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يقابلأ دبع ،يلاعلأ ميلعتلأ ريزو نلعأأ
ر˘ب˘ع ه˘ل رو˘˘ضشن˘˘م ي˘˘ف سسمأأ نا˘˘يز ن˘˘ب

لضصأوتلأ عقوم ىلع ةضصاخلأ هتحفضص
لوخد˘لأ  نأأ «كو˘ب˘ضسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ميلعتلأ ةلضصأومو يمضسر˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

.0202 توأأ32 خيراتب ددح دعب نع
ةميركلأ مكتيانع تفلن» ريزولأ بتكو

32 موي نأاب ءأزعألأ انتبلطو انتابلاط

لو˘خد˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت و˘˘ه0202 توأأ
.«دعب نع ميلعتلأ ةلضصأومو يمضسرلأ

نأأ ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو را˘˘ضشأأو
نلعيضس ايروضضح سسوردلاب قاحتللأ

يف ةيعماج ةضسضسؤوم لك فرط نم هنع
ةيع˘ضضو˘لأ رو˘ط˘ت بضسح ق˘حل خ˘يرا˘ت
تا˘يلو ن˘م ة˘يلو ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لأ
ميلعتلأ ةرأزو تناكو .يرئأزجلأ رطقلأ
يف تفضشك دق يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ

ةيتايلم˘ع˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ ن˘ع ق˘با˘ضس تقو
ةيلاحلأ ةيعماجلأ ةنضسلأ ةياهن رييضستل
لظ يف ل˘ب˘ق˘م˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ لو˘خد˘لأو
.«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت رأر˘م˘ت˘ضسأ

نأأ يلا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو تح˘ضضوأأو

،0035151 غلبي يذلأ ةبلطلأ عومجم

فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسل ة˘ضصا˘خ ة˘ط˘خ نود˘ج˘˘ي˘˘ضس

يف ماعلأ أذه اهماتتخأو ايلعلأ مهتضسأرد

ءابو دوجو˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسأ فر˘ظ

هذه نأأ ىلإأ تراضشأأ نيح يف ،انوروك

ىلإأ رظنلاب ريغتت نأأ نكمي تابيترتلأ

دÓبلأ يف ةيح˘ضصلأ ة˘ي˘ع˘ضضو˘لأ رو˘ط˘ت

ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ ةرأزو˘˘لأ تر˘˘كذو.

زكترت ةدد˘ع˘ت˘م طا˘ق˘ن لو˘ح رو˘ح˘م˘ت˘ت

دعب نع ميلعتلأ يف رأرمتضسلأ ىلع

ة˘˘ن˘˘ضسلأ لا˘˘م˘˘كإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م هز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘تو

م˘ضسو˘م˘لأ ة˘يأد˘بو ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ظا˘ف˘ت˘حلأ ع˘م ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

حمضست ا˘مد˘ن˘ع يرو˘ضضح˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب

اضساضسأأ ةطبترم اهنوكل كلذب فورظلأ

ةيحضصلأ ريبأدتلأو ةررقملأ ري˘يا˘ع˘م˘لا˘ب

ي˘ف ة˘ي˘م˘ضسلأ م˘ئأو˘ق˘لأ دا˘م˘ت˘عا˘ب أذ˘هو

تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ع˘˘يزو˘˘ت

ا˘مأأ .د˘ي˘ج ل˘كضشب ا˘هدأد˘˘عإأو جأو˘˘فألأو

ةيقيبطتلأ لامعألأ سصضصحل ةبضسنلاب

بوجوب ةيضصولأ ةرأزولأ تضصوأأ دقف

تائيهلأ يأأر ذخأأو عاضضوألأ ةاعأرم

ة˘ي˘ضصو˘ت˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘˘لأ
ةزجوم ةليضصح ميدق˘ت ع˘م ةا˘كا˘ح˘م˘لا˘ب
وأأ ةينورتكلإلأ طئاضسولأ ربع لامعأÓل
˘˘مرا˘˘ضصلأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حلأ ع˘˘˘م رو˘˘˘ضضح˘˘˘لأ
لامعألأ ليجأات وأأ ةيحضصلأ تأءأرجإÓل
ةرأزو˘لأ تضصوأأ ا˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ
نأأ مكحب يجوغأديبلأ نمزلأ سضيفختب

عفر بلطتي جأوفألأ يف ةبلطلأ ددع
بجوتضسي ام ةحاتملأ ةينمزلأ تأرتفلأ
سصضصح˘ل˘ل ةد˘حأو ة˘عا˘ضس سصي˘˘ضصخ˘˘ت
سصضصحل ةبضسن˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ث˘مو ة˘ير˘ظ˘ن˘لأ
سصضصحل ناتعاضسو ةهجوملأ لامعألأ
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘مأأ .ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ
ةطخ عضضو مت هنإاف هيعماجلأ تامدخلل

م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ءأو˘˘˘يإل ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
ة˘فر˘غ ي˘˘ف د˘˘حأو ر˘˘ير˘˘ضس سصي˘˘ضصخ˘˘ت

يف نأريرضس ، ةعبرم راتمأأ4 اهتحاضسم

ثÓث ، ةعبرم راتمأأ8 اهتحاضسم ةفرغ

أرتم21 اهت˘حا˘ضسم ة˘فر˘غ ي˘ف ةر˘ضسأأ
نأاب ةياضصولأ تضصوأأ لباق˘م˘لا˘ب.ا˘ع˘بر˘م
ة˘˘ب˘˘جو˘˘لأ عو˘˘ن ن˘˘م ما˘˘˘ع˘˘˘طإلأ نو˘˘˘كي
تأودأأو ي˘نأوأأو بل˘ع ي˘ف ة˘لو˘ق˘ن˘˘م˘˘لأ
لوانت˘ي ي˘كل ،ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق

قلعتي اميفو.هتفرغ يف هتبجو بلاطلأ

ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو نإا˘ف ،ل˘ق˘ن˘لا˘˘ب

بوجو ىلإأ تراضشأأ يملعلأ ثحبلأو

يف ىضصقأأ دحك ابلاط52 لقن مأرتحأ

ةددعتم تابوانم نا˘م˘ضض ع˘م ة˘ل˘فا˘ح˘لأ

ة˘عا˘˘ضسلأ ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘ل˘˘ل

تامدخلأ عضضوب أذهو ،ءاضسم ةضسداضسلأ

فرضصت تحت ةلفاح0006 ةيعماجلأ

ةي˘ح˘ضصلأ تأءأر˘جإلأ نأا˘ضشبو .ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

سسايقلأ ةرورضض تبجوأأ ةياضصولأ نإاف

لو˘خد˘لأ د˘ن˘˘ع ةرأر˘˘ح˘˘ل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

،ايرابجإأ ةمامكلأ عضضو عم ،ةعماجلل

ةربتعم تايمك ريضضحتب حضصني هيلعو

ورد˘ي˘ه˘لأ ل˘ئا˘ضسلأ  ع˘˘ضضو ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

ثيح تاعماجلأ فرضصت تحت يلوحك

ةماعلأ ةيريدملأ لبق نم هريفوت متيضس

،يجولونكتلأ ريوطتلأو يملعلأ ثحبلل

ةبلطلأ روضضح ةفاثك نم سضيفختلأو

د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ ع˘م ،تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف

ةفا˘ضضإلا˘ب.سصا˘خ˘ضشألأ ن˘ي˘ب يد˘ضسج˘لأ

ةضسضسؤوملأ نع ءابرغلأ لوخد عنم ىلإأ

عم ،تاعمجتلأ عنمو اه˘ي˘لإأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

.ةبلطلل ةنرملأ تÓقنتلأ ليضضفت
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دمحم ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو ح˘ن˘م
قÓطنلأ ةراضشإأ سسمأأ لوأأ طوعجأو
عبطو دأدعإأو ميمضصت ةيلمعل يمضسرلأ

ميل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘ضش ي˘نا˘ح˘ت˘مأ ع˘ي˘ضضأو˘م
ةرود ايرولاكبلأ ةدا˘ه˘ضشو ط˘ضسو˘ت˘م˘لأ

قيرفل هتنياعم لÓخو.0202 ربمتبضس
تأراطإأو ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ي˘ضشت˘ف˘م
نأو˘يد˘لأ لا˘م˘عو ي˘ف˘ظو˘مو ةذ˘تا˘ضسأأو
تاقبا˘ضسم˘لأو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
لذبت يتلأ دوهجلاب ريزولأ داضشأأ,ةبقلاب
ة˘ط˘ح˘م ل˘ك ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لأ سصخ˘˘ت
تا˘ي˘ح˘ضضت˘˘لا˘˘ب ا˘˘هو˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لأ
حاجنإأ ليبضس يف ةمد˘ق˘م˘لأ ة˘م˘ي˘ضسج˘لأ

ةبضسانملاب طوعجأو دكأأو .ةيلمعلأ هذه
فورظلأ ل˘ظ ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لأ ة˘ي˘ضسا˘ضسح
ع˘ضضو˘لأ ءأر˘ج ة˘ن˘هأر˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘ضسلأ
رأرغ ىلع اندÓب هضشيعت يذلأ يحضصلأ

ل ةيحضضتلأ هذه نأأ أربتعم ،ملاعلأ لود
ةمدخ ليبضس يف اينطو ابجأو لإأ ودعت
نا˘˘م˘˘ضضو ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘لأ

ةقضشم مغر تاناحتملأ هذه ةيقأدضصم
مقاطلأ لاطيضس يذ˘لأ ر˘ج˘ح˘لأو لز˘ع˘لأ
ع˘ي˘ضضأو˘˘م˘˘لأ دأد˘˘عإأ ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ضشم˘˘لأ

طضسوتم نأاب ريزولأ فضشكو.اهعبطو

ايموي ةعاضس21 غلبيضس لمعلأ تاعاضس

سسمأأ لوأأ نم أءدب ،اموي63 رأدم ىلع

71 سسيمخلأ موي ةياغ ىلإأ سسيمخلأ

ةلزعو قلغم وج يف0202 ربمتبضس
ا˘م˘م .ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع ة˘˘ما˘˘ت
ةيلوؤوضسملأ حورب ي˘ل˘ح˘ت˘لأ بجو˘ت˘ضسي
ة˘ب˘ظأو˘م˘لأو ة˘˘يد˘˘ج˘˘لأو طا˘˘ب˘˘ضضنلأو
ماظنلأ قيبط˘ت˘ب ر˘م˘ت˘ضسم˘لأ ز˘ي˘كر˘ت˘لأو
.«زكرم˘لأ ر˘ي˘ي˘ضست˘ب سصا˘خ˘لأ ي˘ل˘خأد˘لأ

اهلÓخ نم هجو ةضصرف ةرايزلأ تناكو
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ة˘نأا˘م˘˘ط˘˘ل ة˘˘لا˘˘ضسر ر˘˘يزو˘˘لأ
أذكو نيناحتملأ زايتجأ ىلع نيلبقملأ

ذاخ˘تأ م˘ت د˘ق ه˘نأا˘ب أر˘كذ˘م ،م˘ه˘ئا˘ي˘لوأل

نم ةيحضصلأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ عيمج
دعأأ مراضص يحضص لوكوتورب لÓخ
ةياعر نامضضل سضرغلأ أذهل اضصيضصخ
ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لو م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘ضسو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ضص
نيلوؤوضسملأو نيفرضشملأو ن˘ير˘طؤو˘م˘لأ

رهضسي ن˘م ل˘كو لا˘م˘ع˘لأو ةذ˘تا˘ضسألأو
يوبرتلأ دعوملأ أذه حاجن نامضض ىلع
لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لأ تأذ هو˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك.ما˘˘˘ه˘˘˘˘لأ
ة˘لود˘لأ ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لا˘˘ب
حاجنل تامزلتضسملأ لك ريفوت فدهب
ةقلعتملأ ةيدعبلأو ةيلبق˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةفاكو ني˘نا˘ح˘ت˘ملأ ر˘ي˘ضسو ر˘ي˘ضضح˘ت˘ب
أذه يف أركذم.ةلضصلأ تأذ تايلمعلأ
هذ˘ه ة˘ي˘قأد˘ضصم نا˘م˘ضض نأا˘ب قا˘˘ي˘˘ضسلأ
فرط نم مامتهأ لحم يه تاناحتملأ
ناحتمأ نأ ركذي.ةيمومعلأ تاطلضسلأ
ىرجيضس طضسوت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘ضش

9 ءاعبرألأ ىلإأ7 نينثإلأ نم ةيأدب

ةداهضش نا˘ح˘ت˘مأ ا˘مأأ،0202 ربمت˘ب˘ضس
نم هئأرجإأ خيرات ددح دقف ايرولاكبلأ

ربمتبضس71 سسيمخلأ ىلإأ31 دحألأ
ىلع فرضشملأ مقاطلأ لخدو .لبقملأ
ع˘ي˘ضضأو˘˘م ع˘˘ب˘˘طو دأد˘˘عإأو م˘˘ي˘˘م˘˘ضصت
طضسوتملأ ميل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘ضش ي˘نا˘ح˘ت˘مأ

0202 ةرود˘ل ا˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘ضشو
ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف لز˘˘ع˘˘لأ
.تاقباضسملأو تاناحتمÓل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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مويلا ئطاوسشلاو دجاسسملا حتف ةبسسانمب

 ةياقولا تاءارجإل نيفلاخملا دعوتي دارج
ةيشساق تابوقعب «انوروك» سسوريف نم

ىلع،هيفرتلا تاءاسضفو ئطاوسشلاو ،دجاسسملا حتف ةيسشع ،يمومعلا نويزفلتلا هب سصخ حيرسصت يف ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ددسش
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ع˘ي˘م˘جو ة˘م˘˘ئألأ لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ ا˘˘عأدو
ى˘لإأ ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
سسيضسحتب ىعضسملأ أذه يف طأرخنإلأ
˘مأر˘˘ت˘˘حإأ ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ضصم˘˘لأ
رودب سصاخ˘لأ ي˘ح˘ضصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘لأ
هب رمت يذلأ فرظلأ أذه يف ةدابعلأ
ئطأوضشلأ حتف سصوضصخب امأأ.رئأزجلأ

دد˘ضش ،ه˘ي˘فر˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ضست˘لأ تأءا˘ضضفو
ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع دأر˘˘ج
نأأ أدكؤوم .رذحلأو ةظقيلاب نينطأوملأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘حإأ مد˘ع
قلعت ام ة˘ضصا˘خ ة˘مو˘كح˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘ضضو
عانقلأ ءأدترأو ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب
تأءأرجإلأ هذهل ةفلاخم يأأو ،يقأولأ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةرور˘˘ضضلا˘˘ب يدؤو˘˘ي˘˘ضس
.ن˘ي˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لأ د˘˘ضض ة˘˘ي˘˘عدر تأرأر˘˘ق
نأأ لوألأ ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘˘ضشأأ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك

تاباضصإلأ ددعب ةضصاخلأ تايئاضصحإلأ
رئأزجلأ يف انوروك سسوريفب ةدكؤوملأ
نأأ ريزولأ حضضوأأو .سضفخنتو عفترت
ةيمومع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلا˘ب ع˘فد ر˘مألأ أذ˘ه
ىضشا˘م˘ت˘ت ةد˘يد˘ج تأءأر˘جإأ ذا˘خ˘تأ ى˘لإأ

حتفلاب ةيأدب ،ماعلأ يحضصلأ عضضولأو
ئ˘طأو˘ضشلأو د˘جا˘ضسم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ

ةعاضسلأ ىلع رجحلأ ةيأدب ةرتف ديدمتو
نإأ دأر˘ج لا˘قو .Ó˘˘ي˘˘ل ر˘˘ضشع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘لأ
ة˘مزألأ ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف تح˘ج˘ن ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ءا˘بو ي˘ضشف˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘˘ح˘˘ضصلأ

دو˘جو لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ د˘˘كأأو .ا˘˘نورو˘˘ك
تاضسضسؤوم فلتخ˘م ن˘ي˘ب م˘ئأد ق˘ي˘ضسن˘ت
فأرضشإأ تحت يعامجلأ لمعلأو ةلودلأ

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو
جئاتن قيقحتب حمضس ام ،نوبت ديجملأ
ةدئافلاب تداع نأديم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإأ

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
لمعلأ ةيجهنم نأأ فاضضأأو .تلاجملأ

ةمزألأ ةيأدب ذنم ةلودلأ اهتنبت يتلأ
جئاتن تطعأأو ةمهم تناك ،ةيحضصلأ
ةبقأرملأ لضضفب نأدي˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإأ
يف ا˘نورو˘ك ءا˘بو رو˘ط˘ت˘ل ةر˘م˘ت˘ضسم˘لأ
مئأدلأ قيضسنتلأو ةظحلب ةظحل رئأزجلأ
تحت ةلودلأ تاضسضسؤوم فلتخم نيب
ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر فأرضشإأ
دبع ،لوألأ ريزولأ فضسأاتو أذه .نوبت
،ةلولأ قيبطت رخأات نع دأرج زيزعلأ
سسي˘ئر ا˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓخ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

6 ذنم ةلولأ عم ةموكحلل عامتجأ لوأأ
ريزولأ اهاقلأأ يتلأ ةملكلأ يفو .رهضشأأ
نأونع انيضسن» لاق ةلولأ مامأأ لولأ
ذيفنت ىدمل مييقت ءاقل وهو ىقتلملأ
لك علطأ ،ةيروهمجلأ سسيئر تاهيجوت
،ةرأزولأ لضصت يتلأ ريراقتلأ ىلع ةليل

02 وأأ01 نيمقر ىلأ لأ لضصن مل
دأر˘ج فا˘ضضأأو .«ر˘ث˘كلأ ى˘ل˘ع ة˘ئ˘م˘لا˘ب

نأأ عا˘م˘ت˘جلأ أذ˘ه د˘ن˘ع ى˘ن˘م˘تأأ تن˘˘ك»

ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 م˘ت˘ق˘˘ب˘˘ط م˘˘كد˘˘جأأ
سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘ت˘˘لأ
عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ لوأأ لÓ˘˘خ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك .«ةلو˘لأ ع˘م ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
نع ،دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ،لوألأ ر˘يزو˘لأ
نولقرعي نيذلأ نييطأرقوريبلأ سضعب
,ةموكحلأو ةيروهمجلأ سسيئر راضسم
فورظب انررم حيحضص» دأرج لاق ثيح
كلذ˘ك كا˘ن˘ه ن˘كل ،ة˘ي˘لا˘˘مو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضص
نوي˘طأر˘قور˘ي˘بو ي˘طأر˘قور˘ي˘ب ق˘ط˘ن˘م
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر را˘ضسم نو˘ل˘قر˘ع˘ي
ىوتضسملأ ىلع تأراطلأو ةموكحلأو
لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ فا˘˘ضضأأو .«ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
ا˘ه˘كو˘ل˘ضسب د˘ير˘ت ل ة˘ي˘طأر˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لأ»
فأدهأأو ةيجه˘ن˘مو ةر˘ي˘تو ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘طو
ءأوضس ام ةيعضضو نم جورخلل ةددحم
وأأ ةيلحملأ ةيمنتلأ وأأ لظلأ قطانم يف
.«ةنمقرلأ

ءاقللا اهب جرخ يتلا تايسصوتلا يه هذه
ةلولاب ةموكحلا عمج يذلا

ةيمنتل سصاخ قودنشص ثادحتشسا
حاجنإا ىلع لمعلاو ّلظلا قطانم

لبقملا يعامتجإلا لوخدلا
ةطخ عشضوو ةيعيبطلا ثراوكلا نم «انوروك» ءابو رابتعا ^

يحشصلا رجحلا نم جورخلل
راشسم يف نطاوملا كارششإاو ةينمألا تاططخملا ةنرشصع ^

تاكلتمملا ةيامح
قودنضص ثأدحتضسأ ةلولاب ةموكحلأ عمج يذلأ ءاقللأ جرخ

05ـب يلوأأ يلام فÓغ هل دضصُر ،ّلظلأ قطانم ةيمنتل سصاخ

.ةلئاع فلآأ9 نع ديزي ام تايجاح ةيطغتل رانيد نويلم
ر˘ق˘ف˘لأ بو˘ي˘ج د˘يوز˘ت قود˘ن˘˘ضصلأ أذ˘˘ه ة˘˘م˘˘ه˘˘م نو˘˘كت˘˘ضسو
ةيلحملأ ةيمنتلأ يتماعد زيزعت ربع ،ةيرورضضلأ تامدخلاب

ديفتضستضس ةلئاع فلآأ9 نع وبري ام ّنأأ ثيح ،رامثتضسلأو
حرت˘قأو.ّل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘ب سصا˘خ˘لأ قود˘ن˘ضصلأ تأرد˘ق˘م ن˘م
يدانب ممألأ رضصق يف ةلولاب ةموكحلأ ءاقل يف نوكراضشملأ
تايلولل نييذيفنتلأ ن˘ير˘يد˘م˘ل˘ل سضيو˘ف˘ت ح˘ن˘م ،ر˘بو˘ن˘ضصلأ
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسلا˘ج˘م˘لأ دأد˘ضسنأ لا˘ح ي˘ف ع˘يرا˘ضشم˘لأ د˘ي˘ضسج˘ت˘ل
نوكراضشملأ اهعفر يتلأ تايضصو˘ت˘لأ ي˘ف ءا˘جو .ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ
لظلأ قطانمل ةينطولأ ةيقاطبلأ ثيدحتو نييحت ىلإأ ةوعدلأ

عيراضشملأ هذه فييكتو ،ةلجع˘ت˘ضسم˘لأ ع˘يرا˘ضشم˘لأ د˘يد˘ح˘تو
يلأولأ ةطلضس تحت ةيلآأ ءاضشنإأو ةقطنم لك ةعيبط بضسح
ةيجيتأرتضسأ عضضو بناج ىلإأ ،عيراضشملأ هذه ذيفنت ةعباتمل
ةفاكل ةينطولأ ةيجيتأرتضسإلأ نمضض قطانملأ هذهل ةيومنت
زاغلنوضس ةكرضشل سصيخرتلأ حنم ىلإأ ةفاضضإلاب.تاعاطقلأ
اهديوزت ّمت يتلأ قطانملأ نم عيمملأ زاغلأ تاطحم لقنب
ديمجتلأ عفر بناج ىلإأ ،دعب دّوزت مل ىرخأأ ىلإأ ،تاكبضشلاب

قطانم يف لقنلأ ةكبضش زيزعتل يعامجلأ لقنلأ سصخر نع
تأءأرجإأ ذيفنتو مييقت˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ة˘ضشرو˘لأ تجّو˘تو.»ل˘ظ˘لأ
ديفوك» ءابو رابتعأ» ىلإأ ةوعدلاب انوروك ءابو نم ةياقولأ

جورخلل قيرط ةطخ عضضوو ةيعيبطلأ ثرأوكلأ نم «91
سصحفلل لاعف ماظن عضضو بناج ىلإأ ،يحضصلأ رجحلأ نم
ىلع طغضضلأ فيف˘خ˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘قو ة˘ي˘كو˘ل˘ضس ر˘ي˘بأد˘ت ءا˘ضسرإأو
جئاتنل يرودلأو مئأدلأ مييقتلأو ،ةيئافضشتضسلأ تاضسضسؤوملأ

نييعامتجلأ نيضصت˘خ˘م˘لأ كأر˘ضشإأ ع˘م ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم
دضض ةيعدرلأ تأءأرجإلأ ديدضشت حأرتقأ ّمت امك ،نييناضسفنلأو
.ةئيضسلأ ايأون˘لأ با˘ح˘ضصأأو ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ

سصا˘˘خ˘˘ضشألأ ن˘˘مأأو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ لو˘˘خد˘˘لأ سصو˘˘ضصخ˘˘˘بو
ةطقن قلخ حأرتقأ ّمت ،تاباغلأ قئأرح ةبراحمو تاكلتمملأو
ةحضصلأ عاطقو ةيوبرتلأ تاضسضسؤوملأ نيب ةمئأد لضصأوت
ددع سضيفخت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ع˘م ،ة˘ي˘ضسرد˘م˘لأ ة˘ح˘ضصلأ م˘عد˘ل
لجأ نم مأودلاب لمعلأ ماظن قÓطإأو ماضسقألاب ذيمÓتلأ
،يعامتجلأ دعابتلأ يف لثم˘ت˘م˘لأ ي˘ئا˘قو˘لأ أأد˘ب˘م˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
تحر˘ت˘قأو .ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘مو
نم نيديفتضسملأ ةمئاق يف رظنلأ ةداعإأ اًضضيأأ تايضصوتلأ

ن˘ي˘ب ة˘يرود تأءا˘ق˘ل د˘ق˘عو ي˘ضسرد˘م˘لأ ن˘ما˘ضضت˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
لاضصتأ تأونق حتفو يندملأ عمتجملأو ةيلحملأ تاطلضسلأ
ىلإأ ،لامعلأ يلثممو تاباقنلأو ءايحألأ يلثمم عم ةمئأد
ليعفت لÓخ نم ءاي˘حألا˘ب ة˘ي˘ن˘مألأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لأ ز˘يز˘ع˘ت بنا˘ج
راضسم يف نطأوملأ كأرضشإأو ةينمألأ تاططخملأ ةنرضصعو
ةيجيتأرتضسأ عضضول نوكراضشملأ عفأرو .تاكلتمملأ ةيامح
ريكفتلأو ،ةدّحوم تانايب ةدعاقب ةميرجلأ ةحفاكمل ةينطو
،يعمتجملأ فنعلأو ةم˘ير˘ج˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل د˘ضصر˘م ءا˘ضشنإأ ي˘ف
تاياعدلأ ةهجأومل يقابتضسلأ لمعلأ فيثكت ىلإأ ةفاضضإلاب
ثدأو˘ح ن˘م ة˘يا˘قو˘لأو ل˘خد˘ت˘لأ ل˘ئا˘ضسو ثيد˘ح˘تو ة˘بذا˘كلأ
ىلع نوكراضشملأ دكأأ ،تاباغلأ قئأرح سصخي اميفو .رورملأ

تاباغلأ ةيامحل ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ح˘ت ةرور˘ضض
نم يلأولأ ةضسائر تحت تايلولاب ةظقي ايÓخ ليكضشتو
يمأرجإلأ عباطلأ تأذ قئأرحلأ يف ةيروف تاقيقحت حتف لجأأ

يئأوضشعلأ نأرم˘ع˘ل˘ل يرو˘ف˘لأ ف˘ي˘قو˘ت˘لأو ة˘با˘قر˘لأ ز˘يز˘ع˘تو
عم يرأوجلأ يضسيضسحتلأ لمعلأ فيثكت بناج ىلإأ ،تاباغلاب
±.S°∏«º.قئأرحلأ هذه نم ةياقولل نطأوملأ

ةيئابولا ةيعسضولا روطت بسسح اقحل هنع نلعيسس ايروسضح سسوردلاب قاحتللا

يراجلا توأا32 موي دعب نع ميلعتلا ةلشصاومو يمشسرلا يعماجلا لوخدلا

تاقباسسملاو تاناحتمإلل ينطولا ناويدلا رقمب  لماك لزع يف لخد ةيلمعلا ىلع فرسشملا مقاطلا

