسسأأ اهيدل تاباسصإ’أ يف ةدايزلأ

نأأ ي˘نا˘˘كر˘˘ب فا˘˘سضأأو .ا˘˘هر˘˘ي˘˘سسف˘˘تو

نينطأوملأ لعف دودر وه كلذ ريسسفت

ا˘ي˘ئز˘ج ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب

ثيح ،تاطاسشنلأ سضعب حتف ةداعإأو

ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘˘حأ نود أو˘˘˘فر˘˘˘سصت

سسي˘ئر ن˘ّم˘ثو .ة˘فور˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لأ

سسي˘˘˘˘ئر رأر˘˘˘˘ق ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’أ ةدا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع

نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

نيفلاخ˘م˘لأ ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

ءأدترأ اهنيب نمو ةيئاقولأ تأءأرجإÓل

دافأأو .ةيمومعلأ نكامأ’أ يف ةمامكلأ

ق˘طا˘ن˘م˘لأ سضع˘ب كا˘ن˘ه نأأ ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب

ةجيتن «انوروك» ءابول ةرؤوب تحبسصأأ

ا˘م ت’ا˘ح˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

ةيلاجعتسسأ تأءأرجإأ ذاختأ بجوتسسي

قطانملأ ىلأ سسوريفلأ راسشتنأ عنمل

.ىرخأ’أ

نامسضلا حلاسصم نيب ةمربملا ةيقافتلا راطإا يف

ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملاو يعامتجلا

لفكت ةلاح1212 ليجسست
ةد’ؤلا تايلمعب

ةيلمع قÓطنأ ذنم يعامتج’أ نامسضلأ حلاسصم تلجسس

1212 ةسصاخلأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوم˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ

94 ةعدوملأ دقاعتلأ تابلط ددع غلب نيح يف ،Óفكت

نامسضلأ تائيه نيب ةمر˘ب˘م˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’أ فد˘ه˘تو ،ا˘ب˘ل˘ط

ةد’ولأ تايلمعب لفكتلل ةسصاخلأ تأدايعلأو يعامتج’أ

نمؤوملأ ةأأرملأ ةدئافل ةيحسصلأ ةياعرلأ ةدوج زيزعت ىلإأ

ءا˘ف˘عإأ ن˘ع Ó˘سضف ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأ تأوذو ا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ا˘˘ه˘˘ل

اهدامتعأ لÓخ نم ،ةد’ولأ فيلاكت عفد نم تأديفتسسملأ

ءأرجإ’أ أذه مهاسسيسسو ،ريغلأ لبق نم عفدلأ ماظن ىلع

ة˘ح˘سصلأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ م˘˘عد˘˘ب

فيفخت لÓخ نم ،ةد’ولاب لفكتلأ لاجم يف ةيمومعلأ

يتلأ ةيمومعلأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوملأ ىلع طغسضلأ

،ةرا˘سشإÓ˘ل ،تأد’و˘لأ ن˘مً أر˘ي˘ب˘كً أدد˘ع ا˘يو˘˘ن˘˘سس ل˘˘ج˘˘سست

خرؤوملأ02-06 مقر يذيفنتلأ موسسرملأ ماكحأ’ اقيبطتو

ليغسشتلأو لمعلأ ريزو ىطعأأ،0202 سسرام41 يف

فسسوي قسشاع يقوسش روت˘كد˘لأ ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ نا˘م˘سضلأو

،تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ةقفر

مرسصنملأ يام رهسش ،ديزوب نب نمحرلأ دبع روسسيفوربلأ

نا˘م˘سضلأ تا˘ئ˘ي˘ه ن˘ي˘ب د˘قا˘ع˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نأ ةرا˘سشإأ

لفكتلل ةسصاخلأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوملأو يعامتج’أ

.ةد’ولأ تايلمعب
S¢.Q 

قيعت يتلا ةفلتخملا دويقلا ةلازإا للخ نم

عيراسشملا فلتخم قيقحت

ةيطغت ىلإا فدهت رئازجلا

اهتاجايتحإا نم ةئاملاب07
نيتنسس فرظ يف ايلحم ةيئاودلا

ىلع «دمحاب نب يفطل» ةين’ديسصلأ ةعانسصلأ ريزو ددسش

ةيطغت لجأأ نم ةيودأÓل يلحملأ جاتنإ’أ ريوطت ةرورسض

ن˘ي˘ما˘ع فر˘ظ ي˘ف لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف دÓ˘ب˘لأ تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حأ

ي˘ف ر˘يزو˘˘لأ ح˘˘سضوأأو .دأر˘˘ي˘˘ت˘˘سس’أ ةرو˘˘تا˘˘ف سصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو

ريوطت يف ةبغر اهيدل رئأزجلأ نأأ ةيفحسص تاحيرسصت

نييلحملأ نييعانسصلأ ةقفأرم قيرط نع يلحملأ جاتنإ’أ

قيقحت ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ دو˘ي˘ق˘لأ ة˘لأزإأ لÓ˘خ ن˘م

%07 ةيطغت فده انددح دقل لوقلاب افيسضم .مهعيراسشم

بسسحبو .نيتنسس فرظ يف ةيودأ’أ نم انتاجايتحأ نم

نم ديدعلأ نوهجأوي نييلحملأ نييعانسصلأ نإاف ريزولأ

ريخأات كلذ يف امب ةيطأرقوريبلأ دويقلأ اميسس ليقأرعلأ

لمعلأ نع ةفقوتم جاتنإأ تأدحو دوجوب  أركذم ليجسستلأ

يتلأ دوهجلأ ىلإأ ريزولأ راسشأأ امك ،ةيرأدإأ تأرأرق ببسسب

.ةيرأدإ’أ تابقعلأ سضعب ليلذت لجأأ نم ةرأزولأ  اهلذبت

تاعانسصلل ةرأزو ثأدحتسسأ نأأ قايسسلأ أذه يف دكأأو

ربكأأ ةءافكب لفكتلأ نكمملأ نم لعجيسس ةين’ديسصلأ

يلحملأ جاتنإ’أ ريوطت قيعت يتلأ تايلاكسشإ’أ فلتخمب

تاسسمللأ عسضو مت هنأأ ىلإأ ريزولأ راسشأأ امك ةيودأÓل

عسضو نكمملأ نم لعجي امم ميسسأرملأ ىلع ةريخأ’أ

حلاسصل ةين’ديسصلأ ةعانسصلأ لاجم يف ةديدج ةسسايسس

هجو ىلع سصوسصنلأ هذه قلعتتو .نييلحملأ نيجتنملأ

رتافدو اهيلع قيدسصتلأو ةيودأ’أ ليجسستب سصوسصخلأ

.يلحملأ ينطولأ جاتنإ’أو دأريتسس’اب ةقلعتملأ ءابعأ’أ
S°∏«º.±

صشيجلا تايونعم طابحإا ةمهتب

ؤباط ميرك ةمكاحم لجؤؤت ةعيلقلا ةمكحم
مداقلا ربمتبسس رهسش نم41 ـلا ىلإا

رهسش نم41 ـلأ ىلإأ «وباط ميرك» يسسايسسلأ طسشانلأ ةمكاحم ةسسلج سسمأأ ةعيلقلأ ةمكحم تلجأأ
بزحلأ سسيئر وهو وباط عباتيو .يداب يناغلأ دبع يماحملأ هب دافأأ امبسسح كلذو مداقلأ ربمتبسس
ىلع ةيسضقلأ تلاحأأ دق ةعيلقلأ ةمكحم ةباين تناكو .دمتعملأ ريغ يعامتج’أ يطأرقميدلأ

فانئتسسأ دعبو .تقؤوملأ سسبحلأ نهر هعأديإاب يسضاملأ ربمتبسس11 موي رمأأ يذلأ قيقحتلأ يسضاق

ربمتبسس52 موي ةزابيت ءاسضق سسلجمب ماهت’أ ةفرغ تررق قيقحتلأ يسضاق رأرق وباط عافد ةئيه
ةبوقع يسضقي وباط نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجت.هحأرسس قÓطإأو ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ماظن تحت هعسضو
±.S°∏«º.رئأزجلأ ءاسضق سسلجم اهجلاع ةيسضق يف ةذفان انجسس ةنسس

نينطاوملا فرط نم تاسشاعملاو تاناعإلاو روجألا بحسس تايلمع ليهسستل

لاؤمألل تاكرسشلا بحسس قلعت رئازجلا ديرب ةسسسسؤؤم
ةيديربلا بتاكملا ىؤتسسم ىلع

ىلع نيزئاحلا نييونعملا صصاخسشألل ةيديربلا بتاكملا نم لاومألا بحسس تايلمع قيلعتب يسضقي ارارق رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم تردسصأا
فرط نم تاسشاعملاو تاناعإلاو روجألا بحسس تايلمع ليهسست اهفده ةوطخلا نأا رئازجلا ديربل نايب فسشكو.ةيراج ةيديرب تاباسسح

صسوريف ةحئاج لظ يف ةيدقنلا ةلويسسلا نم نينطاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حل ة˘ي˘ب˘ل˘ت كلذ˘كو ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا ة˘ك˘ب˘سشلا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيباتكلا عفدلا لئاسسو نم ةدافتسسلا يئانثتسسلا ءارجإلا اذه لظ يف نييونعملا صصاخسشألل نكمي هنأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو.«انوروك»
للخ نم ليسصحتلل يديرب كسص ميدقت وأا باسسح ىلإا باسسح نم تليوحتلا وأا اهيلع قداسصملا كوكسصلا لامعتسسا ةطسساوب ةحاتملا
ةيديربلا بتاكملا ةفاك ىوتسسم ىلع ةلويسسلا رفوت نامسض متي هنأا نايبلا راسشأاو.ةيفرسصملا ةموظنملا عم ةينورتكللا ةسصاقملا ماظن

ىلع رهسست رئازجلا كنبو ةيكلسسللاو ةيكلسسلا تلسصاوملاو ديربلا ةرازو عاطق نع نيلثمم مسضت ةيلخ بيسصنت للخ نم اميسسل
ةيقيقح ةسصرف لكسشت ةيئانثتسسلا ةرتفلا هذه نأا ادكؤوم .ةيديربلا بتاكملا ىوتسسم ىلع ةيدقنلا ةلويسسلا ةيعسضول ةيمويلا ةعباتملا
تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع ةيدقنلا ةلويسسلا بحسس تايلم˘ع د˘ي˘سشر˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلاو ة˘ي˘با˘ت˘ك˘لا ع˘فد˘لا ل˘ئا˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘قر˘ت˘ل

±.S°∏«º.ةيلاملا



¯ S°∏«º.±

سشما˘ه ى˘ل˘ع «طا˘ف˘ل˘ق» ح˘شضوأأو
لاجملأ يف نيينهملأ تعمج ةودن
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
عجأرت زبخلأ جاتنإأ نأأ ،نييفرحلأو

لبق ايموي ةزبخ نويلم05 نم

33 ى˘لإأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘˘لأ ءد˘˘ب
لثمي ام وهو ايلاح ةزبخ نويلم

.ةئاملاب03 ةبشسنب اشضا˘ف˘خ˘نأ
بل˘ط˘لأ ع˘جأر˘ت ة˘ب˘˘شسن تل˘˘شصوو

ذنم ةئا˘م˘لا˘ب07 ز˘ب˘خ˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأو سسرا˘˘م
بلطلأ لجشسي نأأ لبق ناشضمر
قلغ ريثأات لأزامو .أرخؤوم اششاعتنأ
م˘عا˘ط˘مو ة˘شصا˘خ˘˘لأ م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لأ
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششلأ
سسرأدملأو ةشصاخلأو ةي˘مو˘م˘ع˘لأ

ىوتشسم ىلع رثؤو˘ي تا˘ع˘ما˘ج˘لأو
ةدوع م˘غر ،ز˘ب˘خ˘لأ ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ
ى˘˘لإأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ىد˘˘˘ل بل˘˘˘ط˘˘˘لأ

لثمم ظحلو.يعيبط˘لأ هأو˘ت˘شسم
ريذبتلأ ىوتشسم عجأرت نيزابخلأ

وهو ،يحشصلأ رجحلأ ةيأدب ذنم
فرط نم ،أديج اكولشس هربتعأ ام
هنأأ ثدحتملأ دكأأ امك.تÓئاعلأ

يف ةنيرفلأ ةدام يف ةردن دجوت ل
ى˘لإأ ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لأ ا˘˘ي˘˘عأد قو˘˘شسلأ
.نحاطملأ نم ةرششا˘ب˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قأ

ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأأ ح˘˘شضوأأو
ةرششابم ةنيرفلأ ءا˘ن˘ت˘قل ه˘جو˘ت˘لأ

مهلجشس لامعتشساب نحاطملأ نم
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
نأل اهيلإأ نوجاتحي يتلأ تايمكلأ

غك52 سسايكأأ حنمت ن˘حا˘ط˘م˘لأ
رفوت اهنكل ةلمجلأ ةعابل طقف

ةربتعم تايمكبو غك05 سسايكأأ
،قا˘ي˘شسلأ أذ˘ه ي˘فو .تأز˘ب˘خ˘م˘ل˘ل
ةيطأرقوري˘ب˘لأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘ق˘ت˘نأ
يتلأو نحاطملأ ةرأدإأ زيمت يتلأ
نم نوكتي Óي˘ق˘ث ا˘ف˘ل˘م طر˘ت˘ششت
يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ج˘˘شسلأ ن˘˘ع خ˘˘˘شسن
ةماقإلأ ةداهششو ةيئا˘ب˘ج ة˘قا˘ط˘بو

روشص2و دÓ˘˘ي˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘ششو
يف قئاثولأ نم اهريغو ةيشسمشش
ىو˘˘شس ر˘˘مألأ بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ل ن˘˘ي˘˘ح

تابثإل زابخلل يراجتلأ لجشسلأ
لقن سصوشصخبو .هتنهمو هتيوه
تاهجلأ طافلق اعد ةنيرفلأ ةدام
ن˘حا˘ط˘م˘لأ مأز˘لإأ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لأ
ةدام لاشصيإأو نو˘نا˘ق˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
امك.تأزبخملأ باب ىلإأ ةنيرفلأ
معدلأ فقوت ةيلاكششإأ ىلإأ راششأأ
ي˘ف ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ل˘ق˘ن˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ

يت˘لأو بو˘ن˘ج˘لأ ى˘شصقأأ تا˘يلو
نم ديزأل نوزابخلأ اهيف لقنتي

ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘ج ل˘جأأ ن˘˘م م˘˘ك054
عمجم» نوكل فشسأاتو.نحاطملأ
م˘عد˘لأ مد˘ق˘˘ي نا˘˘ك «ف˘˘يدور˘˘غأأ»

6 ةميقب ةلمجلأ راجتو نيزابخلل
ن˘ع ا˘شضيو˘ع˘ت م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ةيلوألأ ةدا˘م˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ق˘ن ف˘ي˘لا˘كت
سضيوعت نع اي˘لا˘ح ف˘قو˘ت ه˘ن˘كل
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإأ ع˘˘م ن˘˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘˘لأ
ام˘ك.ة˘ل˘م˘ج˘لأ را˘ج˘ت تا˘شضيو˘ع˘ت
ىلإأ ةودنلأ لÓ˘خ طا˘ف˘ل˘ق قر˘ط˘ت
دوقولأ راعشسأأ يف تأدايزلأ راثآأ

يف نيط˘ششا˘ن˘لأ ن˘يزا˘ب˘خ˘لأ ى˘ل˘ع
ل يتلأ قطانملأو لظلأ قطانم

زاغلأ تÓي˘شصو˘ت ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت

أربتعم أددع نأأ أزربم ،يعيبطلأ

ل˘م˘ع˘ت تلأزا˘م تأز˘ب˘خ˘م˘˘لأ ن˘˘م

بلطتي ا˘م و˘هو توزا˘م˘لأ ةدا˘م˘ب

ةشصاخلأ ءابعألأ ي˘ف ا˘ه˘تد˘عا˘شسم

ءا˘ن˘ت˘قأ ،بئأر˘˘شضلأ ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب

تأدا˘يز˘لأ سصا˘شصت˘مأو ة˘ن˘ير˘˘ف˘˘لأ

ق˘ل˘غ بن˘ج˘ت ة˘م˘ئÓ˘م ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

هنأأ أدكؤوم .زبا˘خ˘م˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ

نم عفرلأ نيزابخلأ ةين يف سسيل

ىلع اظافح زبخلأ ةدام ةريعشست

ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئأر˘˘ششلأ ةرد˘˘ق˘˘لأ

عو˘˘˘شضو˘˘˘م لو˘˘˘حو .ط˘˘˘ي˘˘˘شسب˘˘˘لأ

ةيكيتشسÓبلأ سساي˘كألأ لأد˘ب˘ت˘شسأ

سسف˘ن ا˘عد ،ة˘ي˘قرو˘لأ سسا˘ي˘˘كألا˘˘ب

ى˘لإأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ

ةيلمع فقوت بابشسأأ يف ثحبلأ

ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘ي˘˘˘كألأ هذ˘˘˘ه ع˘˘˘يزو˘˘˘ت

موي ةيلمعلأ قÓطنأ دعب زباخملأ

نأأ ىلإأ أريششم يشضاملأ يفناج6

هذه نم طقف ةزبخم06 ةدافتشسأ

.سسايكألأ
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دبع نب نميأأ» ةيلاملأ ريزو نلعأأ
رأر˘ق ن˘ع ن˘ي˘ن˘ثإلأ سسمأأ «نا˘م˘حر˘لأ
ة˘م˘ي˘˘شسق ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت

رهشش نم51ـلأ ةياغ ىلإأ تأرايشسلأ
لÓخ ريزولأ دكأأو .مداقلأ ةيليوج
تا˘˘˘حÓ˘˘˘شصإأ لو˘˘˘ح ي˘˘˘شسأرد مو˘˘˘˘ي
يتاينأزيملأ حÓشصإلأ نأأ ةينأزيملأ
ءأدألأ رييشست ئدابم ىلع زكرتيشس
تأودألأ ثيدحت لÓخ نم كلذو
يلآلأ مÓعإلأ لاخدإأو ةيتاينأزيملأ

نأأ نامحرلأ دبع نب حشضوأأو .اهيلع

ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘ششلأ
ةز˘˘ي˘˘كر˘˘لأ ل˘˘كششت˘˘شس ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ
يمومعلأ لاملأ رييشستل ةيشساشسألأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع رو˘˘ح˘˘م˘˘ت˘˘تو .Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
ريزولأ بشسح يتاينأزيملأ حÓشصإلأ
ع˘˘شضو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ
نونا˘ق˘لأو ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ سصو˘شصن˘لأ
.ةيلاملأ نينأوقب قلعتملأ يوشضعلأ
˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ن ع˘˘˘شضو ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
جمانرب قÓطإأو مئÓ˘م ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
ي˘تا˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ل˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت
نامحرلأ دبع نب فاشضأأو .سصاخلأ
˘مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘يرأزو˘˘لأ ر˘˘ئأود˘˘لأ ل˘˘ك نأأ

ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ تا˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ة˘˘شسأرد˘˘ب
ةرأزو عم قيشسنت˘لا˘ب ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ
نأأ هتأذ قايشسلأ يف أريششم .ةيلاملأ
وه ةيلاملأ عاطق ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘ع˘شسلأ
تأرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلأ ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘ع رو˘˘˘ط˘˘˘ت
نامحرلأ دبع نب لاقو .ةيداشصتقلأ
ةيداشصتقلأ تأرامثتشسلأ ةلجع نإأ
لجأأ نم لمعن فوشسو فقوتت نل
ر˘ي˘ي˘شست˘˘ل ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لأ ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ششم ،تأرا˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلأ
هاجتلأ أذه يف هجتت اهلك ةموكحلأ

يف تأرامثتشسلأ لج سصوشصخبو
ي˘عا˘ن˘شصلأ يدا˘˘شصت˘˘قلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

ةيلاملأ ريزو ا˘عد ا˘م˘ك .يرا˘ج˘ت˘لأو
ع˘م ا˘ع˘م ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب مÓ˘˘عإلأ لا˘˘جر
سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ل˘˘كب ءلدإلأو ه˘˘˘ترأزو
سصوشصخبو .نأديملأ يف ةدجأوتملأ
تلا˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘حÓ˘˘˘شصإلأ م˘˘˘هأأ
نأأ نامحرلأ دبع نب دكأأ ةينأزيملأ
ع˘شضو تن˘م˘شضت تا˘حÓ˘شصإلأ م˘˘هأأ
تأءأر˘جإأ ل˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز را˘˘طإأ
ىلإأ ةفاشضإلاب .تا˘ق˘ف˘ن˘لأ با˘شست˘حأ
ةيرأزولأ رئأود˘ل˘ل ما˘ه˘م˘لأ ل˘ي˘ه˘شست
عبتت ةيفأر˘ششت˘شسأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م ع˘شضو˘ل
راطإأ يف كلذو ةيمومعلأ تاقفنلأ
.تاقفنلأ ةعباتمل ةيفافششلأ
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ةينطو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ سسمأأ تف˘ششك
هر˘يو˘ط˘تو ن˘˘كشسلأ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ع˘˘˘فد نأأ «لد˘˘˘ع»
سسرام رهششأاب ةشصاخلأ راجيإلأ

ى˘ل˘ع نو˘كت˘شس يا˘˘مو ل˘˘ير˘˘فأأو
نا˘ي˘ب˘لأ بشسحو .طا˘شسقأأ ل˘˘كشش
ن˘˘˘كشسلأ ر˘˘˘يزو ى˘˘˘ط˘˘˘عأأ د˘˘˘ق˘˘˘ف
لا˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأو نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأو
ماعلأ ريدمل˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ير˘شصا˘ن
ي˘˘˘شضق˘˘˘ت ، «لد˘˘˘ع» ة˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل
ع˘فد˘ب ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘ل حا˘˘م˘˘شسلا˘˘ب
م˘ه˘تا˘ن˘كشس را˘ج˘يإأ تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم

ليرفأأو سسرام رهششأاب ةشصاخلأ
ة˘˘ن˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ّشسق˘˘˘م يا˘˘˘مو
أذ˘ه نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ع˘˘با˘˘تو .ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ءابعأأ نم فيفختلل ءاج ءأرجإلأ

مهل ليهشستلأو ،ةلاكولأ يبتتكم
،ةير˘ه˘ششلأ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘فد˘ب
تاقحتشسم ةميق ىلإأ ةفاشضإلاب
ةمشسقم افنآأ ةروكذملأ رهششألأ

نود و ،ة˘˘ن˘˘شسلأ ر˘˘˘ه˘˘˘ششأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف .ر˘ي˘خأا˘ت˘لأ ة˘مأر˘غ با˘شست˘˘حأ
ةينطولأ ةلاكولأ تعرشش لباقملأ
يف ،هريوطتو نكشسلأ نيشسحتل
نيفلاخملأ نيرجأاتشسملأ د˘يد˘ح˘ت
.ة˘كر˘ت˘ششم˘لأ ة˘ي˘كل˘م˘لأ د˘عأو˘ق˘ل

