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نا˘كضسلأو ة˘ح˘˘ضصلأ ر˘˘يزو ف˘˘ضشك
د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ حل˘˘ضصإأو
ءاثلثلأ سسمأأ د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لأ
ةانق˘لأ ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف
ةيضسنرفلاب ةقطانلأ ةثلاثلأ ةيعأذإ’أ
تأءأر˘جإأ ذ˘خ˘ت˘ت˘ضس ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ نأأ

،د˘جا˘ضسم˘لأ ي˘ف ة˘مرا˘ضص ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ رأر˘˘˘ق نأأ ى˘˘˘لإأ أر˘˘˘ي˘˘˘˘ضشم
ئطأوضشلأو دجاضسمل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘ج
ديزوب نب ريزولأ لاقو.نينطأوملأ
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ نإأ» دد˘˘ضصلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
ةمراضص ةيئاقو تأءأر˘جإأ ذ˘خ˘ت˘ت˘ضس
نأأو ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ،د˘˘˘جا˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
مأرتحأ مهيلع نوكيضس نيلضصملأ
بلجو ةمام˘كلأ ءأد˘ترأو ،د˘عا˘ب˘ت˘لأ

،«مه˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ةل˘ضصلأ ةر˘ي˘ضصح
ر˘ي˘خ˘ضست  م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأأ ى˘لإأ أر˘˘ي˘˘ضشم
ىلع سصرحلأ مهت˘م˘ه˘م سصا˘خ˘ضشأأ

دعابتلأو ةياقولأ تأءأرجإأ قيبطت

ي˘ت˘لأ ه˘ل˘لأ تو˘ي˘ب ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع

سصوضصخب امأأ.حتفلأ رأرق اهلمضشي

،نيفاطضصملأ مامأأ ئطأوضشلأ حتف

ىلع ظافحلأ ةحضصلأ ريزو فضصو

بعضصلاـب ئطأوضشلأ ي˘ف د˘عا˘ب˘ت˘لأ

ي˘˘عو˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ه˘˘حا˘˘ج˘˘نو أد˘˘ج

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كتو ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

حا˘م˘ضسلأ ا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ،سسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لأ

ي˘ف ما˘ع˘طإ’أ طا˘ضشن لل˘غ˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب

يف سسيلو ةحوتف˘م˘لأ تا˘حا˘ضسم˘لأ

ديزوب نب دّدضشو .ةقلغملأ تاعاقلأ

تأءأر˘جإ’أ را˘ب˘ت˘عأ ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأأ

اعفر ةموكحلأ لبق نم ةذختملأ

،يئزج عفر و˘ه ل˘ب ر˘ج˘ح˘ل˘ل ا˘ما˘ع

يف قلغلأ ةداعإأ دعبتضسي مل امك

ةيا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت مأر˘ت˘حأ مد˘ع لا˘ح

.دعابتلأو

نينطاوملا نم ةئاملاب57 حيقلت»

«ءابولل دح عصضول يفكي

ناكضسلأو ةحضصلأ ريزو لاق امك
د˘ب˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ حل˘˘ضصإأو
سسي˘ئر˘لأ نأأ ،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لأ
نأا˘ب حر˘ضص ا˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضصلأ
يف لئأوأ’أ نم نوكتضس رئأزجلأ
يذ˘˘لأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لأ
هنأأ ،ريزولأ فاضضأأو.هدلب هجتنتضس

001 حيقلت يرورضضلأ نم سسيل
نأأو ةضصاخ ،نينطأوملأ نم ةئاملاب

57 حي˘ق˘ل˘ت نأأ نو˘لو˘ق˘ي ءأر˘ب˘خ˘لأ
هن˘كم˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ة˘ئ˘ف˘˘لأ ن˘˘عو.ءا˘˘بو˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘ضضو
نأأ ريزولأ فضشك ،حيقلتلاب ةينعملأ
دجأوتي نم لك و ةيبطلأ مقطأ’أ
ة˘برا˘ح˘م˘ل ى˘لوأ’أ فو˘ف˘ضصلأ ي˘˘ف
ن˘˘˘م لوأأ نو˘˘˘نو˘˘˘كي˘˘˘˘ضس ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لأ
ىلإأ ةفاضضإ’اب ،حيقلتلل عضضخيضس
ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ با˘˘˘ح˘˘˘ضصأأ
ل˘ئأوأ’أ ن˘م˘ضض ا˘ضضيأأ نو˘نو˘كي˘ضس
،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل نو˘ع˘ضضخ˘ي˘˘ضس ن˘˘يذ˘˘لأ

’ أذه نأأ ،قايضسلأ تأذ يف أدكؤوم

ن˘˘ل ىر˘˘خأ’أ تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ نأأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
.انوروك دضض حيقلتلل عضضخت

رهصش لبق ازهاج نوكي نل يصسورلا حاقللا»
«دروفصسكأا ربخم نع Óثمم تلبقتصساو ربوتكأا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلأ ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘ضشكو أذ˘˘˘˘ه
تايفضشتضسملأ حلضصإأو ناكضسلأو
ةلودلأ نأأ ،ديزوب نب نمحرلأ دبع
حاقل ريفوت يف دهج يأأ رخدت نل

امهم هينتقتضس اهنأأ امك ،انوروك
نأأ ،ر˘يزو˘لأ فا˘ضضأأو .ه˘˘ن˘˘م˘˘ث نا˘˘ك
أزهاج نوكي ن˘ل ي˘ضسور˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ
كلانهو ،لبقملأ ربوتكأأ رهضش لبق

ةلحرملأ تغلب ملاعلأ ربع رباخم6
فضشكو.حاقللأ ريوطت نم ةثلاثلأ
لثمم سسمأأ لبقتضسأ هنأأ ديزوب نب

ثيدحل˘ل «درو˘ف˘ضسكأأ» ر˘ب˘خ˘م ن˘ع
لبقتضسيضس هنأأ افيضضم ،حاقللأ نع
اهرباخم لمعت يتلأ لودلأ ءأرفضس
نع ثيد˘ح˘ل˘ل حا˘ق˘ل˘لأ جا˘ت˘نإأ ى˘ل˘ع
.رثكأأ ليضصافتلأ
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دضصر ةنجلل يمضسرلأ قطانلأ ددضش
روتكدلأ ،انوروك سسوريف ةعباتمو
مأزتل’أ ةرورضض ىلع رأروف لامج
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإا˘˘ب
ن˘˘م رذ˘˘ح ثي˘˘ح , ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ
تأءأر˘جإ’أ ذا˘˘خ˘˘تأ ي˘˘ف ي˘˘خأر˘˘ت˘˘لأ
ددع عجأرت ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ تا˘˘با˘˘ضصإ’أ

.أريبك سسيل هربتعأ يذلأ انوروك

ةلاحل˘ل ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف رأرو˘ف لا˘قو

رئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ج˘ضسم˘لأ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

ليجضست مت لعفلاب» عوبضسأأ للخ

ةدكؤوملأ تاباضصإ’أ ددع يف عجأرت

قرا˘˘ف˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘نورو˘˘كب

أريبك سسيل ةقباضس عيباضسأاب ةنراقم

،«انتيا˘غ˘ل ا˘ن˘ل˘ضصو ا˘ن˘نأأ ي˘ن˘ع˘ي ’و

ىلع ءاقبإ’أ ةرورضض ىلع أددضشم

’ سسوريفلأ نوك ةظقيلأو دينجتلأ

قطانلأ ربت˘عأ ا˘م˘ك .أدو˘جو˘م لأز˘ي

ةعبات˘مو د˘ضصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لأ

لجضس تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع نأأ ،ا˘نورو˘ك

ام يأأ ةريخأ’أ مايأ’أ يف أرأرقتضسأ

نع ابر˘ع˘م ،ت’ا˘ح01و8 نيب

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصح د˘˘يأز˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘لؤوا˘˘˘ف˘˘˘ت

،لضصتم قايضس ي˘فو .ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لأ

ع˘قو˘م˘ت˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ رأرو˘ف  د˘كأأ

د˘عو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘ل ى˘˘ع˘˘ضستو

،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف حا˘ق˘ل ءا˘ن˘˘ت˘˘ق’

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ نإأ» ل˘ئا˘˘ق

لود˘لأ ن˘م نو˘كن˘ل أرأر˘ق تذ˘خ˘تأ

امدنع حا˘ق˘ل˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ ي˘ف ل˘ئأوأ’أ

ىو˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع أر˘فو˘˘ت˘˘م نو˘˘كي

يف هتعاجن تبثي امدنعو يلودلأ

روتكدلأ زربأأو .«سسوريفلأ ةبراحم

ملاعلأ ربع أربخم991 نأأ رأروف

ةبراحمل حاقللأ زيهجت ىلع لمعت

وأأ5 نأأ ىلإأ أريضشم ،سسوريفلأ أذه

ةمدقتم اهثاحبأأ تحبضصأأ رباخم6

.ريبك لكضشب نأاضشلأ أذه يف
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لو’أ ريزولأ حيرضصت ءاجو
ى˘ل˘ع ه˘فأر˘ضشأ سشما˘ه ى˘ل˘ع
طاضشن قلطنأ ةراضشأ ءاطعإأ
كنبلاب ةيملضسإ’أ ةفريضصلأ
نإأ لئاق ،يرئأزجلأ ينطولأ

ى˘ل˘ع م˘م˘ع˘ي˘ضس ءأر˘جإ’أ أذ˘ه
ى˘˘ل˘˘˘ع كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
أددضشم ين˘طو˘لأ ىو˘ت˘ضسم˘لأ

ةنرضصع ةداعإأ ةرورضض ىلع
ميمعتو ،ةيموم˘ع˘لأ كو˘ن˘ب˘لأ
،ةيملضسإ’أ ةفري˘ضصلأ ما˘ظ˘ن
فا˘ضضأأو .عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘م˘قرو
كو˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأأ دأر˘˘˘ج
ايلعف ةمهاضسملأ ةي˘مو˘م˘ع˘لأ
دا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’أ سضو˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ن˘˘م ه˘˘جأر˘˘˘خإأو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ءابولأ هببضس يذلأ رايهن’أ
دكأأ امك .«انوروك» يملاعلأ
ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف نأأ لوأ’أ ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لأ
مامأأ تاهزتنملأو ئطأوضشلأ
’ نيفاطضصملأو نينطأوملأ
لب ىهتنأ دق ءابولأ نأأ ينعي

ل˘˘˘ضصأو˘˘˘ي سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ نأأ
ىلعو رخآ’ موي نم هراضشتنأ
لل˘خ رذ˘ح˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ

ئ˘طأو˘ضشلأ ى˘˘لأ م˘˘ه˘˘تأرا˘˘يز
.ح˘ت˘ف˘ت˘ضس ي˘ت˘لأ د˘جا˘ضسم˘لأو
ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف نأأ دأر˘˘˘˘˘ج را˘˘˘˘˘ضشأأو
رميضس ئطأوضشلأو دجاضسملأ

ة˘˘˘مرا˘˘˘ضص تأءأر˘˘˘جأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع
.ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ئا˘˘قو ر˘˘ي˘˘بأد˘˘تو
رب˘ع لوأ’أ ر˘يزو˘لأ ى˘ط˘عأأو
سسمأأ ةحيبضص دأرج زيزعلأ
طا˘˘˘ضشن قل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نأ ةرا˘˘˘˘ضشإأ
كنبلاب ةيملضسإ’أ ةفريضصلأ
ثي˘ح ,ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘˘لأ
ة˘ق˘فر لوأ’أ ر˘يزو˘لأ فر˘ضشأأ

دبع نب نميأأ ةيلاملأ ريزو
م˘ي˘ضسأر˘م ى˘ل˘˘ع ،نا˘˘م˘˘حر˘˘لأ
ماظن˘ل ي˘م˘ضسر˘لأ قل˘ط˘ن’أ
ةضصاخلأ تاجتنملأ قيوضست
،ة˘˘ي˘˘مل˘˘ضسإ’أ ة˘˘فر˘˘ي˘˘ضصلا˘˘ب
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لأ كن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قأو˘˘لأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

سشود˘˘يد عرا˘˘ضش ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم
.ةمضصاعلأ رئأزجلاب دأرم

فرعي انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ددع نإا لاق
ايبشسن اشضافخنا

حتف رارق نصسحتصسي يناكرب طاقب
ةظقيلا ىلإا وعديو ئطاوصشلاو دجاصسملا

،ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘ضصر˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ و˘˘ضضع د˘˘كأأ
ءابوب تاباضصإ’أ ت’اح نإأ يناكرب طاقب روضسيفوربلأ
هذه اضضافخنأ فرعت رئأزجلأ يف دجتضسملأ «انوروك»
ةيروهمجلأ سسيئر اهذختأ يتلأ تأرأرقلأ نعو .مايأ’أ

طاقب لاق ،ئطأوضشلأو دجاضسملأ حتفب ،نوبت ديجملأ دبع
تاحير˘ضصت ي˘ف طا˘ق˘ب فا˘ضضأأو .ة˘ن˘ضسح ا˘ه˘نأأ  ي˘نا˘كر˘ب

ةرقتضسم ةي˘ئا˘بو˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ نأأ سسمأأ ا˘ه˘ب ى˘لدأأ ة˘ي˘ف˘ح˘ضص
أذ˘ه نأأ ا˘ف˘ي˘ضضم.ن˘هأر˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘˘ضسمو
يتلأو ةمهملأ تأرأرقلأ هذهب جورخلاب حمضس عضضولأ
لجأأ نم ةيزأرتحأ تأءأرجإاب ةقوفرم نوكت نأأ بجي
ناكو.ةلبقملأ مايأ’أ يف تاباضصإلل ربكأأ عافترأ بنجت
ةعومجم ذختأ دق نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر
ىلعأ’أ سسلجملأ عامتجأ داقعنأ ةبضسانمب تأرأرقلأ نم
ئ˘طأو˘ضشلأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م.سسمأأ لوأأ ءا˘˘ضسم ن˘˘مأل˘˘ل
يف ةضصاخ نينطأوملل ةحأرتضس’أ نكامأأو تاهزتنملأو
يف ةيروهمجلأ سسيئر فلك دقو يفيضصلأ مضسوملأ أذه
حتفل ةمزللأ تأءأرجإ’أ ذاختاب لوأ’أ ريزولأ نأاضشلأ أذه
مأرتح’اب كلذك حمضسي يجيردت لكضشب تاحاضسملأ هذه
حلاضصم يلوؤوضسم انه رمأأو ,ةيئاقولأ ريبأدتلل مراضصلأ
ىلع نأديملأ يف فثكم ينمأأ روضضحب رهضسلاب نمأ’أ

ءأدترأو نيفاطضصملأ نيب دعابتلأ تاميلعت ذيفنت نضسح
لوأ’أ ريزولأ ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر ف˘ل˘ك ا˘م˘ك ,ة˘ما˘م˘كلأ
هذه قيبطتل ةيلمعلأ قرطلأ ةنمضضتملأ ميضسأرملأ دأدعإاب
ل˘ك ي˘ف ة˘لود˘لأ ى˘ق˘ب˘ت˘ضسو ,ة˘نر˘˘م ة˘˘ف˘˘ضصب تأءأر˘˘جإ’أ
فرط نم مراضصلأ ديقتلأ ىلع ةرهاضسو ةظقي ت’احلأ
اهيف رظنلأ ةداعإأ نكمي يتلأ ريبأدتلأ هذهب نينطأوملأ
قلعتي رمأ’أ نأ’ ةي˘ح˘ضصلأ ة˘ي˘ع˘ضضو˘لأ م˘قا˘ف˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف
±.S°∏«º.عيمجلأ ةملضسو ةحضصب

474و تايفو9 ةديدج ةباشصإا235 ليجشست
ايفاعتم

ىلإا دوعت انوروك سسوريفب تاباصصإلا
عجارتلا نم عوبصسأا دعب عافترإلا

تايفضشتضسملأ حلضصإأو ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو تفضشك

سسوريفب ةديدج ةباضصإأ235 ليجضست نع ءاثلثلأ سسمأأ

42ـلأ تا˘عا˘ضسلأ لل˘خ تا˘ي˘˘فو9و دجت˘ضسم˘لأ ا˘نورو˘ك
سسوريف دضصرو ةعباتم ةنجل سسيئر دكأأ ثيح,ةيضضاملأ

ى˘لإأ ع˘ف˘ترأ تا˘با˘ضصإ’أ دد˘ع نأأ ،رأرو˘ف لا˘˘م˘˘ج ا˘˘نورو˘˘ك

سصخي اميف امأأ.انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباضصإأ40523

9 ليجضست دعب8421 ىلإأ يلامجإ’أ عفترأ دقف تايفولأ

ت’احب قلعتي اميف امأأ.ةريخأ’أ ةعاضس42ـلأ للخ تايفو

ةعاضس42ـلأ للخ ءافضش ةلاح474 تغلب دقف ءافضشلأ
ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ءا˘ف˘ضشلأ ت’ا˘ح ي˘لا˘م˘جإأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل ي˘ضضا˘م˘˘لأ

75 دجأوتي نيح يف57322. ىلأ رئأزجلأ يف ةحئاجلأ
رب˘ع ةز˘كر˘م˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘لأ ح˘لا˘ضصم ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘با˘ضصم
زكرم ريدم فضشك هتهج نم .نطولأ تايفضشتضسم فلتخم
نع ،غروبضستنيج ردنضسكلأأ ،ثاحبألل يضسورلأ «يلاماغ»
انوروك سسوريف دضض حاقل رابتخأ يف ءدبلأ زكرملأ مزع

ةدتمملأ ةرتفلأ يف لافطأ’أ ىلع (91-ديفوك) دجتضسملأ
لاقو.لبقملأ ماعلأ نم يرفيف رهضش ىلإأ يفناج رهضش نم
ءا˘ب˘نأأ ة˘لا˘كو˘ل غرو˘ب˘ضست˘ن˘ي˘ج رد˘ن˘ضسكلأأ ز˘كر˘م˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م
ةمزللأ قئاثولأ ةعومجم رضضحن» ةيضسورلأ «كينتوبضس»
.«لبق نم لافطأ’أ ىلع براجتب مقي مل دهعملاف ،نآ’أ

مث لافطأ’أ ءابطأأ عم ةكراضشملاب قئاثولأ رضضحن» افيضضم
ءأرجإأ نم نكمتنضس كلذ دعبو ةحضصلأ ةرأزو ىلإأ مدقتضس
نيغلابلأ ىلع براجتلأ ءاهنإأ دعب طقف نكل براجتلأ

لضصف يف أأدبيضس رابتخ’أ نأأ حضضوأأو.«نضسلأ يف رابكلأو
سسوريف حاقل براج˘ت ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ نأ’ ءا˘ت˘ضشلأ

ة˘ضسم˘خ ي˘لأو˘ح قر˘غ˘ت˘˘ضست ن˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
ةيضسورلأ كلهتضس’أ ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه تنا˘كو.ر˘ه˘ضشأأ
هنأأ قباضس تقو يف تركذ دق ،«روزدان بيرتوب سسور»

سسوريف دضض تاحاقللأ نم افلتخم اعون62 ريوطت متي

ةريضشم.ةيملع ةمظنم71 براجت سساضسأأ ىلع انوروك
براجت زاتجأ «يلاماغ» زكرم هرّوط أدحأو احاقل نأأ ىلإأ
تلمح ءدب ططخملأ نمو.نيعوط˘ت˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ير˘ضس
نأأ ىلع مداقلأ ربوتكأأ رهضش يف ايضسور يف ناكضسلأ حيقلت
.كلذ يف ةيولوأ’أ ءابطأ’أو نيملعملل نوكي

S°∏«º.±  

:راروف لامج روتكدلا يعامتج’ا دعابتلاو ةياقولا تاءارجإا مارتحا ةرورشض ىلع ددشش

«يفكي امب اريبك سسيل ريخألا عوبصسألا لÓخ تاباصصإلا عجارت»
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ذوفنلا لÓغتشساو عورششملا ريغ ءارثلاو لاومألا سضييبت مهتب

يراجلا توأا21 موي لماهلا لآا ةيسضق يف مكحلاب قطنلا
يقابو هتلئاع نم دارفأاو ينطولا نمأÓل قباشسلا ماعلا ريدملا قح يف ةيئاشضقلا ماكحألاب رئازجلا ءاشضق سسلجمب ةيئازجلا ةفرغلا قطنت نأا رظتني

ةيراقع ةيعوأا ىلع لوشصحلا اذكو ذوفنلا لÓغتشساو عورششملا ريغ ءارثلاو لاومألا سضييبت اهزربأا داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب نيعباتملا نيمهتملا
 .مداقلا توأا21 موي ةعورششم ريغ قرطب

¯ S°∏«º.±
يناغلا دبع هجاويو

،رايمع هؤوانبأاو لماه

زانيهششو دارم , قيفشش

ينانعوب هتجوزو

نومهتملا ةميلشس

ةيشضقلا هذه يف مهلك

اهيف تلشصف يتلا

ةيئادتبلا ةمكحملا

يف دمحمأا يديشسل

ليرفأا نم حتافلا

نيب ام حوارتت طرافلا

تاونشس3و ةنشس51

ةلئاع قح يف انجشس

نيمهتملا يقابو لماه

يف ماعلا بئانلا ناكو

سسيمخلا موي هتعفارم

ديدششت سسمتلا طرافلا

يف تابوقعلا ىشصقأا

هتجحو نيمهتملا قح

عيمج توبث كلذ يف

اذكو ةميرجلا ناكرأا

تافرشصت نوك

ةيمارجإا نيمهتملا

.ةثحب

ىوتشسملا ىلع Óخدت8574 ـب تماق

ينطولا

نكمتت ةيندملا ةيامحلا

 اقيرح1343 دامخإا نم

عوبسسأا فرظ يف
دامخإا نم ،ةيندملا ةيامحلا تادحو تنكمت

اهنم Óخدت8574 لشضفب اقيرح1343

لÓخ ،ةفلتخم ق˘ئار˘حو ة˘ي˘عا˘ن˘شص ة˘ي˘لز˘ن˘م

1 ىلإا ةيليوج62 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا

ةيريدملل هتدكأا امبشسح كلذو.0202 توأا

،سسمأا اهل نايب يف ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

ق˘ئار˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم زا˘˘ه˘˘ج نأا تد˘˘كأا ثي˘˘ح

لÓخ ماق ةيعارزلا لي˘شصا˘ح˘م˘لاو تا˘با˘غ˘لا

002 اهنم ،اقيرح864 دامخإاب ةرتفلا سسفن

ةفاشضإلاب .لاغدأا قئارح011و ةباغ قيرح

قئارح94و سشار˘˘حأا ق˘˘ئار˘˘ح901 ىلإا

ىلإا قئارحلا هذه تدأاو .ةيعارز ليشصاحم

7771 و ،تاباغلا نم اراتكه6362 فÓتإا

نم راتكه0631 و لاغدألا نم اراتكه

ن˘ب˘ت ة˘ط˘بر03272 اذ˘كو ،سشئا˘ششح˘˘لا

لخدتلا .ةقورحم ةرمثم ةرجشش36163و

ةيامحلا تادحول مئادلا دينجتلاو عيرشسلا

نم فلآلا ذاقنإا نم كلذك نكمتو ،ةيندملا

ةيامح اذكو يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكهلا

تماق امومعو .مه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

Óخدت2426 ـب ةيندملا ةيامحلا تادحو

ةيلمع9265 ةيطغ˘ت˘ل ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن يـف

يف اوناك نيذلا سصاخششألا ذاقنإاو فاعشسإا

ىر˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ ر˘ط˘خ ة˘لا˘ح

.رششادملاو

S°∏«º.±

لقثألا ةليشصحلا تلجشس ةليم ةيلو

ةباسصإاو اسصخسش32 ةافو

ببسسب حورجب نيرخأا1131

عوبسسأا لÓخ رورملا ثداوح
رثإا نيرخآا1131 حرجو اشصخشش32 يفوت

بارتلا ةفاك ربع رورم ثداح1211 عوقو

ه˘ب دا˘فأا ا˘م بشسح ،عو˘ب˘شسأا لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘˘لا

.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل نايب سسمأا

ةل˘ي˘شصح ل˘ق˘ثأا» نأا ه˘تاذ رد˘شصم˘لا ح˘شضوأاو

سصاخششأا50 ةافوب ةليم ةيلو يف تلجشس

مهليوحتو مهفاعشسإا مت نيرخآا74 حرجو

23 رثإا ىلع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا

تا˘طا˘ششن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو .«رور˘˘م ثدا˘˘ح

سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةيندملا ةيام˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق˘ف ،ا˘نورو˘ك

ةيليوج62 نم ةدتمملا ةرتفلا سسفن لÓخ

ينطولا بارتلا ةفاك ربع ،توأا1 ةياغ ىلإا

نينطاوملا ةدئافل ةيشسيشسحت ةيلمع518 ـب

ةرورشضب مهركذتو مهثحت ،ةيلو84 ربع

دعابتلا اذكو يحشصلا رجحلا دعاوق مارتحا

287 ـب مايقلا ىلإا ةفاشضإلاب ،يعامتجلا

تشسم ةيلو84 ربع ةماع ميقعت ةيلمع

ةشصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘ششن˘م ةد˘ع

فاشضأاو .«عراوششلاو ةينكشسلا تاعمجملا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا» نأا نايبلا

نوع7033 نيتيلمعلا نيتاهل تشصشصخ

ىلإا ةفاشضإلاب ،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح

ةخشضم ةنحاشش293 و فاعشسإا ةرايشس415

.اهيلإا ةلكوملا ماهملاب مايقلا دشصق

S°∏«º.±

ةريخألا قئارحلا يف اوببشست اشصخشش31 فيقوت

يباغلا جيسسنلا نم اراتكه7724 فÓتإا يف تببسست اقيرح718
¯ S°∏«º.±

يلع تاباغ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘ششك

اقيرح718 ليجشست نع يدومحم

ىلإا ناوج1 نم ةدتمملا ةرتفلا يف

ى˘ل˘ع تتأا مر˘شصن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج52

اقيرح51 لداعي امب اراتكه7724
سسمأا يدومحم حشضوأاو .مويلا يف
جي˘شسن˘لا نأا ة˘ي˘عاذإا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف

راتكه7724 فÓ˘تإا فر˘ع ي˘با˘غ˘لا

0321 ،تاباغ8941 ىلع ةمشسقم

راتكه9451 ،لاغدألا نم اراتكه

يف اقيرح51 لدعمب ،سشارحألا نم

لكل راتكه52.5 ةراشسخو مويلا
تاباغلل ماعلا ريدملا فاشضأاو.قيرح

مت يشضاملا ةيليوج62 خيراتب هنأا

ةثÓث فرظ يف اقيرح823 ليجشست

اهنيب ،ارا˘ت˘كه8293 تفل˘تأا ما˘يأا

لاغدأا4181 ،تاباغ راتكه4521

كلذبو سشارحألا نم اراتكه078و
قئارحلل ةيمويلا ةليشصحلا تعفترا

يف اقيرح74 ىلإا اقيرح51 نم

مويلا يف اقيرح06 ةياغ ىلإاو مويلا
سسف˘˘ن د˘˘كأاو.تا˘˘يلو˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘˘ف
تا˘يلو تشس ف˘ي˘˘ن˘˘شصت لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ر˘ث˘˘كألا تا˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘شض
ةيلو اعابت يهو قئارحلا نم اررشضت

ةدكيكشس ،اقيرح63 ـب وزو يزيت

ةيدملا ،اقيرح51 ـب سسارهأا قوشسو

ةفاشضإلاب ،ا˘ق˘ير˘ح31 ـب ة˘يا˘ج˘بو
مل اهنأا مغر يتلا ،لجيج ةيلو ىلإا

ةيليوج52 ىلإا ناوج1 نم فرعت
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نأا لإا ،ةر˘ي˘ث˘ك ق˘ئار˘˘ح

62 موي راهن فشصتنم ىتح نيقيرح

51 ا˘هد˘ع˘ب تل˘ج˘شس ن˘كل ،ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
اميف امأا.طقف ني˘ت˘عا˘شس د˘ع˘ب ا˘ق˘ير˘ح
بشسح تا˘˘يلو˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت سصخ˘˘˘ي
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ د˘كأا ،ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق˘لا سسأار˘ت˘ت وزو يز˘ي˘˘ت ة˘˘يلو