«مايبلا» و «كابلا» عيشضاوم عبطو دادعإا ةيلمع قÓطنا ةراششإا حنمي ةيبرتلا ريزو

مداقلا  يعامتجإلا لوخدلل ابسسحت

 «انوروك» سسوريف نم يئاقو لوكوتورب
ينهملا نيوكتلا زكارمو تاعماجلاو سسرادملا ةفاكب

انوروك سسوريف ءابو نم يئاقو يحضص لوكوتورب عضضو نع سسمأأ لوأأ زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ نلعأأ
. مداقلأ  يعامتجلأ لوخدلل ابضسحت , ينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأو ةيعماجلأو ةيوبرتلأ تاضسضسؤوملأ ةفاكب
ديجلأ ميظنتلأ ةرورضض ىل˘ع ةلو˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لأ ءا˘ق˘ل لا˘غ˘ضشأأ ما˘ت˘خ ي˘ف ا˘ها˘ق˘لأأ ة˘م˘ل˘ك ي˘ف دأر˘ج دد˘ضشو
عضضو متيضس هنأ قايضسلأ أذه يف أزربم ةمداقلأ ةينطولأ تاناحتملأو يضسردملأ لوخدلل  مكحملأو
نيوكتلأو ميلعتلأ زكأرمو ةيعماجلأو ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م ل˘كب ي˘ح˘ضص ي˘ئا˘قو لو˘كو˘تور˘ب
راطإلأ سسفن يف ةلولأ لوألأ ريزولأ اعدو.مهئايلوأأو ذيمÓتلأ ىدل نانئمطأ كانه نوكي ىتح, نيينهملأ
. لبقملأ يضسردملأ لوخدلأ حاجنإل ةيرضشبلأو ةيداملأ لئاضسولأ ةفاك  ةئبعت  ةرورضض ىلإأ

S°∏«º.±



يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ  51GChä 0202Gd©óO 2606 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 ةيلو84 يف يرئإزجلإ ينطولإ كنبلإ ىوتشسم ىلع لبقملإ ربمشسيد ةياهن يف ممعتشس

 تامدخ رفوتسس ةيكنب ةلاكو23
لبقملا ربمتبسس ةياهن ةيمÓسسإلا ةفريسصلا

ماعطإلإو ءإويإلإ و لقنلإ ماهمب لفكتتشس

يئادتبإلا روطلا ىوتسسم ىلع ةيسسردملا تامدخلاب ةسصاخ ةينطو ةسسسسؤوم ءاسشنإا

ناطرشسلإ جÓع ةيودأإ لاجم يف عيراششم4 اهنيب نم

ةيودألا ةعانسص لاجم يف اعورسشم04 قÓطإل رسضحت ةموكحلا

هنأإ ةيعإذإإ تاحيرشصت يف لوألإ صسمأإ ،يرئإزجلإ ينطولإ كنبلل ةيزكرملإ ةيريدملاب ةيمÓشسلإ ةفريشصلإ ةريدم ةينماثع ةنيمأإ تفششك
23 ىلإإ لبقملإ ربمتبشس ةياهن يف لشصتل ،تلاكولإ ديدع ىوتشسم ىلع ةيمÓشسإلإ ةفريشصلإ تامدخ حتف لبقملإ عوبشسألإ لÓخ متيشس

 .ةيلو84 ىوتشسم ىلع لبقملإ ربمشسيد ةياهن يف ممعت نأإ ىلع ةلاكو

¯ S°∏«º.±

نأأ ة˘ي˘ن˘ما˘ث˘ع ة˘ن˘ي˘مأأ تح˘سضوأأو
هتاجت˘ن˘م حر˘ط˘ي نأأ ل˘ب˘ق كن˘ب˘لأ
قوسسلل ةسسأردب ماق ،ةيمÓسسلأ
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ ح˘˘ئأر˘˘سش د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ةفريسصلل ةعلطت˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
تاجوتن˘م حأر˘ت˘قأو ة˘ي˘مÓ˘سسلأ

ةريسشم ، تاعلطتلأ هذهل اقفو

ةلحرم يف تاجتنم9 حرط ىلإأ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘سسم˘خ ، ى˘˘لوأأ
تا˘˘مد˘˘خ م˘˘سضتو ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
عأديإأ ) بل˘ط˘لأ تح˘ت تا˘ج˘ت˘ن˘م
تقو يأأ يف اهبحسسو لأوملأ

با˘˘˘˘سسحو.(ةدا˘˘˘˘˘يز يأأ نود˘˘˘˘˘بو
هجوم وهو بلطلأ تحت عئأدو
اهل سسيل يتلأ تائيهلأو دأرفأÓل
، تايعمجلا˘ك ة˘يرا˘ج˘ت سضأر˘غأأ
يرا˘ج˘لأ با˘سسح˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ
را˘ج˘ت˘ل˘˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ ي˘˘مÓ˘˘سسإلأ

باسسحو ،ةيحبرلأ تاسسسسؤوملأو
نيتغي˘سصب ي˘مÓ˘سسإلأ ر˘ي˘فو˘ت˘لأ
حابرأأ نودب بلطلأ تحت ىلولأ

نيب حوأرت˘ت حا˘برألا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأو

ةدم بسسح ة˘ئا˘م˘لا˘ب09و05
أأد˘˘ب˘˘م ق˘˘فو لأو˘˘مألأ د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ت

تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ا˘˘مأأ .ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لأ
ي˘ه˘ف ، تÓ˘يو˘م˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلأ ةر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م بسسح
ي˘ن˘طو˘لأ كن˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسلأ
اهنم ة˘ثÓ˘ث ، ة˘ع˘برأأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ

غ˘˘ي˘˘سص ي˘˘هو دأر˘˘فأÓ˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م
ءأر˘سشل ة˘ح˘بأر˘م˘لأو  ة˘ح˘بأر˘˘م˘˘لأ

ةرايسس ءأرسشل ةحبأرملأو نكسسم

ةيلزنمورهكلأ تأزيهجت ءأرسشو
ة˘غ˘ي˘سصلأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ثا˘˘ثألأو
يهتنملأ راج˘يإلأ ي˘هو ة˘ع˘بأر˘لأ
نيينهم˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لأ  كي˘ل˘م˘ت˘لا˘ب
ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سصلأ تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلأو
طورسشلأ نأاسشبو .ةط˘سسو˘ت˘م˘لأو
ن˘ع تا˘حور˘سشلأ ة˘فا˘ك ي˘ق˘ل˘˘تو
ةيمÓسسإلأ ةفر˘ي˘سصلأ تا˘ج˘ت˘ن˘م

ىلإأ نطأوم˘لأ ة˘ي˘ن˘ما˘ث˘ع تلا˘حأأ،
ةثدحتسسملأ ةينورتكللأ ةبأوبلأ

ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘˘لأ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لأ كن˘ب˘ل˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللأ
نأأ ى˘˘لإأ ةر˘˘ي˘˘سشم ، ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
أدج ةطيسسب ةبولطملأ طورسشلأ

رجألأو ،نسسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘م
.يرهسشلأ
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تاعامجلأو ةيلخأدلأ ريزو نلعأأ

لامك ميل˘قإلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ة˘˘سسسسؤو˘˘م ءا˘˘سشنإأ ن˘˘˘ع دو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب

تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

يئأدتبلأ روط˘لأ ي˘ف ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ

˘ما˘ع˘طإلأ ما˘ه˘م ا˘ه˘ل ل˘كو˘ت ثي˘ح

ةي˘سضا˘ير˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأو ل˘ق˘ن˘لأو

ةملك يف دوجلب لاقو .ةيفاقثلأو

ةموكحلأ ءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأأ

تاحÓسصإÓل اقيبطت» هنأأ ةلولاب

رييسست نيسسحتل ةيمأرلأ ةموكحلأ

روطلأ يف ةي˘سسرد˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ترر˘˘ق ،ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ

ةيمومع ةسسسسؤوم ءاسشنإأ ةيمومعلأ
«ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو
لكو˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لأ تأذ نأأ أزر˘ب˘م
سسرأد˘م˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ما˘˘ه˘˘م» ا˘˘ه˘˘ل
و ل˘ق˘ن˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ
ةطسشنألأ أذكو ماعطلأو ءأويلأ
.«ةيهيفرتلأو ةيسضايرلأو ةيفاقثلأ

سصنلأ نأا˘ب ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو د˘كأأو
وه ةسسسسؤوم˘لأ هذ˘ه˘ل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘تو .ة˘˘سسأرد˘˘لأ د˘˘ي˘˘˘ق نآلأ
يسسردملأو يعام˘ت˘جلأ لو˘خد˘ل˘ل
ةيبر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق م˘عد˘ت˘ي˘سس ،مدا˘ق˘لأ

514» اهنم ةديد˘ج ل˘كا˘ي˘ه ةد˘ع˘ب

«ةطسسوتم341و يسسردم عمجم

065و ةيوناث69» ىلإأ ةفاسضإلاب

ةعاق77 » أذكو «يسسردم معطم

ىلإأ ةفاسضإلاب ابعلم34 و ةسضاير

سسف˘ن ي˘˘فو .«ف˘˘سشك ةد˘˘حو98

056» عيزوت ابيرق متيسس راطإلأ

ذيمÓت ةدئافل يسسردم لقن ةلفاح

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو .«ل˘ظ˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

فسشك ،يندملأ عم˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘ي˘قر˘ت

عأديإأ مت ه˘نأأ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ر˘يزو˘لأ

سصاخ ف˘ل˘م0098 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ»

م˘ت «ةد˘يد˘ج تا˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘سسأا˘ت˘ب

0023 دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عأ » هر˘˘˘ثأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ىد˘˘لو .«ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج

حسضوأأ ، عاطقلأ ةنمقر عيراسشم

يف ىلجتي» فلملأ أذه نأأ دوجلب

تاقيبطت ريوط˘تو ع˘يرا˘سشم ةد˘ع
ةدوج نيسسحتب حمسست ةينورتكلأ
ىلأ أريسشم «ةيمومعلأ تامدخلأ
مقرلأ لامعتسسأ ميمعت» متيسس هنأأ
سصخسش لكل ينطولأ ي˘ف˘ير˘ع˘ت˘لأ

هميمع˘ت ل˘ب˘سس ة˘سسأردو ي˘ع˘ي˘ب˘ط
يفو .«ةيونعملأ سصاخسشألأ ىلع
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت˘˘ي˘˘سس را˘˘طإلأ سسف˘˘ن
ءاسضملأ» ـب لمعلأ ةيأدب ةنسسلأ
ة˘˘مد˘˘خ قÓ˘˘˘طإأو ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللأ
ةيندملأ ةلاح˘لأ ق˘ئا˘ثو جأر˘خ˘ت˘سسأ

ديسسلأ هنع فسشك امك «دعب نع
اسضيأأ متيسس هنأأ ىلإأ أريسشم دوجلب
ليه˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘قا˘ط˘ب دأد˘عإأ

.فأرسشتسسلأ ةيلمع
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تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘سصلأ ر˘˘˘˘يزو ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشك

يفطل نامحرلأ دبع ،ةينلديسصلأ

ةرتفلأ يف مت هنأأ دمحاب نب لامج

ديزأأ جاتنإأ توأأ1و  نأوج02 نيب

ةيقأو ة˘ما˘م˘ك نو˘ي˘ل˘م05 نم

،سضير˘ع˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م

ةمل˘ك لÓ˘خ د˘م˘حا˘ب ن˘ب ح˘سضوأأو

ة˘مو˘كح˘لأ عا˘م˘ت˘˘جأ ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأأ

تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ جا˘˘ت˘˘˘نإأ نأأ ةلو˘˘˘لا˘˘˘ب

ءابو نم ةياقولأ يف ةمدختسسملأ

ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تو تفر˘˘˘˘˘˘ع «91-ديفوك»

ن˘م تع˘ف˘˘ترأ ثي˘˘ح, ة˘˘يد˘˘عا˘˘سصت

عوبسسألأ يف ةدحو نويلم12.6

22.8 ى˘لإأ نأو˘˘ج02و41 نيب

91 نيب عوبسسألأ يف ةدحو نويلم

ةيلو تردسصتو .ةي˘ل˘يو˘ج52و
تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ ةرأد˘˘˘سص ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘سس

نويلم51 ـــب تامامكلل ةجتنملأ
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘˘قرألأ بسسح ،ةد˘˘˘˘˘حو
عيراسشملأ لوحو .ريزولأ اهسضرع
عاطقلأ يف ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ
هنأ دمحا˘ب ن˘ب تف˘ل ،ي˘نلد˘ي˘سصلأ

04 قÓ˘˘طإل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ ر˘˘˘ج˘˘˘ي

0202 ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘عور˘˘˘سشم

يف عيراسشم4 اهنيب نم/2202
نا˘طر˘سسلأ جÓ˘ع ة˘يودأأ لا˘ج˘˘م˘˘لأ

نقحلأ دأوم لاجم يف عورسشمو

دأو˘م˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ع˘يرا˘سشم4و
يف نيعورسشمو ةيجولونكتويبلأ

ي˘˘سصح˘˘تو .ن˘˘ي˘˘لو˘˘سسنألأ لا˘˘ج˘˘م

79 يسضاملأ ماعلأ ةياهن رئأزجلأ
ىل˘ع ة˘عزو˘م ة˘يودأأ جا˘ت˘نإأ ةد˘حو

يف ةدحو94 اهنيب نم ،ةيلو12

ي˘ف ةد˘˘حو63و دÓ˘˘ب˘˘لأ ط˘˘سسو

،برغلأ يف ةدحو21 و قرسشلأ
ا˘ه˘سضر˘ع ي˘ت˘لأ تا˘نا˘ي˘˘ب˘˘لأ بسسح
ةموكحلأ عامتجأ نأأ ركذي .ريزولأ
رو˘سضح˘ب ىر˘ج˘˘ي يذ˘˘لأ ةلو˘˘لا˘˘ب
،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ

ةلوو ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘˘سضعأأو

ة˘يز˘كر˘م تأرا˘طإأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
،نيي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘مو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل سصسصخ˘˘م
.ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ىلع عامتجلأ لاغسشأأ روحمتتو
ةيمنتلأ مييقت لوح نيموي ىدم
قطانم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ءا˘˘سصحإلأو ة˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لأ ،ل˘˘˘ظ˘˘˘لأ

تأءأرجإأ ،ةيطأرقوريبلأ ةبراحمو
- ديفوك ءابو راسشتنأ نم ةياقولأ

تأءأرجإلأ ذي˘ف˘ن˘تو م˘ي˘ي˘ق˘ت،91
ةيداسصتقلأ ةيمن˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
لو˘خد˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
.لبقملأ يعامتجلأ

 عمجملل ةعبات عورف ةعبرأإ جامدإإ مت اميف
مألإ ةكرششلإ يف

ءابرهكلاو زاغلا ريتاوف ةميق يه ارايلم07
«زاغلنوسس» نئابز لبق نم ةددسسملا ريغ

ي˘ف «زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ د˘˘كأأ
تأدهاعم ىلع عيقوتلأ سشماه ىلع ةيفحسص تاحيرسصت
يف زاغلنوسس عمجمل ةعبات عورف ةعبرأأ جامدإأ سصخت
ر˘ي˘غ ءا˘بر˘ه˘كلأو زا˘غ˘لأ ر˘ي˘تأو˘ف ة˘م˘˘ي˘˘ق ّنإأ مألأ ة˘˘كر˘˘سشلأ

0202 ةنسس ةيأدب ذنم زاغلنوسس نئابز لبق نم ةددسسملأ

ةميق نأ ثدحتملأ فسشكو .رانيد رايلم07 يلأوح تغلب
لبق نم ةددسسملأ ريغ ءابرهكلأو زاغلأ ريتأوف تاقحتسسم

تلسصو مويلأ ةياغل0202 ةنسس ةيأدب ذنم زاغلنوسس نئابز

ةنسس نم ةرتفلأ تأذ يف تغلب اميف ،رانيد رايلم07 ىلإأ

ريدملأ سسيئرلأ حسضوأأو .رانيد رايلم35 ةبأرق9102
تاقحتسسملأ ةميق عا˘ف˘ترأ نأأ ،زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لأ
تاسساكعنأ ىلإأ دوعي ءابرهكلأو زاغلأ ريتأوفب ةقلعتملأ
يفو.رئأزجلأ اهنم وجنت مل يتلأ ةيملاعلأ ةيحسصلأ ةمزألأ
تأرأرق تدمج زاغلنوسس نأأ ريزولأ دكأأ ،ةلسص يذ قايسس
أريسشم ،ءابولأ ةرتف لÓخ زاغلأو يئابرهكلأ رايتلأ عطق
ىلع رهسست فوسس ءابولأ ءاهتنأ دعبو زاغلنوسس نأأ ىلإأ
تقولأ يف أذه يتأاي .اهنئابز فرط نم اهتاقحتسسم ديدسست
دوقع عيقوت ىلع زاغلنوسس ةسسسسؤوم هيف تمدقأأ يذلأ
ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘عر˘ف تا˘كر˘سش ة˘ع˘برأأ ل˘ت˘كتو جا˘˘مدإأ
ةداعإأو اهميظنت ةعجأرمل مألأ ةكرسشلاب اهقاحلإل زاغلنوسس
رمألأ قلعتيو .ةيحسصلأو ةيلاملأ ةمزألأ لظ يف اهتلكيه
ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأرا˘سشت˘سسلأ و ة˘ع˘جأر˘م˘لأ ة˘كر˘سش ن˘م ل˘كب
بط ةكرسشو زاغلأو ءا˘بر˘ه˘كلأ ر˘يو˘ط˘تو ثح˘ب˘لأ ز˘كر˘مو
مت امك ،لاسصتلأ تاينقتل ةيرئأزجلأ ةكرسشلأ و لمعلأ
تاكرسشلأ هذه يفظوم ليوحتل تايقافتأ ىلع عيقوتلأ
رهاسش» ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ دكأأ امك.مألأ ةكرسشلأ ىلإأ
اهب تماق يتلأ لتكتلأو جامدإلأ تايلمع نأأ ،«سصأرخلوب
نم ثيح, اهعورف ددع نم سصيلقتلل تءاج زاغلنوسس
متيسس هنأأ امك ،ةلثامم ىرخأأ تايلمع اهعبتت نأأ رظتنملأ
تايلمع ليهسستل تأءأرجإلأ ليدع˘تو ج˘ها˘ن˘م˘لأ سصي˘ل˘ق˘ت
دعب هنأأ ثدحتملأ سسفن حسضوأأو أذه .Óبقتسسم جامدإلأ

،زاغلنوسس هتجهتنأ يذلأ يعرفلأ ميظنتلأ نم نيتيرسشع
ةردن ببسسب اهميظنت يف رظنلأ ةداعإأ اهيلع امتحم حبسصأأ
راعسسأأ يف داحلأ سضافخنلأ نع ةمجانلأ ةيلاملأ درأوملأ
زاغلنوسس ةكرسش نأأ أدكؤوم .ةيلودلأ قوسسلأ يف طفنلأ
لوح اهلئاسسو و اهدرأوم زيكرت ةداعإأ روط يف نآلأ دجوت
بلطتي يلاحلأ بعسصلأ عسضولأ نأأ امك ،ةيدعاقلأ اهنهم
ةعباتلأ ىربكلأ تاكرسشلأ رأرغ ىلع زاغلنوسس ةكرسش نم
ةقيرطب اهتلكيه ةداعإأو اهميظنت ةعجأرم ماعلأ عاطقلل

.ةيرذج
S°∏«º.±

رهششأإ6 ةدمل ينمشضلإ ديدمتلإ لمششت
اهلاجآإ تشضقنإ يتلإ صصخرلل ةبشسنلاب

ةملسسملا ءانبلا صصخر لاجآا ديدمت
نارمعلا عاطقل اهسصاسصتخا لوؤوي يتلا

يرسصان لام˘ك ة˘ن˘يد˘م˘لأو نأر˘م˘ع˘لأو ن˘كسسلأ ر˘يزو ه˘جو
يتلأو ةملسسم˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ سصخر لا˘جآأ د˘يد˘م˘ت˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةرأزول نايب بسسح .نأرمعلأ عاطقل اهسصاسصتخأ لوؤوي
اهب رمأأ يتلأ تاهيجوتلأ ريزو نإاف نايبلأ بسسحو .ةيلخأدلأ
ةملسسملأ ءانبلأ سصخرل ينمسضلأ ديدمتلأ لمسشت يرسصان

نع اهلاجآأ تسضقنأ يتلأ سصخرلل ةبسسنلاب رهسشأأ6 ةدمل

12 يف خرؤوملأ02-96 مقر يذيفنتلأ موسسرملأ رودسص

نم دحلل ةيزأرتحلأ ريبأدتلاب قلعتملأو0202 سسرام
هذه لÓخ اهلاجآأ يسضتقت يتلأ وأأ انوروك ءابو راسشتنأ
عأديأ ةرورسض ى˘ل˘ع ةرأزو˘لأ تدد˘سشو .ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
ديدمتلأ ةرتف ءاسضقنأ لبق ،نيينعملأ لبق نم تابلطلأ

،لوعفملأ يراسسلأ ميظ˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘ت˘سسأرد م˘ت˘ي ي˘ت˘لأو
تأءأرجإلأو ريبأدتلأ سسفن ذيفن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ع˘سضو˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
لبق نم ةملسسملأ ءانبلأ سصخرل ةبسسنلاب ركذلأ ةفلاسسلأ
تفاسضأأو .يدل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر وأأ ي˘لأو˘لأ
اهسشيعت يتلأ ةيئانثتسسلأ ةيعسضولأ لظ يف هنأأ ةرأزولأ
ىلع سصرحلأ نم دبل  انوروك ءابو يسشفت ءأرج دÓبلأ

اهنم ةقلعتملأ اميسسل ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ ةعباتم ةلسصأوم
.ريمعتلأ دوقعب

S°∏«º.±
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ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘يو
ىلإا اروف تلقنت ثلاثلا يرشضحلا

نع تاتابثإا تعمجو ةعقاولا ناكم
نع ىفتخإا يذلا هلعافل مرجلا اذه
نأا لبق ةثداحلا ءىداب يف راظنألا
ةرششابم مت امك ،دعب اميف هفيقوت متي
ل˘ي˘كو ن˘م ر˘مأا˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه عدر˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اعدو اذه ،عمتج˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ششم˘لا
ةد˘ع ر˘ب˘ع كو˘ب˘شسيا˘ف˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ط˘˘ششن
اذه ةبقاع˘م ى˘لإا ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘شصن˘م
سضارغأل هلزنم رخشس يذلا لاجدلا
تر˘ششن ا˘م˘ك ةذو˘˘ع˘˘ششلاو ر˘˘ح˘˘شسلا

نع روشص ةد˘ع ة˘ي˘شسب˘ت تا˘ح˘ف˘شص
م˘شسÓ˘ط م˘ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘ع ا˘يا˘˘ح˘˘شض
ن˘ع وأا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ا˘هار˘ي˘ل م˘ه˘ت˘يذأل
كفل مهغ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل م˘ه˘فرا˘ع˘م ق˘ير˘ط
رد˘شصم ا˘ندا˘˘فأاو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ح˘˘شسلا

ةيلول ةيندملا ةيامحلا نم يمشسر
ةدحولا نم تلخدت ةقرف نأا ةشسبت
يف قيرح نع غÓب دعب ةيشسيئرلا

مت نيأا نيتفرغ نم نوكتم لزنم
فلتأا فرغلا دحأاب بشش قيرح دامخإا

امك ةيرحشس مشسÓطو ةميدق بتك

نم75لا يف لجر ةباشصإا لجشس
ى˘ل˘ع ه˘حور˘ج فا˘ع˘شسإا م˘ت ر˘م˘˘ع˘˘لا

ةباتك ةياغ ىلإاو ،سسأارلا ىوتشسم
يف حوتفم قيقحتلاف رطشسألا هذه
ل˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسإل ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه
اذه ليوحت لبق ةينوناقلا تاءارجإلا
ٍزاوم راطإا يفو ،ةلادعلا امأا فلملا
ر˘˘ب˘˘ع ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ئار˘˘شش تعد
ةبراحم ىلإا ةيعامتجلا طئاشسولا

ى˘شصقأا ط˘ي˘ل˘شستو ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
هشسفن هل تلوشس نم لكل تابوقعلا

انلع وأا ارشس سسوقطلا هذه ةشسرامم
قا˘ط˘ن ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي كلذ˘˘ف
نيلاجدلا ىلع ةيئاشضقلا تاعباتملا

سسيمخلا موي ثدح امف ،ةرحشسلاو
هنع مج˘ن ة˘ح˘ي˘شضف ن˘م مر˘شصن˘م˘لا
ىلع ءاشضقلاب ةبلاطملا ةعقر عاشستا

اد˘بأا تم˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا هذ˘˘ه
فلاختو ةيناشسنإلاب لو قÓخألاب

،ةيمÓشسإلا ةع˘ير˘ششلا ءىدا˘ب˘م ل˘ك
ةعباتمو اهعدرب بلاطي نم ريثك
ىري نم كانهو ايئاشضق اهيشسرامم
يف لاعفو يشساشسأا عمتجملا رود نأا

غيلبتلاب ةذوع˘ششلا ر˘هاو˘ظ ة˘برا˘ح˘م
وأا تويبلا يف ءاوشس لمع لك نع
لاعفألا تناك ا˘م˘ث˘ي˘ح وأا ر˘با˘ق˘م˘لا˘ب
نع ثيدحلا قاور يفو ،ةيناطيششلا

داكت ةشسبت يف ةذوعششلا تاشسرامم
رحشسلا مشسÓط نم ولخت ل رباقملا
يف ةنيدم˘لا با˘ب˘شش كرا˘شش ا˘م˘ل˘كف
ةربقمب ةي˘ق˘ن˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تÓ˘م˘ح
ام ر˘ي˘ث˘ك ف˘ير˘خ يد˘ي˘شس وأا ةد˘غا˘ت
لاكششألا عششبأاب مشسÓط نوطقتلي
يه رباقملا نأا رابتعإاب فاشصوألاو
ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ار˘ي˘ثأا˘ت د˘ششألا ة˘ن˘كمألا
هيلع قلطي ام وأا رحشسلا سسوقطب
تقولا ناح دقو ،نوفدملا رحشسلاب

سسكعت يتلا رهاظملا هذه ةحازإل
عمتجملا طبارت لوح ةيبلشس ةروشص
ن˘ع م˘ل˘كت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا˘بو ،ي˘شسب˘ت˘˘لا
عرا˘ششلا تر˘ج˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا
درف وأا سصخشش لك تلعجو يلحملا
عقاو˘م ى˘ل˘ع كا˘ن˘هو كا˘ن˘ه بقر˘ت˘ي
دجي نأا ىشسع يعامتجإلا لشصاوتلا

˘ما˘مأا بشسا˘ن˘م تقو˘لا˘ف ه˘˘ل ارو˘˘شص
نشسب ةحورطم˘لا بلا˘ط˘م˘لا ة˘ل˘م˘ج
د˘شض ة˘مرا˘شصو ة˘˘ي˘˘عدر ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق

ةرتشسدب لوق˘ع˘لا ةرا˘ج˘ت ي˘ن˘ه˘ت˘م˘م
لخدي اذهف ةلشصفمو ةلماشش داوم
هنأا املا˘ط م˘ظ˘ن˘م˘لا مار˘جإلا ن˘م˘شض
تا˘كل˘ت˘م˘مو ة˘مÓ˘شس فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسي
ةيناحورلا تاشسرامملاف سصاخششألا
ني˘طا˘ي˘ششلاو ن˘ج˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب
لÓغتشسإاب ةيح˘بر ةرا˘ج˘ت تح˘ب˘شصأا

هرشسفي ام بشسحب ناميإلا فعشض
نوكي نأا د˘ب Ó˘ف ة˘ع˘ير˘ششلا ءا˘م˘ل˘ع
ة˘يا˘˘م˘˘ح نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت
بشسح نورخآا بهذيو ،سصاخششأÓل
ى˘ل˘ع ة˘ج˘شض ر˘خآا˘ب تا˘عÓ˘ط˘ت˘˘شسا
نأا ،عو˘شضو˘م˘لا لو˘ح كو˘ب˘شسيا˘ف˘˘لا
ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا
نيدلا ميلاعت فلاخت يتلا ةيبلشسلا
نيناوق˘لا ةر˘ت˘شسد بج˘ت ي˘مÓ˘شسإلا
نوشسرامي نيذلا ىلع ىتح ةيعدرلا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘لا ءا˘˘ط˘˘غ تح˘˘ت ةذو˘˘ع˘˘ششلا
ق˘م˘˘ع ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ف ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
سضع˘˘ب ف˘˘ششكي˘˘شس ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءلؤو˘ه˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ند˘˘لا تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
نيدلا˘ب نور˘جا˘ت˘ي يذ˘لا ن˘ي˘لا˘جد˘لا