،ظيفح˘لأ د˘ب˘ع ة˘ف˘قو˘ب ح˘شضوأأو
يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘شست˘لأ عر˘ف ر˘يد˘˘م
تاف˘لا˘خ˘م˘لأ نأأ ،قر˘شش ر˘ئأز˘ج˘لأ
ىلع تÓيدعت لاخدإأ يف لثمتت
ة˘˘مÓ˘˘شس دد˘˘ه˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘شسم
ةلاكولأ نأأ ،ةفقوب لاقو .ةرامعلأ
تأرأذ˘˘عإأ لا˘˘شسرإأ ي˘˘ف تعر˘˘˘شش
ةينوناق˘لأ تأءأر˘جإلا˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م
هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘˘شضو˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ
تقلطأأ ةراششإÓل و .تافلاخملأ
ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ
ةيلم˘ع ر˘ب˘كأأ هر˘يو˘ط˘تو ن˘كشسلأ
سسمتشس و ،لدع ءايحأل فيظنت
ةي˘ن˘كشسلأ ءا˘ي˘حألأ ل˘ك ة˘ل˘م˘ح˘لأ

لماك ربع ةلاكولأ اهتزجنأأ يتلأ

تنا˘˘˘كو .ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ةديدجلأ ةنيدملأ نم ةقÓطنلأ

ر˘ئأز˘ج˘لا˘˘ب ه˘˘ل˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس

قرا˘ط فر˘ششأأ ن˘يأأ ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ

لدع ةلاكول ماعلأ ريدملأ يبرعل

ي˘ت˘لأ ىر˘ب˘كلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

ل˘˘˘خأد˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ل˘˘˘م˘˘˘ششت

دعاشصملأو ملÓشسلأ ،تأرامعلأ

ام لكو قئأد˘ح˘لأو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ

يرا˘˘شضح˘˘لأ ه˘˘جو˘˘˘لأ ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ي

ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حألأ ل˘كل ي˘لا˘م˘ج˘˘لأو

.ينطولأ ىوتشسملأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ةئاملاب03 ةبشسنب ةداملا كÓهتشسإا ىلع بلطلا عجارت نع  فششك

 يفني نيزابخلل ةينطولا ةيداحتإلا سسيئر
زبخلا ةريعشست عفرل ةين دوجو

مداقلا ةيليوج رهشش نم51 ـلا ةياغ ىلإا تارايشسلا ةميشسق ءانتقإا خيرات ديدمت

رامثتشسإلا ريوطت ىلع لمعلاو ةيجراخلا ةنادتشسإلا وحن هجوتلا مدع نلعي ةيلاملا ريزو

طاشسقأا لكشش ىلع راجيإ’ا تاقحتشسم ديدشست

«لدع» ـل ةكرتششملا ةيكلملا دعاوقل نيفلاخملا نيرجأاتشسملا ديدحت يف عورششلا

نطاوملاب ةرششابم ةقÓع اهل ةيداشصتقإا تارازو ءاششنإا دعب

ةقرو دادعإاب ددجلا ءارزولل تاميلعت
ءارزولا سسلجم ىلع اهشضرعل اديهمت لمع

سسلجم عامتجأ هشسؤورت لÓخ ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر ىدشسأأ
دأدعإل ريخألأ يموكحلأ ليدعتلأ يف ددجلأ ءأرزولأ ىلإأ تاميلعت ءأرزولأ

ءأرزولأ سسلجم ىلع اهشضرعل أديهمت اهدعي نأأ يغبني يتلأ لمعلأ ةقرو
ىزغملل هقرطت لÓخ نوبت دكأأو .ةموكحلأ ىوتشسم ىلع اهتشسأرد دعب ،اقحل
اهل نأ ةماه ةيداشصتقأ تأرأزو ءاششنإأ لمشش يذلأ ،ريخألأ يرأزولأ ليدعتلأ نم
ةحÓفلأ ريزو نم سسيئرلأ بلطو .نطأوملل ةيمويلأ ةايحلاب ةرششابم ةقÓع
ةيعانشصلأ تاعأرزلأ ةيمنت نأويدل طورششلأ رتفد ريشضحت ةيفيرلأ ةيمنتلأو
تاعأرزلأ و ةرذلأ ةعأرز يف قÓطنلأ ىنشستي ىتح ةيوأرحشصلأ قطانملأ يف
ةينطولأ تأردقلأ نم عفرلل ،ةمداقلأ ةنشسلأ نم ءأدتبأ ةيتيزلأو ةيركشسلأ
يف رظنلأ ةداعإأ لقنلأ ريزو نم بلط امك .يئأذغلأ نمألأ نامشضو ةيحÓفلأ
ةيوجلأ ةكرحلأ طيششنتل ةحاتملأ تاناكمإلأ لÓغتشساب هلاكششأأ لكب لقنلأ
لوطشسألأ عيشسوتب ،يرحبلأ لقنلأ يف رئأزجلأ ةناكم ةداعتشسأو ،ةيلخأدلأ
فيلكت سضوع ،رئأزجلأ ىلإأو نم عئاشضبلأو نيرفاشسملأ لقنب لفكتلل يرحبلأ
ىعشسملأ أذه نأأ ربتعأو .ةبعشصلأ ةلمعلأ يف فيزنلل ابنجت ،كلذب بناجألأ
زيزعتل ةديدج رخأوب ءأرشش رمألأ ىعدتشسأ ولو رئأزجلل ةبشسنلاب «يويح»
مجانملأ ريزول تاميلعت نو˘ب˘ت ه˘جوو .ير˘ح˘ب˘لأ ل˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ لو˘ط˘شسألأ
ةفاحشصلأ قيرط نع نيشصتخملأ ءأربخلأو نيشسدنهملأ فيظوت يف عأرشسإلاب

أرود اهحنمت يتلأ ةيفيكلاب ةرأزولأ ريدتشس يتلأ قرفلأ مهنم لكششت نأأ ىلع
تأورثلأ لكل قيقدلأ ءاشصحإلأ نم اقÓطنأ ،ةيداشصتقلأ ةرودلأ يف ايشساشسأأ
قلخو تاقورحملل ةيعبتلأ نم ليلقتلل اهلÓغتشسأ قفأأ يف دÓبلل ةيمجنملأ
يوقا˘ط˘لأ لا˘ق˘ت˘نلأ ر˘يزو˘ل تا˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ط˘عأأو .ل˘غ˘ششلأ بشصا˘ن˘مو ةور˘ث˘لأ

ةنكمملأ ةينأديملأ تايلمعلأ ىلع ،هجمانرب يف ،زيكرتلاب ةددجتملأ تاقاطلأو
يف عشسوتلل جذامنك تايلولأ سضع˘ب را˘ي˘ت˘خأو ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأ جا˘ت˘نإل
ةقاطلاب ةيمومعلأ ةرانإلأ ميم˘ع˘ت˘ب أءد˘ب يو˘قا˘ط˘لأ لا˘ق˘ت˘نلأ ة˘بر˘ج˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةقباشسلأ هتاميلعت ةيروهمجلأ سسيئر ددجو .نطولأ ءاجرأأ لك يف ةيشسمششلأ
يف ةشصاخ يزاغلأو يئابرهكلأ طبرلأ ةيلمعل يروفلأ ءاهتنلاب ةقلعتملأ

يف ةدمجملأ تاقاطلأ ريرحتب حمشستشس ةيلمعلأ هذه نأأ حشضوأأو .دÓبلأ بونج
جاتنإلأ ىلع دعاشست يتلأ لغششلأ بشصانم قلخو ،ةحÓفلأو ةعانشصلأ يعاطق
سسيئر دكأأو .ةيروهمجلأ ةشسائرل نايب هب دافأأ ام بشسح ،ةلاطبلأ سصاشصتمأو
نامرح ىلإأ يدؤوت يتلأ «ةيطأرقوريبلأ تاشسرامملأ« ـل هشضفر ةيروهمجلأ

مث ،يئابرهكلأ طبرلأ نم ،ةحÓفلأ ملاع يف ةشصاخو ،نيجتنم نينطأوم
،قايشسلأ سسفن يفو .اهلاجآأ يف سضورقلأ ديدشستل مهيلع طوغشضلأ ةشسرامم
ةشضايرلأو بابششلأ ريزو ىدل ةلودلأ ةبتاك ىلإأ تاميلعت نوبت سسيئرلأ ىطعأأ
يف ةحجانلأ ةيملاعلأ ةيشضايرلأ اهتبرجت فيظوتب ةبخنلأ ةشضايرب ةفلكملأ
نيوكتل ةيئأدتبلأ ةشسردملأ ذنم ةبوهوملأ ةيشضايرلأ رشصانعلأ نع فششكلأ

قلأاتلأ يف اهدجم قباشس ىلإأ دÓبلأ ديعي ةيشضايرلأ ةبخنلأ نم ديدج ليج
سضيبألأ رحبلأ باعلأأ نشضتحتشس رئأزجلأو اميشس ل ،ىوقلأ باعلأأ يف يملاعلأ

±.S°∏«º.2202 ماع يف طشسوتملأ

نونطاوملا اهنم يكتششي يتلا تامدخلاو للخلا ةفرعم لجأا نم

ةيمقرلا ةشصنملا قلطت لمعلا ةرازو

«MOCAARA«تلاغششنإلا ىلإا عامتشسإلل
ينورتكلإلأ عقوملأ ربع ةيمقر ةشصنم ةمدخلأ زيح لمعلأ ةرأزو تعشضو

عاطق لم˘ع˘يو،ZD.VOG.SSETM.MOCAARA طبأر˘لأ ر˘ب˘ع ةرأزو˘ل˘ل
يف اميشسل نينطأوملاب عشسوألأ لفكتلأ ىلع يعامتجلأ ليغششتلأو لمعلأ

مأرتحأ ىلع رهشسلأ أذكو لمعلأ يبلاط فلمو ةيعامتجلأ ةيطغتلأ لاجم
تايدحت عاطقلأ هجأويو ،لامعلأ قوقح ةيامحو لمعلأ تاعيرششت قيبطت
يعام˘ت˘جلأ نا˘م˘شضلأو ل˘ي˘غ˘ششت˘لأو ل˘م˘ع˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ةد˘يد˘ج تا˘نا˘هرو
ةشصنم يهو ،يمقرلأ ل˘يو˘ح˘ت˘لأو ر˘ي˘ي˘شست˘لأ تا˘ي˘لآأ ثيد˘ح˘تو ة˘نر˘شصع˘لأو
نينطأوملأ ناشسحتشسأ ىدم ةفرعم لجأأ نم اهريوطتب عاطقلأ ماقو ةيلعافت
اميف للخلأ نطأوم ةفرعمل ةشصرف يه أذكو ،ةمدقملأ تأءأدآلأو تامدخلل
ميدقتو اهشسيشسحت فدهب نطأوملأ اهنم يكتششي يتلأ تامدخلأ سصخي
ع˘قو˘م˘لأ ر˘ب˘ع ةر˘فو˘ت˘م˘لأ ة˘شصن˘م˘لأ هذ˘ه ح˘م˘شستو ،ا˘ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل ل˘˘شضفألأ
،نيثحابلأ ،ةذتاشسألأ ،نييعماجلأ ،ءأربخلأ اميشسل ،نينطأوملل ينورتكلإلأ
لوح مهئأرآأ ءأدبإاب ،تايعمجلاك عمتجملأ يلثممو لمعلأ يبلاط ،نييباقنلأ

،عاطقلأ تاطاششنبو مهتايمويب ةلشصلأ تأذ اياشضقلأو لئاشسملأ فلتخم

ليغششت ،لمع ةرأزولأ ماهم بشسح ماشسقأأ3 ىلع ةشصنملأ هذه يوتحتو
لوألأ رايتخلأ حيتيو ،نيرايتخأ ىلع مشسق لك يوتحيو ،يعامتجأ نامشضو
ىدم مييقتو سسايقب حمشسيو ،ينورتكلإأ نايبتشسأ ةلئشسأأ ىلع ةباجإلأ مهل
يفو ىوتشسم يأأ ىلع للخلأ نمكي نيأأ ةفرعم ،ةمدقملأ تامدخلأ ةعاجن
فلتخ˘م سصو˘شصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ يأأر ة˘فر˘ع˘م ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ة˘يلو يأأ
ةباجإÓل سصشصخم وهف يناثلأ مشسقلأ ،عاطقلأ سصخت يتلأ ةنهأرلأ اياشضقلأ

،ءأر˘ب˘خ˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘م˘ي˘شسل سشا˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘حور˘ط˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘˘كششإلأ ى˘˘ل˘˘ع
ةكراششمو لاشسرإاب اشضيأأ ةشصنملأ هذه حمشست امك ،نيثحابلأو نيشصتخملأ

جمأرب ءأرثإأ سضرغب تاحأرتقأو تامهاشسم نم ابشسانم نطأوملأ هأري ام لك
هذهو ،ةرأزولأ تأراطإأ فرط نم ةشصنملأ ريوطت متو ،عاطقلأ تاطاششنو

نم ةربخ يأاب ةناعتشسلأ متي ملو ،يرئأزج ةئاملاب001 جوتنم يه ةشصنملأ
تاشسايشسلل ةشصنملأ يف ةعمجملأ تامولعملأ عشضختو ،عاطقلأ جراخ
دعأوق يف اهنيزخت متيشس ثيح لاجملأ أذه يف اهب لومعملأ ةيشصوشصخلأ
ةليط ةرفوتم ةشصنملأ ريشس ةيحÓشص نوكتشسو ،ةرأزولاب ةشصاخلأ تانايبلأ

،مداقلأ ةيليوج51 ةياغ ىلإأ يشضاملأ نأوج61 نم ةيأدب كلذو اموي03
هذه لÓخ نم اهيلع لشصحتملأ تاحرتقملأو تايطعملأ ةشسأرد متيشسو
تاطلشسلل حيتتشس ذإأ لاجملأ يف ءأربخو نيشصتخم فرط نم ةشصنملأ
اهذاختأ نكمي يتلأ ري˘بأد˘ت˘لأ ن˘ع ة˘كر˘ت˘ششم ة˘يؤور ةرو˘ل˘ب ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

تاعلطتل بيجتشست تأءأدآأو ةيمومع تامدخ ريفوت لجأأ نم Óبقتشسم
ةلئشسألأو ىرخأأ ىلإأ ةرتف نم اهلامعتشسأ متيشس ةمئأد ةشصنملأو نينطأوملأ

S¢.Q.ةجاحلأ بشسح اهرييغت متي ام يه تايلاكششإلأو

ءابو راششتنإا ذنم زبخلا ةدام كÓهتشسإا ىلع بلطلا عجارت نع «طافلق فشسوي» نيزابخلل ةينطولا ةيداحت’ا سسيئر فششك
 .يحشصلا رجحلا ةرتف ةليط ةيويحلا ةداملا هذه ريذبت ىوتشسم عجارت تقولا سسفن يف انمثم ةئاملاب03 ةبشسنب رئازجلاب «انوروك»

ةنتابب ىرثلا ىراوي حتاف ليعامشسإا نب بيقنلا ينطولا بجاولا ديهشش نامثج
تاطلشسلأ روشضحب كلذو ،حتاف ليعامشسإأ نب بيقنلأ ينطولأ بجأولأ ديهشش ةزانج ةتوتلأ نيع ةنيدم ةربقمب لوألأ سسمأأ ءاشسم تعيشش
يدأو ةقطنمب يبعششلأ ينطولأ سشيجلل زرافم اهتذفن ،طيششمتو ثحب ةيلمع يف نيموي لبق هبحن ىشضق ةيحشضلأ ،ةيركشسعلأو ةيندملأ
ةقفر ةيحشضلأ لتقم ىلإأ ىدأأ عنشصلأ يديلقت مغل راجفنأ رثإأ ،ىلوألأ ةيركشسعلأ ةيحانلاب ةيدملأ ةيلوب ةيلأدلأ نيع ةيدلبل ةعباتلأ كوكطلأ

يطقشسمب ريخألأ امهأوثم ىلإأ امهينامثج عييششت متيو ،فرششلأ نأديم يف نيديهششلأ اطقشسيل ،ءايركز يدلاخ وعدملأ سشيجلأ يف لوأأ فيرع
ريخألأ هأوثم ىلإأ ديقفلأ اهلÓخ نم أوعدو ةبيهم ءأوجأأ يف نينطأوملأ نم ريفغ عمج ينطولأ بجأولأ ديهشش ةزانج رشضح دقو .امهيشسأأر
طقشسيو يبعششلأ ينطولأ سشيجلأ فوفشصب قاحتللأ ىلإأ هعفد ام رغشصلأ ذنم ينطولأ هبحو هتريشس نشسحو ديقفلأ لاشصخب أوداششأأ نيذلأو
،دÓبلأ رأرقتشسأو نمأاب سساشسملأ هشسفن هل لوشست نم لك ىلع ءاشضقلل نوطبأري نيذلأ ينطولأ بجأولأ ءأدهشش ةمئاق ىلإأ فاشضيل أديهشش
T°ƒT°É¿.ì.مÓشسو نمأاب دÓبلأ ايحت نأأ ليبشس يف ءأدف مهشسفنأأ نيمدقم
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هيف غلب يذلا تقولا يف اذه
نع ة˘صصخ˘صشم˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع

،ةلاح125 ر˘ي˘نا˘كصسلا ق˘ير˘˘ط
نع جÓعلا ىلإا اهباحصصأا عصضخأا

اذه ،دمتعملا لوكوتوربلا قيرط
ءافصشلل لثامت يذلا تقولا يف

فلت˘خ˘م اوردا˘غ ا˘با˘صصم946
ا˘م˘ي˘صس ة˘ي’و˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
،ءابولا اهب رصشتنا يتلا قطانملاب

ةينث ،سسيرأا تايدلب رارغ ىلع
،ة˘ناور˘م ،ة˘قا˘ط˘لا يداو ،د˘با˘ع˘لا
،داقميت ،ةي’ولا ةمصصاع ،ةكيرب

،نو˘ي˘˘ع˘˘لا سسأار ،ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو سسوا˘ق˘ن
اهب رصشتني ءابولا ىحصضا يذلا

هرا˘˘صشت˘˘نا ةر˘˘ئاد ن˘˘م ا˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘م
اهب ناك ىرخأا ق˘طا˘ن˘م ل˘م˘صشي˘ل
لج˘صست تتا˘بو ،ا˘مد˘ع˘ن˘م ءا˘بو˘لا

ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ت’ا˘˘˘ح
ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةد˘كؤو˘˘م˘˘لاو
سسمأا اهيف م˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘لو˘ب
مهتباصصإا هبتصشي سصاخصشأا لقن
جئاتن روهظ راظتنا يف ءابولاب
ةريبكلا ةجوملا مامأاو .ليلاحتلا
نم ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و تحا˘ت˘جا ي˘ت˘لا

ن˘˘ي˘˘ب ىود˘˘ع˘˘لا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ءار˘˘˘ج
لÓتحاو ،سسوريفلاب نينطاوملا

رادم ىلع ةرادصصلل ةنتاب ةي’و
قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘مو˘ي
ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب

مت يت˘لا91 ديفو˘ك تا˘با˘صصإ’
ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘ع˘لا

سسوريف يصشفت د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م

03 تلجصس دق تناك ذإا ،انوروك

،ايموي لبق ايربخم ةدكؤوم ةلاح

مويلا يف ةلاح95 ليجصست اهÓت

ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا ي˘˘˘هو ،ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ي˘مو˘ي˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل ة˘ف˘عا˘صضم˘لا

نأا د˘ع˘ب˘ف ،سسور˘ي˘ف˘لا تا˘با˘صصإ’

ام ايموي لجصست ةي’ولا تناك

،ايموي ةباصصإا02 ىلإا51 هلدعم

لÓخ فعصضلا ىلإا ددعلا عفترا

كيهان اذه ،نييصضاملا نيمويلا

ةصصخصشملا ت’احلا ديدع نع

مل يتلاو ريناكصسلا قيرط نع

عصضولا وهو ،اهنع حاصصف’ا متي

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘م ل˘ع˘ج˘˘ي يذ˘˘لا

راصشت˘ن’ ر˘م˘حأ’ا ط˘خ˘لا ن˘م˘صض

تايفصشتصسم تتاب يذلا ،ءابولا
،اهرخأا نع ه˘ب ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م ة˘ي’و˘لا

يف عافترÓل حصشرملا مقرلا وهو
،اهلاح ىلع عاصضوأ’ا تيقب لاح
ة’ابم ’و يعولا سصقن لظ يف
حارفأ’ا نوميقي نيذلا ،ةنكاصسلا

ميدقتل حارتأ’ا يف نو˘ع˘م˘ت˘ج˘يو
ريغ ،زئانجلا روصضحو يزاعتلا
يذلا ،عصضولا ةرو˘ط˘خ˘ب ن˘ي˘ه˘بأا

تتا˘˘بو ،ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا ن˘˘˘ع جر˘˘˘خ
’ ةي’ولا ةمصصاع تايفصشتصسم
دد˘ع˘لا نا˘˘صضت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ق˘˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا

دعب ،مهتبا˘صصا ي˘ف كو˘كصشم˘لاو
ا˘م ،با˘ع˘ي˘ت˘صس’ا ة˘جرد تا˘ف نأا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘˘ت˘˘ح
ةجيدخ ةيعماجلا ةماق’ا عصضو

ي˘ح˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا مأا
ةيريدم فرصصت تحت ناروزوب
ةنتاب ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا

،91 ديفوك ىصضرم لاب˘ق˘ت˘صس’
مايأ’ا لÓخ ددعلا داز لاح يف
˘˘˘ما˘˘˘قر’ا نأا ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ة˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا
تل˘ع˘ج ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ذاخت’ كرحتت ةينعملا تاهجلا

ر˘ي˘˘باد˘˘تو تارار˘˘ق اذ˘˘كه ل˘˘ث˘˘م
ا˘صصو˘صصخ ،ئرا˘ط يأ’ ا˘ب˘صسح˘ت
ةر˘فو˘ت˘م˘لا ةر˘صسأ’ا ءÓ˘ت˘ما د˘ع˘˘ب
،ىرخأا ةهج نم .تايفصشتصسملاب
نم ةخراصص تاءادن تعفترا دقف

