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عور˘ششم ن˘ع ة˘مو˘˘كح˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
سصا˘خ˘لا يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا
تامدخلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لاـب
عور˘˘ششم بشسحو .ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ءاششنإاب سصاخلا يذيفنتلا موشسرملا
ميد˘ق˘ت˘ل فد˘ه˘ي ه˘نإا˘ف ،ة˘شسشسؤو˘م˘لا

يف اشساشسأا لثمتت ةيفاشضا تامدخ
لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘عر ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
تا˘عا˘شس جرا˘خ ن˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ه˘ع˘فد˘ي يدا˘م ل˘با˘ق˘م˘ب ،ة˘شسارد˘˘لا
لكيه مادختشساب نوكيو ءايلوألا
هذه ميظنت متي نأا ىلع ،ةشسشسؤوملا
ر˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
سصيخرتلا متو.ةيئادتبلا ةشسردملا
ةداملا يف ةديدجلا ةشسشسؤوملا هذهل

ربع اهماهم نم ءزج زاجنإاب60
رخآا لكشش وأا سضيوفتلا وأا ةلوانملا

ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘كار˘˘ششلا لا˘˘كششأا ن˘˘م
نيشسردمتملل تامد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ع˘م ،ي˘شسرد˘م ل˘ق˘نو ما˘˘ع˘˘طإا ن˘˘م
ة˘ل˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ تا˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ف˘˘ل˘˘كت˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك.ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ةمدخلاب سضيوفتلا ربع ةشسشسؤوملا
،م˘عا˘ط˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ر˘ي˘ي˘شست ة˘مد˘خ نا˘م˘˘شض ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
ةيشسردملا تامد˘خ˘لاو تآا˘ششن˘م˘لا
،ةيلحملا تاطلشسلا عم قيشسنتلاب

حÓ˘شصإا ة˘نا˘ي˘شص ،ر˘ي˘ي˘شست نا˘م˘شض
تاد˘ع˘م˘لاو ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘نو
ز˘يز˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ل˘ف˘كت˘تو .يد˘شضا˘ع˘ت˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘˘لا
لقنلا نامشضب ةديدجلا ةشسشسؤوملا
،ةيئان˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘شسرد˘م˘لا

تاد˘حو و˘ح˘˘ن ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
نا˘˘م˘˘شض ،ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو ف˘˘˘ششكلا
ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل سضو˘ف˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لا
تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لا وأا ة˘˘لود˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصل
ةدا˘عإا را˘طإا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
لودج حارتقا متيشس اميف ،ليهأاتلا

تآا˘˘ششن˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘مز

عورف ىلإا تايدلبلا نم ةيشسردملا

اشضيأا نمشضت˘شس ا˘م˘ك ،ة˘شسشسؤو˘م˘لا

تا˘مد˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘ب˘ت ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ر˘ت˘فد دو˘ن˘ب˘ل ا˘ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

رارقب ددحي يذلا ،ةماعلا طورششلا

تاعامجلاب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يزو˘لا ن˘م

يذلا تقولا يف اذه يتأاي.ةيلحملا

دد˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف سصق˘˘˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شس

لكايهلاب نيفلكملا نيمدختشسملا

ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا

ي˘شسرد˘م˘لا ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘˘ل

ىلع نوع68311 مهددع غلابلا

،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم

ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ع78405

3656 و ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا سسراد˘˘م˘˘˘لا

،يشسردملا لقنلل تÓفاح قئاشس

هجاوت يتلا تابوعشصلا بناج ىلإا

فور˘ظ˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ءارج يشسردملا ماعطإÓل ةمئÓملا

داو˘م˘لا ي˘ف سصق˘ن ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ل˘˘ق

نيو˘م˘ت ي˘ف ل˘كا˘ششم ،تاد˘ع˘م˘لاو

ىلإا ءوجللا هنع رجنا ام ،معاطملا

يف ذيمÓتلل ةدراب تابجو ميدقت

،ةئاملاب58 ةب˘شسن˘ب ءا˘ت˘ششلا ز˘ع

ي˘˘˘ف سصق˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب

سسارحلا امي˘شسل ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا

ني˘خا˘ب˘ط˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تÓ˘ما˘عو

،تÓفا˘ح˘لا ي˘ق˘ئا˘شسو ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لا

نم رييشستلا تاءارجإا ةنورم مدعو

ف˘ي˘ظو˘˘ت ي˘˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا فر˘˘ط

اروجأا نو˘شضا˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ناو˘عألا

.قÓطإلا ىلع ةزفحم ريغ ةديهز

دوجلب لامك ةيلخادلا ريزو ناكو

ة˘˘شسشسؤو˘˘م ءا˘˘ششنإا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘˘ق

ماعطإلا تامدخب لفكتت ةيمومع

ة˘شصا˘خ˘لا تا˘طا˘ششن˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو

ينعي لكششب ،ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘لا˘ب

تايدلبلا نم ةمهملا هذه بحشس

ةغلاب تابوعشص دجت تناك يتلا

.ةمهملا هذهب مايقلا يف
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عوبشسألا ىلوألا ةرازولا تنلعأاو
ىلع ،عماوجلا حتف نع يشضاملا

ى˘ن˘ث˘ت˘شسيو .عو˘ب˘شسألا ما˘˘يأا ىد˘˘م
يذلا ةعمجلا موي ةÓشصلا ،رارقلا
رشصع˘لا تاو˘ل˘شص ءادأا ه˘ي˘ف م˘ت˘ي˘شس
نأا ىلإا ،طقف ءاششعلاو برغمـلاو
حتفلل ةم˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا ر˘فو˘ت˘ت
ن˘˘عو .ه˘˘˘ل˘˘˘لا تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘كلا
بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
لك نا يف لث˘م˘ت˘ت˘ف ا˘ه˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا

ةÓشص ةداجشس هعم نوكي يلشصم
ي˘ف ءو˘شضو˘لا نو˘كيو ،ه˘ب ة˘شصا˘خ
.د˘ج˘شسم˘ل˘ل لو˘خد˘لا ل˘ب˘˘ق تي˘˘ب˘˘لا
مدعو ةمامكلا سسبل ىلإا ةفاشضإلاب
˘ماز˘ت˘لاو ،ةÓ˘˘شصلا ءا˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘ه˘˘عز˘˘ن
ةشصاخو ني˘ل˘شصم˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا
ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا و لو˘˘خد˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا
دج˘شسم˘لا لو˘خد مد˘عو .د˘ج˘شسم˘لا
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘ششأÓ˘˘ل
را˘ب˘ك كلذ˘كو ا˘نورو˘كلا سضار˘عأا
.ةنمزملا سضارمألا باحشصأا نشسلا

راغشصلا لاف˘طأÓ˘ل حا˘م˘شسلا مد˘عو
،ةراششإÓل .دجشسملا لوخد ءاشسنلاو
ط˘˘ق˘˘ف سصخ˘˘ي ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا رار˘˘ق نإا˘˘ف
با˘ع˘ي˘ت˘شسا ة˘قا˘ط تاذ د˘جا˘شسم˘˘لا

يف طقف يلشصم0001 نم رثكأا
نشسحت راظتنا يف نهارلا تقولا
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا
ةي˘ق˘ب ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘لا رار˘ق م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل
ليثم ل ةحرف طشسوو .دجاشسملا
ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘ل˘˘شصم˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ل
مهتداعشس نع رار˘ق˘لا او˘ن˘شسح˘ت˘شسا
عاطقنا دعب هللا تويب ىلا ةدوعلاب
يف مهنكل,رهششا ةتشس نم رثكأا ماد
ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘كأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا طور˘ششلا مار˘ت˘˘حا

نم دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا اهتددح
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘˘ت بن˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
ي˘لا˘ت˘لا˘بو د˘ج˘ت˘شسم˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
.ادد˘ج˘م ا˘ه˘ق˘ل˘غ ى˘˘لا رار˘˘ط˘˘شضلا

نم ءادتبا ىلوألا ةلحرملا تقبطو
تايلولا ىوتشسم ىلع سسمأا موي

يلزنم رج˘ح˘ل ة˘ع˘شضا˘خ˘لا92ـلا
يتلا دجاشسملا حتفت ثيح ،يئزج
فلأا قوفت باعيتشسا ةردق اهيدل
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ير˘˘˘شصحو ي˘˘˘ل˘˘˘شصم
ر˘˘شصع˘˘˘لاو ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا تاو˘˘˘ل˘˘˘شصل
ىدم ىل˘عو ،ءا˘ششع˘لاو بر˘غ˘م˘لاو
˘مو˘ي ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ،عو˘˘ب˘˘شسألا ما˘˘يأا
ءادأا ه˘ي˘ف م˘ت˘ي˘شس يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو ر˘˘˘شصع˘˘˘لا تاو˘˘˘ل˘˘˘شص
ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘مأا .ط˘˘ق˘˘ف ءا˘˘ششع˘˘لاو

يتلا ،ةيلو91 اهددعو تايلولا
داعيشسف ،يئزجلا رجحلا اهنع عفر
ةردق قوف˘ت ي˘ت˘لا د˘جا˘شسم˘لا ح˘ت˘ف
ةبشسنلاب ،يلشصم فلأا  اهباعيتشسا
كلذو ،سسمخلا ةيمويلا تاولشصلل

،عو˘ب˘شسألا ما˘˘يأا ل˘˘ك ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
متيشس يذلا ةعمجلا موي ءانثتشساب
برغملاو رشصعلا تاولشص ءادأا هيف
ة˘ن˘ج˘ل˘لا  تر˘قأاو.ط˘ق˘ف ءا˘˘ششع˘˘لاو
ةقلعتم تابيترت ىوتفلل ةيرازولا
دجاشسملل يجيردتلا حتفلا ماظنب
حتفتشس ثيح ،ةÓشصلا ءادأا ةيفيكو

دعب قلغتو ةقيقد51ـب ناذآلا لبق

ةÓشصلا ماقتو قئاقد01ـب ةÓشصلا

ةرورشض ع˘م ،ةر˘ششا˘ب˘م ناذآلا د˘ع˘ب

مدعو تاولشصلل ة˘م˘ئألا ف˘ي˘ف˘خ˘ت

ىلع ةن˘ج˘ل˘لا تدد˘ششو.ا˘ه˘ل˘يو˘ط˘ت

يقاولا عانقلا ىلع ءاقبإلا ةرورشض

ةÓشصلا ءانثأا فنألا يطغي يذلا

تنمشضتو ،دوجشسلا كلذ يف امب

داجشسلاو ةششرفألا عفر تابيترتلا

ح˘ت˘ف ع˘ن˘مو د˘ج˘شسم˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

،ا˘˘تا˘˘ب ا˘˘ع˘˘ن˘˘م ءو˘˘شضو˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا

فحاشصملا بحشس ىلإا ةفاشضإلاب

تاجÓثلاو تايو˘ط˘م˘لاو بت˘كلاو

ةموكحلا تررقو.ديربتلا ةزهجأاو

دجاشسملا حتف ةداعإا عوبشسأا لبق

مويلا نم ءادتبا يجيردت لكششب

ىلوألا ةلحرملا يف رمألا رشصتقيو

د˘˘يز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا د˘˘جا˘˘˘شسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

.ي˘ل˘شصم ف˘لأا ن˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسا

مامأا اه˘باو˘بأا ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب تق˘ل˘غأاو

71 موي تقؤوم لكششب نيلشصملا

ةن˘ج˘ل رار˘ق ر˘ثإا مر˘شصن˘م˘لا سسرا˘م

ةÓشص قيل˘ع˘ت˘ب ةرازو˘لا˘ب ىو˘ت˘ف˘لا

عم دجاشسملاب ةعامجلاو ةعمجلا

ءارجإاك ناذآلا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ءا˘ق˘بإلا

سسوريف يششفت ةهجاومل يزارتحا

ناوج رهشش ذ˘ن˘م تع˘فرو.ا˘نورو˘ك

دجاشسملا حتفب تاوشصأا مرشصنملا

عم انمازت رئازجلا يف ديدج نم

لودلا نم ريثكلا يف اهحتف ةداعإا

اهرارقإا دعب ةيمÓ˘شسإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ءا˘˘˘بو ع˘˘˘م سشيا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘شض

ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كششب و˘لو «ا˘نورو˘ك»

تلبوق بلاطم.ئراط يأل ا˘ب˘ن˘ج˘ت

نوؤوششلا ةرازو لبق نم سضفرلاب

ةرورشض ىلع تددشش يتلا ةينيدلا

ى˘ل˘ع لا˘ب˘قلا ل˘˘ب˘˘ق ءا˘˘بو˘˘لا لاوز

ىتح  ،دجاشسملا حتف ةداعإا ةوطخ

حنم ثيح, يراجلا توأا3 موي

ر˘شضخألا ءو˘شضلا نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا

يف دجاشسمل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘ل˘ل

.ةيروهمجلا

 ايئاهن ءافتخ’اب ةددهم ةصسصسؤوم057
يحصصلأ رجحلأ ريبأدت ببصسب

نيوكتلا ضسرادم طاضشن فانئتضسا
ةدوع عم نمازتلاب ةدمتعملا ةضصاخلا

ةيمومعلا ضسرادملا يف طاضشنلا
فانئتشسا نأا نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ةرازو تف˘ششك
انمازتم نوكيشس ةدمتعملا ةشصاخلا نيوكتلا سسرادم طاششن
،ةيمومعلا ةينيوكتلا تاشسشسؤوملا ىلإا طاششنلا ةدوع عم
يف يحشصلا عشضولا روطت رابتعلا نيعب ذخألا عم كلذو
يتلا ةيمهألا ىلع ةرازولا تددششو.انوروك ءابو راششتنا لظ
يتلا ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا ن˘يو˘كت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل ا˘ه˘ي˘لو˘ت
يتلا ينهملا نيوكتلا ةموظنم نم أازجتي ل اءزج اهتربتعا
مهنكمت تاءافكو تاراهم نيشصبرتملا باشسكإا ىلع رهشست
لظ يف» هنأا ةرازولا تحشضوأاو .«لغششلا ملاع جولو نم
يتلا انوروك سسوريف ةحئاج يششفت نع ةمجانلا راطخألا
ن˘م ا˘ن˘تا˘ن˘بو ا˘ن˘ئا˘ن˘بأا ة˘ح˘شصو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا دد˘˘ه˘˘ت
ةيروهمجلا سسيئر رماوأاب Óمعو ،تاشصبرتملاو نيشصبرتملا

ربع ينيوكتلا طاششنلا قيلعت مت ،لوألا ريزولا تاميلعتو
ةشصاخلا سسرادملا اهي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘ك
.«لتاقلا سسوريفلا اذه راششتنا نم دحلا فدهب ،ةدمتعملا

ةيعمجلا نأا نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ةرازو تف˘ششكو
نم بلطب تمدقت»  ةدمتعملا نيوكتلا تاشسشسؤومل ةينطولا
تا˘طا˘ششن˘ل ي˘ئز˘ج فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا سصي˘˘خر˘˘ت ل˘˘جأا
ةرازوك انمهفت مغر» هنأا ىلإا ةريششم ،»ةشصاخلا سسرادملا

ةيبلشسلا تاشساكعنلاو اهنم يناعت يتلا تابوعشصلل ةيشصو
نهارلا تقولا يف انيلع رذعتي هنأا لإا ،اهتاطاششن قيلعت ءارج
ةيعمجلا ترذح ،اهتهج نم .«بلطلا اذه ىلع باجيإلاب درلا
نأا نم ،اهل نايب يف ،ةدمتعملا نيوكتلا تاشسشسؤومل ةينطولا

نأا دعب ايئاهن ءافتخلاب ةددهم ةشصاخ نيوكت ةشسشسؤوم057
ىلع يحشصلا رجحلا ريبادت قيبطت راطإا يف اهباوبأا تقلغأا
ةيعمجلا تدقتنا ،راطإلا تاذ يفو .«ةيحشصلا ةمزألا رثإا
تاشسشسؤوملا هذهل ةلودلا فرط نم ةقفارملل ريبادت بايغ»
ترطشضا ثيح ،ةيحشصلا ةمزألاب اريثك ترثأات يتلا ةشصاخلا

ريبادتلل اذيفنت ،يشضاملا سسرام21 ذنم اهباوبأا قلغ ىلإا
نأا نم ةيعمجلا ترذحو .«ةموكحلا اهترقأا يتلا ةيئاقولا
ربوتكأاو ربمتبشس يرهششل ررقم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا لو˘خد˘لا خ˘يرا˘ت
دعب يناعتشس يتلا ةشصاخلا تاشسشسؤوم˘لا دد˘ه˘ي» ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
،اهنم ريبك ددع سسÓفإا نم رهششأا ةينامثل اهطاششن قيلعت
ر˘ي˘غو ةر˘ششا˘ب˘م˘لا ل˘غ˘ششلا بشصا˘ن˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ناد˘˘ق˘˘فو
±.S°∏«º.«ةرششابملا

يتلأ ةينطولأ ةصسصسؤوملأ عورصشم تربتعأ
امهم Óمع ةيصسردملأ تامدخلاب لفكتت

عورضشم ربتعت ذيمÓتلا ءايلوأا ةمظنم
هناوأل قباضس «تيلباطلا» دامتعإا

اهحايترا نع ذيمÓتلا ءا˘ي˘لوأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تر˘ب˘ع
طوعجاو دمحم ،ةيبرتلا ريزو ةملك يف درو ام سصوشصخب

اميف ةشصاخ،ةلولا عم ةموكحلا عمج يذلا عامتجإلا لÓخ
ي˘ح˘شصلا بنا˘ج˘لا˘ب ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ما˘م˘ت˘هلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ري˘شضح˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ةرازو˘لا ا˘ه˘ت˘شضر˘ع ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاو
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت كلذ ي ا˘م˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل
يذلا رمألا ،«تيلباطلا» وأا ةينورتكلإلا ةحوللا لامعتشساب
.»يئا˘بو˘لا ع˘شضو˘ل˘ل ارا˘ب˘ت˘عا ه˘ناوأل ا˘ق˘با˘شس ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا هار˘ت
،اهل نايب ربع ذيمÓتلا ءايلوأل ةينطولا ةمظنملا تربتعاو
تا˘مد˘خ˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا عور˘˘ششم
تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ه˘ب تردا˘ب يذ˘لا ،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا
نم ةمظنملا تل˘شضا˘ن ا˘م˘لا˘ط˘ل اد˘ج ا˘م˘ه˘م Ó˘م˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يذ˘لا عور˘ششم˘لا ى˘ل˘ع هدرو د˘ق» ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو.ه˘ل˘جأا
عامتجا يف ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىلع هتشضرعو هتمدق

سسيئر ىلإا هتعفر يذلاو0202 يرفيف02 موي يئانثلا

يذلا رمألا،0202 سسرام80 خيراتب ءاقل يف ةيروهمجلا
دوعت يتلا تاءارجإلا هذه لثم ززعت ةينطولا ةمظنملا لعجي
ةمظن˘م˘لا تد˘كأا ا˘م˘ك.ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شسرد˘م˘لا ى˘ل˘ع ع˘ف˘ن˘لا˘ب
ةطحملا حاجنإل دو˘ه˘ج˘لا ف˘تا˘كت ةرور˘شض ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حاجنب اهجيوتتو .»ةيمشسرلا تاناحتملا يف ةلثمملا ىلوألا
ةشصرفلا هذه ةمظنملا منتغت ،ةشسردملا ىلع ريخلاب دوعي
ءا˘˘ن˘˘بألا ةد˘˘عا˘˘شسم ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألا و˘˘˘عد˘˘˘ت ي˘˘˘كل
ءارو قايشسنلا وأا فيوختلا لاكششأا نع اديعب مهريشضحتو
ةطحملا يف حاجنلا ةمظنملا لمأات امك.ةشضرغملا تاعئاششلا
لÓخ نم ،لبقملا يشسردم˘لا لو˘خد˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘لاو˘م˘لا
را˘طإا ي˘ف ةر˘ي˘خ˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا ر˘˘فا˘˘شضتو دا˘˘ج˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
لوخدلل نشسحلا ر˘ي˘شسلا نا˘م˘شض ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘شصن˘لا
تاءارجإا مارتحاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘شسرد˘م˘لا

.«91 ديفوك» دجتشسملا انوروك سسوريف نم ةياقولا
S°∏«º.±

ةيصسردملأ تامدخلل ةينطولأ ةصسصسؤوملاب ةصصاخ يذيفنت عورصشم نع ةموكحلأ تجرفأأ امدعب

ةلوانملاو ضضيوفتلا قيرط نع ةيفاضضإا تامدخو ماعطلاو لقنلا ريفوت
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  تاقيقحتلإ فلمب ناينعم ةي’ولل ناقباشس نايلإو

 لجيجب «فانينوك» ةوخإلل تويزلا عنسصم فلم حتفي ءاسضقلا

انوروك ءابو اهشضرف ةيمومعلإ ةفيظولل ةماعلإ ةيريدملل ةميلعت يف

 ةيرسشبلا دراوملا رييسستل ةيونسسلا تاططخملا عاديإا لاجآ’ رخآا يئانثتسسا ديدمت

ةيحشصلإ ةمزأ’إ ءإرج ةيثراك ةليشصح دعب طاششنلل مششتحم فانئتشسإ

ةينطولا قوسسلا حاسستك’ ليهأاتلا ةداعإاو ريوطتلاب ةسصاخ ةيجيتارتسسإا دعت «ماينإا» ةسسسسؤوم

كلذو عوبشسأ’إ إذه ةياهن ةهجإولإ ىلإ لجيج ةي’وب نج نج ءانيم ةإذاحمب هدييششت ىرج يذلإو «فانينوك» ةوخإللل تويزلإ عنشصم فلم دوعي
 . عوبشسأ’إ إذه ةياهن فلملإ إذهب ةينعم فإرطأإ ةدع ىلإ عمتشست نأإ رظتني يتلإ ةيئاشضقلإ تاهجلإ لبق نم عنشصملإ إذه فلم حتف ةبشسانمب

¯ hd«ó gô…

ةفيظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تما˘ق
ةرم يرادإلا حÓصصإلاو ةيمومعلا
عاد˘˘˘يإا لا˘˘˘جآا د˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘خأا
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘يو˘ن˘صسلا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘صس ناو˘ن˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا

كلذو اهي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو0202
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘صسب
تلصسار.انوروك ءابو ةمزأا اهتصضرف
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا

ءانمألا ارخؤوم يرادإلا حÓصصإلاو
ءاصسؤورو ةلولا ،تارازولل نوماعلا

يف ةيمومعلا ةفي˘ظو˘لا تا˘ي˘صشت˘ف˘م
ىلع «ةعا˘صس ر˘خآا» زو˘ح˘ت ة˘ل˘صسار˘م
لاجآا ديدمت صصوصصخب اهنم ةخصسن
رييصستل ةيونصسلا تاططخملا عاديإا
ة˘ن˘صس ناو˘ن˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا

ثيح ،اهي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو0202
ه˘نأا ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تد˘˘كأا

يتلا ةيئانثتصسلا فورظلل رظنلابو
˘ما˘كحأا˘ب Ó˘م˘عو دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت

02-96 مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا

0202 ةنصس صسرام12 يف خرؤوملا
راصشتنا نم ةياقولا ريبادتب قلعتملا
اذكو هتح˘فا˘كمو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
هل ةلمكملا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا م˘ي˘صسار˘م˘لا
هنأا مكملع ىلإا يهنأا نأا ينفرصشي»
هذه ديدمت ةيئانثتصسا ةفصصب ررقت

ربمتبصس03 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لا˘˘جآلا

متي ةرم ثلاث هذه نوكتل «0202
تءاج ثيح ،ةيلم˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘ي˘جأا˘ت
مقر ةميلعتلا ىلع ءانب ىلوألا ةرملا

0202 يرفيف42 يف ةخرؤوملا60
ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘يو˘ن˘صسلا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘صس ناو˘ن˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا

يام20 خيرات تددح يتلا0202
هذ˘˘˘˘ه عاد˘˘˘˘˘يإل ل˘˘˘˘˘جأا ى˘˘˘˘˘صصقأا˘˘˘˘˘ك

رخآاك ناوج03 خيراتو تاططخملا
ررقتي نأا لبق ،اهيلع ةقداصصملل لجأا
يصضاملا يام رهصش نم عباصسلا يف