ةلقو سضعبلا ة˘جاذ˘شس نو˘ل˘غ˘ت˘شسيو
.يعولا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
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تام˘ي˘ق˘م˘لا تا˘ب˘لا˘ط˘لا تد˘بأا
ةرجوأا ةوخألا ةيعماجلا ةماقإلاب
نم ،اريبك ءايتشسا ةنتاب ةنيدمب
،هيلع عÓطإا ىلع نكي مل ءارجإا

تاذ نم تابلاط تأاجافت ثيح
عاجرتشسا ةلواحم لÓخ ،ةماقلا
،فرغلاب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ن˘ه˘شضار˘غأا
قلعت˘ت ة˘يودأاو سضار˘غأا د˘جاو˘ت˘ب

ىلإا ةفاشضإلاب،91 ديفوك ءابوب
ليفاجلا ةدام عقبو ةيعيبط داوم
يذ˘لا ر˘مألا ،ن˘ه˘شضار˘˘غأا ى˘˘ل˘˘ع
افوخت تابلاطلا هلÓخ نم تدبأا

ءابولا ىودع لاق˘ت˘نا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
نهنقفار نيذ˘لا م˘ه˘يوذو ن˘ه˘ي˘لا
نهشضارغأا عاجرتشسا ةيلمع يف
ةلحرمك ،ةيعماجلا تاماقلا نم
ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث

لامكتشساب سصاخلا لوكوتوربلا
مشسوم˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘شساد˘شسلا

،9102/0202 ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
مكحبو ،ةعلطم رداشصم بشسحو
ةو˘خألا ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإلا نأا
تا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘لا يو˘˘˘ح˘˘˘ت ةر˘˘˘جوأا
نهيلع رذعت يتاوللا تايبنجلا
لودلا ىلا لقنتلا ءابولا ببشسب
تبيشصا دق˘ف ،ا˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا
رمألا ،انوروك سسوريفب نهادحا
ة˘ما˘قلا ةرادا ى˘ل˘ع م˘˘ت˘˘ح يذ˘˘لا

نود ةفرغلاب ةريخلا هذه لزع
سضار˘˘غا ن˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا غار˘˘˘فا
بشضغ نم داز امو ،تابلاطلا
مدع ،ةفرغلا تابحاشص تابلاطلا
،نهتفر˘غ لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب ن˘ه˘غÓ˘با

اهيل˘ع نر˘ث˘ع ي˘ت˘لا را˘ثآلا ىد˘ع
ق˘˘با˘˘شس د˘˘جاو˘˘ت تب˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو
ن ءاود نم ،اهب انوروك ىشضرمل

ل˘خاد با˘ششعألا ن˘م لو˘ل˘˘ح˘˘مو
يتلا مقعملا عقب اذكو ،ةروراق
،نه˘شضار˘غأا ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ثآا تي˘ق˘ب
ردجألا نم ناك هناف نهبشسحو
ةباشصملا ةبلاطلا لزع ةرادإلاب
سضار˘غا ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ة˘˘فر˘˘غ˘˘ب
كا˘˘ن˘˘ه نأا م˘˘كح˘˘ب تا˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘لا

مت يتلا ةيواخلا فرغلا تارششع
تا˘ب˘لا˘ط˘لا سضار˘غأا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسا

هذه ةثداحلا تثدحا دقو ،اهنم
سسو˘ف˘ن ي˘ف فو˘خ˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
هذ˘ه˘ب تا˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لا
نه˘ت˘با˘شصإا ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ةر˘ي˘خألا
م˘˘˘غر ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ابنجت اهب نمق يتلا تاطايتحلا
موللا ل˘ك ن˘ي˘ه˘جو˘م ،ة˘با˘شصإÓ˘ل
مه˘ب˘شسح تم˘ت˘كت ي˘ت˘لا ةرادإÓ˘ل

دجاوتب نهملعت ملو رمألا ىلع
يوحت ةفر˘غ˘ب ا˘ه˘لز˘عو ة˘با˘شصم

نهشضرعي ام ،تابلاطلا سضارغا

،ة˘˘با˘˘شصلا ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

تا˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م نأاو ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ

لÓ˘خو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا

تددح يتلا ةقبا˘شسلا ا˘ه˘تا˘نÓ˘عإا

دق سضارغألا عاجرتشسا ةدم اهيف

مهشضار˘غأا نأا˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا تنأا˘م˘ط

يف نوشصلاو ظفحلا يف ىقبتشس

ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا ى˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ع˘˘ت لا˘˘ح

ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإلا˘ب قا˘ح˘ت˘لإلا

تايناكملا مامأا ،ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘شسل

،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘توا˘ف˘ت˘م˘لا

ءابولا اهقلخ يتلا لقنلا ةمزاو

م˘˘هرو˘˘˘شضح ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا مد˘˘˘عو

ةبلطلل ةبشسنلاب اميشس ،تاماقإÓل

ةوراجملا تايلولاب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

.ةنتاب ةيلو نع ةديعبلاو

ةفرغلا ةبحاصص ءايتصسا تراثأا ةثداحلا

ةنتابب ىرخأإ ةبلاط سضإرغأإ يوحت ةفرغب سسوريفلاب ةباصصم ةيبنجأإ ةبلاط لزع
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ةليشصح لجيج ةيلو تلجشس
تاباشصإلا نم ةد˘يد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘م

84 ـلا لÓخ انوروك سسوريفب
ميطحت لشصاوتل ةيشضاملا ةعاشس
ـلا ةبتع نم بارتقإلاو ماقرألا

يف اهعشضي ام وهو ةباشصإا005
ثي˘˘ح ن˘˘م تا˘˘يلو˘˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م
تا˘با˘شصإÓ˘ل ي˘مو˘ي˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا
سسي˘ل تقو ى˘˘لإا تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ىلعو .ةمئاق˘لا ل˘يذ ي˘ف د˘ي˘ع˘ب˘ب

ةي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا رار˘غ
تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا ر˘˘˘ششؤو˘˘˘˘م ل˘˘˘˘شصاو

ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفب
تفÓ˘لا هدو˘ع˘شص ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو
ـلا لÓخ ةيلولا تشصحأا ثيح

نع لقيلام ةيشضاملا ةعاشس84

اهنم81 ةدكؤوم ة˘با˘شصإا44
ر˘ي˘ششب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع تل˘˘ج˘˘شس
تلجشس اميف ةيليم˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م
ييفششتشسم ىوتشسم ىلع ةيقبلا
ل˘ج˘ي˘ج˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘شصلا

، ريهاط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘شسلا بود˘ج˘مو
أاوشسلا ةليشصحلا هذه تربتعاو
ةر˘ي˘خألا ة˘ع˘ب˘˘شسلا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ
ةيلولاب تاباشصإلا تفرع امدعب
عوب˘شسألا لÓ˘خ ا˘ي˘ب˘شسن ا˘ع˘جار˘ت

ةبت˘ع تح˘ت ا˘ه˘لوز˘ن˘ب ي˘شضا˘م˘لا
دحاولا مويلا يف تاباشصإا رششعلا
تاباشصإلا يلا˘م˘جا ع˘ف˘ترا د˘قو.
بشسح لجيجب انوروك سسوريفب

534 ىلإا ةيمشسرلا تايئاشصحإلا
لاوز ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا كلذو ة˘˘با˘˘شصإا
فراشش ني˘ح ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا

005 ـلا ى˘ل˘ع تا˘˘با˘˘شصإلا دد˘˘ع
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ما˘˘˘قرألا بشسح ة˘˘˘با˘˘˘شصا
ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
اذه .ةيلولاب ة˘ي˘ب˘ط˘لا طا˘شسوألا

ةيراوجلا تادايعلا تعرشش دقو
ماشسقأا حتف ررق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ب˘شسلا
ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكل˘˘˘ل

ليعفت يف اهب انوروك سسوريفب
تايلمع ةرششابمو ةريخألا هذه
ى˘ل˘ع ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘ع ف˘ششكلا

يديشسب ةيراوجلا ةدايعلا رارغ
دلوأا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع اذ˘˘˘كو فور˘˘˘ع˘˘˘˘م
مهاشسي نأا هنأاشش نم ام ركشسع
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا
لبق˘ت˘شست ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا ة˘يلو˘لا

ةلاح001و05 نيب ام ايموي
ببشست يذلا رمألا اهيف كوكششم
ىع ريبك ظاظتكا ثودح يف
هذهب «انوروك» ماشسقأا ىوتشسم
.ةيحشصلا تاءاشضفلا

 اهلمع رصشابت ةيراوجلا تادايعلاب صسوريفلا نع فصشكلا ماصسقأا

 لجيجب نيموي لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ44 ليجصست

.نيذوعصشملاو نيلاجدلل ةيئاصضقلا تاعباتملا قاطن عيصسوتو رظنلا ةداعإا ىلإا نوعدي نويصسبتلا ..صسيمخلا ةثداح دعب ^

ةنيدمب يبعصش يحب ةيمرم روصصو تاهويديف لوادت رثإا ءاعنصش ةحيصضفل نانعلا كوبصسيافلا داور ،مرصصنملا صسيمخلا ءاصسم قلطأا
هتيب نم لعج ذوعصشم دئاكم اياحصض نع روصصو فصصوي ل دهصشم يف رحصسلاو ةذوعصشلا مصسÓط نم ادج ريثكلاو ريثكلا رهظت ةصسبت
ةيرحصس تاديقعتو مصسÓط راصشتنإا امدعب ةنيطنصسق قيرطب يبعصشلا يحلا ناكصس اهل رفنتصسإا ةثداحلا هذه هصسوقط ةصسراممل اناكم

  .ركولا اذهب قيرح ةثداح تعقو امنيح ،ةماعلا ىأارم مامأا

تاباصصإلا ةمئاق ناردصصتت ةبانعو ةمصصاعلا
ةريخألا ةعاصس42ـلا لÓخ

انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ774
يفاعتم403و تايفو01

سسمأا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ةرازو تف˘ششك

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا774 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘˘لا

هنع فششك ام بشسح كلذو.ةيشضاملا ةعاشس42ـلا لÓخ ،دجتشسملا
راروف لامج روتكدلا ،انوروك سسوريف دشصرو ةعباتم ةنجل سسيئر

ةدكؤوم ةباشصإا46673 ىلإا عفترا تاباشصإلا ددع نأا دكأا يذلا
ىلإا يلامجإلا عفترا دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا.انوروك سسوريفب

ةعاشس42ـلا لÓخ ةديدج تايفو01 ليجشست دعب ةافو ةلاح1531
سسوريف نم ءافششلل تلثامت يتلا تلاحلا ددع تغلب اميف.ةريخألا

دجاوتت يذلا تقولا يف80362 ىلإا لامجإا عفتريل،403 انوروك

فلتخم ربع ةزكرملا ةيانعلا زكارم ىوتشسم ىلع ةلاح64 هيف
تايلو ىوتشسم ىلع ةيئابولا ةيعشضولا نعو.نطولا تايفششتشسم

95ـب تاباشصلا نم ةليشصح ربكأا ةمشصاعلا تلجشس دقف نطولا

ةنتاب ةيلو اهعبتت ةديدج ةباشصا84ـب ةبانع ةيلو اهيلت ةباشصا

ةباشصا12ـب ةدكيكشس ةيلو تلجشس يذلا تقولا يف ةباشصا04ـب

.ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ ةديدج
S°∏«º.±

«صصلاب ازوميم» قدنفب يحصصلا رجحلا تحت اوناك

سسنوت نم إومدق ةبانع نم نطإوم101 ليحرت

نم اومدق نطاوم101 ليحرت سسيمخلا سسمأا لوأا ةحيبشص مت
ازوميم» ةيقدنفلا ةشسشسؤوملاب يحشصلا رجحلل اوعشضخو ،سسنوت
ة˘ير˘يد˘مو ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا فار˘˘ششإا تح˘˘ت «سصÓ˘˘ب

40 ريفوت مت دقو ،ةبانع ةيلول ةيديلقتلا تاعانشصلاو ةحايشسلا
غلابلاو مهتماقإا تايلو ىلإا نيينعملا لاشصيإاب لفكتلل لقن لئاشسو

نيرفاشسملا نمشض ةباشصإا يأا ليجشست متي ملو ،ةيلو52 مهددع
ةيلو تلبقتشساو ،يحشصلا رجحلل مهعوشضخ دعب انوروك سسوريفب

مت ثيح رطق نم نيمداق انطاوم69 يشضاملا ءاثÓثلا موي ةبانع
و «ليمجلا مير» نيتيقدنفلا نيتشسشسؤوملا نم لك ىلع مهعيزوت
.يزارتحلا يحشصلا رجحلل مهعاشضخإل «ميهاربإا يديشس»

S°∏«ªÉ¿.Q
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ديدسست  ةيفلخ ىلع ءاج شسامتلإلأ

8102 يتنسس ىلإأ دوعت ءأرسش  ريتأوف

وه يذلأ ةبتكملأ بحاسصل9102و

يذلأ ةيلاملأ ةحلسصملأ شسيئر  لجن

ه˘نأأ ة˘ج˘ح˘ب ه˘ن˘بأ نا˘كم ر˘ي˘˘سسي نا˘˘ك

يف ةبرجت˘لأ شصق˘ن˘ل أر˘ظ˘ن هد˘عا˘سسي

ةحلسصم˘لأ شسي˘ئر نأأ ر˘ي˘غ، نأد˘ي˘م˘لأ

ءانتقل  هنبأ ةبتكم ىلإأ أاجلي  ناك

ةيريدم اه˘ي˘لإأ جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لأ مزأو˘ل˘لأ

ةمكاحملأ ة˘سسل˘ج لÓ˘خ و، ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

ن˘م شصل˘م˘ت˘لأ  شصخ˘سش ل˘˘ك لوا˘˘ح

ريدم نأأ  ثيح هيلإأ ةهجوملأ ةمهتلأ

شسي˘ئر نأا˘ب ه˘م˘ل˘ع ى˘ف˘˘ن  ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

كلم يه اهعم لماع˘ت˘م˘لأ ة˘ب˘ت˘كم˘لأ

، ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ح˘˘ل˘˘سصم شسي˘˘ئر ل˘˘ج˘˘ن
نطفتأأ مل لاق ريتأوفلأ شصوسصخبو
يأأ ةبتكم˘لأ م˘سسأ شسف˘ن ل˘م˘ح˘ت ا˘ه˘نأأ
لإأ ءيسشب ملعي ملو  ديدجلأ ليجلأ
حلاسصم ل˘ب˘ق ن˘م ي˘عد˘ت˘سسأ ا˘مد˘ع˘ب
.ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت بسسح ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلأ

تأروتافلأ ىلع ريسشأاتلأ شصوسصخبو
لمع ةرابع لمحت اهنوكب  كلذ ررب
وه هنأأ ىرخأأ ةهج نم افرتعم زجنم
ةحلسصملأ شسيئر نأأو فرسصلاب رمآلأ

ل˘ب˘˘ق رأر˘˘ق يأأ ذ˘˘خأل ل˘˘هؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لأ شسي˘˘ئر ،ه˘˘ترا˘˘سشت˘˘سسأ
نأأ د˘˘كأأ ن˘˘ج˘˘سسلأ ي˘˘ف د˘˘جأو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
هلجن ةبتكم  عم تمت يتلأ تايلمعلأ
راسشتسسأ نأأو هل قبسس دقو ةينوناق
كلمي هنبأ نأأ لوقلاب  ةيبرتلأ ريدم

عم لماعتلاب هل حمسسي لهو ةبتكم

لك  ىفن ةيبرتلأ ريدم  نكل.عاطقلأ

ةحلسصم شسيئر  ناسسل ىلع ءاج ام
ششي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ا˘مأأ . ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ
نأأ يسضاق˘لأ ما˘مأأ د˘كأأ د˘ق˘ف ي˘ئأذ˘غ˘لأ

لاسصتلأ ه˘ن˘م بل˘ط ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يد˘م
لجأأ نم  ةي˘لا˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم شسي˘ئر˘ب
لجن نأأ ملع ىلع وهو مزأوللأ ءأرسش
رمألأ ةب˘ت˘كم ه˘ل ة˘ح˘ل˘سصم˘لأ شسي˘ئر
شصوسصخبو ، ةيبرتلأ ريدم هافن يذلأ
ل˘خد˘ت م˘لو  تم˘ل˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ ع˘ل˘سسلأ
تلخد اهنأأ هيف هبتسشملأ لاق نزخملأ
هنأأ افيسضم نيتلحرم ىلع نزخملأ
ل˘ي˘ج˘لأ ة˘ب˘ت˘كم نو˘˘كت نأأ ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
ةحلسصم شسيئر لجنل يه ديدجلأ
شسي˘ئر ل˘ج˘ن م˘ه˘ت˘م˘لأ ا˘مأأ.ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

ةسسلجلأ يف دكأأ دقف ةيلاملأ ةحلسصم
ريتأوفلأ ريرحتب موقي نم وه هدلأو نأأ
أذ˘˘ه ي˘˘ف ةر˘˘ب˘˘خ كل˘˘م˘˘ي ل ه˘˘نو˘˘كل

اهت˘ه˘ج ن˘م ةد˘سصت˘ق˘م˘لأ،نأديملأ

تاطوغسضل شضرع˘ت ا˘ه˘نأأتحرسص

ةلاح يف اهت˘ب˘قا˘ع˘م ن˘م ا˘ه˘فو˘خ ع˘م
اهل تلسسرأأ يتلأ ريتأوفلأ ديدسست مدع
اهيقلت ىلإأ ةفاسضإأ  قلغم  فرظ يف
ةحلسصم شسيئر نم ةيفتاه ةملاكم
ريرمت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ة˘ي˘لا˘م˘لأ
م˘سسا˘ب ةد˘حأو ة˘با˘ت˘ك ع˘م  ر˘ي˘تأو˘ف˘˘لأ

يذلأ ديدجلأ ليجلأ ةبتكم بحاسص
ةي˘لا˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم شسي˘ئر ل˘ج˘ن و˘ه

مكحلأ نأأ ىلإأ راسشي،ةيبرتلأ ةيريدمل

عسضو ع˘م ل˘ب˘ق˘م˘لأ عو˘ب˘سسأÓ˘ل ل˘جأأ
.ةلوأدملل فلملأ

فيطسس

شسإدنعوبب اقنسش ةباسش راحتنإإ
لبحب ةقلعم باسش ةثج ىلع روثعلإو

يقرسشلأ لامسشلاب شسأدنعوب ةيدلبب ةعقأولأ شسيتفأأ ةيرق تزتهإأ

91 رمعلأ نم غلبت ةاتف راحتنأ ةثداح عقو ىلع ، فيطسس ةيلول
ةاتفلأ نإاف اه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بسسح و، ة˘ن˘سس
وبق لخأد يئابرهك كلسسب ةقلعم ةثج شسمأأ لوأأ موي اهيلعرثع
غÓبأ مت كلذ روف و،شسي˘ت˘فأأ ة˘ير˘ق˘ب ن˘ئا˘كلأ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ لز˘ن˘م˘لا˘ب
و ةثجلأ دجأوت ناكم ىلإأ تلقنت يتلأ ينطولأ كردلأ حلاسصم
ةثداحلأ هذه تايثيح و بابسسأأ لوح ةقمعم تاقيقحت تحتف
لقنب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هب تماق يذلأ تقولأ يف ، ةميلألأ
لامسشلاب لوغلأ جرسس ةيدلبب و ،ةعاقوب ىفسشتسسم ىلأ ةثجلأ
موي مدقأأ نيأأ ،ةلثامم ةثداح ليجسست مت فيطسس ةيلول يبرغلأ
جأوزلأ ىلع لبقم و ةنسس نيعبرألأ هنسس براقي لجر شسمأأ لوأأ
ةثج هيلع رثع ثيح اقنسش راحتنلاب هتايحل دح عسضو ىلع،
نإاف انتزوحب يتلأ تامولعملأ بسسح و،هلزنم لخأد لبحب ةقلعم
دقو ،ةيسسفنلأ تا˘بأر˘ط˘سضإلأ شضع˘ب ن˘م ي˘نا˘ع˘ي نا˘ك ة˘ي˘ح˘سضلأ
ةثدا˘ح˘لأ هذ˘ه ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف
GCjªø.Q.ةميلألأ

فيطسسب ةنخسسلا مامح

نيريطخ نيجورم طاسشنل دح عسضو
ةيلقعلإ تإرثؤوملل

طا˘سشن˘ل د˘ح ع˘سضو ن˘م ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘˘ت
ناطسشني و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت نافرتحي  نيريطخ نيجورم

ىلإأ ةفاسضإلاب اسصرق911 زجح عم ، ةنخسسلأ مامح ةنيدم طسسو
ةيلمعلأ.جيورتلأ تايلمع لÓخ اهنÓغتسسي اناك ةيحايسس ةبكرم
تءاج و ةنخسسلأ مامح ةرئأد نمأاب ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ اهترطأأ

تأرثؤوملأ جيورتب شصخسش مايق اهدافم تامولعم لÓغتسسأ بقع
تايرحتو ثاحبأأ قÓطإأ م˘ت ثي˘ح ، ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ىلإأ هتبقأرم متيل ، هيف هبتسشملأ ةيوه ديدحت نم تنكم ةعسسوم

تأرثؤوملأ نم اسصرق911 زجح عم  شسبلت ةلاح يف هطبسض ةياغ
مت كيرسش  ينعملل نأأ نيبت تاقيقحتلل ةلسصأوم و ، ةيلقعلأ
يف هعولسض تبثت ةغمأد نئأرق ىلع لوسصحلأ و اسضيأأ هفيقوت

نم اهلÓغتسسأ تبث ةيحايسس ةبكرم زجح عم  ، جيورتلأ تايلمع
ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ.يمأرجإلأ امهطاسشن لÓخ نيطروتملأ لبق
ايئأزج افلم تزجنأأ ،ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك اهلامكتسساب و
تأذ ةينلديسص دأوم ةزايح ةمهت نع  نينثإلأ نيطروتملأ دسض
امدق ، عيبلأ شضرغل ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةردخم شصئاسصخ
GCjªø.Q.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب

تاردخملاب ةرجاتملا يف ةسصتخم ةينطو ةكبسشب ةحاطإ’ا

ينطولإ كردلل ثاحبألإ ةليسصف

 فيكلإ نم غلك4 زجحت فيطسسب
كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملل ةعباتلأ ثاحبألأ ةليسصف تحجن
براقي ام زجح ةيلمع يف شسمأأ لوأأ،فيطسس ةيلول ينطولأ

و لقن يف ةسصتخم ةينطو ةكبسشب ةحاطإلأ و،فيكلأ نم غلك4
عم ،نطولأ نم تايلو ةدع ربع طسشنت تأردخملاب ةرجاتملأ

و،ةنسس04و72نيبام مهرامعأأ حوأرتت شصاخسشأأ30 فيقوت
هذ˘ه تءا˘جو ،»ا˘ي˘با˘ف أدو˘كسس»عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس ز˘ج˘ح
دأر˘فأأ ى˘لإأ تدرو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نيأأ،تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك ريرمت ةلواحم اهدافم،ةليسصفلأ
دعب و، مهيف هبتسشملأو ةرايسسلأ فيقوتو ةمكحم ةطخ عسضو مت
تأردخملأ ةي˘م˘ك ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ا˘ي˘ن˘مأأ ا˘سشي˘ت˘ف˘ت ةرا˘ي˘سسلأ ششي˘ت˘ف˘ت
مامأأ مهميدقت مت دق و،قيقحتلل ةليسصفلأ رقم ىلإأ اهدعب أوداتقيل،
GCjªø.Q.ةيئاسضقلأ تاهجلأ

ةدكيكسس

نينطإوملإ تعور ةباسصع ىلع شضبقلإ
ةباسصعل دح عسضوب ةدكيكسس ةيلو نمأاب ةيئانجلأ ةقرفلأ تماق

تسصتخأ ةباسصعلأ .كلام ينبب دأرفأأ60 فيقوتو ةريطخ ةيمأرجإأ
نيلغتسسم م˘ه˘تأرا˘ي˘سسو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ شضع˘ب ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘علأ ي˘ف
ئطأوسشلأ ىلإأ يدؤوم يمومع قيرطب ناكملأ ةلزعو مÓظلأ
أوسضرعت نينطأوم نم ةديدع ىواكسش بقع و،  ةيلولل ةيبرغلأ
ةباسصعلأ دأرفأأ فيقوتب أوماق و ةطرسشلأ رسصانع لخدت ءأدتعÓل
، يسصع ، نيكاكسس» ءاسضيبلأ ةحلسسألاب نيججدمأ وناك نيذلأ

ةيسضق نع  ةيروهمجلأ ليكو مامأأ  مهميدقت مت دق و ةراجح
ةقرسسلأ ةحنج باكترأ شضر˘غ˘ل رأر˘سشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج
كلمل يدمعلأ ميطحتلأو ددعتلأو ليللأ يفرظ رفأوت عم فنعلاب

M«ÉI HƒOjæÉQ.ةيئانجلأ تأرودلأ ىدحإاب مهتمكاحم متتسس و ريغلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

2606ددعلا0202 توأا51 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةحلسصم سسيئر لجنو معاطملا سشتفمو  ةيلاملا ةحلسصم سسيئرو قباسسلا ةيبرتلا ريدم نم لك نجسسب ةدكيكسس ةي’ول حنجلا ةمكحمب ةباينلا لثمم سسمتلا
تاسسامتل’ا ،ةفيظولا لÓغتسسا ءوسسو ةقحتسسم ريغ تازايتما حنمو  ةيمومع لاومأا ديدبت ةحنجب نيعباتملا ،يمزراوخلا ةيلامكإا ةدسصتقمو ةيلاملا

ةيلاملا ةحلسصم  سسيئر  قح يف تاونسس سسمخ ةبوقع  و، قباسسلا ةيبرتلا ريدم قح يف اسسبح تاونسس3 سسمتلا  ثيح ، انجسس تاونسس5و3  نيب تحوارت
.يمزراوخلا ةدسصتقم  قح يف تاونسس ثÓثو  ةيسسردملا معاطملا سشتفم قح يف تاونسس عبرأاو ديدجلا ليجلا ةبتكم بحاسص  هلجنو

 ةدسصتقم و سشتفمو  هلجنو  ةيلاملا ةحلسصم سسيئر ىلإا ةفاسضإا

ةدكيكسسل قباسسلإ ةيبرتلإ ريدم قح يف ةتوافتم ماكحأإ شسامتلإإ
ةيمومع لإومأإ ديدبت يف هعم نمو
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ه˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس

لÓخ ةدكيكسس ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ

ةدعب اقيرح31 ةريخألأ ةعاسس42

طأو˘غ˘ل ة˘ت˘سشم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

رات˘كه ف˘سصن ي˘لأو˘ح  قأر˘ت˘حا˘ب

نوتيز ةر˘ج˘سش02 ا˘ه˘ب ششأر˘˘حأأ

لاعت˘سشأ ،طو˘ل˘ب را˘ج˘سشأأ ةر˘سشعو

يد˘ي˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘خد˘˘م˘˘ب را˘˘ن˘˘لأ

ةعبرأأ  يلأوح قأرتحأ ،ششيغزم

ةرجسش41 اهب ششأرحأأ  تأراتكه

ين˘ب˘ب ة˘م˘سشن˘لأ ه˘ق˘ط˘ن˘م .نو˘ت˘يز

راتكه07 يلأوح قأرتحأ ريسشب

داسصح اياقب أراتكه08 و ششأرحأأ

ةرمثم راجسشأأ051 و ششئاسشحو

و،لحن قيدانسص01و ةرجسش03
قرتحأ ةطاطسشوبب رسشقل ةقطنمب

ا˘يا˘ق˘بو أرا˘ت˘كه051 يلوح
قأر˘ت˘حأ ة˘ب˘ن˘ع˘لأ تيز˘ب  و،دا˘سصح

و، ششأر˘˘حأأ را˘˘ت˘˘˘كه3 ي˘لأو˘˘ح
ةيدلبل ةعباتلأ نيع˘برألأ ة˘ق˘ط˘ن˘م
ي˘˘˘لأو˘˘˘ح قأر˘˘˘ت˘˘˘حأ شسو˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت

ا˘ه˘ب لا˘˘غدأأو ششأر˘˘حأأ را˘˘ت˘˘كه51

ةقطنم يف و،نوتيز ةرجسش007

5,0 يلأوح قأر˘ت˘حأ ة˘خ˘سسل˘سسلأ

ششأرحأأ راتكه2 و  تاباغ راتكه

طولبلأ را˘ج˘سشأأ01 و لا˘˘غدأأو

،ششيسشدلأ زاجمأأ ةيلمرلأ هقطنم

ششأرحأأ راتكه05 يلأوح قأرتحأ

طولب هرجسش07 اهب راتكه03

ششيغزم يديسس يرمحلأ هقطنم

ششأرحأأ راتكه91 يلأوح قأرتحأ

هقطنم نوتيز ةرجسش0201 اهب

يلأوح قأرتحأ ،ةلفلف لمرلأ هبط

و ،لا˘غدأأو ششأر˘حأأ را˘ت˘كه د˘˘حأو
ه˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس دأو ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف

61 ي˘لأو˘ح قأر˘ت˘حأ ه˘طا˘ط˘سشو˘ب

ةرجسش05و ششأر˘˘˘حأأ را˘˘˘ت˘˘˘كه
ةدكيكسس يبيب دأو هقطنم نوتيز
را˘ت˘كه ف˘سصن ي˘˘لأو˘˘ح قأر˘˘ت˘˘حأ
ن˘ي˘ع ر˘ي˘ب˘كلأ ئ˘طا˘سشلأ  ،ششأر˘حأأ

031 ،ي˘لأو˘ح  قأر˘˘ت˘˘حأ تيوز˘˘لأ

راتكه61 اهنم ششأرحأأ راتكه

نوتيز هر˘ج˘سش06 اه˘ب ششأر˘حأأ

ةيلخ02 و هرمثم ةرجسش001
.لحن

 ةعسساسش تاراتكه تمهتلإا /ةدكيكسس

ةعاسس42 يف اقيرح31
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ن˘˘˘مألأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

جر˘ب ن˘˘مأل شسدا˘˘سسلأ ير˘˘سضح˘˘لأ

ة˘ع˘برأأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب

نم ينا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف شصا˘خ˘سشأأ

ناقوبسسم نانثأ مهنيب نم رمعلأ

، رأرسشأأ ةيعمج نيوكت ،ايئاسضق

ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘فو˘سصو˘م˘لأ ة˘˘قر˘˘سسلأ

ل˘ي˘ل˘لأ فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لأ شسب˘ل˘ت

راسضحتسسأ عم ددعتلأو رسسكلأو

لا˘سصتلأ ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ة˘ب˘كر˘˘م

ةيلولأ نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو

Ó˘ي˘ل أو˘ما˘ق م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لأ نإا˘˘ف

د˘ع˘م يرا˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا˘˘ب

07 ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلأو ة˘ب˘ت˘كم˘ك

بل˘ع (90) ع˘سستو ة˘م˘سش  ة˘ب˘ل˘˘ع

هافسش ملق53 و رئاجسسلل ةافسصم

و ر˘ط˘ع ةرورا˘ق62 و ةنيزل˘ل

فلتخم نم رئا˘ج˘سس ة˘ب˘ل˘ع111

ل˘ما˘ح (40 ) ة˘˘ع˘˘برأأو عأو˘˘نألأ

بلع(20) ن˘ي˘ن˘˘ثأو ةر˘˘كأذ˘˘ل˘˘ل

مجح توسص ربكم و تايراطب

ةعبرأأو ريغسص مجح  رخآأو ريبك

زاهجو لاقن فتاه نحاسش (40)

لامعتسساب ةسشيسش ةلآأو  يديفيد

نإاف ةيلخلأ تأذ بسسحو .ةبكرم

ريغ رأرفلأ أولواح مهب هبتسشملأ

ل˘خد˘ت ة˘˘عر˘˘سسو ة˘˘ي˘˘فأر˘˘ت˘˘حأ  نأأ
م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘مألأ  ح˘˘لا˘˘سصم
عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسأو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةأابخم تنا˘ك ي˘ت˘لأ تا˘قور˘سسم˘لأ
نيأأ ةبكرملل يفلخلأ قودنسصلاب
مهدسض يئاسضق فلم  ريرحت مت
تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘˘مد˘˘ق
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

م˘˘˘ه˘˘˘عأد˘˘˘يإا˘˘˘ب  تر˘˘˘˘مأأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو
.ةيباقعلأ ةسسسسؤوملاب

ايئاسضق ناقوبسسم نانثإا مهنيب نم

جيريرعوب جربب رإرسشأإ ةيعمج نيوكت ةمهتب شصاخسشأإ ةعبرأإ فيقوت
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ششيسشدلأ زاجمأأ ةيدلب قلغ رمتسسي
و، لماك عوبسسأل اهناكسس فرط نم
رأرمتسسأ نأأ نونطأوملأ ربتعي اميف
شصقن و  تأزواجتلأ  ةجيتن عسضولأ
ىقبي، نيبختنملأ شسعاقت  و رييسستلأ

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ثد˘حل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ
و،تمسصلأ مزت˘ل˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ط˘ل˘سسل˘ل

أوماق دق ششيسشدلأ زاجمأأ ناكسس ناك
طبأرلأ قيرط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب عو˘ب˘سسأأ ذ˘ن˘م
ةطسسأوب ششورحلأ ةيدلب نيبو مهنيب

تÓ˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لأو را˘˘˘ج˘˘˘سشألأ عوذ˘˘˘ج
لقنتلأ ةكرح ن˘ي˘ف˘قو˘م ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لأ
،روعسشلأوب حلاسصو ششورحلأ هاجتاب
ةيدلبلأ ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب أو˘مو˘ق˘ي نأأ ل˘ب˘ق

قا˘ح˘ت˘لأ ن˘ي˘سضفأر يد˘يد˘ح ل˘ف˘˘ق˘˘ب
،مهبتاكمب نيبختنم˘لأو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ
ة˘˘˘ف˘˘˘˘قو تل˘˘˘˘ت بسضغ ةرو˘˘˘˘ث ي˘˘˘˘ف
اهيف تقلطأأ ديعلأ ليب˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ا˘هر˘ب˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ دو˘عو˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تسسي˘ل و ة˘ي˘هأو نا˘˘كسسلأ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘لوؤو˘˘سسم  أو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي˘˘ل
.أروف ةلاقتسسلأو ليحرلاب اهئاسضعأأو
م˘كدو˘عو د˘ير˘ن ل» را˘ع˘سش أو˘ع˘˘فرو
مدعو رييسستلأ ءوسسل كلذو ةيمهولأ
ليحرلأ ليحرلأ نطأوملأ قح ريفوت
زاجمأأ ناكسس ناك و «يبعسش بلطم
ءاثÓثلأ موي أو˘ع˘م˘ت˘جأ د˘ق ششي˘سشد˘لأ
ةيجا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ي˘ف د˘ي˘ع˘لأ ل˘ي˘ب˘ق

امدعب ءا˘م˘لأ  ر˘ي˘فو˘ت˘ب ا˘ه˘ي˘ف أو˘ب˘لا˘ط
نم ر˘ث˘كأل م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح ن˘ع ع˘ط˘ق˘نأ

ثيح ىرخأأ نع ءايحأأ زييمت عم،رهسش
ءام˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي ءا˘ي˘حأأ د˘جو˘ت ه˘نأأ

با˘˘˘ب˘˘˘سسأل ى˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست ىر˘˘˘˘خأأو
ع˘يزو˘ت˘ب أو˘ب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
عفرو ةزهاجلأ ةيعامتجلأ تانكسسلأ
أوحرطو ،ريدسصقلأ ينطاق نع نبغلأ

اهعفر مدع و ةمامقلأ مكأرت ةلكسشم
ببسست ام لزانملأ مامأأو عرأوسشلأ نم
و ،شضرأوقلأو تأرسشحلأ راسشتنأ يف
ن˘ع ا˘˘سضيأأ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ثد˘˘ح˘˘ت

ةددعتم ة˘عا˘ق ن˘م م˘ه˘تدا˘فإأ ةرور˘سض
ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم و تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
ميظنتل داجلأ ل˘خد˘ت˘لأ ع˘م ،ةدلو˘لا˘ب
ة˘ي˘مو˘ي˘لأو  ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘سسألأ قأو˘˘سسألأ

عرا˘˘سشلأ ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ كلذ˘˘˘ك
ايرورم اقانت˘خأ ق˘ل˘خ˘ي ا˘م ي˘سسي˘ئر˘لأ

ةريبك ةيمهأأ أوطعأأ ناكسسلأ، أريبك

عسضوب أوبلاطو ةيمومعلأ ةغرفملل

و اهقرح نع اسضوع تافلخملل لح

ام ةهيركلأ حئأورلأ و ناخدلأ راسشتنأ

ىري و مهتحسص و ناكسسلأ ةايح ددهي

ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ شسي˘˘ئر نأأ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ذنم ائيسش أومدق˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأو

يتلأ ةبوكنم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل م˘ه˘با˘خ˘ت˘نأ

تحرط لكاسشم ةدع اهناكسس يناعي

قلت مل اهنكل تأرم ةدعل و أريثك

ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘با˘ج˘ت˘سسلأ

ر˘ق˘م ق˘ل˘غ و د˘ي˘ع˘سصت˘لا˘ب أودد˘ه˘ي˘˘ل

Óماك اعوبسسأأ رمتسسأ يذلأ ةيدلبلأ

بب˘سسب جأر˘ف˘نلأ ردأو˘ب با˘˘ي˘˘غ ع˘˘م

.ةسصتخملأ تاطلسسلأ تمسص

تمسصلا مزتلت ةيئ’ولا تاطلسسلا/ةدكيكسس

عوبسسأل ششيسشدلإ زاجمأإ ةيدلب قلغ رإرمتسسإإ



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2606ددعلا0202 توأا51 تبسسلا6
:دكؤويو ةبانعب يوهجلإ ريدملاب عمتجي «لدع» ماع ريدم

«ءاتسشلا لبق تاكبسشلا فلتخمب طبرلاو ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا عيرسست بجي»

مايألإ هذه إديإزت توملإ تÓحر فرعت اميف

«ةقارح»9 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه طابحإا

نينطإوملإ مامأإ مويلإ حتفت

 ئطاوسشلا دقفتت ينطولا كردلا حلاسصم

نيأإ ةبانعب ةلاكولل يوهجلإ ريدملاب يبيرعلب قراط دمحم «لدع» هريوطتو نكسسلإ نيسسحتل ةينطولإ ةلاكولإ ماع ريدم سسمأإ لوأإ عمتجإ
.ءاتسشلإ لبق تاكبسشلإ فلتخمب طبرلإو ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغسشأإ ةريتو عيرسست ةرورسض ىلع دكأإ
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ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘ج ثي˘˘ح

يبيرعلب نأا «لدع» ةلاكول ةماعلا
عا˘م˘ت˘جإ’ا اذ˘ه ي˘ف ا˘قو˘˘فر˘˘م نا˘˘ك
فلكملا دعاشسم˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا˘ب
فلكملا ريدملاو عيراششملا ةرادإاب
تازيهجتلاو تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ب
ريد˘م˘لا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘مأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ا˘قو˘فر˘م نا˘كف ة˘با˘ن˘ع˘ب يو˘ه˘˘ج˘˘لا
ن˘م ل˘ك ي˘ف ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا ءارد˘˘م˘˘ب
،ة˘با˘ن˘ع ،ة˘م˘لا˘ق ،ةد˘كي˘˘كشس ة˘˘ي’و
،فرا˘ط˘لاو ة˘شسب˘˘ت ،سسار˘˘هأا قو˘˘شس
قبشس يذلا عامتج’ا اذه ءاج ثيح
هن˘ع ن˘ل˘عأا نأاو يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل
ةيعشضو مييقتل ةبانعب نيبتتكملل
ع˘˘يرا˘˘ششم ي˘˘˘ف لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘شس
ن˘م كلذو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

عور˘ششم ل˘ك ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا لÓ˘˘خ
عمتشسا نأا دعبو اذه ،ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا˘ب

ة˘ي˘ن˘ق˘ت سضور˘ع ى˘˘لإا ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب

هجو ،عيراششملا هذه نع ةلشصفم

ةماعلا ةيريدملا اهتفشصو تاميلعت

ة˘مرا˘شصلا˘ب ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘لا˘كو˘ل˘˘ل

يف عيراششملاب عفدلا فدهب كلذو

د˘كأا ى˘ل˘ع ،ةرو˘كذ˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

عيرشست ةرورشض ىلع ماعلا ريدملا

ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ششأا ةر˘ي˘تو

يو˘ت˘ششلا م˘شسو˘م˘لا بار˘ت˘˘قا ل˘˘ب˘˘ق

ءابرهكلاو زاغلا تاكبششب طبرلاو

اهب تلم˘ت˘كا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘ف

تزرحأاو تانكشسلا زاجنا لاغششأا

ءاردم نيب قيشسنتلا ،اريبك امدقت

تا˘شسارد˘لا بتا˘˘كمو ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

ةمئاد ةعبا˘ت˘م ،زا˘ج˘نإ’ا تا˘كر˘ششو

لمع طّطخم دامتعاو عيراششملل

˘مد˘ق˘ت نا˘م˘شض فد˘ه˘˘ب ق˘˘شسا˘˘ن˘˘ت˘˘م

فيثكت ى˘ل˘ع د˘يد˘ششت˘لا ،لا˘غ˘ششأ’ا

ةهجاومل سشيتفتلاو ةبقارملا ناجل

ةدوج نامشضو زاجنإ’ا يف سشغلا

رخآا يمييقت ءاقل دقع ،تانكشسلا

فدهب ،نيلبقملا نيعوبشسأ’ا لÓخ

هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا

يف زرحملا مد˘ق˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ة˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا رو˘˘شضح˘˘ب ،ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا

عيراششملا ءاردمو ةبانعل يوهجلا

لا˘جآ’ا مار˘˘ت˘˘حا ،تا˘˘ي’و˘˘لا تاذ˘˘ل

م˘ي˘ل˘شست˘ل ةدد˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةعرا˘شسم˘لا ،ة˘ي˘ن˘كشسلا ع˘يرا˘ششم˘لا

قيعي دق لكششم يأا نع غÓبإÓل

زيكرتلا ،ع˘يرا˘ششم˘لا لا˘غ˘ششأا مد˘ق˘ت

تا˘˘ن˘˘كشسلا ةدو˘˘ج نا˘˘م˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع

،ةيجراخلا ةئيهتلا لاغششأا ةيعونو

نأا ردشصملا دكأا يذلا تقولا يف

نكشسلا نيشسحتل ةينطولا ةلاكولا

د˘˘ق˘˘˘ع ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘شس هر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو

ةعباتمل ةيرود ةيمييقت تاعامتجا

ل˘˘ك ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ششأ’ا مد˘˘ق˘˘˘ت ىد˘˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘قاو˘˘م
اهميلشستو اهتريتو عيرشست فدهب
نا˘كو اذ˘ه ،ةدد˘ح˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا ي˘˘ف
ارخؤوم فششك دق يوهجلا ريدملا

ةبارق عيزوتل حومط جمانرب نع

ةبانع ةي’وب ةينكشس ةدحو0003
،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘˘ق
ةريبك ةعفد ءاطعإا ىلإا ةفاشضإ’اب
ىل˘ع كلذو ع˘يرا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل

ةدحو0007 ةبارق نوكت نأا لمأا
زاجنإ’ا ةبشسن تلشصو دق ةينكشس

ةياهن عم ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ىلإا اه˘ي˘ف
ة˘حا˘ت˘م ا˘ه˘ل˘ع˘ج ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ن˘˘شسلا
نيبت˘ت˘كم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل سصي˘شصخ˘ت˘ل˘ل
فقيشس يتلا دوعولاو دوهجلا يهو
لÓ˘˘خ ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ريدملا ع˘م ة˘يرود˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا
.اهنع نلعأا يتلا يوهجلا
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ئطاوششلا سسارح ةقرف تنكمت
ن˘م سسمأا حا˘ب˘شص ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب
ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا

تاي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘ڤار˘ح9

براق نت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م او˘ق˘ل˘ط˘نا ع˘˘ن˘˘شصلا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
لحاوشسلا هاجتاب ةي’ولا ئطاوشش
ر˘خآا ردا˘شصم تف˘ششك. ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

سسار˘ح ة˘قر˘ف ر˘شصا˘˘ن˘˘ع نأا ة˘˘عا˘˘شس
سسمأا حا˘ب˘شص تط˘ب˘˘حأا ئ˘˘طاو˘˘ششلا

9 ـل ةيعر˘شش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م
را˘˘م˘˘عأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘قار˘˘˘ح
ةي’ولا ئطاوشش دحأا نم اوقلطنا،

عنشصلا يديل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ها˘ج˘تا˘ب ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا ن˘ي˘ط˘˘ت˘˘م˘˘م
مهتلحر نكل ةيلاطيإ’ا لحاوشسلا
مهل نطفت نأا دعب لششفلاب تءاب

او˘عرا˘شس ن˘˘يأا ،ئ˘˘طاو˘˘ششلا سسار˘˘ح

ر˘ح˘ب˘لا سضر˘ع˘ب م˘ه˘برا˘ق ف˘ي˘قو˘ت˘ل
ة˘˘ن˘˘كث˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘˘قاو
ءانيم راوجب ةدجاوتملا ةيركشسعلا

نم مهت˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت ثي˘ح، ة˘با˘ن˘ع
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا بي˘ب˘ط فر˘˘ط
ةديج ةحشصب مهعتمت دكأا يذلاو
عامشس ر˘شضا˘ح˘م م˘ه˘ل ترر˘ح ن˘يأا،
ل˘ي˘كو ما˘مأا نو˘مد˘ق˘ي ا˘ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
سصاشصتخ’ا مي˘ل˘قإا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ردجتو ،ةبوشسنملا ةمهتلا ةهجاومل

تل˘ششفأا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ نأا ةرا˘˘ششإ’ا
ي˘ف ر˘ي˘غ ةر˘ج˘˘ه ت’وا˘˘ح˘˘م ةد˘˘ع
لحاوشسب ةيشضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا

ةقرحلا ةر˘ها˘ظ ناو ا˘م˘ي˘شس ،ة˘با˘ن˘ع
يف ةي’ولا ئطاوششل ةوقب تداع
لع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
ر˘˘ف˘˘خ قر˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأ’ا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا
تايلمع نم نوفعاشضي لحاوشسلا
اططخم لاششفإاو طابحإ’ ةبقارملا

.توملا تÓحر
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ينطو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم م˘ظ˘ن˘ت
ةبقارمو دقفتل ةيناديم ةجرخ مويلا
ر˘ي˘ظ˘ح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ئ˘˘طاو˘˘ششلا

ةنشسل يفي˘شصلا م˘شسو˘م˘لا حا˘ت˘ت˘ف’

سسيئر تامي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘فو9202
رجحلا عفرب ةيشضاقلا ةيروهمجلا
ي˘ل˘ع ئ˘طاو˘ششلا ح˘ت˘فو ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت

نم ءادتبا يهاقملاو معاطملا رارغ
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ف˘˘ق˘˘˘تو مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ريياعم قيبطت ىدم ىلع ينطولا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘مÓ˘شسلاو د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا

يلع91 ديفوك سسوريف راششتنا

حتفت˘شس ي˘ت˘لا ئ˘طاو˘ششلا ىو˘ت˘شسم

نيفاطشصملا مامأا مويلا نم ةيادب

اهششيعت ةيئانثتشسا فورظ لظ يف

م˘لا˘ع˘لا لود رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءا˘بو˘لا .ي˘ششف˘˘تو را˘˘ششت˘˘نا بب˘˘شسب

ةمÓشسلا طورشش ديدحت مت ثيح

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو

يلع تامامكلا عشضوو د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب

ردجتوئ˘طاو˘˘ششلا يو˘˘ت˘˘شسم

ئطاوششلا سضعب نأا ىلإا ةراششإ’ا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ’ا˘ب˘قإا د˘ه˘˘ششت تنا˘˘ك
ةبيرقلا ئطاوششلا ةبشسنلاب ةشصاخ
يهتنت تنا˘ك ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو ن˘م
ةعا˘شسلا ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب د˘ن˘ع
سسي˘ئر رار˘ق د˘ع˘بو Ó˘ي˘ل ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لا
رجحلا تاعاشس ديدمتب ةيروهمجلا
نم يتلا Óيل ةرششع ةيداحلا ىلإا
نأا ’إا مو˘ي˘لا اد˘ب˘˘ت نأا سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع او˘مد˘قأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘شس ى˘ت˘ح ئ˘طاو˘ششلا˘ب
يتلا نمأ’ا حلاشصم تاءارجإا مغر

جراخم˘لاو ل˘خاد˘م ق˘ل˘غ ي˘ف اد˘ب˘ت

عم ةنيدملا طشسوب ئطاوششلا وحن

يهو اءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا لولح

مويلا اهعفر متيشس يتلا تاءارجإ’ا

م˘˘عا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف تارار˘˘˘ق ع˘˘˘م

ةا˘ي˘ح˘لا كلد˘ب دو˘ع˘ت˘ل ي˘ها˘ق˘˘م˘˘لاو

ىلع ةشصاخ ايجيردت ةبانع ةي’ول

ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘شس وأا رو˘كلا ىو˘ت˘شسم

يذلا ةاي˘ح˘لا˘ب سضبا˘ن˘لا ة˘نو˘ب بل˘ق

ة˘ياد˘ب د˘ن˘م ة˘كر˘˘ح˘˘لا ه˘˘ب تف˘˘قو˘˘ت

. رجحلا تاءارجإا

لظلإ قطانمب لفكتلإ ةرورسضب ةيروهمجلإ سسيئر تاميلعت و دوعولإ مغر

لخدتلا يلاولا نودسشانيو ششيمهتلا نم نوؤواتسسم مسساقلب يلواسش ونطاوم
تاطلشسلا فرط نم هل نوشضرعتي يذلا سشيمهتلا نم ديدششلا مهءايتشسا لمأ’ا ةيعمج سسيئر و ينوبلا ةيدلبب مشساقلب يلواشش ةقطنم ناكشس ىدبا
املثم ينوبلا ةيدلبب طئاحلا سضرع تبرشض تاميلعتلا هذه عيمج نأا ’إا، لظلا قطانمب لفكتلا ةرورشضب ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت مغر ةيلحملا
ريفوت عم مشساقلب يلواشش ناكشس اهيف طبختي يتلا لكاششملا ةجلاعمب دهعت يذلا ريملا فرط نم دوعولا مغر ثيح لمأ’ا ةيعمج سسيئر انل هدكأا
نم اهريغو .نينطاوملا لقنل ةلفاح ةجمرب ، ةحارلل ءاشضف سصيشصخت ،يراوج بعلم ءانب سصوشصخب مهيح ةئيهتل ةيرششبلاو ةيداملا تايناكم’ا
سشيمهتلاو ةلوؤوشسمÓلا تافرشصتلا هذه نم رمدتلا ةمق يف نينطاوملا لعج ام وهو عقاولا سضرا ىلع نآ’ا دحل دشسجت مل يتلا ىرخأ’ا لكاششملا

ةجلاعمو لخدتلا ةرورشضب يميرب نيدلا لامج ةبانع ةي’و يلاو3 مشساقلب يلواشش يحل لمأ’ا ةيعمج تدششان امك ةيلحملا تاطلشسلا فرط نم
ةانق يف بطعلا حيلشصت ،جÓعلا ةعاق ةئيهت اذك و، نطاوملا ةششيعم ليهشستل لقنلا ريفوتب قلعتي اميف ةشصاخ مهيح اهيف طبختي يتلا سصئاقنلا

ةيطغتلا ريفوت و، برششلل ةحلاشصلا هايملا بدبدتل لح داجيا،1 مشساقلب يلواشش و30 مشساقلب يلواشش يح نيب ةطبارلا ةرذقلا هايملا فرشص
جرخمو لخدم ىوتشسم ىلع تاتفÓلا عشضو و، مرشصنملا ربمفون رهشش ذنم فقوتملا تنرتنإ’ا طخ عورششم نع راشسفتشس’ا، لاوجلل ةبشسنلاب
ديوزت و .ثداوحلا يدافتل تÓهمملا عشضو و ةيلخادلا قرطلا ىوتشسم ىلع باطعأ’ا ميمرت ىلإا ةفاشضا اذه، طششلا ةيدلبل رواجم هنوک يحلا
تانكشسلا ةيشضق يف لشصفلا اريخأاو، ءارشضخلا تاحاشسملا حÓشصتشساب اشضيا تبلاط امك، ىرخأ’ا ءايح’ا يقاب لثم لافطأÓل ةيلشست ةقيدحب يحلا

ةددهم ةقطنملا نوك ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا ذخا. ةيمومعلا ةرانإ’اب ةثÓثلا ءايحأ’ا نيب طبرلا،0102 ةنشس اهنم دافتشسملا و ةششمهملا

.سسوبيشس داول اهترواجمل ارظن تاناشضيفلاب
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ةياقولإ تإءإرجإإو ريبإدت عيمج ذاختإإ عم

 اهحتفل ابسسحت دجاسسملا ةئيهت
مويلا نيلسصملا مامأا

فيظنت تايلمع ةبانع ة˘ن˘يد˘م د˘جا˘شسم ف˘ل˘ت˘خ˘م تد˘ه˘شش
ةدعب عوطتملا بابششلا فرط نم ةعشساو ةئيهتو ميقعتو
سسيدلا رجح، ةمواقملا رارغ ىلع ةبانع ةنيدم نم ءايحا
ةعئار تاردابمب اوماق نيأا راجحلاو ةبانعو رامع يديشس،

ةئيهتو فيظ˘ن˘ت˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘لا˘ح او˘ل˘غ˘ت˘شسا ثي˘ح
عفري هللا لعل مويلا نيلشصملا لابقتشس’ ابشسحت دجاشسملا

ءارشس’ا و نيدباعلا دجشسم رارغ ىلع اذه، ءابولا اذه انع
لشسغو دجاشسملا طيحم فيظنت مت ثيح ملشسمو جارعملاو
انراعشش ةفاظنلا نكل راغشص» راعشش تحت اذهو يبارزلا
يديشس ةيدلب سسيدلا رجح نم عوطتم بابشش مهرودب،»
نم ةياقولل نيدباعلا دجشسم ميقعتو فيظنتب اوماق رامع
دجشسملا ءÓط و يبارزلا لشسغ نع كيهان انوروك سسوريف
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه تق’ د˘˘قو، ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ح ى˘˘شست˘˘كا يذ˘˘لا
عيمج معت نأا سسفنلا نونمي نيذلا نينطاوملا ناشسحتشسا

ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو نÓعا دعب ةشصاخ ،ةنيدملا دجاشسم
دجاشسملا ىوتشسم ىلع ةيئاقولا ريبادتلا نم ةلشسلشس نع
ءادأ’ دجاشسملا حتف لÓخ نم انوروك ءابو راششتنا يدافتل
ة˘شصا˘خ˘لا ه˘تدا˘ج˘شسب ي˘تأا˘ي ي˘ل˘شصم ل˘ك ط˘ق˘ف تاو˘ل˘شصلا
ىلع ديكأاتلاو نامأ’ا ةفاشسم مارتحا، لزانملا يف ءوشضولا،
ديفوك راششتنا عنمو ةبراحمل ءوشضولاو ةراهطلا ةيمهأا