نأاصشب نيمتهمو نينطاوم فرط
هرا˘صشت˘نا تا˘ي˘عاد˘تو سسور˘ي˘ف˘لا
ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
لÓخ نم ةنتاب ةي’ول ةحصصلا
،ءابولا تادجتصسم ةعباتم ةنجل
ة˘طرا˘خ ح˘صضو˘ت تا˘نا˘ي˘ب دا˘˘ف˘˘يإا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ءا˘˘˘بو˘˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘نا
ةرذح ري˘باد˘ت ذا˘خ˘ت’ ةءو˘بو˘م˘لا
ة˘ي˘عو˘تو ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ر˘ث˘˘كأا
هصشيعت يذلا عصضولاب ةنكاصسلا
هذ˘˘ه نأا˘˘صش ن˘˘م ثي˘˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ربع ايموي ةمدقملا تايئاصصح’ا
تا˘˘ه˘˘ج ن˘˘ع ةردا˘˘صص تا˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضا˘ع˘تإا ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ءا˘بو˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘ب م˘˘ه˘˘ق˘˘يد˘˘صصتو
ذا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘م ه˘ن˘م رذ˘˘ح˘˘لاو
يتلا ةمزÓلا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
،تاعمجت˘لا بلا˘غ ي˘ف تمد˘ع˘نا

ل˘كصشب ر˘صشت˘ن˘ي ءا˘بو˘لا تل˘ع˘جو
.عيصضف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4206ددعلا0202 ناوج03 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

ةيمويلا تاباسصإ’ا يف لدعم فعسضأا لجسست ةنتاب

ءابولا يصشفت ذنم انوروكب ةباصصإا ةلاح858
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ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا تصصحأا

ةعاصس42لا لÓخ لجيج ةي’وب

31 ن˘ع ل˘ق˘˘ي’ ا˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا

يتيدل˘ب ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
عفرام وهو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لاو ة˘ن˘صسكا˘ت
ةي’ولاب تاباصصإ’ا ددع يلامجإا
ا˘˘م ى˘˘لإا سسمأا لاوز دود˘˘ح ى˘˘˘لإا

.ةدكؤوم ةلا˘ح341 ن˘ع ل˘ق˘ي’
تا˘˘با˘˘صصإ’ا ل˘˘صسل˘˘صسم ى˘˘بأا˘˘˘يو
ىوتصسم ىلع انوروك سسوريفب
ددع رارغ ىلعو لجيج ةي’و
نأا ’ا ةيروهمجلا تاي’و نم
ي˘خورا˘صصلا هدو˘ع˘صص ل˘˘صصاو˘˘ي

نع لقي’ ام فاصشتكا مت ثيح

42لا لÓخ ةديدج ةباصصا31
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘صس
ةنصسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘صسم
فاصشتكا مت ثيح ةي’ولا يلاعأاب

ةيدلبلا هذهب ةلماك ةباصصا11
د˘حأ’ دو˘ع˘ت ا˘˘هد˘˘حأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ة˘صسصسؤو˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
ة˘ن˘صسكا˘ت˘ل ة˘يراو˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

، ةيباجيا هجئاتن تءاج يذلاو
ناك ىصضرمل ىرخأ’ا دوعت اميف
سسوريف˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشي
لي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج يذ˘لاو
، كلذك مه ةيباجيا مهب ةصصاخلا

ةلجصسملا تاباصصإ’ا عم ةازاومو
اهتدكأا يت˘لاو ة˘ن˘صسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘يراو˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘صسصسؤو˘˘م
م˘ت ،ي˘م˘صسر نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ل˘ي˘م˘ج˘ب

ىلع نييرخأا نيتباصصا فاصشتكا

ر˘˘ي˘˘صشب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

ىرخأا ةباصصإاو ةيليملاب يروتنم

ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ل˘جر˘ل ة˘˘هو˘˘ب˘˘صشم

اذ˘ه˘ب ي˘فو˘ت د˘ق نا˘ك ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لا

تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

هلمح نع نلعأا ثيح ةيصضاملا

كلذب عفتريل لتاق˘لا سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

سسوريفب تاباصصإ’ا ددع يلامجا

ى˘لإا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك

ىلا ة˘لا˘ح141 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘˘م

املع نينث’ا سسمأا لاوز دودح

لÓخ تلجصس ةلاح62 اهنيب نم

وهو طقف ةريخأ’ا ةعاصس84 ـلا

ةي’ولل ق˘ب˘صسي م˘ل ي˘صسا˘ي˘ق م˘قر

اذ˘˘ه .ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘صس نأاو

هبتصشي سصاخصشأا ةدع عصضخيو
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع لز˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل
يف ثÓثلا ةي’ولا تايفصشتصسم
ليلاحتلا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ را˘ظ˘ت˘نا
ددع نأاب ملع امك ، مهب ةصصاخلا

ىد˘حإ’ ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةرÓ˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب تا˘˘˘صشرو˘˘˘لا
مه نوعصضخي اولاز’ ةي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب

01 فاصشتكا دعب رجحلل كلذك
لÓخ ء’ؤوه نيب ةلماك تاباصصا
لصصاوت عم ةيصضاملا تاعاصسلا
طيحمب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
م˘ه˘ل˘م˘ح د˘كأا˘ت يذ˘لا ى˘صضر˘م˘˘لا
تا˘˘عا˘˘صسلا لÓ˘˘خ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل
ةد˘ع ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا
.ةي’ولا نم تايدلب

 ةنسسكاتب ةيراوجلا ةسسسسؤوملاب بيبط سصخت اهدحأا

 لجيجب انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا31 ليجصست
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تا˘˘با˘˘صصإ’ا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت ع˘˘م
داع ةي’ولا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ذا˘خ˘تا ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
ةبانع ةي’ول ةيئ’ولا تاطلصسلا
يصشفت ةباجمل ةيزارتحإا تارارق
قاو˘˘صسأا ق˘˘ل˘˘غ ا˘˘هزر˘˘بأا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
ةرطن˘ق˘لاو را˘ج˘ح˘لا˘ب ي˘صشاو˘م˘لا
ا˘ت˘قؤو˘م لا˘حر˘بو را˘م˘ع يد˘ي˘صسب

هتذختا يذلا رارقلا رارغ ىلع

ع˘˘صضو˘˘لا ما˘˘مأاو . تا˘˘ي’و ةد˘˘ع

هجتت ةي’ولاب ريط˘خ˘لا ي˘ئا˘بو˘لا

ةيئ’ولا تارار˘ق˘لا ى˘لإا را˘ظ˘نأ’ا

ديفوك يصشفت نم دحلل ةبقترملا

رمأ’ا قلعتي اميف ةصصاخ91لا

يصشاوملل ةيعوبصسأ’ا قاوصسأ’اب

ةذختملا ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جا م˘غر

هذه ىلع نيفرصشملا فرط نم

سسوري˘ف˘لا ىود˘ع ن˘م قاو˘صسأ’ا

عم اهيلع ريبكلا دفاوتلا نأا ’إا

د˘˘ي˘˘ع˘˘ل ي˘˘لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘˘لا ءد˘˘˘ب
ددع ديازت عم كرابملا ىحصضأ’ا
ا˘ه˘ل˘ع˘ج سسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘با˘صص’ا

ا˘ت˘قؤو˘م ق˘ل˘غ˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘خ˘م
ي˘لاو ح˘ير˘صصت ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ
لوأا نيدلا لامج يميرب ةي’ولا
ي˘لاو رذ˘˘ح ن˘˘يأا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل سسمأا

ةعراصستملا ةر˘ي˘تو˘لا ن˘م ة˘با˘ن˘ع
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘صشف˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘عاذإ’ مو˘ي˘لا حر˘صصو ة˘ي’و˘لا˘ب

يف ةرثكب رصشتنا ءابولا نأا ةبانع

ةمصصاعب ة˘صصا˘خ ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا

ي˘˘قا˘˘˘ب سسكع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

حتف نع نلعم ىرخأ’ا تايدلبلا

يأا لابقتصس’ ينوبلا ىفصشتصسم

و .سسوري˘ف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج تا˘با˘صصإا

ة˘با˘ن˘ع ي˘ن˘طاو˘م ي˘لاو˘لا د˘صشا˘˘ن

ريبادتلا لكب مازتلإ’ا ةرورصضب

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘˘لا

دد˘ع عا˘ف˘ترإا ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك

.تاباصصإ’ا

انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع ديازت عم

قلغلاب ةددهم ةبانعب يصشاوملا قاوصسأا

سصيخسشتلل ةعسضاخلا ةلمتحملاو ايربخم ةدكؤوملا نيب ةلاح858 ةنتاب ةي’وب91 ديفوك تاباسصإا ددع سسمأا ةياغ ىلإا غلب
اهباحسصأا عسضخأاو ،ةيباجيإا اهجئاتن تءاج ذا ةيربخملا ليلاحتلا قيرط نع تتبث ةلاح233 اهنيب نم ،ريناكسسلاو ةعسشأ’اب

.يسضاملا سسرام فسصتنم اهب ةلاح لوا تلجسس يتلا ةنتاب ةي’ول اهلوسصوو ةحئاجلا يسشفت ذنم كلذو ،جÓعلل

 اريبك اطغسض يناعت فيطسس ةي’و تايفسشتسسم

ديازتم عافترا و تايفولا ليجصست لصصاوت
انوروك سسوريفب تاباصص’ا ددع يف

ةي’و تايفصشتصسمب ايموي ءابولا ببصسب تايفولا ليجصست لصصاوتي
، اديازتم اعافترا انروك سسوريفب تاباصص’ا ددع فرعيو ،فيطصس
ىوتصسملا ىل˘ع ى˘لوأ’ا بتار˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت ف˘ي˘ط˘صس تح˘ب˘صصا ى˘ت˘ح
ةياغ ىلإا ةدكؤوملا تاباصصإ’ا يلامجإا ددع لصصو دق و .ينطولا

ةباصصإا23 اهنم، ةدكؤوم ةلاح0311 دودح ىلإا سسمأا لوأا ءاصسم
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘صس د˘˘قو اذ˘˘ه، سسمأا لوأا مو˘˘ي تل˘˘ج˘˘صس

يحب نونطقي ت’اح3 ةافو سسمأا رونلا دبع ةنداعصس ىفصشتصسمب
ىفصشتصسم حلاصصم تلجصس امك ، فيطصس ةنيدم طصسوب يوايحي
يتلاح سسمأا لوأا ةليل ةي’ولا بونج لازا نيعب يوÓعي فصسوي

يف زوجع و رجحلا نيع ةيدلب نم ةنصس06 لجرب رمأ’ا قلعتي ةافو
لجصس امك، لازأا نيع ةيدلب نم ردحنت اهرمع نم نماثلا دقعلا

لامصشب ةعاقوب ةنيدمب يرماوع ديعصسلا ىفصشتصسم سسمأا لوأا ءاصسم
ةيدلب نم لجرل انوروك سسوريف ببصسب ةديدج ةافو فيطصس ةي’و
ةلاح دهصشت فيطصس ةي’و تايفصشتصسم لازت ’ و اذه ،ىورلا نيع
ريثخلا بورصص ىفصشتصسم رارغ ىلع ةقوبصسم ريغ عبصشتلا نم

فيطصس ىفصشتصسمو ،تايفو4 سسمأا لوأا لجصس يذلا ةملعلا ةنيدمب

 GCjªø.Q.ةعاقوب و ةريبكلا نيع ىفصشتصسم و يعماجلا

يقاوبلا مأا

موي فرظ يف انوروك سسوريفب ةديدج ةلاح73
نيأا يقاوبلا مأا ةي’وب انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ةريتو تعراصست

23و ةدكؤوم ةلاح794 ىلإا هتيادب ذنم ءابولاب نيباصصملا ددع زفق
ةحصصلا ةيريدمب لا˘صصت’ا ة˘ي˘ل˘خ ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘صسح ةا˘فو ة˘لا˘ح
سسمأا موي نلجصس نيأا ةيموي˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘صصح ي˘ف.ة˘ي’و˘لا˘ب نا˘كصسلاو

ىل˘ع عزو˘ت˘ت (RCP) ةدكؤو˘م ة˘لا˘ح73ل ةبجوم ليلا˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن

ةلاح11 ةي’ولاب ةصسمخلا ةيعجر˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ىفصشتصسمب ةلاح11. ةي’ولا ةمصصاع .دمحم فايصضوب ىفصشتصسمب

ينادرز ىفصشت˘صسم˘ب ت’ا˘ح60_ ةليلم نيع تاري˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘صس

سصف˘حو˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ت’ا˘ح60 _ .ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع.ح˘˘لا˘˘صص

نوركف نيع رمع ةدومح ىفصشتصسمب ت’اح30 و ةنايكصسم.دمحم

نم10 _ :ةهبتصشم ةلاح10ل تلجصس ةيبلصس ليلاحت جئاتن امنيب
ةافو يتلاحو .تاريمع ناميلصس ىفصشتصسمب ةدجاوتم ةليلم نيع
ءافصشتصسا عم ءاصضيبلا نيعب ىرخ’او يقاوبلا مأا نم ةلتاح ةدكرم

GCMªó RgÉQ     .ةديدج ةهبتصشم ةلاح65

ةياقولا و ةيامحلا لئاسسو سصقن لظ يف /سسارهأا قوسس

تادعاصسم ملصستي دصشر نبإا ىفصشتصسم
ةيامحلا تاودأا نم

سسارهأا قوصس دصشر نبا ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا تملصست
ةيعم˘ج˘لا» فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘لا تاودا ن˘م ة˘ب˘ه
ديصسلا سسارهأا قوصس ةي’وب اهلثمم قيرط نع «ىقلن نيو ةينطولا

بيهر سصقن نم يناعت ةي’ولا تايفصشتصسم نأ’ و ،نايفصس ةيميÓح
سسوريفب تاباصصإ’ا ةرئاد عصسوت عم ةياقولا و ةيامحلا لئاصسو يف

ةباصصإا عم زيجو فرظ يف ةباصصإا021 ىلإا لصصو يذلا انوروك
و لئاصسو ريفوت نإاف ،ىودعلاب يبطلا كلصسلا لامع نم ريبك ددع
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تم˘ل˘صس د˘قو ،ا˘يرور˘صض ار˘مأا ح˘ب˘صصأا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘ع˘م
ةلبقملا مايأ’ا يف متيصسو ،تانيماتيف و ةرهطم ليلاحم ىفصشتصسملل
ىقبي و ، اهريغ و تامامك و ةيقاو ةصسبلأا اهنم ىرخأا تاعفد ميلصست

¢GC.T  .تاردابملا هذه لثمل ةجاحب ىفصشتصسملا

مهنطو ىلإا مهتداعإاب اوبلاط

ةبانعب مهدÓب ةيلصصنق مامأا نوجتحي نويصسنوت
ةي’وب مهدÓب ةيلصصنق رقم مامأا نييصسنوتلا نم ددع سسمأا جتحا

سسيئر ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘با˘ن˘ع
عم رئازجلا تلعف امك مهنطو ىلإا مهتداعإاب ديعصس سسيق ةيروهمجلا

ناك نيذلا نوجتحملا دكأا ثيح ،سسنوت يف اوناك نيذلا اهاياعر
مهدÓب يف تاطلصسلا كرحت نورظتني مهنأاب مهلافطأا عم مهصضعب
ةيصسفن ةلاح يف مهنأاب نيدكؤوم ،مهليحرتل رهصشأا ةثÓث نم رثكأا ذنم
ءابو مهيلع هصضرف يذلاو هيف نودجاوتي يذلا عصضولا ةجيتن ةئيصس
ةيادب عم نيدلبلا نيب ةيوجلاو ةيربلا دودحلا قلغ مت ثيح ،انوروك
نماصضتب نوجتحملا نويصسنوتلا داصشأا دقو اذه ،ءابولا اذه راصشتنا
نع نيربعم ،ةمزأ’ا هذه ةيادب ذنم مهعم ابعصشو ةموكح رئازجلا
ةيروهمجلا سسيئر ىلعو ةيصسنو˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ر˘ظ˘ن˘ت نأا˘ب م˘ه˘ل˘مأا

لصصو ثيح ،مهنطو ىلإا مهتداعإ’ ةمحرلا نيعب ةموكحلا سسيئرو
`hd«ó.g.ءاكبلا دح ىلإا مهصضعبب دحلا
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يلحتلا ىلإا ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ا˘عدو
ة˘ي˘شضق  نأا و ة˘شصا˘خ ،ءود˘˘ه˘˘لا˘˘ب
لدع تانكشس نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
وحن هجتت تناك ىلإا ةدكيكشسب
نيبتتكملا شضفر دعب ديعشصتلا
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا م˘ه˘ق˘ق˘شش ع˘قاو˘˘م˘˘ل
،مهئانبأا شسردمتو مهلمع تارقم
او˘ح˘ن˘م ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع ن˘˘م˘˘ف
ام وهو ةبازعب ةشسيبيرقب تانكشس
،م˘ه˘ل˘خاد˘ب بشضغ˘لا نا˘كر˘ب ر˘ج˘ف
تا˘كر˘ح ن˘شش ي˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘شس نا˘˘كو
اوربع ةديدع  تارم  ةيجاجتحا

ءازإا م˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع  ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
نكشسلا فلم لايح يلاولا تمشص
ه˘ي˘ف ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
زاجنإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب  او˘ب˘لا˘طو
مدعب ج˘ج˘ح˘ت˘لا كر˘تو عور˘ششم˘لا

مهنأا ةشصاخ ةيشضرأا ةعقر دوجو
امدعب ةب˘ع˘شص ا˘فور˘ظ نو˘ه˘جاو˘ي
طور˘شش بشسح م˘ه˘لاو˘مأا او˘ه˘˘جو
ل˘كششم اور˘كذ ا˘م˘ك ،با˘ت˘˘ت˘˘كإلا
امم ىرخأا تايدلب يف مهليجشست
مهقحÓ˘ت˘شس ةا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘يز˘ي˘شس
لقنتلا ةبوعشص ام˘ي˘شس Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم
ةقششمو لمعلا ناكمب قاحتلإÓل
عم، م˘ه˘ئا˘ن˘بأا شسرد˘م˘تو ق˘ير˘ط˘لا

تددح مهتانكشس نيوانع نأا ملعلا
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘باز˘˘ع˘˘ب ة˘˘شسي˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ب
ةداعإاب اوبلاط و امامت اهوشضفر
رايتخا قح مهحنم و عقوملا حتف
نيبتتكملا ركذو ،ةمئÓم نكامأا
مهتلباقم شضفر ةيلولا يلاو نأا

شسيئر فرط نم .اولبقتشسا مهنأا و
نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ج˘عزأا ا˘م ،ناو˘˘يد˘˘لا

ة˘ح˘ي˘ب˘شص جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل م˘˘ه˘˘ع˘˘فدو
ةر˘ششا˘˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ق˘˘عو شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
لاشصتإلاو مÓعإلا ةيلخ تردشصأا
ايفح˘شص ا˘نا˘ي˘ب ةد˘كي˘كشس ة˘يلو˘ل

يذلا ريخألا ءاقلل  اعبت هنأا ءاج
يبتت˘كم ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م˘ج

ناويد شسيئر ديشسلا عم «2 لدع»

اوعفر نيأا ،ةدكيكشس ةيلو يلاو

اومدقت اميف اميشس ل مهتلاغششنا

رايتخا ةيلمع ةمءÓم مدع نم هب

،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م تا˘˘ن˘˘كشسلا ع˘˘˘قاو˘˘˘م

ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا بل˘˘ط كلذ˘˘كو

ة˘ه˘ج ن˘م ي˘لاو˘لا د˘˘ي˘˘شسلا فر˘˘ط

راد يذ˘لا ششا˘ق˘ن˘لا د˘ع˘بو ،ىر˘˘خأا

ديشسلاو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب

˘˘˘مÓ˘˘˘عإا م˘˘˘ت ،ناو˘˘˘يد˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر

ةيلو يلاو ديشسلا نأا نيبتتكملا

نم لك ايمشسر لشسار ةدكيكشس

نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا ر˘يزو د˘ي˘شسلا

ريدملا ديشسلا كلذكو ،ةنيدملاو

لو˘˘ح «لد˘˘ع» ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

موي كلذو هوحرط يذلا لكششملا

قلعتي اميف امأا.0202 ناوج22

فر˘ط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا بل˘˘ط˘˘ب

،ةد˘كي˘كشس ة˘˘يلو ي˘˘لاو د˘˘ي˘˘شسلا

ةجمرب متت نأا ابيرق رظتنملا نمف

ةيعمجلا يلثمم نم ددع عم ءاقل

نأا ى˘لإا را˘˘ششي .ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘ي˘˘شسلاو

ةيلمع دمج دق لدعل ماعلا ريدملا

ة˘ل˘شسل˘شس بق˘ع ع˘قو˘م˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خا

تب˘حا˘شص ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

.ةيلمعلا

ةنتاب

ديلوتلا ةدايعل ةيبط تازيهجت مÓتصسا
ةلمحب ةجمدملا

ةدايع ةمدخلا زيح لوخد ،ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ رظتني
نأا دعب كلذو ،ةلمح˘ل ي˘نار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘لا˘ب ،ة˘ج˘مد˘م˘لا د˘ي˘لو˘ت˘لا

ةيبطلا تازيهجتلا30 ةلمحب تامدخلا ةددعتم ةدايعلا تملتشسا

،ةرشسأا01 باعيتشسا ةقاطب ةجمدملا ديلوتلا ةدايعب ةشصاخلا
فيفخ˘تو ،ة˘يدا˘ع˘لا تادلو˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ثي˘ح
امك اذه ،ةنتاب ةنيدمب ةروتعوب ميرم ديلوتلا ةدايع ىلع طغشضلا
فرط نم ةمدقم ةيبط فاعشسإا ةرايشسب يحشصلا لكيهلا معدت
جرختو انمازت ديلوتلا ةدايع لمع قلطني نأا ىلع ،ةيلولا يلاو
نهنم ددع هيجوت متيشس ،يراجلا مشسوملا لÓخ تÓباقلل ةعفد
ءاشسنلا ن˘م ةدلو˘لا ى˘ل˘ع تÓ˘ب˘ق˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةر˘ي˘خلا هذ˘ه˘ل
ىلإا لقنتلا ءانع لدب ديدحتلا هجو ىلع ةلمح ينارمعلا بطقلاب

T°ƒT°É¿.ì.ىرخأا تادايع

عوبسسأإ نم لقأإ يف هعون نم يناثلإ دعي

مادطصصإا ثداح يف ىحرج60
ةنتابب تابكرم عبرأا

حورجب ،ةنشس73 و4 نيب مهرامعأا حوارتت شصاخششأا60 بيشصأا
قيرطلا هدهشش ،ريطخ رورم ثداح رثإا كلذو ،ةروطخلا ةتوافتم