13 خيرات ىلإا ةيناثلا ةرملل اهليجأات

تاططخملا عاديإل0202 ةيليوج

ربمتبصس03 خيراتو ركذلا ةفلاصس

لجأاتتلو ،اهيلع ةقداصصملل0202
ىلع نوكيصس ثيح ،ىرخأا ةرم نآلا
ةرتفلا هذه لÓخ ةينعملا تارادإلا
يتأايو طاقنلا نم ةعومجمب ديقتلا

ع˘˘يرا˘˘˘صشم عاد˘˘˘يإا ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘يو˘ن˘صسلا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘صشت˘ف˘م ىد˘ل ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘˘م˘˘لا
لاجآا يف ةيلولل ةيمومعلا ةفيظولا
غ˘ي˘ل˘ب˘ت لا˘جآا مار˘ت˘˘حا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارر˘ق˘م˘لاو تارار˘ق˘لا
نيفظوملل ينهملا راصسملا رييصستب
يف عارصسإلا ،نييمومعلا ناوعألاو
تادبملا ةينوناقلا تاظفحتلا عفر

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م

ةينطولا ةيقاطبلا نييحت ،ةيمومعلا

نيدقاعتملا ناو˘عألاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل

ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع

كلذو ةيرادإلا مهت˘ي˘ع˘صضو رو˘ط˘ت˘ل

ة˘ي˘نا˘ي˘ب˘لا ةد˘عا˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإا ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

وأا اوغلب نيذلا نيدقاعتملا ناوعألاو

ةلاحإÓل ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘صسلا اوزوا˘ج˘ت

قيثوت ىلع ره˘صسلا ،د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع

فو˘صشكو تÓ˘هؤو˘م˘لاو تادا˘ه˘صشلا

يثيدح ناوعألاب ة˘صصا˘خ˘لا طا˘ق˘ن˘لا

ى˘لإا ا˘ه˘جا˘ت˘ن غ˘ي˘ل˘ب˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

لÓخ ةيمومعلا ةفيظو˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م

ةرورصضلا د˘ن˘ع وأا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ن˘صس

ةرصشاب˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب تاءار˘جإلا صسف˘ن عا˘ب˘˘تإاو

ىلع مهتيقرت مت يذلا نيفظوملل

.ةداهصشلا صساصسأا
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تويزلا عنصصم فلم حتف  رظتنيو
رهصش نم رصشع عصساتلا يف لجيجب
عا˘م˘ت˘صسا لÓ˘˘خ ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘لا توأا
صصاخصشأا ةدع ىلا ةيئاصضقلا تاهجلا

نمو فلملا اذهب نيينعم نيلوؤوصسمو
لجيج ةيلول ناقباصس نايلاو مهنيب
وأا ع˘ن˘صصم˘˘لا ي˘˘كلا˘˘م ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضا
فا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘ك ةو˘˘˘˘خإلا ىر˘˘˘˘حألا˘˘˘˘ب
نهر ره˘صشأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
داصسفلا ىلع برحلا راطإا يف صسبحلا

هذه نم اودافتصسا نأاو قبصس نيذلاو
ةقفصص ىرحألاب وأا ةماهلا ةقفصصلا

لجيجب وزاب ةقطنمب تويزلا عنصصم
لقيلام ةيلاملا اهتميق تغلب يتلاو

رود˘يو .رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م052 نع
اذ˘ه ة˘ي˘صضق ر˘ي˘ج˘ف˘ت ذ˘ن˘˘م ثيد˘˘ح˘˘لا
ىدحإل هزاجنا دنصسأا يذلا عنصصملا
هب تفقوت يذلاو ةينيصصلا تاكرصشلا
بب˘صسب ر˘ه˘صشأا ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م لا˘˘غ˘˘صشألا
نم ناك امدعب هليومت ةيلمع فقوت
عم جاتنإلا زيح لخدي نأا صضرتفملا
ةدع طروت نع يراجلا ماعلا ةيادب
عن˘صصم˘لا اذ˘ه ف˘ل˘م ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘صسم
ق˘با˘صسلا لوألا ر˘يزو˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘مو
يف هرودب دجاوتم˘لا ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا

تÓيهصست حنم لÓخ نم  نجصسلا
ميدقتو عور˘صشم˘لا ي˘كلا˘م˘ل ة˘ي˘كن˘ب
دبك امم ءلؤوهل ةقحتصسم ريغ لاومأا
، ةريبك رئاصسخ ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

طرو˘˘ت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا رود˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ميدقت يف لجيجب نييلحم نيلوؤوصسم
ع˘ن˘صصم˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأل تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست
كلذ نمو ريخألا اذه ءانبل روكذملا
نيينعملل تحنم يتلا صضرألا ةعطق
رئازجلاب ئناوملا ربكأا دحأا ةاذاحمب
هذ˘ه ذ˘خأا˘ت نأا نود كلذو ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فاو
صضع˘ب را˘ب˘ت˘عإلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يف اهرفوت نم دبل يتلا طورصشلا

لصصتم قايصس يفو . ةقفصصلا هذه
دمحمأا يديصس ةمكحم ةئيه تداعأا
خيراتب ةوخإلا ةمكاحم ةجمرب مويلا

ةيصضقلا يف عباتيولبقملا توا91
نم لك فانينوك ةوخلا بناج ىلإا
دب˘ع ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ن˘ي˘لوألا ن˘ير˘يزو˘لا
ريزوو يحيوا دمحاو لÓصس كلاملا
بناج ىلإا ،ا˘ق˘با˘صس ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
وةعانصصلا ةرازوب نوقباصس تاراطإا
لاحلا ةيصضق يف نوم˘ه˘ت˘م˘لا ه˘جاو˘ي
ةيمومع تاقفصص ماربإاب قلعتت مهت
،ةيدقاعتلا تامازتللا ءافولا نود نم
،نييمومع نيفظوم ذوفن لÓغتصساو
تارا˘˘˘ق˘˘˘ع ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا

يزايتملا اهدصصقم نع تازايتماو
طروت نع تاقيقحتلا تفصشك امك
بعÓ˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب فا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ك ةو˘˘˘خإلا
يف ،ةيمومع تاقف˘صصو تÓ˘ما˘ع˘ت˘ب
لاغصشألاو ةيئام˘لا دراو˘م˘لا ي˘عا˘ط˘ق
دق قيقحتلا يصضاق ناكو ةيمومعلا
دق     دمحمأا يديصس ةمكحم ىدل
اياصضق يف فانينوك ةوخÓل عمتصسا
،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،دا˘˘صسف
مدعو تازايتماو تاراقع ليوحتو
يف ةيد˘قا˘ع˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘للا˘ب ءا˘فو˘لا

نم ةداف˘ت˘صسلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع ع˘يرا˘صشم
يهو ،يصضارتلا قيرط نع تاقفصص
رج يتلا اياصضقلا

ّ
ريزولا نم لك ت

لÓ˘صس كلا˘م˘لا د˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘صسلا لوألا
ق˘با˘صسلا ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزوو
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ةر˘˘˘يزو˘˘˘لاو
ىد˘˘ه لا˘˘صصتلا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كتو
ةو˘خإلا ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘م˘˘لاو .نو˘˘عر˘˘ف
،رداقلا دبع ،ميرك ،اصضر ،فانينوك
يج وك» عم˘ج˘م˘ل ن˘ي˘كلا˘م˘لا قرا˘ط
نم نيبرقملا نم اوناك مهنأا ،«يصس
د˘ب˘ع ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لا صسي˘ئر˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م
،ديعصسلا هقيقصشو ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
تاقÓع جصسن نم مهنكم يذلا رمألا

ن˘م م˘ه˘ن˘كم ر˘ي˘ب˘ك ذو˘ف˘نو ة˘˘ع˘˘صساو
تاقفصصو عيراصشم ىلع لوصصحلا

ىلع ةي˘مو˘م˘ع تا˘كر˘صشو ،ة˘م˘خ˘صض

كيهان ،«تويز˘ل˘ل ا˘يد˘ي˘جو˘صس» رار˘غ

،تايفصشتصسملا نم ديدعلا زاجنإا نع

ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لاو دود˘˘صسلا

لاجمب ةقلعتملا ىربكلا عيراصشملا

تزجنأا ثيح ،ريدصصتلاو داريتصسلا

بو˘ن˘ج˘لا˘ب تآا˘صشن˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘ن˘م صضع˘ب˘لا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيكيرمألا ةكرصشلاك ةيبنجأا تاكرصش

«liboM». فانينوك ةوخإلا رج دقو

دبع قباصسلا لوألا ريزولا نم لك

اقباصس اريزو هتفصصب ،لÓصس كلاملا

،ةرازولا يف هفلخو ةيئاملا دراوملل

فرط نم قيقحتلل ناعصضخي نيذللا

ةمكحملا ىدل ققح˘م˘لا را˘صشت˘صسم˘لا

زا˘ج˘نإا عور˘صشم صصو˘صصخ˘ب ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا

نم برصشلل ةحلاصصلا هايملل رج ةانق

ىلع ،ةنتاب ةيلو ىلإا نوراه ينب دصس

هزاجنإا مت يذلاو ،ملك002 ةفاصسم

ةوخإÓل «CGOK» ةكرصش فرط نم

0821 هردق يلام فÓغب ،فانينوك

نم ةقفصصلا تمربأا ذإا ،ميتنصس رايلم

ة˘صسا˘ئر˘ب ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘˘ط

ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا

ةفاصضإا عم ي˘صضار˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘تو

.قحÓم ةدع
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ةصسصسؤوم˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا صسي˘ئر˘لا ف˘صشك
،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘صصل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘˘نر˘˘صصعو ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت نأا رزاو˘˘م ي˘˘لÓ˘˘˘ي˘˘˘ج
موقت يتلا رواحملا مهأا نÓثمي تاجتنملا

ليهأاتلا ةداعإاو ريوطتلا ةيجيتارتصسا اهيلع
قوصسلا حاصستكل ةصسصسؤوملا اهتدعأا يتلا
هنأا لوؤوصسملا تاذ حرصصو .اددجم ةينطولا
ريوطتو ليهأات ةداعإا ةيلمع يف عورصشلا مت

51 قاف غلبم اهل دصصر يتلا ةصسصسؤوملا
زيزعت قير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ت˘ن˘صس ذ˘ن˘م جد را˘ي˘ل˘م
نأا لوقي فدرأاو.اهب ريوطتلاو ثحبلا ةدحو
م˘ت˘ي نأا ن˘كم˘ي ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت

ةلودلا ةئبعت قيرط نع ىلوألا نيتقيرطب
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘ل» ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘˘ل
تاصشرو و رب˘خ˘م˘لا ن˘م ر˘يو˘ط˘ت˘لا تاودأاو
.ةيعانصصلا تادعملا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا

يتلا ةصسصسؤوم˘ل˘ل ن˘كم˘ي ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘فو
صضئافو ةيرورصضلا ةيرصشبلا دراوملا كلمت
عم اهدرفمب عورصشملا اذه زاجنا لوصصألا
ريي˘غ˘ت˘ل تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ي˘ف عور˘صشلا

يه ةيناثلا ةقيرطلاو.اهتاج˘ت˘ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ن˘م ة˘صسصسؤو˘م˘لا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا مد˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف
ى˘لإا ةر˘ي˘خألا هذ˘ه أا˘ج˘ل˘ت ة˘لود˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم
عيونتو جامدا لجأا نم ةيعانصصلا ةكارصشلا
وأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ءا˘كر˘صش ع˘م ءاو˘صس ا˘ه˘طا˘صشن
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،بنا˘˘جأا

حصضوأا هنأا لإا.تقولا صسفن يف نييعصسملا
نو˘هر˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا هذ˘ه د˘ي˘˘صسج˘˘ت نأا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مزألا ة˘˘يو˘˘صست˘˘ب
وأا ة˘ي˘ف˘صصت ق˘ير˘ط ن˘ع كلذو ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

6 يلاوحب تردق يتلا اهنويد ةلودج ةداعإا
يفو .لوادتم لام˘صسأار ة˘ئ˘ب˘ع˘تو جد را˘ي˘ل˘م
ة˘مزألا تا˘صسا˘كع˘نا ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح صضر˘˘ع˘˘م

هذ˘ه طا˘صشن ى˘ل˘˘ع91 دي˘فو˘ك ة˘ي˘ح˘صصلا
نأا ى˘لإا رزاو˘م د˘˘ي˘˘صسلا را˘˘صشأا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ «ا˘ي˘ثرا˘ك ا˘صضا˘ف˘خ˘نا» فر˘ع جا˘ت˘˘نإلا
ببصسب ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا يصسادصسلا
داوملا ذافن نع ةبترتملا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
مت دقل» لوقلاب لوؤوصسملا راصشأاو .ةيلوألا
رجحلا ةرتف لÓخ ةمصشتحم ةدوع ليجصست

.طرافلا ليرفأا12 موي ديدحتلاب  ،يحصصلا
جاتنإلا تاصشرو لمعت ،ناوج رهصش ذنمو

ةئاملاب08 نم ديزأا ةدوع عم ةيداع ةفصصب
هركصش نع ابرعم ،«ةصسصسؤوملا يفظوم نم
مهحور و مهمازتلا و مهتظقي ريظن» لامعلل
ثيح ةبعصصلا ةرتفلا هذه لÓخ «ةينهملا

يا رخدت مل» ةماعلا ةيريدملا نا مهنأامط
درصساو.»ةيعصضولا ني˘صسح˘ت ل˘جا ن˘م د˘ه˘ج
تببصست دق ةيحصصلا ةمزلا هذه» نا لوقلاب
صصخي اميف حابرألا يف ةريبك رئاصسخ يف

ةئملاب64 ىوصس انققح دقل.لامعألا مقر
يف ةراصسخلا تقاف ثيح ،لامعلا مقر نم

فادهألا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب05 ةب˘صسن حا˘برلا
بلطل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب رزاو˘م لا˘قو .«ةر˘ط˘صسم˘لا

فادهألا زواجت اننكمي انيدل يذلا ريبكلا
مت هنا احصضوم ،«ةلوهصس لكب ةرطصسملا
اهنئابزو ةصسصسؤوملا نيب «ةمهم دوقع» ماربا

ددصشو.جد رايلم2 براقت ةيلامجا ةميقب
صصيخارت ديدجت ةرورصض ىلع ثدحتملا
اهتيحÓصص تهتنا يتلا «يد .اك .يصس» عطق

،لاجآلا برقأا يف ,طرافلا ةيليوج22 موي
دق تاطاصشنلا لك تناك نإا» لوقلاب افيصضم
متي ل تاجتنملا صضعب نإاف اهتدوع تلجصس
ةداملا ةكرمج نع انزجع ببصسب اهعينصصت
صصي˘خار˘ت ة˘ي˘حÓ˘صص ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘لولا
ةداعا بل˘ط م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘ق˘ل. «يد.ا˘ك.ي˘صس»
ةعانصصلا ةرازو˘ل صصي˘خار˘ت˘لا هذ˘ه د˘يد˘ج˘ت
.ةصساردلا ديق يهو

طورششلإ عيمج ءافيتشسإإ طرششب

دعاقتلا ىلع ةقفاوملاب تاميلعت
يمومعلا فيظولا يبسستنمل يبسسنلا
حتافلا لبق مهتافلم اوعدوأا نيذلا

7102 يفناج نم
د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تح˘˘ن˘˘م
يبصسن دعاقت يف جورخلا ىلع ةقفاوملاب تاميلعت
مهتافلم اوعدوأا نيذلا يمومعلا فيظولا يبصستنمل

ةماعلا ةيريدملا تقربأاو.7102 يفناج لوألا لبق
ةيلاصسرإا يرادإلا حÓصصإلاو ةيموم˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل
لوح ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘صشت˘ف˘م ءا˘صسؤور ى˘لإا
ةيلاصسرإلا يف ءاجو .يبصسنلا دعاقتلا ىلع ةلاحإلا

222 مقر تحت0202 توأا31 خيراتب ةرداصصلا
تا˘ي˘صشت˘ف˘م ءا˘صسؤور مÓ˘عإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي لا˘˘صسرإلا نإا»
ريدم نع ةرداصص ةلصسارم لوح ةيمومعلا ةفيظولا
ةقلعتملا دعاقتلل ينطولا قودنصصلا ىدل دعاقتلا
صصختو .»يبصسنلا دعاقتلا ىلع نيفظوملا ةلاحإاب
دعاقتلا تافلم اوعدوأا نيذلا نيفظوملا ةيلاصسرإلا

دعاقتلا طورصش او˘فو˘ت˘صساو،10/10/7102 لبق
تيقب ةيرادإلا ليقارعلل ارظن نكلو ،كاذنآا يبصسنلا

ة˘˘˘يو˘˘˘صست نود تارادإلا جاردأا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
دعاقتلا قودنصص نأامط ،كلذ ىلع ءانبو.مهتيعصضو
ىوصست فوصس مهت˘ي˘ع˘صضو نأا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ءلؤو˘ه
.دعاقتلا ىلع نولاحي فوصسو
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تاي’ولإ فرشصت تحت ةعوشضوم تناك

ليومتل رانيد رايلم08
ةيمنتلا تاططخم

0202 ةنسس تايدلبلا ربع
نأا ،نامحرلا دبع نب نميأا ،ةيلاملا ريزو فصشك
تاططخملل هجوملا ةلودلل يل˘يو˘م˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا

.0202 ماعل جد رايلم08 غلب ةيمنتلل ةيدلبلا
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘صصصصخ˘م˘لا هذ˘ه نأا ر˘يزو˘لا ح˘˘صضوأاو
لفكتت يتلاو تايلولا فرصصت تحت ةعوصضوم
صصاصصتما دصصق تايدلبلا ىلع اهعيزوتب اهرودب
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو ة˘يد˘عا˘ق˘لا تآا˘صشن˘م˘لا ي˘ف ز˘ج˘˘ع˘˘لا
قطانمو ةيفيرلا قطانملا ةدئافل اميصسل ةيصساصسلا
عيراصشملل ريبكلا زكرمتلا ظحول هنا ريغ .لظلا
تارقم يف تاططخملا هذه يف ةلجصسملا ةيومنتلا
يف ةدجاوتم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا با˘صسح ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘صضه˘لا˘ب ي˘ل˘ب˘ج˘لاو ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا

تاططخملا نا عم يدودحلا طيرصشلاو بونجلاو
يلاحلا جمانربلا مجحل رظنلابو.اهلجأا نم ترطصس

ن˘م ح˘ب˘صصا د˘ق˘ف جد را˘ي˘˘ل˘˘م3115 ـب ردق˘م˘لاو
ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘ظ˘فا˘ح ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عا يرور˘˘صضلا

قلطنت مل يتلا تايلمعلل ةبصسنلاب تارارقلا ذاختاو
لاجآا رايعم جامدإا عم ةيدجم دعت مل يتلا وا دعب
نل عورصشملا ةيلاعف يف يصساصسأا لماعك زاجنلا
ةدايز لماوع نم دعي ارربم ناك نإاو لاجآلا ديدمت
عورصشملا ىودج نم صصقني هنأا نع Óصضف ةفلكتلا
.هصسفن

S°∏«º.±



¯hd«ó gô… 

هلوادت مت ام نأا ردشصملا حشضوأا
لشصاوتلا تاشصنم ىلع ارخؤوم
ها˘ج˘تا سصو˘شصخ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
وحن دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا
نيب ام لقنلا ةدوعل سصيخرتلا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ءاو˘˘˘شس تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
وأا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘شس
نم ءادتبا ةيموم˘ع˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

،ةحشصلا نم راع عوبشسأ’ا اذه
نأا سصوشصخلا اذهب راششأا ثيح
ل˘شسار˘ت م˘ل ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
سصوشصخب ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
تاطحم حتف ةداعإ’ ريشضحتلا
ديحولا ءارجإ’ا نأاو يربلا لقنلا
سصو˘˘شصخ˘˘ب هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت يذ˘˘˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
رادم ىلع تشضرف يتلا يحشصلا

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘ششأا
ه˘غÓ˘بإاو ه˘ت˘ح˘فا˘˘كمو ا˘˘نورو˘˘ك
حتفلا وه نييلحملا نيلوؤوشسملل
حامشسلاو دجاشسمل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
ئطاوششلل نيفاطشصملا دا˘ي˘ترا˘ب
هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م نأاو
ىدمب نوهرم ىقبي˘شس ر˘ي˘باد˘ت˘لا
لك يف يحشصلا عشضولا نشسحت
تا˘با˘شصإ’ا تدا˘˘ع ي˘˘فو ة˘˘ي’و
عفترتل انوروك سسوريفب ةيمويلا
تاءارجإا ديدششت ةداعإا متيشس هنإاف
سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ن˘شسح˘ت نأا ى˘لإا ا˘ت˘ف’ ،ا˘˘نورو˘˘ك
ع˘˘فد˘˘ي د˘˘ق ي˘˘ح˘˘شصلا ع˘˘˘شضو˘˘˘لا
نيب ام لقنلا ةداعإا ىلإا ةموكحلا
ثدحت امك ،Óبقتشسم تاي’ولا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا ن˘ع رد˘شصم˘˘لا
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘شصي˘˘شصخ˘˘ت م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ف˘قو ءار˘جإا ن˘م ن˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا
يتلاو تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ق˘ن˘لا

ميتنشس نويلم ةيادبلا يف تناك
ىلإا اهعفر متي نأا لبق ايرهشش
تأار ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
اهنأا دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا
طغشضلا فيفخت يف دعاشست دق
باحشصأا ىلع سضورفملا يلاملا
نيب ام ةلماعلا ةرجأ’ا تارايشس
رخآا» تلشصاوت ثيح ،تاي’ولا
م˘ه˘ف˘قوو م˘ه˘شضع˘ب ع˘م «ة˘عا˘˘شس
ةبعشصلا ةيلام˘لا فور˘ظ˘لا ى˘ل˘ع
يششفت ذنم اهيف نوششيعي يتلا
مهتلعج يتلاو انوروك سسوريف
،لكاششملاو نويدلا يف نوقرغي
رمأ’ا هب لشصو نم مهنم كانهف
ةيلزنم ةزهجأاو ثاثأا عيب دح ىلإا

دجو نم م˘ه˘ن˘مو ه˘شسف˘ن ة˘لا˘عإ’
ردشصم فقوت ةقرطم نيب هشسفن
مقر بحاشص نادنشس نيبو هقزر
با˘ح˘شصأا سضع˘ب˘ف ،لÓ˘غ˘ت˘˘شس’ا

ةاعارمب اوموقي مل ماقرأ’ا هذه

هششيعي يذلا سساشسحلا فرظلا

ثيح ،«تايشسكا˘ط˘لا» با˘ح˘شصأا

مقرلا راجيإا لدب عفدب مهوبلاط

ا˘م˘ك ةد˘حاو ة˘ع˘فد ة˘ن˘˘شس ةد˘˘م˘˘ل

نم مهنم كانه لب ،ةداعلا ترج

را˘ج˘يإ’ا ر˘ع˘شس ةدا˘يز ى˘˘لإا أا˘˘ج˘˘ل

وهو لÓغتشس’ا مقرل يرهششلا

انلشصاوت نم ىري يذلا عشضولا

سضرفي هنأاب نيقئاشس نم مهعم

ةدا˘عإا ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع

لÓغتشس’ا ماقرأا ماظن يف رظنلا

م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ت تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا

ةلشصقم تحت مهباقر تعشضوو

ن˘ع اور˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا

ن˘˘شسح˘˘ت˘˘ت نأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا

نودو˘ع˘يو ة˘ي˘ح˘˘شصلا عا˘˘شضوأ’ا

يعامتج’ا لوخدلا عم طاششنلل

.ريدقت ىشصقأا ىلع مداقلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3606ددعلا0202 توأا61 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

لكاصشملا و نويدلا يف نوقرغي تاي’ولا نيب ام ةرجأ’ا تارايصس ولغتصسم

رخآا راعضشإا ىلإا Óجؤوم ىقبي تاي’ولا نيب ام يعامجلا لقنلا حتف
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ةليشصح لجيج ةي’و تلجشس
انوروك سسوريفب ةديدج ةعفترم

ةيشضام˘لا ة˘عا˘شس42لا لÓ˘˘˘خ
ىلع ماقرأ’ا م˘ي˘ط˘ح˘ت ة˘ل˘شصاو˘م
ةيبطلا مقاوطلا دوهج نم مغرلا
سسور˘ي˘ف˘لا ءاو˘ت˘حإا ى˘لا ة˘ي˘مار˘لا

