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نم كانه نأأ دأرج زيزعلأ دبع لاقو
سضرحُت ةي˘صسا˘ي˘صس سضأر˘غأأ م˘ه˘يد˘ل
نود جور˘خ˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

راصشتنأو ىصضوف˘لأ ر˘صشن˘ل ،ه˘ما˘م˘ك
نأأ ،ر˘يزو˘لأ دروأأو .ءا˘بو˘˘ل˘˘ل ع˘˘صسأو
بعصشلأ نم هئف تافرصصت كانه»
تببصست ،هلوؤوصسم ريغو ةيعأو ريغ
ةافو يفو ءابولل ريبك راصشتنأ يف
،لوألأ ر˘يزو˘˘لأ د˘˘كأأو .»سصا˘˘خ˘˘صشأأ
نأأ ةينكصسلأ عيراصشملأ سصوصصخب
تهتنأ دوعولأو فيوصستلأ ةصسايصس»
لاقو .»راقعلأ لكصشم لح بجيو
عيراصشمل ةيدقفت ةرايز لÓخ ،دأرج
نم» Óئاق ،فودنت ةيلوب ةينكصس
ن˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ن فو˘صس أد˘عا˘˘صصف نآلأ
دأرج حصضوأأو .»فيوصستلأ ةصسايصس
نأأ بج˘˘˘ي د˘˘˘عو˘˘˘لأ ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس» نأأ
هنأأ هتأذ قايصسلأ يف أريصشم ،«يهتنت
عيم˘ج ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘صضق˘لأ بج˘ي»
ل˘كصشمو ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘˘لأ لا˘˘كصشأأ
لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ رد˘˘صصأأو .را˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

را˘ب˘ت˘˘علأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خألأ ةرور˘˘صض
يف ينأرم˘ع˘لأو ي˘لا˘م˘ج˘لأ بنا˘ج˘لأ
ة˘ي˘˘ن˘˘كصسلأ تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ زا˘˘ج˘˘نأ
عورصشمل هترايز لÓخو .ةقطنملاب

204.1 يرصضحلأ بط˘ق˘لأ زا˘ج˘نإأ
سضر˘˘ع˘˘ل دأر˘˘ج ع˘˘م˘˘ت˘˘صسأ ,ن˘˘كصسم
ةيلولاب سصا˘خ˘لأ ن˘كصسلأ ج˘ما˘نر˘ب
ة˘˘مرا˘˘صص تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأأو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل

ىتحو عامتجلأ ءاملع ةراصشتصسإل
زا˘˘ج˘˘نإأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق سسف˘˘˘ن˘˘˘لأ ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘كصسلأ تا˘ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ي˘˘˘˘صسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘صسأرد
ىصشامتي يذ˘لأ ي˘جو˘لو˘ي˘صسو˘صسلأو
ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م ع˘˘م
ةرور˘صض ى˘ل˘ع أدد˘صشم ,ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لأ
لامعتصسأو ةيلوأأ تاصسأردب مايقلأ

د˘كأأ ا˘م˘ك .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ءا˘ن˘ب˘˘لأ دأو˘˘م
ريفوت ةرورصض ىلع لوألأ ريزولأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ق˘فأر˘˘م˘˘لأ ل˘˘ك
,نطأوملأ تابلطت˘م ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘ت

يعام˘ت˘جلأ بنا˘ج˘لأ ى˘ل˘ع أدد˘صشم
سصخي اميف و .اهتعيبطو ةقطنملل
دأر˘ج بلا˘ط ,ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ
يتلأ تاكرصشلل عيراصشملأ دانصسإاب
ةيدام˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإلأ ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
رخأاتلأ لكاصشم يداف˘ت˘ل ة˘ير˘صشب˘لأو
.تا˘ق˘ف˘صصلأ خ˘صسف وأأ زا˘ج˘نإلأ ي˘˘ف
ر˘يزو˘˘لأ حر˘˘صص را˘˘طإلأ أذ˘˘ه ي˘˘فو
ي˘ف ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لأ ود˘˘ع˘˘لأ نأأ» لوألأ

و˘˘ه ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لأ زا˘˘˘ج˘˘˘نإأ لا˘˘˘ج˘˘˘م
,«ةيفافصشلأ بايغو ةي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ

رئأزجلأ ءانب راطإأ يف » هنأأ افيصضم
بيلاصسأأ لك رييغت بجي ةديدجلأ
د˘˘ع˘˘ي أذ˘˘هو ,ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ زا˘˘˘ج˘˘˘نإلأ
امك .»نينطأوملأ بلاطمل ةباجتصسإأ
يف عأرصسإÓل تاميلعت دأرج ىطعأأ

و ةينكصسلأ عيراصشملأ زاجنإأ ةريتو
امم ,ةلصصأوتملأو ةمئأدلأ ةعباتملأ
,نينطأوملأ تابلط˘ت˘م˘ل بي˘ج˘ت˘صسي
ةطخ ريطصست ةرورصض ىلع أدكؤوم
و ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م ل˘˘م˘˘ع
نم عونلأ أذه زاجنإأ يف ةقفأرملأ
ةئيهتلأ سصخي اميف و .عيراصشملأ
ىلع لوألأ ريزولأ دكأأ ,ةينأرمعلأ
ةينكصسلأ عيراصشم˘لأ زا˘ج˘نإأ ة˘ي˘م˘هأأ
ةيصساصسألأ قفأرملأ فلتخم ريفوتب
تاحاصسملأ و تايفصشتصسم˘لأ ا˘ه˘ن˘م

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصمو ءأر˘˘صضخ˘˘لأ
,ةيوبرت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأو ة˘ي˘ند˘م˘لأ

ةرور˘صض ى˘ل˘ع ىر˘خأأ ةر˘˘م أدد˘˘صشم
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘˘حأ

ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لأو
ى˘لإأ ز˘مر˘ت تا˘حا˘˘صسم سصي˘˘صصخ˘˘ت
رئأزجلل نأو اميصس ,بونجلأ ةنيدم
لاجم يف ةيرصشبو ةيدام تايناكمإأ
ريزولأ حرصصو .يرامعملأ ءاكذلأ
زا˘ج˘نإأ عور˘صشم هد˘ق˘ف˘ت د˘ع˘ب لوألأ

ةلودلأ نأأ ديرب˘ت˘لأ نزا˘خ˘م ع˘م˘ج˘م
ة˘ي˘قر˘تو ع˘ي˘˘ج˘˘صشت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزا˘˘ع
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ م˘˘عدو را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسلأ
Ó˘ئا˘ق ه˘ث˘يد˘ح ع˘با˘تو. ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لأ
أذ˘ه ة˘ق˘فأر˘م ل˘جأأ ن˘م ل˘م˘˘ع˘˘ن˘˘صس»
معد يف مها˘صسي˘صس يذ˘لأ ع˘م˘ج˘م˘لأ
ط˘ب˘صضل ة˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسأ
ع˘ي˘ج˘صشتو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لأ
تأرد˘ق ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لأو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
تاطل˘صسلأ نأأ فا˘صضأأو .«ن˘يز˘خ˘ت˘لأ

ةقطنملأ ءايحإل لمعلأ ىلع ةمزاع
تأر˘˘˘ي˘˘˘خ نأل ة˘˘˘ي˘˘˘عأرز نو˘˘˘كت˘˘˘˘ل
رذ˘ح ا˘م˘ك.أد˘ج ةر˘ي˘ث˘˘ك ءأر˘˘ح˘˘صصلأ
دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘˘ب˘˘ع لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ

ة˘صصا˘خ˘لأ ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ ي˘˘لوؤو˘˘صسم
عباتي هنأأ ،فودنت يف لظلأ قطانمب

ا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ءي˘˘صش ل˘˘ك

دحأأ ابطاخم ريزولأ لاقو .ةرفوتملأ

لÓخ ،خصضلأ بكرمب نيلوؤوصسملأ

هتداق يتلأ دق˘ف˘ت˘لأو ل˘م˘ع˘لأ ةرا˘يز

انأأ ،يرأذح مث يرأذح» فودنت ىلإأ

ايجولونكتلأ ربع ع˘يرا˘صشم˘لأ ع˘با˘تأأ

ةبصسنل عامتصسلأ ديرأأ لو ةرفوتملأ

دعو˘م د˘يرأأ ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب59و09

قطانم نأأ ،ريزولأ دكأأو .«ميلصستلأ

لمعتصس هحلاصصم نأأو ةيولوأأ لظلأ

قفو رون قطانم ىلإأ اهعاجرإأ ىلع

يذلأو ةيروهمجلأ سسيئر تاميلعت

ىلع هنأأ أددصشم ،أر˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ب م˘ت˘ه˘ي

.ةيولوأاك قطانملأ هذه ذخأأ ةلولأ

دأرج دكأأ ،هايملأ ريفوت سصوصصخبو

،نينطأوملل هايملأ رفوت ةلودلأ نأأ

ة˘ي˘عو˘تو سسي˘صسح˘ت˘˘لأ بج˘˘ي ن˘˘كل

د˘كأأو .ر˘يذ˘ب˘ت˘لأ مد˘˘ع˘˘ب ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

سصيل˘ق˘ت˘لأ بج˘ي ه˘نأأ لوألأ ر˘يزو˘لأ

نم نأأ Óئاق ،ذيملتلأ ةظفحم نم

ة˘˘حو˘˘ل م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘لود˘˘˘لأ فأد˘˘˘هأأ

.ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإأ

ر˘ي˘فو˘ت بج˘ي ه˘نأأ ر˘يزو˘لأ فا˘˘صضأأو

سسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كذ تأرو˘˘ب˘˘صس

ةيكذ ةز˘ه˘جأأ ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لأ

ةيلمع ليهصستو ذيم˘ل˘ت˘لأ ن˘يو˘كت˘ل

.باعيتصسلأ
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نا˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘صشك
نامحرلأ دبع ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو
دهج يأأ رخدت نل ةلودلأ نأأ ديزوب نب
«انوروك» سسوريف دصض حاقللأ ريفوتل
نم دكأاتلأو هداجيإأ ةلاح يف دجتصسملأ
يف د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘يزو˘لأ لا˘قو .ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف
ىد˘حإل ه˘ترا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع ح˘ير˘˘صصت
ى˘˘صضر˘˘م˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ

يعما˘ج˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب «91-ديفوك»
نكمتت مل نآلأ دحل» «نوناف سسنأرف»
ةلاح يفو حاقللأ فاصشتكأ نم ةلود يأأ
اهتأدوهجم لك ةلودلأ لذبتصس هفاصشتكأ
دعو ىلإأ أري˘صشم ،«ن˘طأو˘م˘ل˘ل هر˘ي˘فو˘ت˘ل
ة˘لود˘لأ نأأ د˘كأأ يذ˘˘لأ ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لأ
اهفلك امهم حاقل˘لأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘صس

عاطقلأ يف لوألأ لجرلأ تفلو. هنمث

لود ةد˘ع ن˘ي˘ب ة˘صسفا˘ن˘م كا˘˘ن˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ

نم رمألأ بلط˘ت˘ي˘صس ا˘م˘برو ه˘فا˘صشت˘كل

،رخآأ قايصس يفو .أرهصش03 ىلإأ81

فيثكت ةرورصض ىلع ثدحتملأ ددصش

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ

ل ايصساصسأأ أرمأأ اهراب˘ت˘عا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ف˘ث˘كن م˘ل أذإأ ءي˘صشب ما˘ي˘ق˘لأ ع˘ي˘ط˘ت˘صسن

ق˘ل˘ت˘ن م˘لو ة˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لأ

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأو ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لأ

نوقلق نييرئأزجلأ نأأ فاصضأأو .عمتجملأ

تايفو انلجصس هنأل يداع ءيصش أذهو

ةحصصلأ ريزو اعد امك.قلق ردصصم وهو

لوح ةطول˘غ˘م˘لأ را˘ب˘خألأ ة˘برا˘ح˘م ى˘لإأ

وه انقلقي ام نإأ» Óئاق ،انوروك ءابو

لكصشم هيدل نم لك .ةطولغملأ رابخألأ

نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل «91 -ديفوك» لمع˘ت˘صسي

ىو˘ت˘˘صسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءأو˘˘صس ها˘˘صضر مد˘˘ع

عباتو. رخآأ ىوتصسم ىلع وأأ يعامتجلأ

مت دقل» Óئاق هثيدح ديزوب نب ريزولأ

لو˘˘ح تا˘˘عا˘˘صشإلأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ر˘˘˘صشن

دحأاب ةيبطلأ مقطأÓل ةيعامج تلاقتصسأ

نم ديدعلأ ترصشن امك تايفصشتصسملأ

ى˘˘صضر˘˘م˘˘ل رو˘˘صصلأو تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ

ةبراحم انيلع بجوتي أذهلو نودجنتصسي

لئاصسولأ ةفاكب ةطولغملأ رابخألأ هذه

ل يعامتجلأ لصصأوتلأ تاكبصش نأأ امك

ناك يأل ةحاتم اهنأأ امب عقأولأ سسكعت

قÓطإأ لبق ققحتلأ ىلإأ وعدي ام وهو

ر˘يزو را˘صشأأ ا˘م˘ك .«ة˘ق˘ب˘صسم˘لأ ما˘˘كحألأ

نم ةئاملاب08 سضأرعأأ نأأ ىلإأ ةحصصلأ

ه˘ب˘صشت ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ

ريزولأ لاقو .ةيمصسوملأ ىمحلأ سضأرعأأ
نينطأوملأ ةفاك ىلع بجوتي» هنأأ يف
انوروك سسوريف نم ةياقولل أودنجتي نأأ

˘مأر˘ت˘حأ و ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘˘ترأ لÓ˘˘خ ن˘˘م
أذه نأل يعا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ
ة˘با˘˘صصإلأ تلا˘˘ح ن˘˘م أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘ل˘˘ق˘˘ي
ة˘برا˘ح˘م نأأ ى˘لإأ أر˘˘ي˘˘صشم ،«ىود˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ت ل تح˘ب˘صصأأ سسور˘ي˘ف˘˘لأ
هنع تجرخ لب بصسحف ةحصصلأ عاطق
فاصضأأو .تاعاطقلأ ةددعتم تحبصصأأو
ددع يف اعافترأ أرخؤوم انلجصس» ريزولأ

نكلو فوخلأ رصشن امم ةباصصإلأ تلاح
سسيلو لكك ملاعلأ لمصشي عصضولأ أذه
عجصشملأ رمألأ نأأ ريغ ،طقف رئأزجلأ
ةعفترم تاباصصإلأ نأأ مغر هنأأ وه انيدل
لصسرتصسأو. «أدج ةدودحم تايفولأ نكل

نم ةئا˘م˘لا˘ب08 سضأر˘˘عأأ نأأ Ó˘˘ئا˘˘˘ق

ه˘ب˘صشت ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ

02 ا˘مأأ ،ة˘ي˘م˘صسو˘م˘لأ ى˘م˘ح˘˘لأ سضأر˘˘عأأ

سضأرعأأ مهيلع رهظت ةيقبتملأ ةئاملاب

اهنم طقف ة˘ئا˘م˘لا˘ب4 يلأوحو ة˘يو˘ق

يف هلمأأ نع ابرعم ،ةافولأ ىلإأ يدؤوت

ن˘م د˘يز˘م˘لأ د˘صصح ن˘ع ءا˘بو˘لأ ف˘˘قو˘˘ت

سشياعتلأ ةرورصض ىلع دكأأو. تايفولأ

نأأ رظتنملأ نم يذلأ سسوريفلأ أذه عم

امك رهصشأأ ةدع وأأ عيباصسأأ ةدعل مودي

افيصضم ،ملاعلأ لود ةفاك ربع هل جوري

سسوريفلأ عم سشيعن نأأ انيلع متحتي»

ىلعو انيلع رثؤوي نأأ بجي لو هبراحنو

وأأ يرئأز˘ج˘لأ ع˘قأو˘لأ ى˘ل˘عو ا˘ندا˘صصت˘قأ

لمعن نأأ بجي لب ،قلق ردصصم حبصصي

يو˘ق˘نو تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لأ ر˘يو˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع

.«رثكأأ لمعنو انصسفنأأ

:ديزوب نب .. هرفوت روف حاقللإ ريفوتل دهج يأإ رخدت نل ةلودلإ نأإ دكأإ

«ةيمسسوملا ىمحلا هبسشت سضارعأا مهيدل انوروك سسوريفب نيباسصملا نم ةئاملاب08»

ةلاح322 و تايفو7 ةديدج ةباصصإإ633

ةعاصس42 لÓخ ءافصشلل تلثامت

اديدج ايسسايق امقر لجسست رئازجلا
انوروك سسوريفب نيباسصملا ددعل

تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

سسوريفب ةديدج ةباصصإأ633 ليجصست نع ءاثÓثلأ سسمأأ

فصشكو .ةريخألأ ةعاصس42ـلأ لÓخ تايفو7و انوروك
لام˘ج» ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر

ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصأ633 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘ع «رأرو˘˘˘ف
نيباصصملأ يلامجإأ عفتريل دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلاب

.219 ىلإأ تايفولأ ددع يلامجأ غلب نيح يف70931 ىلأ

سسوريف نم ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح322 ليجصست م˘ت ا˘م˘ك
تلاح ي˘لا˘م˘جإأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘ن لÓ˘خ «ا˘نورو˘ك»

جÓعلأ لصصأوت ةلاح74 لأزت ل امنيب.7989 ىلإأ ءافصشلأ
تايفصشتصسم فلتخم ربع ةزكرملأ ةيانعلأ ىوتصسم ىلع
 ±.S°∏«º.نطولأ

ةجوملإ راثآإ هجإوت لإزت ’ رئإزجلإ نأإ لاق
:رإرد يزوف..سسوريفلإ نم ىلوأ’إ

هتهجاوم انيلعو ةعرسسب رسشتني انوروك»
«ةيئاقولا ريبادتلاب مازتلإلاب

،رئأزجلأ روتصساب دهعمل ماعلأ ريدملأ «رأرد يزوف» فصشك
ةفاثك قيرط ن˘ع سسا˘ق˘ت سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘جو˘م˘لأ نأأ
نأأ ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف «رأرد» فا˘صضأأو.را˘صشت˘نلأ
ىلوألأ ةجوملأ ةهجأومو يدصصتلأ يف تلأزام رئأزجلأ
،سسوريفلأ راصشتنأ ةجرد ىلأ دعب لصصن ملو ،سسوريفلل
ةيناث ةجومب ؤوبنتلأ ملاعلأ ربع دحأل نكمي ل هنأأ أريصشم
نأأ رأرد لاق لصصتم قايصس يفو.انوروك سسوريف راصشتنل
ةديدج رباخمب تايلولأ يف معدي لأزيل روتصساب دهعم
ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘ي˘صصا˘صصت˘خأ بل˘ج م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو
سضأرمأأ سصيخصشت ىلع لمعتصس رباخملأ نأل ،لبقتصسملأ
نينطأوملأ «رأرد يزوف» اعدو.ديعبلأ ىدملأ ىلع ىرخأأ
لبق نم ىطعت يتلأ تأداصشرإلأ عبتتو ديقتلأ ةرورصض ىلإأ
ةيم˘ل˘ع تأودأأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م نو˘كت ي˘ت˘لأو ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لأ

ىلإأ ايعأد ،ءأوهلأ ربع لقتني يذلأ سسوريفلأ سصئاصصخو
يدافت˘ل ن˘يد˘ي˘لأ ل˘صسغو تا˘ما˘م˘كلأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ةرور˘صض
لكصشب تمهاصس يتلأ با˘ب˘صسألأ ن˘عو.سسور˘ي˘ف˘لأ را˘صشت˘نأ

سسوري˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م˘لأ ة˘با˘صصإلأ تلا˘ح عا˘ف˘ترأ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
رئأز˘ج˘لأ ل˘ي˘ج˘صست نأأ رأرد لا˘قو.ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
لوأأ عجأر «انوروك» سسوريفب ةباصصإلأ تلاح يف عافترأ
نأأ هتأذ قايصسلأ يف أريصشم.هتأذ دح يف سسوريفلأ ةعيبطل
تناك خانملأ ةعيبطو ةعرصسب رصشتنيو لقتني سسوريفلأ

عا˘ف˘ترل ي˘نا˘ث˘لأ بب˘صسلأ نأأ رأرد لا˘قو.كلذ˘ل ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
نينطأوملأ ةدوع ىلإأ دوعت سسوريفلاب ةباصصإلأ تلاح
ةيلئاعلأ تاعمجتلأ ليكصشتو ،ايجيردت ةعيبطلأ ةايحلل
رأرد فاصضأأو.ءابولأ لاقتنأ ةمهم نم لهصس امم ةيبعصشلأو
نم لّهصس يحصصلأ رجحلل يئزجلأ ىتحو يلكلأ عفرلأ نأأ
نأأ رأرد حصضوأأو.سسانلأ ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لأ ي˘صشف˘تو لا˘ق˘ت˘نأ
يف سسوريفلأ ةيصصاخ نكل, نينطأوملأ يف سسيل أاطخلأ
لÓخ ةوقب هراصشتنأ ةدوع ءأرو ببصسلأ يه هراصشتنأ ةعرصس
±.S°∏«º.ةطرافلأ ةليلقلأ مايألأ
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د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأأ ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ ر˘˘يزو د˘˘كأ
ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ» نأأ ن˘م˘حر˘لأ
تا˘ح˘ي˘˘ح˘˘ضصت˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘ضشن˘˘ت
اهرقت يتلأ ةيعيرضشتلأ تÓيدعتلأو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ةد˘يد˘ج ر˘˘ئأز˘˘ج غو˘˘ل˘˘ب
ريزولأ لاقو .«ةورثلل لداعلأ عيزوتلأ
,ةمألأ سسلجم ءاضضعأأ ىلع هدر يف
تضصضصخ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ضسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ
ة˘يو˘ضست نو˘نا˘ق عور˘ضشم ة˘ضشقا˘ن˘˘م˘˘ل

فده˘لأ أذ˘ه«7102 ةنضسل ةي˘نأز˘ي˘م˘لأ
أدكؤوم ,«بيرق امع اعقأو حبضصيضس
يتلأ تاي˘ضصو˘ت˘لأو تا˘ظ˘حÓ˘م˘لأ نأأ
هي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لأ بأو˘ن ا˘ه˘مد˘ق˘ي
يف مكحتلأ نيضسحتل ةدعاق‘ لكضشت
دبع نب راضشأأو .«يتاينأزيملأ ريدقتلأ
ةلجضسملأ سصئاقنلأ نأأ ىلإأ نمحرلأ
ةيرأدإأ» تلا˘ح˘لأ م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت
.«ة˘ي˘˘ب˘˘ضسا˘˘ح˘˘م تضسي˘˘لو ة˘˘ي˘˘ئأر˘˘جأو
سضرع˘لأ ةد˘م سصي˘ل˘ق˘ت سصو˘ضصخ˘بو
ريزولأ لاق ةينأزيملأ ةيوضست نينأوقل
لÓخ نم كلذ ىلإأ ىعضسي عاطقلأ نأأ
حÓ˘ضصإأو ي˘تا˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م˘˘لأ حÓ˘˘ضصإلأ
و˘ه ا˘م˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ح˘˘م˘˘لأ

م˘قر نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سصو˘ضصن˘م

ةيلاملأ نينأوق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ51-81
ديفنت نأأ ة˘مو˘كح˘لأ ل˘ث˘م˘م ح˘ضضوأأو

ةدم سصيلقت - , (2-سس) تاحÓضصإلأ
ىلأ ةينأزيملأ ةيوضست نوناق ةضشقانم
- ةيلاملأ نونا˘ق ي˘ل˘ت ي˘ت˘لأ ن˘ي˘ت˘ن˘ضس

3202 تأو˘˘˘ن˘˘˘ضس ن˘˘˘ي˘˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘˘ضس

مقر يوضضعلأ نوناقلل اقفو5202و

,ةيلاملأ نينأوقب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ51-81

ةيأد˘ب (1-سس) دي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عور˘ضشلأو

دكأأو6202. ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ن˘ضسلأ ن˘˘م
ةنر˘ضصع ي˘ف عور˘ضشلأ ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لأ
لÓ˘خ ن˘م ما˘ع˘˘لأ قا˘˘ف˘˘نلأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست
ةيلخأدلأ ةباقرلأو ةيفافضشلأ نيضسحت
تأريدقتلأ نأأ أزربم ,ةينأزيملأ ذيفنتل
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب تع˘˘ضضو ة˘˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ
ع˘م فر˘ضصلا˘ب ن˘ير˘˘مآلأ تا˘˘حأر˘˘ت˘˘قأ