.91
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 ناـكـسسلإ طـسسو اعزــفو اـعــلــه ثدــحأإ

ةيئابرهك تادادع8 مهتلي قيرـح
 دارم ششودــيد يح يف ةرامعب

ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك تاداد˘ع ة˘ناز˘خ˘ب ق˘ير˘ح سسـمأا لوأا ءا˘شسم بشش

ةيدل˘ب˘ب دار˘م سشود˘يد ن˘كشسم002 يحب ةرا˘م˘ع ل˘خد˘م˘ب

ةيئابرهك تاداد˘ع8 بهللا ة˘ن˘شسلأا تم˘ه˘ت˘لا ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع
ادانتشسا ةثداحلا ليشصافت .طقف ةيدام رئاشسخ كلذب ةفلخم
»ةعاشس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هتلقن ام ىلإا

بقع نكشسم002 يحب سسمأا لوأا ةليل اولخدت اهناوعأا نأا
،لوشصولا روفو ةرامع لخدمب ،قيرح بوبــششب مهراطخإا

ةيئابرهك تادادع ةنازخب بشش قيرحلا نأا نيبت ةنياعملاو
ةيامحلا ناوعأا فرط نم نارينلا تدمخأا ثيح ،  مهتلا نـيأا
ى˘لإا راـششت˘ن’ا ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘مو ا˘ه˘تر˘شصا˘ح˘م د˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
نم اددع ءافطإ’ا ةيلمع يف ،كراشش دقو اذه تانكشسلا
ةرايشسو ءافطإا تانحاششب نيزهجم ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
ايميلقإا ةشصتخملا ةينمأ’ا حلاشصملا اهتهج نم، فاعشسإا

يف اق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ن˘يأا ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘قو˘م˘ب ةر˘شضا˘ح تنا˘ك
ةشضماغ لازت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابشسأ’او اهتاشسبÓم
ةثداحلا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو، رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا
ناكشس ةشصاخ اهوششياع نم طشسو اعزفو اعله تثدحأا
ثودح نم افوخ مهلزانم نم مهشضعب جرخ يذلا ةرامعلا

eÉRhR, Ü.ئراط يا

هفيظنت ذنم ةليلق مايأإ رورم مغر

تÓسضفلاو تايافنلل ريبك راسشتنا
«ششوط» ئطاسش يف

تايافنلاو تÓشضفلا نم ةربتعم ةيمك نوفاطشصملا فلخ
مايأا رورم مغر »سشوط» ناوهز سسافر ديهششلا ئطاشش يف
ميدهت ةيلمع دعب ماكرلا نم سصلختلاو هفيظنت هنم ةليلق
تمكارتو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا تا˘حا˘شسم˘لا
نيفاطشصملا ىدل يعولا بايغ ببشسب ةعرشسب خاشسوأ’ا
يف ةيكيتشسÓبلا تاروراقلا و لكأ’ا اياقب نوكرتي نيذلا
ي˘مر˘ل تا˘يوا˘ح دو˘جو م˘غر ئ˘طا˘ششلا ي˘ف ى˘ت˘حو لا˘مر˘لا
تاكولشسلا هذه تحبشصأاو ،ئطاششلا جرخم يف ةمامقلا
نأا ةشصاخ نييبانعلا ىدل اريبك اعادشص لكششت ةيبلشسلا

ة˘ي˘عو˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا »كيا˘ب ن˘ير˘غ» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
لجأا نم ةريثك تÓمحب تماق ةئيبلا ةيامحو سسيشسحتلاو
ظافحلا ىلع لمعلل مهتوعدو نينطاوملل ةلاشسرلا لاشصيإا

نمل ةايح ’ نكل ةبانع ةنيدم ئطاوشش لك ةفاظن ىلع
’إا بابششلاو تÓئاعلا نم نيفاطشصملا نأا مغرو ،يدانت
ىلع ظافحلاو يئيبلا بناجلل ةيمهأا يأا نولوي ’ مهنأا
نع ةئيشس ةروشص حنم يف ببشستي ام وهو ئطاوششلا ةفاظن
يششفت لظ يف روطتت نأا نكمي ’ يتلا ةيرئازجلا ةحايشسلا

.ةيبلشسلا تاكولشسلا هذه لثم
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

2606ددعلا0202 توأا51 تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيزهاج ىدم ىلع فوقولل ةبانع ةنيدمب ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةعبات ششيتفتو دقفت ةنجل يضضاملا عوبضسألا ةياهن تلح
لامكتضسل ابضسحت، يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يحضصلا لوكوتوربلا ذيفنت ىلع شصرحلاو ةبلطلا لابقتضسل ةيعماجلا تاماقإلا

.0202/1202يعماجلا لوخدلا و9102/0202 ةيعماجلا ةنضسلا

ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةعبات

 يحصصلا لوكوتوربلا ذيفنتو ةبلطلا لابقتصسإل تاماقإلا ةيزهاج ىدم ةبقارمل ةيدقفت ةنجل

ينطولا كردلا فرط نم نيضصخضش فيقوت مت اميف

راجحلاو ةملعلاب ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو0031 ةبارق زجح
¯eÉRhR HƒY«û°á

ينطولأ كردلأ حلاصصم تنكمت
ةيمك زجح نم سسمأأ ةبانع ةي’وب
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لأ ن˘˘˘م

ن˘˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘حو0031يلأوحبردقت

فيقوتو،عأو˘نأ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

تتأأ ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح.ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش
دورو د˘˘ع˘˘ب ى˘˘لوأ’أ  ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلل تامولعم
دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نم ةي˘م˘ك ر˘ير˘م˘ت˘ب مو˘ق˘ي  سصخ˘صش

نود˘˘ب ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ
عون نم ةنحاصش نتم ىلع ةصصخر
ينطولأ قيرطلأ ربع كلذو «ايك»

ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ب ط˘˘بأر˘˘لأ48 مقر
لÓغتصسأ مت روفلأ ىلع،ةدكيكصسو
ر˘˘صصن˘˘ع ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ
ىلإأ يصضفملأ يرحتلأو مÓعتصس’أ
تدجو نيأأ ةنحاصشلأ ناكم ديدحت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘عر˘ق˘لأ ة˘ير˘ق˘ب ة˘نو˘˘كر˘˘م
ةبكرم˘لأ ة˘ب˘قأر˘م م˘ت ثي˘ح،ة˘م˘ل˘ع˘لأ

ةدحو007 ىلع رثعيل ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘تو
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘˘لأ ن˘˘م

مت نيأأ ،ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم
ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأو اهزجح
نكمت قا˘ي˘صسلأ تأذ ي˘فو،ة˘مزÓ˘لأ
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’أ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ
ةيصضق ةجلاعمب ،راجحلاب ينطولأ

تابورصشم ةزايحو ل˘ق˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
هي˘ف طرو˘ت ة˘صصخر نود ة˘ي˘لو˘ح˘ك
رمعلأ نم ناغ˘ل˘ب˘ي نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ي˘ف

اهلÓخ ن˘م م˘ت،ة˘ن˘صس74و ة˘ن˘صس13

تابورصشملأ نم ةدحو075 زجح
ط˘˘˘ب˘˘˘صض م˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘˘كلأ
ةيحايصس ةرا˘ي˘صس ي˘ف تأزو˘ج˘ح˘م˘لأ

نيب طبأرلأ قيرطلأ ىوتصسم ىلع
ثيح،ةبانعو سسأرهأأ قوصس يتنيدم
لÓ˘غ˘ت˘صسأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تتأأ

اهدافم تامولعمل ةقر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع
ةيم˘ك ل˘ق˘ن˘ب سصا˘خ˘صشأ’أ د˘حأأ ما˘ي˘ق
ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةربتعم
ة˘ط˘ق˘ن بصصن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل، ة˘˘صصخر نود
ة˘ط˘ي˘ب˘صش نأرود رو˘ح˘م˘ب سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
اهفيقوت ىلإأ تصضفأأ،راجحلأ راتخم
دعبو ةيلوحكلأ تابورصشملأزجحو
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ
 .ةلأدعلأ مامأأ نيفقوملأ عدوأأ
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ة˘ن˘ج˘ل˘ل د˘ق˘ف˘ت˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب تنا˘˘كو
ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ تا˘˘ما˘˘قإ’ا˘˘ب
ةبانع ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل
تاماقإ’أ اهدعب سسمت نأأ لبق طصسو
ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل ةعباتلأ
ة˘ما˘قإأ رأر˘غ ى˘ل˘˘ع را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس

ةبيعصشلأ ،فلصشلأ،20 سسوفيصسلأ

91 و مويرتابليصس، حلاصص يليابج،
ريدم مهلابقتصسأ يف ناك ثيح، يام
رامع يديصس ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ
قا˘˘ي˘˘صسلأ تأذ ي˘˘ف، ر˘˘هز˘˘ل طو˘˘ع˘˘ب
ق˘فأر˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘ق˘ف˘ت
ةبلطلأ ةحنجأأ رأرغ ىلع تاماقإ’أ

، ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ، م˘عا˘ط˘˘م˘˘لأ و
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ىلع عÓطÓ˘ل  أذ˘هو، ة˘ي˘صضا˘ير˘لأو

لابقتصس’ تا˘ما˘قإ’أ ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م
،ةصسأردلأ فانئتصس’ ابصسحت ةبلطلأ

ةرأزولأ لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت أذ˘كو
فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لأ
،دÓبلأ اهب رمت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ

اهتهج نم ، انوروك ةحئاج ءأرج
ة˘ما˘قإÓ˘ل ا˘ه˘ترا˘يز ءا˘ن˘˘ثأأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

دعبو20 سسوفيصس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
تدبأأ ةماقإ’أ قفأرم فلتخم اهدقفت
،تأريصضحتلأ هاجت ريبكلأ اهحايترأ

اهذختت يتلأ ةي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أو
ر˘ط˘خ ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ما˘˘قإ’أ
تمدق امك، انوروك سسوريف راصشتنأ
نامصض لجأأ نم تاهيجوتلأ سضعب
فورظلأ نصسحأأ يف يعماج لوخد
و لامع˘لأ ة˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو
.ةبلطلأ

تايلمع لأزت ’ رخآأ بناج نم

ةيعماجلأ ةماقإ’أ ط˘ي˘ح˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

تاماقإ’أ فلتخ˘مو20 سسوفي˘صس
ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل ةعباتلأ
نم أذه و ةلصصأوتم رامع يديصس
ةرا˘˘˘صضلأ با˘˘˘˘صشعأ’أ عز˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘خ
يجراخلأ طيحملأ ةئيهتو ةيقنتو
نكامأأ ةئيهتو ءÓط ةيلمعب مايقلأو
لقنت ططخم عصضو و نيديلأ لصسغ
تأراصشإأ نم تاماقإ’أ لخأد ةبلطلل
يعامتج’أ دعا˘ب˘ت˘لأ ة˘فا˘صسم دد˘ح˘ت

اهتهج نم، تاماقإ’اب مهتماقإأ لÓخ
ةرايز˘ب تما˘ق »ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ةد˘ير˘ج

نيأأ20 سسوفيصس ةيعماجلأ ةماقإÓل
ي˘ت˘لأ تأر˘ي˘صضح˘ت˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تف˘˘قو
نم ةماقإ’أ قفأرم فلتخم اهدهصشت
نم ةبلاطلل لثمأ’أ لابقتصس’أ لجأأ

مي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
ق˘فأر˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘˘صش ة˘˘ع˘˘صسأو

ةر˘يد˘م ا˘ن˘ل ه˘تد˘كأأ ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘˘ما˘˘قإ’أ
ثي˘ح ة˘ن˘ير˘˘ب˘˘صص ة˘˘قرأرز ة˘˘ما˘˘قإ’أ

،م˘ع˘ط˘م˘لأ ، ءأو˘يإ’أ ة˘ح˘˘ن˘˘جأأ تصسم
و سشرملأ،تنر˘ت˘نأ’أ ة˘عا˘ق ،ةدا˘ي˘ع˘لأ

ىلإأ ةفاصضإأ، ةرأدإ’أ بتاكم فلتخم
تأءأر˘جإأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لأ
نأوعأأ فرط نم ةب˘ل˘ط˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ
لكل ةرأرحلأ ةجرد ةبقأرمو نمأ’أ
باصشعأ’أ عزن.ةماق’أ ىلإأ نيدفأولأ
تا˘حا˘˘صسم˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ةرا˘˘صضلأ
ةريدملأ فيصضتو.ةماقإÓل ءأرصضخلأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش ف˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ
لوخد نامصض لجأأ نم تأريصضحتلأ

فور˘˘ظ˘˘لأ ن˘˘˘صسحأأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ة˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأو
تأدوهجمب نوموقي نيذلأ لامعلأو
ر˘ط˘خ ة˘ح˘فا˘كم ل˘˘جأأ ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
. انوروك سسوريف راصشتنأ

ةيئاضضقلا تاهجلا ىلع مهليوحت مت

ةضصتخملا

يلماح نم701 فيقوت
 ضضيبألا حÓصسلا

تامهأدملأو تÓمحلأ نم نمأ’أ حلاصصم تفثك

نع ةريخأ’أ ترفصسأأ ثيح ةميرجلأ راكوأ’ ةينمأ’أ

ي˘ل˘ما˘ح ن˘م سصخ˘˘صش004 ن˘م ر˘ث˘كأأ ف˘ي˘قو˘ت

تأرثؤوملأو تأردخملأ يجورمو ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أ

تاهج˘لأ فر˘ط ن˘م م˘ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م˘لأو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ةددعتم مئأرج يف مهطروت˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأو ة˘ي˘ن˘مأ’أ

 نينطأوملأ ىلع ءأدتعإ’أو ةقرصسلاك

فلت˘خ˘م تما˘ق د˘ق˘ف ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم نا˘ي˘ب بصسحو

ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةبانع ةي’وب نمأ’أ حلاصصم

نم رصشاعلأ ةياغ ىلإأ و يراجلأ توأأ حتافلأ نم

هذه ، ةيطرصش ةيلمع366 ب مايقلل رهصشلأ سسفن

لجأأ نم سصاخصشأأ701 فيقوت ىلإأ تصضفأأ ةريخأ’أ

821 فيقوتو ةروظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ةزا˘ي˘ح

تأرثؤوم˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ل˘جأأ ن˘م ا˘صصخ˘صش

ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘م ا˘صصخ˘صش56 فيقوتو ةي˘ل˘ق˘ع˘لأ

اصصخصش931 ف˘ي˘قو˘تو ,ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘˘ج˘˘لأ

نايبلأ تأذ بصسحو. ةفلتخم مئأرج يف نيطروتم

يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ مت دقف

.مهب هبتصشملأ قح
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 يحضصلا لوكوتوربلا نع نلعأا اميف

ءابولا نم ةياقولل

ابصسحت ةروثلا ةحاصس ميقعت
راصشتنإل ايدافتو يهاقملا حتفل

انوروك ضسوريف
ةئيبلأ ةيامح ةيريدم) ةبانع ةيدلب حلاصصم تماق

ميق˘ع˘تو ل˘صسغ˘ب سسي˘م˘خ˘لأ سسمأأ لوأأ ( ط˘ي˘ح˘م˘لأو

ةصصاخلأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ راطإأ يف ةروثلأ ةحاصس

نم91. ديفوك انوروك ءابو يصشفت نم دحلل

ام بصسح سسمأأ ةبانع ةي’و حلاصصم تدكأأ اهتهج

فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإا˘ب سصخر˘ي ه˘نأأ ي˘ئ’و˘لأ رأر˘ق˘لأ ي˘ف ءا˘˘ج

ريغ تابورصشملأ عيب تÓحم لÓغتصسإأ تاطاصشن

فنصصلأو (ىهق˘م) لوأ’أ ف˘ن˘صصلأ ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ

51لأ خيرات نم ءأدتبأ كلذو طقف (معطم) ثلاثلأ

ةينعملأ تÓحملأ  ىلع بجوتصسيو0202 توأأ

ةيح˘صصلأ ت’و˘كو˘تور˘ب˘لأو ر˘ي˘بأد˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘صضا˘خ˘لأ

انوروك سسوريف ءابو راصشتنأ نم ةيامحلأو ةياقولل

ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ سصو˘صصخ˘لأ ى˘ل˘ع ل˘م˘صشي يذ˘˘لأ

ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل تأدا˘صشرأ و يرا˘ب˘˘جإأ

ىلإأ لوخدلأ طاقن فلتخم ىوتصسم ىلع ةيحصصلأ

جراخو لخأد يدصسجلأ دعابتلأ ميظنتو نكامأ’أ

ةيو˘لوأ’أ با˘ب ن˘م تا˘فر˘صشلأ مأد˘خ˘ت˘صسأو ل˘ح˘م˘لأ

ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ي˘ب ن˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘لوا˘˘ط لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإأو

دنع ةيذحأÓل رهطملأ مقعملأ عصضوو تأءاصضفلأ

يصسأركلأو ت’واطلل مظتنملأ ريهطتلأو لخدملأ

ي˘ف ر˘ه˘ط˘م لو˘ل˘ح˘م ع˘صضو ىر˘˘خأ’أ تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأو

ءأوهلأ فييكت ةزهجأأ لامعتصسأ عنم نئابزلأ لوانتم

ريفوتو نكامأÓل ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘يو˘ه˘ت˘لأو حوأر˘م˘لأو

تأزا˘ف˘ق˘لأو تا˘ما˘م˘كلأ ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ق˘يدا˘ن˘صص

يف هنأأ يئ’ولأ رأرقلأ دكأأو. ةلمعتصسملأ لدانملأو

ت’و˘كو˘تور˘ب˘لأو د˘عأو˘ق˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘م’أ مد˘ع ة˘لا˘˘ح

سسوريف راصشتنأ نم ةيا˘م˘ح˘لأو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلأ

متي ىودع يأأ ىلع غيلبتلأ مدع ةلاح يفو انوروك

نود ىودعلأ ناكمل يروفلأ قلغلأ نع نÓعإ’أ

ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب لÓ˘˘خإ’أ

مدع ىلإأ يدؤوي اهب لومعملأ ميظنتلأ و عيرصشتلأ

ة˘ي˘ح˘صصلأ ت’و˘كو˘تور˘ب˘لأو د˘عأو˘ق˘ل˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’أ

انوروك سسوريف ءابو راصشتنأ نم ةيامحلأو ةياقولل

فيقوتو ءاصضفلل يروف˘لأ ع˘ي˘م˘صشت˘لأو ق˘ل˘غ˘لأ ى˘لإأ

.ينعملأ طاصشن
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يدلبلا رضشحملا يف اهعضضو مت

ةيران ةجارد481  زجحت نمألا حلاصصم
42 عصضوو اصصخصش423 فيقوتب رهصشلأ سسفن نم رصشع يداحلأ ةياغ ىلإأ توأأ سسداصسلأ نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق

نمأأ نايب بصسحب انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ ةيزأرتحإ’أ ريبأدتلأو تأرأرقلأ ةفلاخمل أذهو يدلبلأ  رصشحملأ يف ةيران ةجأرد63و ةبكرم

تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ عم ةبانع ةيدلب ميلقإاب ةيرانلأ تاجأردلأ ريصس عنمب قلعتملأ يئ’ولأ رأرقلأ مأرتحإأ مدعل ةيران ةجأرد842 زجح عم ةبانع ةي’و
تاطلصسلأ فرط نم انوروك نم ةياقولل ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب مأزتلإ’أ ةرورصض ىلإأ نينطأوملأ تعد نمأ’أ حلاصصم. نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ

.انوروك سسوريف يصشفت نم دحلأو مهتÓئاع ةحصصو مهتحصص ىلع اظافح أذهو
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ةينعملا دجاشسملا ددع عفر ررقت
تبشسلا مويلا نم ةيادب حتفلاب

ىلا لجيج ةي’و  ىوتشسم ىلع

42 ة˘فا˘شضا˘ب يأا اد˘ج˘شسم27
قبشس يتلا ةمئاقلا ىلا دجشسم
قباشس تقو يف اهطبشض مت نأاو

. اد˘ج˘شسم84 تمشض ي˘ت˘لاو
رشصتقي نأا سضرتفملا نم ناكو
اهحتف ررقت يتلا دجاشسملا ددع
ةي’و ميلقا ربع نيلشصملا مامأا

تبشسلا مويلا ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘ج˘ي˘ج

تنلعأا املث˘م د˘ج˘شسم84 ىل˘ع
ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ة˘ير˘يد˘م ه˘ن˘ع
تقو ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب فا˘˘˘قوأ’او
تاجاجتحإ’ا ةدح نأا ريغ قباشس
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا  ق˘طا˘ن˘م سضع˘ب˘˘ب
ةيلمع نم اهدجا˘شسم تي˘ن˘ث˘ت˘شسأا
رفوتت يتلا كلت اشصوشصخ حتفلا

اهت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا طور˘ششلا ى˘ل˘ع
ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
ةقاط ىتحو عقوملا ، ةحاشسملا
ةعجارم يف تمهاشس باعيتشسإ’ا

ددع ع˘فرو ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

27 ىلا حتفلاب ةينعملا دجاشسملا
ى˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شضاو .اد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شسم
ةدع اهتدهشش يتلا تاجاجتحإ’ا

ةيفلخ ىلع لج˘ي˘ج ن˘م ق˘طا˘ن˘م
ن˘م د˘جا˘شسم˘لا سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا

تد˘ه˘شش د˘ق˘ف ح˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بو˘ششن ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا

نيمئا˘ق˘لا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘ك تا˘فÓ˘خ
ةي’ولاب ةين˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ى˘ل˘ع
نيذ˘لا د˘جا˘شسم˘لا نا˘ج˘ل سضع˘بو
طبشضب ةينعملا تاهجلا اومهتا

ىلع رفوتت يتلا دجاشسملا ةمئاق

مدعو ةيئاقتنإ’اب حتفلا طورشش

لشصوو لب ، لمعلا يف ةقدلا

˘ما˘ه˘˘تا د˘˘ح ى˘˘لا ء’ؤو˘˘ه˘˘ب ر˘˘مأ’ا

ةي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا سضع˘ب

سضع˘ب طو˘غ˘شضل مÓ˘شست˘شسإ’ا˘˘ب

نييشسايشسلا ىتحو ني˘لوؤو˘شسم˘لا

د˘جا˘شسم˘لا ءا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

ء’ؤوه  يفن مغر  حتفلاب ةينعملا

اهوفشصو يتلا تاماهتإ’ا هذهل

. ةلوؤوشسملا ريغو  ةيطابتعإ’اب
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و ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ته˘˘نا

ل˘˘ك  ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا ما ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل فا˘˘˘قوأ’ا

تاءار˘ج’او ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘˘ت˘˘لا

اءادتبا، دجاشسملا حتفل ابشسحت ةيئاقولا

ةي’ولا  تايدلب ربع تبشسلا مويلا نم

عارذو˘ب د˘ي˘شسلا عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘م بشسحو

لابقتشساب ينعم ادجشسم66 ناف ريخلب

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو رار˘ق˘ل ا˘ق˘فو ن˘ي˘ل˘شصم˘˘لا

ة˘عزو˘م˘لا د˘جا˘شسم˘لا هذ˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم

ما ةرئاد اهنم ةي’ولارئاود تايدلب ربع

90 ءاشضيبلا نيع– دجاشسم8 ـب يقاوبلا

نيع – دجشسم31 ةليلم نيع – ادجشسم

60 ةششرك نيع– دجاشسم60 نوركف

ةنايكشسم –50 نامعن قوشس – دجاشسم

دجاشسملا  عزوتتت اميف  دجاشسم50

سسوقيشس رئاود تايدلب ىلع ةيقبتملا

– يحيبشصلا رشصق – ةنيريكف – ةعلشضلا

و تاءارجإ’ا ىلإا بيجتشست سشوبب نيع

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م تع˘˘˘شضو ي˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘ششلا

هنأاب افششاك ،دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا

ةدا˘˘شسلا ع˘˘م تاءا˘˘ق˘˘˘ل ةد˘˘˘ع ه˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
تاشسشسؤوملاب نيل˘ما˘ع˘لاو ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
تارا˘˘يز˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا
ىوتشسم ىلع اهب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
مهايا اثاح حتفل˘ل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا د˘جا˘شسم˘لا

ةمÓشسلا تاءارجإا مارتحإا ةرورشض ىلع
نأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا و
يتلا ةيلاحلا فورظلا اديج نوعي ةمئأ’ا
ظافحلا بجوتشست يتلا و ملاعلا اهب رمي

رطاخمب نيلشصملا ةيعوت و سسفنلا ىلع
ل˘˘ج نأا˘˘ب ار˘˘ي˘˘ششم .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
لك ةئيهت مت ،حت˘ف˘ت˘شس ي˘ت˘لا د˘جا˘شسم˘لا

تماق يتلا ميقعتلا ةيلمع اهنم فورظلا
ةكراششمب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم اهب
ةيمÓشس’ا ةفاششكلاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نا˘ج˘ل˘لا

تايعمجو يرئاز˘ج˘لا ر˘م˘ح’ا لÓ˘ه˘لاو
عشضو م˘لا˘ع˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب ارور˘مو ة˘ل˘عا˘ف
ةفاشسم مارتحإا اقفو ،ةÓشصلل تاداجشسلا
طير˘شش ر˘ب˘ع ن˘ي˘ل˘شصم˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا

امك .ءوشضولا ةعاق قلغ اذك و ، قشص’
عشضو و ةينعملا دجاشسملل فيظنت  عم
عشضو ،نيلشصملا لابقتشس’ تابيترتلا

عيزوت اذك و ةي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ششم
نيلشصملا ىلع اناجم تامامكلا سضعب

ةطشساوب ةرارحلا سسا˘ي˘ق˘ل م˘ه˘عا˘شضخاو

سسيشسحت عم  اهعانتقا مت يتلا ةزهج’ا

تاءار˘جإ’ا عا˘ب˘تإا ةرور˘شضب ن˘ي˘ل˘شصم˘لا

فورظل ةجيت˘ن تءا˘ج ي˘ت˘لا .ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

ةايحب قد˘ح˘ي ر˘ط˘خ و ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘ح˘شص

تيبل نيدشصاقلا نيلشصملا و نينطاوملا

ي˘قاو˘ب˘لا ما ة˘ي’و نا˘ف ةرا˘ششÓ˘ل ،ه˘˘ل˘˘لا

ىلا انوروك ةحئاج يششفت ذنم تلجشس

ةلاح199 ليجشست عوبشس’ا ةياهن دح

ةافو641 اهنم انوروك سسوريفب ةباشصا

.ءافشش ةلاح486و
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0041 ة˘بار˘ق ف˘ي˘ل˘كت م˘ت د˘˘قو
نم بترلا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ي˘طر˘شش
ةينام˘ث˘لا ئ˘طاو˘ششلا ن˘ي˘مأا˘ت ل˘جأا
اذ˘˘ه فار˘˘ششا تح˘˘ت ع˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
قفدت ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘م˘شضو زا˘ه˘ج˘لا
ةريخأ’ا هذه ىل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا
رارق دعب تبشسلا مويلا نم ةيادب
هذهل يجيردتلا حتفلاب تاطلشسلا
ةيلشستلا قفارم اذكو تاءاشضفلا
دويق˘لا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا را˘طا ي˘ف
. انوروك ةحئاج اهتشضرف يتلا

ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب ف˘ششكو

دارفأا زي˘ه˘ج˘ت ن˘ع ة˘ي’و˘لا ن˘مأاـل
ىلع نورهشسيشس نيذلا ةطرششلا
لكب لجي˘ج˘ب ئ˘طاو˘ششلا ن˘ي˘مأا˘ت
ي˘ت˘لا ة˘يرور˘شضلا تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا
يف مهلمع ةلوازمب مهل حمشست