ي˘ت˘لا تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع سضف˘˘خو
سشي˘˘نرو˘˘كلا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع تل˘˘خدأا
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
مايأ’ا لÓخ ءابولل اريبك اراششتنا
ا˘م˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب˘ف .ةر˘ي˘خأ’ا

لÓخ ة˘با˘شصإا44 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي’
تداع سسيمخلاو ءاعبرأ’ا يموي

ىرخأا ةليشصح ل˘ج˘شست˘ل ل˘ج˘ي˘ج

ةعاشس42 ر˘خآا لÓ˘خ ة˘ع˘ف˘تر˘م

32 نع لقي’ام تشصحأا ثيح

يلامجإا عفر امم ةديدج ةباشصا

ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع

تايئاشصحإ’ا بشسحب سسوريفلاب

ةرازو ن˘ع ةردا˘شصلا ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا

يف ة˘با˘شصا444 ى˘لإا ة˘ح˘˘شصلا

بشسح نيباشصملا ددع غلب نيح

115 ةيمشسرلا ريغ تايئاشصحإ’ا

رر˘ب˘ي بعر˘م م˘قر و˘هو ا˘با˘˘شصم

لا˘م˘ت˘حا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا فوا˘خ˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ع˘˘˘شسو˘˘˘ت

لÓ˘خ ة˘قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ ة˘عر˘شسبو

ئطاوشش حتف عم ةلبقملا مايأ’ا
ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ي’و˘˘˘لا
امب ةديعب تاي’و نم نيمداقلا
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت ي˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
كيهان ىودع˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ارا˘ششت˘نا

تاءا˘˘شضف˘˘لا سضع˘˘ب ح˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘ع
فرعت يتلاو ىرخأ’ا ةيحايشسلا
نينطاوملل اريبك ’ابقا اهرودب
ةدايز يف امتح دعاشسيشس ام وهو
م˘ث ن˘مو ء’ؤو˘ه ن˘ي˘ب كا˘كت˘˘حإ’ا

ىود˘ع˘لا تا˘يو˘ت˘شسم ة˘ف˘عا˘شضم
ركذي .اهاياحشض راتخت ’ يتلا

ةنيع003 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا نأا
مهل˘م˘ح ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششي سصا˘خ˘ششأ’
ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفل

ةيا˘غ ى˘لاو تل˘ظ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
يتلا ليلاحتلا جئاتن رظتنت سسمأا
ىلا اهلاشسرا دعب اهيلع ىرجتشس
يذلا تقولا يف روتشساب دهعم
رخات نع ت’ؤواشست هيف حرطت
ليلاحتلل يئ’ولا ربخنلا ليعفت
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ةيئ’ولا تاطلشسلل قبشس يذلاو
ةمدخلا زيح هلاخدإاب تدعو نأاو
يف ببشستي ام عيباشسأا ةدع ذنم
ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘ششكلا ر˘˘خأا˘˘˘ت
تائم ءاقبو ة˘ي’و˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا
ي˘˘ف نو˘˘لو˘˘ج˘˘ت˘˘ي ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘˘لا
ت’اح فعاشضي امم عراوششلا
.ةي’ولاب ىودعلا

 ةهوبصشملا ت’احلا ليلاحت جئاتن روهظ رخأات

 لجيجب انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا32 ليجضست

نيب ام لقنلا ةداعإا سصوصصخب مهتلصسار دق دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا نوكت نأا «ةعاصس رخآا» ـل ةبانع ةي’وب لوؤوصسم ردصصم ىفن
.يعامتجإ’ا لصصاوتلا تاصصنم ىلع ةيصضاملا تاعاصسلا يف عصساو قاطن ىلع هلوادت مت ام فÓخ ىلع كلذو تاي’ولا

 رمتصسم عجارت يف ماقرأ’ا

يفاعتم633و تايفو9 انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا964
لÓخ ،دجتشسملا انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا964 ليجشست نع ةعمجلا سسمأا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك

ددع نأا دكأا يذلا راروف لامج روتكدلا،انوروك سسوريف دشصرو ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فششك ام بشسح كلذو.ةيشضاملا ةعاشس42ـلا

دعب ةافو ةلاح0631 ىلإا يلامجإ’ا عفترا دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا.انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا33183 ىلإا عفترا تاباشصإ’ا

’امجإا عفتريل633 انوروك سسوريف نم ءافششلل تلثامت يتلا ت’احلا ددع تغلب اميف.ةريخأ’ا ةعاشس42ـلا لÓخ ةديدج تايفو9 ليجشست

قلعتي اميف اما.نطولا تايفششتشسم فلتخم ربع ةزكرملا ةيانعلا زكارم ىوتشسم ىلع ةلاح73 هيف دجاوتت يذلا تقولا يف44662 ىلإا

ةدكؤوم ةباشصا46 ـب نارهو ةي’و اهيلت ةديدج ةباشصا ةلاح86 ـب ةمئاقلا ةمشصاعلا تردشصت دقف تاي’ولا ىوتشسم ىلع ةيئابولا ةلاحلاب

±.S°∏«º .ةريخأ’ا ةعاشس42 ـلا لÓخ ةباشصا54ب ةديلبلا ةي’و اهعبتت

«ثدح ’» انوروك نم ةياقولا تاميلعت /لجيج
 ةيحصص ةثراك نم فواخمو

اهحتف ةداعإا دعب لجيج ئطاوضشب ىضضوف
 نيفاطضصملا مامأا

ةداعإا دعب لجيج ةي’و ئطاوششب سسمأا ةوقبو اددجم ةكرحلا تبد
قفدتب حمشسام وهو نيفاطشصملاو حايشسلا مامأا ةريخأ’ا هذه حتف
رشسك ىلع نيفاطشصملا تائم مدقأا امدعب ةريخأ’ا هذه ىلع ف’آ’ا
ةيشضاملا مايأ’ا لÓخ ةريخأ’ا هذه ىلع اشضورفم ناك يذلا رظحلا
هعقوت امكو .انوروك سسوريف ةبراحم ىلا ةيمارلا ريبادتلا راطا يف
ىلع سشينروكلا ةمشصاع ئطاوشش ىلا ةدوعلا نكت مل نوظحÓملا

يتلاو ةريخأ’ا هذه تمع يتلا ىشضوفلا لظ يف لومأاملا بشسح
اعفادت لجيج ئطاوشش مظعم تدهشش ثيح ، نوريثك اهنم رذح
نع كيهان تاي’و ةدع نم نيمداقلا نيفاطشصملا لبق نم اريبك
سضع˘ب˘ب ر˘مأ’ا ل˘شصوو ، ة˘ي’و˘لا ل˘خاد ن˘م ن˘يرد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا كئ˘˘لوأا
تارششع نيب ةيدشسج كراعمو تاداششم ليجشست دح ىلإا ئطاوششلا
تا˘ي˘شسم˘ششلا ع˘شضو نا˘كم لو˘ح فÓ˘ت˘خإ’ا بب˘شسب ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ن˘ي˘ب ة˘فا˘˘شسم كر˘˘ت ةرور˘˘شضو
هذه ىلع نيمئاقلا رارشصإا لظ يف اشصوشصخ انوروك يشسوريف
ئطاشش لك لÓغتشسا ةبشسن زواجت مدع ةرورشض ىلع ئطاوششلا

نيذلا نيفاطشصملا نم تائملا ناوتي ملو ، ةئاملاب03لا ةبشسن
تاميلعتب برشضلا يف سسمأا لجيج ئطاوشش لوخد نم اونكمت
هذهب ديقتلا مد˘عو ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ةيقب وأا نامأ’ا ةفاشسمب قلعتي اميف ءاوشس قلطم لكششب تاميلعتلا
تاهجلا لبق نم حشضاو لهاشست ظحول نيح يف ىرخأ’ا رومأ’ا
ل˘ع˘ج ا˘م˘م ء’ؤو˘ه ع˘م ئ˘طاو˘ششلا سضع˘ب ة˘ب˘قار˘م ن˘ع ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
يف ةي’ولاب لحت دق ةكيششو ةيحشص ةثراك نم نورذحي نيريثكلا

لظ يف اشصوشصخ ةلبقملا مايأ’ا لÓخ تافرشصتلا هذه لشصاوت لاح
ةشسمخ نع لقي’ امل ةي’ولا لابقتشسا نع ثدحتت يتلا تاعقوتلا

ينعيام وهو توأا رهشش نم ةيقبتملا مايأ’ا لÓخ فاطشصم نييÓم
تافرشصتلا نم ديزمو ةي’ولا ئطاوشش ىلع طغشضلا نم ديزملا
سسوريفب ةباشصإ’ا بشسن نم ديزت دق يتلاو ةلوؤوشسمÓلاو ةئيشسلا

سسمأا لجيج ئطاوششب ىشضوفلا رشصتقت ملو.ةريخأ’ا هذهب اننوروك

ىلا تدتما لب يلجيجلا لحاشسلا اهب رخزي يتلا ةيبهذلا لامرلا ىلع
نيب تاداششم اهرودب تدهشش يتلا تارايشسلا نكر رئاظح ةياغ
سضعب مهئارو نمو تارايشسلا باحشصأاو نييعرششلا ريغ اهيلغتشسم
حابرأ’ا قيقحتل تابشسانملا هذه لÓغتشسا اوداتعا نيذلا نيلفطتملا
قفارملا هذه ءارك مدع لظ يف اعقوتم ناك يذلا رمأ’ا وهو ةريبكلا

.عيمجلا مامأا ةحوتفم اهئاقباو تايدلبلا لبق نم
Ω.eù°©ƒO

سسارهأا قوصس

انوروك سسوريفب هتجوز و خيضش ةافو
ةدحاو ةعاضس يف

ةا˘فو د˘ع˘ب ا˘ه˘ئا˘ي˘حا د˘حأا˘ب سسار˘هأا قو˘شس ة˘ي’و˘ب ر˘ي˘ب˘ك نز˘ح م˘˘ي˘˘خ
«م.ح» خيششلا يفوت ثيح ،انوروك سسوريفب نيرثأاتم نيشصخشش
وه و هتافو نم ةعاشس دعب هتجوز هب قحتلتل ، ةعمجلا موي ءاشسم
،ةنيدملاو يحلا ناكشس اذك و امهئانبأا ىدل ةمدشص فلخ يذلا رمأ’ا
 .سسوريفلاب هتباشصإا دعب يحشصلا رجحلا يف ءانب’ا دحا دجوي اميف
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و˘ل˘ث˘م˘م ع˘فر ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
مهرابتعإاب ىو˘كضش صصو˘ضصخ˘لا

ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘ضصو ةز˘˘م˘˘ه
ثي˘˘˘˘ح لوؤو˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا وأا ةرادإلاو
ىلإا ةيبلطم ة˘ضضير˘ع˘ب او˘ه˘جو˘ت
ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر
ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل او˘˘عد˘˘ت نو˘˘ب˘˘ت
مامأا ةلو˘ي˘ضسلا ماد˘ع˘نإا ة˘ي˘لا˘كضشإا
ةرور˘ضضلاو ة˘ح˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
هذ˘ه تءا˘جو ،بتاور˘˘لا بح˘˘ضسل

ىلوألا ةلضسارملا بقع ةلضسارملا

ةضسبت ةيلو يلاو ىلإا ةهجوملا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م بلا˘˘ط

ة˘يرو˘ف لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ي˘ند˘م˘˘لا

يف تفÓلا بذبذتلا اذه لوح

ةاناعم ءاهناو ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘ضسلا

زكارم ىلإا مدقتلا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تاعاضسل ءاقب˘لاو ا˘ي˘مو˘ي د˘ير˘ب˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رذ˘˘حو ،ىود˘˘ج نود

ةيلاكضشإلا هذه لوط نم يندملا

لضصيو عراضشلا رجفت دق يتلا

.هابقع دمحي ل ام ىلإا رمألا

ةكرتسشم ةيطرسش تايلمع لÓخ /يقأوبلأ مأأ
نمألأ حلاسصمل

مهتزوحبو صصاخضشألا ديدع فيقوت
ةيلقع تارثؤوم و ءاضضيب ةحلضسأا

و ءاضضيبلا نيع ، يقاوبلا مأا نم لكب نمألا حلاضصم تنضش
ةعضساو ةيطرضش تايلمع نييضضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ة˘ع˘ل˘ضضلا
راكوأا ةضصاخ ندملا عراوضشو ءايحأا فلتخم تفدهتضسا قاطنلا
قرفلا نم ديدعلا ريخضست مت نيأا ، ةهوبضشملا نكامألا و ةميرجلا
اذك و رضضاوحلا نمأا و ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةعباتلا ةيتايلمعلا
لا˘ضصتلا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بضسح˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كم ، ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مألا

صصاخضشلا ديدعل دح عضضو نم ةيلولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م ءا˘˘ضضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضسا م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك

70 ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسأا عاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نألا

تاهجلا فرط نم مهنع ثوحبم (ةنضس33 و91 نيب) صصاخضشأا
صصخضش مهنيب نم ةيئازج رماوأا مهقح يف ةرداضصو ةيئاضضقلا

تاءارجلا ذاختا مت (موجن30 نيكضس) صضيبأا حÓضس هتزوحب

30 فيقوت .ةضصتخملا ةباينلا عم قيضسنتلاب مهدضض ةينوناقلا

تناك (نيكاكضس) ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا30 زجح و صصاخضشأا

نم صسولهم صصرق06 زجحو صصاخضشأا40 فيقوت ، مهتزوحب

تزجنا نيأا ، راجتإلا تادئاع نم ةيلام غلابمو نيلاباغيرب ءاود
داوم عيبلل عضضوو صضرع ةيضضق نع ةيئازج تافلم مهدضض
نود ةعورضشم ريغ ةقيرطب ةردخم صصئاضصخ تاذ ةينلديضص
.انوناق ةلهؤوملا ةيمومعلا تاطلضسلا نم ةضصخر
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جيريرعوب جرب

نيرخآا ةثÓث ةباضصإاو صصخضش ةافو
راطقو ةنحاضش نيب مادطضصإا يف

راطق مادطضصا رثإا نيرخأا ةثÓث بيضصأا اميف هفتح صصخضش يقل

جيرير˘عو˘ب جر˘ب ط˘خ ة˘بر˘ع51 نم نوكم ع˘ئا˘ضضب˘لا ل˘ق˘ن˘ل
رمم ىوتضسم ىلع ةروطقم تاذ نام عون نم ةنحاضشب ةمضصاعلا

يبرغلا جرخملاب ثيلوضس ةيرقب ةيديدحلا ةكضسلل صسورحم ريغ

50 مقر ينطولا قيرطلل يذاحملاو جيريرعوب جرب ةنيدمل
انردضصم بضسح ثداحلا ريضشايلاو جيريرعوب جرب نيب طبارلا

يف ببضست يذلاو ةقيقد55 و ةنماثلا ةعاضسلا دودح يف عقو
ةرواجم ةضشروب نÓمعي ن˘ير˘خأا ن˘ي˘ن˘ثا ة˘با˘ضصإاو ل˘ما˘ع ل˘ت˘ق˘م
ةروطقملا تاذ ةنحاضشلا بحاضص نادعاضسي اناك ثداحلا عقومل
هقفارم ةباضصإاو راطقلا دئاق بيضصأا اميف رمملا نم رورملل
ىفضشتضسم ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع نيباضصملا لقن متيل ةمدضصب
ةيامحلا حلاضصم لبق نم ةثجلا لقن مت اميف يديزوب رضضخل
امك ىفضشتضسملا تاذ˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘ضصم ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةرطاقب رمألا قلعتيو تابرع ثÓث فارحنا يف ثداحلا ببضست
اميف عئاضضبلا لقنل ىرخأاو نيرفاضسملا لقنل ةبرعو ةدايقلا

لبق نم قيقحت حتف مت ثيح ةكضسلاب ىرخأا ةبرع21 تيقب
ةئيهلا ةقفر ثداحلا تاضسبÓم ةفرعمل ينطولا كردلا حلاضصم
 .ةيديدحلا ككضسلاب لقنلل ةينطولا ةكرضشلل ةينقتلا
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لامرلا داو نم ةاتف ةثج لاضشتنإا
ةنيطنضسقب

يواضسيضس ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا نم لك تلخدت
مدقتملا زكرملا و ةرطنق˘لا با˘ب مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لاو نا˘م˘ي˘ل˘ضس
ناميلضس حÓم رضسج لفضسأاب صسمألا موي ،ةنيطنضسقب ةزعموب

ةلوهجم ةيحضضلا ،ةثج لاضشتنا لجأل ،لامرلا يداو ةفاح ىلع
فرط نم اهلاضشتنا مت ،اهنضس مييقت رذعت ىثنأا صسنج نم ةيوهلا
ىفضشتضسملاب ثثجلا ظفح ةحلضصم ىلإا اهلقن عم قلضستلا ةقرف
.ةنيطنضسقب صسيداب نبا يعماجلا
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

3606ددعلا0202 توأا61 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

رفوت مدعل أرظن ،ةسسبت ةيلولأ ةمسصاع نع ملك54 يلأوحب دعبت يتلأ ةعيرسشلأ ةيدلب يف نينطأوملأ نم تأرسشعلأ سسمأأ راهن جتحإأ
طسسوب ديربلأ رقم مامأأ يذاحملأ قيرطلأ مامأأ رهمجتلاب نوجتحي مهلعج عيباسسأأ ةدعل ةعيرسشلأ ديرب زكرمب ةيلاملأ ةلويسسلأ

.ةلوبقم ريغ رأذعأأ لباقمب ايموي رركتملأ مهبلطم بوسص نيلوؤوسسملأ هابتنأ تفل لجأل ةوطخ يف ريسسلأ ةكرح ليطعتو ةنيدملأ

ةسسبت يف ديربلاب ةلويسسلأ ةلكسشم لحل

 نوبت صسيئرلا نولضساري يندملا عمتجملا ولثمم و نوجتحي نونطاوم
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نا˘كضس صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ضص مد˘˘قأا

صشعلا ةيدلبل ةعباتلا ةزاعم ةيرق

ة˘يلو بو˘ن˘ج ى˘ضصقا ة˘ع˘قاو˘˘لاو

قيرطلا دضس ىلع جيريرعوب جرب

جرب نيب طبارلا54 مقر ينطولا

ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ي˘˘ضسم˘˘لاو ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

نيبلاطم ةيرقلا لخدم ىوتضسم

ةيومنتلا عيرا˘ضشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب

برضشلل حلاضصلا ءاملا اهردضصتي

متي مل مه نا نيجتحملا بضسحو

ةبارق ذنم برضشلا هايمب مهديوزت

نم مغر˘لا˘ب تاو˘ن˘ضس (01) ر˘ضشع
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ضصو˘˘˘ت˘˘˘لا دو˘˘˘جو
بب˘˘˘ضسب ترر˘˘˘ضضت  م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسح
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ضضو˘ف˘لا تا˘ب˘ي˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

يتلا ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا ىو˘ت˘ضسم
زاجملا بقن نم اهنم نوديفتضسي
ةكبضش مامتإاب ةبلاطملا بناج ىلإا
ءابرهكلا ميمعتو يعيبطلا زاغلا

بلا˘ط ا˘م˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو
ةدا˘ي˘˘ع م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ب نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘ع كي˘ها˘ن ا˘هر˘ي˘طأا˘تو  ة˘ير˘˘ق˘˘لا

يحضصلا فرضصلا تاونق ميمعت
ةدا˘يزو زا˘˘ج˘˘نلا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن اذ˘˘كو
ببضسب ةضسضسؤوملل ةيضسارد ماضسقأا
ةضسردملا هيناعت يذلا ظاظتكلا

ةيرقلا كلاضسمو تاقرط ميمرتو
لخدت˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا

مدعب ةقلعتملا رجاحملا ةيعضضو
بب˘ضسب طور˘˘ضشلا ر˘˘ت˘˘فد مار˘˘ت˘˘حا
اذكو لضصاوتملا لمعلاو رابغلا
اهدرج متي يتلا ةبرتألا لÓغتضسا

صضر˘غ˘ب م˘ه˘ب˘ضسح ر˘جا˘ح˘م˘لا ن˘˘م

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘م صضاو˘حأا زا˘ج˘نإا

رئب زاجناو ةمادت˘ضسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ها˘ي˘م ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل يزاو˘˘ترا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا تفر˘˘عو اذ˘˘ه بر˘˘ضشلا

مغرلاب و تابكرملا نم ريباوط

د˘ئا˘ق اذ˘كو ءÓ˘ق˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت ن˘˘م

ةيدامحلاب ينطولا كردلا ةبيتك

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘ن˘˘قأا يذ˘˘لاو

دا˘ف˘يإاو م˘ه˘فر˘ضصت ى˘ل˘ع لود˘ع˘لا

ة˘يلو˘لا ي˘لاو˘ل م˘ه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م

.مهتلاغضشنا حرطل

ةيمنتلأ عيراسشم نم ةلمجب نيبلاطم /جيريرعوب جرب

54 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي صشعلاب ةزاعم ةيرق ناكضس
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ة˘يلو˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ترر˘˘ق

ىلإا فده˘ت تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق

ةيراقعلا بو˘ي˘ج˘لا ن˘م دد˘ع عا˘جر˘ت˘ضسا

مت يتلاو ،ةيلولاب قطانملا فلتخم ربع

ع˘ي˘ج˘ضشت را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م

ةور˘ث ق˘ل˘خ ى˘لإا فدا˘˘ه˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسلا
ق˘ل˘ط˘ن˘ي م˘ل ي˘ت˘˘لاو ،ل˘˘م˘˘ع بضصا˘˘ن˘˘مو
را˘طإا ي˘ف.م˘ه˘ع˘يرا˘ضشم ي˘ف ا˘ه˘با˘˘ح˘˘ضصأا
فرط ن˘م ار˘خؤو˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
فوقولاو رامثت˘ضسلا ع˘ي˘ج˘ضشت˘ل ة˘لود˘لا

نيذلا رامثتضسلا باحضصأا ةيعضضو ىلع
را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ضضرأا ع˘ط˘ق ن˘م اودا˘ف˘ت˘ضسا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘˘جإا م˘˘ت ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا
ذاختا نع ترفضسأا ،ةيلولاب ةيعضضولل

اوفلخأا ارمث˘ت˘ضسم46 ق˘ح ي˘˘ف رار˘˘ق
ةيراقعلا ةلاكولا تلماعت دقو ،مهدوعو
مل نيذلا ،نيرمثتضسملا ءلؤوه عم مزحب
مهلوضصح مغر مهتارام˘ث˘ت˘ضسا اور˘ضشا˘ب˘ي

اذه يف ةضصضصخم ةيضضرأا عطق ىلع

تما˘ق ة˘لا˘كو˘لا نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،دد˘ضصلا

اهبجومب دافتضسا ،زايتما دقع83 ءاغلإاب

ةيضضرأا عطق نم ،نيرمتضسملا نم ددع

هذه نأا امك ،ةطرافلا تاونضسلا لÓخ

زايت˘ملا ق˘ح ءا˘غ˘لإا م˘ت ي˘ت˘لا ي˘ضضارألا

3 نيب اهتحاضسم حوارتت ،اهب صصاخلا

ة˘ع˘ط˘ق˘ل˘ل ع˘بر˘م ر˘ت˘م فلآا5و فلآا

ةيعانضص قطانم ربع ةعزوم ،ةدحاولا

تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب تا˘طا˘ضشن ق˘طا˘ن˘مو

دوعضسمو صسيدا˘ب ن˘باو ف˘ضسو˘ي دو˘غ˘يز

يحب ةنيطنضسق ةيدلبب ىتحو ويرجوب

 .ناميلضس يغاوز

رامثتسسإلأ عيجسشت راطإأ يف اقباسس اهحنم مت امدعب

ةلغتضسملا ريغ ةيراقعلا بويجلا عاجرتضسا يف عرضشت ةنيطنضسقب ةيراقعلا ةلاكولا
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ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