اراتكه7671 ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسخـب

5.414 اهن˘م ،ا˘ق˘ير˘ح351 ءار˘˘ج

5.6151 ـب ةياجب مث ،تاباغ راتكه

امهيلت ،ا˘ق˘ير˘ح86 ءار˘˘ج را˘˘ت˘˘˘كه

23 ءار˘ج ارا˘ت˘˘كه258 ـب ترا˘˘ي˘˘ت
«يدومحم يلع» نل˘عأاو اذ˘ه.ا˘ق˘ير˘ح

ةيدلب يف سصاخششأا6 فيقوت نع

3 م˘ه˘ن˘ي˘ب ،فرا˘ط˘لا˘˘ب «ة˘˘مر˘˘كلا»

3 و ،تقؤوملا سسبحلا نهر نيدوجوم
م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘˘لا تح˘˘ت
.ةيلولا سسفنب رخآا سصخشش فيقوت
تا˘با˘غ˘لا سضع˘ب قر˘ح ي˘ف او˘ب˘˘ب˘˘شست

3 فيقوت ىلإا ةفاشضإلاب ،ةقطنملاب
ة˘با˘غ ي˘˘ف ءاو˘˘ششل˘˘ل او˘˘ب˘˘هذ با˘˘ب˘˘شش
د˘˘ي˘˘ع ما˘˘يأا ي˘˘نا˘˘˘ث ي˘˘˘ف «سسيد˘˘˘شسف»
ة˘يد˘ل˘ب ي˘˘فو ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘شضألا
اميف .سصخشش فيقوت مت «ةناشسكات»
ايدعت نيشصخشش فيقوت ةزابيت يف مت

ة˘يلو˘ب تا˘با˘غ˘لا ةرادإا ناو˘عأا ى˘˘ل˘˘ع
مت هنأاب يدومحم يلع دكأاو .ةزابيت
ةدع يف ةريث˘ك تارا˘ج˘ف˘نا ل˘ي˘ج˘شست

ناوعأا تّشسم تايلولا ربع تاباغ
ل˘با˘ن˘ق تر˘˘ج˘˘ف˘˘نا ثي˘˘ح ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
سسابعلب يديشسو ةديعشس يف ةيديلقت
يف نوع بيشصأا نيأا ،وزو يزيتو
لبانقلا دحأا راجفنا دعب ةريخألا هذه
ليجشست ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب .ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

،ىلفدلا نيعو ةيدملا يف تاراجفنا
اهيف ترجفنا يتلا فراطلا ةيلوو
ي˘ت˘لا سصا˘˘خ˘˘ششأÓ˘˘ل ةدا˘˘شضم ما˘˘غ˘˘لأا
غلبت˘ل ،«سسيرو˘م ط˘خ» ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت

م˘لو ،ر˘ج˘ف˘نا ا˘م˘غ˘ل71 ةل˘ي˘شصح˘لا
ن˘عو.ة˘˘ير˘˘ششب ر˘˘ئا˘˘شسخ ّيأا ل˘˘ج˘˘شست
اهنإا يدومحم لاق ،قئارحلا بابشسأا

ير˘˘ششب˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
قئارحلا سضعب نأا ري˘غ ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو
قيرح لثم ،لؤواشستلاو ةريحلل وعدت
ى˘˘˘˘تأا وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘نا

005 و ا˘ه˘ي˘ف را˘ت˘˘كه005 ى˘ل˘ع
تشضمأا ةلئاع لعفب ةياجب يف راتكه
ط˘˘شسو را˘˘ت˘˘كه ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
طط˘خ˘م دو˘جو ى˘لإا ار˘ي˘ششم .ة˘با˘غ˘لا
ماع ذنم قئارحلا نم تاباغلا ةيامحل

هيلإا راششأا امك هنييحت بجيو7891
ةيلو لك يف كانهو ،لوألا ريزولا

بشسح اهب سصاخ ةحفاكم ططخم
نيب نمف .اهيدل ةدنجملا تاناكمإلا

ررشضتت ةيلو04 كانه ةيلو84
تاططخم اهل تعشضو اذل ،قئارحلاب

،ن˘ي˘ت˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ل ة˘يلو ل˘كو ،ة˘يا˘م˘ح
ةورث˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘شصشصخ˘م ى˘لوألا
ةينا˘ث˘لاو ي˘لاو˘لا ا˘ه˘شسأار˘ت˘ي ة˘ي˘با˘غ˘لا

نيمألا اهشسأارتي لخدت˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةغلابلا رئاودلا ىلع ناجل مث .ماعلا

ةنجل اهل ةرئاد لك يفو ،ةرئاد744

6031 ـب تايدلب˘لا م˘ث ،ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
اذه.ةيتايلمع ناجل اشضيأا اهلو ةيدلب
عر˘ّششم˘لا نأا˘ب ،يدو˘م˘˘ح˘˘م  ف˘˘ششكو
يدم˘ع˘لا قر˘ح˘لا ف˘ّن˘شص ير˘ئاز˘ج˘لا
رمأا دعبو ،ةيانج هنأا ىلع تاباغلل

ريزولا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تاءار˘جإلا تأاد˘˘ب ،لوألا
اذ˘˘ه ي˘˘فو .ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت
نأاب يدومحم يلع دكأا ،سصوشصخلا
عافترا بابشسأا ةعباتم ةنجل بيشصنت
انتطعأاو ،اهتقو يف تءاج قئارحلا
سسح˘ن ا˘ن˘ك د˘ق˘ف ،اد˘يد˘ج ا˘شسف˘ن

ّ
اننأا˘ب 

هنإا Óئاق .ةرهاظلا هذه اندحول هباجن
رهظأا ،لوألا ريزولا عم عامتجا دعب
عم ،داشصرملاب فقتشس ةلودلا نأاب انل
كرد˘˘لاو ن˘˘مألا ناو˘˘عأا سصي˘˘شصخ˘˘˘ت
ا˘ن˘تد˘عا˘شسم ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ل˘˘كو
بابشسأا نايبت يف ةيلخلا ةدعاشسمو
.تاباغلا قئارح عافترا

تاباغلا لامعل ةينطولا ةيلارديفلا
ةيباغلا ةورثلل جهنمملا بيرختلا ركنتسست
لامعل ةينطولا ةيلارديفلا تركنتشسا
هتمشسأا ام ةعيبطلاو ةئيبلاو تاباغلا
هل سضرعتت يذلا جهنمملا بيرختلاب
ةربدم قئارح لÓخ نم ةيباغلا ةورثلا

نايب يف ،ةيلارديفلا تعدو.ةلعتفمو
ل˘م˘ع˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل
ةبراقم ىلع دا˘م˘ت˘علاو ة˘يرور˘شضلا
يف ءاجو.ةرهاظلا ةهجاومل ةيكراششت
هذهل ةيذيفنتلا ةنامألا نأا نايبلا تاذ
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ةو˘ق˘ب ن˘يد˘ت ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘˘ل
يدا˘˘يأا رار˘˘شصإا ةد˘˘˘ششب ر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘شستو
امل جهنمملا بيرختلا ىلع مارجإلا
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘غ ةور˘ث ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
تلاحلا بلغأا يف يدمعلا مارشضإلا

01 ىلع تتأا ةلوهم تاباغ قئارحل
ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
.يتابنلا
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ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو
يذلا ثداحلا نإاف اهيلع انلصصحت
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ع˘˘قو
را˘ج˘ف˘نا بب˘˘صسب ع˘˘قو و، ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص
يت˘لا ةر˘ج˘ف˘ت˘م˘لا داو˘م˘لا ة˘لو˘صسب˘ك
ىلع روخصصلا عÓتقإا يف لمعتصست

قفن ل˘خد˘م ن˘ع ر˘ت˘م0071 دعب
را˘ج˘ف˘ن’ا عو˘قو رو˘ف و ،م˘ج˘ن˘م˘˘لا
و ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
ةحلصصم ىلإا نيتيحصضلا ةثج تلقن

فصسوي ىفصشتصسم˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح
لقن مت يذلا تقولا يف يوÓعي
يذلا «ي˘فو˘ل˘خ˘م زاو˘ف» با˘صصم˘لا

ى˘لإا ة˘ن˘صس83 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي
مت˘ي نأا ل˘ب˘ق لازا ن˘ي˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم
فيط˘صس ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لا ه˘ل˘يو˘ح˘ت
سسمأا لاوز ل˘ق˘ن˘ت د˘قو ،ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

باقرع دمحم ديصسلا مجانملا ريزو
و يعماجلا فيطصس ىفصشتصسم ىلإا
نأا دكأا و ةيحصصلا هتلاح ىلع نأامطا

وعدت ’ و ةرقتصسم ةيحصصلا هتلاح
ةنيدم ىلإا ريزولا لقنت امك ،قلقلل
نيع ةنيدمب ءارمحلا ةبعصشلا مجنم

يذلا قفنلا لخدم نياع نيأا لازأا
ىلإا لقنتي نأا لبق راجفن’ا هيف عقو
و يبرغ نيتيح˘صضلا ة˘ل˘ئا˘ع ة˘يز˘ع˘ت

حرصص و ،لازا نيع ةنيدمب هللا عاط
مجنملل هترايز سشماه ىلع ريزولا
اقمعم اقيقحت حتفتصس هحلاصصم نأاب
ةميلأ’ا ةثدا˘ح˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح ي˘ف
ةرازو نأا تقولا تاذ يف ادكؤوم
لمع ةيجيتارتصسا تعصضو مجانملا

ق˘ب˘ط˘ت˘صس و ق˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ن˘˘صس ةد˘˘يد˘˘ج
ةيجيتارتصس’ا هذه زكرت و Óبقتصسم
لك نم لامعلا ةيامح ىلع ةديدجلا
لÓخ مجنت دق يتلا لمعلا راطخأ’ا

امك ، قافنأ’ا لخاد ةصصاخ مهلمع
مجانملا ريزو باقرع دمحم عمتصسا
كنزلا مجنم لامع ت’اغصشنا ىلإا
ةزرخ مجنم اذك و ءارمحلا ةبعصشلاب
اوحرط ثيح ، ةيدلبلا تاذب فصسوي

ت’ا˘غ˘صشنا و ىوا˘كصش ةد˘ع ه˘ي˘ل˘ع

ةيصساقلا لمعلا فورظ لوح بصصنت

و مهلمع لÓ˘خ ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا

و، لمعلا راطخا نم ةيامحلا ىلع

و ة˘يو˘ن˘صسلا ل˘ط˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق اذ˘˘ك

لامعلا عيمج ريزولا دعوو، روجأ’ا

ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

لاجآ’ا برقأا يف مهت’اغصشنا عيمجب

لمع جمانرب كانه نأاب مهنأامط امك

نمصضي مجانملا ةرازو هب موقتصس

تفلخ دقو .قوقحلا نم ريثكلا مهل

نزحلاب ةنوحصشم ءاوجأا ةثداحلا هذه

نم نينثا اهنادقفب لازأا نيع ةنيدمب

تحت ةينملا مهت˘فاو ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا

ةيدلب نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت ،سضرأ’ا

ةنصس03 ذ˘ن˘م تد˘ه˘صش لازأا ن˘ي˘ع

0991 ناوج ره˘صش ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ثدا˘ح

مجنم لخاد Óماع91 يفوت امنيح

21 يلاوح دعبي يذلا فصسوي ةزرخ

و ، ءارمحلا ةبعصشلا مجنم نع ملك

اياحصضلا دحأا نأا فدصصلا بيرغ نم

˘مو˘ي˘لا ي˘فو˘ت يذ˘لا يزو˘ف ي˘بر˘˘غ

هدلاو يفوت دق ءار˘م˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا˘ب

   .فصسوي ةزرخ مجنمب ةنصس02 ذنم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4506ددعلا0202 توأا50 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

يزاعتلا ميدقتل فيطسس ىلإا هجوتلاب مجانملا ريزو فلكي ةيروهمجلا سسيئر
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¯HƒS°©ÉOI aà«ëá

ينطو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم تلو˘ح
ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نحاطملاب ةصصاخ˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب

ىلإا نطولا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘ل˘˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ةبصسنلاب ءاوصس ةلجصسملا تازواجتلا
ى˘ت˘ح وأا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تلجصس يتلا ةطيصسبلا تازواجتلا
ا˘ه˘ت˘صسم ي˘ت˘لا ن˘حا˘ط˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
.ينطولا كردلل ةيلوأ’ا تاقيقحتلا

تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا بصسحو
لوؤوصسملا ي˘ه ة˘لاد˘ع˘لا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا
ي˘ف ل˘صصف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع د˘ي˘حو˘لا

ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
رب˘ع ن˘حا˘ط˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ىو˘ت˘صسم
ةصصاخ تازواجتلا قلعتتو نطولا
حمقلا نم ريطانقلا ف’آا ليوحتب
متت امدع˘ب ة˘لو˘ه˘ج˘م تا˘ه˘جو ى˘لإا
نم معدملا ن˘م˘ث˘ب ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا

ةفاجلا لوق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ن˘يواود
ةيقرصشلا ةهجلاب ةصصاخ نطولا ربع
تازوا˘ج˘ت تل˘ج˘صس ا˘م˘ي˘ف ن˘طو˘ل˘ل

نحاطم ةدافت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ
حمق˘لا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘هو
ىلإا رخآ’ا وه لوحي يذلا معدملا

قو˘˘صسيو ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ه˘˘˘جو
ر˘ي˘غ قر˘˘ط˘˘ب ءادو˘˘صسلا قاو˘˘صسأ’ا˘˘ب
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘ط˘ي˘صسب تازوا˘ج˘ت
ا˘م˘ب فÓ˘ت˘خا˘ك ن˘حا˘ط˘م˘˘لا سضع˘˘ب
تا˘ي˘م˘كلاو ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘صضت
حمق˘لا ن˘م نزا˘خ˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
برا˘صضتو ن˘ي˘ل˘لا ى˘ت˘˘حو بل˘˘صصلا
˘˘مد˘˘ع اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب˘˘˘ب
اهريغو حمقلا تايمكب حيرصصتلا
ديمصسلا سسايكأا رعصس عفر بناج ىلإا

ددحملاو هب لوم˘ع˘م˘لا ر˘ع˘صسلا ن˘ع
ة˘مو˘˘كح˘˘لا وأا ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
عيمج يف ةلادعلا لصصفت نأا رظتنيو
ن˘م˘صض تع˘فر ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا
كرد˘لا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ع˘فر ر˘يرا˘˘ق˘˘ت

تاقيقحتلا ته˘نأا ا˘مد˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا
تق˘ل˘ط˘نا د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م
سسيئر نم رمأاب طرافلا يام رهصش
يذلا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

يف تاق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ر˘مأا د˘ق نا˘ك
تاي’و عيمج ربع نحاطملا عيمج
ءادوصس ريراقت ةيفلخ ىلع نطولا
ىلع رط˘ي˘صست ا˘ي˘فا˘م دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت

معدملا حمقلا نم ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
ةيل˘م˘ع ي˘ف ة˘هو˘ب˘صشم تا˘ب˘عÓ˘تو
عيمجب معدملا حمقلا قيوصست ةداعإا
دوعت يتلا تازواجتلا يهو هعاونأا
يف لخدتو قبا˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا ةر˘ت˘ف˘ل
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب دا˘صسف˘لا ة˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا
ةينمأا تاهج ىلإا ةرم لوأ’ اهدانصسإا
ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي ر˘مأ’ا نا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ةراجتلا حلاصصم اهب موقت تاقيقحت
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ن˘يواود اذ˘˘كو
هنإاف تاهجلا تاذ بصسحو .ةفاجلا

ءاردم ءاعدتصسا متي نأا رظتنملا نم
ةيصضقلا يف ةعانصص ءاردمو ةراجت

ةريبك سسوؤورب حيطت نأا عقوتي يتلا

ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘˘صست تنا˘˘ك تا˘˘نورا˘˘بو

تاونصس ةدعل رئازجلاب حمقلا قوصس

ةراجتلا ءاردم ءاعدتصسا مت هنأا املع

ع˘م دو˘ه˘˘صشك ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ءارد˘˘مو

با˘˘ح˘˘صصأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘˘صس’ا

ءاعدتصسا اذكو نطولا ربع نحاطملا

ي˘بر˘مو ن˘ي˘لاو˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م

تايلمع يف نيطرو˘ت˘م ي˘صشاو˘م˘لا

باحصصأا عم معدملا حمقلا ليوحت

تاقيقحتلا تءاج د˘قو .ن˘حا˘ط˘م˘لا

اهتدهصش يتلا ةردن˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

تصسم يتلاو نطولا تاي’و عيمج

لبق رجحلا ةيادب عم ديمصسلا ةدام

راعصسأا عفرو ناصضمر رهصش لولح

جد0051 تدعت يت˘لا د˘ي˘م˘صسلا

نأا م˘غر غ˘ل˘ك52 ةع˘صسب سسي˘كل˘ل

’ ةلودلا فرط نم معدملا رعصسلا

ةعصسب سسيكلل جد0001 ىدعتي

.غلك52

 معدملا حمقلا تابعÓت يف كردلا تاقيقحت نم عيباسسأا دعب

 ةلإدعلإ ىلإإ نحاطملإ عيمج تافلم ةلاحإإ
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سصق˘ن نأا ،ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأا
ليلاحت يف ةدمتعم˘لا ة˘ف˘صشا˘كلا ةدا˘م˘لا

ةي’وب91 ديفوك سسوريف نع فصشكلا
نيدمتعملا ن˘ير˘ب˘خ˘م˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صس ،ة˘ن˘تا˘ب
نيعوبصسأا نم رثكأ’ احداف اصصقن فرعت
نم لعج يذلا ر˘مأ’ا و˘هو ،ن˘ي˘ب˘قا˘ع˘ت˘م
ءابولاب ةباصصإÓل اهنع نلعملا ماقرأ’ا
نأا اهينطاوم نم انظ ،ةي’ولاب ىاوهتت
ي˘˘صشÓ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ذ˘˘خأا د˘˘˘ق سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

ذنم لجصسملا سصقنلل ارظن ،ءافتخ’او

ةفصشاكلا ةداملا يف موي71 نم ديزا
ن˘ع ف˘صشكلاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
فصشكلا ربخم يفف ،سسوريفلاب ةباصص’ا

ةحفاكمل يوهجلا زكرملاب ءابولا نع
دد˘ع غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘˘طر˘˘صسلا سضار˘˘م’ا
نم ديزأا فصشكلا رظتنت يتلا تانيعلا

تا˘ئ˘م ا˘ه˘ي˘لا فا˘صضت ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع0051
دعصس» سصاخلا ليلاحتلا ربخمب تانيعلا
ليلاحتلا تانيع ذافن ىدا ثيح ،»دوعلا

«RCP» نم ةدراولا تانيعلا مكارت ىلإا
زكارمو ،ةي’ولا تايفصشت˘صسم ف˘ل˘ت˘خ˘م
ديدعب اثيدح ةحوتفملا اميصس فصشكلا
مهيلع ترهظ سصاخصشأ’ ةي’ولا رئاود
سسوريفلل تا˘جرد˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م سضار˘عا
ن˘ي˘ب ها˘يا˘˘ح˘˘صض بي˘˘صصي لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لا

اذه ،هن˘م ارر˘صضت ن˘ي˘فو˘ت˘مو ن˘ي˘با˘صصم
نا ةلوؤوصسم تاهج بصسح رظتنملا نمو
نوصضغ يف هذه ةفصشاكلا ةداملا رفوتت

ةليلقلاب ةناعتصس’ا مت ثيح ،ةليلق مايأا
ت’ا˘ح ن˘ع ف˘صشكلا ي˘˘ف ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ظفح ةحلصصم اهب ئلتمت يتلا ،تايفولا
،يع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لا

ثكم مهصضعب نفدلا نورظتني تاوم’
ح˘م˘صسي ’ ثي˘ح ،د˘يز˘ي وأا ما˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل
،نفدلاب مهماركإ’ مهثثج جارخب مهيوذل
ةفصشاكلا ليلاحتلل ةثجلا عاصضخا لبق
تاءارجإ’ا ذاخت’ كلذو ،سسوريفلا نع
ا˘ب˘ن˘ج˘ت ن˘فد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا

ى˘لإا تاو˘˘مأ’ا ن˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’
تايلمع نولوت˘ي ن˘يذ˘لا ا˘م˘ي˘صس ءا˘ي˘حأ’ا
يف تلجصس نيذلا ،ديفوك ىتوم نفد

،اريبك اعافترا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و م˘ه˘فو˘ف˘صص

لق’ا ىلع اصصخصش002 ةايحب ىدوا

سضار˘ما ووذو ن˘˘صسلا را˘˘ب˘˘ك م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا
ريغ ت’احلا هي˘جو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف .ة˘ن˘مز˘م
يلزنملا ءافصشتصس’ا ىلا ةيصصعتصسملا

،تايفصشتصسملا˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘ب’ا مد˘عو
ةمصصاعب اميصس اهنم سضعبلا فرع يتلا
ة˘˘ناور˘˘مو ة˘˘كير˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كو ة˘˘ي’و˘˘لا
.اهرخآا نع اهترصسأ’ ءÓتماو اظاظتكا

انورو˘ك تا˘با˘صصإا نإا˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
’ ابيهر ارا˘صشت˘نا فر˘ع˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
نم اهنع نلعملا ةليلقلا ماقرأ’اب سساقي

ءابو يصشفت دصصرو ةعباتم ةنجل فرط

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا،91 ديفوك
ةيحصض ةرم لك يف نوعقي نينطاوملا
يف مهتنينامط نم ديزت ةطولغم ماقرا

ر˘ي˘غ يدا˘ع ل˘كصشب م˘ه˘تا˘ي˘ح ة˘صسرا˘م˘م

ن˘يذ˘خ˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غو ،ع˘˘صضو˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘با

ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘ج’ا

فا˘ع˘صضاو سسور˘ي˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا

،يئاهن لكصشب هئافتخا ةمث نمو هدجاوت

ذا ةيموي ةفصصب لجصست تايفولا تتابو

50 هلدعم ام ليصسجت نم موي ولخي ’

ا˘ه˘ل فا˘صضت ،ءا˘بو˘لا ءار˘ج ن˘˘م تا˘˘ي˘˘فو

ىر˘˘خا سضار˘˘مأ’ تا˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا تار˘˘˘صشع

،رخأ’او ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب ل˘صسج˘ت ثداو˘حو

ليلاحتلا تانيع ريفوت نأاصش نم ام وهو

لÓخ نم هنع فصشكلا مايأ’ا مداق يف

تانيعلل ةمداصص نوكت دق يتلا ماقرأ’ا

ليلاحتلا رظتنت نيربخملاب ةمكارتملا

.مايأا ذنم

اهنع نلعملا تاباسصلا ددع نم للقي ةفسشاكلا ةداملا سصقن

ةنتابب اموي71 نم رثكأإ ذنم انوروك نع فششكلإ رظتنت ةنيع0051 نم رثكأإ

ةبعسشلا ةقطنمب» كنزلا» مجنم قافنأا دحأا لخاد راجفنا عوقو أابن ىلع ،سسمأا حابسص فيطسس ةيلوب ةعقاولا لازأا نيع ةنيدم ناكسس ظقيتسسا
 .قفنلا لخادب نيدجاوتم اوناك لامع7 نيب نم، دحاو حيرج و نيلماع ةايحب ىدوأا، ةيدلبلل يبونجلا لخدملاب ءارمحلا

انوع86 و ةنحاسش41 ريخسست مت امنيب /ةنيطنسسق

إراتكه07 يلإوح قإرتحإإ
ةيباغ قطانمب راجششألإ نم

ةعاصس42 لÓخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تنكمت

نبا ةيدلب ،ديبعا نيع ةيدلب ،ةنيطنصسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا

،سسيداب نبا ةيدلب ،دارم سشوديد ةيدلب ،ةرامصسا نيع ةيدلب ،سسيداب

،ةباغ تصسم قئارحلا نم ديدعلا دامخإا نم ،فصسوي دوغيز ةيدلب و

مت دقو ،لودنق و سسيد، ةصسباي باصشعأا ، ةرمثم راجصشأا ، دئاصصح

لاصصتإا نيترايصس ،ةلفاح ،ءافطإا تانحاصش41 ةيلمعلا هذهل ريخصست

لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ،لخدت انوع86 و

916 قارتحإا و تاباغلا نم ، راتكه81 يلاوح قارتحإا ليجصست مت

اهتحاصسم تردق ةصسباي باصشعأا ىلإا ةفاصضإ’اب دئاصصحلا نم راتكه

5.11 قارتحإا لودنق و سسيد ،عبرم رتم0035 و اراتكه10 ب

ىلإا امئاد قئارحلا ع’دنإا بابصسأا دوعتو اراتكه94 سشارحأا ، راتكه

ةيمحملا ةحاصسملا سصوصصخب امأا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع

ةي’ول ةيندملا ةيام˘ح˘لا لا˘جر فر˘ط ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ف

،ةرمثم ةرجصش007 ،ةعرزم ،ةديصصح ،ةباغ نع ةرابع ةنيطنصسق

.ةيقبتملا تاحاصسملاو ،ةرواجم نكاصسم
LªÉ∫ HƒYµÉR 

انوروك ءابو راسشتنإل يدسصتلا فدهب /ةنيطنسسق

  قاطنلإ ةعشسإو ميقعت تايلمع ءإرجإإ
،91ديفوك انوروك سسوريف ةحئاج ةحفاكمل  تادوهجملا راطإا يف

ةيامحلا حلاصصم تما˘ق ة˘ق˘با˘صسلا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع رار˘غ ى˘ل˘عو

عراو˘صش تل˘م˘صش ة˘ع˘صساو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب سسمأ’ا مو˘ي ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

تحت تمت ةيلمعلا ،يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا تاصسصسؤومو

ديصسلاو يلجنم يلع ةيرادإ’ا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا فارصشإا

ثيح ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ريدم ةجرارد دمحأا ديقعلا

فلتخمب نوع05 يلاوح و لخدت ةنحاصش21 ةيلمعلا هذهل رخصس

ءادن ةلمحلا هذه لÓخ نم ةيامحلا حلاصصم تهجو هيلعو ،بترلا

مهيوذ ةمÓصسو مهتمÓصس ىلع ظافحلا لجأا نم نينطاوملا ىلإا

دحلل ةيئاقولا دعاوقلاب ديقتلاو يلزنملا رجحلاب مازتلإ’ا ةرورصض

،ةما˘م˘كلا ءاد˘ترا ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ د˘ي˘كأا˘ت˘لا و سسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘نإا ن˘م

ةحفاصصملا مدع ، رارمتصسإاب نيديلا لصسغ، سصاخصشأ’ا نيب دعابتلاو

 .اهريغو ةيحتلاب ءافتكإ’او
LªÉ∫ HƒYµÉR

سسارهأا قوسس

بيبط ىلع نودتعي نولوهجم
ميتنشس نويلم يتئام هنوبلشسي و

سسارهأا قوصس ةي’وب ةيصساصسحلا سضارمأا يف سصتخم بيبط سضرعت

عقاولا هلزنم نم برقلاب نيلوهجم فرط نم ريطخ ءادتعا ىلإا

دصصرتب نودتع˘م˘لا ما˘ق ثي˘ح .سسار˘هأا قو˘صس ة˘ن˘يد˘م˘ب و˘لوا˘ب ي˘ح˘ب

اورظتنا و ، ةيكنبلا ت’اكولا ىدحا نم امداق ناك يذلا بيبطلا

هوؤوجاف ثيح ، هلزنم ةاذاحمب هترايصس نكرب ةيحصضلا ماق نأا ىلإا

هدوقن ةقرصس و يعولا هنادقفل ىدأا ام هرهظ ىلع فيصسب هبرصضب

نويلم يتئمب قورصسملا غلبملا ردق ثيح ،رارفلاب اهدعب وذوليل

هودهاصش نيذلا ةراملا سضعب فرط نم بيبطلا لقن مت دق و ، ميتنصس

ثي˘ح ، ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ى˘لإا ءا˘مد˘لا ط˘صسو سضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘م

.دعب نيمرجملا ىلع سضبقلا متي مل اميف ةيحارج ةيلمعل عصضخيصس
GC.T¢
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قئارحلا هذه ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م˘لا

دادعإاو قيقحتلا لامكتصسا دعبو

ع˘ي˘م˘ج ن˘م˘صضت ا˘ي˘˘ئا˘˘صضق ا˘˘ف˘˘ل˘˘م

ليكو مامأا مهميدقت مت تاءارجلا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