هقشش يف ،ةلششنخو ةنتاب يتيلو نيب طبارلا88 مقر ينطولا
تارايشس عبرأا نيب مادطشصا رثإا كلذو ،داقميت ةيدلب ميلقإاب عقاولا
ةيامحلا حلاشصم تلخدت دقو ،ةيعفن ىرخأاو ةيحايشس اهنم ةثÓث
مهلقنب ليجعتلاو ناكملا نيعب ىحرجلا فاعشسإاب تماقو ةيندملا
ءا˘ف˘طإا ة˘ن˘حا˘شش كلذ لÓ˘خ ن˘م ةر˘خ˘شسم ،دا˘ق˘م˘˘ي˘˘ت ةدا˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا

يذلا تقولا يف اذه ،لخدت نوع11 دادعتبو فاعشسإا يترايشسو
فقولل ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاشصم هيف تحتف
هعون نم يناثلا دعي اذه ثداحلا نأا ركذلاب ريدج. بابشسألا دنع
،مايأا ةثÓث يلاوح ذنم Óثامم اثداح دهشش نأا دعب قيرطلا تاذب

T°ƒT°É¿.ì    .تاباشصإا40 افلخم تابكرم ةعبرأا نيب مادطشصا رثإا

ةنتاب

تلوزات تاباغ ىدحإاب بصش قيرح دامخإا
يتابنلا ءاطغلا نم راتكه6.3 ىلع ىتأا

تاد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لا قر˘˘ف ،لوألا شسمأا ءا˘˘شسم ،تن˘˘كم˘˘ت
اذكو نيدايشصلا ةيعمج ،تاباغلا حلاشصم ةقفر ةيندملا ةيامحلا
رهظ بشش قيرح دامخإا نم يبعششلا ينطولا ششيجلا نم دارفأا
زوح ةلاشضف دلوأا ةامشسملا ةقطنملاب تاباغلا ىدحإاب ،مويلا تاذ
ىلع ىتأا يذلا قيرحلا وهو ،تلوزات ةيدلبل ةعباتلا لوغلا ةبعشش

رخشس يذلا تقولا يف. يباغلا ءاطغلا نم راتكه6.3 يلاوح

فلتخمب لخدت نوع31 دادعتو ءافطأا تانحاشش30 هدامخإل

50دادعتب تاباغلا ةظفاحمب ةشصاخ ةنحاشش ىلإا ةفاشضإلاب ،بترلا

نم ددعو تلوزات ةرئادل نيدايشصلا ةيعمج نم دارفأا60 و ناوعأا
اذه دامخإا ةيلمع تقرغتشسا اميف ،يبعششلا ينطولا ششيجلا دارفأا

عنمو قيرحلا يف مكحتلا نم تنكم ،تاعاشس50 ةبارق قيرحلا
.ةباغلا ةيقبل نارينلا راششتنا
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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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متيسسو ةدكيكسسب نيبتتكملإ تافلم ةسسإرد ةداعإإ لجأإ نم لدع ةلاكول رايتخإلإ عقوم قلغ مت هنأإ لدع ةلاكول ماعلإ ريدملإ دكأإ
يرسصان رينم ميلح بئانلإ هدكأإ حيرسصتلإ إذه ،يجولونوركلإ مقرلإو عقوملإ رايتخإإ بناج ىلإإ ةريبك ةبسسنب ةماقإلإ ةداهسش دامتعإ

راسسملإ يف ريسست رومألإ نأاب احسضوم ،ةيسضاملإ مايألإ لÓخ إرإرم إوجتحإ نيذلإ ةدكيكسسب لدع يبتتكم ةيسضق يف لخدت يذلإ
.ةسسإردلإ ةيلمع نم ءاهتنإلإ روف ةيليوج رهسش رخإوأإ وأإ فسصتنم يف عقوملإ حتف متيسسو حيحسصلإ

مهتانكسس عقإوم ىلع لدع يبتتكم جاجتحإإ بقع /ةدكيكسس

ةماقإلا ةداهصشب نوكتصس تانكصسلا و لدع عقوم قÓغإا
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ىلع شسمأا ةنتاب ةنيدم ناكشس زتها
اهتيحشض حار ةعششب لتق ةميرج عقو
ديلاوم نم «ع ب» وعدملا باششلا

ىلع رجنخ ةنعط هيقلت دعب،8991
ل˘ب˘ق Ó˘ي˘ت˘ق ه˘تدرا بل˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
بشسحو ،ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘شصو
نم ردحنملا ةيحشضلا نإاف ،انرداشصم
ةقفر لقنت دق ناك ةتوتلا نيع ةنيدم
،ةناقشس ةنيدم ىلإا هئاقدشصأا نم ددع
ني˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب را˘ج˘شش بششن˘ي نأا ل˘ب˘ق
ه˘˘ي˘˘طا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب فور˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘خأا با˘˘˘شش
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

ني عازنلا مدتحا ثيح ،تاشسولهملاو
ي˘نا˘ج˘لا مو˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا

ةيحشضلا بوشص هجوتلا مد ةدورببو
ىوتشسم ىلع ةلتاف ةنعط هل اهجوم
نم ةكرب يف طبختي هايإا اكرات بلقلا
ىلإا ةيحشضلا لقن متي نأا لبق ،ءامدلا

لجألا نأا ريغ ،ةنيدملا فشصوتشسم
ل˘˘ب˘˘ق ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘فو عر˘˘شسأا نا˘˘˘ك
ماق تقو يف اذه ،هذاقنإا نم نكمتلا
د˘ع˘ب ه˘شسف˘ن م˘ي˘ل˘شست˘ب ي˘نا˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
،ةينمألا تاهجلا ىلإا مرجلل هباكترا
يف قيقحت حتفو هفيقوتب تماق يتلا
با˘ب˘شسألا د˘ن˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
.اهباكترإل ةيقيقحلا

ةنتاب

بلقلا ىوتصسم ىلع ةنعط ىقلت باصش اهتيحصض ةعصشب لتق ةميرج
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ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا  ف˘˘˘˘˘ششك
ةقزازع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ىل˘ع جا˘ح˘لا نو˘ق˘ع وزو يز˘ي˘ت˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا ششما˘ه
ل˘ئا˘شسو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع
فد˘ه˘ب ه˘نا وزو يز˘ي˘ت˘ب مÓ˘˘عإلا
ر˘شصا˘ن˘˘ع˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا عÓ˘˘طإا

ن˘م ة˘شصل˘خ˘ت˘شسم ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م
وطشسلا ةلواحم ةيشضق تاءارجإا
كنب فدهتشسا ةقرشسلا و حلشسملا
ةقزازعب ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ر˘شصا˘ن˘˘ع تل˘˘خد˘˘ت وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لا
وزو يزيت ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا

و رئاودلا نمأا فلتخمب ةمعدم
ة˘طر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا
ط˘ي˘ششم˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا

تقو ي˘ف تن˘كم˘ت ثي˘ح نا˘كم˘لا

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسلا˘˘ب اذ˘˘هو ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ق

ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ب˘قار˘م˘˘لا تار˘˘ي˘˘ما˘˘ك

ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لإا كن˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب

ةيشضقلا يف طروتملا شصخششلا

امهدحأا فيقوت نم اونكمت ثيح

«رورقب داو «ى˘م˘شسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب

ماق ناكملا نيع يف هلÓتشسابو

د˘جاو˘ت نا˘كم ى˘ل˘ع م˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت˘˘ب

يف لمع˘ت˘شسم˘لا يرا˘ن˘لا حÓ˘شسلا

ا˘م˘ك هز˘ج˘ح م˘ت ثي˘ح ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

لي˘كو بشسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘شسأا

مهتملا فيقو˘ت ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

«ةامشسملا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا «نارور˘˘ح˘˘ما ة˘˘با˘˘غ

امك و. يناثلا حÓشسلا عاجرتشسا

د˘˘حأا نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإلا ه˘˘ي˘˘لإا رد˘˘ج˘˘ت

ةيلمعلا هذه يف امهيف هبتششملا

ر˘˘مأا بجو˘˘م˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع ثو˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘م

لو˘بر˘ت˘نلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م شضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب

لت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج ه˘با˘كترل ي˘لود˘لا

يدمعلا لتقلا ةلواحم و يدمعلا

شسف˘˘˘ن فا˘˘˘شضأاو .جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

يرادإلا قيقحتلا نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةطرششلا رشصانع هب تماق يذلا

دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘ششك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

يف كنبلا يفظوم دحأا عم ئطاوت

لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

مهيف هبتششملا ميدقت مت تايرحتلا

دعب و ةقزازع ةمكحم ةباين مامأا

د˘ي˘شسلا فر˘ط ن˘م م˘ه˘باو˘ج˘˘ت˘˘شسا

ة˘لا˘حإا˘ب ما˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

ي˘شضا˘ق د˘˘ي˘˘شسلا ما˘˘ما ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

ةيلاتلا مهت˘لا ل˘جأا ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج

ةيانج و ةيانجلل دادعلا شضرغب

حÓشس لمح عم ةقرشسلا ةلواحم

و حÓ˘شس ل˘م˘ح ة˘ح˘ن˘˘ج و ر˘˘ها˘˘ظ

نود شسماخلا فنشصلا نم ةريخذ

ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ن˘˘م ة˘˘شصخر

نم حÓشس لمح ةحنج و انوناق

راد˘˘شصإا ع˘˘م شسدا˘˘شسلا ف˘˘شصن˘˘˘لا

قيقحتلا يشضاق ديشسلا نم رماوأا

شسبحلا نهر نيمهتملا عشضو و

ه˘˘ي˘˘لإا رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘˘كو .تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘حأا نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإلا

ءÓيتشسلا لواح يذلا نيفوقوملا

دو˘جو˘م˘لا ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع

ةلويشسلاب كونبلا نيومت ةبكرمب

و ايئاشضق قو˘ب˘شسم و˘ه ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

ل˘ب˘ق ن˘م بلا˘ط˘م ر˘ي˘ط˘خ مر˘ج˘م

عباتم هنو˘كل ي˘لود˘لا لو˘بر˘ت˘نألا

ةيمارجإلا اياشضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

  .ةريطخلا

وزو يزيتب ةقزإزعب ةيفيرلإ ةيمنتلإ و ةحÓفلإ كنب فدهتسسإإ

  حلصسملا وطصسلا ةلواحم ليصصافت ضضرعي ةيروهمجلا ليكو
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ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يزر ر˘˘يزو˘˘لأ د˘˘˘كأأو
د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ هذ˘ه سشما˘˘ه
ىلع لجيج ةيلو ىلإأ ىلوألأ

رودلأ يف رظنلأ ةداعإأ ةرورسض
ةراجتلأ تايريدم هبعلت ي ذلأ

أدكؤوم ينطولأ ىوتسسملأ ىلع
نأأ بج˘˘ي ل ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه نأا˘˘˘ب
بنأو˘ج˘لأ ي˘ف ا˘هرود ر˘سصح˘˘ن˘˘ي
رأد˘˘˘سصإأ لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يرأدإلأ

نأأ و قئاثولأو قأروألأ عيقوتو
نأأ بج˘ي تا˘ير˘يد˘م˘˘لأ هذ˘˘ه رود
لÓ˘خ ن˘م نأد˘ي˘م˘لأ ي˘ف ر˘ه˘ظ˘˘ي
ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف ةرو˘سصب طأر˘˘خ˘˘نإلأ

علسسلأ يف ءأوسس سشغلأ ةبراحم

دكأأ امك ، راعسسألأ يف ىتح وأأ
عفر ةرورسض ىلع ةراجتلأ ريزو
يف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لأ نأو˘عألأ دد˘ع
عمقو ةيراجتلأ ةيكرحلأ ةبقأرم
ي˘˘˘ف م˘˘˘هدد˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘يزو سشغ˘˘˘˘لأ
م˘˘كح˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م نأد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ
لك عمقو قوسسلأ يف لسضفألأ
نأأ اهنأاسش نم يتلأ تاسسرامملأ
نطأوملأ ة˘ح˘سصو بي˘ج˘ب ر˘سضت

ةسصاخو ةنسسلأ مايأأ رأدم ىلع
. تابسسانملأ يف

ىلع ةراجتلأ ريزو دكأأ امك
ة˘م˘سصا˘ع ى˘˘لإأ ه˘˘ترا˘˘يز سشما˘˘ه
تأرأر˘˘ق نأأ ى˘˘ل˘˘ع سشي˘˘نرو˘˘كلأ

زيزعتل ا˘ق˘حل رد˘سصت˘سس ة˘م˘ه˘م

84 ربع ةراجتلأ تايريدم رود

ة˘با˘قر˘لأ ىو˘ت˘سسم ع˘˘فرو ة˘˘يلو
يهني امب كلذو قأوسسألأ ربع
هذه هفرعت يذلأ بيسستلأ دهع
د˘ع˘ب ةو˘ط˘سس ي˘ه˘ن˘˘يو ةر˘˘ي˘˘خألأ
قأو˘سسألأ أو˘لو˘ح يذ˘لأ را˘ج˘ت˘˘لأ
ولعت ةملكل ريبك «رأزاب » ىلأ
. مهتملك قوف هيف

لامك ةراجتلأ ريزو ناكو أذه
سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ل˘˘ح د˘˘ق ق˘˘يزر
دقفت ل˘م˘ع ةرا˘يز ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب
تاطحملأ ديدعب اهلÓخ فقوت
لج˘سسلأ ز˘كر˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
أذكو ، ىسسو˘م ي˘ح˘ب يرا˘ج˘ت˘لأ

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ب˘˘˘قأر˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
ربخملأ وهو ثلاثلأ رتمويلكلاب
ريثكلأ عمق يف مهاسسيسس يذلأ

ثيف ةهوبسشملأ تاسسرامملأ نم

ىلع ظاف˘ح˘لأو ةرا˘ج˘ت˘لأ لا˘ج˘م

ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘سسو ة˘˘˘ح˘˘˘سص

ة˘ب˘قأر˘م لÓ˘خ ن˘م ي˘ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘لأ

دأو˘˘م˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن

قوسسلأ لخدت يتلأ تاجتنملأو

. ةيلحملأ

قيزر ريزولأ ةرايز تنمأزتو

نع تثدحت يتلأ تامولعملأ عم

ةير˘يد˘م˘ل ع˘با˘ت ف˘ظو˘م ط˘ب˘سض

سضب˘ق˘ب سسب˘ل˘ت˘م و˘هو ةرا˘ج˘ت˘˘لأ

سصا˘˘خ˘˘سشألأ د˘˘˘حأأ ن˘˘˘م ةو˘˘˘سشر

نمألأ حلاسصم لبق نم هفيقوتو

ةمكاحملل هعاسضخأ راظتنأ يف

. ةلبقملأ مايألأ لÓخ

¯Ω / eù°©ƒO

ة˘˘طر˘˘سشلأ ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘قوأأ
لجي˘ج ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ
نمسض نوطسشني رسصانع ةثÓث

ماحتقأ يف ةسصسصختم ةباسصع
ة˘˘˘قر˘˘˘سسو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘سشرو
لبق ةئفدتلأ لئاسسوو تأزيهجت
ع˘˘قأو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب ةدا˘˘˘عأ
. يعامتجلأ لسصأوتلأ

مÓعإلأ ةي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو
ىل˘ع ءا˘ن˘بو ه˘نأا˘ب ة˘يلو˘لأ ن˘مأا˘ب
سضع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘˘كسش

سضرعت سصوسصخ˘ب سصا˘خ˘سشألأ

م˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ءا˘ن˘˘ب˘˘لأ تا˘˘سشرو

نيمك بسصن مت ةقرسس تايلمعل

ةثÓث فيقوت مت ثيح نيلعافلل

ام م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأأ

توبث دعب ةنسس73و42 نيب

ماحتقإلأ تايلمع يف مهعولسض

تفد˘ه˘ت˘˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأ ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

سضعب˘ب تنا˘ك ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل ةز˘ه˘جأأ

نيبتو ، ةفدهتسسملأ تاسشرولأ

دأرفأأ دحأأ نأاب تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ د˘ع˘ب

موقي ناك ةروكذ˘م˘لأ ة˘با˘سصع˘لأ

متت ي˘ت˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ سضر˘ع˘ب
ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘سس
رثكأأ لهسس ام وهو يعامتجإلأ

ي˘ف ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع ة˘م˘ه˘م ن˘م
د˘يد˘ح˘تو ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ط˘˘يرو˘˘ت
سضرع مت دقو ، ةقدب مهتايوه
ةلأدعلأ ىلع ةثÓثلأ نيفوقوملأ

مهنم نينثأ نع جأرفإلأ مت ثيح
ةباقرلأ تحت ثلاثلأ عسضو امثيف
لأزل يذلأ تقولأ يف ةيئاسضقلأ
سسأأر˘لأ ن˘ع ا˘يرا˘ج ثح˘ب˘لأ ه˘ي˘˘ف
وهو ةباسصع˘لأ هذ˘ه ي˘ف ر˘بد˘م˘لأ
ناكو ايئاسضق قوبسسم سصخسش

تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘م

. ةيئاسضقلأو ةينمألأ

ةثÓث بيسصأأ ىرخأأ ةهج نم

ي˘ف ر˘ج˘ن˘خ تا˘˘ن˘˘ع˘˘ط˘˘ب نا˘˘ب˘˘سش

ةنيد˘م˘ب ن˘ي˘ل˘سصف˘ن˘م ن˘يرا˘ج˘سش

ن˘م ل˘كب أد˘يد˘ح˘تو ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لأ

، روسشرسشوبو تفيسسات يتقطنم

ىلإأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ نو˘با˘سصم˘لأ ل˘ق˘نو

د˘ي˘ع˘سسلأ بود˘ج˘م ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب

نيذه يف نيطروتملأ فيقوتل

. نيثداحلأ

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4206ددعلا0202 ناوج03 ءاثÓثلا6
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 نجضسلأ ىلع هتلاحأو ةوضشر يقلت ددضصب وهو فظوم طبضض مت اميف

 ششغلا ةبراحم ليعفت ةرورشض ىلع لجيج ىلإا هترايز يف حلي قيّزر

 لجيجب «تنرتنأ’أ » ربع عيبلل اهضضرع متي

ةئفدتلا تازيهجت ةقرشسب موقت ةباشصع كيكفت
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ةقرفب ةطرسشلأ تأوق نكمت
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لأ
ن˘م سسأر˘هأأ قو˘سس ة˘يلو ن˘مأا˘˘ب
ي˘ف سصا˘خ˘سشأأ ة˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

نع رم˘ع˘لأ ن˘م ثلا˘ث˘لأ م˘هد˘ق˘ع
تأر˘ثؤو˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ مر˘˘ج
أذهو بابسشلأ طاسسوأأ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ةنيدم ءايحأأ دحأأ ىوتسسم ىلع
˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي ثي˘˘˘ح سسأر˘˘˘هأ قو˘˘˘سس
لقن ةيل˘م˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ج˘˘يور˘˘تو
ةنيدم طسسو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
ديجلأ دسصرتلاب و ،سسأرهأأ قوسس

د˘حأأ نأأ ن˘ي˘˘ب˘˘ت ،م˘˘ه˘˘تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل
نيزختب مو˘ق˘ي م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

ىلع ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ة˘ي˘م˘ك
ثيح يل˘ئا˘ع˘لأ ه˘لز˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
نع سشيتفت˘لا˘ب نذإأ رأد˘سصت˘سسا˘ب
م˘˘ت ،سسأر˘˘هأأ قو˘˘سس ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
ركذلأ فلاسسلأ نكسسم سشيتفت
ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ه˘ج˘ئا˘ت˘˘ن تنا˘˘ك يذ˘˘لأ
نم ةريبك ةيمك ىلع روثعلاب
ـب ترد˘ق ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأ

فلتخم يلقع رثؤوم اسصرق976
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ا˘م˘ك عأو˘˘نلأ
عون ن˘م تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ع˘ط˘ق
كلذ رثإأ ىلع متيل ،يدنه بنق
هئاكرسشو ، هيف هبتسشملأ فيقوت
رقمل مهل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف

ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإأ م˘˘ت ن˘˘يأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ
امهيف هبتسشملأ قح يف يئاسضق
ةقرف تنكمت قايسسلأ تأذ يف و
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لأ
ن˘م سسأر˘هأأ قو˘سس ة˘يلو ن˘مأا˘˘ب

13 رمعلأ نم غلبت ةاتف فيقوت
ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لأ مر˘ج ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘سس
˘مو˘ق˘ت ، ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ
ىلع اهنم ةربتعم ةيمك نيزختب
ثيح ،يلئاعلأ اهنكسسم ىوتسسم
مت ،ةمولعملأ ةحسص نم دكأاتلاب
نكسسم سشيتفتب نذإأ رأدسصتسسإأ
تنا˘ك يذ˘لأو ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ
ىلع روثعلا˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب سسا˘˘ي˘˘كأ ة˘˘ثÓ˘˘ث

أرثؤوم اسصرق09 ىلع يوتحت

،LIMOXEL عون نم يلقع

ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت كلذ ر˘ثإأ ى˘ل˘ع م˘ت˘˘ي˘˘ل

قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو

تأءأرجإلأ عي˘م˘ج لا˘م˘كت˘سسا˘بو

يئاسضق فلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ

مرج نع اهيف هبتسشملأ قح يف

،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ يف ةرجاتملأ

ل˘ي˘كو ما˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب تمد˘˘ق

قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

ىلع اهلاحأأ هرودب يذلأ سسأرهأأ

، ةيناثلأ ةفرغلأ قيقحتلأ يسضاق

تامأزتلإأ تحت اهعسضو مت نيأأ

. ةيئاسضقلأ ةباقرلأ

 اهنم اضصرق076 نم ديزأأ زجح عم / سسأرهأأ قوضس

 ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت يف ةشصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةعامج ىلع شضبقلا

لك ربع ةراجتلأ تايريدم رود ليعفت ةرورضض ىلع لجيج ةي’و ىلأ سسمأأ هتداق يتلأ ةيدقفتلأ ةرايزلأ لÓخ قيزر لامك ةراجتلأ ريزو دكأأ
. ةلبقملأ مايأ’أ لÓخ اهنع فضشكيضس هاجتإ’أ أذه يف ةمهم تأرأرق ذاختأ ىلع أدكؤوم راعضسأ’أو علضسلأ يف سشغلأ ةبراحم لجأأ نم تاي’ولأ

ةنتاب

رشصق ناكشسب عفدي ششطعلا
ةيدلبلا رقم قلغ ىلإا ةمزلب

ةيدلبب نينطاقلأ نينطأوملأ تأرسشع سسمأأ جتحأ
،ةنتاب ةيلوب ةنأورم ةرئأدل ةعباتلأ ةمزلب رسصق
لقنل كلذو ،لسسÓ˘سسلا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م م˘ه˘ق˘ل˘غ˘ب
ىلعو ةينعملأ تاطلسسلأ راظنأ تفلو مهلاغسشنأ

ة˘مزأ ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘لإأ ة˘يلو˘لأ ي˘لأو م˘ه˘˘سسأر