نمأل ةع˘با˘ت˘لاIRB ل˘خد˘ت˘لاو

دح عضضو نم يقاوبلا مأا ةيلو

ن˘ي˘ع˘ب ه˘˘ن˘˘كضسم لو˘˘ح صصخ˘˘ضشل

ةدامب ةرجاتملاو نيزختل ءاضضيبلا

تا˘مÓ˘ع˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ضشلا

64 ن˘م د˘يزأا˘ب ترد˘ق ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
عي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘ك ،صسي˘ك ف˘لا
طروتملا فيقوتو ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل
اهعئاقو دوعت يتلا, ةيضضقلا يف
لا˘˘ضصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بضسح˘˘ب
ةيلولا نمأاب ةما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ديجلا لÓغتضسلا تامولعم ىلإا
ةقرف رضصانع اهتقتضسإا تامولعمل

،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

صصا˘خ˘ضشألا د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م

غبتلا ةدام يف ةرجاتملاو نيزختب

نئاكلا هن˘كضسم˘ب ةد˘ل˘ق˘م (ة˘م˘ضش)

ذاختا دعبو ،ءاضضيبلا نيع ةنيدمب

م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جلا ة˘˘فا˘˘ك

متيل ، طروتملا نكضسم صشيتفت

ةدام ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘ضض

ةيراجت تامÓع˘ل ةد˘ل˘ق˘م ة˘م˘ضشلا

،صسيك02464ـب تردق ةف˘ل˘ت˘خ˘م

امك ةنيبمو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘ك

ةمÓ˘ع ن˘م صسي˘ك09162 يل˘ي

ن˘م صسي˘ك00061  و˘ط˘˘ضسو˘˘ق

صسيك5422 لÓهلا ةلكم ةمÓع

نم صسيك5891 ةحفن ةمÓع نم

زجح ىلإا ةفاضضإا زاونوبل ةمÓع

00.003371 هردق يلام غ˘ل˘ب˘م

هذه نأا نايبلا تاذ فيضضيو . جد

عم ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا د˘ع˘بو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ريغ اهنأا نيبت ةضصتخملا تاهجلا

متيل ةدوجلاو ريياعم˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م

دضض يئازج فلم زاجنا و اهزجح

ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا

ةزايح ةيضضق نع ،ةنضس54 رمعلا

صضرغل ةضشوضشغم ةيبنجأا ةعاضضب

ق˘ير˘ط ن˘ع ةدرو˘˘ت˘˘ضسم يرا˘˘ج˘˘ت

و ةيراجت ةمÓع ديلقت و بيرهتلا

ر˘ي˘˘غ ة˘˘برا˘˘ضضم˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘ضشلا

هميدقت مت ، دوعلا عم ةعورضشملا

ةيا˘ه˘ن ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

.هرمأا يف تلضصف يتلا عوبضسألا

طروتملأ نكسسمب ةأابخم تناك ةيمكلأ /يقأوبلأ مأأ

ةمضشلا نم صسيك فلأا64 نم ديزأا هتزوحبو صصخضشل ادح عضضتIRB ــلا
ءاضضيبلا نيعب ةدلقملا



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف3606ددعلا0202 توأا61 دحألا6
 معاطملاو يهاقملا ،دجاضسملا حتف دعب

  قرصشلا ةرهوجل ايجيردت دوعت ةايحلا

ائطاضش12 ةضسارحل ةيندم ةيامح نوع663 دينجت مت اميف

  ةحومصسملا ئطاوصشلا ةمئاق رصشنت «ةعاصس  رخآا»

سسمأا راهن تلجضس ثيح يهاقملاو معاطملاو دجاضسملا حتف رارق ةيفلخ ىلع ةبانع ةيلو تايدلبو عراوضشب ايجيردت بدت ةايحلا تأادب
تلجضس هنأا لإا لقنلا لئاضسو مادعناو عوبضسألا ةياهن ةلطع لÓخ رجحلا ببضسب حابضصلا ةرتف لÓخ ةمضشتحم تناك اهنا مغر ةكرح

.حتفلا ةيلمعل ةريبك ةباجتضسا
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يتلا يهاقملل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ

نئابزلا مامأا ايمصسر اهباوبأا تحتف
حتف نينطاوملا ةحرف نم داز ام و
ةروثلا ةحاصسب يها˘ق˘م˘لا تاءا˘صضف
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاءا˘˘˘صضف˘˘˘˘لاو
لا˘ب˘قإا تد˘ه˘صش ي˘˘ت˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘صشلا

م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
ئطاوصشلا ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا
نينطاوملا لابق˘ت˘صسا˘ب تأاد˘ب ي˘ت˘لا
نع عي˘ب˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كت تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب

. دعب

نينطاوملل ريبك مازتلا
 دجاصسملاب ةمÓصسلا طورصشب

لابقإا وه هابتنلا بلج ام رثكأا
دجاصسملاب ةÓصصلا ىلع نينطاوملا
طور˘صشل ة˘با˘ج˘ت˘صسا تل˘˘ج˘˘صس ن˘˘يأا
اهريغو تامامكلا ءادتراو دعابتلا

نم ةياقولاو ةمÓصسلا طورصش نم

ثيح91 ديفوك ىود˘ع را˘صشت˘نا
ديفنت ىلع نيلصصملا عيمج سصرح
اهتفلاخم مدعو ةموكحلا تارارق
مل هناف رداصصملا  سضعب بصسحو

فوف˘صص ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘م يا ل˘ج˘صست
˘ما˘مأا او˘ف˘ط˘صصا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘صصم˘لا
نأا لبق حتفلاب ةين˘ع˘م˘لا د˘جا˘صسم˘لا
ق˘˘˘˘فو ةÓ˘˘˘˘صصلا ءادأل او˘˘˘˘ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ي
ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا تاءار˘˘جلاو طور˘˘صشلا
 اهيلع قفتملا

ةجهبلا ديعي يهاقملا حتف
 ةنوب عراوصشل

يتلا ة˘كر˘ح˘لاو ة˘ج˘ه˘ب˘لا تدا˘ع
ةصصاخ يها˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ن˘صصت تنا˘ك
ي˘˘˘صسار˘˘˘كلا ر˘˘˘صشن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت
تداع تÓحملا ماما تلواطلاو
ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ءاو˘جا ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘حا˘صس كا˘صشكأا وأا ي˘ها˘ق˘م ا˘ه˘صسأار
ئ˘طاو˘صشلا ي˘ها˘ق˘م اذ˘˘كو ةرو˘˘ث˘˘لا

املع ةنيدملا طصسو يهاقم ىتحو
تناك يتلا ةروثلا ةحاصس كاصشكأا نأا

تلوا˘ط˘لا ع˘صضو ن˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘م˘˘م
تف˘ت˘˘كإا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تاءا˘˘صضف˘˘لا˘˘ب
ط˘ق˘ف تا˘ج˘ل˘ث˘م˘لا ع˘ي˘بو ح˘ت˘ف˘˘لا˘˘ب
نيح يف ةوهقلا عيب مدعب مازتللاو
نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نا˘˘˘ك
فاو˘˘حو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘صسار˘˘كلا
تنم˘صسإلا ن˘م ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا را˘ج˘صشلا

يف تاج˘ل˘ث˘م˘لا لوا˘ن˘تو سسو˘ل˘ج˘لا
ن˘م كا˘صشكلا با˘ح˘صصأا ع˘ن˘م ل˘˘ظ
 تلواطلا عصضو

تاءارجإا عصضت معاطملا
 نينطاوملا لابقتصسا

ع˘ي˘ب˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
نع اهعاونأا فÓ˘ت˘خلإا˘ب ة˘م˘ع˘طألا
معاطم عيمج سسمأا راهن تأادب دعب
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جا ي˘˘ف ة˘˘يلو˘˘لا

لابقتصسل تلواطلا ددع ليلقتو
ىوتصسم ىلع ةصصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘لا م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م
يدلا ظاظتكلا ارظن ئطاوصشلاو
حا˘ب˘صص ق˘طا˘ن˘م˘˘لا كل˘˘ت ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش
ةكرحلا أادبت نأا راظتنا يف سسمألا
تاءار˘جإا بب˘˘صسب مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
لÓخ لقنلا ةكرح مادعناو رجحلا

هنأا ام˘ل˘ع عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع
ىتح معاطملا ع˘ي˘م˘ج ح˘ت˘ف ل˘ج˘صس
اهباوبأا تقلغأا دق تناك يتلا كلت
ةيلمع لÓخ نئابزلا مادعنا ببصسب
نع عيبلاب م˘ه˘ماز˘لاو ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر
لخاد نئابزلا لابقتصسا مدعو دعب
. تÓحملا

لبقتصست ئطاوصشلا
عيمج نم نيفاطصصملا

ىتحو ةيقرصشلا تايلولا
 ةيبونجلا

ئ˘طاو˘صش سسمأا حا˘ب˘صص تظ˘ت˘كا

راهن اهحتف مت يتلا ةبانع ةيلو

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم سسمأا

ىتحو نطولل ة˘ي˘قر˘صشلا تا˘يلو˘لا

يف اوأادب نيذلا ةيبونجلا تايلولا

نم ىلوألا تاعاصسلا ذنم دفاوتلا

اظاظتكا كلذب دهصشتل سسمأا راهن

ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘كل

ةق˘فر ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ة˘طر˘صشل˘ل

ةصسصسؤو˘مو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم

ثودح نود تلا˘ح ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع

تÓمح مي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح ى˘صضو˘ف

مهثحو نيفاط˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت

ماز˘ت˘للاو د˘عا˘ب˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع

عنم مت هنأا املع ةياقولا طورصشب

زجح متو تايصسمصشلا ءارك ةيلمع

ىوتصسم ىلع تاي˘صسم˘صشلا ع˘ي˘م˘ج

.ىصضوفلا عنمل ئطاوصشلا سضعب
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12 ةبانع ةيلو حلاصصم تددح
م˘ت ة˘حا˘ب˘صسل˘ل ا˘حو˘م˘صسم ا˘˘ئ˘˘طا˘˘صش
ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا ما˘مأا سسمأا ا˘ه˘ح˘ت˘˘ف
ةيحصصلا ريبادتلا  مارتحا ةطيرصش
سسوريف يصشفت ةهجاومل ةيئاقولا

ة˘ير˘يد˘م تد˘ن˘ج ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك

انوع663 ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلع ظافحلاو ،ئطاوصشلا ةصسارحل
.نيفاطصصملا ةمÓصس

ن˘ع ردا˘صص رار˘˘ق ح˘˘صضوأا ثي˘˘ح
حتفب سصيخرتلا مت هنأا ةبانع ةيلو

مصسوم لÓخ ةحابصسل˘ل ا˘ئ˘طا˘صش12
قلطنا يذلا  يراجلا فايطصصلا
ئطاوصشلا نيأا ثيح سسمأا نم ةيادب

نم لك يف ةحابصسلل  ةحومصسملا

يزير،2و1 ناوهز سسافر  ئطاصش

ريصشع نيع ،رصصنلا ئطاصش، رمع

يقزر ئطاصش،2و1 رادفلب ئطاصش،

ةبورخ˘لا ئ˘طا˘صش،2و1 ديصشر

ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘حار˘لا ز˘كر˘م ئ˘˘طا˘˘صشو

يديارصس ةيدلب يف امأا ةبانع ةيدلبب

ئطا˘صش ح˘ت˘ف˘ل سصي˘خر˘ت˘لا م˘ت د˘ق˘ف

يا˘ب˘لا  نا˘ن˘ج ئ˘طا˘˘صش و˘˘هو د˘˘حاو

حتف مت دقف يبياطصش ةيدلب يفو،

لا˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لا ئ˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك

ج˘ي˘ل˘خ˘لا ئ˘˘طا˘˘صش،3و2و1ةيبهذلا

ئطا˘صش ،ز˘كر˘م˘لا ئ˘طا˘صش ي˘بر˘غ˘لا

،نا˘مور˘لا ن˘ي˘ع ئ˘طا˘˘صش ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘فو ،م˘˘ن˘˘غ˘˘لا داو ئ˘˘طا˘˘صش

حتفل سصيخر˘ت˘لا م˘ت  د˘ق˘ف ي˘نو˘ب˘لا
ىلع ملاصس يديصس ئطاصش نم ءزج

ط˘˘صسو ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘م0071 ةفاصسم
لوخد يف طرتصشيو اذه ،ئطاصشلا
ئ˘˘طاو˘˘صشلا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘˘لا

،ي˘قاو˘لا عا˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا ةرور˘˘صض
ةفاصسمب يدصسجلا دعابتلا مارتحاو
سسايق عم،لقألا ىلع فصصنو رتم
د˘˘ن˘˘عو ا˘˘ق˘˘ب˘˘صسم ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘جرد
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م  ةرور˘˘˘صضلا
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ع˘صضو ى˘لإا ة˘فا˘صضإا اذ˘ه ،ل˘خاد˘م˘لا

ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت تا˘˘ق˘˘صصل˘˘م
ىلع ةيحصصلا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
،لوخدلا طاق˘ن ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘صسم
ةبصسانم نكامأا ميظنت نع كيهان

قيدانصص ريفوتو تارايصسلا نكرل
ةعنقألا نم سصلخ˘ت˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م
ل˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا وأا تازا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
ةيريدم اهت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
تدنج ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

نوع66و ئ˘˘طاو˘˘صش سسرا˘˘˘ح003
ي˘ف  ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل  ة˘˘ي˘˘ند˘˘م  ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
نم ةيادب ،ةحومصسملا  ئطاوصشلا
يراجلا توأا نم يناثلا  فصصنلا
ره˘صشلا ي˘ف دد˘ع˘لا ل˘ل˘ق˘ي˘صس ا˘م˘ي˘ف،

سسراح061 ح˘˘ب˘˘صصي˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
نو˘ل˘م˘ع˘ي ط˘ق˘ف  تقؤو˘م  ئ˘طاو˘صش
كلذو ،ة˘حو˘م˘صسم˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘صشلا˘˘ب
ة˘مÓ˘صس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
مهفاعصسإاو مهذاقنإاو  نيفاطصصملا

 .كلذ رمألا ىصضتقا املك

  نيفاطضصملا ءايتضسا طضسو لاغضشألا تررب ةيدلبلا حلاضصم

«ولكناصس» ئطاصش لامر قوف حلصسملا تنمصسإلا عصضوب نييبانعلا مدصصت ةيدلبلا
¯eÉjÉ.S¢

بارغتصسا ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب ترا˘ثأا

لÓخ نم نيفاطصصملاو نييبانعلا

عصضو يف سسمأا ةحيبصص اهعورصش

لا˘مر قو˘ف ح˘ل˘صسم˘˘لا تن˘˘م˘˘صسلا

د˘ي˘صشر ي˘قزر د˘ي˘ه˘˘صشلا ئ˘˘طا˘˘صش

حا˘ت˘ت˘فا ما˘يأا لوأا ي˘ف «و˘ل˘كنا˘˘صس»

ثيح ةبانع ةنيدم يف ئطاوصشلا

نابصضق˘لاو ة˘نا˘صسر˘خ˘لا ع˘صضو م˘ت

نا˘كم ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا

«semrofetalp sed » حطصسم

ح˘لا˘صصم تارو˘صصق˘م ه˘ي˘ف ع˘صضت

ام وهو ةيندملا ةيامحلاو نمألا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘˘ثأا

ربتع˘ي فر˘صصت˘لا اذ˘ه نأا اور˘ب˘ت˘عا

خراصصو ر˘صشا˘ب˘م ءاد˘ت˘عا ة˘با˘ث˘م˘ب

دجاوتملا يلحاصسلا ناكملا ىلع

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م «سشي˘˘نرو˘˘ك» بل˘˘ق ي˘˘˘ف

ه˘˘ت˘˘ف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو  ،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ةنجللا نإاف «ةعاصس رخآا» رداصصم
يه يفايطصصلا مصسوملل ةيئلولا
ن˘كل حار˘ت˘قلا اذ˘ه تمد˘ق ي˘˘ت˘˘لا
لجأا نم هرايتخا مت يذلا تقولا
ثي˘ح ا˘صسورد˘م ن˘كي م˘ل ا˘ه˘ئا˘˘ن˘˘ب
د˘فاو˘ت ة˘ياد˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا اور˘ظ˘ت˘نا
نم ئطاصشلا ىل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا
رور˘˘م م˘˘غر ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘صشلا ل˘˘جأا
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف ةد˘يد˘ع ر˘ه˘˘صشأا
،انكاصس اوكرحي نأا نود يحصصلا

نا˘˘كم بل˘˘ج ن˘˘كم˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م˘˘˘ك
ه˘˘قو˘˘ف ع˘˘صضو˘˘ت ز˘˘ها˘˘ج ح˘˘ط˘˘˘صسم
مايقلا نع اصضوعف ،تاروصصقملا
ربكأل ةحايصسل˘ل جور˘ت ع˘يرا˘صشم˘ب
مت رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘حا˘صس ة˘ن˘يد˘م
ةقيرطب حلصسملا تنمصسلا عصضو
هنأا ملعلا عم ةقئل ريغو ةيوصضوف
ي˘ف بصشخ˘لا ن˘˘م ع˘˘صضو ن˘˘كم˘˘ي

هب لمعت ام˘ل˘ث˘م ئ˘طاو˘صشلا لا˘مر
ترصشتناو ،ةي˘ل˘حا˘صسلا ند˘م˘لا ي˘ف

«ولكناصس» ئطاصش «ةثراك» روصص
تا˘ح˘ف˘صصلا ي˘ف ة˘ق˘ئا˘ف ة˘˘عر˘˘صسب
نيرويغلا تكرحو ةيكوب˘صسيا˘ف˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةبيرغلا ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه اور˘كن˘ت˘صسا

هذ˘˘ه ف˘˘قو ةرور˘˘صضب او˘˘ب˘˘لا˘˘˘طو
را˘˘˘˘ثأا ا˘˘˘˘˘مو ،ارو˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشألا
طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن حر˘˘˘˘طو تلؤوا˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘لا
اهئانب يف عورصشلا وه ماهفتصسلا
ئ˘طاو˘صشلا ح˘ت˘ف ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت سسمأا
تنا˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
يف ةيصضاملا ةرتفلا ةليط ةعونمم
سسوريف نم ةياقولا ريبادت راطإا

نم هنأا نوريثكلا عمجأاو ،انوروك
ة˘ير˘يد˘م سضرا˘ع˘ت نأا سضور˘ف˘م˘لا
هذه لثم ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ة˘حا˘ي˘صسلا
ةروصص نم هوصشت يتلا عيراصشملا

اهي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ثراو˘كلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

وز˘غ د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو
يفو .ن˘˘كا˘˘مألا ل˘˘كل تن˘˘م˘˘صسلا
ةيدلب سسيئر فصشك لصصتم قايصس
اجمرب˘م نا˘ك عور˘صشم˘لا نأا˘ب ة˘با˘ن˘ع

تاحط˘صسم ع˘صضو˘ل ر˘ه˘صشأا6 ذ˘ن˘م
بتاكم˘ل ةد˘عا˘ق نو˘كت˘ل ة˘ي˘نا˘صسار˘خ
هنأا لإا ةطرصشلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ىلع رذ˘ع˘ت ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب
عورصشملا زاجنإا ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
عصضو متيصس هنإاف يلاتلابو هتقو يف
ا˘ع˘ير˘صس ر˘مألا ءا˘ه˘˘نإاو ة˘˘نا˘˘صسر˘˘خ˘˘لا

ءادبإا هقح ن˘م ن˘طاو˘م˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ةيطارقميد لكب هيأارو تاظحÓملا

عا˘م˘ت˘صسلا لوألا ا˘ه˘م˘ه ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
اذهب هف˘صسأا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ه˘تلا˘غ˘صشنل
كلذ ناك نإا نع ارذتعمو ريخأاتلا
.نيفاطصصملا جاعزإا يف ببصس

انوروك ةحئاج اهتفّلخ يتلا دوكرلا ةلاح
 تاضضيفختلا  ىلع راجّتلا مغرت

  نئابزلا نم اريبك اددع بطقتصسي «دلوصصلا»
تÓحم ىلع نينطاوملا نم ريبك ددع مايألا هذه لÓخ دفاوتي
ةقوبصسم ريغ ةكرح فرعت ةريخألا تراصص نأا دعب ةبانعب »دلوصصلا»
عم تاصضيفختلا تنمازت دقو اذه  ةلمجلاب تاصضيفخت ءارجإا ببصسب
ببصسب ةديدع رهصشأا ذنم ةصسبلألا عيب قوصس تمزل يتلا دوكرلا ةرتف
عصضو ىلع راجتلا مظعم مغرأا ام وهو ،ّدجتصسملا انرورك سسوريف

ن˘م ة̆ل˘م˘ج ار˘خؤو˘م اور˘قأا ن˘يأا ،ن̆ئا̆بز̆لا بذ˘ج̆ل »د̆لو˘صصلا» تا˘ت˘فل
مهتÓحم نوحصستكي نينطاوملا تلعج يتلا ةيرغملا تاصضيفختلا
ةتوافتم بصسن راعصسألا سضيفخت ّةيلمع تفرع نأا دعب كلذو ةبانعب

رخآلا سضعبلا دنع تحوارت امنيب ةئاملاب05 ىلإا ىندألا اهدح لصصو

نيذلا نئابزلا باعل لاصسأا ام وهو ةئاملاب07 و02 نيب ام راجتلا نم
مهباجعإا لان ام ءارصشل علصسلا سضرع نكامأا اوزغو ةصصرفلا اولغتصسا

ءارو نم يقيقحلا فدهلا ناك نإاو ،ةصضفخنم راعصسأاب سسبÓم نم
سسانلا نم ريثكلا هطبري  »دلوصصلا» ـب هيلع حلطصصي ام وأا سضيفختلا

رج سسّدكملا جوتنملا فيرصصتب
ّ

،«91-- ديفوك» ةحئاج هتّفلخ ام ءا
اهنم اميصسل ةيرئازجلا تÓئاعلا نم ريثكلا رودصص جلثأا ءارجإلا نأاّ لإا

حئارصش فلتخم̆ل ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإلا ر˘صسف˘ي ا˘م و˘هو ،ل˘خد̆لا ةدود˘ح˘م
تاعاصس يف تÓحملا هذه ىلع نودفاوتي نيذلا يرئازجلا عمتجملا
قايصس يفو ،راعصسألا لقأابو سضورعلا نصسحأاب رفظلل ىلوألا حابصصلا

اهتداق يتلا ةيناديملا ةلوجلا لÓخ »ةعاصس رخآا» هابتنا تفل دقف لصّصتم
يغط ،ةصضفخنملا ا˘هرا˘ع˘صسأا̆ب ع̆ل˘صسلا سضر˘ع ن˘كا˘مأا ف̆ل˘ت˘خ˘م ى̆لإا
ةيراجتلا تÓحملا فلتخم ةهجاو ى̆ل˘ع تا˘ق˘صصل˘م̆لاو تا˘ت˘فÓ̆لا

وأا لاجرلاب ةصصاخلا ءاوصس ةيذحألاو سسبÓملا عيبب ةقلعتملا اهزربأاو
سسبÓملا دوجأا ءارصش يف نوعراصستي نونطاوملا لعج امم ءاصسنلا
لكصش دق ميدقلا اهرعصس نأاو املع ،ناوألا تاوف لبق ةيندتم راعصسأاب
،فيعصضلاو طصسوتملا لخدلا باحصصأا ىلع قباصس تقو يف اصسجاه
ةرتف قÓطنا عم مويلا اهيلع لوصصحلا مهناكمإاب راصص نيح يف
ديدعلا راعصسأا حوارتتل ةلمجلاب تاصضيفخت تدهصش يتلا »دلوصصلا»

تقو يف ،جد0003و جد008  نيب ام ةيذحألاو سسبÓملا نم

جهتنا امك ،جد0006 فقصس تاصضيفختلا ءدب لبق اهنامثأا تصسمل
هابتنا ةراثإا يف لثمتت ةرياغم ةصسايصس تÓحملا باحصصأا نم سضعبلا
نمو ،مهئارصش ةيلمع دنع اناجم سسبÓملا نم ةعطق مهحنمب سسانلا

مدع اوفصشك نمم سسانلا نم ةئف انتلوج لÓخ انلباق دقف ةيناث ةهج
سّصلخت يف ّلثمتت اهنأاب اوحصضوأا يتلا »دلوصصلا» ةصسايصسب مهتلابم
املع ةميدقلا مهعلصس جيورت لجأا نم ميدقلا نوزخملا نم راجتلا