ةز˘ه˘جأا كلذ ن˘مو ةد˘ي˘ج فور˘˘ظ
ندا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘ششكل˘˘˘˘˘ل
لخادم نأاو امل˘ع تار˘ج˘ف˘ت˘م˘لاو
ذنمو تفرع لج˘ي˘ج˘ب ئ˘طاو˘ششلا
ا˘ي˘ن˘مأا ارا˘ششت˘نا عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن

˘ما˘مأا ا˘ه˘ح˘ت˘ف˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ا˘ف˘ي˘˘ث˘˘ك
تا˘ط˘ل˘شسلا نأاو ن˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘لا
نع لقي’ام حتف تررق ةيشصولا

نيفاط˘شصم˘لا ما˘مأا ئ˘طا˘شش33

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت د˘˘كأا˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
حمشست يتلا ةيرورشضلا طورششلا
نمو اه˘ب ة˘حا˘ب˘شسلا˘ب ا˘ه˘يدا˘تر˘م˘ل
ةدا˘م يأا ن˘م ا˘ه˘ها˘ي˘م و˘˘ل˘˘خ كلذ
تب˘˘˘ب˘˘˘شست كلذ ى˘˘˘لا . ة˘˘˘ثو˘˘˘ل˘˘˘˘م
نيمداقلا نيفاط˘شصم˘لا تارا˘ي˘شس
نم ىتحو تاي’ولا فلتخم نم
ةكرح ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ل˘خاد
ةعمجلاو سسيمخلا يموي رورملا

ينطولا قير˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

يديشس ةيدلبب اديدحتو34 مقر
ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ى˘ت˘حو ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ثيح ، ةيروشصنم ةمايزو ةناوعلا
تابكرملا هذه باحشصأا رطشضا

قيرطلا ةعراق ىلع اهنكر ىلا

ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع سضفر ا˘مد˘ع˘ب

هذه باحشصأ’ حامشسلا كردلاو

رئاظحلا ىلا لوخدلاب تابكرملا

ئ˘طاو˘ششلا ةاذا˘ح˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ة˘حا˘ب˘شسلا ر˘ظ˘ح رار˘ق نأا ة˘ج˘ح˘˘ب

’ا ايمشسر عفري نلو ايراشس لاز’

ي˘˘ف بب˘˘شستا˘˘˘م تب˘˘˘شسلا ه˘˘˘مو˘˘˘ي

ةيدلبب اشصوشصخ ةريبك ىشضوف

سضعب ىتحو زيزعلا دبع يديشس

تاششوانملاو ةفيفطلا ثداوحلا

قيرطلا يلمعتشسم تبشضغأا يتلا

.34 مقر ينطولا

34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع رورملأ ةكرح لقرعت  نيفاطشصملأ تأرايشس

يطرسش0041 ةبأرق رافنتسسأ
 لـجيجب ئـطأوسشلأ نـيمأات ىـلع فأرـسشإÓل

ةيندملأ ةيامحلل ماعلأ ريدملأ تاميلعت قيبطت راطإأ يف

ةياقولل ةيسسيسسحتلأ مايأ’أ قÓطنإأ
 جيريرعوب جربب تاباغلأ قئأرح نم

سسما موي جيريرعوب جرب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا تادحو تعرشش
ربعو رئاودلل تاباغلا تاعطاقم ةكراششمب  ةيشسيشسحت ةلمح يف
ةدحولا نم ةقÓطنإ’ا. تمت دقو يندملا ةيامحلا تادحو ةفاك
يف ةلثمم تاباغلا ةظفاحم ةكراششمب ةيندملا ةيامحلل ةيشسيئرلا

نيرواجملا ناكشسلا ةدئافل ةي’و˘لا˘ب بشصق˘لا تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
سسيئر روشضحب ةي’ولا ةمشصاعب يقرششلا جرخملاب دقرموب ةباغل
مÓع’ا ةيلخ بشسحو سسيشسحتلاو مÓع’ا ةيلخ اذكو ةدحولا
ديشسلا تاميلعت قيبطت راطا يف لخدت ةيلمعلا نا ةيريدملا تاذل
سسيشسحتلاو ةياقولا جمانربل اذيفنتو ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا

ةيريدملا فرط نم تاباغلا قئارح اميشس’ راطخأ’ا فلتخم نم
ةيعرفلا ةيريدملا  ةياقولا ة˘ير˘يد˘م ، ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘شست م˘ت ثي˘ح مÓ˘عإ’او ة˘ي˘عو˘ت˘لاو تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘˘ل
و ة˘ي˘با˘غ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ن˘يروا˘ج˘م˘لا نا˘كشسلا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘شسي˘شسح˘ت

يتلاو يراجلا رهششلا نم52 ةياغ ىلا مودت يتلاو نيينطاوملا
يباغ ءاطغ دجاوتي نيأا اهتايدلبو ةي’ولا رئاود عيمج لمششتشس
عم تاباغلا قئارح رطخ نم مهشسيشسحت دشصق ناكشسلل رواجم
ربع نيينطاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو تادا˘ششرإا و ة˘مÓ˘شسلا ح˘ئا˘شصن م˘يد˘ق˘ت
اهرابتعاب ةباغلا ىلع ظافحلل ةياقولا ةفاقث سسرغو تايوطم
.ةينطو ةورث
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فاعشسإ’أ ةرايشس لخأد تمت

ةأأرمأ ديلوت ةيلمع ىلع فأرسشإ’أ
ةليسسملاب رماع يديسس ةيدلبب

يديشس ةيوناثلا ةدحولل ةيندملا ةيامحلا ناوعأا سسمأا ءاشسم  نكمت

ةقطنمب د72 اشس61 ةعاشسلا دودح يف ةليشسملا ةي’و رماع
ةأارما ديلوت ةيلمع ىلع فارشش’ا نم رماع يديشس ةيدلب ةيقاشسلا

و حاجنب فاعشسإ’ا ةرايشس لخاد ةيلمعلا تمت ثيح ،ةئجافم ةد’و
ةدايع ىلإا Óقن ةديج ةحشص يف ركذ سسنج نم اهدولومو مأ’ا
مÓعإ’اب فلكملا ةعاشس رخآ’ حرشص ام بشسح اذهو رماع يديشس
اوركشش امك ةريبك ةلئاعلا ةحرف تناك اميف ةيندملا ةيامحلاب
اهب موقي يتلا ةرابجلا تادوهجملا ىلع ةيندملا ةيامحلا لاجر
. ت’اجملا يتشش يف
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ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو فرط نم
ةليشسملاب ينطولأ كردلل

فلتخم نم ةروراق6504  زجح
ةنهاهدلأ ةيدلبب عأونأ’أ و ماجحأ’أ

ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو سسما ءاشسم تنكمت
ع) ىمشسملا كلم راشسكوب وجيب عون ةرايشس فيقوت نم ةليشسملاب
وحن فيطشس ةي’و نابت د’وأا ةيدلب نم ةمداق تناك يتلا (سس
ةيرودلا دارفأ’ اهكلام هيأار دعب ، ةليشسملا ةي’و ةنهاهدلا ةيدلب
مت اهششيتفت دعب ، ةلوهجم ةهجو ىلإا رارفلاب اذلو اهنكرب ماق
ةيلحم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

عاونأ’ا و ماجحأ’ا فلتخم نم ةروراق6504ــب ةردقملا عنشصلا
اهميلشست و ةعاشضبلا زجح مت ةيلوأ’ا تاءارجإ’اب مايقلا دعب ،
رششحملاب ةبكرملا ع˘شضو و ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م˘ل
ىلإا هلاشسرإا و يئاشضق فلم دادعإا و  ةنهاهدلا ةيدلبل يدلبلا
ةعاشس رخأ’ حرشص ام بشسح اذهو و ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
.ةليشسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملاب مÓعأ’اب فلكملا

U°Édí T°îû°ƒñ  

  قطانم ةدع ناكشس تاجاجتحأ طشسو

 أدجسسم27 ىلإأ لجيجب حتفلاب ةينعملأ دجاسسملأ ددع عفر

ةياقولأ لئاشسوو ةرأرحلأ سسايق ةزهجأأ ريفوت مت اميف

مويلأ نم ءأدتبأ أدجسسم66 ربع نيلسصملأ لابقتسسإأ عم دعوم ىلع يقأوبلأ مأأ ةي’و

يجيردتلأ حتفلأ نامشضو ةي’ولأ ئطأوشش نيمأات لجأأ نم ةطرششلأ لاجر نم تائملأ رافنتشسأ نع لجيج ةي’و نمأأ ةيريدم تفششك
. عيباشسأأ ةدعل رمتشسأ قلغ دعب تبشسلأ مويلأ نم ةيأدب ةريخأ’أ هذهل
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 راجحلاو رامع يديسسب بولطم ةبانع يلاو

ةي’و يلاو راجحلاو رامع يديصس ةيدلب ينطاوم نم ديدعلا بلاط
يتيدلبل ةيدقفت ةرايزب مايقلا ةرورصضب يميرب نيدلا لامج ةبانع
ةيرزملا عاصضوأ’ا ىلع فوقولا لجأا نم راجحلاو رامع يديصس
نكر لك يف ةرصشتنملا ةمامقلا ببصسب ةيئيب ةثراكب ددهت تتاب يتلا،

تاطلصسلا كرحت نأا نود ةدم ذنم تايدلبلا ءايحأا نم ةيواز لكو
سضراوقلا و ةهيركلا حئاورلا راصشتنا ىلإا ىدأا ام وهو انكاصس ةيلحملا

بلطتتو مهتحصصو مهتمÓصس ددهت تتاب يتلا ةلاصضلا بÓكلاو
.ةي’ولا يلاول Óجاع Óخدت

 هل يفحسص لاؤوسس دعب بمارت لوهذ
«؟كبيذاكأا لك ىلع مدنت له»

دلانود ىكيرمأ’ا سسيئرلا تباصصأا قيدصصتلا مدعو لوهذلا نم ةلاح
امع ،  سسمأا ءاصسم سضيبأ’ا تيبلا ىف يفحصص هلأاصس امدعب ،بمارت
نيترم لؤواصستلا ىلإا هتعفد يتلاو ،هبيذاكأا لك ىلع مدني ناك اذإا
نايدراغلا ةفيحصص تلا˘قو.Ó˘ع˘ف ه˘ع˘م˘صس ا˘م نا˘ك اذإا ا˘م˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل
تاونصس سسمخ رظتنا ،«تاذ ىف ىصس» ىفحصصلا نإا ،ةيناطيربلا
تاونصس ثÓث دعب سسيئرلا يديصس» :ادحاو ’اؤوصس بمارت لأاصسيل
بعصشلل اهتمدق ىتلا بيذاكأ’ا ىلع مدنت له (هتصسائر نم) فصصنو
لك ىلع» لؤواصستب بمارت در ،لاؤوصسلا حرط دعبو .«؟يكيرمأ’ا

.«ةقداصصلا ريغ رومأ’ا لك بيذاكأ’ا لك» يفحصصلا درف ..«؟اذام
لصسارم وهو ،تاذ درف .«نم اهلعف يتلا» :اددجم بمارت هلأاصسف

اهتلعف تنأا» :Óئاق ،سضيبأ’ا تيبلا يف تصسوب نوتجنفاه ةفيحصص
يفحصص نم لاؤوصسلا بلطيو بمارت هعطاقي نأا لبق..ف’آ’ا تارصشع

.«بئارصضلا نع هلأاصس ،رخآا

  يسشونغلا قحسست يسسوم ريبع

بزحلا نأا  برغملا /ياصسنوك امغيصس ءاتفتصسإ’ ةديدج ماقرأا تدافأا
ىلع ةطقن41 قرافب تيوصصتلا اياون يف مدقتي رحلا يروتصسدلا

هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ع˘ير˘صشت تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘جإا ةرو˘صص ي˘ف ة˘صضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح
نم ةئاملاب8,53 ىلع رحلا يروتصسدلا بزحلا لصصحتو.ةرتفلا
نيح يف. ةصضهنلا ةكرحل ةئاملاب9,12 لباقم نيبوجتصسملا بصسن
رايتلا هيلي ةئاملا يف01ـب ةثلاثلا ةبترملا سسنوت بلق بزح لتحا
ةكرحو ةئاملاب3,6ـب ةماركلا فÓتئإا مث ةئاملاب6,6ـب يطارقميدلا
.ةئاملاب7,5ب بعصشلا

وزو يزيت ءاسضق سسلجمل اديدج اسسيئر قازرلا دبع ملاسس نب بيسصنت
اهارجأا يتلا ةكرحلل ةلصصاوم
دبع ديصسلا ةيروهمجلا سسيئر
كلصس يف ارخؤوم نوبت ديجملا
ن˘ي˘ما˘ع˘لا باو˘ن˘لا و ءا˘صسؤور˘˘لا
فرصشأا .ةيئا˘صضق˘لا سسلا˘ج˘م˘ل˘ل
ورزأا د˘˘ي˘˘صسلا سسمأا لوأا را˘˘ه˘˘ن
لدعلا ريزو نع لثمم دمحم
ميصسار˘م ى˘ل˘ع ما˘ت˘خأ’ا ظ˘فا˘ح
دبع ملاصس نب ديصسلا بيصصنت
سسلجمل اديدج اصسيئر قازرلا
ـل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ وزو يز˘˘ي˘˘˘ت ءا˘˘˘صضق
دق و اذه .ليعامصسا يراقول
لدعلا ةرازو نع لثمملا اعد
لÓخ اهاقلأا يتلا ةملكلا لÓخ
ةرورصض ىلإا بيصصنتلا ةصسلج
لوصصولل لمعلا ةقد و ريبدتلا نصسح و ةنورملا و ةدوجلاب لمعت و ةنطاوملا و ءاصضقلا ، نئمطت و يمحت ةليصسو ءاصضقلا لعج
حاجنإ’ ةيرصشبلا و ةيداملا لئاصسولا ةفاك ريفوت ةلودلا ىلع ةصساصسح دج ةيلوؤوصسم ربتعي ءاصضقلا نأاو ةصصاخ ةيصضرم جئاتن ىلإا

.اهماهم

فايسضوب لحارلا سسيئرلاب دهسشتسسي دارج
بنجتو ةلودلا نوؤوصش ةرادإا يف ةمارصصلا دامتعاو ةيمومعلا تاقفنلا ديصشرت ىلإا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا اعد
نم ةعومجم دارج ركذ ،ممأ’ا رصصق هنصضتحا يذلا ة’و- ةموكح ءاقل لاغصشأ’ ةيماتخ ةملك يفو.ريذبتلا لاكصشأا لك
ريزولا لاق قايصسلا اذه يفو.ةدصشارلا ةماكحلا ءىدابم قيبطت راطإا يف اهب ديقتلا ة’ولا ىلع بجي يتلا تاهيجوتلا
زاغلاو ءابرهكلا كÓهتصساب قلعتي ام اصصوصصخ تاصسصسؤوملاو تارادإ’ا يف ريذبتلا ةبراحمب ينعم عيمجلا نإا لوأ’ا

فايصضوب دمحم لحارلا سسيئرلاب ’اثم دارج برصضو.رييصستلا يف تارانيدلا رييÓم فلكي يذلا تارايصسلا ديدجتو
كلذ اربتعم ،راهنلا يف ةلعتصشم ءاوصضأ’ا ءاقب بابصسأا نع ةيروهمجلا ةصسائر رقم هلوخدل موي لوأا يف  لءاصست يذلا
.«ماعلا لاملا ديدبت براحي ينطو سصخصشل لعف ةدر»

نوثيغتسسيcfu وجيرخ
˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘ل
ءاقللا بلط لصصاوتملا
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشنا حر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل

وهوcfu ي˘ج˘˘ير˘˘خ
ن˘˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا

كلذو مهي˘ل˘ث˘م˘م فر˘ط
ةثاغتصسإ’ا ة˘لا˘صسر د˘ع˘ب
سسي˘ئر ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘˘لا
د˘˘ب˘˘ع «ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
لجأا نم «نوبت ديجملا
. مهفاصصنإا



يلحاسلا مجنلا ةهجاوم يف يجرتلا نع بيغي ياغوت
تبشسلا مويلا ءاقل نع بيغيشس ،ياغوت نيمأا دمحم يرئازجلا هبع’ نأا ،ةعمجلا سسمأا ،يشضايرلا يجرتلا نلعأا

،““كوب سسيف““ لشصاوتلا عقوم ىلع هتحفشص ربع ،يجرتلا رربو ،يشسنوتلا يرودلا راطإا يف ،يلحاشسلا مجنلا مامأا
نب فوؤورلا دبعو يلابردلا حماشس ،وكيشسÓكلا نع بيغيشس امك ،ةيحشص بابشسأ’ ،ياغوت نيمأا دمحم بايغ
ديشصرب يشسنوتلا يرودلا بيترت لودج ردشصتي ،يجرتلا نأا ركذي ،ءارفشصلا تاقاطبلا مكارت ببشسب ثيغ
.ةطقن33 ديشصرب اًعبار يتأاي يلحاشسلا مجنلا امأا ،ةطقن94

ر.ع

¯ ±.hd«ó

هعيقوت ةمشصاعلا داحتا يدان نلعأا ،رخآا قايشس يفو
ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا ع˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ،ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا كك˘˘شسلا˘˘ب
ة˘ل˘با˘ق ةد˘حاو ة˘ن˘شسل ،ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا ن˘م تارا˘ط˘˘ق
ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا لا˘قو ،د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل

يه ةقبا˘شس ي˘ف““ :““كو˘ب˘شسي˘ف““ ىل˘ع ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح
داحتا يدان لقن متيشس ،رئازجلا يف اهعون نم ىلوأ’ا
لبق ن˘م،0202-1202 يشضايرلا مشسوملل ةم˘شصا˘ع˘لا
ىلع ،ةيديدحلا ككشسلاب لق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا

م˘ت““ :فا˘˘شضأاو ،““ىلوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ت˘˘م
ةكرششلاو ،ةمشصاعلا داحتا نيب ةيقافتا ىلع عيقوتلا
ة˘ن˘شس ةد˘م˘ل ة˘يد˘يد˘ح˘لا كك˘شسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دا˘ح˘˘تا ةرادإا ح˘˘م˘˘ط˘˘تو ،““د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق ةد˘˘حاو
قرط عيونت ىلإا ،ءارجإ’ا اذه لÓخ نم ،ةمشصاعلا
تÓقنت لÓخ ،ةيلخادلا تاي’ولا لماك ىلإا لقنتلا
سسأا˘كو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ت˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
.رئازجلا

 ودعسس ديري داحت’ا

تاشضوافم يف ،ىيحي رتنع لخد ،ىرخأا ةهج نم
ابشسحت ،لئابقلا ةبيبشش بع’ ،ودعشس ليبن عم ةداج

،ةيراجلا ةيف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘م˘شضل
قباشسلا رشضخلا بع’ نأاب رداشصملا سضعب نم ملعو
ىلع لوشصحلل ،ودعشس ليبن عم ت’اشصتا ىرجأا دق

ر˘شصا˘ن˘ع˘ب دا˘ح˘ت’ا ط˘شسو ط˘خ م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ه˘لÓ˘خ ه˘جاو˘ي˘شس يذ˘لا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ةشسفانم ،ةمشصاع˘لا دا˘ح˘تا ه˘جاو˘يو ،ة˘م˘ه˘م تا˘يد˘ح˘ت
رخآ’ا وه ديري يذلا ،رئازجلا ةيدولوم نم ةشسرشش
03ـلا بحا˘شص ود˘ع˘شس ل˘ي˘ب˘˘ن تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

ةشسلج ،ىيحي رت˘ن˘ع د˘ق˘ع˘ي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘مو ،ا˘ما˘ع
،ةلب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ،ود˘ع˘شس ل˘ي˘ب˘ن ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م
رششابيو ،دقعلا دونب ةفاك لوح قافتا ىلإا لشصوتلل

رو˘ف ،ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ق˘فر ه˘ما˘ه˘م ىي˘ح˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع
ا˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ه˘˘عو˘˘شضخ

.جراخلا نم نيدئاعلا لكل تاطلشسلا

بعللا نع لفغن نلو نيوكتلاب متهنسس““ :ىيحي رتنع
 ““مسسوم لك يف باقلأ’ا ىلع

داحتا يدانل يشضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع بر˘عأا
يذلا نيوكتلا عورششم حاجنب هلؤوافت نع ،ةمشصاعلا

مامته’ا نأا ىلع اددششم ،داحت’ا ةرادإا هل ططخت
قير˘ف˘لا فاد˘هأا ىل˘ع ر˘ثؤو˘ي ن˘ل ،ة˘ي˘با˘ب˘ششلا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب
ر˘ت˘ن˘ع لا˘قو ،م˘شسو˘م ل˘ك با˘ق˘لأ’ا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب لوأ’ا

لوأا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ىي˘˘ح˘˘ي
تاونشس ثÓث موديشس احومط اعورششم كلتمن““ :سسمأا

ةر˘ك ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘˘ب د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘شسو ،ل˘˘قأ’ا ىل˘˘ع
ءايلوأا نوكن نأا امئاد ىقبي انفدهف ،ميلعتلاو ،مدقلا

م˘ه˘ت˘ي˘بر˘˘ت ىل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ن نأاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
ا˘نر˘ششا˘ب د˘ق˘ل““ :فا˘شضأاو ،““ءي˘شش ل˘ك ل˘ب˘ق م˘ه˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘تو
سصا˘خ˘ششأا باد˘ت˘نا˘ب ،عور˘ششم˘لا اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإ’ ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

م˘ه˘ل ق˘ب˘شسو ،ع˘يرا˘ششم˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ىل˘˘ع اودو˘˘ع˘˘ت
،““يلاعلا ىوتشسملا تاذ ،ةريبكلا تايرودلا يف لمعلا

اذه نكل ،نيوكتلا ىلع زكرنشس اننأا حيحشص““ :عباتو
انفده نأا ةشصاخ ،لوأ’ا قيرفلا لمهنشس اننأا ينعي ’
داحتا““ :متخو ،““مشسوم لك يف باقلأ’اب زوفلا ىقبي
،ه˘تازا˘ج˘نإاو ه˘تا˘ي˘شصخ˘ششب ق˘ير˘ع ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

،سصاخششأ’ا ء’ؤوه نيب نم نوكن نأا لجأ’ لمعنشسو
خيرات يف بهذ نم فرحأاب مهءامشسأا اونود نيذلا
.““يدانلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةمشصاعلا داحتا

لبقملا مسسوملا ىلوأ’ا ةجردلا نم تاراطق يف لقنتتسس ““ةراطسسوسس““

ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلارديفلا بتكملا لشصفي مل

9102- رئازجلا سسأاك ةشسفانم ريشصم يف مدقلا ةركل

بب˘شسب طرا˘ف˘لا سسرا˘م ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا،0202

ن˘م در را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ه˘نأا ىلا ار˘ي˘ششم ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نا˘˘ي˘˘ب ن˘˘م˘˘شضتو ،ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ةرازو

9102-0202 مشسوم ةعبط˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب““ :ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

نم يلارديفلا بتكملا نكمتي مل ،رئازجلا سسأاك نم

ةرازولا در راظتنا يف هنأ’ ةلأاشسملا هذه يف لشصفلا
ىلعو ،““ةشسفانملا ةيشصوشصخ ىلإا رظنلاب ،ةيشصولا

رئازجلا سسأاك قي˘ل˘ع˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا رار˘غ
عبر رودلا باهذ ماتخ يف يشضاملا سسرام رهشش ذنم

،رهششلا سسفن نم11 و01 يموي ىرج يذلا ،يئاهنلا
سسأا˘ك ة˘ه˘ب˘ج ىل˘ع سسفا˘ن˘ت ة˘يد˘نأا ة˘ي˘نا˘م˘ث لاز˘˘ت ’و
،فيطشس قافوو ،جيريرعوب جرب يلهأا يهو رئازجلا

،سساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تاو ،كيرا˘فو˘ب دادوو ،ةر˘ك˘شسب دا˘ح˘تاو

دافأاو ،نارهو ةيعمجو وداراب يدانو ،ةداعشسوب لمأاو

71 مو˘ي ،ي˘ششطز ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر
ةشسفانم فانئتشسا نكمملا نم هنأاب طرافلا ةيليوج

ا˘ي˘ئا˘ه˘ن تف˘قو˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا سسك˘ع ىل˘ع ،سسأا˘˘ك˘˘لا
ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأ’ ةيباتكلا ةراششتشس’ا بقع

رئازجلا سسأاك ةلشصاوم““ :لاقو ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
ةيريشضحت ةطحم نوك˘ت نأا ع˘ي˘ط˘ت˘شست ثي˘ح ،ن˘ك˘م˘م
ديلو.ف.““لبقملا مشسوملل ابشسحت

ةبارق ماد مايشص دعب
 رهششأا7

حاجنوب
ددجي
عم دهعلا
فيدهتلا

دسلا دوقيو
ىلع زوفلل
 رطق يدان

يرئازجلا يلودلا بعÓلا ىدهأا
دشسلا هقيرف حاجنوب دادغب
زوفلا طاقن ،سسيمخلا لوأا ءاشسم

زافو ،رطق يدان فيشضملا ىلع
يف ،رفشصِل فدهِب دشسلا قيرف
ـلا ةلوجلا باشسحِل تبعُل ةارابم
رمع نم ةريخأ’ا لبقو12
لّجشسو ،ةيرطقلا ةلوطبلا
فدهلا حاجنوب دادغب مجاهملا

حاجنوب داعتشساو ،هاندأا جردُملا ويديفلا طيرشش روشص هرهظُت امك .(09+8) ةارابملا هذه رمع نم عئاشضلا لدب تقولا يف ،ديحولا
يف فده رخآا لّجشس ثيح ،تاءاقل ةينامثِل فدارُملا ،رهششأا7 ةبارق ماد ““مايشص““ دعب ،ةيرطقلا ةلوطبلا يف فيدهتلا ةّشساح

نيب ام تدّمجت ةشسفانملا هذه نأا ىلإا ةراششإ’ا عم ،ةيناحششلا يدان رئازلا دشض ،يشضاملا يفناج نم52 ـلا خيراتِب ةيرطقلا ةلوطبلا
،اعيقوت41 ـب ةيرطقلا ةلوطبلا يفاّده ةرادشص ىلإا حاجنوب داعو ،““انوروك““ ةحئاج يّششفت ببشسِب ،نيَيشضاملا ةيليوجو سسرام
ديشصِرب ثلاثلا زكرملا لغششي ،راشصتنإ’ا اذه دعب دشسلا قيرف تابو ،فيفع مركأا دشسلا قيرف يف هليمز ةقفر ةدايّرلا يف اكرتششُم
ةبترلا رطق يدان لغششيو .ةرّخأاتم ةاراُبم هشصقنت ريخأ’ا قيرفلا نكل ،نيَتطُقن قرافِب ليحدلا يدان دئاّرلا نع افّلختُم ،ةطقن44
تاعومجملا رود يف فادهأا ةعبشس اهنم افدهÓ 31جشسم8102 ماعلا ةخشسنل افاده جوت دق حاجنوب ناكو  ،ةطقن91 عومجمِب9 ـلا

لوأ’ا زكرملا Óتحم ،ىمرملا ىلع ةديدشست52 اهنيب نم ةرم94 ددشسو ،فادهأا ةثÓثل هتعانشصو ،ةيئاشصقإ’ا راودأ’ا يف ةتشسو
زاف امدعب8102 ايشسآا لاطبأا ةطبار يف ةوقب هشسفن سضرف دشسلا مجاهم نأا ةبعلل يويشسآ’ا داحت’ا دكأاو ،اشضيأا نيمجاهملا نيب
ونايردأاو (3102) يكيروم عم ايواشستم ةدحاو ةخشسن يف ةلجشسملا فادهأ’ا ددعل يشسايقلا مقرلا لداعو ،ةلوطبلا فاده ةزئاجب
يفاششت يئانثلا هفلخ نمو حاجنوب دجاوت لÓخ نم ةبراشض ةوق ةخشسنلا هذه يف كلتما دشسلا يدان نأا داحت’ا نيب امك،(6102)
.ةيئاشصقإ’ا راودأ’ا لÓخ فادهأا ةتشس فاشضأا مث تاعومجملا رود يف فادهأا7 حاجنوب لجشس دقو ،فيفع مركأاو زيدنانريه
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 ”فاكلا“و ”افيفلا“ عامتجا يف كراشي يشطز