نود ،ةلماك تأونسس80 اهرمع غلب يتلأ ،سشطعلأ
ي˘ه˘˘ن˘˘ت ع˘˘قأو˘˘لأ سضرأأ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح أود˘˘ج˘˘ي نأأ

لسصف نيجتحملأ بسضغ نم دأز امو ،مهتاناعم
ذأ ةرأرحلأ تاجرد يف ظوحلملأ عافترلأو رحلأ
هذه كÓهتسسأ عفتريو هايملل ةجاحلأ هعم ديزت
رسصق ناكسس تلعج يتلأ ،ةماهلأ ةيويحلأ ةداملأ
،بورسشلأ هايملأ نع اثحب ةيقيقح ةلحر يف ةمزلب
هايملأ جيراهسص ءانتقأ ىلإأ مهنم سضعبلأ أاجلي ذأ
فرعت يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘م˘ثأا˘ب
نينسسحمل ىرخأأو دجسسملاب ةيمومعلأ تايفنحلأ

ق˘مر د˘سسل سصا˘خ˘سشأÓ˘ل ة˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘م ل ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط
يتلأ لولحلأ داجيأ نود هدمأأ لاط يذلأ ،مهسشطع
يف أذه ،مهتايف˘ن˘ح ن˘م ءا˘م ة˘بر˘سش ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت
رظنلأ متيو ةيغاسص انأذأ مهبلطم ىقلي نأ راظتنأ
،نا˘كسسل˘ل ما˘ه بل˘˘ط˘˘م˘˘ك ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ عور˘˘سشم ي˘˘ف
يزأوترلأ رئبلأ هايم نأ نيبت نأ دعب اسصوسصخ

.برسشلل ةحلاسص ريغ2102 ذنم زجنملأ

T°ƒT°É¿ ì

قانتخإلا نم نيلفط ذاقنا
امهادلاو امهكرت امدعب

ةقراحلا شسمششلا تحت
 لجيجب

امهربكأأ نسس ىدعتي ل ناقيقسش نÓفط اجن
امدعب دكؤوم قانتخأ نم تأونسس سسمخلأ
تحت ةقلغم ةرايسس لخأد امهأدلأو امهكرت
ةنيد˘م˘ب نا˘سسر˘ف˘لأ ي˘ح˘ب ة˘قرا˘ح˘لأ سسم˘سشلأ

ثدحلأ تعنسص يتلأ ةثداحلأ يهو لجيج
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع سسمأأ
نم رداسصم بسسحو سشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب
ةريخألأ هذه رسصانع نإاف ةيندملأ ةيامحلأ
يح˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م ن˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘سسأ ءأد˘ن أو˘ق˘ل˘ت
لجأأ ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب نا˘سسر˘ف˘لأ
ةرا˘ي˘سس ل˘خأد ن˘ير˘سصا˘ح˘م ن˘ي˘ل˘ف˘˘ط جأر˘˘خأ

، ة˘قرا˘ح سسم˘سش تح˘تو بأو˘˘بألأ ةد˘˘سصو˘˘م
ةيامحلأ رسصانع نأاب رداسصملأ هذه تدكأأو
ة˘طر˘سش لا˘جر ة˘ي˘ع˘م˘ب أو˘ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ

ةبكرملأ حتفل روكذملأ يحلأ نم نينطأومو
ى˘ل˘ع ا˘فرا˘سش ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ جأر˘˘خإأو
با˘ي˘غو د˘يد˘سشلأ ر˘ح˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن قا˘˘ن˘˘ت˘˘خلأ
متيل اهل ىثري ةلاح يف أدجو ثيح ةيوهتلأ
امهسصحف لجأأ نم ىفسشتسسملأ ىلإأ امهلقن
امهأدلأو ديتقأأ اميف امهتمÓسس نم دكأاتلأو
مغر امهعم قيقحتلأ لجأأ نم نمألأ رقم ىلإأ

دحأأ ىلإأ اهجوت امهنأأ ةعيرذب وفعلل امهبلط
تايجاحلأ سضع˘ب ءا˘ن˘ت˘قأ ل˘جأأ ن˘م ر˘جا˘ت˘م˘لأ

. ةبكرملأ لخأد امهينبأ ايسسنو
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جيريرعوب جرب

54 مقر ينطولا قيرطلا ىلع رورم ثداح يف نيشصخشش ةافو
ىلع ةليسسملأو جيريرعوب جرب نيب طبأرلأ54 مقر ينطولأ يقرطلأ ىلع رورم ثداح يف امهفتح ناسصخسش سسمأأ لوأأ ءاسسم يقل

نيب فينع مأدطسصأ رثإأ جيريرعوب جرب بونج سشعلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةزاعم ةيرق بونج ىسصقأ63 ةيرتموليكلأ ةطقنلأ ىوتسسم

ةليسسملأ ىفسشتسسمب اهجوز يفوت اميف ناكملأ نيعب اهسسافنأ ةجوزلأ تظفل نيأأ جيرهسص تأذ ةنحاسشو505 وجيب عون نم ةرايسس
اهدولوم هب تعسضو ةجوزلأ نأأ ثيحب ةليسسملاب ةلوفطلأو ةمومألأ ىفسشتسسم نم نيتدئاع اتناك نيتيحسضلأ نأأ انردسصم بسسحو
لÓخو يبسصلأ ةعاسضر لجأأ نم ىفسشتسسملأ ىلإأ تهجوت نأأ دعب اهنأأ عبأرلأ مويلأ يف هنأأ ردقلأ ءاسشو ةيبطلأ ةياعرلأ تحت يقب يذلأو
حلاسصم تعراسس ثيح اهب نطقي يتلأ ةزاعم ةيرقل بونجلأ جرخملأ ىوتسسم ىلع نيتيلولأ يدودح لبق نيب ثداحلأ عقو ةدوعلأ
اقيقحت سشعلاب ينطولأ كردلأ حلاسصم تحتف اميف ىفسشتسسملاب هسسافنأ ظفلي نأأ لبق باسصملأو ةيحسضلأ لقن مت ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ

ىلع ةعبرأأو زاجملأ ىوتسسم ىلع ةسسمخ مهنم ينطولأ قيرطلأ أذهب ةيحسض11 ليجسست مت هنأأ ركذي.ثداحلأ تاسسبÓم ةفرعمل

 ≈°eƒS/´.ةلوهجم ثدأوحلأ بابسسأأ ىقبت اميف ةزاعمب نيتريخلأ نيتيحسضلأ ةيلولأ دودح ىسصقأأ فافد ةقطنم ىوتسسم



¯hd«ó gô…

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘سصإو
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘قو «سصا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘سص»
سسوبيسس ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلإ
د˘ن˘ع إد˘يد˘ح˘تو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
يتلإ «لايترف» ة˘سسسسؤو˘م ل˘خد˘م
ـل ءاكرسشلإ مهأإ نيب نم ربتعت
ل˘جأإ ن˘˘م كلذو «سصا˘˘ي˘˘مو˘˘سص»
مهتداعإاب ةر˘ي˘خألإ هذ˘ه ة˘ب˘لا˘ط˘م
ماق ثيح ،مهلمع بسصانم ىلإإ
م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل د˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لإ
لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلإ
ل˘˘خد˘˘م˘˘لإ د˘˘˘ن˘˘˘ع ما˘˘˘ي˘˘˘خ بسصن
يف كلذو «لايترف» ـل يسسيئرلإ

ةرإدإإ ىلع طغسضلل ىرخأإ ةوطخ
عمجم كلتم˘ي ي˘ت˘لإ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ

نم ةئا˘م˘لا˘ب54 «لإد˘ي˘م˘سسأإ»
كلتمي يذلإ تقولإ يف اهمهسسأإ

يف لثمتملإ يناطيربلإ كيرسشلإ

نم ةئاملا˘ب55 «بور˘ق دوو»

ن˘˘م ا˘˘هإر˘˘ت˘˘سشإ ي˘˘ت˘˘لإ م˘˘ه˘˘˘سسألإ

إذه،7002 ة˘ن˘سس ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لإ

رخآإ» ـل لامعلإ نم ددع حسضوأإو
تاهجلإ نم ديدعلإ نأاب «ةعاسس
ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘عو
علطم ذنم ة˘م˘ئا˘ق˘لإ م˘ه˘ت˘ل˘كسشم
سضرأإ ىلع نكلو يلاحلإ رهسشلإ
دح ىلع ءيسش ثدحي مل عقإولإ
إوجتحإ مهنأإو اسصوسصخ ،مهلوق
رقم ،«لإديمسسأإ» عمجم رقم مامأإ
،لمعلإ ةي˘سشت˘ف˘م ر˘ق˘مو ة˘يلو˘لإ
ي˘لإو˘ح ل˘ب˘ق إو˘ه˘جو˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق
نييناملربلإ بئانلإ ىلإإ عوبسسألإ

قدا˘سصلإو ةر˘يإد با˘هو˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
ا˘˘ع˘˘سضو ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لإ ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
ر˘يزو ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق

لخدتلاب هابلاط ثيح ،ةعانسصلإ
مهتيعسضول لح داجيإإ لجأإ نم
ح˘ت˘ف ى˘لإإ ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لإ
ح˘ير˘سست با˘ب˘سسأإ ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةيسضقلإ هذه قلعتتو إذه ،لامعلإ

يفÓ (021ماع561 حيرسستب

إودجو (نإرهو يف54و ةبانع

يف اهاحسضو ةليل نيب مهسسفنأإ
ن˘م إو˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي نأإ نود ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب
ه˘تذ˘خ˘تإ يذ˘لإ رإر˘ق˘لإ ة˘موا˘˘ق˘˘م
نولمعي مهنأإ رابتعاب ةسسسسؤوملإ
،اير˘ه˘سش دد˘ج˘ت دو˘ق˘ع را˘طإإ ي˘ف
لا˘˘م˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘˘كأإ ثي˘˘˘ح
مهيف دحإو لقأإ نأإ نوحرسسملإ
ذنم دوقعلإ هذه راطإإ يف لمعي
سصو˘سصخ˘ب ا˘مأإ ،تإو˘ن˘سس ع˘ب˘˘سس
ةرإدإإ مهل هت˘مد˘ق يذ˘لإ ر˘ير˘ب˘ت˘لإ
ا˘ه˘نأا˘ب إو˘ح˘سضوأا˘ف ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لإ

ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت مد˘ع˘ب تج˘ج˘ح˘˘ت

لمحتل ةيفاكلإ ةيلاملإ ةلويسسلإ

بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسب كلذو م˘˘˘˘˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأإ

ةريبكلإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لإ

ة˘˘سسسسؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لإ

ةعانسص يف ةسصتخملإ «لايترف»

نيب نم ربت˘ع˘ت ي˘ت˘لإو ةد˘م˘سسألإ

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلإ م˘˘˘˘هأإ

رد˘ج˘ت ا˘˘مو إذ˘˘ه ،«سسا˘˘ي˘˘مو˘˘سس»

ةسسسسؤوملإ ةباقن نأإ ،هيلإإ ةراسشإلإ

تا˘سشرو˘˘لإ ق˘˘ل˘˘غ» ن˘˘م ترذ˘˘ح

نأإ ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،«لا˘م˘ع˘لإ ح˘ير˘سستو

ريسسلإ ىلع حسضإو رسشؤوم كلذ

ةسسسسؤو˘م˘لإ ة˘ي˘ف˘سصت ق˘ير˘ط ي˘ف

008 ن˘م ر˘ث˘˘كأإ ف˘˘ظو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ

002 يلإوح) نطولإ ربع لماع

.(ةبانع ةيلوب مهنم
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لا˘م˘ع˘لإ سسمأإ ة˘ح˘ي˘ب˘سص دد˘˘ج
تيقوتلاب نولماعلإ نودقاعتملإ
يدلبلإ نإويدلل نوعباتلإ يئزجلإ
ةحايسسلإ و ةفا˘ق˘ث˘لإو ة˘سضا˘ير˘ل˘ل
رقم مامأإ ةيجاجتحلإ مهتكرحل
ماسصت˘عإ ن˘ع ن˘ي˘ن˘ل˘ع˘م ة˘يلو˘لإ

ةيوسست ةيبلت ةياغ ىلإإ حوتفم
ةرورسضب نيبلاطمو مهت˘ي˘ع˘سضو
يميرب نب لامج يلإولإ لخدت
ى˘ل˘ع لوألإ لوؤو˘سسم˘لإ ه˘ت˘ف˘سصب
ة˘˘يو˘˘سست˘˘لو ة˘˘يلو˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘سسم
يف ةلثمتملإو ماع ذنم ةقلاعلإ

مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلإ مدع
نم ة˘ق˘لا˘ع˘لإ رو˘جألإ و ة˘ي˘لا˘م˘لإ

ةيجاجتحإ ةفقوب م˘ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ
فورظلاب نيدد˘ن˘م ة˘يلو˘لإ ما˘مأإ
ا˘ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘يرز˘˘م˘˘لإ

ةيلاملإ مه˘قو˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘لو

ي˘ه ن˘يأإ تإرا˘ع˘سشلإ ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو
انق˘ح ن˘يأإ ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ
رجح يف ملاعلإ إذك و عورسشملإ

رجإ نودب ماع طيسسبلإ لماعلإو
مهلابقتسسإ متي مل ةباتك دح ىلإإو
م˘ه˘نأا˘ب ة˘عا˘سس ر˘خآل ن˘يد˘كؤو˘˘مو
ن˘˘ي˘˘با˘˘م ةر˘˘˘كلا˘˘˘ك إو˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘سصأإ
ل˘م˘ح˘ي د˘حإو ل˘˘كف لوؤو˘˘سسم˘˘لإ
ةيحسضلإ مهو ةيلوؤوسسملإ رخآلإ
تإو˘ن˘سس ذ˘ن˘م نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘ف
فرسص متي ملو يئزجلإ دقاعتلاب
ىلإإ ةفاسضإلاب و ماعل مهبتإور
ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ئإو˘سشع˘لإ تا˘ف˘ي˘قو˘˘ت˘˘لإ

إذهو رإذنإإ قباسس نودب مهتلاط
إودد˘هو نو˘ج˘ت˘ح˘ي م˘ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م
رإرمت˘سسإ ة˘لا˘ح ي˘ف د˘ي˘ع˘سصت˘لا˘ب
مهنإ ةسصاخو هلاح ىلع عسضولإ

م˘˘ت ى˘˘لولإ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘قو لÓ˘˘˘خ
نيجتحملإ نع نيلثمم لابقتسسإ

ة˘ي˘ئلو˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ فر˘ط ن˘م

مهتلاغسشنإ ىلإإ عامتسسلإ متو

لÓخ نم بلاطملإ ةحئل عفرو

نوينعملإ اههجو يتلإ ىوكسشلإ

يريزو ىلإإ ةخسسنو يلإولإ ىلإإ

سسيئرو لوألإ ريزولإو ةيلخإدلإ

ةعا˘سس ر˘خآإ تل˘سصح˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لإ

ىو˘˘كسشلإ ن˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع

نإويد˘لإ ي˘ف˘ظو˘م نا˘ب ا˘هدا˘ف˘مو

امدعب ةفاقثلإو ةسضايرلل يدلبلإ

دا˘˘ج˘˘يإإ مد˘˘عو ل˘˘ب˘˘سسلإ تقا˘˘˘سض

مكنم بلاطن ةيغاسصلإ ينإذلإ

ذ˘ن˘م ثي˘ح م˘ه˘فا˘سصنإا˘ب ل˘خد˘ت˘لإ

مويلإ إذه ىلإإ9102نإوج رهسش

و ةيرهسشلإ مه˘ب˘تإور إو˘ق˘ل˘ت˘ي م˘ل

ن˘˘كلو قر˘˘ط˘˘˘لإ ل˘˘˘كب و˘˘˘لوا˘˘˘ح

م˘ه˘هو˘جو ي˘ف ة˘ل˘ف˘ق˘م بإو˘˘بألإ

˘˘مد˘˘ع نا˘˘ف ىو˘˘كسشلإ بسسح˘˘بو

ةموسصخ ببسسب مهبتإور مهيقلت

نإويد ريدمو ةفاقثلإ بئان نيبام

مه ةيحسضلإو ةسضايرلل يدلبلإ

تيقب نكلو ءاطسسبلإ لامعلإ نم

مت مهنإ امكو اهلاح ىلع روملإ

ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘ه˘ن˘م سضع˘˘ب˘˘لإ در˘˘ط

نأإ ةعاسس رخآإ تناكو ةيفيسسعت

ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف ة˘ي˘سضق˘ل˘ل قر˘˘ط˘˘ت˘˘ت

ىلع لوسصحلإ مدع دعب نكلو

ةيلاملإ مهتاقح˘ت˘سسمو م˘ه˘ب˘تإور

جا˘˘ج˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل إودا˘˘ع ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘˘م

مهتيعسضو ةيو˘سست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

ى˘˘لإإ عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلإ د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘كلو

ى˘لإإ م˘ه˘لا˘سسرإإ م˘ت م˘ه˘تلا˘غ˘˘سشنإ

لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإل ة˘يد˘ل˘ب˘˘لإ سسي˘˘ئر

دح ىلإإو ةق˘لا˘ع˘لإ م˘ه˘ل˘كا˘سشم˘ل˘ل

اميف إدهو مهلابقتسسإ متيمل نآلإ

نيرسصم مه˘نا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ د˘كأإ

م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح ة˘˘ل˘˘˘سصإو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةيوسست ة˘يا˘غ ى˘لإإ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلإ

.مهبلاطم ةيبلت و مهتيعسضو

رهسش لبق مهحيرسست دعب مهبسصانمل مهتداعإاب نوبلاطي

«لايترف» لخدم دنع «مايخ» نوبضصنيو نودعضصي «سصايموضص» لامع

ماع ةدمل مهروجأ مهيسضاقت مدع ءأرج ةيرزملأ عاسضوأ’اب أوددن

ةضضايرلل يدلبلأ نأويدلاب نولماعلأ نيدقاعتملأ لامعلأ
يلأولأ لخدتب نوبلاطي مهجاجتحأ نوددجي

¯MƒQjá aÉQì

لا˘م˘˘ع˘̆لإ سسمأإ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص م˘˘ظ˘̆ن
طا˘سشن̆ل̆ل نو˘ع̆با˘ت̆لإو نود˘قا˘ع˘ت˘م˘̆لإ
م˘هدو˘ق˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م̆لإو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلإ

siadوdipةيعامتجلإ ةكبسشلإو
ر˘ق˘م ما˘مأإ إدد˘ج˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ ة˘ف˘قو
ةلباق˘م ةرور˘سضب ن˘ي˘ب̆لا˘ط˘م ة˘يلو̆لإ
ةلثمتملإو مهقوقح عاجرتسسل يلإولإ
ةيهتنملإ دوقعلإ حتف حتف ةداعإإ يف

siadوdipةيريدمل اهليو˘ح˘تو
ريغ رسشابملإ جامدإلإ إذكو ليغسشتلإ
ءا˘غ̆لإإو ة˘ي˘مد˘قلإ بسسح طور˘سشم˘̆لإ
ءا˘غ̆لإإو جا˘مدإلإ ءا˘ن˘ثأإ ةر˘ب˘خ̆لإ طر˘˘سش
ةدد˘˘ح˘˘م˘̆لإ ن˘˘سسلإ طر˘˘سش ة˘̆لدا˘˘ع˘˘˘م

ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘̆لإ جا˘˘مدإإو ة˘˘ن˘˘سس53ب
جامدإإو بابسسألإ فلت˘خ˘م̆ل ا˘ي˘ف˘سسع˘ت

طرسش نود ةيعامتجلإ ةكبسشلإ لامع
تاجايتحلإ يوذ فاسصنإإو دويق وأإ
تاطلسسلل ميدقت متدقو إذه ةسصاخلإ

ة˘ف˘قو̆لإ نا˘ي̆ب ن˘ع ة˘خ˘سسن ة˘ي˘̆ئلو˘̆لإ

ريدم ىلإإ ةخسسنو قوقحلإ عاجرتسسإ

ن˘ما˘سضت̆لإو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلإ طا˘˘سشن˘̆لإ

ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسح̆بو ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو̆ل

ىلع ةعا˘سس ر˘خآإ زو˘ح˘ت ي˘ت̆لإ نا˘ي˘ب̆لإ

لولح داجيإاب ةبلاطملإ وهو هنم ةخسسن

هده بلاطم ذخأإ ةرورسضب و ةيروف

نيعب نيدقاعتملإ لامعلإ نم ةحيرسشلإ

ةميلع˘ت̆لإ ى̆ل˘ع ءا˘ن̆ب كلذو را˘ب˘ت˘علإ

ربمسسيد61 خيراتب ةرداسصلإ0651

اياسضقو نماسضتلإ ةرإزو نع9102

ةيرإزولإ ةميلعتلإ ىلع ءانبو ةرسسألإ

إوقلت دق مهنأإ امك52 مقر ةكرتسشملإ

ةقباسسلإ ةموكحلإ فرط نم إدوعو

بناج ىلإإو ديسسجتلاب مزتلت مل اهنكلو

لامعلإ لعج ام إذهو رإوحلإ باب قلغ

جاج˘ت˘حل ى̆لإإ نوؤو˘ج̆ل˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م̆لإ

ةداعإاب مهقوقح عاجرت˘سسا̆ب ة˘ب̆لا˘ط˘م̆ل

كلد رثإإ ىلعو جامدإلإ و دوقعلإ حتف

نيجتحملإ نع نيلثم˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ م˘ت

إوماقو ةيلولل ماعلإ نيملإ فرط نم

هده ناف ةراسشإÓ̆ل م˘ه˘تلا˘غ˘سشنإ ع˘فر̆ب

جاجتحلإ نم ديدعلاب تماق دق ةئفلإ
ةيوسستب ةبلاطم̆ل̆ل ة˘يلو̆لإ ر˘ق˘م ما˘مإ

.مهتيعسضو

ةي’ولأ مامأ مهتفقول مهديدجت لÓخ

 جامدإلاب نوبلاطي ةيهتنملأ «سسأدل» دوقع راطإأ يف نودقاعتملأ لامعلأ

مهتجهل ديعسصتب مهدوقع ديدجتب سسمأأ ةبانع ةي’وب ةيعانسصلأ ةنايسصلل «لايموسص» ةسسسسؤوم تسضفر نيذلأ لامعلأ دعسص
.مهلمع بسصانمل مهتداعإاب ةبلاطملل كلذو «لايترف» ةسسسسؤوم لخدم دنع مايخ بسصن لÓخ نم ةيجاجتح’أ