عاديإا رماوأا تردصص نيأا راجحوب

عصضو مت امك مهنم ةثÓث قح يف

ةباقرلا ماظ˘ن تح˘ت م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا

م˘ي˘ل˘صست م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

لعفلا در ءاج. هرمأا يلول رصصاقلا

ةينعملا تاهجلا فرط نم يروف

فيقوت مت نيأا ةينملا حلاصصملاو

اوببصست دق اوناك شصاخصشأا ةتصس
ةيدلبب ةصصاخ قئارحلا شضعب يف
رماوأا رثإا ىلع كلذو ةمركلا نيع
ةيروهمجلا شسيئر نع تردصص
قيقحت حتفب نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ق˘ئار˘ح˘لا با˘ب˘صسأا ن˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل
ي˘ف ة˘لو˘˘ي˘˘صسلا شصق˘˘نو ةر˘˘ي˘˘خلا
يتلاو يصضاملا دحألا موي كونبلا

ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صس ر˘ثأا ا˘ه˘ل نا˘ك
،ينطولا داصصتقلاو ني˘ن˘طاو˘م˘لا

حلاصصملا اهنيح نم تفثك ثيح
فصشكلل اهتامÓع˘ت˘صساو ة˘ي˘ن˘مألا

ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘صسأا ن˘˘˘ع
كا˘ن˘ه نأاو ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ي˘طرو˘ت˘˘مو

مح˘ف˘لا ا˘ي˘فا˘م لو˘ح رود˘ي ثيد˘ح
نأا حجري نورخآاو تاصضيوعتلاو
لصسع عط˘ق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع نو˘كت
ي˘˘صضارألا د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘تو ل˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا
نم اهريغو تا˘با˘غ˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا
تناك ثيح كانهو انه ليواقألا
اياصضقلا هذه ديقت ةرم لك يف

ح˘لا˘صصم بصسحو .لو˘ه˘ج˘م د˘صض
دقف فراطلاب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
فرظ يف قئارحلا رئاصسخ تميق

ي˘˘مو˘˘ي يأا ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘عا˘˘صس84
يه نييصضاملا ةعمجلاو شسيمخلا
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ب˘˘˘كألا
هذ˘˘ه تر˘˘ف˘˘صسأا ن˘˘يأا ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا

راتكه153 فÓتا ىلع قئارحلا
ششارحألاو لاغدألاو تاباغلا نم

ةمزح0292 ،ةرمثم ةرجصش419

ةيصشا˘م شسأار332 قوفنو أÓ˘ك

لح˘ن قود˘ن˘صص353 قار˘ت˘˘حاو

خوك41 قارتحا ىلإا ةفاصضإلاب
امك ةيلزنملا ثاثألاو يريدصصق

هذه لع˘ف˘ب ا˘صصخ˘صش62 ررصضت
يئاه˘ن˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا و˘هو ق˘ئار˘ح˘لا
لÓخ رئاصسخل˘ل ح˘لا˘صصم˘لا تاذ˘ل
حلاصصملا ىق˘ب˘تو ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘مو˘ي
ن˘ع ف˘صشكل˘ل ى˘˘ع˘˘صست ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
 .فراطلاب قئارحلا

سسارهأا قوسس

ةزنولاب ششيجلإ فوفسص يف دقاعتم باسش
 قÓم ةجلو دسسب اقرغ هفتح ىقلي

ةزنولا ةنيدم ىلع ىصسألاو نزحلا ءاوجأا ، شسمأا لوأا ءاصسم تمّيخ

دصسب اقرغ رمعلا نم نيرصشعلا يف باصش قرغ ةثداح دعب ةصسبتب

ديلاوم نم يريصشع دلاخ باصشلا ةافو ربخ لزن ثيح ،قÓم ةجلو

ينطولا يبعصشلا ششيجلا فوفصصب دقاعتم وهو0002 ةنصس

ناك هنأا ةيحصضلا نع ركذيو ،هبراقأاو هلهأا ىلع ةقعاصصلاك

يتلا شسارهأا قوصس ميلقإا ةيحانب دصسلا اذهب يئام طيحمب حبصسي

ششوروادمب ميلقإلا ةرئادل ةعباتلا ةيامحلا تادحو هل ترخصس

تنكمت ثيح قرغلا ةلاح نع غÓب لابقتصسا ذنم نيصساطغلل قرف

ىلإا اهليوحت متو هتثج لاصشتنإا نم ثحبلا تلواحم دعب ةقرفلا

ركذيو ،هتقطنمب هنفد تاءارجإا لبق ششوروادم ةيدلب ىفصشتصسم

ةيدودحم مامأا ةحابصسلل بابصشلا شضعبل ةلصضفم ةهجو دصسلا نأا

عنملاو رجحلا تاءارجإا لظ يفو ةحابصسلل ةصصصصخملا قفارملا

فصسؤوملا نم تلعتبا ههايم نأا ريغ انوروك ةحئاج اهتصضرف يتلا

شسارهأا قوصسو ةصسبت يف اياحصضلا نم ديدعلا ةفئاصصلا هذه يف

.نيتيلولا ميلقإا ربع دتمي دصسلا نأا رابتعا ىلع
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جيريرعوب جرب

ةدحو693 زجحو ينيرسشع فيقوت
ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم

ة˘طر˘صشل˘ل ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

قوبصسم ينيرصشع فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأل ةيئاصضقلا

ةيلوحكلا تابورصشملا نيزخ˘تو ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘ي˘ئا˘صضق

لاصصتلا ةيلخ بصسح ةيلمعلا تمتو ةصصخر نودب عيبلا دصصق

ةزايح اهدافم تامولعم رثا ىلع ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو

هنكصسم لÓغتصساو ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةيمكل ريخألا اذه

ج) هب هبتصشملا نأا ةيلخلا تاذ بصسحو اهعيب دصصق اهنيزخت يف

هعاصضخإابو هنكصس رقم نم برقلاب هفيقوت مت ةنصس82(ي –

هردق يلام غلبم ىلع هتزوحب طبصض يدصسجلا شسملتلا ةيلمعل

ةدحو693 ىلع هلخادب طبصض هنكصسم ششيتفتبو ، جد000.91

ثيح ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م ر˘ير˘ح˘˘ت م˘˘ت

.ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب هعاديإاب ترمأا يتلا ةصصتخملا ةيئاصضقلا
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تابورسشملإ نم ةنينق272 زجح
 ةملاقب ةيلوحكلإ

شصاخصشأا30 فيقوت نم ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت

نوموقي ، ةنصس73و92 نيب ام مهرامعأا حوارتت مهيف هبتصشم

ىوتصسم ىلع ةصصخر نود ةيلوحكلا تابوررصشملا عيبو جيورتب

ةيلمعلا.شسيلوبويليهب ىصسيع دلاخ نب يحب يراجتلا زكرملا

،شسيلوبويليه ةنيدمب ةميرجلا راكوأا ةمهادم رثإا ىلع تءاج

ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق

،ةيلولا نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف عم قيصسنتلاب شسيلوبويليه

مت ،نيفوقوملا نأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختإا دعبف

ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك ىلع مهتزوحب روثعلا

22 و لصس05 ةعصس روفوب عون نم ةروراق922 ـب تردق

عون رمحأا ذيبن ةبلع12 و لصس05 ةعصس وغنات عون نم ةروراق

مهيف هبتصشملا ليوحت متيل. ةروراق272 عومجمب ريمألا جرب

قيقحت حتف نيأا ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرصشلا زكرم ىلا

ةزايحلا لع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘ف˘ل˘م م˘هد˘صض نو˘ك و ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف

. ةصصخر نود ةيلوحكلا تابورصشملل عيبلا شضرغب
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ةنتابب ةبكرم تÓجع تحت لفط كÓه
تحت ،هفنح تاونصس40 رمعلا نم غلبي لفط شسمأا ةحيبصص يقل

نود ،فلخلا ىلإا اهعاجرإا لواحي اهبحاصص ناك ،ةبكرم تÓجع

هنكصسم نم برقلاب بعلي ناك يذلا ةيحصضلا دجاوتل هبتني نأا

ةيحصضلا ةباصصا ىلإا ىدأا ام ،ةنتاب ةنيدمب ناتصسبلا يحب يلئاعلا

ىلإا هتثج ليوحت متي نأا لبق ،هتايحب تدوأا ةريطخ حورجب

قيقحت حتفو يعماجلا ةنتاب ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم

.ثداحلا يف ببصستملا عم
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

4506ددعلا0202 توأا50 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

سضعب يف اوببسست رسصاق مهنيب نم سصاخسشأا ةتسس فيقوت نم ارخؤوم فراطلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو تنكمت
نيب ام مهرامعأا حوارت ةينمألا حلاسصملا تاذل تدرو تامولعم رثا ىلع مهفيقوت مت نيذلا نوينعملا ،ةقطنملاب ةريخألا قئارحلا
هذه ترفسسأا ةمركلا نيع ةيدلبب ةعورزم لوقحو تاباغل يدمعلا قرحلاب ينطولا كردلا حلاسصم نايب بسسح اوماق ةنسس44 ىلا61

 .لحنلا قيدانسص قارتحاو يسشاوملا سسوؤور قوفنو تاباغلا نم ةعسساسش تاحاسسم ماهتلإا ىلع قئارحلا

نيطروتملاو قئارحلا بابسسأا نع فسشكلل قيقحت حتفب ةيروهمجلا سسيئر رماوأا دعب

فراطلاب ةريخألإ قئإرحلإ شضعب يف إوببسست شصاخسشأإ ةتسس فيقوت
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ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘م˘لا˘ق˘ب فو˘ق˘صشو˘˘ب

و ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘جارد ي˘˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘صس

ىلع تءاج ةيلمعلا ،اهعاجرتصسا

شصخ˘صش ا˘ه˘ب مد˘ق˘˘ت ىو˘˘كصش ر˘˘ثا

ميقم ةن˘صس83 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي

ه˘صضر˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ،فو˘˘ق˘˘صشو˘˘ب˘˘ب

ةجارد تفدهت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘قر˘صسل˘ل
تنا˘˘˘ك ،نو˘˘˘ل˘˘˘لا ءادو˘˘˘صس ة˘˘˘يرا˘˘˘ن

5491 يام80 عراصشب ةنوكرم
ح˘لا˘صصم ر˘صشا˘ب˘ت˘ل .فو˘ق˘˘صشو˘˘ب˘˘ب
يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ةطرصشلا
كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
فيقوتب تللك يتلا و ،ينطولا
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا لوألا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ىوتصسم ىل˘ع ،ة˘ن˘صس32 رمع˘لا
بي˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘˘˘ح

د˘˘يد˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘بو .فو˘˘˘ق˘˘˘صشو˘˘˘ب˘˘˘ب
يناحيصشلا ةيدلب ىلإا شصاصصتخلا
ةيلمعلا ترفصسأا ،فراطلا ةيلوب

نيذلا امهيف هبتصشملا فيقوت نع

32 و22 نيبام امهرامعأا حوارتت
ذاختا دعب .فراطلاب ناميقم ةنصس
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةجارد˘لا عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ،م˘ه˘نأا˘صشب
ليوح˘تو ة˘قر˘صسلا ل˘ح˘م ة˘يرا˘ن˘لا
ز˘˘كر˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘طر˘˘صشلا
م˘هد˘صض نو˘كي نأا ل˘ب˘ق ة˘ي˘صضق˘لا

نيوكت ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘ف˘ل˘م
داد˘عإلا شضر˘غ˘ب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ةنرتقملا ةقرصسلا ،ةيانج باكترإل
ءافخإاو رصسكلاو دد˘ع˘ت˘لا ي˘فر˘ظ˘ب
كلذ ر˘ثا ى˘ل˘ع، ة˘قور˘صسم ءا˘ي˘˘صشأا
ةمكحم مامأا مهيف هبتصشملا مدق
مهقح يف ردصص نيأا ،فوقصشوب
.عاديإا رمأا

ةملاق

  ةبكرملإ عاجرتسسإ و ةيران ةجإرد يقراسس فيقوت
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ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘˘ل
ششيصشدلا زاجمأا ناكصس لصصاوي

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غ
ة˘ب˘صسا˘˘ح˘˘م و ي˘˘لاو˘˘لا رو˘˘صضح˘˘ب
يف هلصشف˘ل بخ˘ت˘ن˘م˘لا شسل˘ج˘م˘لا
بصسح و ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا رو˘مأا ر˘ي˘ي˘˘صست
رخا ةديرجل ناكصسلل تاحيرصصت
ةلصصاوتم تاجاجتحإلا نإاف ةعاصس
قيقحت و يلاولا روصضح ةياغ ىلإا

اصضفر اوصضفر امك، بلاطملا لك
رواحتلل مهلثمي دفو لقنت اعطاق
نم تارصشعلا ناك و .يلاولا عم
دق ششيصشدلا زاجمأا ةيدلب ناكصس
قيرط˘لا ق˘ل˘غ˘ب د˘حألا مو˘ي او˘ما˘ق
ششورحلا ةيدلب و مهنيب طبارلا
و را˘˘ج˘˘صشألا عود˘˘ج ة˘˘ط˘˘˘صساو˘˘˘ب

ني˘ف˘قو˘م ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا
و ششورحلا هاجتاب لقنتلا ةكرح
اوموقي نأا لبق، روعصشلاوب حلاصص
يديدح لفقب ةيدلبلا رقم قلغب
و نيف˘ظو˘م˘لا قا˘ح˘ت˘لا ن˘ي˘صضفار
ةروث يف، مهبتاكمب نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ليبق ةيجاجتحا ةفقو تلت بصضغ
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ف تق˘ل˘طأا د˘ي˘ع˘˘لا
نا˘كصسلا ا˘هر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا

اوبلاطيل ةيقيقح تصسيل و ةيهاو
ا˘ه˘ئا˘صضعاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم
و .ارو˘ف ة˘لا˘ق˘ت˘صسلاو ل˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب
مكدوعو ديرن ل »راعصش اوعفر
ر˘ي˘ي˘صست˘لا ءو˘صسل كلذو ة˘ي˘م˘هو˘لا

ليحرلا نطاوملا قح ريفوت مدعو
ناك و ،«يب˘ع˘صش بل˘ط˘م ل˘ي˘حر˘لا
د˘˘ق ششي˘˘صشد˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘مأا نا˘˘˘كصس
ديعلا ليبق ءاثÓثلا موي اوعمتجا

اهيف اوبلاط ةيجاجتحا ةفقو يف
نع عطقنا امد˘ع˘ب ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب

عم ،رهصش ن˘م ر˘ث˘كأل م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح
هنأا ثيح ىرخأا نع ءايحأا زييمت
و ءاملا اهيف رفوتي ءايحأا دجوت
ةلوهجم بابصسأل ىنثتصست ىرخأا
تانكصسلا عيزو˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،
نبغلا عفرو ةزهاجلا ةيعامتجإلا

اوحرطو ،ريد˘صصق˘لا ي˘ن˘طا˘ق ن˘ع
مدع و ة˘ما˘م˘ق˘لا م˘كار˘ت ة˘ل˘كصشم
˘˘ما˘˘مأا و عراو˘˘صشلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘فر
را˘صشت˘نا ي˘ف بب˘صست ا˘م لزا˘ن˘م˘˘لا
ثدحت و، شضراوقلا و تارصشحلا
ةرور˘صض ن˘ع ا˘صضيأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘فا
ة˘صصا˘خ ة˘ح˘ل˘صصم و تا˘صضا˘ير˘˘لا
ميظنتل داجلا لخدتلا عم، ةدلولاب
ةيمو˘ي˘لا و ة˘ي˘عو˘ب˘صسلا قو˘صسألا

عرا˘صشلا ي˘ف ما˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كلذ˘˘ك

ايرورم اقانتخا قلخي ام يصسيئرلا

ة˘ي˘م˘هأا او˘ط˘عأا نا˘كصسلا، ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

تافلخملل ل˘ح ع˘صضو˘ب او˘ب˘لا˘طو

را˘صشت˘نا و ا˘ه˘˘قر˘˘ح ن˘˘ع ا˘˘صضو˘˘ع

ا˘م ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا و نا˘˘خد˘˘لا

،مهتحصص و ناكصسلا ةايح ددهي

شسي˘˘ئر نأا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ىر˘˘يو

اومدقي مل نيبختنملا و ةيدلبلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل م˘ه˘با˘خ˘ت˘نا ذ˘ن˘م ا˘ئ˘ي˘˘صش

اهناكصس ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘بو˘كن˘م˘لا

و ار˘ي˘ث˘ك تحر˘˘ط ل˘˘كا˘˘صشم ةد˘˘ع

ق˘˘ل˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل تار˘˘م ةد˘˘ع˘˘˘ل

نيلوؤوصسملا لبق نم ةباجتصسلا

رقم قلغ و دي˘ع˘صصت˘لا˘ب اودد˘ه˘ي˘ل

.مهبلاطم لهاجت لاح يف ةيدلبلا

بلاطملا سسأار ىلع يلاولا روسضح و ريملا ليحر /ةدكيكسس

ثلاثلإ مويلل ششيسشدلإ زاجمأإ ةيدلب قلغ رإرمتسسإإ



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف4506ددعلا0202 توأا50 ءاعبرألا6
 ملاضس يديضس ربع ةقرحلل دعتضسي ناك

هتقيششع لزنمب دوهيلا ةنابجب لتقلا ةميرج بكترم فيقوت
يحب يوضضوف تيب لخاد هترضصاحم دعب ديعلا مايأا لوأا دوهيلا ةنابجب لتقلا ةميرج بكترم فيقوت سسمأا ةبانع ةيلوب نمألا حلاضصم تنكمت

يح نم امداق روكذملا يحلا ىلإا هيف هبتضشملا لوضصو نع ةدكؤوم دج تامولعم نمألا يقلت دعب كلذو هتقيضشع ةقفر ينوبلا ةيدلبب ملاضس يديضس
. ةميرجلل هباكترإا دعب هيلإا رف يذلا رواجملا ةريمخوب
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نإاف ةلوأدت˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م بصسحو
برأوق بوكرل دعتصسي ناك يناجلأ
ي˘ف ا˘ي˘ن˘يدر˘صس ةر˘يز˘ج ى˘لإأ تو˘م˘˘لأ

باقعلأ نم ثÓفإÓل هنم ةلواحم
عم يوصضوف تيب لخأد أابتخإأ ثيح
ط˘˘بر ي˘˘ف عر˘˘صش ن˘˘يأأ ه˘˘ت˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صشع
ر˘ب˘ع ه˘ب˘ير˘ه˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ت’ا˘˘صصتإأ
ة˘˘ف˘˘صضلأ و˘˘ح˘˘ن ة˘˘قأر˘˘ح˘˘˘لأ برأو˘˘˘ق
نأأ ل˘ب˘ق ط˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ىر˘˘خأ’أ
)تامولع˘م ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم ى˘ق˘ل˘ت˘ت
مت˘ت˘ل ه˘ئا˘ب˘ت˘خإأ نا˘كم ن˘ع ( ةد˘كؤو˘م
ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لأ ءا˘ق˘لإأو ه˘تر˘صصا˘ح˘˘م
رقم ىلع امهليوحتو هتقيصشع ةقفر
قيقحت˘لأ ةر˘صشا˘ب˘م˘ل ي˘ئ’و˘لأ ن˘مأ’أ

يف يئاصضق فلم زاجنإأ لبق امهعم
ل˘ي˘كو ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ت˘لا˘حإأو ا˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ةبان˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
تلغصش ي˘ت˘لأ ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
يف ينطولأو يلحملأ ماعلأ يأأرلأ

. ةريخأ’أ مايأ’أ

ةنابج يبعصشلأ يحلأ نأأ ردجيو
مايأأ لوأأ يف زتهإأ ناك ةبانعب دوهيل
ءاعنصش لتق ةميرج عقو ىلع ديعلأ

رمعلأ نم غلبي لهك اهتيحصض حأر

يفوت يذلأو لامج ىعدي ةنصس75
صسأأرلأ ىوتصسم ىلع ةباصصإاب أرثأاتم

92 هنصس زواجتي ’ باصش دي ديع
ناكصسلأ ناك يذلأ تقولأ يف ، ةنصس
ةيحصضأأ رحنب نيلغصشنم رأوجلأ يف
( اهنيح) هلوأدت مت ام بصسحو. ديعلأ

مجهت يناجلأ نإاف يحلأ ناكصس نم
ثيح هيح ءانبأأ دحأأ ىلع ةيأدبلأ يف
ىوتصسم ىلع صضيبأأ حÓصسب هباصصأأ

صضف˘ل ة˘ي˘ح˘صضلأ ل˘خد˘ت˘ف ، ة˘ب˘قر˘˘لأ

زاغب هصشرب يناجلأ ماقف ، راجصشلأ

هلقن ىعد˘ت˘صسأأ ا˘م عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘صسم

يقلتل ،ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ى˘لإأ

هيفاعت دعب و ،ةمزÓلأ تافاعصس’أ

،هيح لخأد يصسرك ىلع اصسلاج ناك

ثيح ، قيدصص ىهقم نم برقلاب

ه˘ي˘ل˘ع لا˘ه˘نأأو ه˘ن˘م ي˘نا˘ج˘لأ مد˘˘ق˘˘ت

تن˘˘يا˘˘ب˘˘ت د˘˘قو ، م˘˘ت˘˘صشلأ و بصسلا˘˘ب

ةميرجلأ ةأدأاب ةصصاخلأ تامولعملأ

هيجوتب يناجلأ مايق نيب ةلمعتصسملأ

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘صضل˘ل ف˘ي˘صسلا˘ب ة˘˘بر˘˘صض

ي˘نا˘ج˘لأ مأد˘قإأ و ، صسأأر˘لأ ىو˘ت˘˘صسم

ديصصلأ ةيقدنب نم مهصس هيجوت ىلع

هاجت هتزوحب تنا˘ك ي˘ت˘لأ ير˘ح˘ب˘لأ

حبصسي اصضرأأ طقصسي ةيحصضلأ صسأأر

ةباصصإ’أ ةروطخ ءأرجو هئامد يف

ي˘ف و˘هو ه˘صسا˘ف˘نأأ ة˘ي˘ح˘صضلأ ظ˘˘ف˘˘ل

بب˘صسب ،ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ى˘لإأ ه˘ق˘ير˘˘ط

ا˘ه˘غو˘ل˘ب رو˘فو دا˘ح يو˘˘مد ف˘˘يز˘˘ن

ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم تعرا˘صس ثدا˘ح˘لا˘ب

حتفب تماقو ،ةميرجلأ حرصسم ىلإأ

عوقو تاصسبÓم لوح قمعم قيقحت

نع ثحبلأو ،ءاعنصشلأ ةميرجلأ هذه

ة˘ه˘˘جو و˘˘ح˘˘ن أر˘˘ف يذ˘˘لأ مر˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ىلإأ ةميرجلل هباكترإأ دعب ةلوهجم

صضب˘ق˘لأ ءا˘ق˘لإأ م˘˘ت ن˘˘يأأ صسمأأ ة˘˘يا˘˘غ

 .هيلع

ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ دأور م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ةعصسأو ةل˘م˘ح˘ب أو˘ما˘ق ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ةروصص رصشنب قرزأ’أ ءاصضفلأ ىلع

غÓبإÓل نينطأوملأ ن˘ي˘عأد ي˘نا˘ج˘لأ

ةصصاخ هيلع فرعتلأ ةلاح يف هنع

ةقرحلل هطيطخت نع ثيدحلأ دعب

دأور ى˘ق˘ل˘˘تو. م˘˘لا˘˘صس يد˘˘ي˘˘صس ن˘˘م

ر˘˘ي˘˘خ صسمأأ ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘صصن˘˘˘م

ديصشت تاقي˘ل˘ع˘ت˘ب ي˘نا˘ج˘لأ ف˘ي˘قو˘ت

يف اهتا˘ي˘فأر˘ت˘حأو ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم˘ب

نم تنكمت يتلأو ةميرجلأ ةبراحم

ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ي˘نا˘ج˘لأ ف˘ي˘قو˘˘ت

ةبوقعلأ ىصصقأأ طيلصستب نيبلاطمو

ق˘ح ي˘ف ه˘ب˘كترأأ ا˘م˘ل ءأز˘˘ج ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

.هلهأأو ةيحصضلأ

لامعلا نيب ىودعلا راضشتنا يدافتل يئاقو ءارجإا يف

 انوروك ةباشصإا دوجو ببشسب8فاشصفشصلا– يبرغلا لهشسلا بتكم قلغت ديربلا حلاشصم
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رئأزجلأ ديرب بتكم قلغ صسمأأ مت
ي˘ح˘ب د˘جأو˘ت˘م˘لأ ي˘بر˘˘غ˘˘لأ ل˘˘ه˘˘صسلأ
دجأوتملأو نوم˘لأز˘ي˘ل– فا˘صصف˘صصلأ
يحصصلأ ز˘كر˘م˘لأ ل˘با˘ق˘م ط˘ب˘صضلا˘ب
ن˘م فا˘˘صصف˘˘صصلأ ي˘˘ح˘˘ب يرأو˘˘ج˘˘لأ

ةبانع ةي’ول د˘ير˘ب˘لأ ة˘ير˘يد˘م فر˘ط
أذ˘˘هو ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم رو˘˘صضح˘˘˘بو
صسوريفب ةباصصإأ ةلاح دوجو ببصسب

ةدكؤوم91ديفوك دجتصسملأ انوروك
يأأ بتكملأ ر˘ي˘صسم˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو
صضأر˘˘عأا˘˘ب بي˘˘صصأأ يذ˘˘لأ صضبا˘˘ق˘˘˘لأ
تاصصوحفلاب مايقلأ دعبو انوروكلأ

لقن مت هنأأ امك ةمزÓلأ ليلاحتلأو
م˘˘تو ا˘˘صضيأأ ه˘˘ت˘˘جوز ى˘˘لإأ ىود˘˘ع˘˘˘لأ
مهمأزلإأو ةمزÓلأ ةيودأ’أ مهؤواطعإأ
ةرصشا˘ب˘م م˘ت˘ي˘لو ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب
فدهب هقلغو ديرب˘لأ بت˘كم م˘ي˘ق˘ع˘ت
ىلعو هلاقتنأو صضرملأ راصشتنأ عنم
رجحلأ يف لامعلأ عصضو مت كلذ رثأ
ذاختأ عم ديربلأ رقم قلغو يحصصلأ
زكرملأ ميقعتك ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ
لك عاصضخإأ متي اميف أذهو يديربلأ
ءأرجإ’ زكرملأ أذهب نيلماعلأ لامعلأ
مهتباصصإاب دكأاتلل ةمزÓلأ ليلاحتلأ
امكو اهمدع نم انوروك صسوريفب
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ك ءا˘عد˘ت˘صسأ م˘ت˘˘ي˘˘صس
نيذلأ يديربلأ زكرملأ أده نئابزو

مايقلأ لجأ نم هيلع ددرتلاب أوماق
اهمدق˘ي ي˘ت˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
وأأ لأو˘مأ’أ بح˘˘صس ءأو˘˘صس بت˘˘كم˘˘لأ
ل˘˘كل ا˘˘˘صضيأأ م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘صضخإ’ عأد˘˘˘يإأ
ل˘جأأ ن˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأو تا˘صصو˘ح˘ف˘لأ
صسوريف˘لا˘ب ة˘با˘صصإ’ا˘ب ن˘ع ف˘صشكلأ

يد˘ير˘ب˘لأ بت˘كم˘لأ أذ˘ه نأأ ة˘صصا˘˘خو
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ د˘فأو˘ت ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي د˘˘ه˘˘صشي
فلتخمب لجأأ نم هيلع نينطأوملأ
مهلأومأأ بحصسو ةيلام˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةيرهصشلأ مهب˘تأورو ةر˘خد˘م˘لأ ءأو˘صس

62و02 نيب ام ةرتفلأ يف ةصصاخو
دأد˘عأأ د˘فأو˘ت بب˘صسب ر˘ه˘صش ل˘ك ن˘˘م
ىتحو نيف˘ظو˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه

م˘ه˘ب˘˘تأور بح˘˘صسل ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تقو عم نمأزتت يهف مهتاصشاعمو
ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ة˘صصا˘خو بتأور˘لأ بصص
ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع ما˘يأأ ل˘ب˘قو ةر˘ي˘خأ’أ