يحسصلا عسضولا عم فيكتلا يف ةيرئازجلا مدقلا ةركو ““فافلا““ دوهجب ةداسشإا

برتقي ةسامخ نب
اغقام ةرداغم نم

هقيرف ةرداغم نم بيرق ةشسامخ نب دمحم تاب
ةيمÓعإا ريراقت تفششك ثيح ،ينابشسإ’ا اغ’ام
يف طيرفتلا ديرت يدانلا ةرادإا نأا ةينابشسإا

كلذو ةمشصاعلا داحتإ’ قباشسلا بعÓلا تامدخ
اهششيعي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببشسب
ةحئاج نأا رداشصملا تاذ تحشضوأاو ،يدانلا

سضيفخت ىلع اغ’ام يلوؤوشسم تربجأا انوروك
رارق ذاخت’ مهتعفد امك ،نيبعÓلا لك روجأا

اهيف امب رشصانعلا نم ديدعلا حيرشستب يشضقي
ةنشس72 بحاشص نأا ىلإا راششي ،يرئازجلا يلودلا

ناوج ةياغ ىلإا اغ’ام عم دقعب طبتري لاز ’
.2202

ع.سش.م

رئازجلا سسأاك ريسصم يف لسصفلل يدلاخ ريزولا ةئيه نم ادر رظتنت ةيداحت’ا

ديدمتل هدوهج لصاوي انيتنرويف
لازغ ةراعإ

ابشسح˘ت لاز˘غ د˘ي˘ششر تا˘مد˘خ˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ل˘جأا ن˘م ا˘هدو˘ه˘ج ،ا˘ن˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن ةرادإا ل˘شصاو˘ت
نم مغرلاب ،““’ويفلا““ يدان يلوؤوشسم نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفششكوو ،مداقلا مشسوملل
مهعنمي مل كلذ نأا ’إا ،يرئازجلا يلودلا دقع يف يئازجلا دنبلا عفرل نيدعتشسم ريغ مهنأا

اقفوو ،يدانلا يف لازغ ىلع ءاقبإ’ا لجأا نم يتيشس رتشسيل ةرادإا عم تاثداحملا ةلشصاوم نم
،ةياغلل ةبعشص نوكتشس يزيلجنإ’ا هريظن عانقإا يف يلاطيإ’ا قيرفلا ةمهم نإاف رداشصملا تاذل
ةرورشض ىلع ددشش ““’ويفلا““ بردم نأا ودبيو ،هفده غولبل دهج يأا رخدي نل انيتنرويف نكل
.فيشصلا اذه ةنشس82 بحاشص تامدخ ةراشسخ مدع لجأا نم اهدهج ىشصقأا ةرادإ’ا لذب

ع.سش.م

ودروب ةارابم نع بيغيشس
““1غيللا““ حاتتفا يف

باصي ديبع يدهم
انوروك سوريفب

نع ،ةعمجلا سسمأا ،ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششك
سسوريفب ،يشسنرفلا تنان يدان بع’ ديبع يدهم
بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تد˘˘˘كأاو.د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
تير˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘شصو˘ح˘ف˘لا نأا ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا

ة˘با˘شصإا تد˘˘كأا ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ن يدا˘˘ن ي˘˘ب˘˘ع’ ىل˘˘ع
ترا˘˘ششأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
ررق ،تنا˘ن يدا˘ن˘ل ي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا نأا ىلإا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا

يحشصلا رجحلا يف روفلا ىلع ،ةنشس82 بحاشص عشضو
عفتراو ،حئاوللا بشسح ،لقأ’ا ىلع نيعوبشسأا ةدمل
سسور˘ي˘ف˘ب او˘ب˘˘ي˘˘شصأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دد˘˘ع كلذ˘˘ب
،نيبع’6 ىلإا تنا˘˘ن يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نو˘ك˘ي ن˘ل د˘ي˘ب˘ع يد˘ه˘˘م نأا ىلإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ترا˘˘ششأاو
ىلوأا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا ىل˘˘˘ع اردا˘˘˘ق
موي ،ودروب يدان دشض ،يشسنرفلا يرودلاب هتايرابم
يتلا ىلوأ’ا ةلاحلا ديبع لثميو ،لبقملا توأا32
نييرئازجلا نيب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك ىود˘ع ط˘ق˘ت˘ل˘ت
.ةيبوروأ’ا تايرودلا يف نيفرتحملا

ع.سش.م

¯ ê.fé«Ö 

ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر كراشش
عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ي˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ مد˘˘ق˘˘لا
ع˘˘م (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا) ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
نع ثيدحلل ةيق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج ّل˘ظ ي˘ف يور˘ك˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا ةدو˘˘ع
تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا ةدو˘˘ع ،ّد˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ““ا˘˘نورو˘˘ك““
ةحئاج ي˘ششف˘ت بب˘شسب ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا ة˘يور˘ك˘لا

(91-دي˘فو˘ك) د˘ج˘ت˘شسم˘لا سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك
اهل قرطتلا مت يتلا طاقنلا ىدحإا تناك
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ءا˘˘ع˘˘˘بر’ا سسمأا مو˘˘˘ي
ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘ي˘ب ،د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لاو (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘˘ل
روشضحب (فاكلا) مدقلا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر
ه˘˘تدروأا ا˘˘م بشسح ،ي˘˘˘ششطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ

ىلع ،سسيمخلا سسمأا لوأا ةيداحت’ا ةئيهلا
ا˘ف˘ي˘ف˘لا ة˘ما˘نزر تنا˘كو ،ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ىلع ،تاشسفان˘م˘لا سضع˘ب ل˘ي˘جأا˘ت وأا ءا˘غ˘لإاو

يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا لود˘˘˘˘ج
سسي˘ئر رو˘شضح˘ب ،تا˘عا˘˘شس ثÓ˘˘ث قر˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
،فاكلا سسيئرو ،ونيتنافنأا ونايج ،افيفلا
سسل˘ج˘م ءا˘شضعأا ي˘لا ة˘فا˘شضا ،د˘م˘حأا د˘م˘حأا
يزوف :فاكلل يذيفنتلا بت˘ك˘م˘لاو ا˘ف˘ي˘ف˘لا
سسي˘ئر˘ل لوأ’ا بئا˘ن˘لا (بر˘غ˘م˘˘لا) ع˘˘ج˘˘ق˘˘ل
ةد˘˘ير و˘˘بأا ي˘˘نا˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا

دمحأاو (سسنوت) يوامششوب قراطو (رشصم)
عامتج’ا ر˘شضح ا˘م˘ك (ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م) ىي˘ح˘ي

ةد˘ي˘شسلا ،ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مأ’ا ن˘م ل˘˘ك
،مور˘ت˘شسفار˘ق سسا˘ي˘تا˘مو ،ةرو˘م˘شس ة˘م˘طا˘ف
-وقنشسوم نوريفز ،دعاشسملا ماعلا نيمأ’ا
تايعمج˘لا م˘شسق˘ل يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ا˘ب˘موأا
،ي˘ب˘يرا˘ك˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةو˘˘شضع˘˘لا

،فا˘ف˘لا تح˘شضواو ،رد˘˘شصم˘˘لا سسف˘˘ن بشسح
،فا˘ك˘لا سسي˘ئر د˘ع˘ب ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ششطز““ نأا˘˘ب

ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ي˘ع˘شضو ن˘˘ع ا˘˘شضر˘˘ع مد˘˘ق ثي˘˘ح
لكو اهروطتو ،رئازجلاب سسوريف انوروك
فرط نم ةذختملا تاءارج’او تارارقلا
ف˘ي˘قو˘تو ،سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
دا˘ق˘ع˘نا ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا

““توأا01 موي ريخأ’ا يلاريديفلا بتكملا
ةيباتكلا ةراششتشسÓل““ ءوجللا اهنم ةشصاخو
جتن يتلاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأا ىد˘ل

9102- ،يوركلا مشسوملا ءاهنإا رارق اهنع

ةدا˘˘˘˘˘ششإا فر˘˘˘˘˘ع ءار˘˘˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘˘˘˘ه،0202
اشضيأاو ““ةيقيرفإ’او ةي˘م˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘ئ˘ي˘ه˘لا““
ةيعشضولا عم ف˘ي˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ن˘ع Ó˘شضف ،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع تل˘˘خدا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ءاشضعأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل حا˘م˘شسلا وأا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م˘ب (تا˘˘ط˘˘بار)
،““اهتدهع ديدجتل ةماعلا اهتايعمج دقع
ىر˘خأا تا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا““ نأا˘˘ب فا˘˘ف˘˘لا ترا˘˘ششأاو
سسيئر عم ةرملا هذهو ،Óبقتشسم جمربتشس
ةيع˘شضو˘ل˘ل ،ةر˘م ل˘ك ي˘ف فر˘ط˘ت˘ل˘ل ،فا˘ك˘لا
ةو˘˘شضع˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت بجاو˘˘لا تاد˘˘عا˘˘شسم˘˘لاو
.““ةريخأ’ا

لئابقلا ةبيبشش

 ““رسضخلا عم ةسصرف ىلع لوسصحلل حمطاو ةعانق نع ةبيبسشلا ترتخا““ :ةيحلوب ايركز
لئابقلا ةبيبشش قيرف مجاهم فششك
ن˘˘م ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب ا˘˘˘ير˘˘˘كز
تقو يف ر˘شضخ˘لا فو˘ف˘شصب قا˘ح˘ت˘ل’ا
ن˘م كلذ سضيو˘ع˘ت˘ل ه˘حو˘م˘طو ق˘˘با˘˘شس

ها˘˘ب˘˘ت˘˘˘نا تف˘˘˘ل ل˘˘˘ج’ ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

ع˘م راو˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘ح˘لو˘ب ا˘ير˘˘كز لا˘˘قو
تن˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع““ :““تو˘˘ف داز˘˘يد““ ع˘˘قو˘˘م

تيقل˘ت ،د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ي˘ل˘تأا ي˘ف ا˘ب˘ع’
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘م ت’ا˘شصتا
تي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت““ :فا˘˘˘شضأاو ،““مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
لقأ’ ينطولا بختنملا نم ءاعدتشسا

،وكيتيلتأ’ا ةرادإا نكل ،ةنشس32 نم
،ر˘شضخ˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا˘ب ي˘ل ح˘م˘˘شست م˘˘ل

خ˘˘˘يراو˘˘˘ت جرا˘˘˘خ نا˘˘˘ك سصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأ’
ا˘م˘ئاد نا˘ك ي˘م˘ل˘ح““ :ع˘با˘تو ،““ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ناو˘˘˘لأا ل˘˘˘م˘˘˘ح
ة˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو ،كلذ ىن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تأا تلز’و

ف˘ششك ا˘˘م˘˘ك ،““ي˘˘ما˘˘مأا ة˘˘حا˘˘ت˘˘م تلاز’
ىشضحي ناك هنأاب ،ةي˘ح˘لو˘ب م˘جا˘ه˘م˘لا

،ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب

ل˘˘˘شضف ه˘˘˘نأا ’إا ،ةدا˘˘˘ج˘˘˘˘لا سضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
:لا˘قو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا
بابشسأ’ ويتيلتأا يدان يترداغم دعب““

تشضخو ،ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل تد˘ع ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص
رارغ ىلع ةديدع ةيدنأا عم براجت
تن˘ك““ :فا˘شضأاو ،““ا˘ي˘شسرو˘مو ،ي˘ت˘ن˘ف˘ي˘ل
ي˘ن˘ن˘ك˘˘ل ،جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘شضور˘˘ع كل˘˘مأا

،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘˘ت سضو˘˘˘˘خ ترر˘˘˘˘ق
ةيرئازج ةيدنأا نم اشضورع تيقلتو

ةيدولومو ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو رار˘غ ىل˘ع
قا˘ح˘ت˘ل’ا ترر˘ق““ : ع˘با˘تو““ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

باقلأÓل رظ˘ن˘لا˘ب ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششب
اذهب ديعشس انأا ،اه˘ك˘ل˘م˘ي ي˘ت˘لا د˘يد˘ع˘لا
لشضفأا يف نوكأا نأا ىنمتأاو ،رايتخإ’ا

:م˘ت˘خو ،““ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ياو˘ت˘˘شسم
يف ياوتشسم لشضف’ دوعأا نأا ىنمتأا““
زوف يف مهاشسأا نأاو ،ديدجلا مشسوملا
امبو ،ديد˘ج بق˘ل˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ىن˘˘˘م˘˘˘تأا ،ا˘˘˘با˘˘˘˘شش تلز’ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأا
.““رشضخلاب قاحتل’ا

ديلو.ف

سراف دمحم ةقفص مسحي ويزق
 وروأ نويلم9 لباقم

،لبقملا مشسوملا يف هناولأا لمحيل ،رشضخلا موجن دحأا مشض ىلع يلاطي’ا ويز’ يدان قفتا
،““ايلاطيإا تروبشس““ ةانقل اقفوو ،يغازنإا ينوميشس ،قيرفلل ينفلا ريدملا ةبغر ىلع ءانب
بع’ ،سسراف دمحم يرئازجلا يلودلا مجنلا مشضل هقافتا لعفلاب متأا دق ويشست’ نإاف
دق قافت’ا نأا ىلإا رداشصملا تاذ تراششأاو ،ويششتلاكلا يف ازيمم امشسوم هميدقت بقع ،لابشس
نأاب ةانقلا تاذ تحشضوأاو ،تآافاكملا ىلإا ةفاشضإ’اب وروأا نييÓم9 ريظن نييدانلا نيب مت

،سسراف دمحم ةقفشص نمشض اشضيأا هماحقإا متي دق ويشست’ فوفشص نم اباشش ابع’ كانه
يف يمشسر لكششب ةقفشصلا نÓعإا عقوتملا نم هنأاب ةيلاطيإ’ا ةيمÓعإ’ا ةليشسولا تركذو
ىلإا لاقتن’اب اشضيأا اطبترم سسراف دمحم يرئازجلا بعÓلا ناكو ،يراجلا عوبشسأ’ا ةيادب
.يلاحلا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ ونيروتو يرايلاكو انيتنرويف

ديلو.ف

ةنيطنشسق بابشش

فوفسص يف ايمسسر عقوي نارمع
““يسسايسسلا““

عم مشساوم ةثÓث ةدمل ،نارمع قياف ،ةنتاب بابشش مجاهم دقاعت
بابشش عم يشضاملا مشسوملا ةنشس32 بحاشص لجشسو ،ةنيطنشسق بابشش
ةيدنأا ناولأا لمح هل قبشس هنأا امك ،ةارابم42 يف فادهأا8 ةنتاب
نارمع حبشصأاو ،ةناورم لمأاو ةنيطنشسق ةيدولوم ،ةيواششلا داحتا

نم لك دعب يفي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ““ر˘فا˘ن˘شسل˘ل““ د˘يد˘ج بع’ ثلا˘ث
ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،كيرا˘فو˘ب دادو ن˘م مدا˘ق˘لا ير˘م˘ع˘م د˘م˘حأا ع˘فاد˘˘م˘˘لا

ايشضمأا نيذللا نارهو ةيعمج نم مداقلا لولغب نيمأا ناديملا طشسو
.مشساوم ةثÓثل دتمي ادقع امهرودب

ر.ع
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لوأا ،رئازجلا ةيدولوم قيرف نلعأا
ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت ،ضسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ضسمأا
،Óسسيإا يدواد ،يلاغنسسلا بعÓلا

،جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ناد˘ي˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
«ةوانسشلا» تاقفسص يناث حبسصيل

ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ
ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا تنا˘˘كو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا
ح˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فاو د˘˘ق ،جر˘˘ب˘˘لا
لاقتنÓل ،هحيرسست قئاثو بعÓلا
لباقم ،ةيدو˘لو˘م˘لا فو˘ف˘سص ى˘لإا
ةن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ن˘ع ه˘ع˘جار˘ت
هلزانت ىلإا ة˘فا˘سضإا ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا

ةيلاملا هتاقحتسسم نم ءزج نع

،يمسصاعلا يدانلا لاقو ،ةقلاعلا

يمسسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف

دفاولاب بحرن» :«كوبسسيف» ىلع

،اقباسس جربلا يلهأا بعل ،ديدجلا

ىلع ىسضمأا يذلا ،Óسسيإا يدواد

،»م˘سساو˘م ة˘ثÓ˘ث˘˘ل د˘˘ت˘˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع

يناث ،(اماع22) يدواد ربتعيو

رئازجلا ةيدولوم اهمسسحي ةقفسص

ي˘ف˘˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

عوب˘سسألا ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا

عفادملا عم دقاعتلا يف يسضاملا

.ةدكيكسس ةبيبسش نم ،دادح ذاعم

 وباج دقع خسسف ةعئاسش يفنت ديمعلا ةرادإا

،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تد˘ن˘ف
ار˘خؤو˘م تجار ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘ئا˘˘سشلا

عنا˘سص ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت خ˘سسف لو˘ح
،و˘با˘ج ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘˘ع ،با˘˘ع˘˘لألا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر بب˘˘سسب
،في˘ط˘سس قا˘فو ،ق˘با˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف
:نايب يف يمسصاعلا يدانلا لاقو
تبرسض دق ةرادإلا تناك امدعب»
،ضسمأا لوا حا˘˘ب˘˘سص اد˘˘˘عو˘˘˘م ه˘˘˘ل
ر˘ق˘م˘˘ب هرو˘˘سضح ،و˘˘با˘˘ج ل˘˘ج˘˘سس
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘جاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
تثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت» :فا˘˘˘˘˘سضأاو ،«ةرادإلا

م˘سسو˘م˘لا ن˘ع فار˘˘طألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ضضع˘ب ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

ةيناكمإا اهنيب ن˘مو ،ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا

امك» :عباتو ،«بتاورلا ضضيفخت

ىلع ديكأاتلا يف ةرادإلا ناوتت مل

يف اريثك وباج ىلع لوعت اهنأا

ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

ربتعيو ،ة˘مزÓ˘لا ةر˘ب˘خ˘لا كل˘م˘ي

ةرادإا» :متخو ،«قيرفلا زئاكر نم

،ة˘سصر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘سست ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا

،و˘با˘ج ل˘ي˘حر تا˘ع˘ئا˘˘سش ي˘˘ف˘˘ن˘˘ل

فور˘ظ ي˘ف عا˘م˘ت˘جلا ى˘ه˘˘ت˘˘ناو

.»ةياغلل ةيلاثم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14Gdù°Ñâ 51GChä 0202Gd©óO2606ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

رئازجلا ةيدولوم

ةينطولا ةينفلا ةير˘يد˘م˘لا تق˘ل˘ت
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘˘ل ةو˘˘عد ،«فا˘˘ف»
يئرملا لسصاو˘ت˘لا ر˘ب˘ع عا˘م˘ت˘جا

،لبقملا توأا02 موي ،دعب نع
مسسقلا فرط نم هميظنت متيسس
ةبع˘ل˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘ف˘لا
عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض ،«ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف»
ريوطت»  ناونع تحت يجذومنلا
يئيبلا ماظ˘ن ل˘ي˘ل˘ح˘ت ،بهاو˘م˘لا
ه˘تر˘سشن ا˘م˘ب˘سسح ،«مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ضسمأا لوأا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
،يمسسرلا اهعقوم ربع ضسيمخلا

عامتجلا اذه ضصيسصخت متيسسو
ة˘مزÓ˘لا تا˘حور˘سشلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
ل˘ب˘ق باو˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو
قفو ،يلودلا داحتلا ىلإا هلاسسرإا
ةئيهلا تركذو ،ردسصملا ضسفن
ضسيئرلا نأاب ةينطولا ةيلارديفلا

ر˘يد˘م˘لاو ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
اماق قيفسش رماع ،ينطولا ينفلا
اذه عوسضوم لوح لمع ةسسلجب
ه˘لÓ˘خ ن˘م أا˘ن˘ه ثي˘˘ح ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

يذلا لم˘ع˘لا ،ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر
ينطولا ينفلا ريدملا هب موقي
ح˘م˘سس ا˘م و˘هو ،ه˘ل˘م˘˘ع ق˘˘ير˘˘فو
عورسشم نم ةدافتسسلاب رئازجلل

ي˘ن˘ف˘لا م˘سسق˘لا را˘ت˘خاو ،ل˘ثا˘م˘م
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ضضع˘˘˘˘ب
ةطرخنملا ةوسضعلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا
نم ،ةيلود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءاو˘ل تح˘ت
ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع ،«فا˘ف˘لا» ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
فر˘˘ط ن˘˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
قلطأاو ،ةينطولا ةينفلا ةيريدملا
،ينفلا هعرف قيرط نع «افيفلا»
تحت هعورسشم ماعلا اذه لÓخ
و بهاو˘˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت» ناو˘˘ن˘˘ع
ةر˘كل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت
ةدعاق لكسشيسس يذلا و «مدقلا
ررقم لاع ىوتسسم تاذ جمانربل

تمتخو،1202 ة˘ن˘˘سس ي˘˘ف
اقÓطنا» :ةلئاق ا˘ه˘نا˘ي˘ب «فا˘ف˘لا»
ءا˘سشنإا رر˘ق˘ت ،ئدا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘م
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نأا و ة˘سصا˘خ ،ةاو˘ه˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

يئيبلا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م بنا˘ج˘لا اذ˘ه
ةيسساسسأا ةناكم لتحي مدقلا ةركل
ثيح ،ةوسضعلا تايعمجلا لخاد
،تنب ،دلو) ضصخسش لكل حمسسي
ةر˘ك ة˘سسرا˘م˘م˘˘ب (ل˘˘جر و ةأار˘˘ما
هنسس و هاوتسسم ناك امهم مدقلا

.»هطيحم و هتنايدو
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ةاوهلا ةيدنأا وعدت ةينطولا ةينفلا ةيريدملا
«افيف» يلودلا داحتلا همظني عامتجإا يف ةكراسشملل ةيفيسصلا هتاقفسص يناث مربي ديمعلا

 Óسسيا يلاغنسسلا مسضيو
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،ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تمد˘قأا
دسض ةيئاسضق ىوعد عفر ىلع
ضسارع يدان˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا

ي˘ت˘لا تا˘ما˘ه˘تلا بب˘سسب ،ةدار˘ه
،ي˘لا˘ح˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
نم ةينوناق ريغ قرط لامعتسساب
بعÓلا ليوحت ةميق بحسس لجأا
ةميقب يحين˘سش م˘ي˘هار˘بإا ق˘با˘سسلا

د˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح ،وروأا ف˘˘˘˘لأا004
ضسي˘ئر˘˘لا نأا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا
ماعلا يأارلا طيلغت لواح قباسسلا
نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،تا˘ما˘ه˘تلا كل˘ت˘ب
اهلÓغتسسا مت ةروكذملا ةميقلا
،نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسست يف
اهفلخ يتلا ةليقثلا نويدلا ىتحو
ة˘ن˘ج˘ل ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
اقباسس هفارسشإا دنع ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا

هذ˘ه ن˘˘ماز˘˘ت˘˘تو ،يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘طر˘سشلا ح˘ت˘ف ع˘م تا˘˘عار˘˘سصلا
بئان˘لا ن˘م بل˘ط˘ب ة˘يدا˘سصت˘قلا
،فيط˘سس ءا˘سضق ضسل˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا
ةقيرط لوح ةقمعم تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘سشلا ر˘ي˘ي˘سست
قايسس يفو ،ةيسضاملا مسساوملا
هنأا رداسصملا ضضعب تدكأا ،رخآا
نيبعÓل ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي˘سس

ل˘˘جأا ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘ب ظ˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ديدجلا مسسوملا لوح ضضوافتلا
ثي˘ح ،ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف
لسصفلا يف قيرفلا ةرادإا بغرت
مث نمو ةيسضقلا هذه يف ايئاهن

يذلا ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا داد˘ع˘ت˘لا ط˘ب˘سض
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي˘˘سس
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
نإاف يفي˘سصلا ضصبر˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘ل
ميسسرت رظت˘ن˘ت ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا
،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م قا˘˘ف˘˘تلا

يف ايئاهن لسصفلا لجأا نم اذهو
دو˘جو ل˘ظ ي˘ف عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه
يف ضصبرتلا نيب تاحرتقم ةدع
ع˘˘م ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا ل˘˘˘خاد وأا ضسنو˘˘˘ت

ةقÓطنا خيرات يف اسضيأا لسصفلا
يف عيمجلا ىقبيو ،تاريسضحتلا
تاعزانملا ةنجل ل˘سصف را˘ظ˘ت˘نا
ي˘ت˘لا يوا˘˘كسشلا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

مسسوملا يبعل نم ددع اهعفر
ىلع لوسصحلا لجأا نم ،طرافلا
اذ˘˘˘˘كو ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سست قاروأا

ىقبي ثيح ،ةيلاملا مهتاقحتسسم
ةيعامج ةر˘ج˘ه˘ب ادد˘ه˘م ق˘ير˘ف˘لا

لسصحت لا˘ح ي˘ف ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه
ىلع نيكتسشملا نيبعÓلا عيمج
نإاف يلاتلابو ،مهحيرسست قاروأا
˘ما˘مأا نو˘كت˘سس »ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘لا» ةرادإا

نيبعÓلا ضضيوعتل يقيقح قزأام
.نيرداغملا

 ةملعلا ةيدولوم

 ةداره قباسسلا سسيئرلا دسض ةيئاسضق ىوعد عفرت ةرادإلا
 نارهوب ةيطصسوتملا ةرودلا ىلع ةمراصص ةباقر

 ةيلاملا ةنجللا رييسست ىلوتي ميظنتلا ةنجل يف يلام ريبخ نييعت
ىلع ةيرئازجلا تا˘ط˘ل˘سسلا ف˘كع˘ت
نامسضل تاي˘نا˘كمإلا ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست
رحبلا باعلأل نارهو ةرود حاجن
فيسص ةررقملا طسسوتملا ضضيبألا

،بناوجلا عي˘م˘ج ن˘م،2202 ماع
ريبخ نييعت ىلا ةموكحلا هجتتو
ةيلاملا ةنجللا رييسست ىلوتي يلام
لمعيسس ثيح ،ميظنتلا ةنجل لخاد
ديسشرت ى˘ل˘ع بق˘تر˘م˘لا لوؤو˘سسم˘لا
ئدابم قفو ،ميظنتلا ةنجل تاقفن
لاملا ىلع ظافحلاو دسشارلا مكحلا
بغرت ل ةموكحلا نا ودبيو ،ماعلا
«ة˘ق˘با˘سسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا رار˘˘كت ي˘˘ف
ةرود رارغ ىلع داسسف تاهبسش تراثا يتلا «ىربكلا» ةيسضايرلا تاسسفانملا ضضعب عم «ةريرملا

نهارتو ،ميتنسس رايلم005 غلبم ةيمومعلا ةنيزخلا تفلك ةرهاظت يهو ،بابسشلل ةيقيرفإلا باعلألا
نأا يف لمأات ثيح ةلبقملا نارهو ةخسسن ىلع اريثك طسسوتملا ضضيبألا رحبلا باعلأل ةيلودلا ةنجللا
ةرهاظتلا نوكتسس ةيطسسوتملا ةرودلا نأاو ةسصاخ ،يلاعلا ىوتسسملا نم نييسضاير ةكراسشم فرعت