نينطأوملأ تاعلطت قيقحت ىلإأ لوسصولأ لجأأ نم

RNCنيدعاقتملأ تاحأرتقأ لابقتضسل ةيمقر ةضصنم حتفت ةبانع
لئاسسملإ فلتخم لوح مهئإرآاب ءلدإلإ لجأإ نم نينطإوملاب ةسصاخ ينورتكلإلإ عقوملإ ربع ةيمقر ةسصنم ةبانعب دعاقتلإ قودنسص حتف
تءاج دقو.اهريغو تامدخلإ ةيعون نيسسحتب ةقلعتملإ تاحإرتقÓل ةبسسنلاب ةسصاخ عاطقلإ تاطاسشنو مهايمويب ةلسصلإ تإذ اياسضقلإو
عيمجل ةسصاخ ةيمقر ةسصنم حتف ةرورسض ىلع ثحت يتلإ يعامتجلإ نامسضلإو لمعلإ ةرإزو ةلسسإرم يف ءاج ام ىلع ءانب ةردابملإ
بناج ىلإإ لمعلإ وبلاط إذكو نونطإوملإ وأإ عاطقلإ وفظومو لامع اهنم يناعي يتلإ ةيقيقحلإ لكاسشملإ ىلع فوقولل تإرإدإلإو تاعاطقلإ
ماسسقأإ ةثÓث ىلع ةسصنملإ هذه يوتحتو.نويعماجلإ ةذتاسسألإو يندملإ عمتجملإو نويعماجو ءإربخ اهب مدقتي يتلإ تاحإرتقلإ لابقتسسإ

نايبتسسلإ ةلئسسأإ ىلع ةباجإلإ مهل حيتي لوألإ رايتخلإ نيرايتخإ ىلع يوتحي مسسق لك يعامتجإ نامسض ليغسشت لمع ةرإزولإ ماهم بسسح
ةفاسضإلاب ةيلو يأإ يفو ىوتسسم يأإ ىلع للخلإ  نمكي نيأإ ةفرعمو ةمدقملإ تامدخلإ ةعاجن ىدم مييقتو سسايقب حمسسي ،ينورتكلإلإ
تايلاكسشإلإ نع ةباجإÓل سصسصخم وهف يناثلإ مسسقلإو.عاطقلإ سصخت يتلإ ةنهإرلإ اياسضقلإ فلتخم سصوسصخب نينطإوملإ يأإر ةفرعم ىلإإ
نوكتسسو ةرإزولإ تإراطإإ فرط نم ةسصنملإ هذه ريوطت مت دقو نيثحابلإو نيسصتخملإ ءإربخلإ فرط نم اميسس ل سشاقنلل ةحورطملإ

ءإربخ فرط نم اهيلع لسصحتملإ تاحإرتقلإ لك ةسسإرد متيو0202. ةيليوج51 ةياغ ىلإإ نإوج61 نم ءإدتبإ اموي نيثÓث ةليط ةرفوتم
تامدخ ريفوت لجأإ نم Óبقتسسم اهذاختإ نكمي يتلإ ريبإدتلإ نم ةكرتسشم ةيؤور ةرولب ةيلمع ةيمومعلإ تاطلسسلل حيتيسس امم لاجملإ يف

Qjº.Ω.نينطإوملإ تاعلطتل بيجتسست تإءإدأإو ةيمومع

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

4206ددعلا0202 ناوج03 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

لابقإأو نيباسصملأ ددع عافترأ ّلغتسست فأرطأأ
 اهئانتقإأ ىلع نينطأوملأ

ديدضشت ّةيضشع تاماّمكلأ راعضسأأ يف براضضت
انوروك سسوريف نم ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

ديدسشت ّةيسشع نيمرسصنملإ نيمويلإ لÓخ تبراسضتو تاماّمكلإ راعسسأإ تبهتلإإ

ثيحانوروك سسوريف نم ةياقولإ تإءإرجإإ نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ سسيئر

عافترإ ةسصرف تزهتنإو ةيئاقولإ تاماّمكلإ راعسسأاب فإرطألإ سضعب تبعÓت

ةّلجسسملإ ةريخألإ تايئاسصحإلإ بسسح «91--ديفوك» سسوريفب نيباسصملإ ددع
نأإو دÓبلل قبسسي مل ماقرأإ نع تفسشك يتلإ ةلوؤوسسملإ حلاسصملإ فرط نم
ةسصرفلإّ لغتسست فإرطألإ كلت لعج ام وهو ،ةحئاجلإ ةيإدب ذنم اهتسصحأإ
ةّدع يف تاماّمكلإ راعسسأإ ىلع ةربتعم تإدايز سضرف قيرط نع اهحلاسصل
اهتقلطأإ يتلإ تايسصوتلإّ لجب ةهبآإ ريغ ةبانع ةنيدم طسسو اهنم ةسصاخ قطانم
ةنمإزتملإ تاسسرامملإ هتاه لثم عنمب ةيسضاقلإو لبق نم ّةسصتخملإ حلاسصملإ

رمت يذلإ سساسسحلإ تقولإ إذه عم
ّ

يفو ،ملاعلإ لود مظعم رإرغ ىلع رئإزجلإ هب 
طاقن ةّدع ىلإإ اهتداق ةيعÓطتسسإ ةلوجب «ةعاسس رخآإ» تماق دقف لسّصتم قايسس
لجأإ نم ةبانع تّايدلب سضعب ىوتسسم ىلع ةدجإوتملإ ةيئاقولإ تاماّمكلإ عيبل
نم اهراعسسأإ يف ابراسضت انهابتنإ تفل نيأإ ،عوسضوملإ لوح رثكأإ راسسفتسسإلإ

ثودح ىلإإ تلآإ يتلإ بابسسألإو لمإوعلإ ىندأإ حيسضوت نود ىرخأل ّةيلديسص
بابسسأل اهتقباسس نع ةعفترم راعسسأاب عابت اهاندجو نأإ دعب ،تإدايزلإ هذه
يداعلإو ّيبطلإ نيب اهعإونأإ فلتخمب اهرّفوت نم مغرلإ ىلع كلذو ،ةلوهجم
ةهج نمو ،طئاحلإ سضرع ةموكحلإ تايسصوت ةفاك ةبراسض ،ّديجلإو ئدرلإو

لخإد001%  ّدح تغلب ةفلتخم بسسنب تاماّمكلإ راعسسأإ تزفق دقف ةيناث

تراسص جد04 ةليلق مايأإ لبق اهرعسس غلابلل ةبسسنلابف ،تّايلديسصلإ نم سضعبلإ

ام حوإرتت راعسسأاب عابت مويلإ تتاب جد08 اهنمث ناك يتلإ امأإو جد08 ـب مويلإ

تغلب تإدايز حّسضوي ام وهو ،طاقنلإ كلت لخإد جد061و021 نيب
إرّخؤوم اهئإرسش ىلع نينطإوملإ لابقإإو انمإزت ةبانعب تّايلديسص ةّدع ربع فّعسضلإ
ردجت ،ةمرسصنملإ ةليلقلإ مايألإ لÓخ سسوريفلاب نيباسصملإ ددع عافترإ ةجيتن
اهئإرسش ىلع نينطإوملإ لابقإإ ةسصرف ّتلغتسسإ فإرطألإ سضعب نأإ ىلإإ ةراسشإلإ

تاماّمكلإ راعسسأإ ىلع تإدايز سضرفت تحإرو ىرخأإ سضإرغأل مايألإ هذه
اهيلع دمتعملإ ةميدقلإ نامثألإ ىلع ىرخأإ تّايلديسص تظفاح امنيب ،ةيئاقولإ

تزهتنإ فإرطألإ كلت نأإ ركذلإ ردجي امك ،تإدايزلإ كلت سضرف نود لبق نم
ريبإدتلإو ةيئاقولإ تإءإرجإلإ يفلاخم ّدسض تابوقعلإ ديدسشتب ةيسضاقلإ رمإوألإ
نم انوروك سسوريف يّسشفت حبك سضرغب ةلودلإ فرط نم ةجهتنملإ ةيزإرتحإلإ

سضرفت تحإرو نينطإوملإ لبق نم تاماّمكلإ ءانتقإ ىلع ريبكلإ لابقإلإو ،ةهج
لّوأإ عمتجملإ ءإرزولإ سسلجم عامتجإإّ نأإو ةّسصاخ ،افلاسس ةروكذملإ تإدايزلإ
يئرملإ رسضاحتلإ ربع نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ سسيئر ةسسائرب دحألإ سسمأإ

ىلع تابوقعلإ ديدسشت اهزربأإ ةماه تايسصوتو تإرإرق ةّدعب سصلخ دق دعب نع
تاباسصإلإ ديإزت دعب تاعامج وأإ إدإرفأإ ةياقولإ تإءإرجإل نیفلاخملإ لك
ةيرحبلإ و ةيوجلإ و ةيربلإ دودحلإ ىلع ءاقبإلإ عم ،ةريخلإ مايألإ ريبك لكسشب
دإرج زيزعلإ دبع ةموكحلإ سسيئر فيلكت عم ،ةمداق لاجآإ ةياغ ىلإإ ةقلغم
رلل ةيملعلإ ةنّجللإ عم اهذاختإ يغبني يتلإ ريبإدتلإ ةسسإردب

ّ
تبلل ةعباتملإو دسص

و ،ةحئاجلإ ىودع ةلسسلسس عطقل ةمداقلإ ةليلقلإ مايألإ يف هلعف يغبني اميف
رطت يتلإ تإءإرجإلإ نم اهريغو ةيدعملإ رؤوبلإ ةرسصاحم

ّ
نوبت سسيئرلإ اهيلإإ ق

.سسمأإ لوأإ موي

hd«ó S°Ñà»

ةربتعم ةيدام رئاسسخ فلخ ثداحلأ

 روضشاع يديضسب نيترايضس مأدطضصإأ
مإدطسصإإ رثإإ روسشاع يديسس ةقطنم ىوتسسم ىلع ريطخ رورم ثداح سسمأإ عقو
تافاعسسإإ تلخدت ةيندملإ ةيامحلل نايبلإ بسسحو. ةيدام رئاسسخ قلخ ام نيترايسس
روسشاع يديسس ةدحو يف ةلثمتملإ و ةبانع ةيلول ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدم

نيب رورم ثداح لجأإ نم د54 و اسس11 ةعاسسلإ دودح يف سسمأإ ةحيبسص

مامأإ44 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتسسم ىلع ايك و إدزام عون نم نيترايسس
ةيامحلإ حلاسصم بسسحب .طقف ةيدام رئاسسخ ثداحلإ فلخ ةيربلإ ةطحملإ
.ةبانع ةيلول ةيندملإ
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

42069ددعلا0202 ناوج03  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com

ديدج نم قارعلل دوعي نيسسح مادسص

يهو يقارعلا بابضشلا نم ةعومجمل روضص ةيبنجأا ريراقت تلقن
ةموكحلا صسيئرل «اهيلخ ملزل اعو اهيب توف» ةينغأا يدؤوت
صشعاودلا بر˘ضض ى˘ل˘ع ه˘ث˘ح˘ل ي˘م˘ظا˘كلا ى˘ف˘ط˘ضصم د˘يد˘ج˘لا

ىلع هبرح يف حاجنل˘لو قار˘ع˘لا ي˘ف ة˘ح˘ل˘ضسم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةرتفل ةينغأ’ا هذه دوعتو.اياحضضلا ديدعب حاطأا يذلا انوروك
اهب اباجعإا اهتاملك يدؤوي ناك ،نيضسح مادضص لحارلا صسيئرلا

فورعملا يقارعلا نانفلا اهادا يتلا ةلضضفملا هتينغأا تناكو
.يكيرمأ’ا وزغلا ءدب مايأا ناطلضسلا مضساق

ةيسسنرفلا ةيسسنجلاو نيدهاجملا ريزو

بيطلا ريزولا كÓتما اهل نايب يف نيدهاجملا ةرازو تبذك
رابخأا لوادت بقع ،ةيرئازجلا ةيضسنجلا ريغ ةيضسنجل ينوتيز
زوحي ريزولا نأا تركذ يعامتج’ا لضصاوتلا تاكبضش ربع
.ةيضسنرفلا ةيضسنجلا

زوحي ناملربلاب ابئان ،ريزو بضصنمل نييعت ةحيضضف بقع اذهو
’ نيدهاجملا ريزو نأا نايبلا دكأاو .ةجودزملا ةيضسنجلا ىلع
ابأا ةثوروملا ةليضصأ’ا ةيلضصأ’ا ةيرئازجلا ةيضسنجلا ’إا كلمي

ةيضسنج هل نوكت نلو زازتعاو رخف لكب اهلمحي يتلاو دج نع
ينوتيز نأا نيدهاجملا ةرازو نايب ركذو .ادغو مويلا ىرخأا

ةركاذلا رثآامو زومر د˘ي˘ج˘م˘تو د˘ي˘ل˘خ˘تو نو˘ضص ى˘ل˘ع صصير˘ح
.يضسنرفلا رامعتضس’ا مئارج ءادهضش حاورأ’ ءافولاو ةينطولا

سسابسسبلا ناكسس لـمأا ةبـيخ

فراطلا ةي’وب صسابضسبلا  ةرئاد ناكضس نم ريثكلا ناك
صصيضصخت  نورظتني  يعامتجا  نكضس  تافلم  مهل نم
يد˘ي˘ع ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس ة˘˘ضصح م˘˘ه˘˘ل
نم نÓعإ’ا دعب مهلامأا تباخ نكل بابضشلاو لÓقتضس’ا

يف عزوتضس يتلا  ةينكضسلا صصضصحلا نع ةي’ولا فرط
ةريحب ةيدلب نم  لك  صسمتضس يتلاو لبقملا ةيليوج5
. طقف راتخم ةطيبضش ةيدلبو طضشلا ةيدلبو  رويطلا

فيطسسب تاودرخلا عم  عابت ءابطألا تامامك

ءابطأ’ا ةرثكب اهلمعتضسي يتلا و مهب ةضصاخلا ةيبطلا ةمامكلا نأاب ، فيطضس ةي’وب ءابطأ’ا فضشتكا ةبيرغ ةرهاظ يف
ةبارغ رمأ’ا داز ام و ، ايلعلا باضضهلا ةمضصاعب تاودرخلا عيب تÓحم دحأا دنع عابت ، ديفوكلا ىضضرم نوجلاعي نيذلا

و ، ’ مأا ابيبط ناك نأا ةينهملا هتقاطب رهظي نأا نوبز لك ىلع بجي ثيح، ءابطأÓل ىوضس عابت ’ ةمامكلا هذه نأا وه
يلامجإ’ا غلبملا لضصيل ىرخأا صضارغأا اهعم يرتضشي نأا ىلع و ةدحو02 يرتضشي نأا نوبزلا بيبطلا ىلع عئابلا طرتضشي
.جد0054 دودح ىلإا

نييبانعلا طخسس ريثي يسشطز
ريخ مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا صسي˘ئر را˘ثأا
ةر˘كلا قا˘ضشعو ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ط˘خ˘ضس ي˘ضشطز ن˘يد˘لا
ةيوهجلا ةبانع ةطبار صسيئر ةافو دعب ةريدتضسملا
دعب ةيبلق ةمزأا ببضسب كاربيم دمحأا مدقلا ةركل
هت˘ضضر˘ف يذ˘لا بي˘هر˘لا ط˘غ˘ضضلا ن˘ع ر˘ه˘ضشأا رور˘م
يلارديفلا بتكملا وضضعو يضشطز نم زاعيإاب فافلا
ىلع اورضصأا ثي˘ح كار˘ب˘ي˘م مو˘حر˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘ل˘ه˘ب
ل˘كا˘ضشم ه˘ل او˘ق˘ل˘خو ق˘ي˘ضضلا با˘ب˘˘لا ن˘˘م ه˘˘جار˘˘خإا
اوفلكي مل مهنأا ىربكلا ةثراكلا ىقبتو ،ةلمجلاب
لجأا نم «فافلا» نع لثمم لاضسٍرإا ءانع مهضسفنأا

يف هتلئاعل يزاعتلا ميدقتب اوفتكاو هتزانج روضضح
 .تنرتنأ’ا يف فافلل يمضسرلا عقوملا ىلع روضشنم

يناملربلا بئانلا نيب
ةدكيكسس يلاوو

لد˘˘ع ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘كم ة˘˘˘مزأا نأا ح˘˘˘ضضاو˘˘˘لا
رادضصأا دعب لحلا وحن هجتت ةدكيكضسب
و رايتخ’ا ديمجت رارقل ماعلا ريدملا

بل˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ع˘قو˘م˘لا ق˘ل˘غ
نع مهداعبا مدعب قلعتملا نيبتتكملا

نم ريحملا لاؤوضسلا نكل،مهلمع تارقم
يذلا يلاولا ةلكضشملا لح يف مهاضس
ريزو لضسار هنأا هيف دكأا انايب ردضصأا
لدع ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا و ن˘كضسلا
مأا درلا رظتني وهو مهبلطم صصوضصخب
رضشن يذلا يرضصان رينم ميلح يناملربلا

ةروضص كوبضسيافلا ىلع هتحفضص ىلع
دمج هنأا هل حرضصو لدع ريدمب هتعمج
ةاعارمب تانكضسلا حنم ررق و عقوملا قلغا لدع ريدم نأا نيبتتكملا هيف نأامط ايناث اروضشنم لزنا مث رايتخ’ا ةيلمع
؟؟ بئانلا هلقن يذلا نيبتتكملا بلطل ةينمضض ةباجتضسا يه و ةماق’ا ةداهضش
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 مسوملا ةياهن يف ءاوجفا رييغت نم برتقي يدنام
،يراجلا يوركلا مصسوملا ةياهن عم ءاوجألا رييغت ىلع ممصصم ينابصسلا سسيتيب لاير يدان بعل يدنام ىصسيع يرئازجلا يلودلا عفادملا نأاب ،ةينابصسإا ةيمÓعا رداصصم سسمأا تلاق

نوكيصسو ،سسيصسكلأا و يبور بيترتلا ىلع يدانلا ىلع نيبقاعتملا نيبردملا دي ىلع ارخؤوم هل سضرعت يذلا سشيمهتلا دعب سسيتيب نع ليحرلا ىلع رصضخلا بعل رارصصإا دوعيو
سسفن يفو ،لبقملا فيصصلا ةياغ ىلا لوعفملا يراصس لازام هدقع نأاو ةصصاخ ربتعم يدام غلبم لباقم يرئازجلا يلودلا تامدخ نع يلختلا ىلع اربجم سسيتيب لاير يدان

،لاملا نم ريثكلا فلكت نل ةقفصصلا نأاو ةصصاخ ،يرئازجلا بعÓلا مصضب نومتهم يزيلجنلا لصساكوين ىتحو ينابصسلا ديردم وكيتلتأاو يصسنرفلا نويل يدان نم لك نإاف ،قايصسلا

سشيمهتلا نع Óصضف رصضخلا بعل تاحومط يبلي مل سضرعلا نأا ريغ،3202 فيصص ىتح يدنام دقع ديدجتل اصضرع ارخؤوم تمدق دق سسيتيب ةرادا نأا ىلا ةراصشلا ردجتو
ديلو.ف.هل سضرعت يذلا

¯ ê.fé«Ö

يتيصس رتصسصشنام ،سسمأا لوأا ءاصسم لمكأا
ف˘˘صصن رود˘˘لا ىلإا ن˘˘ي˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ع

دا˘ح˘تلا سسأا˘ك ة˘صسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ه˘ب˘ل˘غ˘˘ت بق˘˘ع ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
دتيانوي لصساكوين هفّيصضم ىلع ةفيظن

ي˘ف ،““كرا˘ب سسم˘ي˘ج نا˘صس““ بع˘ل˘م ىل˘˘ع
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم د˘˘˘ه˘˘˘˘صش ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
،ي˘˘صسا˘˘صسأا˘˘ك زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مامأا Óه˘صس ازو˘ف ““ي˘ت˘ي˘صس نا˘م˘لا““ ق˘ق˘حو
ام ،دتيانوي لصساكوين سضرألا بحاصص
ف˘صصن رود˘˘لا ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صس
ي˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م مد˘˘ق˘˘تو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ي˘ف ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ه˘ل˘ج˘صس فد˘ه˘ب

فاصضأاو ،ءازج ةلكر نم73 ةقيقدلا
ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ،غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘صس م˘ي˘˘حر

د˘˘ئا˘˘ق ل˘˘˘صصاو ثي˘˘˘ح،86 ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
ذ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا˘˘˘ك رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا ““ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا““
فقوتلا ةرتف دعب ةصسفانملا فانئتصسا

˘مد˘قو ،““ا˘نورو˘ك““ ءا˘بو را˘صشت˘نا ة˘ي˘صشخ
دود˘˘ح˘˘لا د˘˘ع˘˘بأا ىلإا ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
قل˘ق رد˘صصم ه˘نو˘كو ه˘تا˘كر˘ح˘ت ل˘صضف˘ب
م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،م˘˘˘صضخ˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘فد˘˘˘˘ل
بي˘˘ب برد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘لاد˘˘ب˘˘ت˘˘˘صسا

46ـلا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قد˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘غ
ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،ندو˘˘ف ل˘˘ي˘˘ف با˘˘صشلا بعÓ˘˘لا˘˘ب

رخآلا يرئازجلا ةهجاوملا نع باغ
لصساكوين هق˘ير˘ف ن˘ع بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن
،ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإلا بب˘˘˘˘صسب
يف لانصسرآا يدان زرحم ءاقفر يقÓيصس
ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘صصن
يف يصسليصشت يدان دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
ىرجتصس ثيح ،ر˘خآلا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن

81 يموي يلبميو بعلمب نيتهجاوملا

.لبقملا ةيليوج91و

نحي لازيل زرحم»:لكيامسشربسساك
””يتيسس رتسسيل ءاوجأل

ر˘˘ب˘˘صسا˘˘ك ي˘˘˘كرا˘˘˘م˘˘˘ند˘˘˘لا سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل يدا˘ن م˘˘ج˘˘ن ،ل˘˘ك˘˘يا˘˘م˘˘صش
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا نأا ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا

ي˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
،يدانلا ءاوجأل نحي لازي ل ،قيرفلا

ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب رار˘˘غ ىل˘˘ع
م˘هراو˘صشم د˘ع˘˘ب ““ز˘˘ي˘˘صسكو˘˘ف˘˘لا““ اوردا˘˘غ

سسرا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ّصضفو .ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘لا
جر˘˘˘خ˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ك˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘صش ي˘˘˘كرا˘˘˘م˘˘˘˘ند˘˘˘˘لا

ي˘ب˘ح˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘ي تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘ب
لبقتصسم نع هثيدح يف ،““زيصسكوفلا““
:لا˘ق ذإا ،““ن˘صص اذ““ ة˘ف˘ي˘ح˘صصب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،ي˘ت˘نا˘ك وأا زر˘ح˘˘م د˘˘صض بع˘˘لأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع““

ءاوجأل مهقايتصشاب يننورب˘خ˘ي م˘ه˘نإا˘ف
ةليمجلا تاقوألا نوركذ˘ت˘يو ،ر˘ت˘صسي˘ل
يتأاي““ فاصضأا مث ،““كانه اهوصشاع يتلا