ببصسب ىصضوف˘لأو ظا˘ظ˘ت˘ك’أ ءأر˘ج
˘˘مأر˘˘ت˘˘حأ مد˘˘˘عو ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ة˘˘˘مزأأ
ز˘كر˘م˘لأ أذ˘ه ن˘ئا˘بزو ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
˘مأد˘خ˘ت˘صسا˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘˘جإÓ˘˘ل
دنعو يعامتج’أ دعابتلأو ةمامكلأ
اهعزن مت˘ي ا˘ه˘ئأد˘ترأ ى˘ل˘ع م˘هرا˘ب˘جإأ

نأوعأ’أ عم ثدحتلأو لوخدلأ دنع
لوؤو˘˘صسم˘˘لأ ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘كو
يد˘ير˘ب˘لأ ز˘كر˘م˘لأ أذ˘ه˘ل ر˘ي˘˘صسم˘˘لأو
فرط ن˘م بصسلأو م˘ت˘صشل˘ل صضر˘ع˘ت˘ي

ى˘لإأ نو˘ل˘خد˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يذلأو ةمامكلأ ءأدترأ نودب بتكملأ
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب أر˘˘خؤو˘˘م بي˘˘صصأأ
ي˘عو˘لأ صصق˘نو ظا˘ظ˘ت˘ك’أ ة˘ج˘ي˘ت˘ن
هذه ةباتك دح ىلإأو نينطأوملأ ىدل
ديربلأ بتكم رقم قلغ مت رطصسأ’أ
لامعلأ لك عاصضخإأ و يبرغلأ لهصسلأ
ءأر˘˘جإأ و ي˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لأ تح˘˘˘ت
صسوري˘ف˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ م˘ه˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ

لÓ˘˘خ ه˘˘نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل و ا˘˘نورو˘˘˘ك
قلغ مت ةطرافلأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ع˘ي˘با˘صسأ’أ

صشور˘ي˘م˘ع ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب بت˘˘كم
انورو˘كلأ دو˘جو بب˘صسب نو˘لو˘كÓ˘ب

.أددجم هحتف ديعأأو

دي رتبب يهتنت ةنحاط ةكرعم
«مراد صصÓب» يف باشش

ةبانع ةيدلبب »مرأد صصÓب» ةميدقلأ ةنيدملأ تدهصش
،نيباصش نيب ةنحاط ةكرعم ءاثÓثلأ ىلإأ نينثإ’أ ةليل
نطقي يناثلأو ةميدقلأ ةنيدملأ يف نطقي امهدحأأ
اقفوو ،هكأوفلأو رصضخلل يزكرملأ قوصسلأ رأوجب
ريخأ’أ أذه نإاف »ةعاصس رخآأ» ـل نايع دوهصش هركذ امل
نيبو هنيب فÓخ ببصسب »مرأد صصÓب» ىلإأ هجوت
فÓخلأ روطت ثيح ،ةريخأ’أ هذه ناكصس نم دحأو
ةحلصسأ’أ اهيف اب˘ح˘صس را˘ج˘صش ى˘لإأ ةر˘صشا˘ب˘م ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
ةنيدملاب نطاقلأ باصشلأ هيجو˘ت˘ب ى˘ه˘ت˘نأو ءا˘صضي˘ب˘لأ
نيكصسلاب ديلأ ىوتصسم ىلع ةيوق ةبرصض ةميدقلأ
،رأرفلاب ذولي نأأ لبق هدي رتبب تهتنأ يناثلأ باصشلل
ىفصشتصسملأ ىلإأ ةيحصضلأ اهيف لقن يذلأ تقولأ يف
أذه ،ةميدقلأ ةنيدملأ ةقزأأ دحأأ يف ةيمرم هدي ءاقب عم
ىلإأ ةيملعلأ ةطرصشلأو ةطرصشلأ اهدعب تلقنت دقو
فدهب ةثداحلأ يف قيقحت حتف ثيح ،ناكملأ نيع
مايأأ دعب ةعصشبلأ ةثداحلأ هذه يتأات ،يناجلأ فيقوت
دأو يح يف ةدحأو ،لتق مئأرج ثÓث عوقو نم طقف
،ينوبلأ ةيدلب زكرمب نيتنثأو »دوهيل ةنابج» بهذلأ

ةقطنمب نونطقي بابصشلأ نم ربتعم ددع ىدتعأ امك
ءا˘ب˘طأأ ى˘ل˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف »ة˘˘ير˘˘ق˘˘لأ»
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘صضر˘˘م˘˘مو
ةبيبط دي رصسك يف ببصست ام »انيصس نبأ» ىفصشتصسمب
يعدتصسي ام للخ دوجو دكؤوت يتلأ ثأدحأ’أ يهو
ي˘ف مأر˘جإ’أ را˘صشت˘نأ ةر˘ها˘ظ ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘حÓ˘˘صصإأ

`h. g.ةيرصضحلأ طاصسوأ’أ

ربكأا ةطاحإاو ةضشقانم جاتحي رارقلا نأا تدكأا

ناويدلا لح لجؤوتةيدلبلا
ةحايشسلاو ةفاقثلل يدلبلا

ةيداعلأ ريغ ةرودلأ ةبانع ةيدلب رقمب صسمأأ تدقعنأ
لÓخ مت يتلأ ةرودلأ يهو يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملل
لح ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لأ ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ي˘صضق˘ي رأر˘ق ذا˘خ˘تأ
ةصشقانم نيح ىلإأ ةحايصسلأو ةفاقثلل يدلبلأ نأويدلأ
ءأرجإ’أ دامتع’ هبنأوج لكب ةطاحإ’أو فلملل رثكأأ
هيف قدا˘صص يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،بصسا˘ن˘م˘لأ ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
يذلأ ةرودلأ لامعأأ لودج ىلع صسلجملأ ءاصضعأأ

امك،0202 ةنصسل ةيفاصضإ’أ ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ن˘م˘صضت
ليثمت ةيقافتأ ىلع كلذك صسلجملأ ءاصضعأأ قداصص

0202 ةنصسل ةيئاصضقلأ تائيهلأ مامأأ ةبانع ةيدلب
ةيريدم ىلإأ ةبانع ةيدلب نم ةريغصص ةلفاح ليوحتو
،ةبانع ةيدلب داتع صضعب ريجأاتو يعامتج’أ طاصشنلأ
دكأأ ثيح ،ةيدلبلأ ليخأدم فلم صسلجملأ صشقان اصضيأأ

عصضو ةرورصض ىلع يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملأ صسيئر
غلابملأ لك ل˘ي˘صصح˘ت ل˘جأأ ن˘م دا˘ج ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
اصضيأأ ،ةيدلبلأ ةينأزيم اهب معديصس يتلأو ةرخأاتملأ

ىلع هءاصضعأأ يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملأ صسيئر هجو
ةئيهتلأ عيراصشم ريصسل ةينأديملأ ةعباتملأ ةرورصض
هذه تدهصش امك ،ءايحأ’أ ىوتصسم ىلع ةيرصضحلأ
يبعصشلأ صسلجملأ صسيئر قرطت ةيئانثتصس’أ ةرودلأ
صسوريفب ةط˘ب˘تر˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘مزأ’أ ى˘لإأ يد˘ل˘ب˘لأ

حبصصأأ عصضولأ نأأ اهصصوصصخب راصشأأ يتلأ انوروك
ا˘م˘م ،ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘ط˘خ˘˘لا˘˘ب ف˘˘صصو˘˘ي
صسيصسحتو ةيعوت لجأأ نم رثكأأ دنجتلأ يعدتصسي
ددع يف لجصسملأ عافتر’أ عم ةصصاخ ،نينطأوملأ
’ تحبصصأأ يتلأ تايفصشتصسملأ ةيعصضوو تاباصصإ’أ

«hM«ó gÉf.نيباصصملأ نم ديزملأ لمحتت

رضشحملا يف ةيران ةجارد86و تابكرم50 عضضو

انوروك ةحفاكم ريبادت مهتفلاخمل صصخشش001 ةبارق فيقوت
تاجأردلأو تابكرملأ نم ربتعم ددع عصضو ىلإأ ةفاصضإ’اب صصخصش001 ةبأرق فيقوتب توأأ رهصش علطمو ةيليوج رهصش ةياهن نيب ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق
ةعاصسلأ نيب لوجتلأ عنمو ةمامكلأ عصضو ةيرابجإأ رأرغ ىلع هتحفاكمو انوروك صسوريف نم ةياقولاب ةصصاخلأ ريبأدتلأ ةفلاخم ببصسب كلذو رصشحملأ يف ةيرانلأ

عصضوو اصصخصش48 فيقوت تفرع توأأ30و ةيليوج13 نيب ةدتمملأ ةرتفلأ نإاف ،اهل نايب يف يئ’ولأ نمأ’أ ةيريدم ةيريدمل اقفوف ،احابصص ةصسماخلأو Óيل ةنماثلأ

ةفاك ذاختأ مت هنأأ ةيريدملأ تدكأأ ثيح ،انوروك صسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو تأرأرقلأ ةفلاخمل أذهو رصشحملاب ةيران ةجأرد92و تابكرم50
ريبأدتلاب ديقتلأ ةرورصض ىلإأ هلÓخ نم مهتعد نينطأوملأ ىلإأ ءأدن نمأ’أ ةيريدم هيف تهجو يذلأ تقولأ يف ،نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ميلقإاب ةيرانلأ تاجأردلأ ريصس عنمب قلعتملأ يئ’ولأ رأرقلأ قيبطت راطإأ يفو ةلصص يذ قايصس يف ،مهتÓئاع ةحصصو مهتحصص ىلع اظافح أذهو ةيئاقولأ تأءأرجإ’أو
عيرصسلأ لخدتلأ يتبيتك نم لك اهيف كراصش ةيطرصش ةيلمعب نينث’أ موي تماق يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملأ نأاب اهل نايب يف نمأ’أ ةيريدم تركذ ،ةبانع ةيدلب

ةفاك ذاختأ عم ةيران ةجأرد93 زجح ىلإأ تصضفأأ (9,7,6,3,2) ةيرصضحلأ ماصسقأ’أ ،ةئيبلأ ةيامحو نأرمعلأ ةطرصش ةقرف ،تاقرطلأ نمأأو رورملأ ةكرح ةبيتك،2و1

`h. g.اهباحصصأأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ



¯hd«ó S°Ñà»
ةبانع ةنيدم ونطاوم يكتسشي

ي˘ف حدا˘ف˘لا صصق˘ن˘لا ن˘م ار˘خؤو˘˘م
مودق عم اسصوسصخ لقنلا لئاسسو
را˘سص ا˘ّم˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘م˘˘غر˘˘˘ي
«دورفلا» تارايسسب

يف مهنكمت مدعل ارظن كلذو
ر˘ف˘ظ˘لا ن˘م نا˘ي˘حأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
،مهتاهجو ىلإا مهّلقت لقن ةليسسوب
تق˘ل˘خ د˘ق˘ف قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
ربع لقنلا لئاسسول ةقناخلا ةردنلا

ءايتسسا ةجوم ةي’ولا ءاجرأا ةفاك
نينطاوملا صسوف˘ن ل˘خاد ةد˘يد˘سش
ءوجللا ىلع نيربجم اوتاب نيذلا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘لإا

ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘عر˘سشلا

ةسصاخ ،ةعفترم نامثأاب مهتاهجو

اورا˘سص ن˘يأا ءا˘سسم˘لا لو˘˘ل˘˘ح ع˘˘م

ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘م˘˘˘غر˘˘˘ي

لحلا ه˘نو˘ك «نا˘ت˘سسيد˘نو˘ل˘كلا«ـب

مهتاهجو ىلإا مهلقنل مهل بسسنأ’ا

لئاسسول ديدسشلا صصقنلا لظ يف

با˘ح˘سصأا ز˘˘ه˘˘ت˘˘نا ثي˘˘ح ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

مهلمع ةلوازمل ةنهارلا عاسضوأ’ا

بسسك فدهب ةينوناق ريغ ةقيرطب

دق نينطاوملا نأاو ةّسصاخ مهتوق

م˘ه˘نو˘˘ك ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘سس

ةلحر يف ةيموي ةفسصب نولخدي

وأا ءارفسصلا تارايسسلا نع ثحب

عم ايبسسن ت˘ّل˘ق ي˘ت˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

صسوريف عم ةنمازتملا ةرتفلا هذه

ة˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘˘م «91--ديفوك»

ي˘˘ف صسو˘˘سسح˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘تر’او

،ةيناث ةهج نم ةرارحلا تاجرد

تابوعسص نوهجاوي مهلعج امم

ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘سسو دا˘ج˘يإا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك

تراسص لب ،مهتاهجو ىلإا مّهلقت

م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ت ة˘ق˘هر˘م ة˘لأا˘˘سسم

ءاسسملا مودق عم اّيلك اهمادعناب

اهيلع رو˘ث˘ع˘لا ح˘ب˘سصأا نأا ة˘جرد˘ل

ارمأا ءاسسم ةسسماخلا ةعاسسلا دعب

ر˘مأ’ا بل˘ط˘˘ت و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ن˘˘ّي˘˘ه

صسمسشلا ة˘ع˘سشأا تح˘ت م˘هرا˘ظ˘ت˘نا

˘ما˘مأا ةر˘ي˘ب˘ك تا˘˘قوأ’ ة˘˘قرا˘˘ح˘˘لا

تÓ˘فا˘ح˘لاو تارا˘ي˘سسلا ف˘قاو˘˘م

ىلع نيمغر˘م م˘ه˘سسف˘نأا اود˘ج˘ي˘ل

«نا˘ت˘سسد˘نو˘ل˘كلا«ـب ة˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا

ةسصاخ مهلزانم ىلإا ةدوعلا فدهب

نو˘ن˘ط˘˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأاو

رارغ ىل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

،را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ،بن˘˘ع˘˘لا داو ،لا˘˘حر˘˘ب

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو را˘˘˘م˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس

ةيفيك نودجي ’ يتلا تايدلبلا

،ةنيدملا طسسو نم اهيلإا ةدوعلا

بهذ نم ةسصرف حنم يذلا رمأ’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘سس ما˘˘˘˘مأا

صصق˘ن˘لا صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا

.لقنلا لئاسسول حدافلا

زاغلاو ءابرهكلاب هليصصوتو يحلا ةئيهتب نيبلاطم

نولشصاوي ةملعلاب انكشسم53 يح ونطاوم
 ثلاثلا مويلل ةيدلبلا رقم قلغ

يلع ثلاثلا مويلل ةملعلا ةيدلب رقم قلغ ايفير انكسسم53 يح ونطاوم لسصاو
طسسبأاو ةئيهتلا بايغ ةجيتن اهنم نوناعي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا ببسسب يلاوتلا

قطانمب لفكتلا ةرور˘سضب ة˘مو˘كح̆لا تا˘م˘ي̆ل˘ع˘ت م˘غر ، م˘ير˘كلا صشي˘ع̆لا فور˘ظ
اديدنت تارملا ديدع، ةملعلا ةيدلب رقم قلغ ىلع اومدقأا دق نونطاوملا ناكو،لظلا
ميركلا صشيعلا فورظ طسسبا بيغل ارظن اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا فورظلاب
ةسسايسس وه ةلب نيطلا داز امو، ةئيهتلا لاغسشأا رخأات نع كيهان، زاغو ءام نم
ىلع مهعفد يذلا رمأ’ا،مهعم ةيلحملا تاطلسسلا اهعبتت يتلا ة’ابمÓلاو صشيمهتلا
ركذي ديدج ’ نكل ةيديدحلا لسسÓسسلاو «ةنداكلا«ب ةيدلبلا رقم قلغ و جاجتح’ا

مهلعج ام ،ةقطنملا ناكسسل ةبسسنلاب اهلاح ىلع نامقل راد تلظو داعي ميدق ’و
راتهتسس’ دح عسضوو لخدتلاب يميرب نيدلا لامج ،ةبانع ةي’و يلاو نوبلاطي
يف ةيسصولا تاهجلا اهجهتنت يتلا ةسسايسسلا ةجيتن، مهنع نبغلا عفرو ،نيلوؤوسسملا

بايغلاب اسساسسأا قلعتت يتلا مهبلاطمو مهت’اغسشن’ طئاحلا صضرع برسضو مهقح

رخآ’ا نود يحلا نم ءزج ةئيهت مت نيأا انكسسم53  يحب ةيرسضحلا ةئيهتلل يلكلا
ريغ لخدتت يك ةينعملا تاهجلا تارملا نم ديدعلا يف اولسسار ناكسسلا نأا مغر

برسضتل ،ءام ’و زاغ ’ ثيح ،تاونسس6 ةبارق ذنم مهتاناعمل ،انكاسس كرحت مل اهنأا
لفكتلا ىلإا ةيمارلا ةموكحلا تاميلعت ةملعلا ةيدلبل ةيلحملا تاطلسسلا كلذب

U°Édí. Ü.طئاحلا صضرع لظلا قطانمب

نيلقانلاو راجتلا تازواجتل يدصصتلاو كلهتصسملا ةيعوتل

 ةلمح قلطت كلهتشسملا ةيامح ةمظنم
«امشس ينقشست ’ فق»

تحت ةلمح ةبانع بتكم كلهتسسملا داسشرإاو ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا تقلطأا
نيذلا نيلقانلا و راجتلا تازواجتل يدسصتلا لجأا نم «امسس ينقسست ’ فق» راعسش
اهعاونأا عيمجب ةيكيتسسÓب تاروراق يف ةأابعملا تابورسشملا لقنو صضرعب نوموقي
كلهتسسملا ىدل ماروأا روهظ يف ببسستي ام ادج ةعفترم ةرارح تاجرد تحت اذهو
لماعتملاو رجاتلا ةيعوتو صسي˘سسح˘تو كل˘ه˘ت˘سسم̆لا ة˘ي˘عو˘ت ى̆لإا ة̆ل˘م˘ح̆لا فد˘ه˘ت،
ةسسماخلا اهتعبط يف ىنعت ثيح ،رمأ’ا ةروطخب لقانلاو عنسصملاو يداسصتق’ا
حسضفتو ،ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م̆ب ة˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘يا˘ع˘م ق̆با˘ط˘ت ’ ي˘ت̆لا رّو˘سصلا ل˘ك ر˘سشن̆ب
نيناوقلا مغر هنإاف لسصتم قايسس يف،راجتلاو نينّومملل ةهوبسشملا تÓماعملا

تاممسستلا عاونأا ةفاك نم كلهتسسملا ةيامحب ةقلعتملا تارارقلاو تاميلعتلاو
نأا ’إا ،صسمسشلا ةعسشأ’ ةسضرعم تابورسشم هلوانت ءارج هبيسصت دق يتلا صضارمأ’او
دجي ’و ،عقاولا صضرأا ىلع قبطت ’و اهيلع صسادي تاميلعتلاو ترارقلا هذه عيمج
نم اهليوحت يف لكسشم يأا ىرخأ’ا تابورسشملا فلتخمو ةيندعملا هايملا ولقان
نوزاتجي ثيح ،اهتيطغت نود ،ةيلاع ةرارح تاجرد تحتو ،ىرخأا ىلإا ةي’و
بايغ يف ،ديربتلا ةلسسلسسل اهتقباطم ىدم نم ققحتلا وأا اهتبقارم نود ، زجاوحلا
نأا امك ،مهيلع قانخلا قييسضتو اهباحسصأا ىلع ةرطيسسلا ماكحإ’ ةحسضاو ةسسايسس
نيذلا ،ةيزاغلا تابورسشملاو ةيندعملا هايملا عيزوتو لقن تانحاسش باحسصأا ةيبلغأا
ةراجت ىلإا ةيندعملا هايملا لقن لوحت نأا دعب ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف مهددع فعاسضت
ةمزأا ببسسب فيسصلا لسصف يف اقيوسست رثكأ’ا داوملا ةمئاق صسأارتت اهنوك ةحبرم
ةلسسلسس طورسشو نيناوق نومرتحي ’ مهنإاف ،قطانملا فلتخمب فسصعت يتلا هايملا
ةفلاخم فورظ يف متي يذلاو ،لقنلاو نيزختلا طورسش ىندأا نوفلاخيو ،ديربتلا
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ةلويصسلا صصقن لكصشمو انمازت ةمدخلا قاطن جراخ ةبانع ةيلول رئازجلا ديرب بتاكم ربع ةرصشتنملا ةيلآلا تاعّزوملا دجاوتت
.ماّيألا هتاه لÓخ

 مهبتاور بحصس نع مهزجع دعب  نينطاوملا فرط نم  ءايتصسا

ةمدخلا قاطن جراخ رئازجلا ديربل ةعباتلا ةيلآ’ا تاعّزوملا

مهلزانم ىلإا مهتدوع لجأا نم ةعفترم غلابم نوعفدي

 لقنلا لئاشسو يف حدافلا صصقنلا ءاّرج «دورفلا» تارايشس ىلإا نوؤوجلي نونطاوم
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ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘˘هو
دعب مهرمأا نم ةريح يف نينطاوملا

م˘ه˘˘ب˘˘تاور بح˘˘سس ن˘˘ع م˘˘هز˘˘ج˘˘ع
ق˘ل˘خ ي˘ف ب˘ّب˘سست ا˘ّم˘م ة˘ّير˘˘ه˘˘سشلا

ارظن مهبولقب ةديدسش ءايتسسا ةجوم
نم ةدافتسسإ’ا نم مهّنكمت مدعل

ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا بح˘˘˘سسلا ة˘˘˘مد˘˘˘خ
يفو ،ةّيبهذلا مهتاقا˘ط˘ب ة˘ط˘سساو˘ب
ونطاوم لخد دقف لسّصتم قايسس
نع ثحب ةلحر يف ةبانع تّايدلب
لوسصحلا ةسصرف مهل حيتت ةليسسو
لكسشم عفد ثي˘ح م˘ه˘ب˘تاور ى˘ل˘ع
هد˘˘ه˘˘سشت يذ˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا صصق˘˘ن
ىلع ةي’ولاب رئازجلا ديرب بتاكم
ى˘لإا ن˘طو˘لا˘ب تا˘ي’و ةّد˘˘ع رار˘˘غ
ةّتبثملا ةيلآ’ا تاعّزوملل ّهجوتلا

ةيديرب˘لا ز˘كار˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
اهتامدخ نم ةدافتسسإ’ا يف اعمط
ّةيرهسشلا مهبتاور ىلع مهلوسصحو
ه˘ب˘سشأا م˘ه˘ل ة˘ب˘سس˘ّن˘لا˘ب تتا˘ب ي˘ت˘˘لا
او˘مد˘ط˘سصا م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ «م˘ل˘ح˘لا«ـب
ةمدخلا قاطن نع اهجورخ عقاوب
اذه ،مهلمأا ةبيخ نم داز ام وهو
ة˘لو˘ج˘ب «ة˘عا˘سس ر˘خآا» تما˘ق د˘˘قو
ةعومجم ىلإا اهتداق ّةيعÓطتسسا

ةدجاوتملا رئازجلا ديرب زكارم نم
نيأا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
تاعّزوم˘لا ف˘ّقو˘ت ا˘ن˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل
نع اهجورخو لاغتسشإ’ا نع ّةيلآ’ا

كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ،ة˘مد˘خ˘لا ز˘˘ّي˘˘ح
يديسس ديرب زكرم نم لكب ةنئاكلا

ي˘˘ح ،رو˘˘سشا˘˘ع
ّ

،ة˘ّب˘ق˘لا داو ،م˘ير˘˘لا 
،رامع يديسس ،نو˘لو˘ك’ ،ا˘يدا˘ن˘ي˘م
ة˘˘سضا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ،را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ،ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا

ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ة˘ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘ي˘لآ’ا تا˘عّزو˘م˘لا ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ةيديربلا زكارم˘لا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
اهتامدخ ريفو˘ت ن˘ع تف˘ّقو˘ت ي˘ت˘لا
مهتاقاطب نولمعتسسي نيذلا نئابزلل
بح˘سس ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

دقف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،م˘هد˘ي˘سصر
ةعومجم نم «ةعاسس رخآا» تبرتقا

يف مهاندجو نيذلا نينطاوملا نم
ة˘ّي˘ف˘˘ي˘˘ك ن˘˘ع م˘˘هر˘˘مأا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ح
قيرط نع مهبتاور ىلع مهلوسصح
،ة˘ّي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
ىدمو مهئايتسسا ةّدسش نع نيفسشاك
صصق˘˘ن ل˘˘كسشم ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ّسسأا˘˘˘ت
اهمادعناو ديربلا زكارمب ةلويسسلا
ةّسصاخ ،اهيف ةتّبثملا تا˘عّزو˘م˘لا˘ب
اهيل˘ع د˘فاو˘ت˘ي م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ّنأاو
بح˘سس ي˘˘ف Ó˘˘مأا ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كسشب

ه˘˘ي˘˘ف تما˘˘ق تقو ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘لاو˘˘˘مأا

تاهجلل ةعباتلا ةيئ’ولا ةيريدملا

58639 عيزوتب ارخؤوم ة˘ّي˘سصو˘لا

لبق ،اهباحسصأا ىلع ةيبهذ ةقاطب

يلاوح عيزوت دعب ددعلا عفتري نأا

نم توأا رهسش ذنم ةقاطب فلأا02

ةياهن ةيا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

،ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ناو˘ج ر˘ه˘سش

نئابزل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا قو˘ف˘ي˘ل

تا˘قا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع نو˘ل˘ّسصح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ف’آا011 ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

ي˘ف م˘ه˘ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘سشف نو˘˘بز

ةحاتملا ا˘ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإ’ا

عم ةنمازتملا ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ

ةّد˘˘ع˘˘ب ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا صصق˘˘ن ل˘˘كسشم

.نطولا يف تاي’و
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ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘˘كسس ع˘˘فر

نيدلا لامج ةبانع ةي’و يلاول بلاطملا
و يناملسس قداسص بئانلا قيرط نع يميرب
لبقتسسملا يف Ó˘ح م˘ه˘ب˘سسح بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا
راقعلا و ةئيهتلاب قلعتي اميف ةسصاخ بيرقلا

با˘ب˘سش ت’ا˘غ˘سشناو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا و
ةتسشم ،ةجرملا رئب ةتسشم اهنم لظلا قطانم
ةتسشم ، دماح يديسس يح ،يراسصنلا رئب
،ةفلاخملا ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ت˘سشم ،ي˘مو˘ت د’وأا

ةملعلا ةيدلب يناعت ثيح ةيسصاحسصحلاو
يلاولا ىلإا ةهجوملا بئانلا ةلاسسر بسسح
،ةلودلا كÓمأ’ عباتلا راقعلا يف زجعلا نم
ءوسس ىلإا ةقطنملا ناكسس بسسح عجري اذهو
قح راطإا يف ةحونمملا يسضارأ’ا لÓغتسسا
ءوسس ىرخأا ةهج نمو ،ةهج نم زايتمإ’ا
كلت لÓغتسسا يف بسسنأ’ا لجرلا رايتخإا
ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثأا ا˘م اذ˘هو ،ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ى˘˘سضارأ’ا

يف ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصبو
ة˘م˘ل˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصبو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

ةدافتسسا مغر هنإاف نكسسلا صصخي اميف.زكرم

يفير نكسس001 ةسصح نم ةملعلا ةيدلب

فاك ريغ كلذ نأا ’إا،0202 ةنسس ةيادب يف
نأا رابتعإا ع˘م ،ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘لا دد˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘نرا˘ق˘م
يعدتسسي ،زايتمإاب ةيحÓفو ةيفير ةقطنملا
فينسصتلا اذه رابتعإ’ا نيعب ذخؤوت نأا رمأ’ا

ي˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ا˘˘˘سصسصح ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا فا˘˘˘سضتو
يتاسشملا ىلع عزوتو بيرق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
امك ،تاجايتح’ا بسسح ،افلاسس ةروكذملا
بابسسأا ةفرعم يف ةيدلبلا ناكسس بلاطي

ايفير انكسس13 ةسصح عيزوت يف ريخأاتلا
كلذ ىلإا فسض ،ةلماك ةنسس قوفت يتلاو
نا˘˘كسس فر˘˘ط ن˘˘م حور˘˘ط˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘كسشإ’ا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صضفر صصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
دق˘ع ن˘م ’د˘ب ةزا˘ي˘ح˘لا ةدا˘ه˘سشب فار˘ت˘عإ’ا
عجرت يسضارأ’ا مظع˘م نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ي˘كل˘م˘لا
اذهو ،صشرعلا يسضارأا ىرحأ’اب وأا صصاوخلل
داج˘يإا ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘قر˘ع˘ي د˘ق
يفيرلا نكسسلا ءانبل ةيسضرأا وأا تاحاسسم
تاذ بسسح يعامتجإ’ا نكسسلا امأا.عمجملا
ةيلحملا تاطلسسلا دوعو مغر هنإاف ردسصملا
ظحت مل ةملعلا ةيدلب نأا ’إا ، ةرم لك يف
ةسصحب ةدافتسسإ’ا نم ةي’ولا تايدلب ةيقبك
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا ن˘˘كسسلا ن˘˘م
نب » ةبدتنملا ةي’ولاك ىربكلا ةينكسسلا