رطت مّهنأاو
ّ

ىلع قاوصسألا يف ةديدج علصس دوجو مادعنا ةطقنل اوق
بلج نم راّجتلا نّكمت مدعو ارخؤوم انوروك سسوريف راصشتنا ّةيفلخ

«hd«ó S°Ñà.نهارلا تقولا رياصست ةديدج علصس

يراجلا توأا رهضش علطم ذنم

ديزأا يف لصصفت ةيئاصضقلا تاهجلا
ّةيصضق004 نم

ذنم ّةيصضق004 نم ديزأا يف ةبانعب ةيئاصضقلا تاهجلا تلصصف
ّقح يف ةيرورصضلا تاءارجإلا تذّختا اميف يراجلا توأا رهصش علطم
نع »ةعاصس رخآا»ـل ةعلّطم رداصصم تفصشك ثيح مهيف هبتصشملا

ّمت نيأا ،توأا رهصش علطم ذنم ةلادعلا ىلإا هيف اهبتصشم934 ليوحت
رفتم تاّيلمع يف مهفيقوت

ّ
حلاصصمل ةعباتلا ةطرصشلا تاّوق اهّتنصش ةق

مهنع ثوحبم اصصخصش06 نم ديزأا مهنمصض نم ةبانع ةيلو نمأا
اهطاصشن ةلوازملا ةينمألا رصصانعلا تاذ مهيلع سضبقلا تقلأا ايئاصضق
ثوحبم مهنأا حصّضتا نأا دعب قطانم ةّدعب تاعاطق ةّدع ىوتصسم ىلع
تاذ تفصشك دقف لصّصتم قايصس يفو ،ةفلتخم اياصضق يف مهنع
رماوأا ةّدع مهّقح يف تردصص نيفوقوملا نم ديدعلا نأا رداصصملا
يف مهطّروتل ارظن ةيبايغ ماكحأا رودصص ىلإا ةفاصضإلاب سضبقلاب
ةيلقعلا تاّرثؤوملاو تارّدخملا ةزايحب ةّقلعتم اهزربأا ةفلتخم اياصضق
فورظ ةّدع رّفوتب ةقرصسلا اياصضقب ةّقلعتم ىرخأاو جيورتلا سضرغب
ام وهو يدمعلا حرجلاو برصضلاو ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح بناج ىلإا

ةينمألا تاهجلا ثحبّ لحم ءلؤوه عصضت ّةصصتخملا تاهجلا لعج
يف سصاخصشأا ةّدعب ةحاطإلا بناج ىلإا مهب  ةحاطإلا يف تحجن يتلا

،ةيلولاب قطانم ةّدع ىوتصسم ىلع ءادوصسلا طاقنلل ةمهادم تّايلمع
تاءارجإلا جاهتناب ةمزÓلا ريبادتلا ةفاك ذاّختاّ مت دقف ةيناث ةهج نمو
،ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا مهليوحت متي نأا لبق ةيرورصضلا ةينوناقلا

اياصضق يف نوطّروتم مهيف اهبتصشم934 يلاوح ليوحتّ مت ثيح
حلاصصملا مامأا ءلؤوه مّدق نيح يف ،مايأا ةرصشع فرظ يف ةفلتخم
نم لكب ةيروهمجلا ليكوو قيقحتلا يصضاق يف ةّلثمتملا ّةصصتخملا

و لاحرب ةمكحم ىلإا ةفاصضإلاب راجحلا ةمكحمو ةبانع ةمكحم
تائيهلا ةفاك ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا ّةصصتخملا تاهجلا فلتخم
نّمم مهنم ريبك ددع اياصضق يف تلصصف يتلا ةيلولاب ةيئاصضقلا
تاقوأا ىلإا اياصضق ةّدع ةجلاعم تّلجأا امنيب تّقؤوملا نجصسلا اوعدوأا

ةّفاك جاهتنإا قيرط نع ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت نيرحآا عصضو عم ةقحل
.ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
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ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘كسس ع˘˘فر
ةي’و يلاول بلاطملا نم ةلمج
يتلا يميرب نيدلا لامج ةبانع
ي˘˘ف Ó˘˘ح م˘˘ه˘˘ب˘˘˘سسح بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت
اميف ةسصاخ بيرقلا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
و را˘ق˘ع˘لا و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي
ت’اغسشناو ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ةتسشم اهنم لظلا قطانم بابسش
،یراسصنلا رئب ةتسشم ،ةجرملا رئب

د’وأا ةتسشم ، دماح يديسس يح
ةز˘˘م˘˘ح ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘˘ت˘˘˘سشم ،ي˘˘˘مو˘˘˘ت
ثيح ةيسصاحسصحلاو ،ةفلاخملا
زجعلا نم ةملعلا ةيدلب يناعت
،ةلودلا كÓمأ’ عباتلا راقعلا يف
نا˘˘˘˘كسس بسسح ع˘˘˘˘جر˘˘˘˘ي اذ˘˘˘˘˘هو
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
راطإا ي˘ف ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ي˘سضارأ’ا

ةهج نمو ،ةهج نم زايتمإ’ا قح
ل˘˘جر˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خإا ءو˘˘˘سس ىر˘˘˘خأا
كل˘˘ت لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف بسسنأ’ا
رثأا ام اذهو ،ةحونمملا يسضارأ’ا
ةيمنتلا ىلع ةماع ةفسصبو ابلسس
ةفسصبو ةقطنم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

اميف.زیرم ةملعلا ىلع ةسصاخ
م˘˘˘غر ه˘˘˘نإا˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘كسسلا صصخ˘˘˘˘ي
ةسصح نم ةملعلا ةيدلب ةدافتسسا

ةنسس ةيادب يف يفير نكسس001

فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘˘غ كلذ نأا ’إا،0202
عم ،نيبلاطلا دد˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘نرا˘ق˘م˘ب
ة˘ي˘ف˘ير ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عإا

ي˘عد˘ت˘سسي ،زایتمإا˘ب ة˘ي˘حÓ˘˘فو
اذه رابتعإ’ا نيعب ذخؤوت نأا رمأ’ا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘سضتو ف˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت˘˘˘لا

لبقت˘سسم˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج صصسصح
يتاسشم˘لا ى˘ل˘ع عزو˘تو بير˘ق˘لا
بسسح ،ا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘سس ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا
،نا˘كسسلا بسسحو،تا˘جا˘ي˘ت˘˘ح’ا
نم دفتسست مل ةملعلا ةيدلب نإاف
ذنم يعامتجإ’ا نكسسلا صصسصح

يلاولا نودسشاني هيلعو،0102
ةسصح مهل صصيسصخت مرتحملا

لقأ’ا ىلع نكسس001 ةينكسس
ةروكذم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ىد˘حإا ي˘ف
ةئيهتلاب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ا˘ق˘با˘سس
ن˘م نإا˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘لاو ة˘ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا

دجن ةمدقملا تÓغسشن’ا نیب
تاعمجتلا لخاد تاقرطلا ةئيهت
ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’او ة˘ي˘ن˘كسسلا
،زكر˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ايميلقإا ةع˘با˘ت˘لا ي˘تا˘سشم˘لا اذ˘كو
،يموت د’وأا ةتسشم اهنم ةيدلبلل
ةتسشم ،ةفلاخم ةزمح ينب ةتسشم
ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘ت˘˘˘سشم ،ة˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ئ˘˘˘ب
د˘ما˘ح يد˘ي˘سس ي˘˘ح ،ىرا˘˘سصن˘˘لا

حÓ˘سصا.ة˘ي˘سصا˘ح˘سصح˘˘لا ي˘˘حو
يف ةلطعملا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا
ىلع اهميمعتو ،قطانملا صضعب
اهي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
زیرم ةملعلا نيب طبارلا طخلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ،ة˘ي˘سصا˘ح˘سصح˘˘لا ي˘˘حو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لا يرا˘ج˘˘م
لكآات ةجيتن ،زكرم ةملعلا لخدم
قيرطلا ةاذاحمب ةبرتلا فارجناو

كلاسسم ح˘ت˘ف48. مقر ين˘طو˘لا
ناكسس ىلع ةلزعلا كفل ةديدج
،يتاسشملا يف نينطاقلا ةيدلبلا

ينب ة˘ت˘سشم ي˘ف لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك

د˘˘جو˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ةز˘˘˘م˘˘˘ح
صشيعت تÓئاع˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
. ةلزعلا

نوبلاطي دمحأا صصاصصقوب ونطاوم
 نبغلا عفرو ةئيهتلاب

ينامي˘ل˘سس قدا˘سص ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ينطولا يبعسشلا صسلجملاب بئان

يذلا ءاقللا دعب ةبانع ةي’و نع
صصاسصقو˘ب ي˘ح نا˘كسسب ه˘ع˘م˘ج
- بونج ايم˘ي˘ل˘قإا ع˘قاو˘لا ،د˘م˘حأا

ربتعي يذلاو لاحرب ةيدلب برغ
عفر دقف ،اسضيأا لظلا قطانم نم
ي˘لاو˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘سشنا

ةسصاخ ، ةعومجم ةبانع ةي’و
با˘˘ب˘˘سشلا˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
مغر نيرمأ’ا يناعي يذلا،لاطبلا
يف عقت ةيعانسصلا ةقطنملا نأا
كلذ ى˘لا ف˘سض ،رو˘ح˘م˘لا صسف˘ن
يذ˘لا ي˘ح˘لا نا˘كسس دد˘ع د˘ياز˘˘ت

مهأا نعو ،ةمسسن0072 ىدعتي
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نا˘كسسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
لكسشم كانه،ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
دفتسسي مل ثيح يفيرلا نكسسلا

انكسس05 جمانرب نم يحلا لهأا

مغر،6102 ةنسس عزوملا ايفير
ىلإا هلمكأاب هجوم ريخأ’ا اذه نأا
ناكسسلا هبلطي امو ،يحلا لهأا

نا˘˘˘كسسإا ةدا˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
را˘ق˘ع˘لا عا˘جر˘ت˘سساو ا˘ه˘با˘ح˘˘سصأا

ةيومنت عيرا˘سشم˘ل ه˘سصي˘سصخ˘تو
و ة˘ي˘فار˘سشت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ك ىر˘خأا
ة˘˘سصا˘˘خ ، تا˘˘ن˘˘كسسلا ة˘˘˘يو˘˘˘سست
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘م،صصا˘˘˘سص’ نا˘˘˘كسس
راد ةئيهت ةداعإا اسضيا بلاطملا
اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو با˘˘ب˘˘˘سشلا
عور˘سشم ل˘ي˘ج˘سست،ا˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت
يحلا عطقي يو˘ل˘ع ر˘م˘م زا˘ج˘نا

ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لاو

فقو˘م ل˘ي˘ج˘سست و،44 ين˘طو˘لا
ق˘ير˘ط˘ل˘ل يذا˘ح˘م تÓ˘فا˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ن˘ع كي˘ها˘ن،44 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تارا˘ي˘سسل ة˘ط˘ح˘˘م صصي˘˘سصخ˘˘ت
يحلا طبري طخ حتف عم ةرجأ’ا
يفو، ةي’ولاو ةرئادلا تايدلبب
ةد˘حو˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
،ىسسوم يباسش ديهسشلل ةيحسصلا

ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت اذ˘ك و
اهميعدت لÓ˘خ ن˘م تا˘مد˘خ˘لاو
و،ة˘˘ي˘˘ب˘˘طو ة˘˘ير˘˘سشب ل˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘ب
بع˘ل˘م ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

مه نيذلا يحلا بابسشل يراوج
ن˘ي˘سسح˘ت ،ه˘ي˘لإا ة˘سسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
،يحلا ديرب بتكم يف تامدخلا

،عزوملا ي˘ف ة˘لو˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘تو
ةرخأاتم˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ة˘سصا˘خ
ناكسس بلطي امك.لطعلا مايأاو
صصخي اميف قيقحت حتفب يحلا
ة˘عزو˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘سضارأ’ا

،ةي˘ئاو˘سشع قر˘ط˘ب ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لاو
اهع˘يزو˘ت ةدا˘عإ’ ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسإاو
ىلإا فسض ،ةفافسشو ةلداع قرطب
ديبعتو ءابرهكلاب اهليسصوت كلذ
صضي˘ف ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ج.زيعملا

نوددني ةصشيرحلا ناكصس
نوبلاطيو ةرقحلاب
 ةيصضايرلا قفارملاب

ةقطنم ون˘طاو˘م م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

اوددن راجحلا ةيدل˘ب˘ب ة˘سشير˘ح˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘˘ق˘˘ح˘˘لاو صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بب˘سسب م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ا˘ه˘ل صضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي

صشي˘ع˘لا فور˘˘ظ ط˘˘سسبأا با˘˘ي˘˘غ
و ة˘ي˘سضا˘ير ق˘فار˘م ن˘م م˘ير˘كلا

نود اذه يحلاب ةيراوج بعÓم
ةيمن˘ت˘لا و ة˘لز˘ع˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا
ةموكحلا تايسصوت مغر ةبئاغلا
عفر دقو،لظلا قطانمب لفكتلل
بلاطملا نم ةلم˘ج نو˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيسضايرلا قفارملا ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘ن˘م
ىلإا ةفاسضا ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ةرور˘سضو
عا˘˘ي˘˘سضلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا ذا˘˘ق˘˘نإا

بسسحو،ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘فآ’او
يناعت ةقطنملا نإاف نينطاوملا
فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘سشي˘˘م˘˘ه˘˘˘ت
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ىواكسشلا مغر مامتها يأا مهرعت
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ةر˘ق˘ح˘لا ه˘جو ي˘ف نو˘˘سضف˘˘ت˘˘ن˘˘ي
يلاولا نود˘سشا˘ن˘يو صشي˘م˘ه˘ت˘لاو
قوقحلا طسسبا ريفو˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا

بعÓ˘مو ة˘ي˘سضا˘ير ق˘فار˘م ن˘˘م
نم مهئانبأا ذاقنإا لجأا نم ةيراوج
.ةيعامتج’ا تافآ’ا

بايغ و ةمامقلا لكصشم
رجح ناكصس ناقرؤوي ةئيهتلا

ةرطنقلاو صسيدلا
رجح ءايحأا ون˘طاو˘م ي˘كت˘سشي

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادا ة˘ع˘با˘ت˘˘لا صسيد˘˘لا

044 رار˘غ ى˘ل˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘سس

قوزرم، ةقوقرب ، انكسسم522،
يتلا لكاسشملا نم ةلمج، رامع
ةيمنتلا˘ب ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ت’اغسشناو ةه˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ل˘غ˘سشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا

اهنم، ىرخأا ةهج نم نكسسلاو
رسضخل˘ل ة˘يراو˘ج قاو˘سسأا زا˘ج˘نإا

حمسسيسس يذ˘لا ر˘مأ’ا،ه˘كاو˘ف˘لاو
ةيزاوملا ةراجتلا ىلع ءاسضقلاب
فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا، ة˘˘يو˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لاو
فاوح ىلع ةسصاخ اريبك اراسشتنا
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

ينيج يحب ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’او
يف ةطرسشلل زكرم زاجنإا،راديسس
ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل را˘˘م˘˘ع قوزر˘˘م ي˘˘ح

،تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا

زا˘˘ج˘˘نا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
تا˘حا˘سسمو ءار˘سضخ تا˘˘حا˘˘سسم
با˘ب˘سشلا راد زا˘ج˘نا ،ه˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ةئيهت ةداعإا، تاسضايرلل ةعاقو
را˘م˘ع قوزر˘م ءا˘ي˘حأا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
عاطقب قلعتي اميف اما.ةقوقربو
دقف ريهطتلاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا

تاونق زيزعتب نونطاوملا بلاط
ن˘م ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘سصو بور˘سشلا ها˘ي˘م
ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘سست˘˘لا

لك لقأ’ا ىلع عيزوتلا ةيلمع

ريدقت ى˘سصقا ى˘ل˘ع ة˘عا˘سس84
حيلسصت ةداعإاو،ءايحأ’ا عيمج يف
يتلا ةرذقلا هايملا فرسص تاونق
ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسح ز˘˘ج˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ل
بسسح كلذ عجري و،اهب لومعملا
،ةرادإ’ا تا˘ب˘عÓ˘ت ى˘لا،نا˘كسسلا

ةزجنملا تاسسسسؤوملا رايتخا دنع
زيزعت ةرورسض، ةهوبسشم قرطب

صسيدلا رجحب انكسسم522 يح
نا دعب،ديدج يئابر˘ه˘ك لو˘ح˘م˘ب
لمتحي ’ ميدقلا لوحملا حبسصأا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا بب˘˘سسب ط˘˘غ˘˘سضلا
يحلا ينطاق فرط نم فيثكلا

ةيمو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لاو ة˘ه˘ج ن˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةرا˘˘˘نإ’ا م˘˘˘ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘تو،نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
،ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ا˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
د˘سشا˘ن ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف،ا˘ه˘ي˘ف مد˘ع˘ن˘ت
نم لخدتلا يلاو˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ةمامقلا لكسشمل دح عسضو لجأا
دق يتلاو رام˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ددهت ةيئي˘ب ة˘ثرا˘ك ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت

ام لاح يف مهتمÓسسو مهتحسص
 .هيلع وه ام ىلع عسضولا لظ

يلاولا لخدتب بلاطم
يذلا صشيمهتلل دح عصضول

ةيدلب ءايحأا هنم يناعت
ةفرصشلا

،دمحا يزيزع يح ناكسس عفر
ة˘يد˘ل˘ب بر˘غ ا˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإا ع˘˘قاو˘˘لا
قطانم نم ربتعي يذلاو ،ةفرسشلا
يتلا لكاسشملا نم ةلمج ،لظلا
تاطلسسلل يحلا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي
لÓغتسسإا يف ةلثمتملا ةيلحملا
ةلودلا كÓمأ’ ةعباتلا يسضارأ’ا
دمحأا يزيزع يح يف ةدجاوتملا
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لا ءا˘ن˘˘ب ي˘˘ف
ةيعا˘م˘ت˘جإ’ا تا˘ن˘كسسلا ة˘سصا˘خ
كل˘ت ة˘حا˘سسم ل˘م˘˘ج˘˘م نأا ثي˘˘ح
،تاراتكهلا قوفت دق تاراقعلا

صضعب دوجو وه ديحولا قئاعلاو

يذ˘لا ة˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا
ةفاسضا.اهنع ءانغت˘سسإ’ا بل˘ط˘ت˘ي
نم ندمتلا فورظ نيسسحت ىلإا

ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘كإ’ا صصي˘ل˘ق˘ت لÓ˘خ
ءا˘سضق˘لاو ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإ’ا ما˘˘سسقأ’ا
عم ،نيماودلاب لمعلا ىلع ايئاهن

تا˘˘ن˘˘كسسلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘˘سض
يف ةديدج ماسسقا ىلا ةيفيظولا
وا يلاح˘لا ي˘سسرد˘م˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا
ءا˘ن˘ب˘ل د˘يد˘ج عور˘سشم ل˘ي˘ج˘˘سست
ة˘˘ي˘˘ل˘˘كو ،ي˘˘˘سسرد˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ما، ة˘ي˘قار˘˘سشت˘˘سسا
اقئاع ىقبي هنإاف يسسردملا لقنلا

عيمج يف ذي˘مÓ˘ت˘لا ما˘مأا ار˘ي˘ب˘ك
تÓ˘ه˘م˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو و،راو˘˘طأ’ا
ىلا تدا يتلا ثداوحلا بنجتل
نم يحلا د’وا نم ةسسمخ ةافو
يئ’ولا قير˘ط˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق
لغتسسي ،يحلا ىلع ربعي يذلا
فرط نم ةسصاخ ةيثراك ةقيرطب
تابكرملاو تانحاسشلا باحسصا
نوناق مارتحا مد˘ع ع˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا
نا˘كسسلا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك، رور˘˘م˘˘لا
ل˘ك ن˘م ي˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘ب ا˘˘سضيا
ن˘ي˘سسح˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ،بناو˘˘ج˘˘لا
لخاد تاقرطلا ديبعت ،ةفسصرأ’ا
ةيمومعلا ةرانإ’ا مي˘عد˘ت ،ي˘ح˘لا

تاونق ري˘ه˘ط˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإاو
’ ا˘م˘لو ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘˘لا فر˘˘سص
ءانب ةيلمع ليجسست يف ريكفتلا

هايملا ريهطتو ة˘ي˘ف˘سصت ة˘ط˘ح˘م
ىلإا ةفاسضإا ،.ةقطنملا يف ةرذقلا
ر˘م˘م زا˘ج˘نإا عور˘سشم ل˘ي˘˘ج˘˘سست

 دمحأا يزيزع يحب يولع

طبختي ةلمجلاب لكاصشم
مل ربرب نيع ناكصس اهيف

دنم ةيغاصص اناذآا دجت
تاونصس

ر˘بر˘ب ن˘ي˘ع نا˘كسس بلا˘˘ط˘˘ي
تا˘ط˘ل˘سسلا يد˘يار˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةايحلا نم مه˘جار˘خإا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ب˘لا

’ يتلا مهلكاسشمل لح داجياو
نوسشيعي ثيح ىسصحت ’و دعت

بطحلا ىلع دمتعت ةيئادب ةايح
’و ءام ’ ءابرهك ’.. يهطلا يف

نا˘كسسلا د˘˘سشا˘˘ن د˘˘قو. تا˘˘قر˘˘ط
لكسشم لحب ةيلحملا تاطلسسلا
كلذ و برسشلل ةحلاسصلا هايملا

ع˘ي˘˘با˘˘ن˘˘ي˘˘لا م˘˘ي˘˘مر˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م

ءانبو ةق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ا˘˘ه˘˘نأ’ ا˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ صضاو˘˘˘حأا
بر˘˘سشل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا

ءا˘ه˘نا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب، م˘ه˘ب˘سسح
اولازي’ ثيح زاغلا عم مهتاناعم
رو˘˘سصع˘˘لا تا˘˘˘قوا نو˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
و بطحلا نولمعتسسيو ةميدقلا
اما، يهطلا و ةئفدتلل توزاملا
عاطتسسا نمل اهنإاف زاغلا ةروراق
ناكسسلا حرتقا امك، Óيبسس هيلا
عسضو مه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل

ى˘ل˘ع زا˘غ˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ناز˘˘خ
ةيناكسسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم
ةيعسضولاب اودد˘ن ا˘م˘ك، ة˘ع˘برأ’ا
ن˘˘م تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا
ط˘سسو و ة˘ل˘ق˘لا ى˘لإا تا˘ن˘مور˘لا
ةئرتهم اهبلغا نأا ثيح جÓيفلا

ر˘ت م˘ل ا˘م˘ك ر˘˘ف˘˘ح ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘عو
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت بسسح تفز˘˘لا
دوقع ذنم يديارسس ةيدلبل حتفلا

ينا˘ع˘ي ر˘خآا ل˘كسشم، ن˘مز˘لا ن˘م
ةرا˘˘˘نإ’ا و˘˘˘هو نا˘˘˘˘كسسلا ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
مهلعج ام امامت ةبئاغلا ةيمومعلا
نيأا، صسماد مÓظ يف نوسشيعي

نو˘˘˘كت نا ةرور˘˘˘سضب او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط
يتلا ةيسسمسشلا ةقاطلاب ةران’ا
نيع ناكسس ،ةفلكم ريغ ربتعت
تا˘ه˘ج˘لا كلذ˘ك او˘ب˘لا˘˘ط ر˘˘بر˘˘ب
زكر˘م ح˘ت˘فو م˘ي˘مر˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ذ˘ن˘م ق˘ل˘غ˘م˘لا و ا˘˘سضيأا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ءانع مهبينجتل اذه و تانيعسستلا
لجأا نم ةنيدملا طسسول لقنتلا
كيهان، مهبتاور ىلع لوسصحلا