ريغ تأدامتعلأ رابتعلأ يف ذخألأ
ةقباضسلأ تأونضسلأ يف ة˘كل˘ه˘ت˘ضسم˘لأ
ع˘ضضو˘لأ ى˘لإأ ر˘يزو˘لأ قر˘ط˘˘تو .ا˘˘ه˘˘ل

ز˘ي˘م˘ت يذ˘لأ و7102 ي˘ف د˘ئا˘˘ضسلأ
يديلقتلأ ريغ ليومتلأ ىلإأ ءوجللاب

ةيطغتل جد رايلم075 خضض مت ثيح
نكم ام ةيمومعلأ ةنيزخلأ تاجايتحأ

ةينويدملأ رييضست تايجاح ةيطغت نم
و كأرطانوضس يعم˘ج˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ينطولأ قودنضصلأ أذك و زاغلنوضس
جمانرب ليومت بناج ىلأ ,رامثتضسÓل
نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ د˘˘كأأو .لد˘˘ع تا˘˘˘ن˘˘˘كضس
تأدوهجم لذب ىلإأ ةجاحب عاطقلأ
. ةينأزيملأ تأدأريلأ ليضصحتل ربكأ

ل˘ي˘˘ضصح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘قأو˘˘ب سصو˘˘ضصخ˘˘بو
نم ديزأأ تغلب اهنأ ريزولأ حضضوأأ

اهبلغأأ لثمت جد رايلم58و فلأ21
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ل˘ضصح˘م ر˘ي˘غ غ˘˘لا˘˘ب˘˘م
لاج˘م ي˘فو . ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ تا˘مأر˘غ˘لأ
يبيرضضلأ بيرهتلأ ةحفاكمو سشغلأ
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تأءأر˘˘جإأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ذ˘˘خ˘˘تأ

لئاضسو ميمعتو ةيئاجفلأ ة˘با˘قر˘م˘لا˘ب
تأءأر˘جإأ سصر˘فو ة˘ث˘يد˘˘ح˘˘لأ ع˘˘فد˘˘لأ
دأدعإأ نع ريزولأ فضشكو . ةرتوفلأ
عيرضشتلأ يفلاخم˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘قا˘ط˘ب
امب كلذو يكنبلأو يلاملأو يئابجلأ
يف ةيعدرلأ ريبأدت˘لأ ذا˘خ˘تا˘ب ح˘م˘ضسي

نأاب ،قايضسلأ أذه يف ،ركذ و ،مهقح
يلودلأ ىوتضسملأ ىلع اقيضسنت كانه
عم تايقافتأ تعقو يتلأ لودلأ عم
سضييبت ةحفاكم لاجم يف رئأزجلأ
لي˘ضصح˘ت سصو˘ضصخ˘ب ا˘مأأو .لأو˘مألأ
تأدأريإلأ جراخ ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ تأدأر˘يإأ
كان˘ه نأا˘ب ر˘يزو˘لأ لا˘ق˘ف ،ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لأ
نم ةيلمعلأ هذه يف حضضأو نضسحت

درأو˘م˘لأ ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ لÓ˘˘خ

ةنضس جد رايلم9511 نم ةيداعلأ

ةنضس جد رايلم5493ر3 ىلإأ0102

ةيداعلأ ةيابجلأ تلقتنأ نيأأ7102,

56 ىلإأ8002 ةنضس ةئاملاب14 نم

نأا˘˘ب فدرأأو7102. ةنضس ةئام˘لا˘ب
جئاتن قيقحت بقترت هترأزو حلاضصم

ـب ليخأدملأ تعفترأ امدعب ةيباجيإأ

ر˘˘ضشع˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘ضسلأ ي˘˘˘ف%432

ف˘ع˘ضض سصو˘ضصخ˘˘ب ا˘˘مأأو .ةر˘˘ي˘˘خألأ

ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ضسر˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت

هنأاب ةموكحلأ لثمم لاقف ،ةفاضضملأ

ل˘م˘˘ع˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن ف˘˘ع˘˘ضض ن˘˘ع ج˘˘تا˘˘ن

هذه كرأد˘ت˘ب د˘عو ه˘ن˘كلو ةر˘تو˘ف˘لا˘ب

ط˘ي˘ضسب˘˘ت ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘ضسل سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

تا˘با˘ضسح ا˘مأأ .ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ تأءأر˘جإلأ

ريزولأ دكأأ دقف ،سصاخلأ سصيضصختلأ

سضفخل تأءأرجإلأ نم ةلضسلضس ذاختأ

امأأ0102 . ةنضس ذنم كلذو اهددع

م˘ي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإأ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

نأأ نمحرلأ دبع نب دكأأ عيراضشملأ

تلذ˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلأ

مجح سصي˘ل˘ق˘ت ل˘جأأ ن˘م تأدو˘ه˘ج˘م

رايلم311 قوفي امب مييقتلأ ةداعإأ

م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ ةدا˘عإأ ة˘ب˘ضسن نأأ أزر˘ب˘م ,جد

ةئاملاب01و5 نيب Óبقتضسم ددحتضس

. ىضصقأأ دحك
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رو˘˘ط˘˘ت نأأ ى˘˘لإأ رد˘˘ضصم˘˘لأ را˘˘ضشأأو
ةريتولاب كÓهتضسلأ دنع راعضسألأ

وه0202 يا˘م ى˘لإأ ة˘يو˘˘ن˘˘ضسلأ
م˘˘خ˘˘ضضت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ن˘˘ضسلأ لد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

،أرهضش21 سساضسأأ ىلع بوضسحم

يام ىلإأ9102 نأوج رهضش نم يأأ

ءأدتبأ ةرتفلأ سسفنب ةنراقم0202

يام ىلإأ8102 نأوج رهضش نم

يرهضشلأ ر˘ُي˘غ˘ت˘لأ فر˘عو.9102
يذلأ ،كÓه˘ت˘ضسلأ د˘ن˘ع را˘ع˘ضسأÓ˘ل
يام رهضش رعضس رضشؤوم روطت ربتعي

رهضش رعضس رضشؤومب ةنراقم0202
ةبضسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترأ ،ي˘ضضا˘م˘لأ ل˘ير˘فأأ

رُيغتلأ سصو˘ضصخ˘بو .ة˘ئا˘م˘لأ0.1

تاجت˘ن˘م˘لأ ة˘ئ˘ف بضسحو ير˘ه˘ضشلأ
تلجضس ةيئأذغلأ دأوملأ راعضسأأ نإاف

يف ةئام˘لا˘ب1.2 ةبضسنب اعا˘ف˘ترأ
ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ تفر˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح

4 يلأوح ةبضسنب اعافترأ ةجزاطلأ

ردضصملأ تأذ راضشأأ ا˘م˘ك .ة˘ئا˘م˘لا˘ب
دأو˘م˘لأ ي˘ف عا˘ف˘˘ترلأ أذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ
لكضشب ع˘جأر ة˘جزا˘ط˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
مح˘ل را˘ع˘ضسأأ عا˘ف˘ترأ ى˘لإأ ي˘ضسا˘ضسأأ

اطاطبلأو (ةئاملاب7.33 +) جاجدلأ

هكأو˘ف˘لأو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.32 +)

راضشأأو .(ةئاملاب2.6 +) ةجزاطلأ
نأأ ى˘لإأ ىر˘خأأ ة˘ه˘˘ج ن˘˘م نأو˘˘يد˘˘لأ

تلج˘ضس ىر˘خأأ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسأ أدأو˘م

8.8-) سضيبلأ اميضس ل اضضافخنأ

1.0-) ةجزاطلأ رضضخلأو (ةئاملاب

ةيئأذغلأ دأوملل ةبضسنلابو .(ةئاملاب
را˘ع˘ضسألأ تفر˘ع د˘ق˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘˘ضصلأ

2.0+ ة˘ب˘ضسن˘ب لد˘˘ت˘˘ع˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ

يضضاملأ يام رهضش لÓخ ةئاملاب

يف،0202 ليرفأأ رهضشب ةنراقمو
دأو˘˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘ضسأأ تفر˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح

ةئاملاب2.0+ ـب اعافترأ ةعنضصملأ
تامدخلأ راعضسأأ تدهضش لباقملاب
دأوملأ تاعومجم بضسحبو .أدوكر
را˘ع˘ضسأأ تفر˘ع د˘˘ق˘˘ف تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأو
تأز˘ي˘ه˘ج˘تو ثا˘ثألأ تا˘عو˘م˘ج˘˘م

8.0 ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘ب ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ ثي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لأ

تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م تفر˘˘عو ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ح˘˘˘ضصلأ

2.0 ـب رد˘ق˘ي ا˘عا˘ف˘ترأ ة˘˘يد˘˘ضسج˘˘لأ

ةيبرتلأ تاعومجم راعضسأأو ةئاملاب

ةبضسنب اعافترأ هيفر˘ت˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأو

سسم˘خ˘لأ لÓ˘خو .ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب (1.0+)

دهضش0202 ةنضس نم ىلوألأ رهضشأأ
كÓهت˘ضسلأ د˘ن˘ع را˘ع˘ضسألأ ر˘ضشؤو˘م

ىلع ،ةئا˘م˘لا˘ب31.2 ـب ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ
دأوملأ راعضسأأ سضافخنأ نم مغرلأ

نع مجانلأ ةئاملاب5.0 ـب ةيئأذغلأ

راعضسأل ةئاملاب4.1 يلأوحب عجأرت
رضسفيو .ةجزاطلأ ةيحÓفلأ دأوملأ

لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لأ عا˘˘ف˘˘ترلأ أذ˘˘˘ه
ةنضسلأ نم ىلوألأ ةضسمخلأ رهضشألأ
ةيئأذغلأ دأوم˘لأ عا˘ف˘ترا˘ب ة˘يرا˘ج˘لأ

علضسلأو ةئاملاب3.0+ ـب ةعنضصملأ

ةئاملاب9.4+ ـب ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ضصم˘˘˘˘لأ

لÓخ ةئا˘م˘لا˘ب9.2+ تا˘مد˘خ˘لأو
.ةينمزلأ ةرتفلأ سسفن
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تÓضصأوملأو ديربلأ ةرأزو تنلعأأ
ةيفيك نع ،ةيكلضسÓلأو ةيكلضسلأ
ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘ضشألأ بح˘˘ضس
.د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ز˘˘كأر˘˘˘م ن˘˘˘م لأو˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
هنأأ اهل نايب يف ،ةرأزولأ تحضضوأأو
ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ سصا˘خ˘ضشأÓ˘ل ن˘كم˘˘ي
ع˘˘فد˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘ضسو ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ضسلأ

ة˘ط˘ضسأو˘˘ب ،ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلأ

قّدا˘ضص˘ُم˘لأ كو˘كضصلأ لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ

باضسح نم تÓيوحتلأ وأأ اهيلع

يديرب كضص ميدقت وأأ باضسح ىلإأ

˘ما˘˘ظ˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلأ ة˘˘˘ضصا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

تراضشأأو .ةيفر˘ضصم˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأ

نايبلأ هنّمضضت ام مهأأ ىلإأ ،ةرأزولأ

تاي˘ل˘م˘ع لو˘ح سسمأأ مو˘ي ردا˘ّضصلأ

ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع لأو˘˘˘مألأ بح˘˘˘ضس

نأأ يلاتلاك وهو ةيديربلأ بتاكملأ

ةمزأأ هتضضرف دقو يفرظ ءأرجإلأ

سضع˘ب ا˘هد˘ه˘ضشت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ي˘˘ضسلأ

ر˘ج ،د˘ير˘ب˘لأ ز˘كأر˘م
ّ

لوأدت سصق˘ن ءأ

ةيحضصلأ ةمزألأ ّلظ يف ةلويضسلأ

ن˘ّم˘ضضت˘˘ي و91.-دي˘فو˘ك ءا˘بو˘ل

نينطأوملل ةيولوألأ ءاطعإأ ءأرجإلأ

ي˘ف ،«ن˘ي˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘ضشألأ»

م˘˘˘هرو˘˘˘جأأ بح˘˘˘ضس تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع

تقؤو˘م˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو م˘ه˘تا˘ضشا˘ع˘مو

لأو˘˘˘مألأ بح˘˘˘ضس تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل

نيزئاحلأ نييون˘ع˘م˘لأ سصا˘خ˘ضشأÓ˘ل

ة˘يرا˘ج ة˘يد˘˘ير˘˘ب تا˘˘با˘˘ضسح ى˘˘ل˘˘ع

.«تاكرضشلأ و تاضسضسؤوملأ»
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ناضسنإلأ قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ حر˘ت˘قأ
رو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لأ ةدو˘˘ضسم ن˘˘م دأو˘˘م ر˘˘ضشع فذ˘˘˘ح

أأدبم قيقدت ا˘ه˘ن˘م˘ضض ن˘م ةدا˘م18 ليدع˘تو
اهنواعتو اهنزأو˘تو تا˘ط˘ل˘ضسلأ ن˘ي˘ب ل˘ضصف˘لأ
ةيناكمإأ نم نكمم دح دعبأأ ىلإأ سصيلقتلاب

.تا˘ط˘ل˘ضسلأ ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘ضس يأأ نا˘ي˘˘غ˘˘ط
لوح ةضصاخ˘لأ ه˘ت˘م˘ها˘ضسم سسل˘ج˘م˘لأ ل˘ضسرأأو
دعملأ روتضسدلأ ليدعتل يديهمتلأ عورضشملأ

ةضسائر حلاضصم ىلإأ ءأربخلأ ةنجل فرط نم
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تن˘˘م˘˘ضضت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ
عورضشملأ ماكحأأ فلتخم تضسم تاحأرتقلأ
هنأأ هل نايب يف سسلجملأ حضضوأأو .يديهمتلأ

ةجابيد نم تأرقف (01) رضشع ليدعت» حرتقأ
يفو ،ةفاضضإلاب وأأ فذحلاب ءأوضس ،روتضسدلأ

لا˘خدإأو ،ة˘غا˘ي˘ضصلأ ةدا˘˘عإا˘˘ب نا˘˘ي˘˘حألأ سضع˘˘ب

ةدا˘˘عإا˘˘ب ءأو˘˘ضس ، ةدا˘˘م18 ى˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت
فذح» ىلإأ ةفاضضإلاب ، «ةفاضضإلاب وأأ ةغايضصلأ

دأو˘˘م (4) ع˘˘برأأ ة˘˘فا˘˘ضضإأو دأو˘˘˘م (01) ر˘˘ضشع
تا˘حأر˘ت˘قأ ي˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م م˘˘هأأ ن˘˘مو .»ةد˘˘يد˘˘ج
بضسح— ناضسنإلأ قوقحل ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ
ة˘جا˘ب˘يد ي˘ف ح˘ير˘ضصلأ سصن˘لأ» —نا˘ي˘ب˘˘لأ تأذ

وه4591 ربمفون لوأأ نايب نأأ ىلع روتضسدلأ
رو˘ت˘ضسد˘لأ ما˘كحأل يد˘بألأ يدا˘م˘لأ رد˘ضصم˘لأ
يذلأ وه نايبلأ كلذ نأأ ثيح نم يرئأزجلأ
ىنبي نأأ بجي يتلأ سسضسألأو ئدابملأ ددحي

يف يروت˘ضسد˘لأو ي˘ضسا˘ي˘ضسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نم ريثكلأ ليدعت» اضضيأأ حرتقأ امك .»رئأزجلأ
بابلأ نم لوألأ لضصفلأ يف ةدرأولأ ماكحألأ
ل˘يد˘ع˘ت˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ عور˘ضشم˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ
تايرحلأو قوق˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو رو˘ت˘ضسد˘لأ

ةدا˘˘عإا˘˘ب وأأ ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب ءأو˘˘ضس ، ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘˘ضسألأ
،فذ˘ح˘لا˘ب نا˘ي˘حألأ سضع˘ب ي˘فو ، ة˘غا˘˘ي˘˘ضصلأ

نا˘ضسنإأ قو˘ق˘ح ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘ن˘ب فد˘˘ه˘˘ب كلذو
نمو .»روتضسدلأ بلضص يف ةيقأرو ةيقيقح
م˘ي˘عد˘ت» كلذ˘ك سسل˘ج˘م˘لأ تا˘˘حأر˘˘ت˘˘قأ ن˘˘ي˘˘ب
اهنزأوتو تاطلضسلأ نيب لضصفلأ أأدبم قيقدتو
نم نكمم دح دعبأأ ىلإأ سصيلقتلاب اهنواعتو
ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ة˘ط˘˘ل˘˘ضس يأأ نا˘˘ي˘˘غ˘˘ط ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ
ةيعير˘ضشت˘لأ ن˘ي˘ت˘ط˘ل˘ضسلأ ءا˘ط˘عإأو تا˘ط˘ل˘ضسلأ

نم ةلدابتم طغضضو ريثأات لئاضسو ةيذيفنتلأو
ءا˘ط˘عإأو ن˘ي˘ت˘يو˘ق ن˘ي˘ت˘ط˘ل˘ضس ا˘م˘ه˘ل˘ع˘ج ل˘جأأ
ةيلÓقتضسلأ تأودأأ لك ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ

كلذو ،ةيعيرضشتلأو ةيذيفنتلأ نيتطلضسلأ نع
ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘ضضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ل˘˘ع˘˘ج˘˘ب
تاضصاضصتخلأو نيوكتلأ ثيح نم ،ةيضساضسأأ
ءاضضقلأ زاهجل ةقحلأ ةيلÓقتضسلأ سسيركتل

ةيميلقإلأو ةيلودلأ ريياعملل اقفو ،يضضاقلأو

حرتقأ امك .»نأا˘ضشلأ أذ˘ه˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع فرا˘ع˘ت˘م˘لأ

ءاطعإاب ةيروتضسدلأ ةلأدعلأ ميعدت» سسلجملأ

اهنكمت يتلأ لئاضسولأ ةيروتضسدلأ ةمكحملأ

اهلمعب موقت ةيمومعلأ تاطلضسلأ لعج نم

،روتضسدلأ ماكحأل مراضصلأ مأرتحلأ راطإأ يف

رودب موقتل ةمزÓلأ لئاضسولأ اضضيأأ اهئاطعإأو

«ةيضساضسألأ ه˘تا˘ير˘حو نا˘ضسنإلأ قو˘ق˘ح ي˘ما˘ح

ةيراضشتضسلأو ةيباقرلأ تائ˘ي˘ه˘لأ ح˘ن˘م» أذ˘كو

تاطلضس روت˘ضسد˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘ضصن˘م˘لأ

يف Óماك اهرودب مايقلأ نم اهنكمت ةيفاضضإأ

ةطونملأ ةباقرلاب مايقلأو ةراضشتضسلأ ميدقت

ةيعيرضشتلأ نيتطلضسلأ مامأأ قيرطلأ ديبعتل اهب

ىلع ةيروتضسدلأ امهرأودأاب مايقلل ةيذيفنتلأو

.»هجو نضسحأأ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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طرافلأ يام رهصش ةياهن ةئاملاب9.1 تغلب رئأزجلأ يف مخصضتلأ ةبصسن

ةئاملاب1.2 ةبضسنب ةيئاذغلا داوملا راعضسأا يف عافترإا

رخأأ ىلإأ باصسح نم ليوحتلأ وأأ اهيلع قداصصملأ كوكصصلأ

ةحاتملا ةيباتكلا عفدلا لئاضسو ربع لاومأ’ا بحضس ىلإا تاكرضشلا وعدي رئازجلا ديرب

دحأو ماع يف ةنيزخلأ تاجايتحإأ ةيطغتل ةعوبطملأ لأومألأ نم جد رايلم075 خصض

6202 نم ءدب ةنضسل ةينازيملا ةيوضست نيناوقل سضرعلا ةدم سصيلقت

ةصسائرلأ ىلإأ هتاحرتقم لصسرأأ

روتضسدلا ةدوضسم نم ةدام18 ليدعت حرتقي ناضسنإ’ا قوقح سسلجم

ةيليوج03 سسيمخلأ موي ةياغ ىلإأ

 بئارضضلل ةماعلا ةيريدملا
تاحيرضصتلا باتتكإا لجأا ددمت

ليخادملاو جئاتنلل ةيونضسلا
لكضشب ديدمتلأ ررقت هنأأ بئأرضضلل ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ
جئاتنل˘ل ة˘يو˘ن˘ضسلأ تا˘ح˘ير˘ضصت˘لأ با˘ت˘ت˘كأ ل˘جأل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسأ

نم تدكأأ ةحلضصملأ تأذل نايب بضسح كلذو. ليخأدملأو
جئاتنلل ةيونضسلأ تاح˘ير˘ضصت˘لأ با˘ت˘ت˘كأ ل˘جأأ د˘يد˘م˘ت ه˘لÓ˘خ

ةياغ ىلإأ ،«11يج» و «4يج» و «1ج»  ةلضسلضس ليخأدملأو

را˘طإأ ي˘ف ،كلذ ي˘تأا˘˘يو0202. ةيليو˘ج03 سسيمخلأ مو˘ي
،مهتاطاضشن فانئتضسأ يف نييداضصتقلأ ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ق˘فأر˘م
،ةيريدملأ تعد ،هيلعو .ةيئابجلأ مهتابجأو مامتإأ ليهضستو
ةيرورضضلأ تأءأرجإلأ ذاختل ،نيينعملأ ةبيرضضلاب نيفلكملأ

يأأ بنجت لجأأ نم ةددحملأ لجألأ يف ةيئابجلأ مهتابجأو ءأدأل
يف تنلعأأ دق ةيلاملأ ةرأزو تناكو .ةعقوتم ريغ لكاضشم
ءان˘ت˘قأ لا˘جأأ د˘يد˘م˘ت ن˘ع ي˘لا˘ح˘لأ عو˘ب˘ضسلأ ن˘م ق˘با˘ضس تقو

ره˘ضش ن˘م51ـلأ ةياغ ىلإأ تأرا˘ي˘ضسلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ة˘م˘ي˘ضسق˘لأ
يف نينطأوملأ ةمهم ليهضست لجأأ نم كلذو .يراجلأ ةيليوج
لجأأ نم ةلوجلأ اهترقأأ يتلأ تأءأرجإÓل اقيبطت و اهئانتقأ

.«91ديفوك» دجتضسملأ انوروك ءابو راضشتنأ ةبراحم
S°∏«º.±

يمهاصست نكصسم005 عورصشم فقوت ةيصضق
ةبانعب ةرورعزوب  يف

ايباتك ’اؤوضس هجوي يبيرع نضسح بئانلا
 نكضسلا ريزو ىلإا

نكضسلأ ريزو ىلإأ يباتك لأؤوضس يبيرع نضسح بئانلأ هجو

نكضس005 عورــضشم ةــيعضضو لوح ةنيدملأو نأرمعلأو
،ةــبانع ةيلوب يـنوبلأ ةرئأد ةرورــعزوب يـــحب يـمـهاضست

تاــفلملأ نـــيب نــم هربتعأو5002 ةـنضس ذنم فــقوتملأ

ةنضس51 ذــنم رــتضستلأو سضومغلاب ةاـــطغم تلأزل يـــتلأ

ةــغي˘ضصب ن˘كضسم005زاـج˘نإأ عور˘ضشم دــج˘˘ن مو˘˘ي˘˘لأ ى˘˘لإأ
ةرئأدب ةرورـعزوب يح يف ي˘م˘ها˘ضست˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ن˘كضسلأ
يقرملل دـنضسملأ عورضشملأ أذهف ،ةــبانـع ةيلو يف  ينوبلأ
لكل ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ قر˘ط م˘غرو «أ.ع.أ .خ» ى˘م˘ضسم˘لأ يرا˘ق˘ع˘لأ
يف كنبلأ عورضشو تاقحتضسملأ ةفاكل مهديدضست دعب بأوبألأ
عضضولأ نأأ لإأ نيينعملأ بتأور نم ةيرهضشلأ طاضسقألأ عاطتقأ