001 «ةسسوتيلاكلا» وأا »ىفطسصم نب ةدوع
نإا˘ف ،نا˘كسسلا بسسحو،ة˘يد˘ل˘˘ب ل˘˘كل ن˘˘كسس
نكسسلا صصسصح نم دفتسست مل ةملعلا ةيدلب

نودسشاني هيل˘عو،0102 ذنم يعا˘م˘ت˘جإ’ا
م˘ه˘ل صصي˘سصخ˘ت مر˘ت˘ح˘م˘لا ي˘لاو˘لا د˘ي˘˘سسلا

يف لقأ’ا ىلع نكسس001 ةينكسس ةسصح
دق اذه ،افلا˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ىد˘حإا
ىلع ايبسسن ءاسضقلا يف ريبك لكسشب مهاسسي
امي˘ف ا˘مأا.ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ن˘كسسلا ة˘مزأا
نم نإاف ةيفيرلاو ةينارمعلا ةئيهتلاب قلعتي
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت د˘ج˘ن ة˘مد˘ق˘م˘لا تÓ˘غ˘˘سشن’ا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘خاد تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

ةملعلا يف ةدجاوتملا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’او
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘تا˘سشم˘لا اذ˘كو ،ز˘كر˘˘م
ينب ةتسشم ،يموت د’وأا ةتسشم اهنم ةيدلبلل

رئب ةتسشم ،ةجرملا رئب ةتسشم ،ةفلاخم ةزمح
ي˘˘حو د˘˘ما˘˘˘ح يد˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ح ،ىرا˘˘˘سصن˘˘˘لا
ةيموم˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا حÓ˘سصإا.ة˘ي˘سصا˘ح˘سصح˘لا
اهميمعتو ،قطا˘ن˘م˘لا صضع˘ب ي˘ف ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا

طخلا اهيف امب ،ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘حو ز˘˘كر˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا
ىلع هايملا يراجم ةئيهت ،ةيسصاحسصحلا

لكآات ةجيتن ،زكرم ةملعلا لخدم ىوتسسم
ينطولا قيرطلا ةاذاح˘م˘ب ة˘بر˘ت˘لا فار˘ج˘ناو

ةلزعلا كف˘ل ةد˘يد˘ج كلا˘سسم ح˘ت˘ف48. م˘قر
،يتاسشملا يف نينطاقلا ةيدلبلا ناكسس ىلع
ةفلاخم ةزمح ينب ةتسشم يف لاحلا وه امك
صشيعت تÓئاعلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م د˘جو˘ت ن˘يأا
نإاف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف. ة˘لز˘ع˘لا
فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ظاظ˘ت˘ك’ا صصي˘ل˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م صسرد˘م˘ت˘لا

طسسوتم˘لاو ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا رو˘ط˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ
ىلع ليجسست ةيلحملا تاطلسسلا نم بلطتي
يحب يسسردم عمجم ءانب عورسشم لقأ’ا
عمجم ءانب عورسشم،ةم˘ل˘ع˘لا˘ب ي˘ل˘ع يد˘يا˘ق
ىراسصنلا رئب ةتسشم ىوتسسم ىلع يسسردم
يلاوحب دماح يديسس يح ىلع دعبت يتلا

ى˘ل˘ع ة˘ط˘سسو˘ت˘م ءا˘ن˘ب عور˘سشم،م˘ل˘ك30
ءانب عورسشم ،ةيسصاحسصحلا يح ىوتسسم
يتلاو ،ةملعلا ةيدلب ىوتسسم ىلع ةيوناث
ذ˘ن˘م ة˘يو˘نا˘ث نود ةد˘ي˘حو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘ت
صضعب ةج˘لا˘ع˘م كلذ ى˘لإا ف˘سض.ا˘ه˘سسي˘سسأا˘ت
حارم » ةطسسوتم ىوتسسم ىلع صصئاقنلا

لئاسسولاب رمأ’ا قلعتيو ةملعلاب » هللادبع
مÓعإ’ا ةزهجأاو تاروبسصلاك ةيجوغاديبلا

ةيزاوملا عجارملاب ةبتكم˘لا م˘ي˘عد˘تو،ي˘لآ’ا
ىوتسسم ىلع ةماتكلا ديدجت،يناثلا ليجلل
ة˘˘كب˘˘سشلا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا م˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘م
اذ˘كو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ط˘بر ي˘ف ع˘ير˘سست˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا
لقنلا زيزعت،يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا
يئادتبإ’ا ةثÓثلا راوطأ’ا يف نيسسردمتملل
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘سصا˘خ يو˘نا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘˘لاو
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ي˘تا˘سشم˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
رئب ة˘ت˘سشم ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘سسرد˘م˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
د’وأا ةتسشم ،يراسصنلا رئب ةتسشم ،ةجرملا
اذكو ةفلاخملا ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ت˘سشمو ي˘مو˘ت

طسسوتملا روطلا ي˘ف ة˘ي˘سصا˘ح˘سصح˘لا ي˘ح
روط˘لا ي˘ف ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘بو
وأا ةفرسشلا ةيدلب ىلإا نولقتني نيذلا يوناثلا
ىلإا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس قر˘ط˘ت ا˘م˘ك.لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا يوا˘˘كسش
نم ةلوذبملا دوهجلا مغر هنأا ثيح ةحسصلا

هنأا ’إا ،عاطق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط
ناكسس اهار˘ي ي˘ت˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا صضع˘ب د˘جو˘ت
ةيطغتلا نامسضل تايرورسضلا نم ةيدلبلا
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع د˘˘يوز˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
نأا املع ،ةديدج فاعسسإا ةرايسسب تامدخلا
ةلطعم تاقوأ’ا ةيبلاغ يف ةميدقلا ةرايسسلا
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا صصح˘˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت،
ةددعتملا ةدايعلا يف ةسصاخ ،صصسصختملا
نينطاوملا مÓعإا ع˘م ،ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب تا˘مد˘خ˘لا
يبطلا صصحفلا ميعدت،اقبسسم جماربلا كلتب
قطانملاو يتاسشملاو ةيفيرلا قطانملا يف
ل˘ئا˘سسو˘لا ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ،ة˘لوز˘ع˘م˘لا
نييب˘ط˘لا ه˘ب˘سشلا ن˘م ة˘يرور˘سضلا ة˘ير˘سشب˘لا

ةي˘نا˘كمإا،ا˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘ح˘سص ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘سضل

مدلا طغسض و يركسسلا ىسضرمب لفكتلا

تامدخلا ةددعتملا ةدا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ءا˘ط˘عإا وأا ءا˘سشنإا .ة˘م˘ئاد ة˘ف˘سصب ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سص ءا˘˘˘سشنإ’ صصي˘˘˘خر˘˘˘ت

ناكسسلا بلاطم ةلمج ن˘م.ة˘ي˘سصا˘ح˘سصح˘لا

كف˘ل ةد˘يد˘ج طو˘ط˘خ ح˘ت˘ف ةرور˘سض ا˘˘سضيأا

قطانملا عم ةسصا˘خ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘لز˘ع˘لا

ةملعلا ، ةدرابلا نيع ةملعلا اهنم ةرواجملا

ءايحأا صضعب ميعدت.راجحلا ةملعلاو لاحرب

ةربتعم ةيناكسس ةفاثك تاذ ةسصاخ ةيدلبلا

دماح يديسس يحك ةيفاسضإا لقن لئاسسوب

اسضيأا لاحلا وه امك ،ةيسصاحسصحلا يحو

صضع˘ب م˘ي˘عد˘ت ةرور˘سض.ي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل

تÓ˘فا˘ح˘لا ف˘قاو˘م˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

يد˘ي˘سس ي˘حو ة˘جر˘م˘لا ر˘ئ˘ب ة˘ت˘سشم ة˘سصا˘خ

ت’اغسشنا زكترت ةقا˘ط˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف.د˘ما˘ح

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘يوز˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأا نا˘˘كسسلا

ن˘م د˘ح˘ل˘ل ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ت’و˘ح˘م˘˘ب

،يئابرهكلا رايتلل ةرركت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا

رئاسسخ هنع رجني نايحأ’ا ةيبلاغ يف يذلا

ةيلزنمورهكلا تازيهجتلا فÓتا يف ةريبك

طبر.دارفأÓل وأا راجتلل ءاوسس ةينورتكلإ’او

ءابرهكلابو ةنيدملا زاغب ةلوزعملا يتاسشملا

ةز˘˘م˘˘ح ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ت˘˘سشم ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا

يف صشي˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع د˘جو˘ت ثي˘ح،ة˘ف˘لا˘خ˘م

ر˘ي˘تاو˘ف ع˘يزو˘ت ةر˘ها˘ظ ن˘م د˘ح˘˘لا،مÓ˘˘ظ˘˘لا

ىلع لمعلاو ،يهاقملا يف زاغلاو ءابرهكلا

.فورظلا نسسحأا يف اهباحسصأ’ اهلاسصيإا

 ةئيهتلاو نكصسلاب قلعتي اميف ةصصاخ

يلاولا ةلواط ىلع ةملعلا ةيدلب ناكشس ت’اغششنا
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 تافيكم ’و ةلويصس ’ ةداعصسوب ديرب
 نونزحي مه ’و لابقتصسا ’ و

نم ةليصسملا ةيلو ةداعصسوبب رئازجلا ديرب ةرادإا فتكت مل
ةاناعم ىلإا تفاصضأا لب ، ةبعصصلا مايلا هذه يف ةلويصسلا سصقن
دوجو مدعو ،تاف˘ي˘كم˘لا ف˘قو˘ت˘ل ، ة˘ي˘فا˘صضإا ةا˘نا˘ع˘م ن˘ئا˘بز˘لا

عفدل كيبابصشلا يفظوم بايغو ، نينطاوملا سسولجل يصسارك
لخاد يللا عزوملا فقوت اذه لك قوفو ، نينطاوملا روجأا

نيذلا نينطاوملا يدل ائيصس اعابطنا كرت ام ، ديربلا جراخو
ءو˘صس ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل سشي˘ت˘ف˘ت نا˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ةرور˘صضب او˘ب˘لا˘ط
نكمتن مل ةينعملا ةيريدمب انلصصتا دنعو ةمدقملا تامدخلا

  . كلذ نم

 رونلا ىري لورصصلا قيرط اريخأا

يصسيئرلا جهنلا تيفزت ةداعإا نأا سسمأا ةيلحم رداصصم تدافا
مايألا يف ايمصسر قل˘ط˘ن˘ي˘صس ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘صصلا ي˘ح˘ل
»نيدلا لامج يميرب» ةيلولا يلاو لخدت دعب ةلبقملا ةليلقلا
م˘ه˘تاد˘صشا˘ن˘مو ي˘ح˘لا نا˘كصسل ةرر˘كت˘م˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ب
.ةينعملا تاهجلا فلتخمل ةددعتملا

ءيصش مهعم عفني مل

ءاصضفو ريصشع نيع ئطاصشل ةرركتملا فيظنتلا تايلمع مغر
تايمك امهنم عفر متي نيذللا هل يذاحملا يلئاعلا ةحارلا

ىلإا دوعي ةرم لك يف هنأا لإا ،اياقبلاو تÓصضفلا نم ةربتعم
ربع تقلطأا يتلا سسيصسحتلا تÓمح مغر كلذو ىلوألا هتلاح

.ناكملا ةفاظن ىلع ةظفاحملاب ةبلاطملل تاصصنملا فلتخم

 ذاقنإا ةيلمع

مÓفأا ةقيرط ىلع

دويلوه
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

نابصش6 ذاقنإا نم ةدكيكصس ةيلوب

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي

دعب نوباصصلا داو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب او˘ق˘ل˘ع

ةيلمعلا تم˘ت د˘قو ، ر˘ح˘ب˘لا نا˘ج˘ي˘ه

اهيف ل˘م˘ع˘ت˘صسا ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘ق˘ير˘ط˘ب

.ةيندملا ةيامحلل يوجلا برصسلا

 ةصسلوكلا نم نوفوختم ةنيطنصسق راظن
ةيلو تا˘يو˘نا˘ث را˘ظ˘ن ر˘ب˘ع
ماتلا مهصضفر نع ةنيطنصسق
يمومعلا فيظولا ةلصسارمل
سصي˘خر˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسل
ة˘ق˘با˘صسم˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
ةفاصضإا،9102ل ةين˘ه˘م˘لا
سصن ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ى˘لإا
م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا
ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا491/21
ددحي يذلا2102/40/52
،تاقباصسملا ميظنت تايفيك
.ديعصصتلاب اوددهو

نيصضرمملل فقوت نود رهصشأا6
ىفصشتصسمب انوروك ةحلصصمب نيلماعلا

نابرصض
ىفصشتصسمب ديفوك ةحلصصم يف ةيبط هبصشلا مقطألا دجاوتت

رثكأا رورم دعب ةيثراك ةيونعم ةلاح يف ةبانعب نابرصض ميكحلا

سسوريف ةهجاومل ىلوألا فوفصصلا يف مهئاقبو رهصشأا6 نم

نوصضرمملا عمجأا ثيح ةيدعملا سضارمألا ةحلصصم يف انوروك

ىلع نودجاوتي مهتيبلاغو ريبك يندب قاهرإاب نوصسحي مهنأا

هنم نوناعي يذلا ريبكلا طغصضلا ببصسب يصسفنلا رايهنلا ةفاح

ارخؤوم يبط هبصشلا مقاطلا ميعدت مت دقو ،ةريخألا ةنوآلا يف

مل نم مهنم سضعبلا دجوي نكل ىرخآا حلاصصم نم نيصضرممب

مهحنمب اوبلاطو ،انوروك ةحئاج ةيادب ذنم لمعلا نع اوفقوتي

مهصسافنأا اوعجرتصسي يكل نيعوبصسأا ةدمل لقألا ىلع ةحار

. ىرخآا حلاصصم نم نيصضرممب مهصضيوعت نكمي هنأا ةصصاخ

:ةيلقصص مكاح
انيلع اومجه ةقارحلا

سسيئر يصشتيموزوم ولين ةيلقصص ةعطاقم مكاح مهتا
،يبوروألا داحتلاو يتنوك يبيزوج يلاطيإلا ءارزولا
ةيصضقب قلعتي ام يف ،«ة˘ي˘ل˘ق˘صصو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘نا˘ي˘خ»ـب
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ثيد˘ح ي˘ف ي˘صشت˘ي˘موزو˘م لا˘قو. ةر˘ج˘ه˘˘لا
نأا رابتعا مويلا لهصسلا نم» هنإا ، ةيلاطيإلا «وربيل»
ىلحتن نأا بجي نكل ،ةيلقصص يف ئراوط ةلاح كانه
مل ةيلاطيإلا ةموكحلا نأاب فارتعلا يف اصضيأا قدصصلاب
كانه نأا فاصضأاو.«بصسانملا تقولا يف ةطخ يأا عصضت
ابوروأا نم دتمت ،ةيلوؤوصسملا نم ةفلتخم تايوتصسم»
.«ةيلاطيإلا ةموكحلا ىلإا
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ةبعضصلا فورظلا لظ يف و
بب˘ضسب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ضشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اهفر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘مزأ’ا
و ةرتاكدلا تامهاضسمو ،ملاعلا
لامع لكو نيثحابلا و ةذتاضسأ’ا
يف يلاحلا تقولا يف عاطقلا

-ديفوك صسوريف راضشتنا ةهباجم

ريوطت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ضصا˘خ،91
صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع صصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل ت’آا

حرضصلا اذه ،دجتضسملا انوروك
ةحاضسم ىلع دتمي يذلا يملعلا

يذلاو ةينبم اعبرم ارتم1828

188 دود˘ح ي˘ف هزا˘ج˘نإا ف˘ل˘˘ك

ا˘ع˘فد ي˘ط˘ع˘ي˘ضس ،را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
ةعماجب يملع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘مو «رد˘ي˘ن˘بو˘ب» ح˘˘لا˘˘ضص

ا˘م˘˘ك  ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةعماج˘لا بير˘ق˘ت ي˘ف م˘ها˘ضسي˘ضس
يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا ا˘˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م
ة˘ضسا˘ي˘ضسلا ن˘م˘ضض ،يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
فرط نم ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
نوكت ىتح ،ةيقيبطتلا ثوحبلا

نم ةبلضص ةي˘لآاو ة˘لا˘ع˘ف ة˘ع˘ما˘ج
ي˘ف تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘ت ا˘ه˘نأا˘˘ضش
بطقلا مضضيو ،مولعلا فلتخم
ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ت ة˘ن˘ضضا˘ح ي˘م˘ل˘ع˘لا

تفلك ،عبرم رتم0001 ةحاضسم

211 ي˘لاو˘ح ة˘لود˘لا ة˘ن˘˘يز˘˘خ

بتا˘كم م˘˘ضضت ،را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
تا˘˘عا˘˘قو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت تا˘˘˘ضشروو
مضضي امك ،صضورعلاو عامتجÓل
يف ثحبلا زكرمل اربخم بطقلا
اداد˘ت˘ما نو˘كي˘ضس ،كي˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا

ع˘م˘ج˘م˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
صصا˘ضصر بع˘ضشب كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا
،«يرو˘ت˘ن˘م ةو˘خإ’ا» ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب

م˘˘˘ضسق ي˘˘˘ه ما˘˘˘ضسقأا3 م˘˘˘˘ضضي
ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
ةعباتم م˘ضسق ،ة˘كب˘ضشلا ة˘ضصن˘مو
ةينق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘طا˘ضشن˘لا

مضسقو تايلمع˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لاو
ني˘م˘ث˘تو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
ربخ˘م˘لا د˘ت˘م˘يو ،ثح˘ب˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

،عبرم رتم0001 ةحاضسم ىلع

361 نم رث˘كأا ه˘ت˘ف˘ل˘كت تغ˘ل˘ب

ثحبلا زكرم امأا ،رانيد نويلم
ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضسنإ’ا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ي˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او

فلكو اعبرم ارتم559 ةحاضسم

نويلم18 ن˘م ر˘ث˘كأا هزا˘ج˘˘نإا
ثح˘ب˘˘لا ةد˘˘حو نأا ا˘˘م˘˘ك ،را˘˘ن˘˘يد

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘طا˘ضسو˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

ةع˘بر˘ت˘م˘لا ،م˘ل˘ع˘لا ة˘فا˘ق˘ث ر˘ضشنو

اعبرم ارتم8122 ةحاضسم ىلع

رّدقي ايلام افÓغ اهزاجنإا فلكو

،رانيد نوي˘ل˘م412 نم رث˘كأا˘ب

رضشن يف يضساضسأا لكضشب متهتضس

،روهمجلا نيب ةيمل˘ع˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ةضسردملا وأا ةعماجلا يف ءاوضس

ةدحو نأا امك ،ماعلا روهمجلا وأا

يتلا ةيرظنلا ءايزيفلا يف ثحبلا

،«عيط˘ت˘ضسن م˘ع˘ن» را˘ع˘ضش ذ˘خ˘ت˘ت

6201 ةحاضسم ىلع عبرتت يتلاو

،ا˘هزا˘ج˘نإا ف˘ل˘كو ا˘ع˘بر˘˘م ار˘˘ت˘˘م

رثكأاب ايلام افÓغ ،ةلودلا ةنيزخ

مضضتضس ،رانيد نويلم911 نم

51 مهنيب نم ،اثحاب ذاتضسأا03

.ارضضاحم اذاتضسأا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

ىرـــــقو ندـــــم4506ددعلا0202 توأا50 ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com

مولعلأ فلتخم يف رباخم نم ةنوكم تأدحو6 مسضيسس امنيب

ديدج يملع بطقب معدتت ةنيطنصسق «ردينبوب» ةعماج
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ح˘˘لا˘˘ضصم صسمأا مو˘˘ي تح˘˘ج˘˘ن

ن˘مأا˘ب ثلا˘ث˘لا ير˘ضضح˘لا ن˘˘مأ’ا

ة˘طا˘مأا ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد

ة˘˘˘ضشرو طا˘˘˘ضشن ن˘˘˘ع  ما˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘لا

تاكرحم ديربت لئاضس ةعانضصل

جا˘˘جز˘˘لا ل˘˘ضسغو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لا

ر˘ث˘ع. ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

نم ةربتعم تايمك ىلع اهلخادب

ف˘ي˘قو˘ت ع˘م. داو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضش

ا˘ه˘ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضضق˘˘لا

لا˘ضصت’ا ة˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بضسح˘˘ب
مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ديجلا لÓغتضس’ا د˘ع˘ب ي˘قاو˘ب˘لا
ر˘ضصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
د˘ي˘ف˘ت ثلا˘ث˘لا ير˘ضضح˘لا ن˘˘مأ’ا
بيظوتب صصاخ˘ضشأ’ا د˘حأا ما˘ي˘ق˘ب
ءايميكلل ةفلتخم تاجتنم عيبو
نيعب ربمفون لوأا يحب ةيندعملا

،ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘م
ةقفر ناكملا نيع ىلإا لقنتلاب
روثعلا مت ةضصتخملا حلاضصملا

ةيعانضص تاج˘ت˘ن˘مو داو˘م ى˘ل˘ع
و زيهجتب ةضصاخ ةضشرو لخاد

طبضض مت نيأا ، داوملا هذه دادعإا

ا˘ضصا˘خ او˘لد6111 - ي˘ل˘يا˘م

438 - كر˘ح˘م˘لا د˘ير˘ب˘ت ل˘ئا˘ضسب

- جاجزلا لضسغب ةضصاخ ةروراق

رتل0001 ةعضس جيراهضص40

˘- غرا˘ف و˘لد0032 - ةءولم˘م

- تاروراقلاب صصاخ لفق0003

ةيراجت ةمÓعل ةقضصلم0005
قيضسنتلاب اهضضرعو اهزجح متيل.

ى˘ل˘ع ة˘ضصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م
ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب يذ˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا

، ةدو˘ج˘لا ور˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
نيطروتملا فيقوت مت ةرضشابمو

ر˘˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ن˘˘م نا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي  ن˘˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضشب

،ةنضس23 و03 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءاضشنإا : ةيضضق نع امهتعباتمو
ف˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت و بي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘ضشرو
ةفلاخم ةيئايم˘ي˘كلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
لومعملا تاميظنتلا و نيناوقلل
ةزايحلا و بيظوت و عيب ، اهب
ةيئايميك تاجتنم عيبلا صضرغل

لومعملا ريياعملل ةقباطم ريغ
تاهجلا مامأا امهميدقت مت ، اهب
ي˘ف تل˘ضصف ي˘ت˘لا. ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
.امهرمأا

يقأوبلأ مأأ

ةليلم نيعب ةينوناق ريغ ةقيرطب ةيئايميك تاجتنم ةعانصصل ةصشرو فاصشتكإإ
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نم تارضشعلا صسمأا لوأا نضش

P T I S E G ةضسضسؤوم لامع

ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
فورظلاب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل  وزو يز˘ي˘ت
ىقلتي مل ثيح. ةبعضصلا ةيداملا
نم د˘يزأا ذ˘ن˘م م˘هرو˘جأا لا˘م˘ع˘لا

ردا˘ضصم بضسحو.ر˘˘ه˘˘ضشأا8لا

ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم
ة˘كرا˘ضشم تفر˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

ةدع اوعفر نيذلا لامعلا تائم
نع اهلÓخ نم اوبرعأا تاراعضش
عاضضوأ’ا نم ديدضشلا مهئايتضسا
لظ يف اهنوضشيعي يتلا ةيرزملا
رر˘ب˘مÓ˘لاو م˘˘ه˘˘ب˘˘م˘˘لا تم˘˘ضصلا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ديدهتلا تلهاجت يتلا  ةينعملا

تا˘˘˘ئ˘˘˘م قزر˘˘˘ب قد˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
لامعلا  نإاف هيلعو   تÓئاعلا
هذ˘ه  ة˘ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘كأا
لكو ةي˘ب˘ل˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘كر˘ح˘لا
ي˘ت˘˘لا «ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضشلا» بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
يتلاو عنضصملا لامع اهب بلاطي
ةي˘ع˘ضضو ة˘يو˘ضست ي˘ف صصخ˘ل˘ت˘ت
نوجت˘ح˘م˘لا د˘كأا د˘قو ع˘ن˘ضصم˘لا
˘مد˘عو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب م˘˘ه˘˘كضسم˘˘ت

كلذ˘ك اود˘كأاو ،ا˘ه˘˘ي˘˘ف طار˘˘فإ’ا
يف ةكر˘ح˘لا هذ˘ه˘ل م˘ه˘ت˘ل˘ضصاو˘م
مهبلاطمل ةباجتضس’ا مدع ةلاح
تا˘ت˘ف’ ةد˘ع لا˘م˘ع˘لا ع˘فر د˘قو
ر˘ق˘م˘ل ي˘ضسي˘˘ئر˘˘لا با˘˘ب˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
تاراعضش اهيلع بوتكم  ةي’ولا

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م اودد˘˘ن ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ع˘ن˘ضصم˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ضسلا عا˘ضضوأ’ا˘ب
 .ةيعرضشلا مهقوقحب اوبلاطو

وزو يزيت

رهصشأإ ةينامث  نم رثكأ’ روجأإ نود «P T I S E G» ةكرصش لامع

ةي’وب ردينبوب حلاسص» ةعماج تمعدت ت’اجملأ فلتخم يف دÓبلأ تأردق ريوطتو ةيمنتلأ ةلجع كيرحت يف ةمهاسسملل
مولعلأ يف ثحب رباخم يف ةلثمم تأدحو6 يملعلأ بطقلأ مسضيو ،يملعلأ ثحبلل ةفاسضإأ نوكيسس ،ديدج يملع بطقب ةنيطنسسق

ةنسضاحو ايجولونكتويبلأ يف ثحب تايسضرأأ ،ملعلأ ةفاقثو ةيملعلأ ةطاسسولأ ،ةيرظنلأ ةيئايزيفلأ مولعلأ ،كيناكيملأ ،ةيناسسنإ’أ
.يملعلأ ثحبلأ عيراسشمل

ةنتاب

ةي’ولإ ةينإزيم نم تإدامتعإإ صصيصصخت
ةكيربب ةحصصلإ تاجايتحإاب لفكتلل

ىحضض’ا ديع مايأا لوأا ،دوهزم قيفوت ةنتاب ةي’و يلاو راتخا
عاطق عقاو ىلع فوقولاو ،ةكيرب ةنيدم ىلإا لاقتنÓل ،كرابملا
دياع ثيح ،ةيبطلا اهمقطا ت’اغضشنا ىلا عامتضس’او ،اهب ةحضصلا

91-ديفوك ىضضرم ءافضشتضساو صصيخضشت حلاضصم لامع يلاولا

،لمعلا فورظ ىلع بثك نع علطاو ،ةكيرب ةرئاد ىوتضسم ىلع
املاطل نيذلا ؛ةيبطلا هبضشو ةيبطلا مقطأ’ا ت’اغضشن’ عمتضساو
اهوعفر يتلا مهبلاطمل لولح داجيإ’ هلخدتو يلاولا ةرايز اورظتنا

داكت ةفضصب ةماقملا ةيجاجتح’ا تافقولا لÓخ نم ةرم نم رثكأ’
صصيضصختل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ن˘تا˘ب ي˘لاو ا˘ه˘لÓ˘خ ى˘ط˘عأا ثي˘ح ،ة˘يرود
ىلع ةلجضسملا تاجايتح’اب لفكتلل ةي’ولا ةينازيم نم تادامتعا

91-ديفوك حلاضصمب ةقلعتم˘لا ا˘م˘ي˘ضس ي˘ح˘ضصلا عا˘ط˘ق˘لا ىو˘ت˘ضسم

،تاريمع ناميلضس ةيئافضشتضسإ’ا ةيمومعلا ةضسضسؤوملاب ةدجاوتملا
يهو ،فا˘ي˘ضضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسإ’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لاو
راضشتن’ا مامأا ديفوك ىضضرم ايموي نÓبقتضست ناتللا ناتضسضسؤوملا
نم نيمداقلا نييداعلا ىضضرملا اذكو ،ةكيرب ةنيدمب هل بيهرلا