امدنع سسبÓملا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ˘ل زر˘ح˘م
انل لوقيو ،ر˘ت˘صسصشنا˘م˘ب م˘هد˘صض بع˘ل˘ن
ل هنكل ،ديدجلا هقيرف يف ديعصس هّنإا

حور˘لا ة˘صصا˘خو ا˘ن˘ل ه˘قا˘ي˘ت˘˘صشا ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي
،““ا˘ن˘ع˘م ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘جألاو
رتصسيل لع˘ج˘ي ا˘م نأا ل˘ك˘يا˘م˘صش ر˘ب˘ت˘عاو
تا˘قÓ˘ع˘لا و˘ه ه˘عو˘ن ن˘م اد˘ير˘ف ا˘˘يدا˘˘ن
حّر˘˘صصف ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
Óف ،ةديج اميق قيرفلا اذه كحنمي““

بير˘˘˘ق˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق ٍدا˘˘˘˘ن يأا د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي
سضع˘ب نأا ا˘م˘ك ،ا˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل

ل˘ث˘م ،كلذ˘ل ءا˘ق˘ب˘لا نورر˘ق˘ي مو˘ج˘ن˘˘لا
ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘يد˘˘˘ل تنا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا يدرا˘˘˘ف

ل˘ت˘حاو .““ىو˘قأا ة˘يد˘نأا و˘ح˘ن ل˘ي˘حر˘ل˘˘ل

بيترتلا طصسو يف زكارم يتيصس رتصسيل

ق˘˘ّق˘˘ح˘˘ي˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ

ه˘˘تدرا˘˘ط˘˘م˘˘ب ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا

هلÓتحاو ،يتيصس ر˘ت˘صسصشنا˘م ف˘ي˘صصو˘لا

ة˘يد˘نأا ىل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘لا

رتصسصشنامو يصسلصشت رارغ ىلع ةقيرع

نم رتصسيل يناعيو ،لانصسرأاو دتيانوي

،م˘صسو˘م ّل˘ك ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ه˘مو˘ج˘ن ل˘˘ي˘˘حر

ه˘ع˘˘ب˘˘تو ي˘˘ت˘˘نا˘˘ك و˘˘لو˘˘غ˘˘ن ردا˘˘غ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ير˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا م˘˘ث ر˘˘توو كن˘˘يرد

يلودلا عفادملا فاصضيل ،زرحم سضاير

ىحصضأا يذ˘لا ،لاو˘ل˘ي˘صش ن˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

وحن لاقتنلاو ليحرلا نم ادج ابيرق

.يصسلصشت يدان

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

بلاط نب باسح ىلع

يئاهن فسصن ىلإا لهأاتي زرحم
يزيلجنإلا داحتلا شسأاك

سسو˘يار˘ي˘ب سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘˘ف د˘˘حألا ةر˘˘ه˘˘صس جو˘˘ت

كيأا هميرغ ىلع هزوف دعب ينانويلا يرودلا بقلب

لخدت يتلا ةهجاوملا ،ديحو فدهل نيفدهب انيثآا

مجنلا ءÓمز جيوتت تمصسر،03ـلا ةلوجلا باصسحل

بئاغ˘لا ““ي˘نادو˘صس ي˘بر˘ع˘لا لÓ˘ه““ ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

هل قبصس فلصشلا ةيلو نبإا نأا ركذي ،ةباصصإلا يعادب

سشيراميغ ايروتيف ةقفر لاغتربلا سسأاكب جيوتتلا

،بر˘غز و˘ما˘ن˘يد ع˘م ا˘ي˘تاور˘ك ي˘˘ف سسأا˘˘ك˘˘لاو يرود˘˘لاو

لÓ˘˘ه ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا دا˘˘˘عو

ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا ىلإا ن˘ي˘عو˘ب˘صسا ذ˘ن˘م ،ي˘نادو˘صس

ي˘نادو˘صس سضا˘خو ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

قيرفِل ةيندبلا ةقايللا بردم عم ،ةيدرف تابيردت

سضّر˘ع˘ت د˘ق ي˘نداو˘صس نا˘كو ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘˘لوأا

ط˘ب˘ّصضلاِ̆بو ،ىن˘م˘ي˘لا ة˘ب˘كّر˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘با˘˘صصإا˘˘ِل

يرف˘ي˘ف ن˘م9 ـلا ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘صصلا ة˘˘ط˘˘برألا قّز˘˘م˘˘ت

ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

دعب اميف هتربجأا .سسوكايبملوأا هقيرف عم اهارجأا

ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بإلاو ،ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ءار˘˘˘جإا ىل˘˘˘ع

يدا˘˘˘ن ةرادإا ر˘˘˘كذ˘˘˘ت م˘˘˘˘لو ،نآلا ّد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ِل ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ةصسفان˘م˘لا ىلإا ي˘نادو˘صس ةدو˘ع خ˘يرا˘ت سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا

دعب ،ا˘ه˘تا˘طا˘صشن تف˘نأا˘ت˘صسا نا˘نو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب نأا ا˘م˘ل˘ع

ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘ّصشف˘˘ت بب˘˘صس˘ِ̆ب ،ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ماد ف˘˘ّقو˘˘ت

ينادوصس لÓه يبرعلا مجا˘ه˘م˘لا ط˘ب˘تر˘يو ،““ا˘نورو˘ك““

،دقعِب ينانوي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘صس23)

نم03 ـلا ي˘ف ي˘صضق˘ن˘˘تو9102 ف˘ي˘صص ه˘تّد˘م تأاد˘ب

1202. ناوج
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شسوكايبملوأا عم ينانويلا يرودلا بقلب جوتي ينادوسس

¯ ê.fé«Ö

داحتÓل يلارديفلا بتكملا عمتجي
““فا˘˘ف ““ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف ، ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صص
ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ير˘ه˘صشلا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

م˘ي˘هار˘ب ي˘لاد˘ب ةر˘م˘لا هذ˘ه هر˘˘ق˘˘م
لود˘˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي ،ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘يرا˘ق˘ت سضر˘ع لا˘˘م˘˘عألا
ىلا ة˘˘فا˘˘صضإا ،نا˘˘ج˘˘ل˘˘لاو تا˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا

،9102-0202 م˘صسو˘م ر˘ي˘˘صصم م˘˘صسح
ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا كصش Ó˘˘ب نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح

،عامتجلا اهلوان˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا زر˘بألا
ذا˘خ˘تا˘ب بلا˘ط˘م˘لا د˘˘ياز˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
بقرت˘لا ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإل ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق
ا˘م˘ك ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ىل˘ع ر˘ط˘ي˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
سسي˘ئر ه˘صسأار˘ت˘ي˘صس يذ˘لا عا˘م˘ت˘جإلا
ي˘ف ،ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ،““فا˘ف˘لا““
ر˘˘صضح˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا

،مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا يا˘˘˘م13 ة˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘صشقا˘ن˘˘م ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
ةطبارلاك ةيوركلا تائيهلا ريراقت
،ةاو˘˘ه˘˘لا ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةلوط˘ب˘لاو تلا˘صصلا ةر˘ك ،يو˘ه˘ج˘لا
ا˘صضيأا م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘يو˘صسن˘لا
ناجللا فل˘ت˘خ˘م ر˘يرا˘ق˘ت˘ل قر˘ط˘ت˘لا

سسأا˘ك ،ل˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل رار˘˘غ ىل˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لا ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘يو˘صست ،ة˘يدا˘ح˘˘تإÓ˘˘ل

،ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه
عراصشلا لازي امو ،بعÓملا ةبقارم
م˘صسو˘م˘لا ر˘ي˘صصم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘صضا˘ير˘لا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا يور˘˘ك˘˘لا

ريغو ةي˘مÓ˘ظ ةرو˘صصلا ه˘ي˘ف ود˘ب˘ت
ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ىت˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو
ر˘˘ي˘˘خألا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا د˘˘˘ع˘˘˘ب تدادزا
ع˘م ة˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر هد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا
ج˘ت˘ن ا˘˘مو ،بر˘˘غ˘˘لاو قر˘˘صشلا ة˘˘يد˘˘نأا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘م˘˘جا تارار˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع
ي˘ف م˘ه˘صست ا˘م˘برو ،ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘يد˘˘نألا

ايلاح اههجاوت يتلا ةلصضعملا لح
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ا˘˘صصو˘˘صصخو
،بلاطملا يف ةير˘هو˘ج˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا

هذ˘˘ه يور˘˘ك˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا سشي˘˘ع˘˘يو
ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو ىل˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘يألا

يذ˘لا ي˘لا˘˘ح˘˘لا يور˘˘ك˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
لظ يف اذهو ،تلوج8 هنم تيقب
ي˘˘ف بصصي لوألا ،ن˘˘˘يرا˘˘˘ي˘˘˘خ زور˘˘˘ب

رخآاو ،ةصسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘نا˘خ
8 ل˘ب˘˘ق م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ىلإا و˘˘عد˘˘ي

ة˘ي˘غ˘ب ،را˘ت˘صسلا لاد˘صسإا ن˘ع تلو˘˘ج
،لبقملا مصسوملا تابلطتمل غرفتلا

بعاتملا نم ريثكلا زواجت ةرملابو

سضع˘˘ب ق˘˘حÓ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا بعا˘˘صصم˘˘˘لاو
ةيلاملا ةيحانلا نم ءاوصس ،ةيدنألا

ا˘م وأا ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا اذ˘كو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صصب ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ىدا˘ن يذ˘لا ي˘ب˘˘ط˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
رخآا يف ،يصشطز فافلا سسيئر هيلإا

يف ،ةينطولا ةعاذإÓل هتاحيرصصت
ةطبارلا سسيئر موقي يذلا تقولا
راود˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ع˘˘˘م تا˘˘˘صسل˘˘˘ج˘˘˘ب
عم ةيادبلا تناك ثيح ،ةفرتحملا
عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا
ي˘˘ف ،قر˘˘˘صشلا ة˘˘˘يد˘˘˘نا م˘˘˘ث طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

ع˘م ءا˘ق˘ل˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن بقر˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
اذ˘˘˘ه ف˘˘˘صصت˘˘˘ن˘˘˘م ،ط˘˘˘صسو˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت بصسحو ،عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسألا

نيريصسملا نم ريثك˘لا تا˘عا˘ب˘ط˘ناو
نإا˘ف ،ن˘ي˘برد˘م˘لا ىت˘حو ءا˘صسؤور˘˘لاو
ة˘˘لأا˘˘صسم ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘صصا˘˘ح˘˘لا ما˘˘صسق˘˘˘نلا
ءاغلإا رايخ وأا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
حلاصصم مع مجان ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘لو˘ط˘ب˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ك
،بيترتلا ملصس يف اهعقومو ةيلاملا

ي˘ف ة˘ح˘ما˘ط˘لا ة˘يد˘نألا نأا ل˘ي˘˘لد˘˘ب
يف ناوتت مل ،ىلوألا راودألا بعل
ةلصصاوم يف ا˘ه˘ت˘ب˘غر ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا

بابصش دئارلا رارغ ىلع ،ةلوطبلا
قا˘˘˘فو ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لاو ،دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
اذ˘كو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صشو ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
ق˘ير˘ف ىت˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
دق فافلا تناكو ،ةنيطنصسق بابصش
ـلا يف يناثلا مصسقلا ةلوطب تفقوأا

ة˘لو˘ط˘بو ،ي˘صضا˘م˘لا سسرا˘م ن˘م41
.ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف لّوألا م˘˘صسق˘˘لا

باهذ نم نيَتلباقم رخآا تبعُل اميف

11 ـلا يف ،رئازجلا سسأاك يئاهن عبر

8 تيقب هيلع. يصضاملا سسرام نم
،لّوألا م˘صسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف تلو˘ج

.ةرخأاتم تÓباقم3 دوجو عم

ىلع ضرعي ةرقوب
لمعلا ومح نب

يف همقاط نض
يلحملا بختنملا

بختنملل قباصسلا سسراحلا نأاب تارصشؤوملا لك يحوت
برد˘م نو˘ك˘ي˘صس ،و˘˘م˘˘ح ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م لولا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
امدعب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لا سسار˘ح˘لا
ةفاك ىلع ييحي رتنع يصضايرلا ريدملا هعم قفتا
نأا ريغ ،يمصسرلا عيقوتلا ىوصس قبتي ملو ليصصافتلا

نييعت دعب بقع ىلع اصسأار تبلقنا تايطعملا لك
ابردم ةرقوب ديجم رصضخلل قباصسلا دئاقلا ““فافلا““

ةوطخ لوأا يفو ثيح ،يلحملا ينطولا بختنملل
يد˘ن˘ل˘˘ت˘˘ك˘˘صسلا زر˘˘ج˘˘نار و˘˘ك˘˘صسÓ˘˘غ بعل ما˘˘ق ه˘˘ن˘˘م
لمعلا هيلع سضر˘عو و˘م˘ح ن˘ب˘ب لا˘صصتلا˘ب ق˘با˘صسلا

نأا دعب اذهو يلحملا ،بختنملل ينفلا مقاطلا يف
م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف سضع˘ب ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس
نب نأا مغرو ،يتارامإلا ةريجفلا يدان يف يراجلا

لك نأا لإا ةيئاهنلا هتقفاوم ةرقوب حنمي مل ومح
،ر˘صضخ˘لا سضر˘ع را˘ت˘خ˘ي˘صس ه˘نأا˘ب ي˘حو˘ت تار˘˘صشؤو˘˘م˘˘لا

ر˘يد˘م˘لا ي˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع نإا˘ف ،ىر˘˘خأا ردا˘˘صصم بصسحو
لÓ˘خ ثد˘ح˘ت د˘ق ةرا˘ط˘صسو˘صسل د˘يد˘ج˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
نم ايفتاه ومح نب عم ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا
مقاط نمصض لمعيصس ناك نإاو هفقوم ةفرعم لجأا

مصضيصس يذلاو يلحملا بختنملا يف ةرقوب ديجم
،حابصصم لامج رصضخلل قباصسلا رصسيألا ريهظلا اصضيأا
،ةمصصاعلا داحتا سسارحل ابردم لمعلا لصضفي هنأا مأا

ىلع داحتÓل يصضايرلا ريدملا ربجيصس ام وهو ،نييلحملا ثعبل هعورصشم يف ةرقوب عم لمعلا يف هتبغر رتنعل دكأا دق ومح نب نوكيو
.رفصصلا ةطقن ىلا هتدوع ينعي امم ،مايألا لÓخ رخأا سسارح بردم نع ثحبلا

ديلو.ف

مويلا عمتجي مدقلا ةركل يرئازجلا داحتقل يلارديفلا بتكملا

ششاـــقنلا ةـــلواط ىلع تاـــفلم ةدـــع

 بابشلل ةينطولا ةطبارلا ءاشنإ نع نلعت ”فافلا“
““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تنلعأا
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا ءاصشنإا نع سسمأا لوأا
ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،دا˘ح˘˘تلا لا˘˘قو ،با˘˘ب˘˘صشل˘˘ل
لوأا نوكت نأل ىعصست ةطبارلا هذه نأاب يمصسرلا

ميم˘صص ي˘ف با˘صشلا بعÓ˘لاو ل˘ف˘ط˘لا ع˘صضي ،ل˘ك˘ي˘ه
زيفحت ىلإا ةديدجلا ةطبارلا فدهتو ،هتامامتها
ىلع زي˘كر˘ت˘لا ع˘م ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘صسرا˘م˘م˘ل با˘ب˘صشلا
،ةيهيفرت˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا بناو˘ج˘لا

ةرك ريوطت ىلإا حمطت امك ،ةصسفانملا نم لدب
يأا نم زييمت نود ،نيصسنجلا نم ،لافطأÓل مدقلا
،ةديدجلا ةط˘بار˘لا ة˘م˘ه˘م نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا د˘كأاو ،عو˘ن
ة˘ط˘صشنألا ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘صس ن˘صسح نا˘م˘صض ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت
زيهجت لجأا نم ،لافطأÓل مدقلا ةركب ةقلعتملا

يف لفط لكل ،لماكتم˘لا بيرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘ئ˘ي˘ب
هذ˘ه نأا د˘ي˘كأا˘ت˘ب م˘ت˘خو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ا˘ه˘تز˘ه˘جأا ا˘ه˘لو ،لÓ˘ق˘ت˘˘صسلا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
،ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘هو˘لوؤو˘صسمو
،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا بت˘˘ك˘˘مو ،ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألاو ،سسي˘˘˘ئر˘˘˘لاو
،ينقتلا يراصشتصسلا سسلجملاو ،ةمئادلا ناجللاو
.ةيئاصضقلا ةئيهلاو

ديلو.ف

 فثكملا يدرفلا لمعلاب هبلاط

 ةيدوعسسلا ىلإا يليÓب ةدوع دعوم لهجي يدوعسسلا يلهألا
نأاب ةيدو˘ع˘صسلا ““ة˘ي˘صضا˘ير˘لا““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك
يدان فوفصص يف بناجلا نيبعÓلا نم اددع

ىلا ةدوعلا نع نوزجاع يدوعصسلا ةدج يلها
تاراطملا حتف مدع ببصسب قيرفلا تابيردت
فصسوي يرئازجلا يلودلا مهنمو ،مهنادلب يف
سسأار˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تفا˘˘˘صضأاو ،ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب
دق يلهألا قيرف مجاهم ،ينيناجد يرصضخألا
لوصصولا ىلع هتردق مدعب هيدان ةرادإا غلبأا
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘˘للاو ةد˘˘˘ج ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ىلإا
قÓغإا ببصسب ،ةلبقملا مايألا لÓخ قيرفلا
،هدÓب يف يوجلا لاجملا حتف مدعو راطملا

دعوم نآلا ىتح ددحتي مل ،هتاذ بناجلا يفو
هتاذ ببصسلل يليÓب فصسوي يرئازجلا ةدوع

تب˘لا˘ط ثي˘ح ،ي˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘جد لو˘˘صصو ر˘˘خأا يذ˘˘لا
تابيردتل عوصضخلا بعÓلا نم يلهلا ةرادإا
يوجلا لاجملا حت˘ف ن˘ي˘ح˘ل ة˘ف˘ث˘ك˘م ة˘يدار˘ف˘نا

برد˘م ،نادÓ˘ف ي˘بر˘صصلا نا˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا لصصو دق ،مدقلا ةركل لوألا يلهألا قيرف
ينفلا هزاهج ةقفر لوألا سسمأا ،ةدج ةنيدم
نيرام وكرا˘م ي˘نا˘م˘لألا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو د˘عا˘صسم˘لا

كلذو ،قيرفلا يفرتحم ،سشتيراصس ينصسوبلاو
.يدانلا ةرادإا اهترفو ةصصاخ ةرئاط نتم ىلع

ديلو.ف

يدوعصسلا بابصشلا يدان بعل يرمعلب لامج يرئازجلا يلودلا عفادملا ببصست
ىلإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف هر˘خأا˘ت بب˘صسب كلذو ،يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ىد˘˘ل ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا ةرا˘˘ثإا ي˘˘ف
ناكو ،لبقملا توأا نم عبارلا يف يصضايرلا طاصشنلا فانئتصسل ادادعتصسا ةيدوعصسلا
يصضايرلا طاصشنلا فقوت Óغتصسم ،ارخؤوم ةيدوعصسلا رداغ دق يرئازجلا بعÓلا

نم اءدب يصضايرلا طاصشنلا ةدوع نع ةصضايرلا ةرازو نÓعإا لبق ،ةكلمملا يف

ملو ،لبقملا توأا نم عبارلا يف يرودلا تايرابم ةدوع عم يصضاملا ناوج12 موي
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ق˘ل˘ق را˘ثأا ا˘م˘م ة˘يدو˘ع˘˘صسلا ىلإا نآلا ىت˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ي
تلاقتنلا ةرتف لÓخ لحريصس وأا قيرفلا عم رمتصسيصس ناك ام اذإا لوح ةيبابصشلا
ةروصصب يرم˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا ح˘م˘لأا ،ق˘با˘صس تقو ي˘فو ،ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا

ةرداغم نم ابيرق حبصصأا هنأا ،مارغتصسنإلا عقوم يف هباصسح ربع اهرصشن ةمÓعو
يدان نأاب ةيرئازج ةيفحصص ريراقت تلاقو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ بابصشلا يدان
ديري ثيح ،يرمعلب لامج عم تاصضوافملا يف لوخدلا أادب دق يدوعصسلا يلهألا
ىنمتيو ،لبقملا مصسوملا تاقاقحتصسا لجأا نم ةيعافدلا هفوفصص ميعدت يدانلا
عفادملا مصضل رصصنلاو لÓهلا عم سسفانتيصس ثيح ،يرمعلب لامج مصض يلهألا

يتلا9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلب رصضخلا جيوتت يف مهاصس يذلا يرئازجلا
.رصصم يف تميقُأا

ديلو.ف

 يرمعلب نم نوءاتسم يدوعسلا بابشلا راصنأ
 قيرفلا تابيردت نع هبايغل

رصشاعلا زكرملا لتحا روليد

يقيرفا بعق لضفأ يناث يناميلس
يسنرفلا يرودلا يف

،ي˘˘نا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس مÓ˘˘˘صسإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا لا˘˘˘ن
لصضفأا فيصصو هرايتخاب ،اصسنرف يف فارتعإلا

م˘صسو˘م˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بعل
،““ناي˘ف˘ي˘ف كرا˘م““ ةز˘ئا˘ج ن˘م˘صض،0202-9102
بي˘˘تر˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا تف˘˘˘صشكو

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘صضفأل ،““نا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ف كرا˘˘م““ ةز˘˘ئا˘˘ج
اهب جوت يتلاو ،يصسنرفلا يرودلا يف ،ةقرافألا
،ليل يدان مجاهم ،ناهميصسوأا روتكيف يريجينلا

ديصصرب ،يناثلا زكرملا ،رصضخلا مجاهم كتفاو
يف هل مصسوم لوأا يف همدق ام ريظن ،ةطقن59
دجاوتو ،وكانوم يدان ناولأاب ،يصسنرفلا يرودلا
مجاهم ،روليد يدنأا ،رخآلا يرئازجلا يلودلا
لتحا نيأا ،ةمئاقلا هذه نمصض ،ييلوبنوم يدان
مهأا يناميلصس مÓصسإا ايلاح ربتعيو،01ـلا زكرملا

بعل ثيح ،ديج يورك راوصشمب ماق يلحم بعل
ذإا لاغتربلا نم اءدب ،ةفلتخم تايرود ثÓث يف
ي˘ه ي˘ت˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف يدا˘˘ن ثلا˘˘ث ناو˘˘لأا سصم˘˘ق˘˘ت