ىلع ةحورطم تلأزل ةيضضقلأ نأأ املع ،هـلاح ىلع لأزل
ةلولأ نم دــيدعلأ بـقاعت دـــقو ،ةـلودلأ سسلجم ىوتضسم
دــحأأ أأرجتي نأأ نود نــييزكرملأو نييلحملأ نيلوؤوضسملأو
نأأ د˘كأأو .ةــي˘لا˘كضشإلأ هذـه ة˘ل˘ح˘ل˘˘حو فـل˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع

نوكبي ةرورعزوب يح يف نكضس005 عورضشمب نيينعملأ

در˘ضشت˘لأو ءأر˘كلأو بع˘ت˘لأ م˘ه˘ق˘هرأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘ضس51 ذنم
ةرأزولأ نم بلا˘طو ،لو˘ه˘ج˘م˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لأ ن˘م فو˘خ˘ت˘لأو
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأو عور˘ضشم˘لأ أذـه ف˘˘قو˘˘ت تا˘˘ضسبÓ˘˘م ف˘˘ضشكب
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ م˘ث ن˘مو ن˘ي˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأ ن˘ي˘ب˘ب˘ضست˘م˘لأ
يف  قيقحتلأو يرحتلأ ةرورضضب بلاطو ،مهنأاضش يف ةبضسانملأ

، عورضشملأ أذه فقوت ىلع نورتضستي نيذلأ نيذفانلأ ةيوه
ن˘ع لءا˘ضست ةرأزو˘ل˘ل ه˘مد˘ق يذ˘لأ ل˘ضصف˘م˘لأ سضر˘ع˘لأ دـع˘بو
.اهنورضشابيضس يتلأ ةيلاجعتضسلأ تأءأرجإلأ

S¢.Q 

 .يصضاملأ يام رهصش ةياهن ةئاملاب9.1 غلب رئأزجلأ يف مخصضتلل يونصسلأ لدعملأ نأأ تايئاصصحإلل ينطولأ نأويدلأ دكأأ
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دد˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف زوا˘˘ج˘˘ت تقو ي˘˘˘ف

50 اهنم ،ةلاح05 ءابولا تايفو
ـلا نو˘سضغ ي˘ف تل˘ج˘˘سس ت’ا˘˘ح

،ةكيرب ةنيدمب ةريخأ’ا ةعاسس42
نم ،رامعأ’ا فلتخم نم اياحسضل
ى˘ت˘حو لو˘ه˘ك ،ن˘ي˘ن˘سسم م˘ه˘ن˘ي˘˘ب
لماحلا ةأارملا رارغ ىلع ،بابسش
وهو ،ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق تي˘فو˘ت ي˘ت˘لا
،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا

ةر˘˘سسأا ءÓ˘˘ت˘˘ما د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘˘سصخ
رمأ’ا ،اهرخأا ن˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
مÓسستسس’ا نم اعون قلخ يذلا
اددع اذكو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ىد˘ل
سسوريفلا تابو ،نين˘طاو˘م˘لا ن˘م
جرا˘خ ن˘ي˘با˘سصم˘لا ىد˘ل ر˘سشت˘ن˘˘ي
هنم رث˘كأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا راو˘سسأا
يف لجسسملا زجعلا ءارج ،اهلخاد
اذ˘كو ى˘سضر˘م˘لا ل˘ج با˘ع˘ي˘ت˘سسا
رمأ’ا ،م˘ه˘ت˘با˘سصإا ي˘ف كو˘كسشم˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ح يذ˘˘˘لا
ت’احلا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بأ’ا ة˘ي˘ح˘سصلا

ل˘ي˘ب˘سس ءÓ˘خإاو ة˘˘ي˘˘سصع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
وعدت ’ يتلاو مهتلاح ةرقتسسملا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘م ق˘˘ل˘˘ق˘˘ل˘˘ل
نم نوناعي ’و جÓعلل اوباجتسسا
ددع برتقي ثيح ،ةنمزم سضارمأا
ةلاح لوأا ليجسست ذنم نيباسصملا

009 ىلإا يسضاملا سسرام ةنتابب
يذلا يعولا مادعنا لظ يف ةلاح
عيسسوت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب م˘ها˘سس
يملاعلا سسوري˘ف˘لا را˘سشت˘نا ةر˘ئاد
لÓ˘خ ع˘قو˘ت˘يو اذ˘ه .د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا
راسشت˘نا فر˘ع˘ي نأا ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا
قي˘ب˘ط˘ت م˘ت ا˘م اذإا ا˘ع˘جار˘ت ءا˘بو˘لا
،ةمارسص رثكأاب ةيئاقولا تاءارج’ا
دق ةري˘خأ’ا تارار˘ق˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سس
ي˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا تع˘˘˘ن˘˘˘م
حارفأ’ا ةماقا ةبسسن نم سصلقتسس
بناج ىلإا اذه ،ةي’ولاب مئ’ولاو
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘سس’ا قاو˘˘˘سسأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘غ
تفر˘ع ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘سشا˘م˘لا قاو˘سسأاو
ف˘ي˘ف˘خ˘ت د˘ع˘ب ا˘ب˘ي˘هر ا˘ظا˘ظ˘ت˘˘كا
ةدوعب حامسسلاو يحسصلا رجحلا
ل˘م˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سضع˘ب

يف ةيلوؤوسسملا لك نطاوملا اهيف

ّهجوا هغولبو ءابولا رؤوب راسشتنا

عا˘ف˘تر’ا نا ر˘ي˘غ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب

96 مث03 ىلإا ءابولل ئجافملا

ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي ي˘˘˘ف تل˘˘˘ج˘˘˘سس ة˘˘˘لا˘˘˘ح

عجارت ليج˘سست هÓ˘ت ن˘ي˘ق˘حÓ˘ت˘م

70 ى˘لإا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا

د˘˘˘يد˘˘˘ع حر˘˘˘ط ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف ت’ا˘˘˘˘ح

،ة˘˘ن˘˘كا˘˘˘سسلا ىد˘˘˘ل ت’ؤوا˘˘˘سست˘˘˘لا

ىلعو ةينعملا تاهجلا نيبلاطم

ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار

راسشتنا ةطراخ لوح تاحيسضوت

اسصوسصخ ،هفحز ةروريسسو ءابولا

ما˘قرأ’ا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘كلا سضقا˘ن˘ت˘لاو

ةرازولا فرط نم اه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا

ر˘سشن ا˘ه˘ي˘لإا ل˘كو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا

بارتلا ربع ايموي ديفوك تاباسصإا

ةيقيقحلا ماقرأ’ا نيبو ،ينطولا

لÓخ ةنتاب هدهسشت يذلا عقاولاو

ذنم اسصوسصخ ةريخأ’ا عيباسسأ’ا

ددع بناج ىلإا اذه ،رطفلا ديع

حيرسصتلا متي مل يذلا تايفولا

رقتسساو ،ةظحل˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ه˘ن˘ع

يف ،بيهر لكسشب داز هنأا مغر

ت’ا˘˘ح ن˘˘ع ف˘˘سشكلا را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا

ىلإا دعب ىرثلا ىراوت مل تايفو

ا˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع عا˘˘سضخا ن˘˘ي˘˘ح

ذا˘خ˘ت’ سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع ف˘سشكل˘ل

ت’احلل ةمئÓملا نفدلا تاءارجإا

ةهج ن˘م .ا˘ه˘مد˘ع ن˘م ة˘با˘سصم˘لا

اميسس ةي’ولا ونطاوم قلعي ىرخأا

ةرو˘ط˘خ م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘عاو˘لا م˘ه˘ن˘م

تاطلسسلا يف ةريبك ’امأا ءابولا

ي˘لاو ا˘ه˘سسار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ر˘˘ث˘˘كا تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

تاهج˘لا نأاو ا˘سصو˘سصخ ة˘مار˘سص

يف ةركلا تمر دق دÓبلل ايلعلا

ا˘˘م ق˘˘فو فر˘˘سصت˘˘ل˘˘ل م˘˘ها˘˘˘مر˘˘˘م

ءابولاب ةسصاخلا فورظلا هيسضتقت

كرحتيسس لهف ،ةقطنم لك ربع

ةثراك ةنتاب بينجت لجأ’ دوهزم

لظ يف قف’ا يف حولت ةيقيقح

ف˘ي˘خ˘م˘لاو عز˘˘ف˘˘م˘˘لا را˘˘سشت˘˘ن’ا

.ءابولل

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ت’ؤواصستلا ديدع حرطت ةنتابب91 ديفوك ماقرأا

ةكيربب ةديدج50 اهنم ةلاح05 نع ديزي ام دصصحت ءابولإ تايفو
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ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع عفترا

ىلإا، فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع

ثيح ، اهعقوتي دحأا نكي مل ماقرأا

ايموي لجسست ةقطنملا تحبسصأا

ى˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘عأا

تلسصو ثيح ، ينطولا ىوتسسملا

موي يف ةلاح84 ىلإا سسمأا لوأا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘˘سصوو ، ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو

ةيادب ذن˘م ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘با˘سصإ’ا

ةلاح0021 ى˘لإا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو .ةد˘˘كؤو˘˘م

بور˘سص ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

سسمأا موي ةملعلا ةنيدمب ريثخلا

بب˘سسب ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو3 ةافو
رمأ’ا قلع˘ت˘ي و ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةنسس66 رمعلا نم غلبي لجرب
ةأارما و ،ةملعلا ةيدلب نم ردحني

زوجع و ةنسس06 رمعلا نم غلبت

فسسوي ىفسشتسسمب و ،ةنسس28
بونج لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي
حلاسصملا تلجسس، فيطسس ةي’و
امك زوجع ةافو سسمأا ةليل ةيبطلا
لجر ةافو سسما لوا ةليل تلجسس
ي˘˘ف غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘نورو˘˘˘كلا بب˘˘˘سسب
،ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسم˘˘خ˘˘˘لا

فاي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘بو
لوأا لجسس نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب

بب˘سسب تا˘ي˘˘فو ت’ا˘˘ح4سسمأا

ةيبلاغ لازت و، انوروك سسوريف
عبسشت ةلاح دهسشت تايفسشتسسملا

لاحلا وه ام لثم ،ةقوبسسم ريغ
ناملو نيع ىفسشتسسمل ةبسسنلاب

دكؤوم اهبلغأا371 هب دجاوتت يذلا
ليلاحتلا ةطسساو˘ب و ر˘ي˘نا˘كسسلا˘ب

مهتلاح21 مهنيب نم و ،ةيربخملا
تي˘ب˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت ر˘ق˘ت˘سسم
نأاب انملع رخآا بناج يف . بابسشلا

ن˘ع ف˘سشكلا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
يعما˘ج˘لا رو˘ن˘ت˘لا د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘سس
سسمأا عرسش دق، فيطسس ةنيدمب
ةل˘حر˘م˘ك تا˘ن˘ي˘ع˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت ي˘ف
مايأ’ا يف موقي نأا ىلع ،ةيبيرجت

وهو، ةيربخملا ليلاحتلاب ةمداقلا

ىلع ءابطأ’ا دعاسسيسس يذلا رمأ’ا

ةطسساوب تاباسصإ’ا نع فسشكلا

، ة˘عر˘سسب ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

ثيح ةداعلا هيلع ترج ام سسكع

ى˘˘لإا ل˘˘سسر˘˘ت تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا تنا˘˘˘ك

و يبطلا مقاطلا رظني و ةنيطنسسق

مايأ’ا01 نع ديزت ةدم سضيرملا

نإا سضيرملا ةلاح نم دكأاتي يكل

، ’ مأا انوروكب باسصم Óعف ناك

ن˘˘ع ع˘˘ير˘˘سسلا ف˘˘سشكلا نا ا˘˘م˘˘ك

ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

اريثك دعاسسي ةيربخملا ليلاحتلا

.ةيئابولا تاقيقحتلا ةيلمع

 ةيبيرجت ةلحرمك لمعلا يف عرصشي انوروك صسوريف نع فصشكلا ليلاحت ربخم

فيطصسب انوروك سسوريفب تايفولإ و تاباصصإ’إ ددع عافترإإ لصصإوت
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ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ئاود˘˘˘لا تع˘˘˘ّسسو
ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘طرا˘خ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
اديدحتو ةي’ولا ميل˘قإا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
تاباسصإ’ا نم اريبك اددع تلجسس
نيمويلا لÓخ انوروك سسوريفب
ة˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف كلذو ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا
لمعلاو سسوريفلا راسشتنا فقول

ةطقن ىلإا رومأ’ا ةدوع مدع ىلع
هترهظأا يذلا مكحتلا دعب رفسصلا

ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘˘ه
ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو

هذه نع يئاهن لكسشب يحسصلا

عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تر’ا ع˘˘˘˘˘فدو .ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا

تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ي˘ف در˘ط˘سضم˘لا

ىوتسسم ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و

ةي’ولا تسصحأا ثيح نييسضاملا

فرظ يف ةلاح72 نع لقي’ ام

اهب˘ل˘غأا تنا˘ك ط˘ق˘ف ة˘عا˘سس84

امم ةنسسكاتو ةيل˘ي˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب

نيباسصملل يلا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ع˘فر

ةمسصاع ىوتسسم ىلع سسوريفلاب

ةباسصا341 ى˘لإا سشي˘نرو˘كلا

ىلإا لج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘لا˘ب

ةيئابولا تاقيقحتلا ةرئاد عيسسوت

قطانملا ىوتسسم ىلع اسصوسصخ
مايأ’ا وباسصم اهنم ردحني يتلا
ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةقطنملا ىتحو ةيليملاو ةنسسكات

01 بيسصأا يتلا ةرÓب ةيعانسصلا
لÓخ انوروك ءابوب اهلامع نم
نلعأا امك ، نيي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

ىلع ةديدج تاءارجا ذاختا نع
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم
دو˘ي˘ق سضر˘فو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘لا˘˘ب ةرÓ˘˘ب

ن˘يذ˘لا لا˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مرا˘˘سص
ةريخأ’ا هذهب م˘ه˘طا˘سشن نو˘لوااز˘ي
سضعب نم مهنم نيردحنملا اميسس
ريبك راسشتنا فرعت يتلا تاي’ولا

دد˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف تف’ د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘سصتو

ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا

ء’ؤو˘ه م˘˘ها˘˘سسي نأا ة˘˘ي˘˘سشخ كلذو

ىلع سسوريفلا راسشتنا يف لامعلا

ةيعانسصلا ةقطنملاب عسساو قاطن

ي˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’ا˘ب ى˘˘ت˘˘ح وأا ةرÓ˘˘ب

هذ˘˘ه جرا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نوددر˘˘˘ت˘˘˘ي

عورسش ع˘م ا˘سصو˘سصخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

قاحت˘ل’ا ي˘ف ء’ؤو˘ه ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

بسصانمب ىرحأ’اب وأا مهتاسشروب

اوناك ةيرابجا ةلطع دعب مهلمع

ةثÓث وحن لبق اهنم اودافتسسا دق

ىلوأا روهظ عم ىرحأ’اب وأا رهسشأا

ىلع انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا

.لجيج ةي’و ىوتسسم

 نيموي يف ةلاح72 ليجصست

 لجيجب ةيئابولإ تاقيقحتلإ عيصسوت

ديدع تفرع ذإا ،ءابولل عيطقلا راصشتن’او انمازت كلذو،91 ديفوك تايفو ددع يف اظوحلم اعافترا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ،ةنتاب ةي’و تلجصس
،نييلاتتم نيمويل ،تاباصص’ا ددع ثيح نم اينطو ةدايرلا لتحت ةنتاب ةي’و نم تلعج ،نينطاوملا نم ريبك ددع ةباصصإا ةي’ولا قطانم
صسمأا اهنع حاصصف’ا مت تاباصصإا70 لصسجتو مقرلا اهدعب عجارتيل ،ريناكصسلا قيرط نع ةصصخصشم ةدكؤوم ةلاح98 ةنتاب ةي’و مهب تلجصس

.ةعصشأ’او ريناكصسلاب ةصصخصشملا ت’احلا تارصشع ىلإا فاصضت ،انوروك صسوريف يصشفت دصصرو ةعباتم ةنجل فرط نم لوأ’ا

صسارهأا قوصس

انوروك سسوريفب ةباصصم لماحل ةحجان ةيرصصيق ةيلمع ءإرجإإ
ةجيدخ رونب نب لفطلاو مأ’ا بكرمب تايلمعلا مسسق ىوتسسم ىلع انوروك سسوريفب ةباسصم ةسضيرمل -ةيرسصيق- ةيلمع ءارجإا سسمأا موي مت
هبسشلا و يبطلا مقاطلا  ماق ثيح ،ةيلمعلا دعب و لبق ةيئاقولا تاطايتحإ’ا عيمج ذخأا عم ةسصاخ فورظ يف ةيلمعلا تمت دق و .سسارهأا قوسسب
.ةيبطلا ةباقرلا تحت ةديج ةحسص يف اهلفطو مأ’ا دجاوتتو .ةيلمعلا حاجنإا ىلع رهسسلاب يبطلا

GC.T¢

 ةي’ولا ةمصصاعب ةلاح14 اهنم جÓعلا تحت دجوت ةلاح76

 ةلصشنخ ةي’وب انوروك سسوريفب ةباصصإإ291
عفتريل انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإا3 نينث’ا موي ةلسشنخ ةي’و تلجسس

اسضيأا لجسس امك ، ةدكؤوم ةباسصإا291 ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا ت’احلا ددع
رجح̆لا تح˘ت ا̆نا˘ك ا̆نورو˘ك سسور˘ي˘ف̆ب ن˘ي̆با˘سصم ن˘ي˘سصخ˘سش ن˘م ر˘ث˘كأا ةا˘فو

تلجسس ةريخأ’ا ةعاسس84 لÓخ و ، ةلسشنخ ةنيدمب ةباحسسوب يلع ىفسشتسسمب

ىلإا ةيريدملا نايب راسشأا امك ، ( دحأ’ا و نينث’ا يموي ) ةديدج ءافسش ةلاح62

) ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب اهسصيخسشت مت جÓعلا تحت ةلاح76 دوجو
ةي’و يف ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةحسصلا ةيريدم نايب ركذو .( ريناكسسلا

ةي’ولا نإاف ،نينث’ا موي ءاسسم ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب رسشن يذلا ةلسشنخ

يف ةلجسسملا ت’احلا ددع لسصيل انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإا3 تلجسس

نأا نايبلا فاسضأاو ، ليلاحتلا ربخم نم ةدكؤوم ةلاح291 ىلإا ةلسشنخ ةي’و

ىلإا سسوريفلاب ةباسصم ت’اح60 لثامت نينث’ا مويلا كلذ يف تلجسس ةي’ولا

76 دوجو ةيريدملا تسصحأا امك ، ءافسش ةلاح02 تلجسس مويب اهلبقو ءافسشلا
تايفسشتسسمب جÓعلا تحت ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم ةلاح

ىفسشتسسمب ةلاح41 و ةلسشنخب ةباحسسوب ىفسشتسسمب ةلاح14 اهنم ةي’ولا

ليجسست نع ةعاسس رخآا رداسصم تفسشكو .سسياق ىفسشتسسمب ةلاح21 و راسشسش

ةيسضاملا ةعاسس84 يف ةلسشنخب ةباحسسوب ىفسشتسسمب رجحلا لخاد ةافو يتلاح

 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä.ةحسصلا ةيريدم امهنع نلعت مل

ةافو ةلاح28 و جÓعلل عصضخت ةلاح002 نم رثكأا

ةباصصإإ4061 نع فصشكي ةليصسملإ يلإو
 انوروك سسوريفب

ةي’ول يئ’ولا يبعسشلا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا لاغسشأا سسما ءاسسم تقلطنا
سسيئر نيدلا رون ردقم ديسسلا ةسسائرب سسلجملا رقمب ت’وادملا ةعاقب ةليسسملا
و ،ةليسسملا ةي’و يلاو، اجرعلا خيسشلا روسضحبو ،يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا
ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاردم ,ةي’ولل ماعلا نيمأ’او يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا ءاسضعأا
سسيئر لخدت ، هيلع ةقداسصملا و ةرودلا بتكم ليكسشت دعب رئاودلا ءاسسؤور،
يذلا يلاولا ديسسلل ةملكلا لاحأا و ةيبيحرت ةملكب يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا
ةيئابولا ةيعسضولا اذك و تاعاطقلا عيمج يف ةي’ولاب ةيومنتلا ةيعسضولا حرسش
عافترا نع فسشك ثيح ةليسسملا ةي’وب انوروك ةحئاج يسشفت ءارج ةي’ولاب

002 نم رثكأا و ءابولا راسشتنا ذنم انوروك سسوريفب ةباسصإا4061 ىلإا ددعلا

ةرودلا كرت و لاغسشأ’ا عفر مت ثيح ةافو ةلاح28 و جÓعلل عسضخت ةلاح
ةرودلا يف ةحورطملا تافلملا ةسشقانمل ةمداقلا مايأ’ا يف اهفانئتسس’و ةحوتفم

و9102 ةنسسل ةي’ولا تاطاسشن ةليسصح ىلع ةقداسصملا و ةسشقانملا يه و

U°Édí T°îû°ƒñ .ةيمومعلا لاغسشأ’ا فلم ةسساردو0202 قافآا

 لوعفملا ةيراصس ةيئانثتصس’ا صصخرلا عيمج ىقبت اميف

 ةبانع ةي’وب رجحلإ ماظنب لمعلإ رإرمتصسإإ
رئازجلاب يحسصلا رجحلا تاءارجإا ديدمت دعب هنأاب ةبانع ةي’ول نايب فسشك
نمسض لمعلا ماظن ىلع ءاقبإ’ا متيسس هنأاب انوروك ةحئاجل يدسصتلا دسصق
راهنلا تاعاسس لÓخ لقنتلا ةكرح ديدحتو ةبانع ةي’وب رجحلا ططخم
احابسص ةسسماخلا ىتح ءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا نم اءادتبا رجحلا تاعاسس مارتحاو

ةبانع يلاو دكؤويو اذه ةيليوج31 خيرات يتح ءاثÓثلا سسمأا راهن نم اقÓطنا
نيلوؤوسسمو سصاخسشا اهيلع لسصحت يتلا ةيئانثتسس’ا سصيخارتلا عيمج ناب

ةعطاقملا نع ةرداسصلاو ناوج92 ةياغ ىلإا يام51 نم ءادتبا ةسصاخ تائيهو
يف اهلامعتسسا نكميو لوعفملا ةيراسس يقبت رئاودلا وأا سشيرلا عارذ ةيرادإ’ا
لوؤوسسملا وعدي امك نوناقلا هب حمسسي ام قفو رجحلا تاعاسس لÓخ لقنتلا
ريبادتلاو تاءارج’ا عيمج مارتحا ةبانع جراخ نم نيدفاولا عيمج ةي’ولاب لوأ’ا
ىلع انوروك سسوريف راسشتنا يدافتل ةيحسصلا حلاسصملا فرط نم ةذختملا

 .ةفاظنلا دعاوق مارتحا اذكو يعامتج’ا دعابتلاو تامامكلا ءادترا اهسسأار
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ةقطنملاب ةريخ’ا ةنوآ’ا يف رمنلا ةصضوعب ترصشتنا اميف

انوروك سسوريفب ناتديدج ناتباصصإإ

فراطلاب اهب هبتصشم ةلاح48 و
ناتباسصإا سسمأا راه̆ن فرا˘ط̆لا̆ب نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ح̆لا˘سصم تل˘ج˘سس

يلامج’ا ددعلا لسصيل اهب هبتسشم ةلاح48 و انوروك سسوريفب ناتديدج

ةلاح14و تايفو ةعبرأا اهنم ،ةلاح311 ءابولا اذهب ةدكؤوملا تاباسصإÓل

هذه ءاسشتنا ةيادب ذنم ءافسشلل ةلاح86 تلثامت نيح يف جÓعلل عسضخت

راظتنا يف انوروك سسوريفب اهتباسصإا هبتسشملا ةلاح48 نإاف ةراسشإÓلو ،ةحئاجلا

ةلاح52 و سسابسسب̆لا ى˘ف˘سشت˘سسم̆ب ة̆لا˘ح34 اهنم ليلاحتلا ج̆ئا˘ت̆ن رو˘ه˘ظ

ت’اح ةعبرأاو ةلاقلا ىفسشتسسمب ةلاح21 ىلإا ةفاسضإ’اب راجحوب ىفسشتسسمب
حلاسصملا تاذ ترذح ىرخأا ةهج نم .ةي’ولا ةمسصاع فراطلا ىفسشتسسمب
ةريخ’ا ةنوآ’ا يف ترسشتنا يتلا رمنلا ةسضوعب ةروطخ نم ةي’ولا ينطاوم
ميدقت مت ثيح نينطاوملا ةحسص ىلع ايناث ارطخ ىرخأ’ا يه لكسشت تتاب يتلا