لفكتلا متي نأا راظتنا يف اذه ،ةكيربل ةوراجملا تايدلبلا فلتخم
ت’اغضشنا لحت دق تادامتعا صصيضصخت لÓخ نم بلاطملا هذهب
.ةيبطلا همقطأاو عاطقلا
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يقأوبلأ مأأ

اقرح راحتنإ’إ لواحت ةديصس
يف  ةديضس راحتنإا ةلواحم ثداح يقاوبلا مأا صسمأا حابضص تلجضس
لاعضشاو دوقولا ةدامب اهدضسج صشر ىلع اهمادقا دعب   عبارلا اهدقع
ةيحضضلا ناف انرداضصم بضسحو اهتايحل دح عضضو دضصق هيف رانلا

ةمضصاع بلقب (pots) نوتيزلا نانج  ىمضسملا ناكملا تراتخا
تبهذ اميف ةلوهجم اهبابضسأا ىقبت ي˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ب مو˘ق˘ت˘ل ة˘ي’و˘لا

نم نوكت دق  ةرهاقلا ةيلئاعلاو ةيعامتج’ا فورظلا نأا انرداضصم
قحتلت نأا لبق نينطاوملا لبق نم اهذاقنإا مت كلذ ىلإا بابضسأ’ا نيب
ىلإا ةعرضسلا هجو ىلع ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم
اقيقحت تحتف نم’ا حلاضصم اهتهج نم. ت’اجعتضس’ا ةحلضصم
.ثداحلا عفاودو تاضسبÓم ديدحتل
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يقأوبلأ مأأ

يبطلإ مقاطلإو لامع
ةيجاجتحإإ ةفقو يف  ةنايكصسم  ىفصشتصسمب

ىفضشتضسمب يبطلا هبضشو يبطلا مقاطلاو لامع  صسما حابضص جرخ
اد˘يد˘ن˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ي˘ف ة˘نا˘˘ي˘˘كضسم˘˘ب صصف˘˘حو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م

رفوت مدعل كلذ وdivoc 91 ةحلضصمل يثراكلا عضضولاب  مهنم
نيبلاطم ،ةدقعملا ت’احلاب لفكت˘ل˘ل صصت˘خ˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
نيدضشانم ..لجاعلا لخدتلاب  يقاوبلا مأا ةي’وب ةيضصولا تاهجلا
يف مهتاناعم نم فيفخت˘لاو م˘ه˘ي˘لإا تا˘ف˘ت˘ل’ا ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

لظ يف هاياحضض دضصحي تاب يذلا كاتفلا ءابولا اذه ةهباجم
لهؤوملا يرضشبلا رضصنعلا ريفوت نع نيلوؤوضسملا صصلمتو تمضص
GCMªó RgÉQ.ةيئاقولاو ةيبطلا تادعملاو تايناكمإ’او



 لبقملا نينثقا موي عمتجي يلاردفلا بتكملا
يلادب ةيداحتلا رقمب اعامتجا ،احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا نم ةيادب توأا01 مداقلا نينثإلا موي ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلارديفلا بتكملا دقعي نأا رظتنملا نم

ىلعو ،طرافلا ةيليوج51 ةشسلج رشضحم ىلع ةقداشصملا ىلع زكتريشس عامتجلا لامعأا لودج نإاف ،يمشسرلا عقوملا ىلع شسمأا ردشص فافلل نايب بشسحو ،ةمشصاعلاب ميهاربإا
لÓخ عامتشسلا متيشس امك ،ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةطبارو ةيوشسنلا ةركلا ةطبارو ،تاهجلا نيب ام ةطبارو ،ةاوهلا ةطبارو ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا ريراقت شضرع
هنأاب ةيداحتلا نايب فاشضأاو ،تاعازنلا ةنجلو ةيبطلاو ةيلاملا ةنجللاو ،رئازجلا شسأاك ةنجل رارغ ىلع ،ناجللا فلتخم شضورع ىلإا امئاد ““فافلا““ نايب بشسح عامتجلا اذه

9102. ماعل يلاملا ريرقتلا شضرعو ،ةينورتكلإلا ءاقللا ةقرو عورششم ىلإا ةفاشضإلاب ةينطولا ةينقتلا ةشسردملا عورششم ميدقت اشضيأا متيشس
ديلو.ف
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““فاك““ مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا تمشسر
ة˘ط˘˘بار ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م خ˘˘يراو˘˘ت شسمأا لوأا
را˘˘ثآلا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا شسأا˘˘˘كو لا˘˘˘ط˘˘˘بألا
فقوت يف تببشست يتلا انوروك ةحئاج نع ةمجانلا
نايب بشسحو ،ملاعلا لود لج يف يوركلا طاششنلا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف ،فا˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل
ةطبار يئاهن فشصن ةدوع ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلل
(ابايإا و ا˘با˘هذ)م˘يد˘ق˘لا ه˘ما˘ظ˘ن ىلإا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا

نم مدقلا ةر˘ك˘ل ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘لا دا˘ح˘تلا با˘ح˘شسنا د˘ع˘ب
و ،انوروك شسوريف ببشسب يبهذلا عبرملا لابقتشسا
ؤوفاكتو ةلادعلا ئدابم عم ايششامت هنأا فاكلا تدكأا
عبرملا ماظنب تايرابملا ةماقإا مدع ررقت شصرفلا
لثمت ثيح ،برغملا يف وأا رشصم يف ءاوشس يبهذلا
رر˘ق˘ت اذ˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن رود˘لا فار˘طأا ا˘م˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘نأا
،با˘˘يإلاو با˘˘هذ˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘شصن ة˘˘ما˘˘قإا

با˘هذ˘لا ي˘تارا˘ب˘م د˘عو˘م ئراو˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تدد˘˘حو

ثيح ،برغملا يف لبقملا ربمتبشس62و52 يموي
ءا˘˘جر˘˘لاو ي˘˘ل˘˘هألا ع˘˘م يوا˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا دادو˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي
يتارابم ةماقإا ررقت امنيب ،كلامزلا عم يواشضيبلا

مشسح˘ت م˘لو ،ر˘شصم ي˘ف ر˘بو˘ت˘كأا3و2 يموي با˘يإلا
وأا روهمج نودب بعللا رمأا ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

ن˘عو ،رود˘لا اذ˘ه لÓ˘˘خ دود˘˘ح˘˘م رو˘˘ه˘˘م˘˘ج رو˘˘شضح˘˘ب
اهنأاب فاكلا ئراوط ةنجل تررق ،ةيئاهنلا ةارابملا
نم قيرف لهأات ةلاح يف ةدياحم شضرأا ىلع ماقتشس
باب حتف يرجيشس يلاتلابو برغملا نم رخآا و رشصم
ءا˘ق˘ل ن˘م ما˘ق˘ي˘شس يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘فا˘شضت˘شسل مد˘ق˘ت˘لا

،برغملاو رشصم ءانثتشساب ءاشضعألا تاداحتÓل دحاو
ة˘فا˘شضت˘شسا ي˘ف ة˘ب˘غار ة˘يدا˘ح˘تا ل˘˘ك ىل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘شسو
ان˘م˘شضت˘م بل˘ط˘لا ف˘ل˘م˘ب مد˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

دعوم يف مزÓلا يموكحلا نامشضلاو ةارابملا بعلم

ةلاح يف هنأاب فاكلا تدكأا و ،يراجلا توأا71 هاشصقأا
بر˘غ˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ف وأا ر˘شصم ن˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت
وأا رشصم يف ءاوشس ةارابملا ماقتشسف ،ةيئاهنلا ةارابملل

61 يموي دحأا حرتقم دعوم يف يلاوتلا ىلع برغملا

يئاهن فشصن شصخي ام˘ي˘فو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا71 وأا

عبرم لك˘شش ي˘ف ىر˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا شسأا˘ك
ىلوألا ةارابملا فاكلا تجمرب دقف ،برغملاب يبهذ

22 موي ينيغ˘لا ا˘يورو˘ح و ير˘شصم˘لا زد˘ي˘مار˘ي˘ب ن˘ي˘ب
رادلاب ““شسماخلا د˘م˘ح˘م““ بكر˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
شسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءا˘شضي˘ب˘˘لا
نييبرغملا ريداغأا ةينشسحو ناكرب ةشضهن نيب مويلا

72 موي ةيئاهنلا ةارابملا ماقتشسو ،طابرلا ةمشصاعلاب
لك ىرجت نأا ىلع طابرلا بعلم ىلع رهششلا شسفن نم
.ريهامجلا روشضح نودب تاءاقللا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

انوروك ةحئاج نع ةمجانلا راثآلا لظ يف

خيراوت مشسرت ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا
فاكلا سسأاكو لاطبأ’ا ةطبار يئاهن فشصن

ل˘ي˘ب˘ن ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تف˘˘ششك
عم هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت شضفر˘ي ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘ب ي˘كو˘ك˘لا
ة˘˘يرادإلا ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا بب˘˘˘شسب ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فو ةرادإا
لعج يذلا رمألا ،يدانلا اهيف طبختي يتلا ةريبكلا
ىلع مادقإلا ن˘م ة˘ف˘ي˘خ شسجو˘ت˘ي ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

جئاتنلا مغر ،دوشسألا رشسنلا عم هدقع ديدجت ةرماغم
،هئيجم ذنم قافولا عم يكوكلا اهققح يتلا ةعئارلا

ن˘ك˘م˘ت ن˘˘يأا ،با˘˘يإلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسلو
قافولا جارخإاو هتشسمل ءافشضإا نم يشسنوتلا بردملا

،ظوحلم لكششب هجئاتن نيشسحتو ،ةجاجزلا قنع نم
ايلاح دجاوتملا يكوكلا نإاف رداشصملا تاذ بشسحبو
شسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ع˘م دود˘ح˘لا ق˘ل˘غ بب˘شسب شسنو˘ت ي˘˘ف
،ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
عم شضوافتلا شضفريو ،رئازجلا ىلإا ةدوعلا شضفري

هب رم يذلا دعب ةشصاخ ،ديدجتلا ىلع قافولا ةرادإا
ريدملا نجشس اهمدقتي لكاششملا نم ارخؤوم قيرفلا
ه˘ماد˘ق˘ت˘شسا ءارو نا˘ك يذ˘لا ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ارخؤوم ةيفياطشسلا ةرادإلا نÓعإا بناج ىلإا ،قيرفلل

هل شضرعت يذلا مل˘ظ˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘لا˘ق˘ت˘شسا ن˘ع
نم دوشسألا رشسنلا نامرحو ،““فافلا““ فرط نم يدانلا
مدع لماوع نأا ثيح ،لاطبألا ةطبار يف ةكراششملا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا تل˘ع˘ج ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا يدا˘ن˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا
ةرماغملا ىلع مادقإلا نم ةفيخ شسجوتي يشسنوتلا

 .قافولا عم دقعلا ديدجتب

 يششطز ةئيه دشض سضفتنت ““دوشسأ’ا رشسنلا““ ريهامج

،فيط˘شس قا˘فو ق˘ير˘ف را˘شصنأا م˘ظ˘ن ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
مه˘شضفر ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو شسمأا لوأا
مدقلا ةركل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا رار˘ق˘ل ،ق˘ل˘ط˘م˘لا

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا نأا˘˘ششب
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نلا بي˘˘˘تر˘˘˘توو
ءاغلإا نلعأا دق يلارديفلا بتكملا ناكو ،ةيقيرفلا
بحاشص ،رئازجلا ةيدولوم حنمو ،ةيلحملا ةشسفانملا
لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا فر˘شش ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘لا
نم لدب دادزولب بابشش لطبلا بناج ىلإا ،ايقيرفإا

ةشسفانملا ىهنأا نم وه ريخألا نأا مغر ،فيطشس قافو
فيطشس قافو ريهامج تبلاطو ،يناثلا زكرملا يف
ن˘˘ع ا˘˘شضو˘˘ع ،لا˘˘ط˘˘بألا يرود ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘يدا˘˘˘ن كار˘˘˘ششإا˘˘˘ب
بحا˘شص هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا
دو˘شسألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘ششع بر˘عأا ا˘م˘ك ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘لا

ةر˘ي˘خألا تارار˘ق˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع ،شضي˘˘بألاو
تح˘ب˘شصأا ا˘ه˘نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
.نيلايكمب ليكلا ةشسايشس ىلع دمتعت

ديلو.ف

ةبيبششل رشسيألا عفادملا ةفيرشش نب ديلو نأا ودبي
كلذو ،ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م با˘ت˘عأا ىل˘˘ع تا˘˘ب ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

،يلئابقلا يدانلا نم ةبرقم رداشصم تفششك ام بشسح
م˘ل ““يرا˘ن˘ك˘لا““ ي˘لوؤو˘شسم نإا˘ف ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو

يف ةنشس13 بحاشص اهمدق يتلا ةفاشضإلاب اوعنتقي
خشسف يف نوركفي مهلعج ام وهو يشضقنملا مشسوملا

لئابقلا ةبيبشش ةرادإا تلاز ل رخآا قايشس يف ،هدقع
ي˘حار˘ف ة˘ق˘ف˘˘شص م˘˘شسح ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج ل˘˘شصاو˘˘ت
ي˘لوؤو˘شسم نا˘كو ،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار يدا˘ن˘ل با˘ششلا ع˘فاد˘م˘˘لا
لإا ةقباشس ةرتف يف بعÓلاب اوعمتجا دق ““اكشسايجلا““
قافتل لشصوتلا نع رمثت مل ىلوألا تاثداحملا نأا
لوألا ا˘ه˘شضر˘ع ع˘جار˘ت ةرادإلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ي˘ئا˘ه˘ن
بر˘قأا ي˘ف رو˘مألا ءا˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م ه˘ن˘ي˘شسح˘ت لوا˘ح˘تو
˘ما˘مأا با˘ب˘لا ق˘˘ل˘˘غ ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ،ة˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘م ة˘˘شصر˘˘ف
م˘˘شض ىل˘˘ع ا˘˘هرود˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا ة˘˘يد˘˘نألا

.ةيفيشصلا تلاقتنلا ةلحرم لÓخ يحارف
ر.ع

فيطشس قافو

قافولا عم هدقع ديدجتب ةرماغملا سضفري يكوكلا

¯ ±.hd«ó

يدان يف مÓعإلاب فلكملا دياز لشصيف فششك

د˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا نأا˘˘ب ،يدو˘˘ع˘˘شسلا ةد˘˘ج ي˘˘ل˘˘هأا

ةداعأا لجأا نم ةشصاخ ةرئاط شصيشصخت تررق

ي˘ف ق˘لا˘ع˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘عل

تÓ˘حر˘لا ف˘قو˘ت بب˘شسب ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيدوع˘شسلا““ ةا˘ن˘ق˘لا ر˘ب˘ع ““ة˘ي˘ناو˘يد˘لا““ ج˘ما˘نر˘ب˘ل

ةحشص لو ،يلهأÓل دوعيشس يليÓب““ :““ةيشضايرلا

ةر˘ئا˘ط ن˘ي˘مأا˘ت م˘تو ،ه˘ل˘˘ي˘˘حر ن˘˘ع لواد˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ل

ببشسب همودق رخأاتو ،توأا01 موي هل ةشصاخ

بردملا““ :فاشضأاو ،““هدÓب يف قلغملا ناريطلا

ة˘ي˘نا˘ك˘مإا دد˘ح˘ي˘شس ن˘م و˘ه ششت˘ي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م نادÓ˘˘ف

مأا يرودلا نم ةيقبتملا تايرابملا يف هتكراششم
˘مد˘عو ي˘لز˘ن˘م ر˘ج˘˘ح ه˘˘لو˘˘خد ع˘˘م ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ل
لازامو ،ةيشضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘برد˘ت
شسأاكو ا˘ي˘شسأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسا ا˘ن˘يد˘ل
روهم˘ج˘لا ع˘م نو˘ك˘ن نأا لوا˘ح˘ن““ :م˘ت˘خو ،““كل˘م˘لا

ام لك يفنن لو ،ثدحلا ةبكاومو ،ابلاقو ابلق
.““شصيرحو مهافو عاو يلهألا روهمجو ،عاششي

هتباشصإا يفنيو تاعئاششلا ىلع دري يليÓب
 انوروك سسوريفب

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ششك ،ر˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘˘فو
يلهألا قيرف حانج ،يليÓب فشسوي يرئازجلا
ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا لو˘˘ح ددر˘˘ت ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح ،يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا

ءا˘ب˘نأا تددر˘تو ،د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ف˘شسو˘ي ة˘با˘شصإا لو˘ح ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ

ي˘ف هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ىلع يمشسرلا هباشسح ربع رششن يليÓب ،نارهو
،ةديرغت ““رتيو˘ت““ ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
دعب““ :لاق ثيح ،ددرت ام ةقيقح اهيف فششكي
نم ة˘لواد˘ت˘م˘لا را˘ب˘خألا د˘ع˘بو تا˘عا˘ششإلا ةر˘ث˘ك
،انوروك شسوريفب يتباشصإا لوح تاونقلا شضعب
ة˘ح˘شصب ا˘نأاو شسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب ي˘ت˘با˘شصإا ي˘˘ف˘˘نا ا˘˘نأا

ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو ،““ةد˘˘ي˘˘ج
ةد˘˘ج ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا ع˘˘ط˘˘ت˘˘˘شسي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ،نار˘˘˘هو
ر˘ظ˘ح بب˘شسب ،ة˘يدو˘ع˘شسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ك˘ل˘م˘م˘˘لا˘˘ب
دحل˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا ن˘م˘شض نار˘ي˘ط˘لا

ف˘˘شسو˘˘ي بع˘˘لو ،ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا ن˘˘˘م

مشسوملا لÓخ ةارابم81 يف يلهألا عم يليÓب

5 م˘ه˘ي˘ف ل˘ج˘شس ،تا˘ق˘با˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا

.قيرفلاب هئÓمزل نيرخآا3 عنشصو فادهأا

عنمي انوروك
نم روليد
ةهجاوم
”ماول“

كيبملوأا يدان ةرادإا تقفتا
يدان يف اهتريظن عم ،ايليشسرم
هفوفشص يف طششني يذلا ييلوبنوم
،روليد يدنأا يرئازجلا يلودلا

يتلا ةيدولا ةهجاوملا ءاغلإا ىلع
اهنشضتحي نأا شضرتفملا نم ناك
مويلا ةرهشس ““موردوليف““ بعلم
دعب رارقلا اذه ءاجو ،ءاعبرألا
يبعل دحأا شضرعت يف هابتششلا
شسوريفب ةباشصإÓل ييلوبنوم يدان
نيفرطلا Óك لشضف ثيح ،انوروك
لجأا نم ةيدولا ةارابملا ءاغلإا

،ةراشس ريغ ةئجافم يأا يدافت
ةيشسنرف ةيمÓعإا رداشصم تفششكو
نونهاري اوناك هئÓمزو روليد نأا

تناك يتلا ةهجاوملا ىلع اريثك
نم مغرلاب ““ماول““ مامأا مهرظنت

لجأا نم كلذو ،يدولا اهعباط
لÓخ هل شضرعت دق نوكي شسوريفلا ـب هتباشصإا يف هبتششملا ييلوبنوم بعل نإاف رداشصملا تاذل اقفوو ،مهتيزهاج ىدم ةفرعم
شسوريفب هيبعل نم5 ةباشصإا غروبزارتشس نلعي نأا لبق كلذو ،يشضاملا ةيليوج82 موي تبعل يتلا ةيدولا غروبزارتشس ةهجاوم
.انوروك

ع.شش.م

”انوروك“ سوريفب هتباصإ بعقلا ىفن اميف

ةيدوعشسلا ىلإا يليÓب ةداعإ’ ةشصاخ ةرئاط نيمأات ررقي يدوعشسلا ةدج يلهأا

مياهنفوه عم هتابيردت مويلا فنأتسي ليضوفلب
،ايناملأا يف ةيمÓعإا ريراقت تفششك
مويلا رظ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘شسإا نأا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م م˘يا˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه ي˘˘ف
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
تاذ ترا˘˘˘˘ششأاو ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ناك يناملألا يدانلا نأا ىلإا رداشصملا

و˘˘ج˘˘ح˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق دا˘˘ع د˘˘˘ق
ل رشصانعلا شضعب نأا لإا تاريشضحتلا

ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ت م˘˘ل تلاز
ريخألا اذه ناكو ،يرئازجلا يلودلا

ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ع˘˘˘م ة˘˘˘مزأا ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘خد د˘˘˘˘ق
ة˘˘با˘˘شصإل ه˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ت بق˘˘˘ع ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف

ا˘م ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ن˘˘ع ر˘˘ه˘˘ششأا ةد˘˘ع˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج

نإاف رداشصملا تاذل اقفوو ،ةشسفانملا
ةحفشص يطل حمطي ةنشس82 بحاشص

لكششب هقيرف يلوؤوشسم عم تافÓخلا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ىل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
نم اهيلع ن˘هار˘ي ي˘ت˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
،ةقبا˘شسلا ه˘تا˘يو˘ت˘شسم ةدا˘ع˘ت˘شسا ل˘جأا

ىهنأا دق ناك مياهنفوه نأا ىلإا راششي
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
هنك˘م˘ي˘شس يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،شسدا˘شسلا

ا˘بوروأا““ ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘˘م
.لبقملا مشسوملا يف ““غيل

ع.شش.م

رداغي يوادوب
سين ركسعم
يعادب امسنلا ـب
ةباصإلا
هقيرف ركشسعم يوادوب ماششه رداغ
كلذو ،اشسمنلا ـب ايلاح ماقملا شسين
ىوتشسم ىلع ةباشصإا نم هتاناعم ببشسب
يف ““روشسنلا““ يدان فششكو ،ةبكرلا

رداغ يرئازجلا يلودلا نأا يمشسر نايب
كلذو اشسنرف ىلإا داعو قيرفلا شصبرت
نم ديزملل عوشضخلا لجأا نم
فوقولا دشصق ةيبطلا تاشصوحفلا

ددحم لكششب هتباشصإا ةعيبط ىلع
نم همزليشس يذلا تقولا ةفرعم اذكو
هذه نإاف كشش نود نمو ،يفاعتلا لجأا
بعÓل ةيوق ةبرشض لثمتشس ةباشصإلا
دعب ةشصاخ ،““كابلا““ ـل قباشسلا
اهيلع نابأا يتلا ةعئارلا تايوتشسملا

اهيرجي يتلا ةيدولا تايرابملا لÓخ
.مداقلا مشسوملل ابشسحت ““روشسنلا““ يدان

ع.شش.م

ءاملا يف ونيروت عم تاشضوافملا طوقشس دعب

ةقفشص مشسح نم برتقي ويز’
 سسراف دمحم

هتميق ىلع ،شسراف ميلشس دمحم ،يرئازجلا يلودلا عفادملا ظفاح
ن˘ع اد˘ج ل˘يو˘ط˘˘لا ه˘˘با˘˘ي˘˘غ م˘˘غر ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا˘˘ب تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘شس ي˘˘ف
ةليلقلا تايرابملا شضعب تناكف ،ةباشصإÓل هشضرعت ببشسب ،بعÓملا
ةرم هتامدخ ىلع قابشسلا لعششتل ةيفاك ،هتدوع ذنم اهشضاخ يتلا
نيب قافتلا نإاف ،لوديب وديرفلأا ،ريهششلا يفحشصلل اقفوو ،ىرخأا
يشضقي يذلا ،ونيروت يدانو ،بعÓلا دقع كلتمي يذلا لابشس يدان
ببشسب ،ءاملا يف طقشس دق ،وروأا نويلم11 لباقم شسراف لاقتناب

يرودلا عبار ،ويزلو ان˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن ن˘م ه˘ت˘ل˘شصو ةد˘يد˘ج شضور˘ع
،يغازنإا ينوميشس ،ينفلا ريدملا نأاب ،ردشصملا تاذ فششكو ،يلاطيإلا

لغششي يكل همشضل ةيولوأا هعشضيو ،شسراف بعل ةقيرطب ادج بجعم
يف لخدي ““يلايشستÓلا““ ةرادإا شسلجم لعج ام ،رشسيألا ريهظلا بشصنم
ويدوÓ˘ك ،يدا˘ن˘لا كلا˘م ل˘شصاو˘تو ،ه˘تا˘مد˘خ ىل˘ع ةر˘ششا˘ب˘م تا˘شضوا˘ف˘م
ل˘جأا ن˘م لو˘ط˘م ا˘ثدا˘ح˘تو ،لا˘ب˘شس يدا˘ن شسي˘ئر˘ب ،ا˘ي˘˘شصخ˘˘شش ،و˘˘ت˘˘ي˘˘تو˘˘ل
يدانل لاشصتلا حمشسيل ،هلا˘ق˘ت˘نا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ل˘ي˘ه˘شست
ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف˘ك ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نألا ة˘ي˘ق˘ب ىل˘ع مد˘ق˘ت˘ي نأا˘ب ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا

،تقولاب ةطبترم لابشس نع شسراف ليحر ةيشضق ىقبتو ،ونيروتو
ثيح ،““يب يريشس““ وحن قيرفلا لوزن دنع هترداغم طرتششا نأا دعب
بختنملا عم ايقيرفأا لطب وهو ،فلخلا وحن تاوطخب دوعي نأا ىبأاي
.ويششتلاكلاب هزكرم يف نيبعÓلا زربأا دحأاو ،يرئازجلا

ديلو.ف

مدصي وزوتاغ
هيصقيو مقغ

ةمئاقلا نم
ةيبوروفا
يلوبان ـل

برد˘˘م وزو˘˘تا˘˘غ ورا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ج مد˘˘˘شص
يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ،ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن
ىشصقأا امدعب كلذو ،مÓغ يزوف
ن˘م بعÓ˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
يدا˘˘˘ن ي˘˘˘قÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘بوروأا
ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ““بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا““

نمث رودلا بايإا باشسحل ةنولششرب
،ةيراق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ته˘˘ت˘˘نا ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
بعل˘م ىل˘ع تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا با˘هذ˘لا
لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ““و˘˘لوا˘˘ب نا˘˘شس““
،ة˘ك˘ب˘شش ل˘ك ي˘ف فد˘ه ي˘با˘˘ج˘˘يإلا

جاردإا مدعب وزوتاغ رارق دكؤويو
ةمئاقلا يف ةنشس92 بحاشص مشسا
˘˘˘مد˘˘˘˘ع ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا
ىل˘˘˘ع مÓ˘˘˘غ ةرد˘˘˘ق˘˘˘ب ه˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘قا

يذلا رمألا وهو ةفاشضإلا ميدقت
قباشسلا مجنلل ةيوق ةبرشض لثمي
را˘ششي ،ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘ي˘ت˘˘يإا تنا˘˘شس ـل
ن˘ي˘ب ن˘˘م د˘˘حاو نا˘˘ك مÓ˘˘غ نأا ىلإا
ي˘ف ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن˘ل ز˘ئا˘˘كر˘˘لا م˘˘هأا
نأا لإا ةيشضاملا ةليلقلا تاونشسلا

هلعج ةريطخ تاباشصإل هشضرعت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا ه˘˘ت˘˘نا˘˘ك˘˘م د˘˘ق˘˘ف˘˘˘ي
.يلاطيإلا يدانلا

ع.شش.م

يحارف ةقفشص مشسحل اهدوهج لشصاوت ةرادإلا /لئابقلا ةبيبشش

““يرانكلا““ ةرداغم نم برتقي ةفيرشش نب
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م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ارا˘˘ب˘˘يإا شسنار˘˘ب ه˘˘جو
كلذو ،ةمسصاعلا داحتإا ـل قباسسلا
ةوطخلا نع هعجارت دكأا امدعب
،ق˘با˘سس تقو ي˘ف ا˘هذ˘خ˘تا ي˘˘ت˘˘لا

دا˘ح˘تلا ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف أا˘ج˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘جأا ن˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘لود˘˘لا
ـل اهب نيدي يتلا هلاومأا عاجرتسسا
بحاسص ف˘سشكو ،«ةرا˘ط˘سسو˘سس»