يلاجعتسسا فسصوتسسم حتف نع
ىلع فاعسسا يترايسسب هديوزتو
ذ˘ي˘مÓ˘ت ةا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإاو ، ل˘˘قأ’ا
ةلفاح ريفوت لÓخ نم ةقطنملا
ريفوت و، مهل يسسردملا لقنلل
لافطأ’ا˘ب ة˘سصا˘خ بع˘ل˘ل ن˘كا˘ما
نم م˘هر˘ي˘غ˘ك ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ل˘ل
ءانب و ،ىرخأ’ا قطانملا بابسش
اسسفنتم نوكت ىتح بابسشلل راد
صشي˘م˘ه˘ت˘لاو ة˘لز˘ع˘لا لد˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
ىلإا ةفاسضإا، مهب ناطيحي نيذللا
تا˘˘ن˘˘مور˘˘لا د˘˘ج˘˘سسم م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
تاذ ي˘˘ف. جÓ˘˘ي˘˘ف˘˘لا د˘˘˘ج˘˘˘سسمو
ربرب نيع ةقطنم نوكتت قايسسلا
تاعمجت ةعبرأا نم نوكتت يتلا
تا˘˘˘ن˘˘˘مور˘˘˘لا ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسس
دعبت يتلاو ةتوتلا،جÓيفلا،ةلقلا،

دق، ملك52 ب ةيدلبلا زكرم نع
،ا˘ه˘نا˘كسس بل˘غأ’ ةر˘ج˘ه تفر˘ع

ةمسسن0052 مسضت تناك نا دعب

ةمسسن007 مسضت نآ’ا تحبسصا
نإاف حتفلا ةيعمج بسسحو طقف
اهم˘هأا با˘ب˘سسأا ةد˘ع˘ل ع˘جار كلذ
ةقطنملا نأا ثيح لقنلا لكسشم
بب˘سسب ة˘ما˘ت ة˘لز˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت
ىلإاو نم لقنلا لئاسسول اهراقتفا
ةلفاح ىلع رفوتت امك،ةقطنملا

يف قلطنت ةيدلبلا اهترفو ةدحاو
طقف ءاسسملا يف دوعتو حابسصلا

نو˘˘˘كت نا˘˘˘ي˘˘˘ح’ا بل˘˘˘غأا ي˘˘˘˘فو
نودجنتسسي مهلعج˘يا˘م ة˘ل˘ط˘ع˘م
لباقم دورفلا تارايسس باحسصأاب

نم داز ام وهو جد0002 غلبم
عفد نودبكتي مهلعجو مهتاناعم
 .اهنع ىنغ يف مه فيراسصم
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ددعلا نم ةنيطنسسقب ينطولا نمألا رسصانع أاجافت
مرجملا ةزوحب اهزجح م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سسأل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
زواجتي ل هنسس نأا نم مغرلا ىلعو بعرلا راثأا يذلا
و ر˘جا˘ن˘خ و فو˘ي˘سس عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت د˘قو ،ة˘ن˘سس22
.مظعأا ناك يفخ ام و زاغ تاروراق

 Óخدت621
ةبانعب ةعاسس42 يف

ـلا للخ ةبانعب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تل˘ج˘سس
تماق،ةيلولا بارتب لخدت621 ةيسضاملا ةعاسس42
ةيحسصلا زكارملا ىلإا اسضيرم65 لقنب اهللخ نم
فا˘ع˘سسإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا،جل˘˘ع˘˘ل˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لاو
اهل اوسضرعت تاباسصإا مهل ىحرج01 نـع لقــيلام
.اقيرح62 دامخإا نع كيهان،ةفلتخم ثداوح يف

ردسصي دلاخ باسشلإ
توريب عم انماسضت ةينغأإ

د˘لا˘خ با˘سشلا يار˘لا ى˘ق˘ي˘˘سسو˘˘م م˘˘ج˘˘ن رد˘˘سصي
«تور˘ي˘ب ي˘ت˘ل˘ي˘م˘ج» ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘غأا ءا˘ثل˘˘ث˘˘لا
يف بيسصأا يذلا ينانبللا بعسشلا عم انماسضت
أافرم زه يذلا مخسضلا راجفنلا ءارج ميمسصلا
نايب يف يارلا مجن حسضوأاو.توريب ةمسصاعلا
ةمسسبلا تلاز» غنيسشيلباب ايلع ةكرسش هتلسسرأا

هكراسشتأا يذلا ىسسألا اهناكم ةكرات يهجو نع
ءا˘ق˘سشألا ا˘ه˘˘يأا م˘˘كب˘˘ع˘˘سش ىذأا˘˘ت د˘˘ق˘˘ل . م˘˘كع˘˘م
عير دوعيسسو.«انبولق ترطفنا دقو نوينانبللا
اهل قفارملا بيلك ويديفلاو ةدرفنملا ةينغألا
،ةاسسأاملا ىلع ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا د˘ع˘ب حر˘ط˘ت˘سس ي˘ت˘لا
.نايبلا يف ءاج ام ىلع رمحألا بيلسصلل

يرئإزجلإ رانيدلإ
ايبراغم تÓمعلإ فعسضأإ

تلمع نمسض صصخرألا يرئازجلا رانيدلا ربتعي
لجسسي ه˘نأا ذإا ن˘م قل˘طإلا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ناد˘ل˘ب
لجسسيو ،يبرغملا م˘هرد˘لا ل˘با˘ق˘م ارا˘ن˘يد59.31
غلبي ثيح يسسنوتلا رانيدلا لباقم ىلعأا ىوتسسم
رخآا يف ةسصروبلا يف ةيمسسرلا تلماعتلا للخ
رملا وهو ،رانيد21.74 نع ديزي ام اهتلوادت
،يرئازجلا رانيدلل مزأاتملا عسضولا فسشكي يذلا

ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘˘خو تا˘˘طا˘˘ق˘˘سسا ه˘˘ل ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو
نينطاومل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لاو ما˘ع˘لا يدا˘سصت˘قلا
نم يناث˘لا ف˘سصن˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا
.ةيراجلا ةنسسلا

 ةرسسألإ ركسشت نانبل ةرافسس
ةيرئإزجلإ ةيمÓعإلإ

دعب ،ةيرئازجلا ةيملعإلا ةرسسألل اهتاركسشت صصلاخ ،رئازجلا ىدل نانبل ةرافسس تمدق
يفو.يسضاملا توأا نم4ـلا يف توريب أافرم راجفنا بقع اهدلب ةنحم عم اهفوقو
صصلاخ ةريخألا هذه تهجو ،«كوبسسيافلا » ىلع ةرافسسلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع ،نايب

تارابع ىمسسأا «:ةلئاق ،رئازجلا يف ملعإلا ةرسسأا ىلإا نافرعلاو ركسشلا تارابع
دئارجلا لك ىلإاو «بعسشلا» ةيرئازجلا فحسصلا ةديمع ىلإا اههجون نافرعلاو ركسشلا

ءاقسشألا مومع ىلإا مهللخ نمو نييملعإلا ةوخإلا ةفاكو ةيرئازجلا تاونقلاو
يف ءاجو.» نانبل يف مهئاقسشأا عم ريبكلا مهنماسضتو ةليبنلا مهتفقو ىلع نييرئازجلا

ّلك نم ةــيبرع˘لا ناد˘ل˘ب˘لا رــئا˘سسو ر˘ئاز˘ج˘لاو ناــن˘ب˘ل ه˘ل˘لا ظــف˘ح :رو˘سشن˘م˘لا ما˘ت˘خ
.«ملـــسسلاو رارقتسسإلاو ناـــمألاو نمألا ةــمعن اهيلع مادأاو هورــكم

نيتطق ذاقنإإ
كÓهلإ نم

ةيامحلل مدقتم˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘خد˘ت

ةنيطنسسق ةيدلب نوقيلوب ةيندملا

ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب فو˘˘سصو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب

حلاسص ةغير ةيئادتبإلا ةسسردملا

يثيدح نيتطق ذاقنإا ةيلمع لجأل

ة˘عو˘˘لا˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘سس ةدلو˘˘لا

ةيلمعلا مسس05 يلاوح اهسضرع

،نيتطقلا جارخإا متو حاجنب تمت

اهيلع ىنثأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو

.ةقطنملا ناكسس اريثك
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اهلبقتي ’ اهعون نم ةقباشس يهو

و اشصوشصخ رخآأ نانف وأأ سصخشش يأأ
يف دعي تامرحلأ ىلع لواطتلأ نأ

ةح˘ن˘ج د˘ع˘ي و م˘ت˘ششلأ و فذ˘ق˘لأ ة˘نا˘خ
بشسح تا˘بو˘ق˘ع بجو˘ت˘شست ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق
ي˘نا˘˘ج˘˘لأ ما˘˘ق و أذ˘˘ه ،أا˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘جرد
ينغملأ ة˘ل˘ئا˘ع˘ل بذ˘كلا˘ب سضر˘ع˘ت˘لا˘ب

kdeZهتاثداحم لي˘ج˘شست˘ب ما˘ق ا˘م˘ك
ريغ ىلإأ ام و  كوبشسيافلأ ربع هعم
مدقتي هيلع ينجملأ لعج ام وه و كلذ
دشض ىوكشش ميدقتل نمأ’أ حلاشصمل
ايشصخشش انل هفششك ام وه و مهتملأ
هنأاب اهلÓخ فششك ةيفتاه ةثداحم يف
بحا˘˘شص زأز˘˘ت˘˘بأ ن˘˘م أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ى˘˘نا˘˘ع
ام وه و هتايحل سضرعتلأ و ةحفشصلأ
دح عشضو و اينوناق هتهجأومل هعفد
فرششت ’ يتلأ تافرشصتلأ هذه لثمل
˘مد˘ق˘ت˘ي م˘ل لا˘ح ي˘ف و ه˘نأأ ا˘م˘ك ن˘ف˘˘لأ
سضر˘ع˘ت˘ي نأأ ن˘كم˘م˘˘لأ ن˘˘م ىو˘˘كششب
ةقيرطلأ سسفنب نينانفلأ ةيقبل يناجلأ
هريغ نينانفل سضرعت و قبشس نأأ دعب

«ا˘ي˘بو˘ف» ،«غ˘ن˘ي˘ك بأر˘ت» رأر˘غ ى˘ل˘˘ع

ةبشسنلاب امأأ،zd uoM»» ريبوتويلأو
فنشصتف ةثداحلل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ةر˘ظ˘ن˘ل˘ل

فر˘ششلا˘ب ة˘ل˘خ˘م˘لأ ا˘يا˘شضق˘˘لأ ن˘˘م˘˘شض
تا˘بو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘ق ي˘ف درو ا˘م بشسح
فذقلأ ةميرج نم لك انيدل يرئأزجلأ

ع.ق692 ةداملأ اهيلع تشصن يتلأو
ةعقأو ينلعو يدمع دانشسإأ لك وهف

نم راقتحأو باقع بجوتشست ةددحم
ةبوقعل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأأ ،ه˘ي˘لإأ تد˘ن˘شسأأ
اهتددح دقف فذقلأ ةميرجل ةررقملأ

نيرهشش نم سسبحلأ يه و892 ةداملأ

000.52 نم ةمأرغبو رهششأأ6 ىلإأ

ن˘ي˘تا˘ه ىد˘حإا˘ب وأأ جد000.05 ىلإأ
ىلإأ ةيحشضلأ حفشص يدؤويو نيتبوقعلأ

عرششملأ نأأ امك ،ةعباتملل دح عشضو

هنم792 ةداملأ لÓخ نم يرئأزجلأ
كولشس لك هنأأ ىلع ببشسلأ فرعيو
نم فدهلأ نوكي يناجلأ نم ردشصي
هيلع ينجملأ فرشش سشدخ وه هئأرو
ةميرج موقت ىتح طرتششيو هرابتعأ وأأ
امأأ ،ةينلعلأ نكر ىلع رفوتت نأأ بّشسلأ
دجنف اهل ةررقملأ تابوقعلل ةبشسنلاب
سصن دق يرئأزجلأ عرششملأ نأأ

ّ
اهيلع 

اهل ددح يتلأو رركم892 ةداملأ يف

5 ةشسمخ نم حوأرتت سسبح تابوقع

نم ةيلام ةمأرغبو رهششأأ6 ىلإأ مايأأ

ىدحإاب وأأ جد000.05 ىلإأ000.5
امك ةبوقعلأ دّدششو ،نيتبوقعلأ نيتاه
نم فذقلأ مئأرجل ةبشسنلاب لاحلأ وه

ناك أذإأ ام ةلاح يف992 ةداملأ لÓخ
دأرفأأ ةدع وأأ درف ىلإأ اهجوم بشسلأ
رهششأأ ةثÓ˘ث ى˘لإأ ر˘ه˘شش ن˘م سسب˘ح˘لا˘ب

ىلإأ000.01 ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘˘غ˘˘بو

ح˘˘ف˘˘شص ع˘˘شضي ا˘˘˘م˘˘˘ك جد000.52
سسا˘شسم˘لأ ،ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل أّد˘ح ة˘ي˘ح˘˘شضلأ
يتلأو سصاخششأÓل ة˘شصا˘خ˘لأ ةا˘ي˘ح˘لا˘ب

رركم303 ةدا˘م˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تشصن

نونا˘ق ن˘م1 رر˘˘كم303 ةدا˘م˘لأو
طاقتلأ اهتاقم ققحتت يتلأو تابوقعلأ
ثيداحأأ وأأ تاملاكم لقنو ليجشست وأأ

اهب˘حا˘شص نذإأ ر˘ي˘غ˘ب ة˘ير˘شس وأأ ة˘شصا˘خ
يأأ وأأ رو˘˘˘شص طا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لأ وأأ ها˘˘˘˘شضرو
ىشضر ريغب سصاخ ناكم يف ليجشست

وأأ ع˘شضو˘˘لأ وأأ طا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ وأأ ه˘˘ب˘˘حا˘˘شص
روهم˘ج˘لأ ىد˘ل ع˘شضو˘ت نأا˘ب حا˘م˘شسلأ

تÓيجشستلأ تناك ةليشسو يأأ ريغلأو
ا˘مأأ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘م˘لأ ق˘ئا˘˘ثو˘˘لأ وأأ
دقلف اهل ةررقملأ ة˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

303 نيتداملأ نمشض عرششملأ اهجردأأ

نوكت يتلأو1 رركم303و رركم

ةمأرغبو تأونشس3 ىلإأ رهششأأ6 نم

جد000.003 ىلإأ000.05 نم ةيلام
اهئأرو نم فدهلأ ناك أذإأ ام ةلاح يف
سصوشصنملأ لاعفأ’أ دحأأ باكترإأ وه
درجم ىلع بقاعي امك ،اقباشس اهيلع
ةيحشضلأ حفشص عشضيو اهيف عورششلأ
ركذلأ ردجي و أذه ،ةعباتملل أدح اهيف
يف ىقبي نانف يأأ دقن نأأ ىلإأ هيونتلأ و
بناجلل قرطتي مأدام يدقنلأ هامشسم
ةايحلأ نع أديعب ةينفلأ رومأ’أ و ينفلأ
تا˘با˘شسح˘لأ ة˘ي˘ف˘˘شصت و ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلأ
د˘ع˘ي ا˘م˘ي˘ف ،تح˘ب يو˘˘ه˘˘ج ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
امرج سصاخشش’أ ةايح ىلع لواطتلأ
تاحفشصلأ ىلع بجي ام وه و اينوناق
عقأوم ىلع نيطششانلأ سصاخشش’أ و
ةيرح نأ’ هكأردأ يعامتج’أ لشصأوتلأ
و دأرفأ’أ تامرح مامأ يهتنت ريبعتلأ
 .مهشضأرعأأ

ةيشضقلا ليشصافت » ةعاشس رخآا »ـل فششكيو نمألا حلاشصم ىدل ىوكشش مدقي اكداز

kdeZ نانفلآ اهرّيسسم زتبي ةيكوبسسياف ةحفسص «نيمدأآ»
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نو˘ي˘ل˘ي˘كششت نو˘نا˘ن˘˘ف د˘˘شصح

ز˘ئأو˘ج ن˘م ا˘ط˘˘شسق نو˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج

نف˘لأو ة˘يأور˘ل˘ل أرا˘ت˘ك ة˘ق˘با˘شسم

ا˘ه˘م˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لأ

يفاقثلأ يحلل ةماعلأ ةشسشسؤوملأ

أرخؤوم اهنع نÓعإ’أ مت يتلأ و

ل˘شصأأ ن˘م ز˘ئأو˘ج تشسب زو˘ف˘لا˘ب
يف زاف دقو ،ةزئاج رششع ةعبرأأ

تفر˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لأ هذ˘˘ه

فلتخم نم انانف658 ةكراششم
يوأدنز نم لك ةيبرعلأ نأدلبلأ

ة˘حو˘ل ن˘ع ن˘يد˘لأ ن˘يز د˘م˘˘ح˘˘م
«ة˘فو˘ط˘خ˘˘م˘˘لأ» ة˘˘يأور فÓ˘˘غ˘˘ل
دبع سسانيإأ و ملاشسلأ ردب درأول

ةيأور فÓغل ةحول نع معنملأ
ة˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘قو ةو˘˘˘ه˘˘˘ق نا˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف»
ي˘م˘لا˘شس ي˘ئأور˘ل˘ل «نو˘شسأور˘˘ك
نع ،طبأرم ناميإ’أ رونو رشصان
«ميياحو انأأ» ةيأور فÓغل ةحول
اشضيأ تزاف امك ،حياشس بيبحلل
بحاشص مائو ةقباشسملأ هذه يف
’» ة˘˘يأور فÓ˘˘غ˘˘ل ة˘˘حو˘˘ل ن˘˘ع

ى˘ل˘ي˘ل ة˘ي˘ندرأÓ˘ل «ا˘ه˘تأذ ه˘˘ب˘˘ششت
نع ةيروشصنم ميلشس و ،سشرطأ’أ
نم ر˘ئأز» ة˘يأور فÓ˘غ˘لأ ة˘حو˘ل
و يشسو˘بد دا˘م˘ع˘ل «ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لأ

ة˘حو˘ل ن˘ع يد˘ي˘ع˘ل بي˘˘ط  أذ˘˘ك

«لبجلأ اهيأأ أوفع» ةيأور فÓغل

زئأوجب تزاف تايأورلأ هذه و
أراتك ةقباشسم˘ل ةر˘ي˘خ’أ ةرود˘لأ
زئا˘ف ل˘ك ل˘شصح˘ي˘شسو ،ة˘يأور˘ل˘ل

ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘ششت ة˘ي˘لا˘م ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع
ةزئافلأ ةحوللأ عشضو ىلإأ ةفاشضإأ

مشسإأ ركذ عم ةيأورلأ فÓغ ىلع
،رأدشصإ’أ يف يليكششتلأ نانفلأ

ةيأورلل أراتك ةقباشسم تقلطأأو
ةنشس ةرم لوأ’ يليكششتلأ نفلأو

ة˘يأور˘لأ ط˘˘بر فد˘˘ه˘˘ب7102
˘ما˘ق ثي˘ح ي˘ل˘ي˘كششت˘˘لأ ن˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نو˘ير˘ط˘ق نو˘ي˘ل˘ي˘كششت نو˘نا˘ن˘˘ف
ةزئا˘ج تأرأد˘شصإأ ة˘ف˘ل˘غأأ م˘شسر˘ب

ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘˘لأ ة˘˘يأور˘˘ل˘˘ل أرا˘˘ت˘˘ك
ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ تأرود˘˘لأ
ة˘ن˘شس ي˘ف ة˘شسدا˘˘شسلأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح9102
نييليكششتلأ نينانفلل ةكراششملأ

،م˘لا˘ع˘˘لأ ءا˘˘ح˘˘نأأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ةماعلأ ةشسشسؤوملأ نإاف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ةرأدإأ ىلع فرششت يفاقثلأ يحلل

م˘لا˘ع˘م˘لأ د˘حأأ و˘هو أرا˘˘ت˘˘ك ي˘˘ح
ةيرطقلأ ةمشصاع˘ل˘ل ة˘يرا˘شضح˘لأ

ن˘ي˘ف˘ق˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م د˘˘ع˘˘يو
ة˘ما˘قإ’ أز˘˘كر˘˘مو ،ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأو
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لأو تأود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ

تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لأو سضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو
لاكششأأ نم اهريغو ،ةيقيشسوملأ
.ينفلأ ريبعتلأ

 رطقب «يليكششتلا نفلاو ةياورلل اراتك» ةقباشسم

زئآوج تسس نودسصحي نويرئآزج نويليكسشت

كلتمي يذلا و نييرئازجلا بارلا ينغم زربأا دحأا سضارعأا ىلإا سضرعتلا دح ىلإا سسمأا لوأا رومألا تلشصو نيأا يقيشسوملا عباطلا اذه ينانف زازتبا يف ةيرئازجلا بارلا تاحفشص دحأا ريشسم ىدامت
 . هيعمتشسم ىدل ةبيط ةعمشس

 يرئازجلا يدامÓلا ثارتلا نيمثت لجأا نم

فحتلآ مدقأل ةينطو ةقباسسم ميظنت
ةيديلقتلآ سسبÓملآو ةينفلآ

نع يدلاخ راتخم رئأزجلأ ةي’ول ةفاقثلأ ريدم سسمأأ لوأأ فششك
ةينطو ةقباشسم ميظنتل نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو حلاشصم هجوت

ىلع ظافحلأ لجأ نم ةيديلقتلأ ةشسبلأ’أو ةينفلأ فحتلأ مدقأ’
يف ةيم˘هأأ ن˘م ه˘ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘ل ه˘ت˘يا˘م˘ح و ي˘ب˘ع˘ششلأ ثورو˘م˘لأ أذ˘ه
سشماه ى˘ل˘ع لا˘قو ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘شصخ˘ششلأو ة˘يو˘ه˘لأ تا˘نو˘كم
يديلقتلأ سسابللأ و يدا˘مÓ˘لأ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ثأر˘ت˘لأ لو˘ح ةر˘شضا˘ح˘م
«يرئأزجلأ سسابلل ةينطولأ مايأ’أ» راطإأ يف ةمظنملأ يمشصاعلأ
ةبشسانمب ةمظنملأو «يت˘فا˘ق˘ثو ي˘تر˘كأذ ي˘شسا˘ب˘ل»ـب ة˘مو˘شسو˘م˘لأ
و ةفاقثلأ ةرأزو حلاشصم هجوت نع «يدامÓلأ ثأرتلأ رهشش»
ةشسبلأ’أ و ةينفلأ فحتلأ مدقأ’ ةينطو ةقباشسم ميظنتل نونفلأ
ةريزو نم تاهيجوتب يتأات يتلأ ةقباشسملأ هذه يمرتو ،ةيديلقتلأ
هتيامح و يبعششلأ ثوروملأ أذه ىلع ظافحلأ سضرغب عاطقلأ
،ةيرئأزجلأ ةيشصخششلأ و ةيوهلأ تانوكم يف ةيمهأأ نم هلثمي امل
لبق نم تأرشضاحمو تاششرو ميظنت ةلبقملأ مايأ’أ لÓخ متيشسو
ثأر˘ت˘لأ سصخ˘ي ا˘م ل˘ك ن˘ي˘م˘ث˘ت ل˘جأ’ لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م

ç.¥ .ةيمشصاعلأ ةيديلقتلأ ةشسبلأÓل يدامÓلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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يناميلس لبقتسم فلي ضومغلا
مÓشسإا يرئازجلا ينطولا بختنملا مجاهم ا˘ي˘م˘شسر تع˘شضو د˘ق ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل ةرادإا نأا˘ب ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك

ةيشسنرفلا ةرامإ’ا يدانل هتراعإا ةرتف ءاهتنا ةيفلخ ىلع كلذو ،يفيشصلا وتكريملا يف نيرحشسملا ةمئاق يف يناميلشس
سضورع هتلشصو امك ،زوجعلا ةراقلا ةيدنأا نم ديدعلا مامتها لحم دجاوتي بعÓلا نأا ىلإا ريراقتلا تراششأاو ،وكانوم
كيبملوأا نم ايمشسر اشضرع ىقلت دق بعÓلا نوكي نأا ردشصملا تاذ تفن ام يف ،ةيجيلخلا يداونلا سضعب نم ىرخأا

ببشسب سضيبأا ماع ءاشضق سسوباك هجاوي يرئازجلا بعÓلا نأاب ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تلاق يذلا تقولا يف ،ايليشسرام
.ةعاشسلا دحل يمشسر لكششب همشضي دان داجيإا مدع

ديلو.ف
¯ ê.fé«Ö 

بع’ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘شس ن˘˘˘ب ي˘˘˘مار ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن ىد˘˘˘بأا
ىلع هيدان ة˘ق˘فر ه˘مز˘ع ،ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ششنو˘م
ي˘ت˘لا ،لا˘ط˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج راو˘˘ششم ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘ب حر˘˘شصو ،ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك فد˘˘ه ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ةر˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه““ :ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘فا˘ح˘شصل˘ل ،ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس
نا˘ك د˘ق˘ل ،لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ا˘ه˘ي˘ف بع˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لا ىلوأ’ا