 ¬∏e©£≈ Gd.¿   .اهتاعسسل ءاقتاو ةسضوعبلا هذه راسشتنا يدافتل ةيئاقو حئاسصن
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حيرشصلأ ةديرج عقوم بشسحو
ىدل تامولعم رفوت رثإأ صسنوتب
نأأ اهدافم ةشسوشسب نمأ’أ حلاشصم
زوحي ةرواجم ةلود نم اشصخشش
«ةلطزلأ» رّدخم نم ةيمك ىلع
ي˘ف ن˘ير˘شصق˘لأ ة˘ي’و ن˘م ا˘مدا˘˘ق
ة˘ّ̆ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘شسو˘˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ها˘˘ج˘˘تإأ
مكحم نيمك بشصن ّمت ،اهجيورت
صشي˘ت˘ف˘ت˘بو ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأأ ه˘˘ل
روثعلأ ّمت اقيقد اششيتفت هتراّيشس

فلأأ82 هردق يلام غلبم ىلع
ر˘ح˘ت˘لا˘˘ب .را˘˘ن˘˘يد

ّ
بشسح˘ب ه˘ع˘م ي

طششني هنأأ فرتعإأ دقف ردشصملأ
يف ةّشصتخم ةّيلود ةكبشش نمشض
يتلأ ةرّدخم˘لأ صصأر˘قأ’أ بير˘ه˘ت
فأرطأاب ةناعتشس’اب اهعمجب موقي
يف هتّيشسنج صسفنل نيلماح ىرخأأ
ةير˘ئأز˘ج˘لأ ه˘ت˘ي˘شسن˘ج ى˘لإأ ةرا˘ششإأ

نم ديدعلأ نم اهئانتقإأ دعب كلذو
ةّيلام غلابم لبا˘ق˘م تا˘ّي˘لد˘ي˘شصلأ

تافشصو ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ة˘ّما˘ه
صصاخ بيبط نع ةرداشص ةّيبط

ّ
تأذ عم أاطأوت (ةّيشسنجلأ يشسنوت)
، تايرحتلأ ةلشصأومبو .ةكبششلأ
ةزهج’أ ىدل تامولعم ترفوت
ة˘ب˘غر ا˘هدا˘ف˘م صسنو˘ت˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘م’أ
يف بغري رخأأ يرئأزج صصخشش
صصأرقأ’أ نم ةماه ةيمكب دّوزتلأ

تاّيلديشصلأ ىدحإأ نم ةرّدخملأ
نم أددع هراهظتشسإأ دعب ةهجلاب
صضبقلأ ءاقلإابو ةيبطلأ تافشصولأ

رّدخم صصرق006 زجح ّمت هيلع

يلام غلبمو
ّ

.رانيد0051 هردق 
دمتعي هنأأ فرتعإأ هعم يرحتلابو
ًءانب ةردخملأ صصأرقأ’أ ءأرشش يف
نع ةرداشص ةيبط تافشصو ىلع
صصا˘خ بي˘ب˘ط

ّ
ءا˘ق˘لإأّ م˘ت ة˘ه˘ج˘لا˘ب 

ءاعدتشسإأ ّمت ا˘م˘ك .ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لأ
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب رو˘˘شضح˘˘ل˘˘ل ي˘˘لد˘˘ي˘˘ّشصلأ

ّ
رحتلاب ثيح ةطرششلأ

ّ
هنأاشش يف ي

ز˘ج˘ح ّم˘ت ه˘ت˘ّي˘لد˘ي˘˘شص صشي˘˘ت˘˘ف˘˘تو
تافشصو˘لأ ن˘م ةّ̆ما˘ه ة˘عو˘م˘ج˘م
ةرّدخ˘م ة˘يودأأ ن˘ّم˘شضت˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ءاّبطأأ20 فر˘˘ط ن˘˘م ةرر˘˘˘ح˘˘˘م
ر˘ح˘ت˘لا˘بو

ّ
يناثلأ يلديشصلأ ع˘م ي

رقم ىلإأ لقنتلأو
ّ

حشضتأ هتيلديشص 
ةرداشص ةزوج˘ح˘م˘لأ ةرو˘تا˘ف˘لأ نأأ

زا˘ه˘ج تا˘نا˘ي˘ب˘ب ة˘نز˘خ˘˘مو ه˘˘ن˘˘ع
ةّ̆ي˘لد˘ي˘شصل˘ل ع˘با˘ت˘لأ بو˘شسا˘˘ح˘˘لأ

ز˘ج˘ح ّم˘ت ة˘ّي˘لد˘ي˘شصلأ صشي˘ت˘ف˘ت˘بو

ةي˘ب˘ط ة˘ف˘شصو0002 ي˘˘لأو˘˘ح
ردجتو .ةرّد˘خ˘م ة˘يودأأ ن˘م˘شضت˘ت

ةلدايشصو ءابطأأ نأأ ىلإأ ةراششإ’أ

تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت

ن˘ي˘شسب˘ل˘˘ت˘˘م أو˘˘ط˘˘ب˘˘شض ة˘˘ق˘˘با˘˘شس

ي˘ف ن˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج ع˘˘م طرو˘˘ت˘˘لا˘˘ب

دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ قأر˘˘˘˘˘غإأ ت’وا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م

ةزهجأ’أ اهتهج نم تاشسولهملاب

تطبحأ تناك ةيرئأزجلأ ةينمأ’أ

بير˘ه˘ت ت’وا˘ح˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

نم ةمداق˘لأ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

.ةيشسنوتلأ يشضأرأ’أ

رتم003 ةفاصسم ىلع بوانتلاب تاماقإا ةرم لوأ’ تلمعتصسإا

ةرخاف لبجب بصش قيرح دامخإإ

ةنتابب ةنإورم يف
نم معدب ةيندملأ ةيامحلأ تأدحول ةعباتلأ لخدتلأ قرف تنكمت

بششلأ قيرحلأ دامخإأ نم نينطأوملأ صضعب و تاباغلأ حلاشصم

نيلخدتملأ دوهج تدتمأ ثيح ،ةنأورمب ةرخاف لبجب ةحرابلأ ةليل

حلاشصم ترخشس امدعب ، مويلأ رجف نم ةيناثلأ ةعاشسلأ ةياغ ىلإأ

تانحاشش50 داتعب تأدحو4  ،ةنتاب ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ

حلاشصم نم معدبو ،بترلأ فلتخمب انوع41 دأدعتو ءافطإأ

ةليل بشش لوهم قيرح دامخإأ لجأ’ ،نينطأوملأ صضعبو تاباغلأ

دوهج تمأد ثيح ،ةنأورم ةنيدم ميلقإاب ةرخاف لبجب لوأ’أ صسمأأ

ةيندملأ ةيامحلأ تأدحول ةعباتلأ لخدتلأ قرف نم نيلخدتملأ

رجف ةيناثلأ ةعاشسلأ ةياغ ىلإأ نينطأوملأ أذكو تاباغلأ حلاشصمو

ةفاشسم ىلع بوانتلاب تاماقأ ةرم لوأ’ اهيف تلمعتشسأ ،صسمأأ

مغر ،ةرششابم دقوملأ ةمجاهمو عفترملأ ةمق غولبل رتم003

دوهج نم تدأز يتلأ كلاشسملأ بايغو صسيراشضتلأ ةبوعشص

ةيقبل هدأدتمأ لبق قيرحلأ يف يئاهنلأ مكحتلأ ةياغ ىلإأ نأوعأ’أ

.ةيباغلأ ةيلبجلأ ةقطنملأ ءاجرأأ
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 ةثداحلا تاصسبÓم يف ققحي كردلا / ةلصشنخ

ةرجصشب ةقلعم باصش ةثج ىلع روثعلإ

 تنايزوات ةيوناث لخإد
عقو ىلع نينث’أ ءاشسم ةلششنخ ةي’وب تنايزوات ةيدلب تزتهأ

رمعلأ نم تانيثÓثلأ يف باشش اهتيحشض حأر ةيواشسأام ةثداح

دج فورظ يف تنايزوات ةيوناث ةحاشس لخأد اقونششم هيلع رثع

ينطولأ كردلأ ةقرف نإاف ةعاشس رخآأ ردشصم بشسحو .ةشضماغ

لخأد ةرجششب ةقلعم ةثج دوجوب ديفي اغÓب تقلت تنايزواتب

، ةيوناثلأ ىلإأ كردلأ دأرفأأ لقتنأ ثيح ، تنايزوات ةيوناث ةحاشس

ةيلوأ’أ تاقيقحتلأ دعبو ، ةرجششب ةقلعم ةثج ىلع أورثع ثيح

ةقطنملأ نم باششل دوعت يتلأ صصخششلأ ةثج ةيوه ديدحت مت

تلخدت ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ، ة˘ن˘شس03 يلأوح رمع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي

اهتهج نم .ةقطنملأ ىفششتشسم ىلإأ ةثجلأ لقنب تماقو عقوملاب

نأاششب اهتاقيقح˘ت ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ تر˘ششا˘ب

.أدج ةشضماغ اهتاشسبÓم لأزت ’ يتلأ ةثداحلأ
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 ةدعبتصسم ريغ راحتنإ’ا ةيصضرف

ةرجصشب ةقلعم باصش ةثج ىلع روثعلإ

ةلصشنخب ايلصش ةيدلبب
نم غلبي باشش ةثج ىلع روثعلأ نينث’أ لوأ’أ صسمأأ حابشص مت

ايلشش ةيدلبب ةيفير ةقطنمب ةرجشش عذجب ةقلعم ةنشس22 رمعلأ

بشسحو .ةشضماغ فورظ يف ةلششنخ ةي’وب ةمامحوب ةرئأدب

ةثج دوجو نأاششب اغÓب تقلت ةقرفلأ نإاف ، ةيامحلأ نم ردشصم

عقوملل تلقتنأ نيأأ ، ةقطنملأ رششأدم ىدحإاب ةرجششب ةقلعم

يف ىلوأأ قيقحت حتف مت ثيح ، ايلششب كردلأ ةقرف رشصانع ةقفرب

ةحلشصم ىلإأ ةثجلأ ليوحت مت اهدعب ، ةثداحلأ تاشسبÓم فورظ

كردلأ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.صسيا˘ق ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح

ةيلمع نوكت نأأ دعبتشسي ’ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحتلأ ترششاب

.ةشضماغ بابشسأ’ اقنشش راحتنأ
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ةنيطنصسق

ةرطنقلإ باب رصسج لفصسأإ نم خيصش ةثج لاصشتنإإ
لكو ناميلشس يواشسيشس ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

دبع ةزعموب مدقتملأ زكرملأو ةرطنقلأ باب مدقتملأ زكرملأ نم

ةعاشسلأ دودح يف0202 نأوج82 مويل ةنيطنشسق ةيدلب ديجملأ

تحت لامرلأ دأو لفشسأأ صصخشش طوقشس لجأ’ ةقيقد83و11

صسنج نم «م ت» ةيحشضلأ ىلع روثعلأ مت ،ديشسم يديشس رشسج

نم هتثج لاششتنأ مت ثيح ىفوتم ةنشس05 رمعلأ نم غلبي ركذ

ةيامحلأ حلاشصم فرط نم لقنو ديشسم يديشس رشسج لفشسأأ

نبأ يعماجلأ ىفششتشسملاب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ  ةيندملأ

 .ةنيطنشسقب صسيداب
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

5206ددعلا0202 ةيليوج10 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

.تاردخملل ةيلود ةكبصش نمصض نييرئازجو نييصسنوت ةلدايصصو ءابطأا طروت نع ءاثÓثلا سسمأا ةيصسنوت مÓعإا لئاصسو تفصشك

ةلصصاوتم مومصسلا فلتخمب دÓبلا قارغإ’ بيرهتلا تاباصصع ت’واحم

«تايصشاكلإ» ـب راجتإلل ةيلود ةكبصش نمصض ةصسنإوت ةلدايصصو نويرئإزج
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نمأأ ح˘لا˘شصم دو˘ه˘ج را˘طإأ ي˘ف

ة˘˘فا˘˘كل يد˘˘شصت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لأ

ىلع ظافحلأو ةم˘ير˘ج˘لأ لا˘كششأأ

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسو ن˘˘˘مأأ

ةيطبشضلأ تنكمت ،مهتاكل˘ت˘م˘مو

ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ئأد ن˘˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ

نم ةنيطنشسق ةي’و نمأاب يلجنم

نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

امهطروتل ةنشس83 و72 رمعلأ
رأرششأأ ةيعمج نيوكت ةيشضق يف
تايانج باكتر’ دأدع’أ صضرغل
صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ششأ’أ د˘˘˘˘˘شض ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘جو
ر˘فأو˘ت˘ب ة˘قر˘شسلأ ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘˘لأو
تا˘ي˘ث˘ي˘ح .ةا˘ن˘ج˘لأ دد˘ع˘ت فور˘˘ظ
اهب مدقت ىوكشش دوعت ةيشضقلأ
ةديدج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب را˘ج˘ت˘لأ د˘حأأ

ه˘شضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت ة˘˘قر˘˘شسلأ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ل

صضي˘˘بأ’أ حÓ˘˘شسلا˘˘ب د˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لأ
ردقي ربتعم يلام غلبم فدهتشسأ
د˘ع˘ب م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م ن˘˘م د˘˘يزأا˘˘ب
د˘ق˘ع صسا˘شسأأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘جأرد˘˘ت˘˘شسأ

ةرششا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل ،ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ق˘ف˘شص
ع˘˘˘م تا˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأو ثا˘˘˘ح˘˘˘بأ’أ
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ة˘˘فا˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسأ
عاجرتشساب تللك يتلأ و ةاقتشسملأ

«يدوأأ» عو˘ن ن˘م ةر˘خا˘ف ة˘ب˘كر˘م

نويلم006 يلأوحـب اهنمث ردقي

تأدئاع نم اهئا˘ن˘ت˘قأ م˘ت م˘ي˘ت˘ن˘شس

ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ة˘˘قر˘˘شسلأ

نمأأ رقم ىلإأ امهدا˘ي˘ت˘قأو ا˘م˘ه˘ي˘ف

تأءأر˘˘˘جإ’أ ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تإ’ ةر˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘لأ

ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ د˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ

فلم زاجنأ مت قيقحتلأ تايرجم

نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ

ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ا˘˘مد˘˘ق

 .ةيلحملأ

ةقرصسلا تادئاع نم اهؤوانتقإا مت ةرخاف ةبكرم عاجرتصسا مت امنيب

ةنيطنصسقب  ديدهتلاب ةقرصس ةيصضق يف اطروت نيصصخصش فيقوت
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ع˘ي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإأ ي˘˘ف
نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لأ

م˘ي˘ل˘˘قإأ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصخر
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لأ
نودب اه˘ل˘ق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
نكمت ،تا˘قر˘ط˘لأ ر˘ب˘ع صصي˘خر˘ت
كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ دأرفأأ
نيتيلمع لÓخ ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

ةدحو4842 زجح نم نيتقرفتم
ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘م

طروت ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم

حوأر˘ت˘ت صصا˘خ˘˘ششأأ50 ا˘ه˘˘ي˘˘ف

،ةنشس36و23 نيب ام مهرامعأأ

اهدافم تامولعم ىلع ءانب كلذو

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ر˘˘ير˘˘م˘˘ت

ةيلمعلأ. ةيلوح˘كلأ تا˘بور˘ششم˘لأ

نم لك اهلÓخ نم نكمت ىلوأ’أ

ل˘خد˘ت˘لأو ن˘مأ’أ ة˘ل˘˘ي˘˘شصف دأر˘˘فأأ

نم دمحأ ةرهموبب ينطولأ كردلل

ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو8622 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح

كلذو ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘ششم˘˘لأ

قيرطلأ ربع ةيرودب مهمايق ءانثأأ

نيب طبأرلأ مقرم˘لأ ر˘ي˘غ يد˘ل˘ب˘لأ

ةلابجو ءاشضيب نب ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب

30 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ ،ي˘شسي˘م˘خ˘˘ل

40 م˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م

ر˘ث˘ع م˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب صصا˘خ˘˘ششأأ

تابورششملأ ةيمك ىلع مهلخأدب

متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ

زجح ةيناثلأ ةيلمعلأ امأأ .اهزجح

نمأ’أ ةلي˘شصف دأر˘فأأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م

زاجمب ينطولأ كردلل لخدتلأو

ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو612 افشصلأ
كلذو ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لأ
ميلقإأ ربع ةيرود˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأأ
مت اهرثإأ ىلع ،لئابنلأ مامح ةيدلب
ة˘ب˘قأر˘م د˘ع˘ب ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
اهلخأدب رثع اهششيت˘ف˘تو ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو
تا˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ

مهيف هبتششملأ ميدقت دعب .اهزجح
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ

مهنم20 عأد˘يإأ م˘ت ة˘شصت˘خ˘م˘˘لأ
.ةيقبلأ حأرشس قلطأأ اميف صسبحلأ

ةملاقب

ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةدحو0052 براقي ام زجح
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فرا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ن˘˘كم˘˘ت

ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

لÓ˘خ ن˘م نا˘عرذ˘لأ ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ

ةعاشس42 لÓخ ةيطرشش تايلمع

م˘ي˘ل˘قإأ تل˘م˘شش ي˘ت˘˘لأ و ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م نا˘˘عرذ˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

60  نم نوكتت ةيمأرجإأ ةباشصع

نمشض نوطششني أوناك صصاخششأأ
ةدع يف ةمظنم ةيمأرجإأ ةباشصع
ىوتشسم ىلع ة˘ي˘مأر˘جإأ ت’ا˘ج˘م
ءاششنإاب قلعتت ناعرذلأ ةيدلب ميلقإأ
ة˘˘ي˘˘مأر˘˘جإأ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل را˘˘كوأأ

ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب ،تأرد˘خ˘م˘لأ

،ةيلوحك تا˘بور˘ششم˘ل ة˘عور˘ششم
ةداملأ يف ةيعرششلأ ريغ ةرجاتملأ

نودب ءاشضيب ةحلشسأأ ةزايح  ،غبتلأ
ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘˘ع’أ ،ي˘˘عر˘˘شش رر˘˘ب˘˘م
ةحلشسأأ لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
هد˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأأ ءا˘˘˘˘شضي˘˘˘˘ب
نم ةيمك زجح ةينمأ’أ تايلمعلأ
ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك عو˘ن تأرد˘خ˘˘م˘˘لأ

263 ،ج˘يور˘ت˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م تنا˘˘ك
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘˘ق
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عأو˘نأأ ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلأ

ن˘م ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأأ

864 ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عأو˘˘نأأ و ما˘˘ج˘˘حأأ

لشسعم ةبل˘ع932 ة˘م˘شش صسي˘ك
مهعم قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعب
ا˘ف˘ل˘م م˘ه˘ن˘م د˘حأو ل˘كل تز˘ج˘نأأ
طروتملأ ة˘ي˘شضق˘لأ ن˘ع ا˘ي˘ئا˘شضق
ى˘لإأ م˘ه˘ع˘ي˘˘م˘˘ج أو˘˘ل˘˘شسرأأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةشصتخ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
.ناعرذلأ ةمكحم ىدل

 فراطلاب رومخلاو تاردخملا جيورت يف ةصصصصختم

ناعرذلاب صصاخصشأإ6 نم نوكتت ةيمإرجإإ ةباصصع كيكفت
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بابضشلا نم ددع عمجت ثيح
يف نيلماع˘لا تادا˘ه˘ضشلا ي˘ل˘ما˘ح
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘ضسم˘لا يزا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا
مامأا ينهملاو يعامتج’ا جامدإ’ا

اودا˘˘نو ة˘˘ي’و˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘م
رابغلا صضفنب بلاطت تاراعضشب

تاطلضسلا لبق نم مهتيضضق نع
د˘ح ى˘ل˘ع ة˘يز˘كر˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم رثكأا رورم دعب كلذو ءاوضس
موضسرملا رودضص ىلع رهضشأا ةتضس
ةموكحلا مهتحنم يذلا يذيفنتلا
كلذو جامدإ’ا يف قحلا هبجومب

عفدلا صصخت ثيح ،تاعفد ىلع
نو˘ت˘ب˘ث˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا ى˘˘لوأ’ا

يف تاونضس نامث نم رثكأا مهلمع
ةياغ ىلإا كلذو دوقعلا هذه راطإا

هنأا ر˘ي˘غ،9102 ربوتكأا13

ةيلمعلا تفرع نآ’ا ةياغ ىلعو

طقف تاعاطقلا صضعب يف امدقت
ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘مو
ي˘ف ه˘ي˘˘ف كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ر˘ب˘كأا ي˘ضصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ليغضشتلا لبق ام لامع نم ددع
،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
بابضشلا ةيريدمو ةحضصلا ةيريدم
رار˘ضصإا ما˘˘مأاو اذ˘˘ه ،ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو
مهتوضص لاضصيإا ىلع نيجتحملا
اذ˘ه ناو˘يد صسي˘ئر ما˘˘ق ،ي˘˘لاو˘˘ل˘˘ل
نع ني˘ل˘ث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا˘ب ر˘ي˘خأ’ا
ه˘ن˘ع او˘ل˘ق˘ن ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
رابغلا صضفن متيضس هنأا مهل هديكأات

يف اهكيرحتو جامدإ’ا ةيضضق نع
لÓخ نم كلذو عوبضسأا نوضضغ
ءاطعإ’ تاءارجإا نم مزلي ام ذاختا
جامدإ’ا ةيلمع˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ع˘فد˘لا
كرحتت م˘ل ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ط˘˘غ˘˘ضض نأاو ا˘˘ضصو˘˘ضصخ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

دوقعلا فلتخم راطإا يف نيلماعلا

ثيح ،ارخؤوم ه˘تر˘ي˘تو ع˘ف˘تر˘ت أاد˘ب

لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا صسمأا لوأا ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا

ةيريدمل نو˘ع˘با˘ت˘لا نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘كب˘ضشلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘ضشن˘˘لا

،مهدوقع ةيهت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

.مهجامدإاب اوبلاط ثيح

ةبانع ةعماج يف نولماعلا

كرحتلاب ةرادإلا نوبلاطي

ام لامعب ةلضص يذ قايضس يف

نولماعلا ربع دقف ،ليغضشتلا لبق

نع «رات˘خ˘م ي˘جا˘ب» ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف

ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ةرادإا كر˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع

مهددع نأا ىلإا نيتف’ ،مهجامدإ’

«ججحتت» ةرادإ’ا نأاو09 زهاني

ةرغاضش ةيلام بضصانم رفوت مدعب

جامدإا نإاف ترفوت لاح يف هنأاو

ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘ضس

رمأ’اب هوربت˘عا ا˘م و˘هو ف˘ي˘ظو˘ت
بضصانملا نأا رابتعاب يزيجعتلا
يف ا˘يو˘ن˘ضس ح˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
عباضصأا صسوؤور ىلع دعت ةعماجلا
اذهب اوب˘لا˘ط ثي˘ح ،ةد˘حاو˘لا د˘ي˘لا
ةيزكرملا تاطل˘ضسلا صصو˘ضصخ˘لا

يف لضضفل˘ل ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘ير˘˘˘ضستو ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘لا
نأاو ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ ،ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لاو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘ضسر˘˘م˘˘لا
نم لك نيي ةكرتضشملا ةيرازولا

ل˘م˘ع˘˘لا ةرازوو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو
ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل ةد˘ب˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو
صسي˘ل ه˘نأا ى˘ل˘ع اد˘كأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ي˘ف ف˘ي˘ظو˘ت˘لا نو˘˘كي نأا طر˘˘ضش
ليوحتلا نكمي هنأاو ةرادإ’ا صسفن

ةيلام بضصانم اهيدل ىرخأا ةرادإ’
صضرتفي يذلا رودلا وهو ةرغاضش
يتلا ةيئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ب˘ع˘ل˘ت نأا
.يلاولا اهضسأارتي
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موي˘لا ل˘ث˘م˘ي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘م
ىلع ةدجاوت˘م ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ن˘با