تلا˘سصتا دو˘جو ن˘ع ة˘ن˘سس42

ي˘لوؤو˘سسم ن˘ي˘بو ه˘ي˘ما˘ح˘م ن˘ي˘˘ب

ةلواحم لجأا نم ةمسصاعلا داحتا

،ه˘ت˘مزأل يدو ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

مدع ررق هنأا لإا بعÓلا راسشأاو

«افيفلا» يف تاوطخلا ةلسصاوم

ه˘ق˘ير˘˘ف نأا˘˘ب ىأار ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو

ةيدام لكاسشم نم يناعي قباسسلا

ديدعلا تاقحتسسم ببسسب ةريبك

فاسضأاو ،نيقباسسلا نيبعÓلا نم

ىنمتي هنأاب يلو˘غ˘نو˘كلا ي˘لود˘لا

نأاو ةعرسسب هتلكسشم يهتنت نأا

كلذو ةيداملا هتاقحتسسم ملسستي

يمسصاعلا قيرفلا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ه˘تا˘كر˘ح˘ت ةر˘سشا˘ب˘م ن˘م

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م لÓ˘˘خ تا˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘نلا˘˘˘ب

د˘كأاو ،ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم نأا بعÓ˘˘لا

د˘˘ن˘˘ع او˘˘نو˘˘كي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘˘سسلا

هعفد ام وهو هتاعلطت ىوتسسم

ة˘يور˘ك ة˘ئ˘ي˘ه ر˘ب˘كأا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘ل

عجارتي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘سسل

هلومأا نم مهم ءزج نع ىلختيو

در˘ك ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ح˘˘لا˘˘سصل

اهحنم يتلا ةسصرفلا دعب ،ليمج

يف فارتحلا لجأا نم داحتلا هايإا

.يكيجلبلا يرودلا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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ةيرئازجلا ةيسضايرلا تاعازنلا ة˘يو˘سست˘ل م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م تسضفر
يذيفنتلا بتكملا نم نييسصقم ءاسضعأا ةثÓث اهب مدقت يتلا ىوعدلا
هتردسصأا يذلا مكحلا بسسح ةيرئازجلا ةيسضايرلاو ةيبملوألا ةنجلل
مهو نوسصقملا ةثÓثلا ءاسضعألا بلاطو ،شسمأا لوأا ةيئاسضقلا ةئيهلا

شسيئر يهاز نايفسس و ةحابسسلا ةيداحتا شسيئر وداغوب ميكح دمحم
لاقثألا عفر ةيداحتا شسيئر يوÓلا دبع يبرعلاو زابمجلا ةيداحتا

يفناج52 خيراتب ةدقعنملا ةيئانث˘ت˘سسلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘غ˘لإا
ءاسسؤور مهلكو دد˘ج ءا˘سضعأا ة˘سسم˘خ با˘خ˘ت˘نا ءا˘غ˘لإا اذ˘كو ي˘سضا˘م˘لا
تلبقو ،ينوناق ريغ مهفÓختسسا نأا ىلإا نيريسشم ةيبملوأا تايداحتا
اهتسضفر و Óكسش نييسصقملا ةثÓثلا ءاسضعألا نم ىوعدلا ةمكحملا

ءاسضعألا فÓختسسا نأا ةربتعم ،شسيسسأاتلا مدعل نومسضملا ثيح نم
ةنجلل يذيفنتلا بتكملا ةيوسضع نم ءاسصقإلاب نيينعملا ةثÓثلا
ةئيه ىلعأل يسساسسألا نوناقلا هيلع شصني ام قفو مت ةيبملوألا

تسصقأا دق ةيبملوألا ةنجللا تناك دقف ،ريكذتللو ،ةيرئازج ةيسضاير
فوؤور نم لكب رمألا قلعتيو يذيفنتلا اهبتكم نم ءاسضعأا ةسسمخ
شسيئر يوÓلا دبع يبرعلا و ةزرابملا ةيداحتا شسيئر يوانرب ميلسس
ةحابسسلا ةيداحتا شسيئر وداغوب ميكح دمحم و لاقثألا عفر ةيداحتا

شسيئرلا يدعسس ل˘ي˘ب˘ن و زا˘ب˘م˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تا شسي˘ئر ي˘هاز نا˘ي˘ف˘سس و
ةثÓث ،ةسسمخ˘لا ءلؤو˘ه ن˘م˘سض ن˘م و ،ة˘م˘كÓ˘م˘لا ة˘يدا˘ح˘تل ق˘با˘سسلا
ءا˘سسؤور˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ءا˘سصقإلا رار˘ق د˘سض ةو˘عد او˘ع˘˘فر ءا˘˘سضعأا
يسسامخلا ءاسصقإا متو ،زابمجلاو ةحابسسلاو لاقثألا عفر تايداحتا
رو˘سضح ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ب˘جاو ن˘ع م˘ه˘ي˘ل˘خ˘ت بب˘سسب رو˘كذ˘م˘لا
يلخادلا نوناقلا هيلع شصني املث˘م يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جا
hd«ó.±.ةيبملوألا ةئيهلل

بطل ينطولا زكرم˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تسضر˘ع
يحسصلا لوكوتوربلا ةمسصاعلا رئازجلاب ةسضايرلا
تابيردتلا ىلإا ةدوعلاو فانئتسسا ةقفارمب شصاخلا

نيينعملا ني˘ي˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تار˘ي˘سضح˘ت˘لاو

1202 ويكوط ةيبملارب˘لاو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا˘ب
ع˘م ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو ءا˘ق˘ل ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ىلع لوكوتورب˘لا ءا˘جو ،ة˘ي˘ب˘م˘لوألا تا˘يدا˘ح˘تلا
شصا˘سصت˘خا ل˘كب شصا˘خ بي˘˘ت˘˘ك وأا ل˘˘ي˘˘لد ل˘˘كسش
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ه˘م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ي˘˘سضا˘˘ير
نيي˘سضا˘ير˘لا و ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لاو
ويكوط دعوم ىلإا لهأاتلل نيحسشرملاو نيلهأاتملا

،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا ةرازو نا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فو1202
عمج يذلا ءاقللا جوت دقف ،ردسصملا شسفن بسسحو
يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نيب
ةميلسس ةبخنلا ةسضايرب ةف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘كو
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ءا˘˘سسؤور و ير˘˘كاو˘˘سس
ةعومجمب جورخلاب نييسضايرلا ىتحو اهيلثممو
ينطولا زكرملا فيلكت يف تلثمت تايسصوتلا نم
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا˘ب ة˘سضا˘ير˘لا بط˘ل
شصسصخ˘ت ل˘كل ه˘جو˘م˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا

ةي˘سضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ي˘سضا˘ير
ةمئاد لاسصتا ةطقن ني˘ي˘ع˘ت رر˘ق˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ءابطألا يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م «91-ديفوك» ةمزأا ري˘ي˘سست˘ل
نا˘م˘سضل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ن˘ي˘ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا
يسضايرلا بطلل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

لكب شصاخلا يحسصلا لوكوتوربلا ذيفنت ةعباتمو
ييسضايرب ةسصاخ ةيانع ءاطعا نع كيهان ةسضاير
،ةيبملاربلا باعلألا ى˘لإا ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا م˘م˘ه˘لا يوذ
يف نيلخدتملاو نيلعافلا عيمج ةوعد ىلع ةدايز

ينف مقطأا و نييسضاير نم تابيردتلا ىلإا ةدوعلا
ديقتلاو ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلا ىلإا نيريسسمو
ينطولا زكرملا اهرقأا يتلا ةياقولا ريبادتب مراسصلا
ىلع ره˘سسلا رر˘ق˘ت ر˘ي˘خألا ي˘فو ،ة˘سضا˘ير˘لا بط˘ل
نييسضايرلا تاريسضحتل ىلث˘م˘لا فور˘ظ˘لا ر˘ي˘فو˘ت
ةيبملاربلاو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا ى˘لإا ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا

ةرازو نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا شسف˘˘˘ن بسسح
دسصر ةنجل تايسصوتب Óمعو ةسضايرلاو بابسشلا

ارارق تذختا دق تناك ،انوروك شسوريف ةعباتمو
ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي
ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لأÓ˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لاو

مهتابيردت فانئتسساب1202 ويكوط ةيبملاربلاو
ةسصاخلا ريسضحت˘لا ز˘كار˘م شصي˘سصخ˘تو د˘يد˘ح˘تو
.ةينعملا ةيسضايرلا تايداحتلاب

±.hd«ó

ءاسضعأ’ا ىوعد ضضفرت ةيسضايرلا ميكحتلا ةمكحم
 ةيبملوأ’ا ةنجلل يذيفنتلا بتكملا نم نييسصقملا

لوكوتورب ضضرعي ةسضايرلا بطل ينطولا زكرملا
نييسضايرلاو تايداحتإ’ا ىلع فانئتسسإ’ا

ايدو «ةراطسسوسس» عم هتمزأا لح لسضفيو عجارتي ارابيإا

¯ ê.fé«Ö 

ة˘يا˘ه˘ن د˘˘ي˘˘كألا م˘˘كح ي˘˘ف تا˘˘ب
د˘م˘حا د˘ي˘سس برد˘م˘لا ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م
يف ،ششارحلا داحتإا عم يناميلسس

نيبو هنيب ةرتوتملا ةقÓعلا لظ
دادسسناو ،بياعلا دمحم شسيئرلا

،نيلجرلا نيب مهافتلا قرط لك
تاكرحت نم هانسسمتلا ام وهو
بردم داجيإل ةيسشارحلا ةرادإلا

ي˘˘ف »ءار˘˘ف˘˘سصلا» دو˘˘ق˘˘ي د˘˘يد˘˘˘ج
قايسسلا يفو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
دا˘˘˘ح˘˘˘˘تإا ةرادإا نأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي ،ه˘˘˘˘تاذ
ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م ششار˘˘ح˘˘˘لا

مسسومل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،ا˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م
ة˘ياد˘ب˘لا نو˘˘كت˘˘سس ذإا ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

مداق˘لا برد˘م˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت˘ب
ثيح ،ةليكسشتلا ىلع فرسشملا
نأا ،ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘كأا
،ةرداغملل هقيرط يف يناميلسس
فارطألا شضع˘ب تل˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ي˘ف
،ةيوسش نب مسسا حارتقل ةسصرفلا

يف Óمأا كلذو ،ةرجانملا دحأا ربع
ل˘جر˘لا نو˘كي˘ل ،ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف لوألا

دوعسصلا وحن ةليكسشتلا ةدايقو
يفو ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا بلا˘ط ،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس

داحتل ةينابسشلا تائفلا يبعل
لوؤوسسملا˘ب عا˘م˘ت˘جلا ،ششار˘ح˘لا
يف رظنلل ،قرزلب راتخم لوألا

مهنم ديدعلا نأا ثيح ،مهلبقتسسم

ف˘سشكلا نود م˘هدو˘ق˘˘ع ته˘˘ت˘˘نا

م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت˘ي˘سس نا˘˘ك اذإا ا˘˘م˘˘ع

مهحيرسست وأا ىرخألا فانسصأÓل

بلاط امك ،نيرخآا نيبعل بلجو

ا˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘˘ت ف˘˘˘يدر˘˘˘لا و˘˘˘ب˘˘˘عل

ل˘هو ،م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم شصو˘سصخ˘˘ب

وأا د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا نو˘ق˘ب˘ي˘˘سس

،م˘هد˘ير˘ت ىر˘خأا داو˘ن˘ل نو˘ل˘حر˘˘ي

تل˘سصو شضور˘ع˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ

ة˘ل˘كا˘سش ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ير˘سصق ،ة˘ج˘ي˘ل˘ع ن˘ب ،م˘سسا˘ق˘ل˘˘ب

ر˘يد˘˘م˘˘لا نأا تقو ي˘˘ف ،ي˘˘بر˘˘غو

عيمجلا نم بلط ،قرزلب ينفلا

ىلع نيعوبسسأل ربسصلاو ثيرتلا

 .لقألا

 صشإرحلإ داحتإ

 داحت’ا عم يناميلسس ةرماغم ةياهن
 رخآإ ىلإإ يسضاير صصاسصتخإإ نم فلتخيو تابيتك لكسش يف هعيزوت متيسس
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 راظتنإلا نم ةنسس نيرسشع دعب «ةبيقعل» ءانبأل عباسسلا بقللا

 دادزولب بأبسشل ةيبهذلا ةريسسملا مسسرت تأطحم70..أمأع85 يف
¯ ê.fé«Ö

قيرف سسماخ دأدزولب بابضش يدان ىحضضأأ
يف اجيوتت ةيدنألأ رثكأل ماعلأ بيترتلأ يف

،فيطضس قا˘فو د˘ع˘ب ا˘ب˘ق˘ل71 ـب رئأز˘ج˘لأ
داحتإأو رئأزجلأ ةيدولو˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
رمحألأ نينوللأ باحضصأأ جيوتت ،ةمضصاعلأ

دعب ءاج ،عباضسلأ ةلوطبلأ بقلب سضيبألأو
ةرأدإلأ ه˘ت˘ضضر˘ف يذ˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ رأر˘ق˘ت˘˘ضسلأ
عّمجم قيرفلأ مهضسأأ لكل ةكلاملأ ةديدجلأ
يدا˘ن˘لأ سسأأر ى˘ل˘ع ه˘˘مود˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م ،«رأد˘˘م»

يذلأ رمألأ،8102 ربمفون رهضش يمضصاعلأ
نيبقلب ةهجأولل ةبيقعل ءانبأأ ةدوع يف مهاضس
نيلئافتملأ دضشأأ نكي مل ،أرهضش نيرضشع يف
نأأ عّقوتي دأدزولب بابضش يدان بناج نم
فرظ يف نيبقل لانيو ،ةوقب مهقيرف دوعي

مضسوم ةقÓطنأ تناك امدعب ،أرهضش نيرضشع

عقوتو ،ةيثراك نم رثكأأ (9102 –8102)
ةطبأرلأ ميحج ىلإأ بابضشلأ طوقضس عيمجلأ
ىناع ثيح ،مدقلأ ةركل ةيناثلأ ةفرتحملأ
رمألأ يدانلأ

ّ
يذلأ مضسوملأ قÓطنأ ذنم ني

مودق نكل ،ةلماك طاقن6 ـب اضصوقنم هأأدب
عفد يدانلأ مره ةمق ىلع «رأدم» عّمجم
ةدا˘عإأ د˘ع˘ب ،ما˘مألأ و˘ح˘ن ة˘عا˘ضسلأ برا˘ق˘ع˘ب
عفدو يدانلأ نويد ديدضستو قيرفلأ ةلكيه
،مقأوطلأ فلتخ˘مو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
ءاقفر تايراطب نحضش داعأأ يذلأ رمألأ وهو
مهاضسو تاكيرت لÓب نأديملأ طضسو ومانيد
ةيروهمجلأ سسأاك بلجو ءاقبلأ نامضض يف
مضسوملأ ةياهن قير˘ف˘لأ ن˘ئأز˘خ ي˘ف ة˘ن˘ما˘ث˘لأ
يدان اهب يظ˘ح ة˘ل˘فا˘ح ةر˘ي˘ضسم ،مر˘ضصن˘م˘لأ
،ليوطلأ هخيرات رأدم ىلع ،دأدزولب بابضش
لحت نأأ لبق ،باقلألأ نم ديدعلأ اهيف ققح

51 موي لولحب ،هضسيضسأات ىلع85 ىركذلأ

تدهضش ةليوطلأ ةريضسملأ،0202 ةيليوج
خيرا˘ت ي˘ف ة˘قرا˘ف˘لأ خ˘يرأو˘ت˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ماع يف سسيضسأاتلأ نم ةيأدب ،قيرعلأ يدانلأ

تابضسا˘ن˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب أرور˘م،2691
بابضش وأأ دأدزولب بابضش  ،ىرخألأ ةمهملأ
يرئأزج قيرف لÓقتضسلأ ديلو اقباضس روكلب

ةر˘˘كلأ خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف بهذ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ضسأ بت˘˘ك
ل فيك اهزئاكر نم ةزيكر ناكو ةيرئأزجلأ

ةريخ هفوفضص يف مضض يذلأ قيرفلأ وهو
.روضصعلأ رم ىلع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
يرئأزجلأ بختن˘م˘لأ نا˘ك تا˘ن˘ي˘ت˘ضسلأ ي˘ف˘ف

نمو بابضشلأ نم نيبعل01 يلأوح مضضي

60 مو˘ي ي˘فو˘ت) سسا˘م˘لل نا˘ضسح م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

ي˘ب˘عل ن˘˘ضسحأأ ن˘˘م د˘˘حأو (8102 ةيل˘يو˘ج
 .تاقولأ لكل رئأزجلأ

 رئازجلا لÓقتسسا موي قيرفلا سسيسسأأت

مت2691 ما˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ لÓ˘ق˘ت˘ضسأ رو˘˘ف
يذلأ تقولأ يفف ،دأدزولب بابضش سسيضسأات

نوبوجي نييرئأزجلأ نم نييÓملأ هيف ناك
م˘˘ئلو˘˘لأو حأر˘˘فألأ نو˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘يو عرأو˘˘˘ضشلأ
ا˘ضسنر˘ف ى˘ل˘ع م˘ي˘ظ˘ع˘لأ ر˘ضصن˘لأ ة˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
قيتعلأ يحلأ ناكضس سضعب ناك ،ةرمعتضسملأ
نودقعي ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب رو˘كل˘ب˘ب
يح ن˘م بر˘ق˘لا˘ب لزا˘ن˘م˘لأ د˘حأا˘ب ا˘عا˘م˘ت˘جأ

عامتجلأ أذه نم فدهلأو ،قيرعلأ ةبيقعلأ
عامتجلأ أذه زرفأأ .يورك قيرف سسيضسأات وه
سسيئر مضسأو بردملأ مضسأو قيرفلأ ةيمضست
سسضسأا˘ت لÓ˘ق˘ت˘ضسلأ د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م ،يدا˘ن˘لأ
تأونضس عبرأأ دعبو ،دأدزولب بابضش قيرف
هل ريتخأ يذلأ قيرفلأ أذه حأر سسيضسأاتلأ نم
ه˘م˘ضسأ نّود˘ي ر˘˘م˘˘حألأو سضي˘˘بألأ نا˘˘نو˘˘ل˘˘لأ
،تاج˘يو˘ت˘ت˘لأ ل˘ج˘ضس ي˘ف بهذ ن˘م فر˘حأا˘ب
يف روكلب بابضش قيرفل ىلوألأ ةكراضشملأ
،ةلقتضسملأ رئأزجلأ خيرات يف ةلوطب لوأأ
ةناكم نامضض وه اهنم فدهلاف ،ةيلكضش

مضسوم يف تلكضش يتلأ61 ةيدنألأ نمضض

،لÓقت˘ضسلأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو ة˘لو˘ط˘ب لوأأ36
رضصنو ةمضصاعلأ ةيدولوم قرف اهنم ركذن

،ةبقلأ دئأرو ةمضصاعلأ داحتأو يأد نيضسح
ينويدمو نأرهو ة˘يدو˘لو˘م بر˘غ˘لأ ن˘مو
ركذن قرضشلأ نمو ،سسابعلب داحتأو نأرهو
دا˘ح˘تأو ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فوو ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تأ

بابضش بعل ،قرفلأ نم اهريغو ةلضشنخ
لÓقتضسلأ دعب لوألأ مضسوملأ يف روكلب
يدانو ن˘ي˘غو˘لو˘ب يدا˘ن ة˘يد˘نأأ بنا˘ج ى˘لإأ
داحتأو لاضشر˘ضش ة˘يدو˘لو˘مو ل˘ي˘عا˘م˘ضسو˘ب

م˘ضسو˘م˘لأ ى˘ه˘نأأ ،سشأر˘ح˘لأ دا˘ح˘تأو طو˘ج˘ح
ةكرا˘ضشم ن˘م˘ضضف ،ى˘لوألأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ ن˘م˘ضض
،لÓقتضسلأ دعب ةينطو ةلوطب لوأأ نمضض
،ةبانع داحتأ اهب جوُت يتلأ ةلوطبلأ يهو
ىلوألأ ةلوطبلاب ةمضصاعلأ داحتأ جوُت اميف
ةياهن يف تبعل يتلأو ،لÓقتضسلأ تلت يتلأ
نمضض ةرغضصم ةرود لكضش ىلع مضسوملأ
ينويدمو ةبان˘ع دا˘ح˘تأ ي˘هو ،ة˘يد˘نأأ ة˘ع˘برأأ

دا˘˘ح˘˘تأو ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو نأر˘˘˘هو
تبعُل يتلأ رضصانعلأ نيب نمو ،ةمضصاعلأ
ركذن ةينطو ةلوطب لوأأ يف دأدزولب بابضشل
،ملاك راتخمو يتيمحو رأرز نم Óك اهنم
 .وضصان ريبكلأ سسراحلأ ىضسنن لو

 دأسصحلا ةيادب4691/8691 مسسوم

ةلوطب لوأأ يف روكلب بابضش ىفتكأ نأأ دعب
لحو ،لوزنلأ يدافتب لÓقتضسلأ دعب ةينطو
ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف ى˘ط˘ضسو˘لأ بتأر˘م˘لأ ن˘˘م˘˘ضض
لوأأ دضصح عم ثلاثلأ مضسوملأ ناك ،ةيناثلأ
حأر نأأ د˘ع˘ب با˘ب˘ضشلأ ةر˘ي˘ضسم ي˘ف ج˘يو˘˘ت˘˘ت
ريثكلأ يف رظنلأ نوديعي قيرفلأ ورّيضسم
،اهيلع نودم˘ت˘ع˘ي أو˘نا˘ك ي˘ت˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م
مت دقف ،ةيضساضسألأ ةليكضشتلأ ةبيكرت اهمهأأ
،نيرخآاب مهضضيوعتو نيبعÓلأ لج حيرضست
سضعبلأو مهبابضش ةيأدب يف أوناك مهضضعب
مت ثيح ،ىرخأأ قرف نم مهبأدتنأ مت رخآلأ
قافو نم رامعو وضصان سسراحلأ مأدقتضسأ

ن˘م ي˘نو˘ت˘يز د˘م˘حأأو د˘ب˘عو نا˘ي˘ن˘ب˘لأ ن˘ي˘ع
داحتأ نم ةعمجو يندمو ،يضسيرابلأ غيضسأر
مامح يدان نم رأرز رداقلأ دبعو ،ةمضصاعلأ
داحتأ نم ملاك راتخمو ،يضسنوتلأ فنألأ

قافو ن˘م م˘ي˘ضسو˘ك دو˘ع˘ضسمو ،يأد ن˘ي˘ضسح
نم سسامللو رو˘ضشا˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لأو ،ف˘ي˘ط˘ضس
يدانلأ ةرأدإأ فتكت ملو ،رضصانعلأ يبملوأأ
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ترر˘˘ق˘˘ف مأد˘˘ق˘˘ت˘˘ضسلأ أذ˘˘ه ل˘˘كب
دمحأأ ريد˘ق˘لأ برد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘ضضرا˘ع˘لأ

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرو˘˘ث ثد˘˘˘حأأ يذ˘˘˘لأ ،بأر˘˘˘ع
ر˘ظ˘ن ي˘ف برد˘م˘لأ أذ˘ه لأز˘يلو .با˘˘ب˘˘ضشلأ

با˘˘˘ب˘˘˘ضشلأ قا˘˘˘ضشع
نم أدحأو

نيب

نضسحأأ
ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لأ
.خيراتلأ رأدم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لأ بيرد˘ت أو˘لو˘ت
،ةريخألأ اهلحأرم ةلوطبلأ لخدت نأأ لبقو
ل نكمتي ملف ،ةدايرلأ بابضشلأ وبعل رّدضصت

ةمضصاعلأ داحتأ لو ةبانع داحتأ بقللأ لماح
نم بابضشلأ نكم يذلأ رمألأ ،هتمحأزم نم
ةرأدج نع لوألأ فضصلأ يف ةلوطبلأ ءاهنأ

بهذ نم فرحأاب همضسأ مضسرف ،قاقحتضسأو
 .هخيرات يف بقل لوأأ هلوضصحب

 «ةبيقعل» ءأنبأل ةدلأخلا ةيئأنثلا

بقللأ ةوÓح دأدزولب بابضش قأذ نأأ دعب

امأزل ناك5691/4691 مضسوم يف ينطولأ
سسكاجأاب بقُل يذلأ قيرفلأ أذه رضصانع ىلع
م˘ضسو˘م˘لأ ي˘ف ه˘ق˘لأا˘ت ة˘ل˘ضصأو˘م ،مأدر˘ت˘˘ضسمأأ
نا˘ضسح ءÓ˘مز ف˘ت˘كي م˘ل ثي˘˘ح ،ي˘˘لأو˘˘م˘˘لأ

سسأاكب هومّعد لب ينطولأ بقللاب سساملل
د˘ع˘ب ي˘ئا˘ن˘˘ث ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت لوأأ و˘˘هو ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
بابضشلأ هب لخد يذلأ جيوتتلأو ،لÓقتضسلأ
،ةعضسأولأ اهبأوبأأ نم ةيرئأزجلأ ةركلأ خيرات

تحأر66/56 يوركلأ مضسوملأ قÓطنابو
و˘ل˘ت را˘ضصت˘نلأ د˘ضصح˘ت با˘ب˘ضشلأ ر˘ضصا˘ن˘˘ع
لو ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ل ن˘كم˘ت˘ي م˘ل˘ف ،ر˘˘خآلأ

لو ةنيطنضسق ةيدولوم لو نأرهو ةيدولوم
،رئأزجلأ سسأا˘ك ة˘ب˘حا˘ضص ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘يدو˘لو˘م

61 با˘ب˘ضشلأ ق˘ق˘ح ة˘لو˘˘ج02 ن˘ي˘ب ن˘م˘˘ف
.ءانع نود ةدايرلأ ردضصتي ناكف ،أراضصتنأ

ةو˘ق ،أد˘ج ة˘ضضير˘ع ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ج تنا˘˘كو
،رئأزج˘لأ سسأا˘ك ي˘ف كلذ˘ك تل˘ج˘ت با˘ب˘ضشلأ

ل˘ك ىر˘خألأ ي˘ه تقا˘ف ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح ثي˘˘ح
قير˘ف ل˘ك ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ي حأر˘ف ،تا˘ع˘قو˘ت˘لأ
ةيئاهنلأ ةأرابملأ يف ةبقلأ دئأر رهقف ،هيقÓي
 .دحأو فدهل ةيثÓثب

بأبسشلل يبهذلا دجملا تاونسس
 هللا همحر سسأمللو

8691 يوركلأ مضسوملأ تلوج ىلوأأ عم

ةداي˘ق˘ب ة˘يدأدزو˘ل˘ب˘لأ ة˘لآلأ تحأر9691
ثيح ،مهيضسفانم رهق نم سساملل ناضسح
هبقل ةداعتضساب دأدزولب بابضش فتكي مل
لب ،فيطضس قافو دنع ناك يذلأ عئاضضلأ
نم ةع˘ئا˘ضضلأ ه˘ضسأا˘ك كلذ˘ك د˘ي˘ع˘ت˘ضسي حأر

يئاهن يفف ،ةمضصاعلأ داحتأ راجلأ قيرف

رثكأأ مامأأ توأأ02 بعلم هنضضتحأ ريثم

لداعتلاب ى˘ه˘ت˘نأ جر˘ف˘ت˘م ف˘لأأ02 نم
لحاضسم فده دعبف ،هلثمل فده يباجيإلأ

ريث˘كلأ حأر ،با˘ب˘ضشل˘ل02ـلأ ةق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف
ةضصاخ ،سسأاكلأ لان دق بابضشلأ نأأ نظي

يف نكل ،هتياهن ىلع فراضش ءاقللأ نأأو
يدمحم مكحلأ هيف ناك يذلأ تقولأ

ةياهن نÓعإل همف يف ةرافضصلأ عضضي
ةمضصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ بعÓ˘ب أذإأو ،ءا˘ق˘ل˘لأ
يذ˘لأ ر˘مألأ ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ لد˘ع˘ي يد˘˘ع˘˘ضس
يذلأ ،يناث ءاقل ءأرجإل ناقيرفلأ رطضضأ

يأأ ماعلأ سسفن نم نأوج21 موي بعل
مامأاف .لوألأ يئاهنلأ نم أدحأو اعوبضسأأ

يئاهنلأ رضضح يذلأ رثكأأ وأأ روهمجلأ سسفن

رياغم مكح عم نكل ،توأأ02 بعلمب لوألأ
نم بابضشلأ رضصانع تنكمت ،يمياكضش وهو
تفقوت داحتلأ قيرفب ءأركن ةميزه قاحلإأ