ةيعون ةكراسشم ظوظح ززعيسس ام وهو ،رطق لايدنوم ةقفر1202 يف ةجمربملا ةديحولا ةيسضايرلا
ةقوبسسم ريغ ةبثو اهخيراتب ةينغلا نارهو فرعتو ،يطسسوتملا ضضوحلا لود فلتخم نم نييسضايرلل
ةريظحلا لثم ةمخسضلا عيراسشملا لÓخ ن˘مو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘سصت˘قلا تلا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
بكرملاو يوجلا لقنلل ةديدج ةيلودلا نيرفاسسملا ةطحم زاجنإاو ياومارتلا ةعسسوتو ةيجولونكتلا
قفارملا نع Óسضف ضسماخلا ةيحاسضلا قيرطو ةيلبقتسسملا ةيطسسوتملا ةيرقلاو دياقلبل يبملولا
بكرملاب ةيراجلا ةنسسلا ةياهن نارهو ةنيدم نادزتسسو ،«اهيلع رفوتت يتلا ةيقدنفلاو ةيسضايرلا
لايدنوم تايفسصت مسسرب رسضخلا تايرابم ناسضتحل حسشرملا ،«ةحيرف رداقلا دبع» ديدجلا يبملوألا

ةخسسن تفاسضتسسا نأاو قبسس امدعب باعلألا هذه اهخيرات يف ةيناثلا ةرملل رئازجلا مظنتو،2202 رطق

لعجت يتلا تايناكمإلا ةفاك ريفوت يف ةيمومعلا تاطلسسلا ناوتت ل ثيح ،ةمسصاعلا رئازجلاب5791

 .‘‘قوبسسم ريغ» ايسضاير اثدح2202 ةنسسل ديدجلا يطسسوتملا دعوملا نم
ê.fé«Ö



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

Gdù°Ñâ 51GChä 0202Gd©óO2606 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

جيريرعوب جرب يلهأا

 هليحر لبق يدوأد يلاغنسسلأ بعÓلأ ةمزأأ يهنيو ليقتسسي يدامح نب
¯ ±.hd«ó

سسيئر ،يدامح نب سسينأا نلعأا
،جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
ببشسب ،هب˘شصن˘م ن˘م ه˘با˘ح˘شسنا
رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا سشي˘˘ع˘˘يو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا
،ةقناخ ةي˘لا˘م ة˘مزأا ،ي˘ج˘يار˘ب˘لا
ةرادإ’ا سسلجم مرح يذلا رمأ’ا

ها˘ج˘ت ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘˘ب ءا˘˘فو˘˘لا ن˘˘م
لاقو ،ينفلا مقاطلاو ،نيبعÓلا
اههجو ةلاشسر يف يدامح نبا

نأا ينفشسؤوي» :يلهأ’ا راشصنأ’
رو˘م˘ن را˘شصنأا ل˘ك ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘تأا
،جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘شش
ةشسائر نم يتلاقتشساب مهربخأاو
تنك د˘ق˘ل» :فا˘شضأاو ،«ق˘ير˘ف˘لا
مكعم كاكت˘ح’ا˘ب اد˘ج اد˘ي˘ع˘شس
مكل ىنمتأا ،تÓباقملا لك يف
،«حاجنلاو ق˘ي˘فو˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘لو
ادج اديع˘شس تن˘ك د˘ق˘ل» :م˘ت˘خو
امك ،رشصانم انأاو قيرفلا ةمدخب

سسيئر انأاو يبلق لك نم هتمدخ
يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب د˘˘عو ا˘˘م˘˘ك ،«ه˘˘˘ل
دي دمو ،يلهأ’ا معد ةلشصاومب
ى˘لإا جا˘ت˘حا ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ه˘˘ل نو˘˘ع˘˘لا

نكمت ،ىرخأا ةهج نم ،هتامدخ

نا ل˘˘ب˘˘ق ،يدا˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب سسي˘˘˘نأا
بع’ ةمزأا ءاهنإا نم ،ليقتشسي

Óشسيإا ،يلاغنشسلا طشسولا طخ
يف يدامح نبا حجنو ،يدواد
ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا˘ب بعÓ˘لا عا˘˘ن˘˘قإا
تاعزانملا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل «ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف»
،ةقلا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
،ذنم ةمزأا رجف دق Óشسيإا ناكو
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا ه˘˘نÓ˘˘عإا˘˘ب
نم هدق˘ع خ˘شسف˘ل ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لاو ،د˘حاو فر˘ط
،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم ل˘˘ما˘˘ك

ملعو ،وروأا فلأا008 ةغلابلا
ن˘ب نأا˘ب ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘شصم ن˘˘م
مغر بعÓلاب ع˘م˘ت˘جا ،يدا˘م˘ح
سسل˘ج˘م ة˘شسا˘ئر ن˘م ه˘با˘ح˘˘شسنا
ن˘ع لود˘ع˘لا˘ب ه˘ع˘ن˘قأاو ،ةرادإ’ا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب هرار˘˘ق
سضرعت نم افو˘خ ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا
تاذ ،ة˘ي˘شسا˘ق ة˘بو˘ق˘ع˘ل يدا˘ن˘˘لا
يدامح نب نأا تدكأا ،رداشصملا
عم ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘شصو˘ت
قئاثو ه˘ح˘ن˘م˘ب ي˘شضق˘ي ،Ó˘شسيإا
هتاقحتشسم نم اءزجو ،هحيرشست
هلزانت لباقم ،ةقلا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

.ةيرهشش بتاور ةدع نع

نيدعاشصلا ديدحت يف ةديدجلا دعاوقلل اشضفر

قرف نم انوعط ىقلتت «فافلأ»
 تاهجلأ نيب امو ةأوهلأ يتطبأر

نعطلا تاهجلا نيب امو ةاوهلا يتطبار يف ةطششانلا ةيدنأ’ا سضعب تررق
ددع يف رثكأا وأا نيقيرف يواشست ةلاح يف دوعشصلاب ةقلعتملا تارارقلا يف
نايب ه˘ب دا˘فأا ا˘م بشسح ،م˘ه˘قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘شسا ةرور˘شضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،طا˘ق˘ن˘لا
سسيئر نم بلطب» : نايبلا حشضوأا و ،«فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ةيدنأا يلثمم يلارديفلا بتكملا ءاشضعأا لبقتشسا ،يششطز نيدلا ريخ فافلا
ءارج اوملظ مهنأا نوربتعي نيذلا تاهجلا نيب امو ةاوهلا يتطبار يف ةطششان
ددع يف يواشستلا ةلاح يف قرفلا نيب ام لشصفلل ةديدجلا دعاوقلا قيبطت
،فافششو يطارقميد راوح اهداشس ةئداه ءاوجأا يف تاثداحملا ترج و ،طاقنلا

قلعتي و ،«نوعطلل ةيلارديفلا ةنجللا لبق نم سسردتشس ةيدنأ’ا هذه تافلم
(ةاوهلا مشسق) ءاشضيبلا رادلا بابشش و لبجلا يح دعاشصلا ليجلا ةيدنأاب رمأ’ا
و فيطشس بعلمو ،سسيرغ لمأاو ،ةيانحلا بابششو ،ةيقاوربلا مجن بناج ىلإا
نم مهتدافتشسا مدع رارقب اوددن نيذلا (تاهجلا نيب ام ةطبار) ةكيرب لمأا
هقيبطت مت يذلا ةشسفانملا ماظنل ريخأ’ا يئزجلا ليدعتلا راطإا يف دوعشصلا

،ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا عم فافلا اهتقلطأا يتلا ةيباتكلا ةراششتشس’ا بقع
ةقداشصملاب حمشستشس نوعطلل ةيلارديفلا ةنجللا اهذختتشس يتلا تارارقلا

قرشش-طشسو) ةاوه ةيناثلا ةطبارلا يتعومجم ليكششتو ةشسفانملا ماظن ىلع
hd«ó.±.نايبلا متتخي ،(برغ-طشسو و

ةيدملأ يبملوأأ نم برتقي ششأديد
ةيدنأا دحأ’ لاقتن’ا نم ابيرق ،ليانم جرب بابشش مجاهم ،سشاديد ديلو تاب
حبشصأا سشاديد نأاب ،ةميلع رداشصم نم ملعو ،فيشصلا اذه ،ىلوأ’ا ةطبارلا
ةلوطب ىلإا اثيدح دعاشصلا ،ةيدملا يبملوأا فوفشصل لاقتن’ا نم ابيرق
يبملوأا ةرادإا نيب تاشضوافملا نأاب تدكأا رداشصملا سسفن ،ىلوأ’ا ةجردلا
،دوقعلا عيقوت ىوشس قبتي ملو ،ةمدقتم لحارم تغلب ،بعÓلاو ،ةيدملا

ديدعلا مامتها ةرئاد ،ةيشضاملا ةرتفلا يف لخد دق ،(اماع62) سشاديد ناكو
جرب بابشش ةقفر زيمم لكششب هروهظ دعب ،ىلوأ’ا ةجردلا ةيدنأا نم
hd«ó.±.ليانم

¯ Qeõ…. Ü

ةبيبشش ريهامج ،سسي˘م˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ،تم˘ظ˘ن
،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ي˘م˘ل˘شس ة˘ف˘قو ،ةد˘˘كي˘˘كشس

تاطلشسلا نيبلاطم ـير˘ف˘ي˘ف02 ةحا˘شسب
ى˘عر˘ت ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘شش بل˘ج˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا
ثيح لبقملا مشسوملا نم ةيادب قيرفلا

هذه بلجل لخدتلاب ةي’ولا يلاو اوبلاط
ج’وكير˘ب˘لا ة˘شسا˘ي˘شس بن˘ج˘تو ة˘كر˘ششلا

مشسوم لك يف يدانلا اهيلع ريشسي يتلاو
ةشصاخ ةرم لك يف ةيلاملا ةمزأ’ا ةدوعو
بع˘شصأا ن˘م نا˘ك ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا نأا
 .قيرفلا اهب ةرم يتلا مشساوملا

يرفيف02 ةحاسس  طسسو تباج ةقÓمع تايأر
 ،قيرفلأ ءامد ديدجتب ةبلاطم

ةقÓمع تايار ةبيبششلا راشصنأا عفرو اذه

نيبلاطم يرفيف02 ةحاشس طشسو يف
ةدجاوتملا ةينطولا تاشسشسؤوملا ىدحإاب
وأا «ةيئانيملا» ةشسشسؤوملا ةدكيكشس يف
نم هجارخإاو قيرفلا ةياعرل «كارطانوشس»
هجارخإاو اهيف طبختي يتلا ةيعشضولا هذه
ةشسايشس ىلإا يواهلا رييشستلا ةشسايشس نم
مدع ىلع اورشصأا دقو فرتحملا رييشستلا
يذلا لبقملا م˘شسو˘م˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘شس رار˘كت

.ةيدام لكاششم يف طبختي قيرفلا ناك

ةرادإÓ˘ل تاراد˘عإا نو˘مد˘ق˘ي ا˘˘ب˘˘ع’61

ةيلاملا مهتاقحتشسم ةيوشستب نوبلاطيو

ةرادإÓل تارادعإا ابع’61 مدق و اذه

نوبلاطي يئاشضق رشضح˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘ح˘لا

6 ةدمل ةيلاملا مهتاقحتشسم ةيوشستب هيف

اموي51 ةدم ةرادإ’ا اوحنم ثيح ،رهششأا

،تاعازنلا سضف ةنجل ىلإا  ءوجللا لبق

فرغ ميمرت قÓطنا  عم كلذ نمازتو اذه

بعلمل ةفاحشصلا فرغو سسبÓملا رييغت

يلاحلا  طاشسبلا رييغتو55 توأا02

لوزنل اريشضحت سسداشسلا ليجلا نم رخآاب

توأا02 بعلم ىلإا بعÓملا ليهأات ةنجل

ناشضتح’ هليهأات سضرغب لبقملا رهششلا

.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا تاءاقل

ةدكيكشس ةبيبشش

 نوبلاطيو ةيملسس ةريسسم نومظني أداكيسسور ءانبأأ
يدانلأ رييسستل ةينطو ةكرسشب
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنيطنسسق

يلجنم يلعب يلود سضبقلاب رمأإ لحم ريطخ مرجم فاقيإإ
،اهلاكسشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةيلو نمأا حلاسصم لبق ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
نم فيقوت نم يلجنم يلعب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت ،ةيئاسضقلا رماوألا ذيفنت اذكو

نمتاردخملا ةزايح اذك و ،سضبقلاب رمأا بجومب ثحب لحم ةنسس62 رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت
ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح  .ةرجاتملا سضرغل يزاتسسكا عون نم ةبلسص تاردخم و جلاعم فيك  عون
اذك و يرحتلا و ثحبلا ةيلمع ،ةيئاسضق رماوأا قفو هنع ثوحبم سصخسش سصوسصخب تامولعم
هفيقوت متيل ، ريخألا اذه ددرت ناكم ديدحت نم تنكم اهيلع لسصحتملا تامولعملل ديجلا لÓغتسسلا

و ،يلجم يلع ةديدجلا ةنيدملاب ياومارتلا ةطحم نارود روحم نم برقلاب ةمكحم ةيلمع ةطخ قفو

ةبلع لخاد ةأابخم تاردخملا نم عطق40 هتزوحب طبسض مت ةينوناقلا ةيدسسجلا ةسسمÓملل هعاسضخإاب

،يلام غلبم ،يزاتسسكا عون نم ةبلسصلا تاردخملا نم تابح30 ىلإا ةفاسضإلاب  جيورتلل ةأايهم رئاجسس
،يلود سضبقلاب رمأا لحم هنأا نيبت هعم ةينوناقلا تاءارجإلا ةرسشابمب ،ةقرفلا رقم ىلإا هليوحت متيل
نم ءاهتنلا دعب ،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا ةيسضق سصوسصخب
تاءارجإا فلم زاجنا مت ،هقح يف رداسصلا سضبقلاب رمألا سصوسصخب ينعملا دسض ةينوناقلا تاءارجإلا

سضرغل يزاتسسكا عون نم ةبلسص تاردخم و تاردخملا ةزايح ةيسضق نع هقح يف يناث ةيئازج
زاكعوب لامج.ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت مت ةرجاتملا

قرسش ةيليملا ةنيدمب تايديسصلا باحسصأا سشيعي
دعب كلذو ةيقيقح ““ايبوف ““  ةلاح لجيج ةيلو
ىد˘حا ا˘ه˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘ح˘˘ت˘˘قإلا ة˘˘ثدا˘˘ح
ن˘مد˘م ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا

ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإلا˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه ما˘ي˘قو تا˘سسو˘ل˘ه˘م
هحنم اسضفر امدعب اهجوزو ةيلديسصلا ةبحاسص
. اهيلع لوسصحلا دوي ناك يتلا ةيودألا

قفار˘م˘لاو تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا ما˘ح˘ت˘قا ةر˘ها˘ظ تدا˘عو
ل˘ج˘ي˘ج˘ب ح˘ط˘سسلا ى˘لإا ادد˘ج˘م و˘ف˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا

ن˘مد˘م ماد˘قا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘ب اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
تايلديسصلا هذه ىدحا ماحتقا ىلع تاسسولهم
سضع˘ب˘ل ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يودألا سضع˘ب ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘ب
سضعبو باسصعألا ى˘سضر˘م اد˘يد˘ح˘تو ى˘سضر˘م˘لا
ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ناو˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ىر˘خألا سضار˘˘مألا
اهجوز اذكو ةيلد˘ي˘سصلا ة˘ب˘حا˘سص ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإلا
هتجوز سصيلخت لواحي وهو حورجب بيسصأا يذلا

ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘هو يد˘ت˘ع˘م˘لا با˘˘سشلا د˘˘ي ن˘˘م
باحسصأا طسسو فوخلا نم ةجوم يف تببسست
تسسيل اهنأاو ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا

لظ يف ةريخألا نوكتل دقو اهعون نم ىلوألا
ىتحو تايلديسصلا ىلع ءادتعإلا ةرهاظ لاحفتسسا
ينمدم لبق نم ةريخألا هذهب ةيحسصلا تاءاسضفلا
اوتاب ن˘يذ˘لا ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
كلت ىلع لوسصحلا لجأا نم ءيسش يأا نولعفي
ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ن˘ع ن˘يز˘جا˘ع او˘تا˘ب ا˘مد˘˘ع˘˘ب مو˘˘م˘˘سسلا

عسضي امم ةفورعملا قرطلاب اهيلع لوسصحلاو
اسصوسصخ رطخ يف تايلديسصلا باحسصأا ةايح
وأا فيطللا سسنجلا نم اهب نيلماعلا بلغأا نأاو
. ءاسسنلا نم ىرحألاب
مت تاءادتعإلا فلم عم ةقÓعبو ىرخأا ةهج نم
دعب كلذو لجيجب ريهاطلا ةنيدمب نيباسش فيقوت
م˘ظ˘ع˘م ة˘قر˘سسو كسشك ما˘ح˘ت˘قا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ماد˘˘قإا

رسصانع حجن دقو ، تازيهجتو علسس نم هتايوتحم
لعفلا اذه يفر˘ت˘ق˘م ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ة˘طر˘سشلا

سضرع عم ةازاوم تاقورسسملا مظعم عاجرتسساو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

. سسبحلا نهر امهتعسضو
 دوعسسم /م

  ريهاطلاب ““كسشكل ““ امهتقرسس دعب نيباسش فيقوت مت اميف

ةيليملاب اهتبحاسص ىلع هؤوإدتعإو ةيلديسصل باسش ماحتقإ
فراطلاب ةلاقلإ ةنيدمب ةيران ةجإرد05 زجح

اذيفنت رسشحملاب اهعسضوو ةيران ةجارد05 زجحب ارخؤوم فراطلاب ةلاقلا ةرئاد نمأا حلاسصم تماق
ةهجولا ىلع نيفاطسصملاو نينطاوملا لابقإل ابسسحت ةيطرسشلا حلاسصملا هترطسس يذلا ينمألا ططخملل
تاطلسسلا اهترقأا يتلا ةديدجلا تاءارجلا راطإا يف كلذو ةلاقلا ةنيدم فراطلا ةيلوب ةيحايسسلا ىلولا
مويلا راهن نم ءادتبا تاهزتنملا ىلإا ةفاسضإلاب ئطاوسشلاو دجاسسملل يجيردتلا حتفلا ةداعإاب دÓبلل ايلعلا

ميلقإا ينطولا كردلا حلاسصمو ةيطرسشلا حلاسصملا نم لك ترطسس دقو توأا51 ـل قفاوملا تبسسلا
ةيئاقولا تاءارجإلاو ريبادتلاب قلعتت نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسحت تÓمحو ةينمأا تاططخم سصاسصتخلا

ةمحدزم دج نوكت فوسس اهنأا ودبي يتلا ئطاوسشلا ةسصاخ نكامألا هذه ىوتسسم ىلع انوروك سسوريف دسض
نوكي فوسس يذلا يعامتجلا لوخدلا بارتقا عمو ءاسضقنلا ىلع فرسشي يفيسصلا مسسوملا نأاو ةسصاخ
. ةحئاجلا هذه عم ايئانثتسسا

  هللا ىطعم - ن

بورخلا ةرئاد نمأل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت
طابحإا نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنسسق ةيلو نمأاب

مت ،نيلباغيرب ءاود نم ةربتعم ةيمك عيب ةقفسص
نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت اهرثإا ىلع

و عيب ةيسضق يف نيطروتم ،ةنسس14 و13رمعلا
ةرثؤوملا و ةردخملا سصئاسصخلا تاذ ةيودأا ريفوت

عم ةيعرسش ريغ ةقيرطب يبنجأا أاسشنم تاذ ايلقع
دورو د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ب˘كر˘م را˘سضح˘˘ت˘˘سسا

نم ةربتعم ةيمك عيبل ةقفسص دقعب ديفت تامولعم
لÓغتسسلا و ةفثكملا تايرحتلا ، نيلباغيرب ءاود
نم تنكم اهيلع لسصحتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا
ة˘ب˘كر˘م˘لا اذ˘ك و ة˘ق˘ف˘˘سصلا د˘˘ق˘˘ع نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةرئاد رقمل يذا˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب اذ˘ه و ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا
دادعإا مت ةلدألا و تايطعملا ءوسض ىلع ،بورخلا

ديج ق˘يو˘ط˘ت د˘ع˘ب تن˘كم ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ط˘خ

عون نم ةهوبسشملا ةبكرملا فيقوت نم ناكملل

اهعا˘سضخإا˘ب ،نا˘سصخ˘سش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع12 ونور
ةينوناقلا تاءارجإلا قفو اهيلقتسسم ةقفر سشيتفتلل
نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا  مت ،اهب لومعملا

““يبنجأا عنسص““ نم غلم003 ةعسس نيلباغيرب ءاود

40 يو˘ح˘ت ة˘مز˘ح ل˘ك ة˘˘مز˘˘ح71 نم ة˘ل˘كسشم
نما رقمل ةبكرملا ةقفر امهليوحت متيل ،حئافسص
،ةمزÓلا ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘سسل ةر˘ئاد˘لا

ةلوسسبك0201 زجح نم تنكم ةيعونلا ةيلمعلا

ةفاسضإلاب عنسصلا ةيبنجأا ““غلم003““ نيلباغيرب
ءاهتنلا دعب ،ةيلمعلا يف ةلغتسسملا ةبكرملا ىلإا

مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا نم
ليوحت مت اميف ، ةيلحملا ةباينلا مامأا امهميدقت
.رسشحملاب اهعسضو و ةبكرملا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسق

احيرجو Óيتق فلخي ةرجسشب اهمإدطسصإو ةرايسس فإرحنإ
ةعاسسلا دودح يف سسمألا لوأا موي دايز نبإاب  نسسحأا يلاجق ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

رورم ثداح لجأا نم كلذ و ،دايز نبإا ةيدلب لخدم97 مقر ينطولا قيرطلاب ءاسسم فسصنلا و ةثلاثلا
»ب -سش““  ةيحسضلا ،نيتيحسض فلخ ثداحلا ،ةرجسشب اهمادطسصا و ةيحايسس ةرايسس فارحنإا يف لثمت

ةمزÓلا تافاعسسإلا هل تمدق  ىنميلا لجرلا لحاكب رسسك هل ةنسس23 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم
سسنج نم »ط -ي““  ةيحسضلا ،دايز نبإا يحسصلا زكرملل هلقنو ناكملا نيعب ةيندملا ةيامحلا فرط نم

ىفسشتسسملاب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا هلقن مت ناكملا نيعب يفوتم ةنسس23 رمعلا نم غلبي ركذ
زاكعوب لامج.ةنيطنسسق سسيداب نبا يعماجلا

ةنيطنسسقب ““خوراسصلا““ سسولهم نم ةلوسسبك0201 ـب ردقت ةيمك زجح مت امنيب

ةربتعم ةيمك عيب ةقفسص طبحي بورخلإ ةرئإد نمأإ
غلم003 نيلباغيرب ءإود نم

ةدكيكسس

كرإد ناجب فيطسس ةي’وب ةيدلب سسيئر نبإ قرغ
كراد ناج مسساب ريهسشلا يديهم نب يبرعلا ئطاسشب رحبلا جاومأا تمهتلا سسمأا ىلوألا راهنلا تاعاسس عم
رحبلا نأا اميسس ةيلاعلا جاوملا طسسو هتايح دقفف حبسسيل لخد ثيح،نيرسشعلا هماع دعب لمكي مل باسش
فيطسس ةيلوب ةعÓب ةيدلب سسيئر نبا ركركوب رسساي ىعدي ةيحسضلا،ظوحلم لكسشب اجئاه ناك سسمأا راهن
يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصمب داجنتسسلا متيل نيع ةسشمر يف ئطاسشلا ىلع ةسسلاجلا هتلئاع هتدقف
نونطاوملا ناف رحبلا ناجيه مغرو ،دعب حتفت مل ئطاوسشلا نأا مغرو ،ةثجلا جارخا ةيلمع يف تعرسش
تافاسسم نوريسسي مهنا اودكا و ةعاسس رخا عم اوثدحت ثيح نوحبسسي ةيلخادلا تايلولا نم نيمداقلا

تاهجلا لخدت ةلاح يف و رحبلا ةلاح تناك امهم مهلوسصو ةظحل اوحبسسيل ةحابسسلا لجا نم ةليوط
توملا ىلإا لسصي يذلا رطخلا ةدح نم ديزي ام ادهو راظنلا نع ةديعبلا ئطاوسشلا ىلإا نوبهذي ةينملا

91 ديفوك نم ةياقولا ريبادت ءارج ةيندملا ةيامحلا زكارم حتف مدع ببسسب
رانيدوب ةايح

راقبأ’إ سصوسصل ىلع نوسضبقي ةدكيكسسب نيعبرلإ ونطإوم
ةثÓث نم ةنوكم ةباسصع فيقوت  نم ةدكيكسس يف سشيغزم يديسسب نيعبرلا ةيرقب نونطاوم نكمت

ةيرقلا تمجاه ةباسصعلا ناف ةعاسس رخا ةديرجل تامولعم بسسح و ،مهراقبأا ةقرسسب مهمايقل سصاخسشأا
نيمك بسصنب نونطاوملا موقيل ،ناكسسلا يسشاوم و راقبا ىلع تلوتسسا و مÓظلا حانج تحت تارم ةدع

و مهيلع اوسضبقيل ، ةعمجلا موي نم احابسص ةيناثلا ةعاسسلا يلاوح نيسسبلتم مهطبسض يف اوحجنو  مهل
رقم  ىلإا نيلعافلا ليوحتب تماقو تلخدت يتلا سشيغزم يديسسب ينطولا كردلا ةقرف حلاسصم اوغلبي

سشورحلا ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو ىلإا مهليوحت راظتنا يف مهعم اقيقحت تحتف نيا ةقرفلا
رانيدوب ةايح

ةنتابب زاغلاب قانتخ’ إوسضرعت ةدحإو ةلئاع نم دإرفأإ ةسسمخ ذاقنإإ
ةسسمخ ذاقنإا نم ،ةنتاب ةيلوب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملل ةعباتلا لخدتلا قرف ،سسمأا لاوز تنكمت
نوبراكلا ديسسكأا لوأا زاغب مهقانتخا ءارج ،ةدحاو ةلئاع نم ةنسس62 و نيتنسس نيب مهرامعا حوارتت سصاخسشأا
نيعب مهفاعسسا مت ثيح ،ةنتاب ةنيدم طسسو طيسشمات يحب نئاكلا يلئاعلا مهنكسسمب ءاملا ناخسس نم ثعبنملا
ح ناسشوسش.يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب تلاجعتسسلا ةحلسصم ىلا ةرقتسسم ةلاح يف مهليوحتو ناكملا

تانولابلاب تيبلا نيزو راونألا تألألت
ىلحأل ةديدج ةنسس ةيادب ةنلعم
ةسسكاسشملا اهنإا دوجولا يف ةمعرب

موي تأافطأا يتلانازر يعطربز

ىلوألا اهتعمسش0202 توأا31 سسيمخلا
هانمتت ليمجلا اهرمع عومسش نم

اهدلاوو ةلاونوب ةايح اهتدلاو ةسصاخ
ىسسنت نأا نود ادبأا لفأاي ل زيزعلا
فلأا ناعبطي ناتللا نلزغو انيل اهاتخأا

امك ،نيتيدرولا اهيتنجو ىلع ةلبق
ةايحلاو بحلاو درولاب اءولمم دليم ديع حلاسص اهلاخ اهل ىنمتي
ةريبكلا اهترسسأا توفت ل امك اهترسسأاو هللا ةياعر لظ يف ةحلاسصلا

لك نازر ـل اولوقيل ةسصرفلا ةليمجو ةريخ اهاتدجو دمحأا اهدج
.هللا كظفح كتلئاع دارفأا نيب ةؤولؤول تنأاو ةنسس

كوربم فلأ فلأ

J¡æÄá Y«ó e«ÓO



هذه الصحيفة تم تحميل 
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