˘ما˘مأا ةد˘كي˘كضس ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘ضسم
يف تدرو نأا دعب ةبانع ةمكحم
غلبم بلضس اهدافم ىوكضش هّقح
ةنيدم نم ردحنت ةّباضش نم يلام
رخآا» رداضصم تفضشك ثيح ،ةبانع
ىوكضش عاديإاب ةباضش مايق «ةعاضس
ميلقإاب ّةضصتخملا تاطلضسلا ىدل

ا˘هدا˘ف˘م ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل صصا˘˘ضصت˘˘خإ’ا
رعت

ّ
فرط نم لايتحا ةّيلمعل اهضض

ةي’و تايدلب ىدحإا صسيئر لجن
-اهتاح˘ير˘ضصت بضسح- ةد˘كي˘كضس
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ب تلدأا ي˘˘ت˘˘لا
هتح˘ن˘م ا˘ه˘نأا ة˘ف˘ي˘ضضم ،ة˘ّي˘ضصو˘لا

نويلم03 هرد˘ق ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘˘م
اهل هعاجرإا صساضسأا ى˘ل˘ع م˘ي˘ت˘ن˘ضس
اقبضسم اهيلع قافتإ’اّ مت ةرتف دعب
ن˘باّ نأا ر˘ي˘غ ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ةد˘كي˘كضسب يّ̆ل˘ح˘م˘لا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا

ةباضشلا ى˘لإا غ˘ل˘ب˘م˘لا ةدا˘عإا صضفر
،هيلع قفّتملا خيراتلا ءاضضقنا دعب
تح˘ضضوأا د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
ى˘لإا عا˘م˘ت˘ضسإ’ا ءا˘ن˘ثأا ة˘ّ̆ي˘˘ح˘˘ضضلا
ح˘لا˘˘ضصم˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لاو˘˘قأا
ّةمات ةقث تعضضو اّهنأا ةّضصتخملا
نم اهيلإا مدق يذلا ينعملا يف
ه˘ترا˘عإا ا˘ب˘لا˘ط ةد˘˘كي˘˘كضس ة˘˘ي’و
صضار˘˘غأ’ لا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
فرع˘ت ا˘ه˘نأا تفا˘ضضأاو ة˘ّي˘ضصخ˘ضش
اهبيطخ ربتعي هنوك ريخأ’ا اذه

هئاطعإاب موقت اهلعج اّمم ،قباضسلا
ّنأا ريغ افلا˘ضس رو˘كذ˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا
ردجت ،اهل هتداعإا صضفر ينعملا
عاديإاب تماق ّةيحضضلا نأا ةراضشإ’ا
ةّين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل ىو˘كضش
ه˘ن˘م و˘كضشم˘˘لا تعد˘˘ت˘˘ضسا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘م ا˘م˘ي˘ف ه˘تا˘ح˘ير˘˘ضصت عا˘˘م˘˘ضسل
˘ما˘مأا مو˘ي˘لا ل˘ث˘م˘ي نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ّي˘˘ضصو˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ة˘م˘كح˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل

 .هتّيضضق يف رظنلا لجأا نم ةبانع

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5206ددعلا0202 ةيليوج10 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com

«ابيرق» مهفلم كيرحتب مهدعو يلاولا ناويد ضسيئر

مهجامدإا عيرسستب نوبلاطيو نوجتحي ليغسشتلا لبق ام لامع

 هفرط نم لايتحÓل اهضضّرعت اهدافم ىوكضش ةقباضسلا هتبيطخ تعدوأا نأا دعب

 ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا ةدكيكسسب ّيلحم لوؤوسسم نبا لوثم
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عيقوتلا «لاتيميإا «عمجم نلعأا
ةكرضشلا نيب مهافت ةركذم ىلع
بل˘ضصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
راد˘ي˘ضس ع˘م˘ج˘˘م ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ضشلا˘˘ب
عمجملا عرف را˘ج˘ح˘لا˘ب د˘يد˘ح˘ل˘ل
بل˘ضصلاو د˘يد˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘˘غا˘˘ما˘˘ت ة˘˘كر˘˘ضش و «لا˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘يا»

ديدح نم نط فلأا02 ريدضصتل
ي˘˘˘لا˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا

ع˘م˘ج˘م نا˘ي˘ب بضسحو.ر˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو
يتلا ةركذملا هذه نأا ، «لاتيميا»

ة˘ل˘با˘ق ةد˘حاو ة˘ن˘ضس ى˘ل˘ع د˘˘ت˘˘م˘˘ت
ةكرضشلا نيب تعقو دق ،ديدجتلل
بل˘ضصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،راديضس ةعوم˘ج˘م ع˘م ة˘كار˘ضشلا˘ب
و ،لاتيميا عمجمل عبات عرف يهو
تاذ ة˘˘كر˘˘ضش) ا˘˘غا˘˘ما˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘ضش
ةكرضش يهو ،(ةدودحم ةيلوؤوضسم
ةلثمم ،يرئازجلا نوناقلل ةعضضاخ
ه˘ت˘ف˘ضصب ،ن˘يد˘˘لاز˘˘ع ير˘˘كاو˘˘ضسب
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،كير˘˘˘ضشلا ر˘˘˘ي˘˘˘ضسم˘˘˘لا
ربع رحب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ر˘يد˘ضصت˘لا

فلأا02 ـل (لجيج) نجنج ءانيم
ح˘˘ي˘˘ل˘˘ضست˘˘لا نا˘˘˘ب˘˘˘ضضق ن˘˘˘م ن˘˘˘ط

لاغنضسلا يئانيم وحن ةيناضسرخلا
ىلع دعب اميف اهلقن متيل ،نينبو
دكأاو .رجينلاو يلام ىلإا يلاوتلا
لÓ˘خ ن˘˘م ه˘˘نأا ،رد˘˘ضصم˘˘لا صسف˘˘ن
صسيئرلا اها˘ن˘ب˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ضسا˘ي˘ضسلا
،لاتي˘م˘يا ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ىعضست ي˘ت˘لاو ،ة˘مÓ˘ضسو˘ب قرا˘ط
ر˘يد˘ضصت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ع˘˘ي˘˘ج˘˘ضشت ى˘˘لإا

بل˘˘ضصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
ةديدج صصضصح ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل
ةيلمع نإاف ،ةيقيرف’ا قوضسلا يف
كضش Óب دعاضستضس هذه ريدضصتلا

د˘ق˘ن˘˘لا ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإا ةدا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع

 .دÓبلل يبنجأ’ا

عيقوتلا اذه نأا ،نايبلا فاضضأاو

صسيئر تاهيجوتل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘تأا˘ي

نم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ينطولا داضصت˘ق’ا ط˘ي˘ضشن˘ت ل˘جأا

-دي˘فو˘كب ط˘ب˘تر˘م˘لا ءا˘بو˘لا م˘غر

صضرغلا» نأا ،نايبلا تاذ دافأاو91

وه ةمزلملا ريغ ةركذملا هذه نم

ر˘يو˘ط˘تو ة˘˘ما˘˘قإا ىود˘˘ج ة˘˘ضسارد

لمتحم يئا˘ن˘ث يدا˘ضصت˘قإا نوا˘ع˘ت

تايبلط ةيبلت فدهب نيفرطلا نيب

.بلضصلا تاجتنم قيوضستو

رجينلاو يلام عم ديدجتلل ةلباق ةدحاو ةنضسل دتمت مهافت ةركذم عقو

ءانبلا ديدح نم نط فلأا02 ريدسصتب ةيقيرفإلا قاوسسألا محتقي «لاتيميإا» عّمجم

نيدلا لامج يلاولا ةبلاطمل كلذو ليغضشتلا لبق ام دوقع راطإا يف نيلماعلا بابضشلا نم ددع ةبانع ةيلو رقم مامأا ضسمأا حابضص جتحإا
.9102 ةنضس نم ربمضسيد رهضش رداضصلا يذيفنتلا موضسرملا يف ءاج امب Óمع مهجامدإا ةيلمع عيرضستب يميرب

ةيوهجلا ةيريدملا مامأا ةيجاجتحا ةفقو نع اونلعأا

«مهئاسصقإا»ـب نومدسصي «لدع» وبتتكم
عقوملا رايتخا ةيلمع نم

مدعل مهضضاعتما نع «2 لدع» جمانرب يف نيبتتكملا نم ددع ربع

ةدع صسف صسمأا تقلطنا يتلا عقوملا رايتخا ةيلمع نمضض مهجاردإا

بحضس نم نيبتتكملا نم ةريبك ةبضسن نكمت مدع ىلإا ةفاضضإ’اب تاي’و

نكضسلا نيضسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نلعأا.صصيضصختلا ةداهضش

ىلع هل ةديرغت يف صسمأا لوأا يبيرعلب قراط دمحم »لدع» هريوطتو

فلأا74 مامأا لاجملا حتف مت هنأا »رتيوت» عقوم ىلع يمضسرلا هباضسح

ةلاكولل ينورتكل’ا عقوملا جولول ينطولا ىوتضسملا ىلع بتتكم

ىلإا ىرخأا تايلمع اهعبتتضس ةيلمعلا نأا ىلإا اتف’ ،مهتانكضس عقاوم رايتخاو

نيبتتكملا نم ديدعلا نأا ريغ ،مهتانكضس عقاوم نيبتتكملا عيمج راتخي نأا

دح ىلع ىرخأا ةرم »مهئاضصقإا» نم مهلمأا ةبيخ نع اوربع ةبانع ةي’وب

ةلاكولل يوهجلا ريدملا رييغت نوكي نأا اوعقوت مهنأا ىلإا نيتف’ ،مهلوق

مهنأا ريغ ،ةي’ولاب «2 لدع» فلم مدقت ىلع يباجيإا رثأا هل نوكيضس ةبانعب

ةداهضش بحضس نم نيب˘ت˘ت˘كم̆لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ن˘كم˘ت مد˘ع̆ب او˘مد˘ضص

مث ،عقاوملا نم ديدعلا يف ةريبك ةبضسنب لاغضشأ’ا مدقت مغر ،صصيضصختلا

عقاوم رايتخ’ نيبتتكملا نم ىقبت ام نيكمت مدعب ىرخأا ةرم اومدضص

ريدملا نأا رابتعاب ةمداقلل مايأ’ا يف متت دق ةيلمعلا هذه نأا مغر ،مهتانكضس

مغرو نكل ،ىرخأا تايلمع اهعبتتضس ةيلمعلا نأاب هتديرغت يف دكأا ماعلا

فلم نع عافدلا يف نيطضشانلا نيبتتكملا نم ددع نلعأا دقف كلذ

ةيوهجلا ةيريدملا رقم مامأا ةيليوج60 موي ةيجاجتحا ةفقو نع «2لدع»

ةيئاضصقإا ةضسايضس هوربتعا امم مهضضاعتما نع اريبعت كلذو »لدع» ةلاكول

عقاوم ربع ةئبعتلا ةيلمع نيبتتكملا مم ددع رضشاب ثيح ،ةبانع ةي’و هاجت

عم جاجتحإÓل كزي نيبتتكملا نم ددع ربكأا دضشحل يعامتج’ا لضصاوتلا

انورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو̆لا ر˘ي̆باد˘ت مار˘ت˘حا ةرور˘ضض ى̆ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت̆لا

ناحتما لوأا اذه نوكيل ،يعامتج’ا دعابتلا اهضسأار ىلعو هتحفاكمو

.ديدجلا يوهجلا ريدملل
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ينوبلاب رورم ثداح يف تاباضصإل لهك ضضرعت اميف

يف هل تببسستو Óفط مدسصت ةنحاسش
ششيرلا عارذ يحب ةفيفخ تاباسصإا

عارذ يحب ةفيفخ تاباضصإ’ رمعلا نم تاونضس9 يف لفط صضرعت

يروفلا لخدتلا ىعدتضسا امم ،ةنحاضش فرط نم همدضص بقع صشيرلا

ى̆لإا ه̆ل˘ق̆نو نا˘كم̆لا ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘فا˘ع˘ضسإ’ ة˘ي̆ند˘م̆لا ة˘يا˘م˘˘ح˘̆لا لا˘˘جر˘̆ل

فارحنا ىدأا امك، ةمزÓلا تاضصوحفلا ءارجإ’ ةيبطلا ت’اجعتضس’ا

ةنبلم بناجب راملا هعطقم يف44 مقر ينطولا قيرطلاب ةيحايضس ةرايضس

رمعلا نم صسماخلا دقعلا يف لهك صضرعت ىلإا ينوبلا ةيدلبب غوديا

ت’اجعتضس’ا ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعضسأا تاباضصإ’

لوأا ةرايضس فارحنا فلخ مويلا صسفن يفو.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا

م’آاو ةمدضص ةلاحب قئاضسلا ةباضصإا ةبانع ةيدلبب برح يديضس يحب صسمأا

نبا ىفضشتضسم ىلإا لقنو ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعضسأا ،مضسجلا يف

ايميلقإا ةضصتخملا ةينمأ’ا حلاضصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل دضشر

بابضسأ’او ثداوحلا تاضسبÓم ةفرعم̆ل ة˘ثدا˘ح̆لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف

ىقبتو ،رطضسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةضضماغ لازت’ يتلاو امهل ةيدؤوملا

رورملا نوناق مارتحإا مدع لظ يف رمتضسم ديازت يف رورملا ثداوح

بابضسأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ر˘ي˘ط˘خ̆لا زوا˘ج˘ت̆لاو ة˘طر˘ف˘م ة˘عر˘ضسب ر˘ي˘ضسلاو

اهتهج نم ،مز’.تاقرطلا باهرإا تا˘ي̆ئا˘ضصحإا ي˘ما˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘ضسم̆لا

ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف ايميلقإا ةضصتخملا ةينمأ’ا حلاضصملا

ىلإا ةضضماغ لازت’ يتلاو مهل ةيدؤوملا بابضسأ’او ثداوحلا تاضسبÓم

لظ يف رمتضسم ديازت يف رورملا ثداوح ىقبتو ،رطضسأ’ا هذه ةباتك دح

ريطخلا زواجتلاو ةطرفم ةعرضسب ريضسلاو رورملا نوناق مارتحإا مدع

 .تاقرطلا باهرإا تايئاضصحإا يمانت يف ةمهاضسملا بابضسأ’ا نم اهريغو
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 قيرطلا طضسو هرهضشأا

ةراملا هعيورت دعب باسش فيقوت
ريبك شضيبأا حÓسسب

ىلع يراجلا عوبضسأ’ا علطم ةبانعب رضشاعلا يرضضحلا نمأ’ا دارفأا لخدت

نم غلابلا «د.ع.أا.خ» فيقوتب اوماق نيأا «رضضخل رطعم» عراضش ىوتضسم

قيرطلا يف ريبكلا مجحلا نم انيكضس هراهضشإا دعب كلذو ةنضس81 رمعلا

نأاو قبضس يتلا ةلعفلا يهو تابكرملا باحضصأاو ةراملا عيورتب ماقو ماعلا

جرفأا ءاضضقلا نأا ريغ تارايضس صسمخ رضسكب ماق نيأا ،رهضشأا لبق اهب ماق

مامأا فوقوملا ميدقت صسمأا متو اذه ،ارضصاق اهتقو ناك هنأاو اضصوضصخ ،هنع

نود روظحم صضيبأا حÓضس لمح ةمهت نع ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا

.تابكرملا باحضصاو ةراملا عيورت عم يعرضش رربم
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اهعاجرتضسإا يف هتدعاضسم ىلإا عيمجلا اعد ةيحضضلا

ةبيعسشلا يف ةيرقلاب ةرجأا ةرايسس ةقرسس تمت اذكه
تبضسلا رامع يديضس ةيدلبب ةبيعضشلاب ةيرقلاب هانكضس رقم مامأا نم هترايضس ىلع وطضسلا ةيلمعل ةحيحضصلا ةياورلا دمحم يمع ةيحضضلا صصق
.طرافلا

فضصنلاو ةضسماخلا ةعاضسلا دودح يف و ةيحضضلا ناف ءاثÓثلا صسمأا يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم ربع عضساو قاطن ىلع لوادتملا ويديفلا بضسحو

ءارفضص «لوبميضس» عون نم ةرجا ةرايضس نع ةرابع يه يتلا هترايضس دقفتب ماق ةقيقد51و ةضسداضسلا دودح يف ةداعلاكو رجفلا ةÓضصل هئادأا دعب
باهذلل ادادعتضسا ريخأ’ا ليغضشتب موقيو (..ءام ، تيزلا )كرحملا دقفتب موقي نأا لبق ةذفانلا نم برقلاب لزنملا مامأا ةنوكرم تناك يتلاو نوللا
(اهريغو ةيدامرلا ةقاطبلا)ةرايضسلا قئاثو اهب يتلا ديلا ةبيقح بلجل لزنملا ىلإا هلوخد دنع و ديحولا ةلئاعلا قزر ردضصم ةرايضسلا نوكل لمعلل
هءارو صضكرلاب ةيحضضلا موقيل ةقئاف ةعرضسب اهدوقي ناك صصخضش لبق نم ةيدويلوه ةقيرطب ةرايضسلا عÓقإا و ريبك جيجضض جراخلا يف عمضس
ةهجو ىلإا رارفلا نم اهقراضس نكمتل ةيفاك تناك ةرايضسلا ةدايق ةعرضس نكل ةدعاضسملاو ةدجنلا ابلاط اخراضص هفقوتضسي نأا ىضسع ( ايفاح)
ةلئاعلا قزر ردضصم يه يتلا ةرايضسلا عاجرتضسا يف Óمأا نوعلا دي هل ميدقتل هتدعاضسم ىلإا ةينمأ’ا تاطلضسلا دمحم يمع دضشانو . ةلوهجم
.اهعاجرتضسإا يف ةدعاضسملل نمأ’ا حلاضصمل اهميدقتب اهنع تامولعم هل نم نينطاوملا اعد امك . ديحولا

YÉO∫ GCe«ø



¯eÉRhR HƒY«û°á  

ةحÓ˘ف˘لا ةرازؤ ترر˘قثيح

ةحنمعفدةيفيرلاةيمنتلاؤ

ـب ةردقملا ةيعانصصلا مطامطلا

حÓ˘ف˘ل˘ل مار˘غ و˘ي˘ل˘كل˘˘ل  جد4
ءاهتن’ا دعب ةنصسلا هذه ةرصشابم
ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
عم ا˘ه˘ع˘م˘ج مد˘عؤ،ن˘ي˘لو˘ح˘م˘ل˘ل
رانيدب ةردقملا نيلوحملا ةحنم
ناك امك ،مارغو˘ل˘ي˘كل˘ل ف˘صصنؤ
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ه˘˘˘ب ’و˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م
د˘ع˘˘ب ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ةمظنملا تاءاقل˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
فلتخم نيب ةيصصولا ةرازولا نم
نيحÓف نم نيل˘عا˘ف˘لا ءا˘كر˘صشلا

سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئرؤ ن˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘مؤ
تايريدم  نم تاراطإاؤ ينهملا
فلتخم˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا  ح˘لا˘صصم˘لا
تصصل˘˘˘خ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاؤ تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘هأا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب

د˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت˘˘˘لا ةرؤر˘˘˘صض
ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاؤ
ةي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘ط˘لا  ة˘ب˘ع˘صشل
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل
ع˘˘نا˘˘صصم ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘مÓ˘˘˘لا

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘فار˘مؤ ل˘يو˘ح˘ت˘لا

م˘طا˘م˘ط˘لا لو˘صصح˘م ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل

ةرا˘صسخ˘ل˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

ا˘م˘ك دؤدر˘م˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لاؤ

ل˘ك ع˘فر ة˘ي˘ماز˘لإا  ع˘م ،ا˘˘عو˘˘نؤ

فؤر˘ظ˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘تؤ ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

،ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا

نأا ى˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘صشإ’ا رد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘تؤ

ن˘م ة˘صسؤر˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا

تعصسوت ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘ط˘لا

ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘صسلا  هذ˘˘ه

د˘جو˘ت تح˘ب˘صصأا ثي˘ح ي˘ن˘طو˘لا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’ؤ32 ر˘˘ب˘˘ع

،تصسارن˘م˘ت˘ك بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’ؤ

تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،يداو˘˘˘لاؤ راردأا

ةيقرصشلا تاي’ولا يف ةرصصحنم

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طو˘˘ل˘˘˘ل

ةدكيكصس، فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا،

% ةبصسنب مهاصست يتلا  ةملاقؤ

ام وهؤ ينطولا جاتنإ’ا نم77

مطام˘ط˘لا ة˘ب˘ع˘صشل ا˘ع˘فد ى˘ط˘عأا

نم داريتصسإ’ا ليلقتؤ ةيعانصصلا

.زيكرتلا يثÓثؤ يئانث
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ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م  سسمأا لؤأا تما˘˘˘˘ق

عم قيصسنتلاب ةيحÓفلا حلاصصملا

ة˘صسارد˘ب  ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا  ءا˘كر˘˘صشلا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف م˘˘˘عد˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قؤد˘˘ن˘˘صصلا

نيحÓفلا ةدا˘ف˘ت˘صس’ ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

سشرلا ةزهجأا ؤأا يحÓف داتع نم

دات˘ع˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غؤ ر˘ي˘ط˘ق˘ت˘لا˘ب

ي˘ف م˘هد˘عا˘صست ي˘ت˘˘لا تاؤدأ’اؤ

ثيح،يعارزلا مهطاصشن ةصسرامم

حلاصصملا  ريدم سسمأا لؤأا سسأارت

عامتجإا  ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا

ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ةفرغلل ماعلا ن˘ي˘مأ’ا ة˘كرا˘صشم˘ب

قؤد˘ن˘صصلا ر˘يد˘˘مؤ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ي˘حÓ˘ف˘لا نؤا˘ع˘ت˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يوهجلا كنبلا ريدم نع ةلثممؤ

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ؤ ة˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل

تاباغلا ةظفا˘ح˘م ن˘ع ة˘ل˘ث˘م˘مؤ

دهعملا نع لثمم،ةبانع ةي’ول

ىرب˘كلا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا

كر˘ت˘صشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا،

ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل نو˘ت˘يز˘لا ة˘ب˘ع˘صشل

˘ما˘صسقأ’اؤ ح˘لا˘صصم˘لا ءا˘˘صسؤؤرؤ،

ر وحمت نيأا ةيحÓفلا ةيعرفلا

تاف˘ل˘م ة˘صسارد لو˘ح عا˘م˘ت˘ج’ا

قؤد˘˘ن˘˘صصلا را˘˘طإا ي˘˘ف  م˘˘عد˘˘˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

ىلع ثحلا ىلإا ةفاصضإا،ةيحÓفلا

ؤ دو˘ه˘ج˘لا ف˘˘ثا˘˘كت رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا

ؤ ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح حا˘˘ج˘˘نإ’ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

تقلطنا يتلا سسردلاؤ داصصحلا

ىلع ديكأاتلا نع كيهان،ماـيأا ذنم

لجأا نم تاريصضحتلا   ةلصصاوم

م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا لو˘˘صصح˘˘م  ي˘˘ن˘˘˘ج

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج يدا˘˘ف˘˘تؤ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

ه˘˘جاو˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا

م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ءا˘˘ن˘˘˘ثأا  ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ع˘نا˘˘صصم ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل

ريباوطلا اهنم ةصصاخ ل˘يو˘ح˘ت˘لا

تا˘ن˘˘حا˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘صصت ي˘˘ت˘˘لا

مطامطلاب ةئ˘ي˘ل˘م˘لا تارار˘ج˘لاؤ

،ةيصضاملا تاونصسلا رارغ ىلع

اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تؤ

ىلع ابعصص امصسوم ناك مصسوملا

فلتخم راصشتنا ببصسب نيحÓفلا

ةيرطفلا اهنم ةصصاخ سضارمأ’ا

يتلاؤ ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا˘ب

عارصسإ’ا ىلإا ني˘حÓ˘ف˘لا˘ب تع˘فد

مهلوقحل ةيئايميكلا ةجلاعملاب

.هذاقنإا نكميام ذاقنإ’

  جد4 ـب ةردـقـملا  معدـلا ةحنم نـم ةدافتشسÓل

  ةيديرب ؤأا ةيكنب تاباسسح  حتفل نؤوعدم ةيعانسصلا مطامطلا وجتنم

نيلعافلا ءاكرششلا فلتخم ةكراششمب

  ةيحÓفلا  حلاسصملا ةيريدمب  يسسارد روحم  نيحÓفلا معد تافلم
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تاباغلا ةظفاحم حلاصصم لصصاوت