فأدهأأ ةثÓث لبا˘ق˘م سسما˘خ˘لأ فد˘ه˘لأ د˘ن˘ع
ةجيتنب يمضسرلأ تقولأ ءاهتنأ دعب .مضصخلل
تقولل ناقيرفلأ أاجل ،امهلثمل فأدهأأ ةثÓث
ل˘ضضف˘ب با˘ب˘ضشل˘ل م˘ضست˘بأ يذ˘لأ ي˘˘فا˘˘ضضإلأ
يف نيفده لجضس يذلأ ،سساملل علضصألأ
حاتتفأ ءأرو ناك نأأ دعب ،يفاضضإلأ تقولأ
ةقيقدلأ يف كلذو ءاقللأ يف ليجضستلأ باب
بابضشلأ قيرفل جيوتت ثلاث وهو ،ةعبأرلأ

 .سسأاكلأ يئاهنل داحتلأ قيرفل ةراضسخ لوأأو

 ةركاذلا يف يلأغنسسلا كراد نأج ةهجاوم

قيرف هيلإأ لضصو يذلأ عيفرلأ ىوتضسملأ دعب
ةياهن يف ينطولأ ىوتضسملأ ىلع بابضشلأ
ةي˘جأودزلأ ى˘ل˘ع ه˘لو˘ضصح˘ب ،تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘ضسلأ
نم أريبك أددع نأأ امبو ،قاقحتضسأو ةرأدجب

بختنملل نو˘ب˘ع˘ل˘ي أو˘نا˘ك با˘ب˘ضشلأ ي˘ب˘عل
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتلأ مدقت ،ينطولأ
لوبقب ةبعلل يقيرفإلأ يداحتلأ ىدل بلطب
،ةلطبلأ ةيدنأÓل ايقيرفإأ سسأاك يف ةكراضشملأ

ةيلمع .باجيإلاب لبوق يذلأ بلطلأ وهو
هتعقوأأ ثيح ،بابضشلأ قيرف محرت مل ةعرقلأ
ةيقيرفإلأ ةيدنألأ ىوقأأ نيب نم دحأو مامأأ
كرأد نا˘˘ج يدا˘˘ن و˘˘هو ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ كل˘˘ت ي˘˘˘ف
بعلمب تبعُل باهذلأ ةهجأوم ،يلاغنضسلأ

مامأاف،0791 ماع علطم يف سسطضسغأأ02

م˘ه˘ب تضصغ جر˘ف˘ت˘˘م ف˘˘لأأ02 نم ر˘ث˘كأأ

قا˘ضشع سشا˘˘ع ،توأأ02 بعل˘م تا˘جرد˘م
نأأ ا˘م˘بو .سصا˘خ عو˘ن ن˘م ةأرا˘ب˘م با˘ب˘˘ضشلأ
لثمي ناك هضسفانمو رهقُي ل ناك بابضشلأ

دجو ،يراقلأ ىوتضسملأ ىلع ةبعضص ةلداعم
تابوعضص سساملل ةدا˘ي˘ق˘ب با˘ب˘ضشلأ و˘ب˘عل
ثيح ،كرأد ناج يبعل سضيورت يف ةريبك
نيب ةيضضا˘ير ل تا˘ط˘ق˘ل ةأرا˘ب˘م˘لأ تل˘ل˘خ˘ت

ةرأدإأ رطضضأ يذلأ رمألأ ،نيقيرفلأ يبعل

يرأوه لحأرلأ سسيئرلأ نم بلطب بابضشلأ

در ةيضشخ ،بايإلأ ةأرابم ةعطاقمل ،نيدموب

ناج يدان يبعلو ريهامج نم يبلضس لعف

ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب كلذ˘ب م˘هود˘ّعو˘ت نأأ د˘ع˘ب كرأد

ءأو˘جأأ ي˘ف ته˘ت˘نأ ي˘ت˘˘لأ ،با˘˘هذ˘˘لأ ةأرا˘˘ب˘˘م

سضفر3/5. بابضشلأ زوفب ،أدج ةنوحضشم

دا˘ح˘تلا˘ب ع˘فد را˘كد ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ با˘ب˘ضشلأ

يدأون˘لأ ة˘كرا˘ضشم د˘ي˘م˘ج˘ت ى˘لإأ ي˘ق˘ير˘فإلأ

 .ةيراقلأ تاضسفانملأ يف ةيرئأزجلأ

 ةيهازلا بأبسشلا مأيأاو ةيبرأغملا لأطبألا ةيدنأا سسأأك

ي˘بر˘ع˘لأ بر˘غ˘م˘لأ سسأا˘˘كل ةرود لوأأ تر˘˘ج

اهفاضضتضسأ ثيح رئأزجلاب ةل˘ط˘ب˘لأ ة˘يد˘نأÓ˘ل

قيرفلأ أذه نأأ امبو .دأدزولب بابضش قيرف

عزتني نأأ يهيدبلأ نم ناك رهقُي ل ناك

قير˘ف ى˘ق˘ت˘لأ قا˘ق˘ح˘ت˘ضسأو ةرأد˘ج˘ب سسأا˘كلأ

خيراتب ىرج يذلأ لوألأ هئاقل يف بابضشلأ

جرفتم فلأأ02 مامأأ0791 ماع نم ليربأأ3

أر˘ظ˘نو .ي˘بر˘غ˘م˘لأ يوا˘ضضي˘ب˘˘لأ دأدو˘˘لأ ع˘˘م

زئافلأ مضسأ يف لَضصفي مل نيقيرفلأ ؤوفاكتل

ءا˘ق˘ل˘لأ ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب ،ءأز˘ج˘˘لأ تا˘˘بر˘˘ضضب لإأ

ىهتنأ اميف ،فأدهأأ نود لداعتلاب يمضسرلأ

يضسقافضصلأ يدانلأ ةحلضصمل يناثلأ ءاقللأ

.يزاغ˘ن˘ب يدا˘ن ما˘مأأ د˘حأو˘ل فأد˘هأأ ة˘ثÓ˘ث˘ب

نيب0791 ليرفأأ5 موي ىرج يئاهنلأ ءاقللأ

ءاهتنأ دعبو سساملل نضسح ةدايقب بابضشلأ

بابضشلل لجضس هلثمل فدهب يمضسرلأ تقولأ

ي˘˘ضسقا˘˘ف˘˘ضصلأ يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل لّد˘˘عو ،رو˘˘˘ضشا˘˘˘ع

يفو لوألأ طوضشلأ فضصتنم يف سسلبأرط

فا˘ضضأأ ي˘فا˘ضضإلأ تقو˘لأ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد لوأأ

نم قئاقد سسمخ نكل ،يناثلأ فدهلأ ملاك

،يضسلبأرطلأ يضسقافضصلأ يدانلل لدع دعب

يتلأ ءأزجلأ تابرضض ىلإأ ناقيرفلأ مكتحيل

 .بابضشلل تمضستبأ

 يدأنلا خيرأت يف طوقسس لوأا

يف ةعبأر˘لأ سسأا˘كلا˘ب با˘ب˘ضشلأ ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب

ةلوطب ياب اهدعب جوتي مل87 ةنضس هيخيرات

ةياغ ىلإأ8791) ةدملأ هذه ةليط سساك وأأ

ي˘ت˘لأ ةد˘ي˘ج˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ م˘˘غر أذ˘˘هو (5991

ةيناث˘لأ بتأر˘م˘لأ ل˘ت˘ح˘ي نا˘ك تي˘ح ا˘ه˘ق˘ق˘ح

مضسوم ناكو ةلوطبلأ يف ةعبأرلأو ةثلاثلأو

با˘ب˘ضش خ˘يرا˘ت ي˘ف م˘ضسو˘˘م أأو˘˘ضسأأ88/78

يناثلأ مضسقلل ه˘طو˘ق˘ضس د˘ع˘ب أذ˘هو ،رو˘كل˘ب

سسأا˘ك ع˘ي˘ي˘ضضتو ه˘ضسي˘ضسأا˘ت ذ˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأل

يف ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ را˘ج˘لأ ما˘مأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

مغر أذهو ،حيجرتلأ تابرضضب مضسح يئاهن

ىل˘ع ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘ن˘ل ح˘ضشر˘م ر˘ب˘كأأ نا˘ك ه˘نأأ

ر˘ضصا˘ن˘ع˘لأ ن˘ضسحأأ م˘ضضي نا˘ك ثي˘ح قرو˘˘لأ

يرومعلو ينامعو يحاي رأرغ ىلع كأذنآأ

مهريغو مودمدو ليحوكو نأربكو ةجوخو

ةليكضشتلأ هذه دوجولو ظحلأ نضسحل نكلو

Óيوط رابكلأ ةريضضح نع هبايغ مدي مل

هناكم ىلإأ دوعيل ايفاك أدحأو امضسوم ناكف

 .يلضصألأ



ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يتنج يلخدأأو يدابع يف يلخداف

أابن ةعاشس رخآا ةديرج مقاط ىقلت هردقو هللا ءاشضقب ةنمؤوم بولقب
ةمع ةنشس56 زهان رمع نع ةيروح زوزام هللا نذإاب اهل روفغملا ةافو
0202 توأا40 صسمأا .ةششيعوب زوزام يفحشصلا ليمزلا

ة˘عا˘شس ر˘خآا ةد˘ير˘ج م˘قا˘ط مد˘ق˘ت˘ي ل˘ل˘ج˘˘لا با˘˘شصم˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ثإا ىل˘˘عو
ايعاد زوزام ةلئاعل ةيبلقلا يزاعتلا رحأاو ةاشساوملا تارابع صصلخأاب
نم ةشضور اهربق لعجي نأاو هتمحر رفاوب ةديقفلا دمغتي نأا هللا

.ناولشسلاو ربشصلا ليمج اهيوذ مهليو ةنجلا صضاير

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل ّانإأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

قباصسلا اصسنرف صسيئر يزوكراصس لوكين فصشك

تناك يتلا تاقÓعلا نع باقنلا (2102-7002)
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘ير˘خآاو ة˘قرا˘فأا ءا˘صسؤور˘˘ب ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت
،““فصصاوعلا نمز““ هناونع باتك يفف ،ةيبراغملا

نيز قباصسلا ةيروهمجلا صسيئر يزوكراصس فصصو
هجولا يذ ““بيرغلا لجرلا»ـب يلع نب نيدباعلا
تكرت ةيليمجتلا ةحارجلا نأا““ ادقتعم ،““خوفنملا““

هتاركذم نم لوألا ءزجلا يفو.““ةريثك اراثآا هيلع
يذلاو ““فصصاوعلا نمز يف““ ناونع لمحت يتلا

لو˘كي˘ن صصصصخ ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ه˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن رد˘˘صص

(7002 -2102) قباصسلا اصسنرف صسيئر ،يزوكراصس
هطبرت تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا لو˘ح ة˘ل˘يو˘ط ءاز˘جأا
،ةيبراغملا ةقطنملاو ايقيرفا لود ءاصسؤور صضعبب

برغملا كلمو ةقيلف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع
رم˘ع˘م ل˘حار˘لا ي˘ب˘ي˘ل˘لا م˘ي˘عز˘لاو صسدا˘صسلا د˘م˘ح˘م
نيدباعلا نيز قباصسلا يصسنوتلا صسيئرلاو يفاذقلا
يرئازجلا صسيئرلا صصوصصخبف .نيرخآاو يلع نب

نأا يزوكراصس ركذ ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا
ةليوط تنا˘ك ه˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا““
نأا ىلإا اريصشم ،““لقألا ىلع تاعاصس ثÓث مودتو
لب ،هجول اهجو صشقانتن نأا صضفري ناك ةقيلفتوب““

نأا امئاد يلع بجوتي ناك““ راصشأاو ،““بنج ىلإا ابنج
رعصشأا ينلعج ام ،هارأا يكل ههاجتاب يهجو كرحأا
ناك يذلا ةماقإلا رقم يترداغم دنع قنعلا يف ملآاب
ن˘م ى˘لوألا ة˘عا˘صسلا““ ع˘با˘تو.““ه˘ي˘ف ي˘ن˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
ة˘صصصصخ˘م ا˘م˘ئاد تنا˘ك ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ع˘م تاءا˘ق˘ل˘لا
˘ملآلا ن˘عو ة˘ير˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نأا افيصضم ،““را˘م˘ع˘ت˘صسلا ا˘ه˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا عا˘جوألاو
ببصسب ينبتاعي““ ناك قباصسلا يرئازجلا صسيئرلا
ةيصسنرفلا ةيجراخلا ةصسايصسلل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا لو˘ي˘م˘لا
ةوقب يصسفن نع عفادأا تنك نكل ،برغملا وحن
يف دجاوتأا امدنع لقألا ىلع يبلق قامعأا يف Óئاق
عقو اذامل ينلأاصسي لو ينبتاعي ل كلملا ،طابرلا
.““ةيصسنرفلا ةيامحلا تحت برغملا

هتلاح ىلع نانئمطÓل هترايزب اوماق ةيندملا ةيامحلا تاراطإا / ةنتاب

صسيدسسف ةباغ قيرح دامخإا ةيلمع يف عوطتم باسش ةباسصإا
باششلا لزنم ىلإا يناشسفن يئاشصخاو ةبيبط مهنيب نم تاراطإا ةنتاب ةيلول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم ،صسمأا تدفوأا
قيرح يف لخدتلا قرفل ةدعاشسملا دي هميدقت ءانثا رشسكل ديعلا مايأا يناث يف صضرعت دق ناك يذلا عوطتملا

باشصملا باششلا ناك ،ةقطنملا بابشش فرط نم ةعشساو ةينماشضت ةبهو لوهم اقيرح تدهشش يتلا صسيدشسف ةباغ
ىلإا ىدأا ام ،عارذلاو هجو˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ها˘ي˘م˘لا مو˘طر˘خ ة˘با˘شصإا ةد˘عا˘شسم˘لا˘ب ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خو ثي˘ح ،م˘ه˘ن˘م اد˘حاو
يلئاعلا هنكشسمب هترايزب ةيندملا ةيامحلا تاراطا نم دفو ماق ثيح ،ةيحارج ةيلمعل عشضخأا نيأا ، رشسكب هتباشصا
.رامخ لامج ديقعلا ةنتاب ةيلول ةيندملا ةيامحلا ريدم نم ةيوفشش ةلاشسر هغيلبت اذكو هتلاح ىلع نانئمطÓل

ح ناصشوصش

ةنتابب يلئاعلا هنكسسمب اقنسش ينيعبرأا راحتنا
ةقطنمب نئاكلا يلئاعلا هنكشسمب كلذو ،اقنشش هتايحل دح عشضو ىلع ةنشس04 رمعلا نم غلبي صصخشش صسما مدقأا
،هلزنم فقشس يف لبح ةطشساوب اقلعم ةيحشضلا ىلع رثع ثيح ،ةنتاب ةيلوب ةبعششلا يدوأا ةيدلبل ةعباتلا يتاجغلا

نملا حلاشصم راطخإا متي نأا لبق ،ةريخألا هشسافنأا ظفل دقو هتلئاع دارفأا فرط نم هيلع روثعلا متي نأا لبق
قرف لششتنت نأا لبق ،ةميرجلا ذيفنت ناكمو ةثجلا ةنياعمب ةيملعلا ةطرششلا رشصانع ماق ثيح ،ةيندملا ةيامحلاو
ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا اهليوحت متيو ةيحشضلا ةثج ةلمح ةيندملا ةيامحلل عاطقلا ةدحول لخدتلا

ةينمألا حلاشصملا اهنأاششب ققحت يتلا ،عفاودلاو بابشسلا ةفرعمو حيرششتلل اهعاشضخإا راظتنا يف ،يعماجلا ةنتاب
ح ناصشوصش.ةشصتخملا

:يزوكراشس لوكين صسيئرلل ةديدج ةداهشش يف

 برغملل اسسنرف زايحنا ببسسب ينبتاعي““ ناك ةقيلفتوب

ةنيطنشسق

بورخلاب ةرامعب ةيئابرهك تادادع01 قارتحا
نكشسم3101 يحب ةقيقد20 و11 ةعاشسلا دودح يف ،بورخلا ةيدلب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ةنازخ يف ةعمجم تناك ةيئابرهك تادادع01 ـل يلك قارتحا يف لثمت قيرح دامخإا لجأل ،بورخلا ةيدلب
ةيلمعب مايقلا عم ةيندملا ةيامحلا فرط نم دمخأا قيرحلا،50+يشضرأا قباط نم ةنوكتم ةرامعل يشضرألا قباطلاب
زاكعوب لامج.ديربتلا

يقاوبلا مأا

 باسشل ادح عسضت يحيبسصلا رسصق ةطرسش
نيلباغيرب ةلوسسبك04 هتزوحبو

طصسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملاب قلعت ام اميصسل مارجلا لاكصشأا فلتخم ةبراحم راطإا يف
ةيمك هتزوحبو صسبلت ةلاح يف باصشل دح عصضو نم يحيبصصلا رصصق ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت يرصضحلا

مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب بصسحب ةيصضقلا عئاقو دوعت ,ةيلقعلا تارثؤوملا نم
تارثؤوملل جيورتلاب صصاخصشألا دحأا مايقب ديفت ةينمأا ةمولعم لÓغتصسا رثإا نيريخلا نيمويلا ىلإا يقاوبلا
دعب هفيقوت مت يذلا طروتملل دصصرتلا متيل يحيبصصلا رصصقب دمحم يزاطنف يح ىوتصسم ىلع ةيلقعلا

تردق ةيلقعلا تارثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع صشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ه˘عا˘صضخا د˘ع˘بو رار˘ف˘لا ه˘ت˘لوا˘ح˘م

نم غلابلا هيف هبتصشملا لوحيل جد0144 هردق يلام غلبم و غلم051 نيلاباغيرب ءاود نم ةلوصسبك04 ـب

داومب ةرجاتملا و عيبلا ةحنج““ ةيصضق نع ايئازج افلم هدصض زجنأا نيأا ةرئادلا نمأا رقم ىلإا ةنصس42 رمعلا
يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقت متيل ، ““ةدصساف ةينلديصص داوم عيب ةحنج ، ةصصخر نودب ةينلديصص
راهز دمحا.هرمأا يف تلصصف

 مهحارفأل نانعلا نوقلطي ةليسسملا قافو راسصنأا
ةنيدم طصسو ريصشبلا لاتروأا ديهصشلا يصضايرلا بكرملا نم برقلاب Óفح قافولا راصصنأا صسمأا ءاصسم مظن
فلتخم نم قافولا راصصنأا دفاوت دقو، ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا مهقيرف دوعصصب لافتحا ةليصسملا
ىلإا ترمتصسا ثيح ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا قافولا دوعصصب مهتحرف ةكراصشمل ةليصسملا ةيدلبل ءايحألا

نيدكؤوم انوروك ءابولا نم مغرلاب اذهو مهحارفأل نانعلا نوقلطي قافولا راصصنأا Óيل00.8 ةعاصسلا ةياغ
راركت نم صصاصصتخلا لهأاو راصصنألا صضعب دوصسي فوختلا لازي ل نيح يف، ةيقيقحلا قافولا ةناكم اهنأا
ةليصسملا قافو دوقي صسيئر داجيإاو، ةماعلا تايعمجلا دقع يف رخأات نم ، ةيصضاملا مصساوملا تاهويرانيصس
صسيئر ءاعدتصسا نم، اهتايحÓصص عيمج لامعتصساو قيبطتب ةبلاطم ةماعلا ةيعمجلا نأا نورخآا ىري اميف
قافولا ةنيفصس دوقيصس نم لقرعي، دمجم يكنب باصسح نع نوكيصس ثيدحلا نأا املاط، اهريغو يدانلا
وه نوكيصس بعلملا نأا املاط، ةيصضاملا مصساوملا لÓخ عقو ام عم ةعيطقلا ىلع رارصصإا كاذو اذه نيبو،
قاف قارف دعب راصصنألا ةدوعل ديدجلا مصسوملا ةقÓطنا عم هباوبأا حتفيصس يذلا، ةفلخ دمحأا ديهصشلا

.ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا هدوعصص قافولا اجرعلا خيصشلا ةليصسملا ىلإاو ئنه اميف تاونصس80
 خوصشخصش حلاصص

 ةدعبتشسم يباهرإلا لمعلا ةيشضرف

ةينانبللا ةمسصاعلا أافرم زهي يوق راجفنا يف تاباسصإلا تارسشع
لبرصش42صسنارف لصسارم لاقو ،ءاثÓثلا اهل ةرواجم قطانمو توريب ةينانبللا ةمصصاعلا لئاه راجفنا زه
دافأاو .ةمصصاعلا نم ارتموليك نيصسمخ ىلإا نيعبرأا وحن دعبت قطانم يف عمصس توصصلا نإا دوبع
ربنعلا تاعدوتصسم دحأا يف بصش قيرح نع مجن راجفنلا نأا ىلإا ريصشت ةيلوألا تامولعملا نأا لصسارملا

عوقو نع ءابنأا تدروو .تاعقرفملا نم ةريبك ةيمك يوتحي ناك هنأا ودبيو ،توريب أافرم يف21 مقر
ةقطنمب ةطيحملا ينابملاو تابكرملاو تارايصسلا يف ةريبك ةيدام رارصضأا بناج ىلإا ىحرج ةدع
ددرت لئاه راجفنا يود عامصس دعب توريب ةينانبللا ةمصصاعلا يف رعذلاو ةمدصصلا نم ةلاح تبد.ءانيملا

لبرصش42صسنارف لصسارم بصسحب ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘ع تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا تار˘صشع د˘ع˘ب˘ت ق˘طا˘ن˘م ى˘لإا هاد˘صص
راجفنلا ةجيتن ،تايفصشتصسملل مهنم ريثك لقن ىحرج ةدع طوقصس ةيلوألا تامولعملا تنيبو.دوبع
ينابملاو تارايصسلاو تابكرملا يف ةميصسج ةيدام رارصضأاب اببصستم توريب أافرم ةقطنم يف عقو يذلا
،يباهرإا لمع نع امجان راجفنلا نوكي نأا تدعبتصسا ةينمألا رداصصملا نإا لصسارملا لاقو.ةطيحملا

ناك هنأا ودبيو ،توريب أافرم يف21 مقر ربنعلاب نيزختلا تايواح دحأا يف بصش اقيرح نأا ىلإا تراصشأاو
تامولعملا هذه عيمج نأا دكأا دوبع نأا لإا .راجفنلا ىلإا ىدأا ام ،تاعقرفملا نم ةريبك ةيمك يوتحي

ةيداصصتقا ةمزأا أاوصسأا نم نانبل يناعي تقو يف راجفنلا اذه ىتأاو.اهل يمصسر ديكأات ل ذإا ةقوثوم ريغ
نأا ناينمأا ناردصصمو نانبل يف مÓعإÓل ةينطولا ةلاكولا تركذو.ثيدحلا هخيرات يف ةيصسايصسو
ببصس دعب حصضتي ملو .تاعقرفملل عدوتصسم ىلع يوتحت يتلا ءانيملا ةقطنم يف عقو راجفنلا
.نيراجفنا عوقو ىلإا ينمأا ردصصم راصشأاو .عدوتصسملاب تناك يتلا تاعقرفملا ةيعون وأا راجفنلا

،أافرملا ىلإا ةيدؤوملا قرطلا لك ةينمألا ىوقلا تلفقأاو.راجفنلا ناكم نم دعاصصتي فيثك ناخد دهوصشو
دّدرتو.رورملاب يندملا عافدلاو فاعصسإلا تارايصسل لإا حمصسي ملو .بارتقلا نم نويفاحصصلا عنمو
ةريزج يف صصاخصشأا دافأا امك .اهنع ةديعب قطانم ىلإا لوصصو ،ةمصصاعلا ءاحنأا لك يف راجفنلا يود
ةيصسنرفلا ءابنألا ةلاكو يف ةيفاحصص تدهاصشو.راجفنلا توصص عامصس نع نانبلل ةهجاوملا صصربق
.لافطأا مهنيبو ،توريب قرصش يف ةيفرصشألا يف ويد ليتوأا ىفصشتصسم ىلإا نولصصي ىحرجلا تارصشع
ةلاكو يف نويفاحصص دهاصش امك.هيمدق صصمخأا ىتح هصسأار نم ءامدلاب ىطغم مهنم ريبك ددع ناكو
رارصضأا اهتقحل دقو أافرملا نم بيرقلا عراصشلا طصسو يف ةكورتمو ةفقوتم تارايصس ةيصسنرفلا ءابنألا
ةمصصاعلا طصسو يف ةأارما تلاقو.ناكم لك يف جاجزلا رثانتو ينابملاب ةغلاب رارصضأا تقحل امك .ةغلاب
هنأاب ترعصش .راجفنلا ىود مث ،ةيصضرأا ةزه هبصشي امب ترعصش““ ةيصسنرفلا ءابنألا ةلاكو يف يفاحصصل

نايع دهاصش لاقو.““يريرحلا قيفر (قباصسلا ةموكحلا صسيئر) لتق يذلا5002 ماعلا راجفنا نم ىوقأا
.نوفزنيو نوبرهيو نوخرصصي اوناك صسانلا .توريب ءامصس يف ناخدو ران ةلتك تيأار““ زرتيور نم
ةانق تلقنو.““عراصشلا يف طقصسو ةيلاعلا ينابملا يف جاجزلا مصشهت .تايانبلا نم تافرصش تراهنا
دادعأاو ريبك رارصضألا مجح““ نإا هلوق نصسح دمح ةحصصلا ريزو نع ةينانبللا ةينويزفلتلا (يصس.يب.لإا)
نم ىرخأا ةدهاصش تلاقو .اوبيصصأا تائملا نأا ةينويزفلتلا نيدايملا ةانق تركذو.““ادج ةعفترم تاباصصإلا

راجفنا يود تعمصس مث ءانيملا ةقطنم نم برقلاب دعاصصتي افيثك ايدامر اناخد تأار اهنإا زرتيور
كانهو تمطحت ةنيدملا طصسو ةقطنم ذفاون لك““ تلاقو .دوصسألا ناخدلاو نارينلا نم ةنصسلأا تدهاصشو
.““ةمراع ىصضوف اهنإا .عراوصشلاب نوريصسي ىحرج

تلاكولا

تايواحلا صصحف دنع اهفاششتكا مت

 ةيحÓف ةدمسسأاو تاودرخ زجحت كرامجلا
ةبانع ءانيمب اهب صصخرم ريغ

ءانثأا ةيراجتلا تايلمعلا ةبقارمل ةيصسيئرلا ةيصشتفملا ىوتصسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاصصم تنكمت
تايلمع لÓخ ةيكرمجلا ةباقرلا ديدصشت راطإا يف كلذو نيتيعون نيتيلمع قيقحت نم اهماهم ةيدأات
يكرمجلا صشغلا عاونا ىتصش ةحفاكم دصصق ةبانع ءانيم ىوتصسم ىلع اهب حرصصملا تايواحلا صصحف

ةأابخم اهفاصشتكا مت ةفلتخم عاونأا نم تاودرخ تاودا ةدحو618739 زجح يف ىلوألا ةيلمعلا تلثمت
ةيلمع دنع اهفاصشتكإا متو ةيمكلا يف بذاك حيرصصت مت ثيح اهب حيرصصتلا متي ملو تايواحلا لخاد
تاعزانم فلم زاجناو ةعاصضبلا زجح مت دقف كرامجلا حلاصصم نايب بصسحو ةعاصضبلل ينيعلا صصحفلا

داريتصسا ةفلاخملا ةعيبطو جد84,581393,55 ب ةمارغلا ةميق ترظفو فلاخملا روتصسدلا دصض

كرامجلا نوناق نم523 ةداملل اقفو اهيلع صصوصصنملا ةفلاخملا اهب حرصصم ريغ ةدئاز ةعاصضب

ةدمصسألا نم انط0612 يف لثمتت ةعاصضب زجح نم ةحلصصملا تاذ نكمت يف لثمتت ةيناثلا ةيلمعلاو.
ثيح انوناق ةبجوتصسملا داريتصسÓل ةقباصسملا ةصصخرلا ىلع لوصصحلا نود نم اهداريتصسا مت ةيحÓفلا
ة˘مار˘غ˘لا ة˘م˘ي˘ق ترد˘قو ف˘لا˘خ˘م˘لا درو˘ت˘صسم˘لا د˘صض ي˘تا˘عزا˘ن˘م ف˘ل˘م ما˘م˘تإاو ة˘عا˘صضب˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت

.نايبلا تاذ بصسحب جد29,561,523,8ب
 نيمأا لداع



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/