ي˘لود˘لا فا˘شضأاو  ،““ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘ل˘حو ار˘ي˘ب˘ك ا˘فد˘ه
ة˘ئ˘ف ن˘م˘شض ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘شصر˘ف ا˘ن˘يد˘˘ل““ :ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ةدافتشس’ا لواحنو ايدج دعتشسنشس كلذل ،رابكلا

تازاجنا  ،يرئازجلا يلودلا ققحو ،““ةشسفانملا هذه
اهقيقحت رخآا بع’ ىلع بعشصي ةريشصق ةرتف يف

اشسنرف سسأاكب يمار زاف دقف ،يفارتح’ا هرمع لاوط
سسيراب قÓ˘م˘ع˘لا ما˘مأا ،سسيرا˘ب ي˘ف ر˘ي˘ث˘م ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف
ني˘فد˘ه˘ب ار˘شسا˘خ ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك ثي˘ح ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
تابرشضب سسأاكلاب زافو ،ةج˘ي˘ت˘ن˘لا لدا˘عو ،ن˘ي˘ف˘ي˘ظ˘ن
ة˘م˘ح˘ل˘م ي˘ف كرا˘ششو ر˘شصم ىلإا ر˘فا˘شس م˘ث ،ح˘ي˘جر˘ت˘لا
ايشساشسأا ناكو ،يراقلا بقللاب جيوتتلا يف ““رشضخلا““

فطخيل ،اينازنات ةارابم ءانثتشساب تايرابملا لاوط
ا˘˘ي˘˘شسيرو˘˘ب يدا˘˘ن ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ل اد˘˘ق˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
م˘شسو˘م˘لا ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘ششب م˘˘ها˘˘شسيو ،خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘ششنو˘˘م
هرايتخأاو ،لاط˘بأ’ا ة˘ط˘بار˘ل  ه˘ل˘هأا˘ت ي˘ف ،مر˘شصن˘م˘لا

ن˘˘ب ي˘˘مار  ،م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف بع’ ن˘˘˘شسحأا˘˘˘ك
يف52 م˘قر˘لا بحا˘شص ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ن˘بإا ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس
ةلداعم ققح،5991 ليرفأا61 ديلاوم نم وهو هيدان

أاد˘ب ي˘ل˘ح˘˘م بعÓ˘˘ل ،ن˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘هأ’او ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
ىلإا لقتناو ةنيطنشسق بابشش يدان يف ةركلا ةشسرامم
،ةيفارتح’ا هتل˘حر ر˘ششا˘ب ا˘ه˘ن˘مو ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا

نير يدان عم ٍتف’ٍ لكششب ينيعبشس نب قلأات ثيح
ةيمشسر ةارابم89 يف هعم كراشش  نأا دعب يشسنرفلا

هعم لانو فادهأا3 اهلÓخ لجشس ،مشساوم3 لÓخ
ريثم زوف دعب،8102- 9102 مشسومل اشسنرف سسأاك
يدا˘ن ىل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ح˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘ب

بعÓ˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب عدو˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘شس سسيرا˘˘˘˘ب
عشساولا بابلا نم يشسنرفلا يرودلا باششلا يرئازجلا
يرود˘لا ه˘ب ي˘ن˘˘ع˘˘نو ،ىل˘˘عأا ىو˘˘ت˘˘شسم ن˘˘م يرود و˘˘ح˘˘ن

خابدÓغنششنوم ايشسورب يدان وحن طبشضلابو يناملأ’ا
تاو˘ن˘شس ع˘برأا ةد˘م˘ل ،توأا41 موي ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت يذ˘لا

 .وروي نييÓم8 لباقم
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افدهو املح امئاد تناك لاطبألا ةطبار““ :ينيعبصس نب
 ““يل ةبصسنلاب اريبك

تاب ،يشسنرفلا يجنأا بع’ يرون تنيآا ناير نأا ودبي

ةرما˘غ˘م سضو˘خ ل˘جأا ن˘م ه˘يدا˘ن ةردا˘غ˘م با˘ت˘عأا ىل˘ع

““trops 01““ عقومل اقفوو،““1غيللا““ جراخ ةديدج

نم اشضرع كلمي ير˘ئاز˘ج و˘ك˘نار˘ف˘لا نإا˘ف ،ي˘شسنر˘ف˘لا

يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘بو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ّلا يرود˘˘˘˘لا

يدا˘ن ن˘م سضر˘ع ىلإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو

ريراقتلا نم ديدعلا نأا ىلإا راششي ،ينابشسإ’ا ايشسنلاف

ىلإا تراششأا دق تناك ةيناطيربو ةيشسنرف ةيمÓعإ’ا

يتلا تايوتشسملا برق نع عباتي يتيشس رتشسششنام نأا

.ةنشس91 بحاشص اهمدقي

ع.سش.م

 ”رضخلا“ يبعق ىلغأ رصان نبو لاطع ،زرحم
ةميقب يرئازج بع’ ىلغأاك لوأ’ا زكرملا ىلع ،يزيلجنإ’ا يتيشس رتشسيششنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير ظفاح

لجشس ثيح،8102 يف هيلإا همامشضنا ذنم ،يتيشس رتشسششنام عم زرحمل لشضفأ’ا ،مشسوملا اذه دعيو ،وروأا نويلم84 دودح يف ةيقوشس
جيوتتلل ،يتيشس رتشسيل ،قباشسلا هقيرف داق امدنع،6102 يف هب رهظ يذلا ءادأ’ا دعب مدقي مل ،اماع92ـلا بحاشص نكلو ،افده11
يف بع’ لشضفأا ةزئاج ،ماعلا كاذ يف يرئازجلا يلودلا حانجلا لان امك ،هخيرات يف ىلوأ’ا ةرملل يزيلجنإ’ا يرودلا بقلب
دعب ،يقيرفإا بع’ ىلغأاك ةعبارلا ةبترملا ىلإا يتيشس رتشسششنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم عجارت مغرو ،““غيل ريميربلا““
3.18 لباقم يشسنرفلا ليل يدان نم نيميشسا روتكيف يريجينلل همادقتشساب يلاطيإ’ا يلوبان يدان اهارجأا يتلا ةريخأ’ا ةقفشصلا

عفادم يناثلا زكرملا يف ءاجو  ،ةيقيرفإ’ا ةركلا خيرات يف تاقفشصلا ىلغأا نيب نم يرئازجلا يلودلا ةقفشص ىقبت ،وروأا نويلم
بعللا نم هتمرحو هيدان عم اهل سضرعت يتلا ةباشصإ’ا مغرو ،وروأا نويلم02ـب ةيقوشس ةميق بحاشص لاطع فشسوي ،يشسنرفلا سسين
يرتروكو وداراب ةيدنأ’ بعللا لاطعل قبشسو ،تÓيوحتلا قوشس يف هتميق ىلع ظفاح هنأا ’إا ،يشسنرفلا يرودلا يف ةليوط ةرتفل

بختنملا عم ةارابم81 يلودلا هلجشس يف لاطع كلميو ،ايلاح يشسنرفلا سسين يدان يف هتريشسم رقتشست نأا لبق ،اكيجلب يف
،رشصم يف9102 يف ايقيرفإا سسأاكب رئازجلا جيوتت يف كراششو ،اديحو افده اهلÓخ لجشس،7102 ماع نم ناوج يف تأادب ،ينطولا

ةروشصب هتاذ تابثإا نم نكمت نأا دعب ،وروأا نويلم5.71 تغلب ةيقوشس ةميقب اثلاث رشصان نب ليعامشسإا يلاطي’ا نÓيم مجن لحو
ءاوشضأ’ا فطخ دق،22 بحاشص ناكو ،مشسوملا رادم ىلع زاتمم لكششب رهظ امدعب ،““يرينوشسورلا““ عم همشساوم لوأا يف ةديج

““ءارحشصلا يبراحم““ زوف يف مهاشس امدعب ةقباشسملاب بع’ لشضفأا رايتخا ّمت ذإا ،““رشضخلا““ عم رشصمب9102 ايقيرفأا ممأا ةلوطبب
.همشض يف بغرت تناك يتلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا نم هفطخو هعم دقاعتلل نÓيم ةرادإاب لّجع ام وهو ً،اماع03 ذنم دوقفملا جاتلاب
طبتريو .رشصان نب بادتنإ’ ،وروأا نويلم52 مقر نم برتقي ايلام افÓغ نامرج ناشس سسيراب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يدان عشضوو
03 ـلا يف يشضقنتو9102 فيشص هتّدم تأادب ،دقعِب يلاطيإ’ا يشسآا نÓيم يدان عم (ةنشس22) رشصان نب ليعامشسإا ناديملا طشسوتم

ء’دبلا دعاقم ىلع سسلج امنيب ،يلاطيإ’ا يرودلا يف نÓيم اهبعل83 لشصأا نم ةارابم13 يف رشصان نب كراششو،4202 ناوج نم
بعلم طشسو يف مهملا هرودل ةريثك تاداششإا رشصان نب لانو .تاقاطبلا مكارتل فاقيإ’ا ببشسب تاءاقل3 نع باغو تايرابم4 يف
 .““ويششتلاكلا““ يف مشسوملا اذه برعلا نيبعÓلا زربأا ناكو ،““يرينيشسورلا““ ةليكششت يف ةزيكر ةباثمب ناك ثيح نÓيم

 بيجن.ج

ليخ ودرانويل بعقلا فرط نم هتدلاو بس دعب

هنع عفادت هقيرف ةرادإاو يلهألا ةارابم بقع ىصضوف ثدحي يحلوبم

حاجنوب تامدخ ايمصسر بلطي يكرتلا سشاتكصشيب
،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تركذ
دق يكرتلا سشاتكششب يدان نأاب

تامدخ لوشصحلا ايمشسر بلط
يرئازجلا بختنملا مجاهم
دادغب يرطقلا دشسلا يدانو
نأا ىلإا ردشصملا راششأاو ،حاجنوب
دق يكرتلا يدانلا يريشسم
حاجنوب عم دقاعتلا اوعشضو
يف مهل ةيولوأا ةباثمب
ملو ،يلاحلا يفيشصلا وتاكريملا

يكرتلا سشاتكششب مامتها نكي
قبشس ثيح ،مويلا ديلو حاجنوبب
يف ايرغم اشضرع هل دق نأاو هل
،يشضاملا يوتششلا وتاكريملا

لشضف رشضخلا مجاهم نكلو
ةلوطبلا يف هترماغم ةلشصاوم
يلودلا ربتعيو ،ةيرطقلا
نم حاجنوب دادغب يرئازجلا
برعلا نيمجاهملا نشسحأا

هل بلج يذلا رمأ’ا ةقرافأ’او
ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتها
،ةيكرتلاو ةيشسنرفلاو ةيبرعلا
يرطقلا يدانلا كشسمت نكل
غلبملا يف هتغلابمو هتامدخب
ةيلمع لعج هحيرشستل يلاملا
بعشص رمأا رخأا يدان ىلإا هلاقتنا
.قيقحتلا

ديلو.ف

ايصسنلافو نوتبماهرفلوو تاططخم لخدي يرون تيأا

يارس اتقاغ مدصي يلوغيف
”افيفلا“ ىدل ىوكش عدويو

يرئازجلا يلودلا عاديإا بقع كلذو ،هيدان ةرادإا يارشسات’اغ بع’ يلوغيف نايفشس مدشص
هيقلت مدع ةيفلخ ىلع كلذو ،مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا ىدل يكرتلا قيرفلا دشض ىوكششل
نم هتقفاوم نود يونشسلا هبتار نم ءزج عاطتقا اذكو ،ةهج نم ةيداملا هتاقحتشسم لماكل

يف لخدتلا لحأا نم ليوط تقول رظتني مل ““افيفلا““ نأا ةيمÓعإا رداشصم تفششكو ،ىرخأا ةهج
ايشسنلاف ـل ق˘با˘شسلا م˘ج˘ن˘لا ي˘ق˘ل˘ت ةرور˘شض ىل˘ع ة˘ي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تدد˘شش ثي˘ح ،ة˘ي˘شضق˘لا هذ˘ه

ةلئاط تحت هشسفن يارشس ات’اغ دجي ’ ىتح كلذو ،ةيداملا هتاقحتشسم لماكل ينابشسإ’ا
يلوغيف تامدخ يف طيرفتلا ررق دق ناك يكرتلا يرودلا ““قÓمع““ نأا ىلإا راششي ،تابوقعلا

.هيلع لشصحي يذلا عفترملا يونشسلا بتارلا ببشسب كلذو
ع.سش.م
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عم يدوعشسلا قافت’ا ىمرم سسراح يحلوبم سسيار يرئازجلا يلودلا سسراحلا كبتششا
لوأا ءاشسم نيقيرفلا تعمج يتلا ةارابملا بقع ،ليخ ودرانويل ةدج داحتا بع’

قÓطإا بقعف ،نيفرت˘ح˘م˘ل˘ل يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا ن˘م52 ةلوجلا نم˘شض ،ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا
،لباقم نود فدهب قافت’ا ىلع داحت’ا زوفب ةارابملا ةياهن انلعم هترفاشص مكحلا

،سسبÓملا علخ ةفرغل يدؤوملا قيرطلا وحن ةعرشسب يحلوبم قافت’ا سسراح سضكر
دا˘ح˘ت’ا ي˘ب˘ع’ ها˘˘ج˘˘ت تا˘˘م˘˘ل˘˘ك˘˘ب هو˘˘ف˘˘ت ،سسبÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘ل˘˘خ ة˘˘فر˘˘غ˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف و˘˘هو
تليق ةملك ببشسب ،ليخ ودرانويلو وينيرامورو ،ينرقلا زاوف جردملاب نيدجاوتملا
يبع’ عم ةيمÓك ةداششم يف يحلوبم لخدو ،ديدششلا بشضغلاو لاعفنÓل هتداقو ،هل
دوعشصلا يحلوبم لواحو ،يرئازجلا سسراحلا مجاه يذلا ليخ سصخأ’ابو ،داحت’ا
كابتششا طشسو تامل˘ك˘لا سضع˘ب˘ب ا˘شضيأا ر˘ي˘خأ’ا ه˘ل˘با˘قو ،ه˘ي˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘خ بعÓ˘ل
ىلإا ،د˘يد˘ششلا ير˘ئاز˘ج˘لا سسرا˘ح˘˘لا بشضغو لا˘˘ع˘˘ف˘˘نا ل˘˘شصوو ،ةدا˘˘ح ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ك ةدا˘˘ششمو
نويرادإ’ا لخدتي نأا لبق ،ينيتنجرأ’ا فرتحملا هجو يف هيمرو ءاذحب كاشسمإ’ا

.سسبÓملا علخ ةفرغ ىلإا جورخلا ىلع يحلوبم اوربجا نيذلا ،نمأ’ا لاجرو

يحلوبم نع عفادي قافتÓل يصضايرلا ريدملا

هقيرف ىمرم سسراح بشضغ ببشس نأاب ،قافت’ا يدانب ةركلا ريدم يعيبشسلا زياف دكأاو
سسأاك يرود نم نيرششعلاو ةشسماخلا ةلوجلا نمشض داحت’ا ةارابم بقع يحلوبم سسيار
لاقو ،ءاقللا لÓخ هل سضرعت يذلا بشسلل دوعي ،نيفرتحملل ناملشس نب دمحم ريمأ’ا
:ةيدوعشسلا ةيشضايرلا تاونقلا ربع ““ةي˘ناو˘يد˘لا““ ج˘ما˘نر˘ب˘ل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘شسلا
كانه نأا ىلع حشضاو ليلد اذهو ،يحلوبمل رذتعيل ءاج وينيرامور داحت’ا بع’““

م˘قا˘ف˘تو ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع ه˘ب˘شضغ ي˘ف بب˘شست ا˘م و˘هو بع˘ل˘م˘لا ل˘˘خاد ثد˘˘ح ح˘˘شضاو بشس
فشسأÓل نكلو ،بشس دوجو نع نيدجاوتملا عيمج عم تملكت““ :فاشضأاو ،““عوشضوملا
بع’ يأا نأاششب هذختيشس رارق يأا نأاب هعم تثدحتو ،ةيلاغتربلا ةغللا مهفي ’ مكحلا

انل يغلُأا““ :لشصاوو ،““بشس دوجو ببشسب ىرخأ’ا ةهجلل رظني نأا بجي نكلو هقحتشسي
سضايرلا يبراد موي يف تناك فشسأÓل نكل ةلادعلا ةارابم يف حيرشصو حشضاو فده
كانه ةليللا لوأ’ا طوششلا يفو ،ءاحيفلا دشض رمأ’ا رركتو ،انيلع زيكرتلا نكي ملو
زوفلا فده اهنم لجشس يتلاو داحتÓل ةبشستحملا ءازجلا ةلكر““ :متأاو ،““دمعتم برشض
ىعشسنشسو انتريشسم يف نورمتشسمو ،اهبشستحي نأا عقوتأا ملو اهب أاطخلا نيأا ملعأا ’

.““ةلبقملا تايرابملا يف ةدوعلاو سضيوعتلل

 ةمشصاعلا داحتا

““حيحصصلا قيرطلا يف ةفيلخ نبو زودنغ سسراحلا يتقفصص““ :ىيحي رتنع

قيرفل ديدجلا يشضايرلا ريدملا دكأا
˘مو˘ي ،ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ىمر˘م سسرا˘ح ة˘ق˘ف˘˘شص نأا˘˘ب ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يشسنرفلا نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘شس يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ث˘لا
يف ريشست (اماع42) زودنغ سسيشسكلأا
ىيحي رتنع حرشصو ،حيحشصلا قيرطلا

يلا زودنغ مودق““ :ةينطولا ةعاذإÓل
ي˘ف ر˘ي˘شسي ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا فو˘˘ف˘˘شص

تاشضوافم يف نحن ،حيحشصلا قيرطلا
ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ن و نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘يإا تنا˘˘˘شس يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م
بر˘قا ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن قا˘˘ف˘˘تا ىلإا لو˘˘شصو˘˘لا

قباشسلا يلود˘لا ن˘ك˘م˘تو ،““ن˘ك˘م˘م تقو

د˘حأ’ا مو˘ي ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىلإا مود˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ةداعإ’ ةشصاخ ةلحر نتم ىلع طرافلا
،ا˘شسنر˘ف ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ىي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو
قدا˘ن˘ف د˘حأا˘ب ي˘˘ح˘˘شص ر˘˘ج˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ك ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ديفوك) انوروك سسوريف دشض ةيحشصلا
بع’ لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘شس ىل˘˘˘ع ادرو،(91-
،ةفيلخ نب رها˘ط˘لا ي˘عا˘فد˘لا ط˘شسو˘لا
نم دحاو مشسومل هتراعإا تهتنا يذلا
’ هنأاب ىيحي رتنع دكأا ،وداراب يدان
اذ˘˘˘ه تا˘˘˘مد˘˘˘خ ىل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘شصير˘˘˘˘ح لاز˘˘˘˘ي
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ح˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ر˘˘˘شصن˘˘˘ع˘˘˘لا
،ه˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ نا˘˘˘م˘˘˘شضل ا˘˘˘شضيأا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘ح˘ن ،زود˘˘ن˘˘غ ل˘˘ث˘˘م““ :Ó˘˘ئا˘˘ق فا˘˘شضأاو
نب فلم نم ءاهتن’ا كششو ىلع اشضيأا

،فتاهلا ىلع هب تلشصتا دقل ،ةفيلخ
،““اقح هب متهن نحنو ديج بع’ هنإا

ءامشسأ’ا نع فششكلا نع عنتما امنيبو
يم˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘مود˘ق ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

،ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصلا و˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
لو’ا فد˘ه˘لا نأا˘ب ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘عر˘ب˘ت˘˘عا

ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا سسأار ىل˘ع ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
مارتحا عم ة˘لدا˘ع ة˘شسفا˘ن˘م ة˘ما˘قإا و˘ه

مدقتشسنشس““ :لاقو ،ي˘مر˘ه˘لا ل˘شسل˘شست˘لا
ي˘ت˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
م˘ت˘ت˘خاو ،““ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ا˘˘هدد˘˘ح˘˘ي

دقعم رمأ’ هنإا““ :هثيدح ىيحي رتنع
ةنراقم ة˘يؤور كيد˘ل نو˘ك˘ي ’أا ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ي˘ف ن˘ح˘ن ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘ب
ءدب نم دعب نكمتن مل اننأ’ مÓظلا

ا˘ن˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لا تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
،““عيباشسأا8 ىدم ىل˘ع د˘ت˘م˘ي˘شس يذ˘لاو
ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةر˘ت˘ف تح˘ت˘ت˘فاو
يشضا˘م˘لا توأا5 ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ا˘ي˘م˘شسر
يف ربو˘ت˘كأا72 ة˘يا˘غ ىلإا ر˘م˘ت˘شست˘شسو
د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف دد˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
0202-1202. مشسوم ةيادب ““فافلا““
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ديدج دعوم نع فشكت يلهفا ةرادإ
 ةيدوعسلا ىلإ يليقب ةدوعل

ببشس نع يدوعشسلا ةدج يلهأا يدانب مدقلا ةركل يذيفنتلا ريدملا يثراحلا دمحم فششك
يف يثراحلا لاقو ،ةيدوعشسلا ىلا يليÓب فشسوي يرئازجلا يلودلا بعÓلا مودق رخأات
فورظ ببشسب لب انفرط نم سسيل يليÓبلا فشسوي مودق رخأات““ :ةينويزفلت تاحيرشصت
ىعشسنو ،توأا71 موي وه هتدوعل يئدبملا دعوملاو ،رئازجلا نم رفشسلا تاءارجإاو ناريطلا
““ة˘ي˘شضا˘ير˘لا““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تف˘˘ششك ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو ،““دد˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شصي نأا ىلا
ايلاح يلهأ’ا يدانلا ةرادإا اهيرجت ت’واحم نع ةشصاخلاب اهتفشصو رداشصم نم ةيدوعشسلا

نم ،مدقلا ةركل لوأ’ا قيرفلا طشسو بع’ ،يليÓب فشسوي يرئازجلا يلودلا ةداعتشس’
اهشسفن رداشصملا تزعو ،ةلبقملا ةثÓثلا مايأ’ا لÓخ ةيدوعشسلا ىلإا اهب دجاوتملا رئازجلا

ةيفلخ ىلع ،تÓحر يأا مامأا يوجلا اهلاجم رئازجلا قÓغإا ىلإا ،نآ’ا ىتح هتدوع لطعت
موي اهرخآا ،ةرم نم رثكأا يليÓب ةداعإا يف يلهأ’ا ةرادإا دوهج تلششفو ،““انوروك““ ءابو ةمزأا

ىلع هراشضحإ’ ةشصاخ ةرئاط ،ةشضايرلا ةرازو عم نواعتلاب ،تنمأا امدنع ،يشضاملا توأا9
،يلشصيفلا مامأا سسمأ’ا ةارابم نع ،اماع82 غلابلا بعÓلا باغو ،ةلحرلا ءاغلإا لبق ،اهنتم
رئازجلا يلودلا دجاوتيو ،نيفرتحملل ناملشس نب دمحم سسأاك يرود نم52 ـلا ةلوجلا نمشض
.ةمزأ’ا ءانثأا اهيلإا هترداغم ذنم نارهو ةنيدمب هشسأار طقشسم يف ديدحتلابو رئازجلاب
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ةفيرضش نب ديلو لبقتضسم لاز ل
ه˘ف˘ل˘˘ي ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ع˘˘م
تقو˘لا ي˘فو ثي˘˘ح ،سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا
عيب يف ةرادإلا هيف ركفت يذلا
تلاقتنلا ةلحرم لÓخ بعÓلا
مدقت ببضسب ،ةيلاح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ضسلا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا

ىلع لوضصحلا يف اهتبغر اذكو

ةنيزخ سشاعنإا لجأا نم لاومألا

ةبرق˘م ردا˘ضصم تف˘ضشك ،يدا˘ن˘لا

بردملا نأا ،«يرانكلا» تيب نم

ظافتحلا دير˘ي ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘م˘يأا

ـل ق˘˘با˘˘ضسلا بعÓ˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب

دادعت نمضض ةن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش

،مداقلا مضسوملل اب˘ضسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ف كضش ل ا˘م˘مو