ىلع ةفلتخملا اهتÓخدت ةبانع ةي’ول

ةدع تايدلبب ةيباغلا قطانملا ىوتصسم

بن˘ع̆لا داؤ ، يد˘يار˘صس ، ي˘ب˘يا˘ط˘˘صشك

يأا ةبراحم̆ل تا˘يد̆ل˘ب̆لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غؤ

حيصسن̆لا ل˘خاد ثد˘ح˘ت د˘ق تا˘قؤر˘خ

ةيعرصش ريغ تاج˘ي˘ي˘صست ن˘م ي̆با˘غ̆لا
اذه يفؤ.اهر˘ي˘غ ؤ را˘ج˘صشأÓ̆ل ع˘ط˘قؤ
ةيدلبب تاباغلا حلاصصم تماق ددصصلا

ةيرؤدب نينثإ’ا سسمأا لؤأا بنعلا داؤ
لاحرب تاباغ ميلقإا حلاصصمل ةكرتصشم
تحت ؤ بنعلا داؤ تاباغ ميلقإا ةقفر
لاحرب تاباغلا ةعطاقم سسيئر  فارصشإا
تلثمت سشؤازلا طولب زرف ربع ةباينلاب

تادافتصسا دؤدح ةقباطم ةنياعم يف
عفر ىلإا ةفاصضإا ،تاباغلا حلاصصم ىدل
ةصصخرم ريغ تازايح ؤ ةجيصسأا عزن ؤ
زرف ربع ينيلفلا طولبلا ةباغ لخاد
راطإا يف ؤ امئاد ؤ ،سشؤازلا طولب
تماق  دق تناك ،ةيدقفتلا تارؤدلا

ةصسيئر يف ةلثمتم تاباغلا ةعطاقم
ناوعأا ؤ ةبانع ميلقإا سسيئر ،ةعطاقملا

يديارصس ؤ ةبان˘ع̆ل تا̆با˘غ̆لا ي˘م˘ي̆ل˘قإا

يديارصس ةيدلبل ينطولا كردلا هقفر

ةباغل نيدفاولا نينطاوملا سسيصسحتب

ئطاصش ىلإا يدؤوملا قيرطلاؤ هقاؤرب

لوح اذه ؤ يديارصس ةيدلبب يابلا نانج

قئارح يدافتل ةم˘ي̆ل˘صسلا تا˘فر˘صصت̆لا

.تاباغلا

 تاباغلا ةظفاحم حلاشصم لبق نم اهتلازإا مت

بنعلا داؤ ةيدلبب ةيباغ تاحاسسم لخاد ةيعرسش ريغ «تاجييسست»

ىلإا ايراج ايديرب وأا ايكنب اباشسح نوكلتميل نيذلا ةيعانشصلا مطامطلا يجـتنـم ةبانعب  ةيحÓفلا  حلاشصملا ةيرـيدم تـعد
.مشسوملا اذه نم ءادتبا ةررقملاو  جد4ـب ةردقملا جاتنإلا ةحنم يشضاقتل مهحتف ىلإا عارشسإلا ةرورشض

 ةئيهتلا لاغششأا رخأات ببشسب

ةلسصاوتم رامع يديسسب1F تانكسس ينطاق ةاناعم
يلاولا لخدتب بلاطمؤ

سشيمهتلاؤ قيصضلا ةلاح ببصسب نيرمأ’ا نوناعي ،رامع يديصسب ةيدلبب ةدحاولا ةفرغلا تانكصس ونطاق لازي’
دحل اهنكل ةيصصولا تاهجلا ىلإا اهوعفر يتلا ةديدعلا ىؤاكصشلا مغر اذه ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم
ةجهللا ديعصصتب نؤددهيؤ ققصشلا هذه يف مهباصصعأا نؤدقفي نينطاوملا لعج ام ةيغاصص اناذآا دجت مل نآ’ا
ةئيهتلا عيراصشم لطعت ببصسب هنأا نونطاوملا هدكأا ام بصسحؤ،ةديدجلا مهتانكصس ىلإا مهليحرت مدع لاح يف
ةفرغلا تاذ ققصشلا يف نوناعي اولاز’ مهنإاف، يعيبطلا زاغلاؤ ءابرهكلاؤ هايملاب مهتانكصس طبرؤ ةيجراخلا
ةينعملا تاهجلا ىلع طغصضلا لجأا نم يميرب نيدلا لامج يلاولا لخدت بلطتي تاب يذلا رمأ’ا ةدحاولا

ليدبتب مهدعؤ مت نيذلا ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكصسلا باحصصأا فيصضيؤ.تقؤ برقأا يف عؤرصشملا ءاهنإ’

مغر تانكصسلا كلت ميلصست رخأات بابصسأا نأا ،ةبيعصشلاب انكصسم051 يحب فرغ ثÓث تاذ ىرخأاب مهتانكصس

نأا ىلإا عجار،ةيصضاملا ةنصسلا نم تؤأا رهصش «ةبتعلا«ـب ةفؤرعملا ةيلاملا تاقحتصسملا ديدصستؤ ةعرقلا ءارجإا
ةئيهتلا مامتإ’ لاغصشأ’ا ةريتؤ لقرع امم زاغلاؤ ءابرهكلا ليصصوت لاغصشأا يف عرصشت مل زاغلنوصس حلاصصم
رييصستلاؤ ةيقرتلا ناويد حلاصصمؤ ةيت’ؤاقملا ةصسصسؤوملا نيب دقع يذلا ريخأ’ا عامتج’ا يف ءاج ام بصسحب
ميلصست متي يكل لاغصشأ’ا يف عارصسإ’ا ةرؤرصض ةينعملا تاهجلا نؤدصشاني رمأ’اب نيينعملا لعج ام يراقعلا
ىلإا مهليحرت متيصس هنأاب ةيصضاقلاؤ يراقعلا رييصستلاؤ ةيقرتلا ناويد حلاصصم دوعؤ بصسحب مهتانكصس
فرغ ثÓث تاذ ىرخأاب ةدحاولا ةفرغلا تاذ ققصشلا ليدبت راطإا يف ةبيعصشلا يحب ةدجاوتم ةديدج تانكصس
لؤأ’ا لؤؤوصسملل لجاعلا لخدتلاب اوبلاطيل ،جاردأ’ا ةصسيبح تيقب دوعولا هذه نأا ريغ ، ةيراجلا ةنصسلا لÓخ
اهباحصصأا ىلإا تانكصسلا ميلصستؤ عؤرصشملا لامكإ’ ةمراصص تاميلعت ءاطعإا لجأا نم ،يذيفنتلا زاهجلا نع

 .قيصضلا ببصسب ماني نيأا دجي دعي مل مهنم ريثكلا نأا امك ،قاطت ’ تتاب ةيعصضولا نأا ةصصاخ، تقؤ برقأا يف
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

5206ددعلا0202 ةيليوج10 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

زاغ ةروراقو ةروظحم  ءاشضيب ةحلشسأا ىلإا ةـفاشضإا
عومدلل  ةليشسم

نم ةـيمـك زجحؤ  اسصخسش11 فيقوت
نم لكب تاردخملاؤ ةسسولهملا بوبحلا

ةرسضخوبؤ ةزارخ
ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا نم لكل نيعباتلا ةطرصشلا رصصانع نكمت

84 ـلا لÓخ ،ةزارخ يجراخلا يرصضحلا نمأ’ا ،لاحرب ةيئاصضقلا

نيب ام مهرامعأا حؤارتت ،سصاخصشأا40 فيقوت نم ،ةريخأ’ا ةعاصس

ةزايح ،اهنم ةفلتخم اياصضق يف مهيف هبتصشم  ،ةنصس72 ؤ22
،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا  ةزايح ،ةيلقعلا تارثؤوملاؤ تاردخملا

ىلإا ةفاصضإا ، عومدلل ليصسم زاغ ةرؤراقؤ نيكاكصس30 زجح مت نيأا

تاوق تنكمت امك،نيياكوك ةبلصصلا تاردخملا نم مارغ43.0

ةعاصس84 ـلا   لÓخ ، ةرصضخوب لؤأ’ا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا

03ؤ91 نيبام مهرامعأا حؤارتت سصاخصشأا70 فيقوت نم، ةريخأ’ا

ةحلصسأا ، ةيلقعلا تارثؤوملا ؤ تاردخملا ةزايح لجأا نم ،ةنصس
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا مت ثيح،ةروظحم ءاصضيب
ةي’ؤ نمأا حلاصصم نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتؤ.مهيف هبتصشملا قح يف
ةبراحمل ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلا ؤ ةميزعلا سسفنب لصصاوت ةبانع
نينطاو˘م˘لا فر˘صصت تح˘ت ع˘صضت ا˘م˘ك ،ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘صشب ة˘م˘ير˘ج˘لا

 . ءارصضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا
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اشسنرف نم اهداريتشسإا مت

نيمسست لوجع ؤ بولح ةرقب757 عسضؤ
نيعؤ ةفرسشلاب يحسصلا رجحلا يف

 ةدرابلا
ةيحصص ةبقارمب ةيحÓفلا ةيريدملل ةعباتلا ةيرطيبلا حلاصصملا تماق

نيمصستلا لوجع نم اصسأار757 ةبانع ءانيم ىوتصسم ىلع ةيرطيب
نيمصستلا لوجعؤ (لماوح ، يخارأا) لصسانتلل ةدعم بولح راقبأا ؤ

نول ةجؤدزمnietsloH’mirP » ( نياتصشلؤأا_ميرب) ةلÓصس نم

eiP/rion eiP)) ءار˘م˘حؤ ءا˘صضي˘ب ؤ ءادو˘صس ؤ ءا˘صضي˘˘ب ؤ د˘˘ل˘˘ج˘˘لا

eguor)) نيأا ،نييداصصتقإا نيلماعتمل ،اصسنرف ةلؤد نم ةدروتصسم
ذاختإا عم ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةيصشتفملا ةرطايب لبق نم اهتبقارم تمت

ىلع يحصصلا رجحلا زكرم ىلإا تلوح اهدعبؤ ةمزÓلا ريبادتلا لك
ةدرابلا نيع ةيدلبب ةعرزم ؤ ةفرصشلا ةيدلبب ةعرزم  ىوتصسم
ةيدلب ةصسو˘غاد ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب را˘م˘ع نا˘م˘ق˘صس ة˘عرز˘مؤ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب
ناكؤ  .ةيقبتملا تايلمعلا لامكتصسإ’ فراطلا ةي’وب سسابصسبلا

ةيريدم فرط نم طرافلا يام رهصش علطم لبقتصسا ةبانع ءانيم

سسأار993 ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةيصشتفملاب ةلثمم ةيحÓفلا حلاصصملا
رجحلا زكرمل تلوح اهدعبؤ  اصسنرف ةلؤد نم ةدروتصسم بولح رقب
ةيدلب ةصسوغاد ةقطنمب رامع نامقصس ةعرزم ىوتصسم ىلع يحصصلا
.فراطلا ةي’وب سسابصسبلا
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 لظلا قطانمب لفكتلل تاميلعتلا مغر

نوناعي ةملعلاب انكسسم53 يح ونطاوم
ةئيهتلا بايغؤ ششيمهتلا ببسسب نيرمأ’ا

ببصسب نيرمأ’ا ةملعلا ةيدلبب ايفير انكصسم53 يح ونطاوم يناعي
لفكتلا ةرؤرصضب ةموكحلا تاميلعت مغر ةئيهتلا بايغؤ سشيمهتلا
ةيدلب رقم قلغ ىلع اومدقأا دق نونطاوملا ناكؤ،لظلا قطانمب
يتلا ةيرزملا فؤرظلاب اديدنت تارم˘لا د˘يد˘ع،»ة˘ندا˘كلا˘ب» ة˘م˘ل˘ع˘لا
ءام نم ميركلا سشيعلا فؤرظ طصسبأا بايغل ارظن اهيف نوطبختي
وه ةلب نيطلا داز امؤ، ةئيهتلا لاغصشأا رخأات نع كيهان، زاغؤ
ةيلحملا تاطلصسلا اهعب˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة’ا˘ب˘مÓ˘لاؤ سشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
«ةنداكلا«ب ةيدلبلا رقم قلغ ؤ جاجتحÓل مهعفد يذلا رمأ’ا،مهعم
راد تلظؤ داعي ميدق ’ؤ ركذي ديدج ’ نكل ةيديدحلا لصسÓصسلاؤ
نوبلاطي مهلعج ام ،ةقطنملا ناكصسل ةبصسنلاب اهلاح ىلع نامقل
د˘ح ع˘صضؤؤ ل˘خد˘ت˘لا˘ب ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ،ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’ؤ ي˘˘لاؤ
يتلا ةصسايصسلا ةجيتن، مهنع نبغلا عفرؤ ،نيلؤؤوصسملا راتهتصس’
طئاحلا سضرع برصضؤ مه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت

ةئيهتلل يلكلا بايغلاب اصساصسأا قلعتت يتلا مهبلاطمؤ مهت’اغصشن’

رخآ’ا نؤد يحلا نم ءزج ةئيهت مت نيأا انكصسم53  يحب ةيرصضحلا
ةينعملا تاهجلا تارملا نم ديدعلا يف اولصسار ناكصسلا نأا مغر
ةبارق ذنم مهتاناعم لصصاوتتل ،انكاصس كرحت مل اهنأا ريغ لخدتت يك

ةيلحملا تاطلصسلا كلذب برصضتل ،ءام ’ؤ زاغ ’ ثيح ،تاونصس6
لظلا قطانمب لفكتلا ىلإا ةيمارلا ةموكحلا تاميلعت ةملعلا ةيدلبل

.طئاحلا سضرع
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لكاششملا مهأل هيف قرطتلا مت
قرششلا تايلو يف ةكرتششملا

ءاسضعأاؤ ءاسسؤؤر عامتجا
ةيلارديفلل ةيئ’ولا بتاكملا

بابسشلا نيلؤاقملل ةينطولا
ءا˘صضعأاؤ ءا˘صسؤؤر̆ل عا˘م˘ت˘جا سسمأا حا˘ب˘صص د˘ق˘ع˘̆نا
نيلؤاقملل ةينطولا ةيلارديفلل ةيئ’ولا بتاكملا
فدهب ةبانع ةي’وب يرئازجلا قرصشلاب بابصشلا
قا˘فآ’ا لو˘ح را˘كفأ’اؤ ءارآ’ا لدا˘ب˘تؤ فرا˘ع˘˘ت˘̆لا
ليقارعلا ةهجاوم ةيفيكؤ بتاكملل ةيلبقتصسملا
ةلؤاحمؤ طاصشنلا ةرؤريصس هجاوت يتلا ةكرتصشملا
جمانرب عصضؤ ىلع ثحلاؤ اهل ةيئاهن لولح داجيإا

ءا˘صضف ق̆ل˘خ كلذ˘كؤ قر˘˘صشلا بتا˘˘كم˘̆ب سصا˘˘خ
قرصشلل ةيئ’ولا بتاكملا ءاصسؤؤر نيب لصصاوتلل
لكاصشملا مهأ’ قرطتلا ىلإا ةفاصضإ’اب يرئازجلا
ن˘م د˘يد˘ع̆لا ي˘˘ف تا˘˘ي’و˘̆لا ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘̆لا
،ةحÓفلا ،لافطأ’ا سضاير اهنيب نم تاعاطقلا
عصضؤؤ .ةحايصسلا اذكؤ ةيمومعلا لاغصشأ’اؤ ءانبلا

ديدعلا عامتج’ا يف كراصشؤ ،ةمكحم لمع ةطخ
يف قرصشلا تاي’ؤ نم بابصشلا نيلؤاقملا نم
،ة̆ل˘ي˘م ،ة˘صسب˘ت ،ة˘م̆لا˘ق ،فرا˘ط̆لا ،ة̆با˘ن˘ع ةرو˘صص

S¢.Q.لجيجؤ فيطصس،ةنيطنصسق



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

52069ددعلا0202 ةيليوج10  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com

ةمامكلا يدترأا ل ببسسلا اذهل :لكريم

ببصس نع ،لكريم ليغنأأ ةيناملأ’أ ةراصشتصسملأ تفصشك
يفحصص ر˘م˘تؤو˘م لل˘خ ة˘ي˘قأو˘لأ ة˘ما˘م˘كلأ ا˘ه˘ئأد˘ترأ مد˘ع
.نوركام ليوناميإأ يصسنرفلأ سسيئرلأ عم هتدقع
ههجو يناملأأ يفحصص لأؤوصس ىلع أدر لكريم حيرصصت ءاج
،ةمامك يدترت طق كرن مل اننأأ ظحلملأ نم» :لئاق اهل
تح˘صضوأأو .«ofnissiws» عقوم لق˘ن ا˘م˘ب˘صسح «؟أذا˘م˘ل˘ف
نلف ،يعامتج’أ دعابتلأ دعأوق تعبتأ أذإأ» :ةلئاق لكريم
امدنع املثم ،اهعبتأأ ’ امدنع نكل ،عانق ءأدترأ ىلإأ جاتحأأ
’ مكنأأ ديكأاتلا˘ب˘ف ،لا˘ث˘م˘لأ ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع قو˘صست˘ل˘ل بهذأأ
،«ة˘ما˘م˘كلأ ة˘يد˘تر˘م ي˘ت˘يؤور كن˘كم˘ي د˘ق˘˘ف ’إأو ،ي˘˘نور˘˘ت
.«قوصستلل بهذأأ نيأأ كربخأأ نل يننكل» ةمصستبم تعباتو

؟ةبانع دارج روزي له

مدق ىلع ةيراج ةبانع ةي’و يف تأريصضحتلأ لأزت ام
نم ددع ميلصست لجأأ نم يرأزولأ دفولأ مودقل قاصسو
مجح نأأ ريغ ،اهنم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ن˘كصسلأ
ةرايزب قلعتي رمأ’أ نأاكو يحوي تأرايزلأ هذهل ريصضحتلأ
؟دأرج اهلعفي لهف ،لوأ’أ ريزولأ

؟نوناقلا قبطي نم

تأرايصس نئابز نم ديدعلأ هيف ركنتصسأ يذلأ تقولأ يف
ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه و˘ل˘غ˘ت˘صسم ع˘فر ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ ةر˘˘جأ’أ
هذه هاجت انكاصس ةيصصولأ تاهجلأ كرحت مل ،ةريعصستلل
ام وهو ،اهتدرو يتلأ ةديدعلأ ىواكصشلأ مغر ةيصضقلأ

؟هجوتي نيأأ ىلإأ رئاح نوبزلأ لعج

نئابزلا ىواكسش لابقتسسل نيوانع عسضت رئازجلا ديرب
رئأزجلأ ديرب ةصسصسؤوم تبصصن

نئابزلأ ىواكصش ةجلاعم ةيلخ
يداعلأ ديربلأ ربع ةدرأولأ ءأوصس
ر˘ب˘ع وأأ يد˘ير˘ب˘لأ نأو˘ن˘˘ع˘˘لأ يأأ
يف حاتملأ ينور˘ت˘كلإ’أ د˘ير˘ب˘لأ
ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ ع˘قو˘م˘لأ
zd.etsop.www،تعدو
نم عقوملأ ةرايز ىلإأ نئابزلأ
وأأ مهت’اغصشنأ عيمج ميدقت لجأأ
م˘ه˘ت˘ل˘صسأر˘م ر˘ب˘ع وأأ ىوا˘كصشلأ

ثعب وأأ ينورتكل’أ ديربلأ ربع
ة˘ي˘ل˘خ«نأو˘ن˘ع˘لأ ى˘لإأ  ة˘ل˘صسأر˘˘م
ةير˘يد˘م˘لأ«ىوا˘كصشلأ ة˘ج˘لا˘ع˘م
ي˘ح ،ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
24061رأوز˘لأ با˘˘ب ،لا˘˘م˘˘ع’أ
 .رئأزجلأ

ةربقمب ميقأا فافز لفح يف قيقحتلا
،ة˘ي˘صسنو˘ت ةر˘ب˘ق˘م ي˘ف ل˘ف˘˘ح ة˘˘ما˘˘قإأ را˘˘ثأأ

ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ة˘ع˘صسأو تأدا˘ق˘ت˘نأ
تا˘ه˘ج˘لأ ع˘فد ىذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ،ى˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
يف قيقحت حتفب رمأ’أو ،كرحتلل ةلوؤوصسملأ
.ةثداحلأ

،«زو˘ي˘ن يا˘كصس» ع˘قو˘م هدروأأ ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
بو˘ن˘ج ة˘يد˘ه˘م˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ تر˘˘مأأ
،رباقملأ ةمرح كاهتن’ قيقحت حتفب ،سسنوت

ةعباتمب ةنيدملأ يف ةطرصشلأ تدهعت امك
«قورصشلأ» ةفيحصص تلقن امبصسح ،ةيصضقلأ
مكاحم مصساب يمصسرلأ قطانلأ نع ةيصسنوتلأ
.احج نب ديرف ةيدهملأو ريتصسنملأ

عطقم لوح رمتصسم ثحبلأ نأأ احج نب دافأأو
ىدحإاب ميقأأ فافز لفحل هلوأدت مت ويديف
لوأدتو.ةيدهملأ يف ةميدقلأ ةنيدملأ رباقم
عطقم يعا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م دأور
،ةيدهملاب ةربقم يف ميقأأ فافز لفحل ويديف
نينغيّ نهو ءاصسنلأ نم ةعومجم هيف رهظو
.روبقلأ دهأوصش ىلع نصسلجيو ،نصصقريو

 ريدملا ةرايز نم مÓعإلا لئاسسو ضضعب ءانثتسسا
ةنتابب ينطولا نمأÓل ماعلا

ةي’وب ةفاحصصلأ نأأ ودبي
ةيطغتب ةينعم ريغ ةنتاب
تداق يتلأ لمعلأ ةرايز
نمألل ماعلأ ريدملأ سسمأأ
ةرايزلأ نأأ مغرف ،ينطولأ

وأأ ة˘ير˘صسلا˘ب تصسي˘˘ل هذ˘˘ه
تر˘صصت˘قأ ل˘ب ،ة˘صصا˘خ˘˘لأ

نم ديدعلأ نيصشدت ىلع
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ تأر˘ق˘م˘˘لأ
ةيجيتأرتصسأ نمصض جردنت
ةمدخلأ ثيدحتل ةيريدملأ
ةبصسن نيصسحتو ةيمومعلأ
ةمصصاع نم لكب ةيطغتلأ
أذ˘˘كو ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ
ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لأو ،ر˘ئأود˘˘لأ

نمأ’أ ريفوتب ةقلعتملأ هت’اغصشنأ لقن للخ نم نطأوملل ةمدخ ملعإ’أ لئاصسو فلتخم اهرصشنت عيصضأوم روحم تناك
. ةلوهجم ىقبت بابصسأ’ ةرايزلأ نع تبيغ دق ةي’ولاب ةطصشانلأ ملع’أ لئاصسو نم أددع نأأ ’إأ ،ةنكاصسلل

لاقلا ليقلا



لئابقلا ةبيبصش

 ““تاطلشسلأ ديب رمأ’أ نكل مشسوملأ فانئتشسأ رأرق معد انيلع متحي ةلوطبلأ نم انعقوم““ :لÓم
تاطلصسلا ديب ىقبي ،ريخأ’او لوأ’ا رارقلا نأا ىلإا هتاذ تقولا يف اريصشم ،مصسوملا لامكتصسا رارق عم لازي ’ هقيرف نأاب سسمأا لوأا لئابقلا ةبيبصش قيرف ةرادإا سسلجم سسيئر ،لÓم فيرصش دكأا

نم انفقومو انيأار حنمب نوبلاطم طقف نحنف ،اهفانئتصسا ررقن وأا ةلوطبلا فقونصس نم نحن انصسل ،ةحارصص لكب““ :مÓعإ’ا لئاصسول حيرصصت يف ،لÓم لاقو ،يلارديفلا بتكملاو ةصصتخملا
يف ةأاجافملا قيقحت انناكمإابو ،امدقتم ازكرم لتحن نحنف ،رهصشأا ةثÓث دعب وأا ،رهصش دعب وأا ،مويلا فانئتصس’ا رارق عم لئابقلا ةبيبصش ،نآ’ا اهديعأاو قباصسلا يف اهتلق دقل““ :عباتو ،““مصسوملا لامكتصسا