ةنوبصشل غنيتروبصس يدان وهو ابوروأا ةلطب ايلاح
لقتنا ام˘ك ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ه˘ل بع˘ل يذ˘لا

بع˘لو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ف كرا˘صشيو يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘ل ىل˘ع ز˘ئا˘ح و˘هو ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسي˘˘ل ىلإا
موجن نم ددع هناولأا سصمقتو ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن فصصن ىلإا تاونصس ثÓث ذنم لصصو يذلا وكانومل
ةمصصب ةيدنألا هذه لك يف ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإل تنا˘كو ،ي˘با˘ب˘م ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا م˘ه˘صسأار ىل˘عو م˘لا˘ع˘لا

يئاهن نمث ىلإا رئازجلا لصصوأا يذلا فدهلا بحاصص ناكو ليزاربلا يف ملاعلا سسأاك يف كراصش امك ،ةرثؤوم
بعل ثيح ،ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلب جيوتتلاب هتريصسم جّوتو ،رئازجلا خيرات يف ةرم لوأل لايدنوملا
لخدو ،نيتمصساح اتناك سسانو مدآل نيتريرمت مدقو افده ةارابملا يف لجصسو اينازنت بختنم مامأا ايصساصسأا
ءازجلا تÓكر يلجصسم نمصض ناكو يفاصضإلا تقولا بعلو يناثلا طوصشلا يف راوفيد توك مامأا ايطايتحا
.حاجنوب دادغبل Óيدب لاغنصسلا مامأا يئاهنلا ءاقللا يف لخدو ،يئاهنلا فصصن ىلإا ““رصضخلا““ تلصصوأا يتلا

بيجن.ج

 جهوتلا لصاوي رصان نب
ويشتلاكلا يف

نÓيم هيدان عم يوقلا هروهظ رصصان نب ليعامصسإا يرئازجلا يلودلا لصصاو
قيرفلا عمج يذلا ءاقللا راوطأا عيمج يف كراصش امدعب كلذو ،يلاطيإلا
يح ،يلاطيإلا يرودلا نم82ـلا ةلوجلا نمصض ،امور يدانب سسمأا لوأا
هقيرف قلأات يف رصصان نب مهاصسو .ةفيظن ةيئانثب نÓيم زوفب ىهتنا

ناديملا طصسوتم كراصش ثيح ،امور يدان دصض هققح يذلا مهملا زوفلاو
ةعطق حبصصأا هنأا دكؤوي ام ،ةارابملا راوطأا ةليطو ايصساصسأا
يلويب ونافيتصس ةليكصشت يف ةتباث ةميقو ةيصساصسأا
ةارابملا لبق لوطم ““رصضخلا““ مجنب داصشأا يذلا

دعاصصتملاو ريبكلا ىوتصسملل رظنلاب اهدعبو
عنصصيو9102. ايقيرفإا سسأاك يف بعل لصضفأل
لظ يف ةيملاعلا ةفاحصصلا يف ثدحلا رصصان نب
ةراقلا رابك نم اهاقلي يذلا ريبكلا مامتهلا
سسيراب تاططخم نمصض دجاوتي ثيح ،زوجعلا
يتيصس رتصسصشنامو يصسنرفلا نامريج ناصس

ديردم لاير ىلإا ةفاصضإلاب يزيلجنإلا
سضفرت نÓيم ةرادإا نأا ريغ ،ينابصسإلا

نع ءانغتصسلا
،هتامدخ

عم ةصصاخ
حمصسي ل هدقع يف دنب دجاوت
ىلإا يئازجلا طرصشلا رصسكب

1202. ماعلا ةياغ
بيجن.ج
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةملاقب ةيبرحلا ةريخذلاو ةحلسسألا بيرهتو ةعانسص يف ةسصتخم ةباسصع كيكفت
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا تاوق اهللخ نم تنكمت ةيعون ةيلمع يف
يتلا تامولعملل ديجلا للغتسس’ا دعب و ،ةيدولويهلا ملفأ’ا قيرط ىلع و ،ةيعون ةيلمع يف ،ةملاقب
نيسصخسش فيقوت نم ،ةملاقب هتماقإا رقمب ةريخذلاو ةيرانلا ةحلسسأ’اب رجاتي سصخسش دوجو ديفت

،امهنأاسشب ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا دعب و .ةملاقب نميقم ةنسس95و04 نيب ام امهرامعأا حوارتت

قدانب40 ،ةلاق ةي’و نمأ’ لاسصت’ا ةيلخ نايب بسسح كلذ و زجح و طبسض مت ،امهنكسسم سشيتفتو

تادئاع نم ةيبنجأ’او ةينطولا ةلمعلاب ةيلام غلابم ،ةيرحب ديسص ةيقدنب ،ملم61و ملم21 رايع ديسص

راظنم ،لامعتسسلل ةأايهم ةغراف سشيطارخ ،عنسصلا ةيبنجأا ةأابعم ةسشوطرخ973 ،ةحلسسأ’اب راجتإ’ا

عون نم ءاسضيب ةحلسسأا20 ،دورابلا نم مارغ563 ،مسشاسص عون نم سشرلا نم غلك16.5 ،يناديم

امهيف هبتسشملا ليوحت مت كلذ رثا ىلع .ةلاقن فتاوه و ،ةرجاتملا يف تلغتسسا تارايسس30 ،نيكاكسس
افلم امهدسض نوك و ةيسضقلا يف قيقحت حتف نيا ،هيلع روثعلا مت ام زجحو ،ةطرسشلا زكرم ىلا
فنسصلا نم ةيران ةحلسسأاب ةرجاتملا سضرغل ،عبارلا فنسصلا نم ةيبرح ةريخذ ةزايح لعف نع ايئاسضق
،سسماخلا فنسصلا نم ةيحلا ةريخذلاب ةرجاتملا سضرغل بيرهتو ةعانسص ،(ديسص قدانب ) سسماخلا

سضيبأا حلسس ةزايح ،انوناق ةلهؤوملا ةطلسسلا نم ةسصخر نود ( يناديم راظنم) ةسساسسح داوم ةزايح
لمح عم ةعورسشم ريغ ةقيرطب (يركسسع يمسسر سسابلو ةيرحب ديسص ةيقدنب) سسماخلا فنسصلا نم
نيدلازع.ل.يعرسش رربم نود ءاسضيب ةحلسسأا

ةيلامسشلا ةسصاخ ينطولا تاي’و عيمج دهسشت
ذنم اهعون نم ىلوأ’ا ةيداع ريغ رح ةجوم اهنم
ثي˘ح يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ف˘ي˘سصلا ل˘سصف ة˘˘ياد˘˘ب

ةيلحاسسلا ندم˘لا˘ب ة˘جرد04 ىدع˘ت˘ت نأا ع˘قو˘ت˘ي

حوارتت نأا ىلع ةيلخادلا ندملاب ةجرد54 قوفتو

.بونجلاب ةيؤوم ةجرد94 ىلإا53 نيب ام
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘˘لا ة˘˘ير˘˘سشن˘˘لا بسسحو
ن˘طو˘لا تا˘ي’و م˘ظ˘ع˘م نإا˘ف ة˘يو˘ج˘لا دا˘سصرأل˘˘ل
تحت ةرارحلا تاجرد يف ايسسايق اعافترإا دهسشتسس
تحت ةعقوتملا تاجردلا زواجتت اميف طقف لظلا
تاجردلا ةبو˘طر˘لا ة˘ب˘سسن عا˘ف˘ترا ع˘مو سسم˘سشلا
ةجيتن كلذو حلاسصملا تاذ فرط نم ةعقوتملا
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ن˘خا˘سسلا ءاو˘ه˘لا ن˘م ة˘ل˘ت˘ك ز˘˘كر˘˘م˘˘ت
عفترم يوج طغسض زكرمت عم انمازت ةيبونجلا
لوسصو عنميسس امم ط˘سسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا سضو˘ح˘ب
يسسلطأ’ا طيحملا نم ةمداقلا ةدرابلا تارايتلا

حاير بوبه ىلع لمعي˘سسو ط˘سسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لاو

ةرارحلا تاجرد عفر  يذلا رمأ’ا ،ةيلامسش ةيبونج
سسيمخلا موي ىتح مويلا نم ءادتبا يسسايق لكسشب
ةيادب ايجيردت رارقتسس’ا ىلإا ءاوجأ’ا دوعت نأا لبق
تاجرد أادبت نأا عقوتي  ثيح مداقلا عوبسسأ’ا نم
يلسصفلا لدعملا نود ام ىلإا عجارتلا يف ةرارحلا

ءاوه لوسصو ةج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ند˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
قطانملا وحن برسستي دق ابوروأا وحن دراب يبطق
يوجلا عفترملا عجارت ةلاح يف رئازجلاب ةيلامسشلا
.طسسوتملا رحبلا سضوحب زكرمتملا

ةير˘سشن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ح˘سصلا ةرازو ترذ˘ح د˘قو
نم ةيوجلا داسصرألل ينطولا ناويدلل ةسصاخلا
ةلتاق نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا سسم˘سشلا ة˘ع˘سشأ’ سضر˘ع˘ت˘لا
سضارمأا نم نوناعي نيذلا سصاخسشألل ةبسسنلاب
ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا ةو˘˘عد بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘مز˘˘م
نم ةريب˘ك تا˘ي˘م˘ك بر˘سشل جور˘خ˘ل˘ل نور˘ط˘سضي
.ءامغإ’ا ةلاحو فافجلا يدافتل هايملا

ف.ةداعسسوب

لظلأ تحت ةيلخأدلأ ندملاب64 ىلإأ لضصتو لحأوضسلاب نيعبرألأ ىدعتت

 فيسصلا ةيادب ذنم رح ةجوم ىلعأا ليجسست

ةملاقب تاردخملا جيورت يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
ىلع ،تاردخملاب ةرجاتملاب سصخسش مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم رثإا ىلعو نمأ’ا حلسصم تنكمت
ةيلمع يف امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقوت نم ،ةملاقب ريخلب ةيدلبب يفوسسلا حلاسص ةيرق ىوتسسم

.ةملاقب ريخلب ةيدلبب يفوسسلا حلاسص ةيرقب ناميقي ،ةنسس13و12 رمعلا نم ناغلبي ،تاردخملا جيورت
ةبلع ىلع روثعلا مت ،امهلزانم نأاسشبو امهيف هبتسشملا نأاسشب ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعبف

غلابمو ،مارغ5.12 يلامجإا نزوب جلاعم فيك عون نم تاردخملا نم ةدمعأا (80) ةينامث اهب رئاجسس
روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرسشلا زكرم ىلا امهيف هبتسشملا ليوحت مت ثيح .راجت’ا تادئاع نم ةيلام
تاردخملا نيزختو ةزايح لعف نع ايئاسضق افلم امهدسض نوكي و ةيسضقلا يف قيقحت حتفيل ،هيلع
نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا امدق امهيف هبتسشملا ،ريغلا ىلع عيبلل اهسضرع دسصق ةعورسشم ريغ ةقيرطب

قح يف ردسصو ،ةيلام ةمارغو عادي’ا عم ذفان سسبح تاونسس (50) ةسسمخب مكح امهدحأا قح يف ردسص

تاوق تنكمت امك .ةيلام ةمارغو عادي’ا عم ذفان سسبح تاونسس (30) ةثلثب مكح يناثلا هيف هبتسشملا

و12 نم ناغلبي ،امهيف هبتسشم (20) نيسصخسش فيقوت نم ،غابدلا مامح ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا

.ةينكرلا ةيدلب هاجتاب غابدلا مامح ةنيدم جرخم ىوتسسم ىلع ،غابدلا مامحب ناميقي ،ةنسس42

نم اكيريرب عون نم ءاود ةلوسسبك31 طبسض مت ،امهنأاسشب ةمزللا ةينوناقلا تاءارج’ا ةفاك ذاختا دعب

ىلإا ةفاسضإ’اب،gm 05 lodamart xelod عون نم ت’وسسبك30 و ،غلم051 نيلاباغيرب عون

ةمهتب نيفوقوملا ةعباتم متيل .جيورتلا تادئاع نم يلام غلبمو ،لم52 عومدلل ليسسم زاغ ةروراق
نم ةدمتعم ريغ ةسسسسؤوم قيرط نع ةين’ديسص داوم عيزوتو ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسشلا ريغ ةسسرامملا
.ةسصخر نودب سسداسسلا فنسصلا نم سضيبأا حلسس لمحو ةينعملا حلاسصملا

نيدلازع.ل

ةرÓب ةيعانضصلأ ةقطنملاب قيرح دامخإل ةمهم يف ناك

 لجيجب ةيليملاب ةيندملا ةيامحلا يف نوع ةافو
هتدوع دعب تاظحل سسمأا هعرسصم لجيج ةي’و قرسش ةيليملا ةنيدمب ةيندملا ةيامحلا يف نوع يقل
هسسافنأا ةيحسضلا ظفل ثيح ةيليملاب ةرلب ةيعانسصلا ةقطنملا ىوتسسم ىلع بسش قيرح دامخا ةمهم نم
نوعلا ناف ةيلحم رداسصم بسسحو . ىفسشتسسملا ىلا هلقن تبلطت ةئجافم ةيحسص تافعاسضم دعب

لجأا نم هئلمز نم ددع ةقفر ةمهم يف ناك فيرع ةبترب وهو ةنسس34لا بحاسص ““ب/ر““ وعدملا
ةقفر ةيحسضلا ةدوع درجمبو، بلسصلااو ديدحلل ةرلب عنسصم طيحم ىوتسسم ىلع بسش قيرح دامخا

بوحسصم قانتخا يف تلثمت ةئجافم ةيحسص تافعاسضمب رعسش اهب لمعي يتلا ةدحولا رقم لا هئلمز
كانه ةايحلا قراف هنأا ريغ جلعلا يقلتل يروتنم ريسشب ىفسشتسسم ىلا هلقن بلطت امم ديدسش قرعتب
قيرحلاب ةقلع ةافولا ةثداحل ناك نا ام رداسصملا ركذت ملو ، ىفسشتسسملا ىلا هلوسصو دعب تاظحل
.ميلأ’ا ثداحلا اذه نأاسشب اهحتف مت يتلا تاقيقحتلا ءاهتنا راظتنا يف هدامخا يف ةيحسضلا كراسش يذلا

 دوعسسم / م

رارق نم مغرلا ىلع ةريخأ’ا ةنوآ’ا للخ ةبانعب ءادوسسلا قوسسلا يف اهعافترا ““وروأ’ا““ ةميق لسصاوت
 انوروك ةحئاج ببسسب ةّيربلاو ةيرحبلاو ةيّوجلا دودحلا قلغ ةرتف ديدمت

ىلع اعّقوتم ناك ام سسكع ر’ودلاو وروأ’ا اهنم ةّسصاخ مايأ’ا هذه تلمعلا فلتخم ةميق تزفق ثيح
قوسسلا لخاد ةبعسصلا ةلمعلا ةميق يف ايبسسن ارايهنا قباسس تقو يف فارطأ’ا سضعب تحّجر نيح قلطإ’ا
ريبادتلا نمسض جردني اّمم ةنّسسلا هتاهل ّجحلا مسسوم ءاغلإا اذكو ةحايّسسلل دودحلا حتف رّذعت ةجيتن ءادوسسلا

حسضوأا دقف لسصّتم قايسس يفو،““91--ديفوك““ سسوريف يّسشفت عنمل ةيزارتحإ’ا تاءارجإ’او ةيئاقولا
رثكأاف رثكأا ةدايزلل ةّحسشرم ر’ودلاو وروأ’ا ةميق نأا ““ةعاسس رخآا““ ـل مهثيدح للخ ““ةسسانزبلا““ سضعب

رج اعّقوتم ناك ام سسكع
ّ

مدعل ارظن اهتميق ةدايز ىلإا لوؤوي ام وهو ءادوسسلا قوسسلا يف ةلمعلا ةردن ءا
مايأ’ا هذه اهعافترا لسصاوت ةبعسصلا تلمعلا ةميق نأا مهتهج نم نيفسشاك ،-مهلوق- بسسح ةلويسسلا رّفوت

ءادوسسلا قوسسلا يف يكيرمأا ر’ود001 ةميق نأا اوحسضوأا نيأا ،ةطرافلا ةليلقلا عيباسسأ’او مايأ’اب ةنراقم

نيب ام حوارتت غلابمب ةبعسصلا ةلمعلا راجت اهيرتسشي نيح يف جد00571 تغلبو جد00271 تقاف

ةهج نمو،00361 غلبمب اهنورتسشي اوناك نأا دعب يكيرمأا ر’ود001 لكل ةبسسنلاب00071و00861

001 عابت نيأا ،ءادوسسلا قوسسلا يف ىرخأ’ا يه تزفق دقف ““وروأ’ا““ ةيبروأ’ا ةلمعلاب قّلعتي اميفو ةيناث

و جد00091 نيب ام حوارتت راعسسأاب وروأا001 ““ةسسانزبلا““ يرتسشيو جد00691و00491 ـب وروأا

نم مغرلا ىلع ماّيأ’ا هذه تلمعلا ةفاك ةميق عافترا لسصاوت فارطأ’ا تاذ تحّجر اميف جد00291
ّلج سسكع يذلا رمأ’ا وهوّ جحلا مسسوم مادعنا عم رفسسلاو ةيحايسسلا تلحرلا حملم ةفاك بايغ
رح اطوقسس حّجرت تناك يتلا تاعّقوتلا

ّ
ةحئاج تاريثأات ةجيتن ءادوسسلا قوسسلاب ر’ودلاو وروأ’ا ةميق يف ا

 .سسوريفلا ببسسب ّةيربلاو ةيرحبلاو ةيّوجلا دودحلا قلغ ةرتف ديدمت رارقو ““91--ديفوك““
يتبسس ديلو

 انوروك ءأّرج ةيرحبلأو ةيّوجلأ دودحلأ قلغ رأرق نم مغرلأ ىلع

ةبانعب ءادوسسلا قوسسلا يف رلودلاو وروألا ةميق عافترا لسصاوت

بمارت يكيرمفا سيئرلا دض لاقتعا رمأ ردصت ناريإ
دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ مهضسأأر ىلعو اضصخضش63 مضضت ةمئاق دعأأ هنأأ نأرهط يف ماعلأ ءاعدإلأ نلعأأ
م˘ضسا˘ق ””سسد˘ق˘لأ ق˘ل˘ي˘ف»ـل ق˘˘با˘˘ضسلأ د˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا˘˘ب ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ وأأ ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع ىل˘˘ع ،بمأر˘˘ت
كلت سسأأر ىلع بمأرت نإأ ،نينثلأ سسمأأ حيرضصت يف ،رهم يضصاقلأ يلع ،ماعلأ يعدملأ لاقو.يناميلضس
دكأأو.ةدحتملأ تايلولل سسيئرك هتيلو ءاهتنأ دعب ىتح ايئاضضق هتقحÓم ىلع لمعنضسو تايضصخضشلأ

مهنيب ،يناميلضس مضساق لايتغاب ةرضشابم ريغ وأأ ةرضشابم ةقÓع ىلع اضصخضش63 ىلع فرعتلأ مت هنأأ رهم
ةلطضسلأ نأأ افيضضم ،ىرخأأ لودو ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ ي˘ف نو˘ير˘ك˘ضسعو نو˘ي˘ضسا˘ي˘ضس نو˘لوؤو˘ضسم
نأأ حضضوأأو.مهل ةبضسنلاب رمحألأ عضضولأ تنلعأأو مهيلع سضبقلأ يلودلأ لوبرتنإلأ نم تبلط ةيئاضضقلأ
قليف”” دئاق نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجت.يباهرإأ لمعب مايقلأو لتقلأ ةمهت سصاخضشألأ ءلؤوه دضض هجو ءاضضقلأ
ثلاثلأ يف ،دأدغب راطم نم برقلاب هترايضس ىلع ةيكيرمأأ ةراغب لتُق يناميلضس مضساق ينأريإلأ ””سسدقلأ

يد˘ه˘م و˘بأأ ق˘با˘ضسلأ ي˘قأر˘ع˘لأ ””ي˘ب˘ع˘ضشلأ د˘ضشح˘لأ”” ة˘ئ˘ي˘ه سسي˘ئر بئا˘ن ة˘ق˘فر˘ب نا˘كو ،ي˘ضضا˘م˘˘لأ ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ن˘˘م
.ةراغلأ يف هعم لتق يذلأ ،سسدنهملأ

ةليسسملاب نابسضقلا ءارو ةيودي ةبيقحو لاقن فتاه قراسس
غلابلا سصخسش فيقوت نم ةليسسملا ةي’و نمأاب يناثلا يرسضحلا نمألل ةطرسشلا رسصانع سسما ءاسسم نكمت

لاقن فتاه افدهتسسم ةيرانلا هتجارد لامعتسساب فطخلاب ةقرسس يتيسضق يف هطروتل ،ةنسس32 رمعلا نم
ميسسرت لجأا نم يرسضحلا نمأ’ا تاذ ىلإا اياحسضلا ىدحإا مدقت نيح دوعت ةيسضقلا عئاقو ةيودي ةبيقحو
ةجارد نتم ىلع ناك سصاخسشأ’ا دحأا لبق نم فطخلاب لاقنلا اهفتاه ةقرسسل اهسضرعت سصوسصخب ىوكسش
اهسضرعت سساسسأا ىلع ىوكسش ميسسرت لجأ’ حلاسصملا تاذ نم ةيناث ةيحسض تمدقت راطإ’ا تاذ يفو ،ةيران
يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكت متيل ،ةيران ةجارد دوقي ناك سصخسش لبق نم ةيوديلا اهتبيقح ةقرسسل
مامأا هميدقت و هدسض يئاسضق فلم زاجنإا عم ،زيجو فرظ يف هفيقوتو هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت نم تنكم
،يروفلا لوثملا تاءارجإا ىلع ةيسضقلا فلم هرودب لاحأا يذلا ةليسسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
   .ةليسسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب هيف هبتسشملا عاديإاب رمأا ردسص ثيح

خوسشخسش حلاسص

سسارها قوسسب اباسش سسهدي راطق
ثيح ، ةنسس91 رمعلا نم غلبي ( د خ . سص ) باسشلا  لتقم سسما حابسص عقو تيمم رورم ثداحح فلخ
ةيحسضلا لقن مت  دق و .  للطلا ىمسسملا ناكملاب عقو ثداحلا ، راطق  ةرطاق ةطسساوب سسهدل  سضرعت
مويلا ةحيبسص ةيسسيئرلا ةدحولا يف ةلثمم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم فاعسسإ’ا ةرايسس ةطسساوب
ـ ةيملعلا ةطرسشلا روسضحب ، ثثجلا ظفح ةحلسصم يف سسارهأا قوسس يوهجلا ىفسشتسسملا ىلإا

سش.ا