ادحاو هرابتعاب يلارديفلا بتكملاو ،ةيحصصلا تاطلصسلا رارق مرتحن اننأا ’إا ،ةيقبتملا تايرابم ينامثلا يف انظوظح لماك نع عافدلاو ،مصسوملا لامكتصسا ديرن اننأا مغر““ :متخو ،““مصسوملا ةياهن
.““رارقلا ذاختاب نيينعملا نم

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأا تع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جأا
ةقطنمل ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتفرتحملا
سسمأا لوأا ا˘ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،ط˘˘صسو˘˘لا

˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ط˘˘بار ع˘˘م ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ةرور˘˘صض ىل˘˘ع ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا بي˘ل˘غ˘ت و ة˘لو˘ط˘ب˘لا

انوروك سسوريف ىودع يصشفتل ايدافت

فصشكو ،نيبعÓلا طصسو91” ديفوك““
راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ة˘ط˘بار˘لا سسي˘˘ئر
د˘˘ق ة˘˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘صسؤور نأا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘˘ل
ن˘هار˘لا ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ىلإا او˘˘قر˘˘ط˘˘ت
ن˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ىلإا عو˘جر˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو

ةبصسنبو عا˘م˘جإا ه˘ب˘صش كا˘ن˘هو ،ه˘مد˘ع

مدع رارق ىلع ،ةئاملاب09 نم رثكا
نهار˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا
،ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
ف˘˘ل˘˘صش ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف سسي˘˘ئر لا˘˘قو

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت بع˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘م“ :ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘صسلا
ه˘ع˘صضت˘صس يذ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا

،نيصصتخم ءابطأا ةيعمب ةحصصلا ةرازو
بت˘ك˘م˘ل˘˘ل Ó˘˘صصف˘˘م ار˘˘ير˘˘ق˘˘ت مد˘˘ق˘˘ن˘˘صسو
ىتح““ :فاصضأاو ،““كلذ لوح يلارديفلا
يهو ،بقللا ىلع بعلت يتلا ةيدنأ’ا

قافوو دادزولب بابصشو لئابقلا ةبيبصش
اهنأا تدكأا ،رئازجلا ةيدولومو فيطصس
رار˘ق˘لا د˘نا˘صستو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ع˘م
فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ بئا˘˘˘صصلا
سسف˘˘ن““ :ا˘˘صضيأا لا˘˘قو ،““ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
بع˘ل˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘صشلا

بعلت يتلا قرفلا ىتحو طوقصسلا ىلع
ىلإا ةيناثلا ةطبارلا نم دوعصصلا ىلع

يذ˘˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا سسف˘˘˘ن و˘˘˘هو ،ىلوأ’ا
““اعم برغلاو قرصشلا ةيدنأا هتمدق

ةيوه ىلإأ قرطتت مل ةيدنأ’أ““ :رأودم
““لزانلأو دعاشصلأ وأأ لطبلأ

نأاب راودم حصضوأا ،هثيدح مصضخ يفو
ىلإا غر˘ف˘ت˘لا˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط قر˘˘ف˘˘لا ءا˘˘صسؤور
ىلإا عو˘جر˘لا نأا ا˘م˘ب ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
فرظلل ارظن ةيمتح تصسيل ةصسفانملا
ةصسفانملا ةدوع نأا و ،بعصصلا يلاحلا
حر˘صصو ،ة˘م˘ي˘خو بقاو˘ع ا˘ه˘ل نو˘ك˘˘ت˘˘صس
م˘ل قر˘ف˘لا و˘لو˘ئ˘صسم““ :ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا لوؤو˘˘صسم
ىلإا ’و لطبلا ةيوه ىلإا ’ اوقرطتي
تاصسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘ي˘صس ن˘م
ىلع اوددصش ثيح ،ةيبرعلاو ةيراقلا

،ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا بي˘˘ل˘˘غ˘˘ت ةرور˘˘صض
ل˘˘جأا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘ي ن˘˘م˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب
او˘صصصصخ م˘ه˘نأا ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ،دو˘˘ع˘˘صصلا

ةر˘ك““ :فا˘صضأاو ،““ة˘ظ˘ها˘ب ’او˘مأا كلذ˘˘ل
تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘صض تصسي˘˘˘˘ل مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
يأا ن˘م م˘هأا ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘صس ،ن˘هار˘˘لا
ة˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا سضع˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ب ،ءي˘˘˘˘صش
لاح يف لاومأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ر˘صسخ˘ت˘صس
.““هلانت دق امم رثكأا فانئتصس’ا

يف لدعلاب نوبلاطي ةيدنأ’أ ءاشسؤور»
 ““مشسوملأ ءاغلإأ رأرق ذاختأ لاح

ةيدنأ’ا ولوئصسم طرت˘صشا ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يف ةصصاخ ،تارارقلا ذاختا يف لدعلا

،مصسوملا اذه ةلوطب ءاغلإا مت ام لاح
ريصضحتلا ةرورصضب هبصسح ،ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
سشماه ىلعو ،لبقملا مصسوملل ةرصشابم
ة˘يد˘نأ’ا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا تع˘م˘جأا ،عا˘م˘ت˘ج’ا

نيبعÓلا ةحلصصم بيلغت ةرورصض ىلع
،ةلوطبلل يئاهنلا فيقوتلا لÓخ نم
يمصسرلا قطانلا ،يصشيرق قيفوت لاقو
ة˘ح˘صصل ة˘يو˘لوأ’ا نأا˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل
عامجإا كانهو ،نيبعÓلاو نينطاوملا

نأ’ ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت رار˘˘˘ق ىل˘˘˘ع
ر˘ي˘غ ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘˘مو فور˘˘ظ˘˘لا

لوكوتوربلا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘تاو˘م
،““ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت بع˘˘˘صصي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

مصسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لا بج˘ي““ :فا˘صضأاو
بق˘ل˘لا ح˘ن˘م ىل˘ع ثيد˘ح˘˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ف ،يو˘نا˘ث ر˘مأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ي˘م˘صسر˘لا نÓ˘عإ’ا بق˘ع نو˘ك˘˘ي˘˘صس كلذ

سسي˘ئر ا˘˘مأا ،““ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع
دبع ،رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا سسل˘ج˘م
’ ه˘نأا˘ب ح˘صضوأا د˘ق˘ف ،سسا˘˘م˘˘لأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لا

فانئتصسا ر˘ي˘ظ˘ن ة˘يدا˘م طور˘صش د˘جو˘ت
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ،ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
نأ’ هقيبط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘صسي يذ˘لا ي˘ح˘صصلا
’ ةيناثلا و ىلوأ’ا نيتطبارلا ةيدنأا

ل˘ك ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا كل˘˘ت˘˘م˘˘ت
ءا˘غ˘لإا ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘ب ن˘˘صسح˘˘ت˘˘صسيو طور˘˘صشلا
انرصسخ د˘ق˘ل““ :لا˘قو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا

مصسوملا رصسخن ’أا انيلعف مصسوملا اذه
قيرف لثمم راصس ،هتهج نم ،““لبقملا
يف ،ناقزرم نابعصش ،ياد نيصسح رصصن
كل˘˘ت˘˘م˘˘ن ’““ :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ىلإا عو˘جر˘˘ل˘˘ل تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا

رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل طور˘˘˘صش كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه
ىل˘ع ،سسبÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘فر˘˘غ

،لقأ’ا ىلع نيتنثا نيتلفاحو ،لقأ’ا
قر˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ’ ا˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو
ر˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن““ :فا˘˘˘˘صضأاو ،““ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ة˘˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘صسؤور تاردا˘˘ب˘˘م
ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘˘ل سسي˘˘˘ل اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘م عرا˘صصت ي˘ت˘لا ة˘ير˘صصن˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘˘ب
.““ءاقبلا لجأا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

برغلاو قرشلا ةيدنأ ىلإ اهتوص تمض

ةلوطبلأ ءاغلإاب بلاطت طشسولأ ةيدنأأ

ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،سسا˘˘م˘˘لأا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘عد
ذاختا ىلإا ايلعلا تاطلصسلا سسمأا لوأا رئازجلا ةيدولوم
لا˘قو ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب ي˘ئا˘ه˘˘ن رار˘˘ق
ر˘ك˘ف˘ن نأا بج˘ي““ :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،سسا˘˘م˘˘لأا

ةحلصصملا ىلع ةماعلا ةحلصصم˘لا مد˘ق˘نو ،ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع˘ب

اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب لا˘م˘ك˘ت˘صسا ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لا˘ف ،ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا
مصسوملا يف ةلوطبلا ريصصم ىلع رثؤوي دق ،مصسوملا
ه˘˘جاو˘˘ت˘˘صس ة˘˘يد˘˘نأ’ا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا““ :فا˘˘صضأاو ،““مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

Óف ،ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطتل ةريبك تابوعصص
ثÓ˘ث ر˘ي˘فو˘ت ىل˘ع ردا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف د˘جو˘˘ي

،““ل˘قأ’ا ىل˘˘ع ثÓ˘˘ث وأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘فا˘˘حو ،سسبÓ˘˘م فر˘˘غ
نكل ،رارمتصس’ا حرتقم ادبأا سضفرن مل نحن““ :عباتو
نم ريثك˘لا ر˘ي˘فو˘ت بج˘ي م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘ك˘ت˘صسا ا˘ندرأا اذإا
رداق دان دجوي ’ رصضاحلا تقولا يفو ،تايناكمإ’ا

:فدرأاو ،““ي˘˘ح˘˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ىل˘˘˘ع
،مصسوملا لامكتصسا نع ثدحتلا اننكمي ’ ةحارصص““

نأا ينعي ام وهو ،سسرام رهصش ذنم ةفقوتم ةلوطبلاو
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط داد˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس قر˘˘˘ف˘˘˘لا

.““طاصشنلا فانئتصس’

ةنشسل يلاملأ ريرقتلأ يف ةيلام تأرغث اندجو ول»

 ““ةلأدعلأ ىلإأ رمأ’أ انلوحل9102

دبع رئازجلا ةيدولوم ةرادإا سسلجم سسيئر دكأا امك
ريرقتلا ىلع ةقداصصملا تمت دق هنأاب سساملأا رصصانلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا فر˘ط ن˘˘م9102 ةنصسل ي˘لا˘م˘لا
دحأ’ا موي رئازجلا ةيدولوم قيرف يف نيمهاصسملل
يأا ليجصست متي مل هنأاب ثدحتملا فصشكو ،يصضاملا

ةيرادإ’ا ءاط˘خأ’ا سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ،ة˘ي˘لا˘م تار˘غ˘ث
ع˘م ة˘ط˘˘بار˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا هرو˘˘صضح سشما˘˘ه ىل˘˘ع كلذو
ا˘˘ن˘˘صشقا˘˘ن““ :لا˘˘قو ،سسمأا لوأا ط˘˘صسو˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ءا˘˘˘صسؤور

،ةماعلا ةيعمجلا يف9102 ةنصسل ةيلاملا ةليصصحلا
ظفاحم فرط نم ةقفاوملاو اهيلع ةقداصصملا متو
كا˘ن˘ه ل˘ب ،تار˘غ˘ث د˘جو˘ي ’““ :فا˘صضأاو ،““تا˘با˘صسح˘˘لا

نأ’ ،ة˘ي˘لا˘˘م تار˘˘غ˘˘ث تصسي˘˘ل ن˘˘ك˘˘لو تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
فيراصصم كانه ،ةلادعلا ىلإا ةرصشابم لوحت تارغثلا

موصصعم سسيل ناصسنإ’او ،ءاطخأ’ا سضعبو اهيف غلابم
.““أاطخلا نم

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

 تÓفاح ثÓث ريفوت ىلع رداق رئأزجلأ يف دان كانه ضسيل““ :ضساملأأ
 ““ضسبÓملأ ليدبت فرغ ثÓثو

¯ ê.fé«Ö

داحتÓل ةيذيفنتلا ةنجللا ترّرق
سسأاك ليجأات مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
يف ةررقم تناك يتلا ،ايقيرفإا ممأا

ي˘ف˘نا˘ج ىلإا،1202 ةن˘صس ة˘ياد˘ب

تذختا امك ،نوريماكلا يف2202
ًارارق ““فاكلا»ـل ةيذيفنتلا ةنجللا

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘˘ب
ي˘ف˘نا˘ج ىلإا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل

سسوؤو˘ك˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا،1202
فصصن ةماقإا ررّقت دقف ةيقيرفإ’ا
ماظنب ايقيرفإا لاطبأا يرود يئاهن
لبقملا ربمتبصس يف ةدحاو ةارابم
فصصن ماقيصس ،هرودب ،نوريماكلاب
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ربمتبصس يف ةدحاو ةارابم ماظنب
،بر˘غ˘م˘لا سضرأا ىل˘ع ن˘ك˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا

ن˘˘˘˘صضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت نأا سضر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ُي نا˘˘˘˘˘كو
ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا
ة˘ي˘ل˘يو˘جو ناو˘ج ن˘ي˘ب ا˘م ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا

اذ˘ه تا˘ط˘ل˘˘صس تق˘˘ف˘ّ̆تا م˘˘ث،1202
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ىل˘˘ع ““فا˘˘ك˘˘لا““ ع˘˘م د˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

نم9 ـلا نيب ام ةرتف ىلإا ،خيراتلا

ماعلا نم يرفيف نم6 ـلاو يفناج
ف˘˘ي˘˘صصلا ل˘˘˘صصف نأا ة˘˘˘ّج˘˘˘ح˘˘˘ِب ،ه˘˘˘تاذ
ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘ط˘˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘˘طا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشي
لامصش ةق˘ط˘ن˘م سسك˘ع) نور˘ي˘ما˘ك˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا سضخ˘ي م˘لو ،(ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

51 ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ة˘˘˘يأا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيصسنرفلا ليل ةن˘يد˘م ي˘ف ر˘بو˘ت˘كأا

مامأا ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب زا˘ف ا˘مد˘ن˘ع
ي˘فو ،ر˘ي˘ب˘ك˘لا ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ازو˘ف ق˘ق˘ح ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
مامأا ةديلبلا يف ةيصسا˘م˘خ˘ب ا˘ق˘حا˘صس

51 يف مرتحم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ي˘ب˘ماز
لبق ،ةيصضاملا ةنصسلا نم ربمفون
ببصسب ““رصضخ˘لا““ را˘ط˘ق ف˘قو˘ت˘ي نأا
ىصشخ˘يو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا
نأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صصنأا

د˘ع˘ب م˘ت˘˘ير˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘صضخ˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ي

ىل˘ع ّر˘م ذإا ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ىلإا ةدو˘ع˘˘لا
ف˘صصن ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ةارا˘˘ب˘˘م
ةيوف˘صصت ةارا˘ب˘م ر˘خآا ىل˘عو ،ة˘ن˘صس
ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘ب˘صس ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ي˘ب˘ماز ما˘˘مأا

ديكأاتلابو ،ادج ةليوط ةدم يهو
حبصصيو فعاصضتت دقو لوطت دق

مهتداعإاو نيبعÓلا تايونعم عمج

،هغولب بعصص قباصسلا مهقصسانت ىلإا
لامج ةدايق تحت ““رصضخلا““ بعلو

،ةارابم02 نآ’ا دح ىلإا يصضاملب

ةصسمخو اراصصت˘نا41 اهيف اوقق˘ح
،ط˘ق˘ف ةد˘ي˘حو ة˘م˘يز˘هو ت’دا˘ع˘ت

اوزا˘ف ة˘ي˘م˘صسر ةارا˘ب˘م31 او˘ب˘ع˘لو
ثÓ˘ث ي˘ف او˘لدا˘ع˘تو ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘صست˘˘ب

7 ل˘با˘ق˘م ،ط˘˘ق˘˘ف ةد˘˘حاو اور˘˘صسخو
اولداعتو اهنم عبرأاب اوزاف ،تايدو
يف موجهلا طخ لجصسو ،ثÓث يف

مل امنيب افده73 تايرابملا لك

افده11 ىوصس عافدلا ط˘خ ق˘ل˘ت˘ي
ة˘˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صس قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ل˘˘˘ب˘˘˘قو،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ا˘ه˘ي˘ف ر˘صسخ˘ي م˘ل ي˘ت˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

يصضا˘م˘ل˘ب نا˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ذإا ،ا˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘ي˘تارا˘ب˘˘م ي˘˘ف هدا˘˘ق د˘˘ق
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مأا ا˘ي˘ب˘ما˘غ ي˘ف لدا˘ع˘ت

،1/1 ه˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م لوأا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ىل˘˘˘ع زا˘˘˘فو
مامأا مزهني نأا لبق ةفيظن ةيئانثب

.هدعاوق جراخ0/1 سسفانملا تاذ

عجشت لماوع ةثقث
مض ىلع يسليشت

ةمحر نب
هصضورع ةلصسلصس ةمحر نب ديعصس يرئازجلا لصصاو
،دروفتنرب قيرف عم يلاحلا مصسوملا لÓخ ةيوقلا
ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
ارود يرئازجلا مجا˘ه˘م˘لا بع˘لو ،““بي˘صشنو˘ي˘ب˘ما˘صشت““

اذه هقيرف اهققح يتلا ةزيمملا جئاتنلا يف اريبك
دو˘ع˘صصل˘ل ازرا˘ب ا˘ح˘صشر˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
يف ةمحر نب كراصشو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
اهلÓخ مهصسأا ،تاقبا˘صسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م63
قلأاتلا ،ل˘ي˘ج˘صستو ة˘عا˘ن˘صص ن˘ي˘ب ا˘م ا˘فد˘ه ن˘ير˘صشع˘ب
رادار ىلع هلع˘ج ،ر˘ئا˘ط˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا حا˘ن˘ج˘ل تفÓ˘لا

،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف طصشنت ةيدنأا ةدع
،لانصسرأاو ماهنتوتو يصسليصشتو Óيف نوتصسأا اهنيب نم
هجو ىلع يصسل˘ي˘صشت ع˘ج˘صشت ل˘ماو˘ع ة˘ثÓ˘ث كا˘ن˘هو
فو˘˘ف˘˘صص ىلإا ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب بل˘˘˘ج ىل˘˘˘ع ،سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا
.ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف يف قيرفلا

نب عم زرحم ضضاير ةبرجت خاشسنتشس’ ىعشسي يشسليششت
ةمحر

ر˘ت˘صسصشنا˘م حا˘ن˘ج زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سضر˘˘ف
ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘˘صضفأا ن˘˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘حاو ،ه˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس
ا˘م و˘هو ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ غ˘ي˘لر˘ي˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ىع˘صسيو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘صشب ه˘م˘˘ه˘˘صسأا عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف بب˘˘صست
نب ع˘م زر˘ح˘م ة˘بر˘ج˘ت خا˘صسن˘ت˘صس’ ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا

،تا˘˘ه˘˘با˘˘صشت˘˘م ةد˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘م˘˘˘حر
ةبيرغلا ةيصضايرلا تارايخلا سضعب ببصسب ،سشيمهتلا نم اصسنرف يف ةيوركلا امهتريصسم ةيادب يف ةريبك بعاصصم نم ىناع امهÓكف
ارهظ ثيح ،ةيزيلجنإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يف امهدامتعا قاروأا امدق دق نيبعÓلا نأا امك ،اهل ابعل يتلا ةيدنأ’ا سضعب اهب تماق يتلا

ىدبأا ،كلذ ىلع Óصضفو ،ءاربخلاو نيظحÓم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ةدا˘صشإا ل˘ح˘م ا˘م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ““بي˘صشنو˘ي˘ب˘ما˘صشت““ ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘يو˘ق تا˘يو˘ت˘صسم˘ب
زاتميو ،ةجودزملا ةيصسنجلا باحصصأا نم نيبعÓلا نم ريبك ددع سسكع ،يرئازجلا بختنملا سصيمق لمحل اريبك اصسامح نابعÓلا
.ديدصستلاو ريرمتلا لبق بعلملا قمعل لوخدلاو تاغوارملا ناقتإاب زاتمت ةهباصشتم بعل ةقيرطب يرئازجلا يئانثلا

حانجلأ زكرم زيزعتل يدانلأ يعشس

همجن ليحر ذنم ةناخلا هذه يف اهنم يناعي يتلا لكاصشملا مكحب ،حانجلا زكرم يف ددج نيبعÓب هفوفصص ةيوقتل يصسليصشت ىعصسيو
عيباصسأ’ا لÓخ حانجلا زكرم يف ديدج بع’ قيرفلا دقفيصسو ،ينابصسإ’ا ديردم لاير وحن يصضاملا ماعلا يف درازاه نيديإا يكيجلبلا
اصضيأا بولطملا نايليو يليزاربلا دقع ديدمت يف دعب حجني مل امك ،يلاطيإ’ا امورل هلاقتنا رظتنملا ورديب ينابصسإ’ا وه ،ةلبقملا

يفاصضإا بعÓل ةجاحب لازام هنأا ريغ ،يدنلوهلا سسكاجأا نم سشايز ميكح يبرغملا عم دقاعتلاب ““زولبلا““ ماقو ،ىرخأا ةيدنأا ةدع نم
.ةمحر نب يرئازجلاب ريبكلا مامته’ا رصسفي امم ،زكرملا سسفن يف

ضضوعت ’ ةشصرفو ايلامو ايشضاير أرامثتشسأ ربتعي ةمحر نب

نأا ىلع رداق دروفتنيرب مجنف ،ةيعوصضوم تارابتعا ةدعل يصسليصشت يدانل ةياغلل احبرم ايلامو ايصضاير ارامثتصسا ةمحر نب لكصشيو
براحم““ نوكي نلو ،فادهأ’ا ةعانصصو ليجصست نع Óصضف ،ةغوارملا يف ةريبكلا هتاناكمإا مكحب ،““زولبلا““ موجهل ةيوق ةفاصضإا لكصشي
ققحي نأا يصسليصشت ناكمإابو،8102 ماع ذنم اهيف طصشني هرابتعاب ،ةيزيلجنإ’ا مدقلا ةرك عم ملقأاتلل ليوط تقول ةجاحب ““ءارحصصلا
.موجنلا نم ريبك ددع عم قباصس تقو يف لصصح امك ،قيرفلا عم هقلأات لاح يف ،اقح’ بعÓلا عيب ةيلمع نم ةريبك ةيلام حابرأا

ديلو.ف

1202 يفناج يف ماقتس ”ناشلا“

2202 يفناج ىلإأ نوريماكلأ ““ناك““ لجؤوت ““فاكلأ““

دادزولب بابصش

““ بقللاب جيوتتلأ انقح نمو ةلوطبلأ ءاغلإأ رأرق ديؤون““ :يششيرق
يصضايرلا ريدملا ،يصشيرق قيفوت دكأا
’ هقير˘ف نأا˘ب ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل
رظنلا˘ب ،م˘صسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا رار˘ق ع˘م لاز˘ي
اد˘بأا ح˘م˘صسي ’ ي˘لا˘ح˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا نأا ىلإا

يصشيرق لاقو ،مدقلا ةرك يف ريكفتلاب
سشما˘˘˘ه ىل˘˘˘˘ع سسمأا لوأا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف
ةيدناب ةطبارلا عمج يذلا عامتج’ا

ةرادصص لتحن اننأا مغر““ :دÓبلا طصسو
ءا˘˘غ˘˘لإا رار˘˘ق د˘˘يؤو˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا ’إا بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
انيلا ةبصسنلاب سسانلا ةايحف ،ةلوطبلا
:فا˘˘صضأاو ،““مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع˘˘˘ل ن˘˘˘م ىلوأا
،مصسوملا ءاغلإاب بلاطي قيرف لوأا انك““

انلز’و ،لبقملا مصسوملا يف ريكفتلاو
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ نأا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ا˘˘˘نرار˘˘˘ق د˘˘˘ن˘˘˘ع

،ةيداملا ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ة˘يد˘نأ’ا
قي˘ب˘ط˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘بو˘ع˘صص ه˘جاو˘ت˘صسو
ي˘ف““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

بابصش نأا دقت˘عأا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا لا˘ح
بقلب جيوتتلاب قحأ’ا نوكيصس دادزولب
ده˘صشم˘لا رد˘صصت ه˘نأا ة˘صصا˘خ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.““ىلوأ’ا ةلوجلا ذنم

07 ضضيوعتب انبلاط نأو ثدحي مل»
 ““ةلوطبلأ ءاغلإأ لاح يف ميتنشس رايلم

ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت بر˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
بقلب بابصشلا جيوتت مدع ةلاح يف هنأاب اهيف ءاج يتلاو يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ربع هيلإا تبصسن يتلا تاحيرصصتلا يصشيرق
ينقتلا ريدملا لاقو ،يلاحلا مصسوملا ةليط قيرفلا تاقفن ةميق يهو ،ميتنصس رايلم07 هتميق سضيوعتب بلاطيصس هقيرف نإاف ،ةلوطبلا
لاومأ’او قيرفلا بعت بهذي نأا لوقعملا ريغ نم““ :فاصضأاو ،““هجور نمو مÓكلا اذه ردصصم فرعا ’““ :ددصصلا اذه يف قباصسلا ينطولا
اذإا ’إا قيرفلا تاباصسح فصشكنو اذهك ائيصش لوقن نأا لوقعملا ريغ نم هنأ’ سضيوعتب بلاطن مل نكلو ،ءابه موصسملا ةليط اهفرصص يتلا

.““تاباصسحلا ةيلمعب اهوجورم ماق
ديلو.ف

ةينابصس’ا ““سسآا““ ةفيحصص عم راوح يف

 ““يرئأزجلأ بختنملأ يف اعم نابعلي زرحمو ةميز نب نأأ ول تينمت““ :يششطز
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ دا˘صشأا
و ينابصس’ا ديردم لاير مجن ةميز نب ميركب دقلا ةركل
يدا˘ن˘لا ع˘م م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘صسم مد˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
راو˘ح ي˘ف ق˘با˘˘صسلا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن سسي˘˘ئر لا˘˘قو ،ي˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘لا
نب ميرك““ :سسمأا رصشن ةينابصسإ’ا ““سسآا““ ةفيحصص عم هارجأا

ةيصضايرلا هتيصسنج نأا ريغ ،ةئملاب ةئم يرئازج ةميز
نأ’ ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م بع˘ل˘لا ه˘ن˘ك˘م˘ي ’““ :فا˘صضأاو ،““ة˘ي˘صسنر˘ف
و ،ملاعلا يف مجاهم لصضفأا وهو ،كلذ عنمت افيفلا حئاول

ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف ل˘ج˘صسو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ل˘ما˘˘ك˘˘ت˘˘م بع’
لا˘ير ل˘ث˘م م˘ي˘ظ˘ع يدا˘ن˘ل بع˘ل˘يو فاد˘هأ’ا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

،““هقيقحتل ظوظحم وهو بع’ يأا ملح وه اذهو ديردم
زر˘ح˘م سضا˘ير ر˘صضخ˘لا م˘ج˘˘ن˘˘ب سسي˘˘ئر ي˘˘صشطز دا˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
نبو زرحم““ :لاقو ،ةميز نب ميرك ديردم لاير مجنو
،““ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘صضا˘ير ة˘ي˘صسن˘ج˘ب ن˘ك˘ل نا˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘م˘˘يز
بعللا امهنكمي ’ نكل ةريبك تايناكمإا امهيدل““ :فاصضأاو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا Ó˘ك““ :ع˘با˘تو ،““ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘ع˘˘م
وأا ديردم لاير عم ءاوصس ةريبك تايوتصسم يف نامدقي
يصشطز داصشا امك ةبعصص ت’وطب يفو يتيصس رتصسصشنام
ىظ˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘صس’ا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا““ :لا˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف اد˘ج ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشب
نوبحي مهنأ’ نييرئازجلا فرط نم ةعباتم ةينابصسإ’ا
نوبهذي نييرئازجلا نم ديدعلا كانهو ،ليمجلا بعللا
لجأا نم ةينابصسإ’ا بعÓملا ىلا نولخديو اينابصسإا ىلإا

ي˘ف““ :ع˘با˘تو ،““ة˘ع˘ئار˘˘لا ءاو˘˘جأ’ا كل˘˘ت فا˘˘صشت˘˘كاو سشي˘˘ع
ر˘خآ’ا سضع˘ب˘لاو د˘يرد˘م لا˘ير ع˘ج˘صشي سضع˘ب˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘ي˘ب ف˘قو˘ت˘ي ’ ثيد˘ح˘˘لاو ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘بو ي˘˘صسي˘˘م ع˘˘ج˘˘صشي
هعمصست دق اقيصش اثيدح نوكي ام امئاد وهو ،نيعجصشملا

.““رئازجلا يف ناكم يأا يف
ديلو.ف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

صسارها قوشسب باشش ةايحب يدوي يحÓف رارج بÓقنإا
بÓقنأ رثإأ ىلع سسمأأ ءاسسم سسأرهأ قوسسب ةحورسشملاب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

ناكملاب ثداحلأ عقو دق و. ةنسس82 رمعلأ نم غلبي ( ط . ن ) باسشلأ ةايحب ىدوأأ يحÓف رأرج
رأرجلأ ةحأزإأ و بحسسب نأوعلأ ماق دق و ، ةحورسشملأ ةرئأد هللأ دبع يديسس ةتسشم ىمسسملأ

فاعسسإلأ ةرايسس ةطسسأوب هلقن مت يذلأ ةيحسضلأ جأرختسسأ و كيكفتلأ و بحسسلأ تأودأأ مأدختسساب
. ةحورسشملأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ

سش.أ

نمأا حلاصصم نييصضاملا نيمويلا لÓخ تنكمت
تايلمع رثإا ةليلم نيعو ءاصضيبلا نيع يترئاد
حوارتت سصاخصشأا ةعبرأ’ دح عصضو نم ةيطرصش

ةيمك مهتزوحبو ةنصس93و ةنصس22 نيب مهرامعأا
سصار˘قاو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحو. ةصسولهم
نيعب اهحلاصصم ناف يقاوبلا ما ةي’و نمأاب ةماعلا
ءاصضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت ءاصضيبلا

نيصصخصش فيقوت نم نيتلصصفنم نيتيلمع لÓخ
و ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
تم˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا. ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ةقرف رصصانع ءاقتصسإا دعب22.60.0202 خيراتب
ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا
جيور˘تو ع˘ي˘ب˘ب سصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
Óغتصسم سصيخرت نودب ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
ليقثلا نزولا قيرطب نئاكلا هنكصسم كلذ يف
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ،ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب
تنا˘ك ن˘يا ن˘كصسم˘لا اذ˘ه سسي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ن˘م ةد˘حو653 زج˘ح ثي˘ح ، ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
عاو˘ن’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

سشي˘ت˘ف˘ت ي˘ف ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ، ما˘˘ج˘˘ح’او
ةلثمتم ةروصضحم ءاصضيب ةحلصسأا ىلع يصضرع
يف طروت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ن˘ي˘كصس و ف˘ي˘صس ي˘ف

ىلا هدايتقا متيل .ةنصس23 رمعلا نم غلابلا ةيصضقلا
ي˘ف ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م هد˘صض ز˘ج˘˘نا ن˘˘يا ن˘˘م’ا ر˘˘ق˘˘م
يتلا ةيلحملا ةباينلا ماما هبجومب مدق نيتيصضقلا
سسفن يفو هنا نايبلا فيصضيو هرما يف تلصصف
رصصانع تنكمت ةيناث ةيلمع يف يفو قايصسلا

ةنيدملا عراوصش ربع تايرود رثإا ىلع ةقرفلا تاذ

دعب ةنصس23 رمعلا نم غلبي باصش فيقوت نم

سصرق42 ىلع هتزوحب رثع نيأا رارفلا هتلواحم
جيورتلل ةأايهم تناك عاو’ا فلتخم نم سسولهم
يئازج فلم زاجناو ةحلصصملا ىلإا هليوحت متيل

تارثؤوم عيبلل عصضوو سضرع :ةيصضق نع هدصض
ةردخم سصئاصصخ تاذ ةين’ديصص داومو ةيلقع
ماما هبجومب مدق نيا ، ةعورصشم ريغ ةقيرطب
ةقرف تنكمت ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘بو. ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ةدكؤوم ةمولعمل اهئاقتصسا دعب ةيئاصضقلا ةطرصشلا

ليوحتب ايئاصضق نيقوبصسم نيصصخصش مايق اهدافم
يرفنخ يحب ةنئاكلا ةرغاصشلا تÓحملا ىدحإا
نودب ةيلوحكلا تابورصشملا نيزختو عيبل لحمل
ةينما ةطخ عصضو دعبو روفلا ىلع ، سصيخرت
في˘قو˘ت م˘ت ن˘يا ل˘ح˘م˘لا ة˘م˘هاد˘م تم˘ت ة˘م˘كح˘م
ايئاصضق نيقوبصسمب رم’ا قلعتيو امهيف هبتصشملا

ع˘م ة˘ن˘˘صس93 و22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘˘ي

نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو4221 زجح
زجح ىلإا ةفاصضإ’اب ، ماجح’او عاون’ا فلتخم
امهدصض زجنا امهيف هبتصشملا .تاردخم يتعطق
:عوصضوم يف لوأ’ا نيلصصفنم نييئازج نيفلم
،دوعلا عم ةصصخر نودب ةيلوحك تابورصشم عيب““

ل˘˘ج˘˘صسلا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘ع ،ةر˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لا مد˘˘˘ع
ةزا˘ي˘ح““ :عو˘صضو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ““يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ما˘ما ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ““تارد˘خ˘م˘لا ج˘يورو˘تو
.امهرما يف تلصصف يتلا ةيلحملا ةباينلا

راهز دمحا

ةليلم نيعو ءاسضيبلأ نيع نمأأ حلاسصمل ةيطرسش تايلمع رثإأ / يقأوبلأ مأأ

ةشسولهملا صصارقألا نم ةيمك مهتزوحبو صصاخششأا5 فيقوت
رمخ ةروراق0051 نم ديزأاو

تايواحلأ لك حتفو ةباقرلأ زيزعتل

 لجيجب نجنج ءانيم ىلع نيلوؤوشسملل ةمراشص تاميلعت
نع لجيج ةي’وب نجنج ءانيم ىلا نينثإ’ا هتداق يتلا ةرايزلا لÓخ قيزر لامك ةراجتلا ريزو فصشك
جورخو لوخد ةكرح ىلع ةباقرلا زيزعت لجأا نم ءانيملا اذه ىلع نيلوؤوصسملل ةمراصص تاميلعت رادصصا
عيمج ىلع ءاصضقلا لجأا نم لاجملا اذه يف سشغلاو سسيلدتلا ت’واحم لك عمقو ريخأ’ا اذهب علصسلا
دق تاميلعت نأاب ددصصلا اذه يف ةراجتلا ريزو لاقو. ينطولا داصصتقإ’اب ترصضأا يتلا تاصسرامملا

ةيكرح ىلع ةباقرلا ديدصشت لجأا نم كرامجلا حلاصصم مهيف نمب نجنج ءانيمب نيلوؤوصسملا لكل تهجو
يف ةدصشب قيقدتلاو ءانيملا ىلا درت يتلا تايواحلا لك حتف كلذ نمو يرحبلا ءاصضفلا اذهب علصسلا

لباقملا يف ، ينطولا داصصتقإ’اب ترصضأا يتلا ةيراجتلا تاصسرامملا لك ىلع ءاصضقلا لجأا نم اهاوتحم
لك عصضوو داصصتقإ’ا ةمدخ لجأا نم نيرّدصصملا ةمهم ليهصست ةرورصض ىلع ةراجتلا ريزو ددصش
نم ةينآ’ا مهت’اغصشنا ليجصستو ء’ؤوهل ءاغصصإÓل بتاكم حتفو لب ء’ؤوه ةمدخ يف ةحاتملا تاناكمإ’ا
ةي’وب نجنج ءانيمل هترايز لÓخ ةراجتلا ريزو تاحيرصصت تنمازتو . زيجو فرظ يف اهتجلاعم لجأا

دوجو نع هتهج نم فصشك يذلا باوب مÓصسلا دبع ءانيملا ريدم اهقلطأا ىرخأا تاحيرصصت عم لجيج
دكأاو ، ريدصصتلا تاردق نم عفرلا لÓخ نم يراجتلا ءاصضفلا اذهل ماعلا ءادأ’ا عفرل ةثيثح يعاصسم

دهصش يذلا ءانيملا ربع تارداصصك ر’ود نويلم001لا زجاح غولبل ىعصست ءانيملا ةرادا نب ثدحتملا
ببصست امم تارايصسلا داريتصسا طاصشن فقوت لعف ةريخأ’ا رهصشأ’ا لÓخ احصضاوو اريبك اصشامكنا هطاصشن
سشماه ىلع ىطعأا دق ةراجتلا ريزو ناكو . ةئاملاب نيرصشعلا تزواجت ةبصسنب هلامعأا مقر عجارت يف
سضعب وحن ديدحلاو تنمصسإ’ا ريدصصت ةيلمع فانئتصسإ’ رصضخأ’ا ءوصضلا نجنج ءانيم ىلا هترايز

يذلا تنمصسإ’ا نم نط فلأا004 وحن ةيلمعلا هذه نم ىلوأ’ا ةعفدلا تلمصش ثيح ةيقيرفإ’ا لودلا

عنصصم ىوتصسم ىلع جتنملا ديدحلا نم نط فلأا02 وحن ىلا ةفاصضا يلامو رجينلا يتلود ىلا هجويصس
ةيرطقلا ةيرئازجلا ةكرصشلاو يركاوصس ةصسصسؤوم عم رخآا قافتا عيقوت مت امك ، بلصصلاو ديدحلل ةرÓب
لÓخ ةيبوروأا ىتحو ىرخأا ةيقيرفا لود وحن ديدحلاو تنمصسإ’ا نم ىرخأا تايمك ريدصصتل بلصصلل
 دوعصسم / م. ةلبقملا ةرتفلا

ةي’و نمأا حلاصصم تادوهجم راطإا يف
فلتخمب ةميرجلا ةبراحم يف ةنيطنصسق
و تاردخملا جيورت اصصوصصخ اهلاكصشأا
تاو˘ق تن˘كم˘ت ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
نم لخد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف˘ب ة˘طر˘صشلا
نم ةنوكتم ة˘ي˘مار˘جا ة˘كب˘صشب ة˘حا˘ط’ا

نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا50

ةيصضق يف مهطروتل ةنصس94 و72
ةعلصس بيره˘ت ،رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
نيناوقلا مارتحا دع ،يبنجأا أاصشنم تاذ
و ةينقتلا و ةيرادإ’ا ةبقارملاب ةقلعتملا
م˘ي˘ل˘صست و ع˘يزو˘ت˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘م’ا
، ةرد˘خ˘م˘˘لا سصئا˘˘صصخ˘˘لا تاذ ة˘˘يودأ’ا

عيزوتلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ما˘كحأ’ا ة˘ف˘لا˘خ˘م
ةيبطلا تامزلتصسملا و ةين’ديصصلا داوملل ةلمجلاب
ةنهم ةصسرامم ، ير˘صشب˘لا بط˘لا ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
، انوناق ةلهؤوملا ةطلصسلا نم ةصصخر نود ةحصصلا

و ةردخم سصئاصصخ تاذ ةيودأا عيب و لقن ةزايح
ةيصضقلا تايثيح .ةيعرصش ريغ ةقيرطب ايلقع ةرثؤوم
لخدتلا و ثحبلا ةقرفل تدرو تامولعم ىلإا دوعت
نيلاباغ˘ير˘ب ءاود ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
خوراصصلا ““ مصساب نيجورملا طاصسوأا يف فورعملا
يغاوز دارف ةوخ’ا يحب سصاخصشأ’ا دحأا دنع ““
هذيفنتب و سشيتفتلاب نذا رادصصتصسا متيل ، ناميلصس
تاطايتح’ا لماك ذخأا و ةينهم ةطخ دادعا دعب

003 نيلاباغيرب ءاود نم ةيمك زجح مت ةمزÓلا

و يبنجأا أاصشنم تاذ ةلوصسبك07441 ـب ردقت غلم

ةازاوملاب ، ميتنصس نويلم941 ـب ردقي يلام غلبم
تاذ ةاذاحمب ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ف˘ي˘قو˘ت م˘ت كلذ ع˘م
رقم ىلا تازوجحملا ةقفر امهدايتقا متيل ناكملا

يف ارارمتصسا ،ةمزÓلا تاءارج’ا لامكتصس’ ةقرفلا
ىرخا ةيمك دوجو نم دكأاتلا مت قمعملا قيقحتلا

رادصصتصسا متيل يحلا سسفنب سصاخصشأ’ا دحأا دنع
ىرخأا ةيمك زجح هلÓخ نم مت سشيتفتلاب رخا نذا

ـب ردقت لزانملا دحأاب غلم003 نيلاباغيرب ءاود نم

ـب ردق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م بنا˘ج ى˘لإا ة˘لو˘صسب˘ك0222

هبتصشم30 فيقوت عم ، ةلاقن فتاوه و جد00092
ىلإا تاطوبصضملا عم مهرودب مهليوحت متيل مهيف
ةيلمعلا ،تاءارجإ’ا ةفاك لا˘م˘كت˘صس’ ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م
ةنيطنصسق ““يرايبلا““ ةقرف اه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا

نيلاباغيرب ءاود نم ةلوصسبك09661 زجحب تللك

نويلم251 ةبارقب ردقي يلام غلبم ، غلم003
فلم زاجنا نم ءاهتن’ا دعب ،ةلاقن فتاوه و ميتنصس
مامأا مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا
 .ةيلحملا ةباينلا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسق يرايبل ةيعون ةيلمع يف

““ خوراشصلا ““ ءاود نم ةلوشسبك فلأا71 ةبارق زجح

ةدكيكسس

 ةبازعب هلزنم لخاد قونششم ةرشسأا بر ىلع روثعلا
برب رمألأ قلعتي و ةبأزع ةيدلبب توأأ02 يحب قونسشم سصخسش ةثج ىلع ،ءاثÓثلأ سسمأأ راهن رثع

نأأ لبق ، هلزنم لخأد اقونسشم هيلع روثعلأ مت ثيح .ةنسس16 رمعلأ نم غلبي  ““ ع. ب““ ىعدي ةرسسأأ
،ةبأزع ىفسشتسسمب ثثجلأ ظف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ىلإأ ه˘ت˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم ل˘ف˘ك˘ت˘ت
 .يعرسشلأ بيبطلأ ريرقت راظتنأ يف كلذ يق قيقحت نملأأ حلاسصم رسشابتو

 رانيدوب.ح

ةسسبت

ةثج اهيلع روثعلا نم عوبشسأا دعب ةأارمإا لتقب مهتم باشش عاديإا
 داميبوكلا يحب اهتقششب ةنفعتم

تزه يتلا ةثداحلا تادجتصسم نع ةصسبت ءاصضق سسلجمب رباصص تردرك ةيروهمجلا ليكو نع نايب دافأا
نفعتلا نم ةمدقتم ةجرد يف ةأارمإا ةثج ىلع روثعلا أابن لوادت دنع طرافلا عوبصسأ’ا لÓخ يلحملا عراصشلا
ام ةقيقح نع اثحب ةيعامتج’ا طاصسوأ’ا يف قربلا ةعرصسب رصشتناو ةصسبت ةنيدمب داميبوكلا يحب ةقصشب

دقتعي ةيصسبج ةدامب ةاطغم تناك اهنأا رهظأا ةثجلا فاصشتكا نأاو ةصصاخ اهتافو بابصسأاو ةأارملا هذهل ىرج

ناوج رهصش نم32 خيراتب هنأا نايبلا يف ءاجف .راوجلاب اهتحئار برصستت نأا نود ةثجلا ليلحت يف دعاصست نأا
هتبيرق ةقصش نم ثعبنت ةهيرك ةحئار دوجو هدافم م.م وعدملا نم اغÓب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تقلت دق

لقنتلا مت روفلا ىلعو ،ةصسبت ةنيدمب نكصس6751 يحب ةنئاكلا ةنصس74 رمعلا نم ةغلابلا سص.خ ةوعدملا
ناك يتلا ةثجلا ةنياعم مث نكصسملا لخاد ىلإا جولولاو ةيئاصضقلا ةيطبصضلا رصصانع ةقفر ناكملا نيع ىلإا
مت امك ةيصضقلا يف يئادتب’ا قيقحتلا تاءارجإا ةرصشابمل تاميلعت ةيروهمجلا ةباين تدصسأا دقو حورج اهب
وهو هيف هبتصشملا ةيوه ديدحت مت ينقتلا بناجلا لÓغتصسا دنعو ةافولا بابصسأا ديدحتل ةثجلا حيرصشتب رمأ’ا

مت يرحتلاو ثحبلا تاءارجإا ءافيتصسا دعب نا نايبلا يف درو امك .ةنصس33 رمعلا نم غلابلا ج.سس وعدملا
لتقلا ةيانج نع افنآا روكذملا هيف هبتصشملا دصض يئاصضق قيقحت حتف متو ،سسمأا راهن ةيصضقلا فارطأا ميدقت
ىلع هتيصضق ةلودج راظتنا يف تقؤوملا سسبحلا هعاديا نع رفصسأا دقو دصصرتلاو رارصصإ’ا قبصس عم يدمعلا

نايفصس ةزمحلا.تايانجلا ةمكحم

 يناكربو ةيدنألاو راودم ىدحتي يششطز
رجحلا عفر دعب ةلوطبلا فانئتشساب كشسمتيو

عيمجلا يدحت يلارديفلا هبتكم ةيعمب يصشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر لصصاوي
مصسوملا نع نÓعإ’ا مدع ويديفلا ةينقت ربع هعامتجا يف سسمأا ررق ثيح ،ةلوطبلا لبقتصسم سصخي اميف
تددم دق تاطلصسلا نأا مغر ،دÓبلا يف يحصصلا رجحلا عفر دعب تاصسفانملا فانئتصسا ررق و ،سضيبأ’ا

ماهفتصس’ا تامÓع نم ديدعلا حرطي ام وهو ،يراجلا ةيليوج رهصش نم31 خيرات ةياغ ىلإا رجحلا ريبادت
،يوركلا طاصشنلا ةدوعل ادقعم ىقبي رمأ’ا رجحلا ديدمت دعب ايباصسح هنأاو ةصصاخ ““فافلا““ سسيئر ةين لوح

بتكملا رارق يف ءاج امك اذه ،لبقملا ةيليوج31 دعب ديدج رجح ةرتف ديدمت مدع لاح يف كلذو
بغري يصشطز نأاب ينعي ام وهو ،““فافلا» سسيلو ةحصصلا ةرازو ديب ىقبي هتياهنو مصسوملا نأاب يلارديفلا
يذلا بقللا ةلأاصسم ىتحو ،يئاهنلا بيترتلا لوح ةيدنأ’ا عم لكاصشم يف لخدي ’ ىتح تقولا حبر يف
نم ءاج ““فافلا““ رارق نأا ديكأ’ا نأا امك ،سضيبأ’ا مصسوملا ميصسرت ةلاح يف دادزولب بابصشل هحنم سضفري
ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر ناك ثيح ،لكصش يأاب هئاغلإاو مصسوملا ءاهنإا ديرت يتلا راودم ةطبار يدحت ةباوب

همدع نم يوركلا طاصشنلا ةدوع سسرادتل برغلاو قرصشلاو طصسولا ةيدنأاب هعامتجا دعب راودم ميركلا دبع
مازتل’ا ىل˘ع قر˘ف˘لا ز˘ج˘ع بب˘صسب ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا مد˘ع ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك عا˘م˘جإا كا˘ن˘ه نأا ى˘ل˘ع د˘كأا د˘ق
نع تربع لاومأ’ا نم ريثكلا ترصسخ يتلا قرفلا ىتح هنأا امك ،هديدحت مت يذلا يحصصلا لوكوتوربلاب

ةعباتمل ةينطولا ةنجللا وصضع يناكرب طاقب روتكدلا ناك و ،ةصسفانملل ديدج نم ةدوعلا يف اهتبغر مدع
ىلع لمتحملا رطخلل ارظن ،مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا فانئتصسا مدعب هفقوم ددح دق انوروك سسوريف
.ةينطولا ةعاذإÓل هب حرصص امبصسح نييرئازجلا

ديلو.ف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