فيرضش عانقإا لواحيضس يضسنوتلا

«ا˘˘كضسا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا» سسي˘˘˘ئر لÓ˘˘˘م

ي˘ضضا˘ق˘لا هرار˘ق ن˘ع لود˘˘ع˘˘لا˘˘ب

يفو ،ةفيرضش ن˘ب ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب

يرداق يدهم لخد ،رخآا قايضس

ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م

،لئابقلا ةبيبضش يلوؤوضسم ةركفم

بعÓ˘˘لا نأا ءلؤو˘˘˘ه ىر˘˘˘ي ثي˘˘˘ح

طخلل ةيوق ةفاضضإا حنم هناكمإاب

م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ما˘مألا

«يرانكلا» نأا ىلإا راضشي ،مداقلا

يرداق عم دقاعتلا لواح دق ناك

يلوؤوضسم نأا لإا نيمضسوم لبق

يلختلا ةركف اوضضفر «بوملا»

.اهنيح مهبعل نع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
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لئابقلا ةبيبسش

،ويارو˘ب ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع بر˘عأا
يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

هئايتضسا نع ،رئازجلا ةيدولوم
ي˘ت˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘ضشلا ةر˘˘ث˘˘ك ن˘˘م
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ق˘حÓ˘ت تح˘ب˘˘ضصأا
نأا ىلإا اريضشم ،ةريخألا ةنوآلا
حبضصأا ة˘ير˘ضسلا˘ب ه˘ترادإا ماز˘ت˘لا
لا˘قو ،فار˘طألا سضع˘ب ج˘˘عز˘˘ي
اهزربأا تاحيرضصت يف وياروب
يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
رئازجلا ةيدولوم» :ي˘م˘ضصا˘ع˘لا
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ضسا˘ضسح ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي
نكلو ريبك لمعب موقن نحنو
ر˘مألا اذ˘هو ،ة˘ما˘ت ة˘˘ير˘˘ضس ي˘˘ف
،«تا˘ع˘ئا˘ضشل˘ل ة˘ضضر˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج
ل˘˘˘ئا˘˘˘˘ضسو سضع˘˘˘˘ب» :فا˘˘˘˘ضضأاو
ارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خأا تلواد˘˘˘˘˘ت مÓ˘˘˘˘˘عإلا

حيرضستب انمايق لوح ةطولغم
ىلإا ا˘ن˘ي˘تأا ل˘ه ،ز˘ئا˘كر˘لا سضع˘ب

ل˘م˘ع˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

حيرضستل مأا ،؟ةفاضضإلا ميدقتو

،«؟قيرفلا ميط˘ح˘تو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ا˘ق˘با˘ضس ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق د˘˘ق˘˘ل» ع˘˘با˘˘تو

نع ىلختن نل ،مويلا اهديعأاو

،ةيدولوملا يف مهم بعل يأا

،رار˘ق˘ت˘ضسلا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ل ةيعون تاباد˘ت˘نا˘ب مو˘ق˘ن˘ضسو

:متأاو ،«ن˘ي˘ب˘عل ة˘ت˘ضس ىد˘ع˘ت˘ت

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ة˘˘ل˘˘كضشم»

،موجنلا وأا نيبعÓلا يف تضسيل

،سسبÓملا رييغت فرغ لخاد لب

ةقيرط ريغن نأا بجي ،ميظنتلاو

ة˘ضصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘˘نو ،ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا

نو˘˘ل˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل

نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ي لو ،سصي˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

.»ناك ببضس يأل لكاضشملا
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رئازجلا ةيدولوم

اننأل انيلع تلاهنإا تاعئاسشلا» :وياروب
«انلمع يف ةماتلا ةيرسسلا ىلع انسصرح  ةـفيرسش نـب ـب ظاـفتحإلا دـيري يـنافلزلا

«يرانكلا» تاططخم يف لخدي يرداق و

¯  ±.hd«ó 
م˘ج˘ن بيذ م˘ي˘هار˘بإا بعÓ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
نم ادحاو ،ةليلم نيع ةيعمج قيرف
ز˘كر˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ضضفأا ن˘˘ي˘˘ب

م˘ضسو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ با˘˘ع˘˘لألا ع˘˘نا˘˘ضص
ةفرتحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ه˘ع˘ضضو يذ˘لا ر˘مألا ،ى˘˘لولا

ةدع ىدل ني˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق سسأار
بحاضص بيذ مهاضسو ،ةيلحم ةيدنأا

ه˘تا˘يو˘ت˘ضسم ل˘ضضف˘ب ،ا˘ما˘˘ع72ـلا
زكرملا هقيرف لÓتحا يف ةزيمملا
م˘غر ،بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج ي˘ف ع˘با˘˘ضسلا
ىناع يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا

ف˘˘ضشكو ،«ما˘˘ضصل» يدا˘˘ن ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف بعÓ˘لا
ءاو˘˘ضس هر˘˘ي˘˘ضصم دد˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
، ليحرلا وأا قيرفلا عم رارمتضسلاب
سساضسأا طبترم كلذ نأا ىلإا اريضشم
ا˘˘هدو˘˘عو˘˘ب ةرادإلا كضسم˘˘ت ىد˘˘م˘˘˘ب
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘ضسلو ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ىتح» :لاقو ،ةقلاعلا تاقحتضسملاب
ول نكل ،دعب يرارق مضسحأا مل نآلا
لا˘ح˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ع˘ضضو˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسا
نأا لقعي Óف ،ةرداغملا ىلإا رطضضأاضس
ا˘م مد˘ق˘تو ،م˘ضسو˘م˘لا لاو˘ط بع˘˘ل˘˘ت

،«كتاقحتضسم ىقلتت نأا نود كيلع
عم نيموي لبق تملكت» :فاضضأاو
،ينار˘م˘ع كي˘لا˘مو د˘ي˘ضص ن˘ب داد˘ضش
،يئÓمز ةيقبلو ادوعو يل امدقو
ل ةرتف يف تاق˘ح˘ت˘ضسم˘لا د˘يد˘ضست˘ب

يننأا مغر» :عباتو ،«مايأا01 زواجتت

تقو˘˘لا ي˘˘ف سضور˘˘ع ةد˘˘ع كل˘˘ت˘˘مأا
ق˘˘ب˘˘ت˘˘ضسأا ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا لإا ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نأا˘˘ضسو ،ثاد˘˘حألا
ىلع ي˘ل˘ضصح˘ت لا˘ح ي˘فو ،ة˘ل˘ه˘م˘لا
عم ةرماغملا لضصاوأاضس تاقحتضسملا
مل لاح يفو ،ديكأات لكب ةيعمجلا
ردا˘˘غأا˘˘ضس عا˘˘ضضوألا ة˘˘يو˘˘ضست م˘˘ت˘˘˘ت
.»ادج ةريبك ةبضسنب

انكو انيلع رثأا ليوطلا فقوتلا»
يف مسسوملا ءاهنإا ىلع نيرداق

 »عبارلا زكرملا

ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع بعÓ˘لا ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
اميضسل قيرفلا اهب رم يتلا ةبعضصلا

ةلوطبلا فقوتو يحضصلا رجحلا عم
دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو بب˘˘˘ضسب

يذلا رملا ،ةضسفانملا نع ليوطلا
ثيح نيبعÓلا ةقايل ىلع اريثك رثأا
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘ضص ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ن» :لا˘ق
يأا ي˘˘ف كرا˘˘ضشن م˘˘ل ا˘˘ن˘˘نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ

،«رهضشأا6 وأا5 ذنم ةيمضسر ةضسفانم
ءاوجأل اريثك انقتضشا دقل» :فاضضأاو
،ةيعامجلا تابيردت˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا

،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ع لوز˘ي نأا ى˘ن˘م˘˘تأاو
،«ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ل˘يو˘ط˘لا ف˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه» :ل˘˘ضصاوو
نم ةضصاخ ريبك ريثأات هل نوكيضس
انلعجي رمألا اذهو ،ةيندبلا ةيحانلا

جما˘نر˘ب˘ب ماز˘ت˘للا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ضصير˘ح
دعملا انل هر˘ط˘ضس يذ˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
لضضفأا يف انضسفنأا دجن ىتح ،يندبلا

:عباتو ،«ةلوطبلا فانئتضسا دنع لاح
اهنأا لإا ،ةديفم ةدرفنملا تابيردتلا»

ةدارإلا سسف˘ن˘ب ر˘˘ع˘˘ضشت كل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ل
رمتضسم لضصاوت ىلع نحن ،ةبغرلاو
ةعباتم امئاد لواحنو ،باضستاو ربع
كلتما قيرفلا» :فدرأاو ،«ديدج لك
،يضضاملا مضسوملا ةزاتمم ةعومجم
،ىو˘ت˘ضسم˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ا˘ن˘مد˘قو
ةيلاتتم تارا˘ضصت˘نا ثÓ˘ث ا˘ن˘ق˘ق˘حو
˘مد˘ع م˘غر ،تلو˘ج ة˘ثÓ˘ث ر˘خآا ي˘ف

8 ذنم انتاق˘ح˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘ن˘لو˘ضصح
انك اننأا دقتعأا» :متخو ،«ابيرقت رهضشأا
ي˘ف م˘ضسو˘م˘لا لا˘م˘كإا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
ةضصاخ ،لقألا ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا

بحا˘ضص ن˘ي˘بو ا˘ن˘ن˘ي˘˘ب قرا˘˘ف˘˘لا نأاو

.»طقف طاقن5 ناك يناثلا زكرملا

 ةليلم نيع ةيعمج

قيرفلا نع ليحرلاب ددهي بيذ
ةيداملا هتاقحتسسم هيقلت مدع لاح يف

ةحابسس

ةداعتسسإل رهسشأا ةتسس راظتنا بجي » :يرسصنعم يلع
 «مهاوتسسم نيحابسسلا

ي˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا برد˘˘˘م د˘˘˘كأا
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس رور˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا  ،ير˘˘˘سصن˘˘˘ع˘˘˘م
،مهاوتسسم نوحابسسلا ديعتسسي ىتح سسفانتلاو ريسضحتلا

دبعو هللا باج سسينأا يلودلا يئانثلا فانئتسسا ةبسسانمب
1202- و˘˘ي˘˘كو˘˘ط دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا- نو˘˘جر˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا
ببسسب فقوتلا نم رهسشأا ةسسمخ ةبارق دعب تابيردتلا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ير˘˘سصن˘˘ع˘˘م حر˘˘سصو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
،ر˘ف˘سصلا ن˘م ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف ا˘ن˘ق˘ل˘ط˘نا» :Ó˘ئا˘ق سصو˘سصخ˘لا

ىلع زكرنسسو ايموي ةدحاو ةسصح لدعمب بردتن ثيح
ةحارسص » :لسصاويل ،»سضو˘ح˘لا جرا˘خ ي˘ند˘ب˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

ىلإا ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس ة˘˘بار˘˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا بج˘˘ي
رهسشأا ةسسمخ ةدمل فقوتلاف  ،يقيقحلا ينفلا مهاوتسسم
تناكو ،»ةينطولا ةحابسسلاب اريثك رسضيو ىلوأا ةقباسس
يسضاملا سسرام يف تررق دق ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
بب˘سسب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لاو تا˘طا˘سشن˘لا ل˘ك ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

Q.´.«91-ديفوك» ةحئاج

 تاجارد

تاجاردلل يبرعلا داحتإلا صصبرت يف يرئازج قوفت
قيرطلا ىلع تاقابسسلا يبردمل

ق˘ير˘ط˘لا ىل˘ع تا˘قا˘ب˘سسل˘ل نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘برد˘م˘لا ح˘ج˘ن
يتلا ةينيوكتلا ةرودلا يف يولع داعسس و بÓع دمحم
يبرعلا داحت’ا دعب نع لسصاوتلا ةينقتب ارخؤوم اهمظن
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م بسسح تا˘جارد˘ل˘˘ل
ا˘ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تب˘˘ت˘˘ك و ،تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل
ىلع ةديل˘ب˘لا ة˘ط˘بار ن˘م لÓ˘ع ق˘ق˘ح» :ي˘ل˘يا˘م ي˘م˘سسر˘لا

لدعم ةياجب ةطبار نم يولع تلجسس اميف90.47 لدعم
دق دجتسسملا سسوريف انوروك ةحئاج تناك و ،«26.07
رهسش ذنم كلذ و تاسسفانملا جمانرب ريبك لكسشب تلقرع
ةيسضاير ثادحأا ةدع ليجأات يف ةببسستم طرافلا سسرام
دا˘ح˘˘ت’ا رار˘˘غ ىل˘˘ع تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ةد˘˘ع تما˘˘ق و ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘غ˘˘لإا وأا
د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت دا˘م˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ةدع ميظنتب اهتهج نم تماق دق ةيرئازجلا ةيداحت’ا تناكو ،اهتعيبط ىلإا رومأ’ا ةدوع راظتنا يف اهتاطاسشن ةلسصاومل
نع ذسشت مل ةيلبجلا تاجاردلا ةسضاير ىتح و ،تاقابسسلا يبقارم وأا نيبردملل ءاوسس ينطولا ديعسصلا ىلع ةينيوكت تاسصبرت
يتلا ةيحسصلا تاءارجإ’ا ببسسب دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةطسساوب ةيسصوسصخ ةينوكت سسورد ميظنتب تماق ثيح ،ةدعاقلا

hd«ó.±.سسوريف انوروك ةحئاج اهتسضرف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

لقنب ةضصاخ ةرطاق كرحمب قيرح سسمأا لاوز بضش
ىمضسملا ناكملاب كلذو ،تاقورحملاو بيبانأ’ا
توقاي نيع ةيدلبل ايميلقإا عباتلا روضشاع د’وأا
ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف تل˘خد˘ت د˘قو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و لا˘م˘ضش
ةموعد˘م تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع عا˘ط˘ق˘لا ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
،رذعملا ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘ب
لجا نم لقنتملا لترلا تايلآا سضعبو ،ةنايرضس
ةيامحلا حلا˘ضصم تر˘خ˘ضس ثي˘ح ،ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خا
ةنضسلأا لاقتن’ ايداف˘ت يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘ك ة˘ي˘ند˘م˘لا

تانحاضش80 دوقولاب ةءولمملا تابرعلل بهللا

لخدت نوع33 دادعتب ،فاعضسإا يترايضسو ءافطإا

نأا لبق قيرحلا يف مكحتلا مت نيأا بترلا فلتخمب
ءاجرأا ةيقب ىلإا نار˘ي˘ن˘لا د˘ت˘م˘تو ة˘ثرا˘كلا ثد˘ح˘ت

41 اهنيب نم ةبرع02 نم ةنوكتملا ةرطاقلا

لازت’ يذلا تقولا يف اذه .دوقولا لقنب ةضصاخ
ثدا˘ح يأ’ ا˘يدا˘ف˘ت ةر˘م˘ت˘ضسم ة˘ضسار˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
اداو˘م يو˘ح˘ي را˘ط˘ق˘لا ناو ا˘ضصو˘ضصخ ،ل˘م˘ت˘ح˘˘م
نأا ريغ˘ضص ق˘ير˘ح نأا˘ضش ن˘مو لا˘ع˘ت˘ضش’ا ة˘ع˘ير˘ضس
مل ام اذإا زيجو فرظ يف تابرعلا هيوحت ام مهتلي
نأا ركذلاب ريدجلا ،ةمزÓلا تاطايتح’اب ذخآ’ا متي
.ةظحللا دحل ’وهجم ىقبي قيرحلا بوبضش ببضس

ح ناضشوضش

 ةرطاق كرحمب قيرح بوبسش
 بيبانألا لقنب ةسصاخ

ةنتابب تاقورحملاو

ةلسشنخ ةي’وب ةيئانثتسس’ا لقنتلا سصخر اهنم

 ةيمسسر قئاثو ريوزتب موقي ةيمومع ةرادإاب فظوم فيقوت
لامعتضسا و ريوزتلا ةيضضق يف نيضصخضش فيقوت نم ،ةلضشنخ ةي’و نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت

ةيلمعب لخدتلا و ثحبلا ةقرف رضصانع مايق رثإا دوعت ةيضضقلا .ةماعلا ةرادإ’ا اهردضصت تاررحم يف روزم

نم ةيمك طبضض مت ثيح ةيلقع تارثؤوم و تاردخم عيب و ةزايح ةيضضق يف هيف هبتضشملا نكضسم سشيتفت

رثع هيف هبتضشملا نكضسمل كلذك سشيتفتلا ةيلمع لÓخ ،ةيلقع تارثؤوم اذك و (جلاعم فيك) تاردخملا

نع ةرداضص03-40-0202 يف ةخرؤوم ةغراف ةيئانثتضس’ا لقنتلا ةضصخرل خضسن (40) ةعبرأا ىلع ايضضرع

هبتضشملا عم قيقحتلا ءانثأا و ،ةقرفلا رقمل اهليوحت و اهزجح مت ،ةلضشنخ ةي’ول ةيلحملا تارادإ’ا ىدحإا

فيقوت مت ةقرفلا رضصانع لبق نم دضصرتلا و ثحبلا ةيلمع لÓخ ، قئاثولا هذه ردضصم نع حرضص هيف

ءانثأا و ةلضشنخ ةي’وب ةيلحملا تارادإ’ا ىدحإاب لماع ةيحايضسلا هترايضس نتم ىلع يناثلا هيف هبتضشملا

خضسن (20) ،ةيرتمويب فيرعت ةقاطب (10) ، ةينطو فيرعت ةقاطب (20) :ىلع رثع سشيتفتلل هتبكرم عاضضخإا

ةيكلملا ىلع ةزايح ةداهضش نم ةخضسن (10) ،ةقايضسلا ةضصخر نم ةخضسن (10) ،ةينطو فيرعت ةقاطب نم

نييعيبط سصاخضشأا ءامضسأاب ،نكضس فلم عاديإا ت’وضصو (60) ، يحÓفلا حÓضصتضس’ا ةطضساوب ةيراقعلا

متيل ىرخأا قئاثو زجح مت ثيح يناثلا هيف هبتضشملا نكضسمل سشيتفتلاب نذإا رادضصتضسا مت امك ،نيرخآا

ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا دعبو .قيقحتلا تاءارجإا لامكتضس’ ةقرفلا رقمل ينعملا ليوحت

يضضاق ديضسلا مامأا فلملا لاحأا يذلا ةلضشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديضسلا مامأا مهيف هبتضشملا

امنيب ، ةلضشنخ راباب ليهأاتلا ةداعإا ةضسضسؤومب عاديإا رمأا لوأ’ا هيف هبتضشملا دضض ردضصأا نيأا ، قيقحتلا

يف روزملا لامعتضسا و ريوزتلا ةحنج نع ةيئاضضقلا ةباقرلا تامازتلا نم يناثلا هيف هبتضشملا ةدافتضسا

 تاضشوهلب نارمع. ةماعلا ةرادإ’ا اهرضصت تاررحم

aireglA““ ““ومنت رئازجلا““ ةيتفلا ةيعمجلا تماق

worg““ يذلا بابضشلل يملاعلا مويلا ةبضسانمبو

ةردا˘ب˘م˘ب ة˘ن˘ضس ل˘ك ن˘م توا21 خيرات فدا˘ضصي
ةضسضسؤوملا ىوتضسم ىلع ةيعمجلا تمظن نيأا ةزيمم
ةضشرفلا يداو يحب نابرضض ميكحلا ةيئافضشتضس’ا

ى˘ل˘ع ءا˘ضضي˘ب˘لا رزآا˘م˘لا با˘ح˘ضصأ’ م˘ير˘كت ة˘ل˘˘م˘˘ح
سشيجلا اهمدقي ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘ضضت˘لاو تادو˘ه˘ج˘م˘لا
ةمزأ’ا لظ يف ةضصاخ ةليلج تايحضضت نم سضيبأ’ا
فارضشإاو روضضحب ةيلمعلا تمتو ةنهارلا ةيحضصلا
يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسيئر يطبارم رهاطلا
،نورضشع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ضضعأا فا˘ف˘ت˘لا˘بو ،ة˘با˘ن˘ع˘ب
،ةبانعب يندملا عمتجملا يلعاف سضعب مهطضسوتي
لامعو يبطلا مقاط˘لا ن˘م ف˘ي˘ف˘ل˘ل ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب
قÓ˘ط˘نا ةرا˘ضشإا ي˘ط˘بار˘م ى˘ط˘عأاو ،ى˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا
هتع˘ن˘ضص ر˘ي˘ب˘ك ““و˘ف˘ي˘ت““ لاد˘ضسا م˘ت ن˘يأا ةردا˘ب˘م˘لا

ةردابملا هذهل اضصيضصخ ““ومنت رئازجلا““ ةيعمج

يبط˘لا كل˘ضسل˘ل ر˘يد˘ق˘تو ر˘كضش تارا˘ب˘ع ن˘م˘ضضت˘ي
نمز يف ةلوذبملا مهتاماهضسا لباقم يف لامعلاو
ىفضشتضسم ريدم ىلا ةيعمجلا تمدق امك ،ةحئاجلا
ةحلضصملا لامع لك نع ةباينلابو نابرضض ميكحلا
رمحأ’ا نوللا نم ةليمجلا دورولا نم ةريبك ةقاب
ةيعمجلا نم ايزمر اريبعت ةيحضضتلا ىلإا زمري يذلا

فاضضأا ام يرادإ’او يبطلا مقاطلا لكل اهريدقت نع
ةحرفلا ريباعتو ةماضستب’ا كلت يه ةهكن ثدحلل
ةضصاخ ،ىفضشتضسملا لامع ايحم ىلع تمضسترا يتلا

رارعك ديضسلا ةيعمجلا سسيئر مهل دكأا نأا دعبو
نأا ىلع ىلوأ’ا ’إا يه ام ةردابملا هذه نا ميرك
دكأاو ،هذهك ةليمج تاردابم ،مايأ’ا مداق يف نوكت
ةأاضشنلاب دهعلا ةثيدح دعت يتلاو ةيعمجلا سسيئر
ةلثمملا ةيلحملا تاطلضسلا روضضح نأا دامتع’او
ةباثمب ربتعي ،يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسيئر يف

 ر.سس .مامأ’ا ىلإا ةيعمجلل ةيوق ةعفد

يراجلا رهسشلا نم ىلوأ’ا مايأا01 ـلا لÓخ

ةبانعب ةفلتخم اياسضق يف هيف هبتسشم004 نم رــثكأا فــيقوت
ةيلمع366 ــب مايقلاب يراجلا رهضشلا نم ىلوأ’ا مايأا ةرضشعلا يف ةبانع ةي’و نمأا حلاضصم تنكمت

821 فيقوتو ،ةروظحم ءاضضيب ةحلضسا ةزايح لجأا نم سصاخضشأا701 فيقوت ىلإا تضضفأا ،ةيطرضش

فرط نم ثحب لحم اضصخضش56 فيقوت عم ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا ةزايح ببضسب اضصخضش

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح ،ةفلتخم مئارج يف نيطروتم اضصخضش931 فيقوتو ،ةيئاضضقلا تاهجلا
عوبضسأ’ا لÓخ ةباـنع ةي’و نمأا حلاضصم تماق قايضسلا تاذ يفو ،مهيف هبتضشملا قح يف ةمزÓلا

ةفلاخمل ادهو ،ةيران ةجارد63 و ةبكرم42 رضشحملاب عضضوو ،اضصخضش243 فيقوتـب مرضصنملا

ةجارد842 زجح عم ،انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملا ةيزارتح’ا ريبادتلا و تارارقلا اهباحضصا
مت ثيح ،ةبانع ةيدلب ميلقإاب ةيرانلا تاجاردلا ريضس عنمب قلعتملا يئ’ولا رارقلا مارتحا مدعل ، ةيران
ةي’و نما حلاضصم نأا ىلإا ةراضشإ’ا ردجتو ،نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا

فرط نم ةذختملا ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءارجإ’اب مازتلإ’ا ةرورضض ىلإا نينطاوملا وعدت ةبانع
 .انوروك سسوريف يضشفت نم دحلا و مهتÓئاع ةحضصو مهتحضص ىلع اظافح اذهو ،تاطلضسلا

ب/ زوزام

ةلوهجم بابسس’ا ىقبت اميف /ةبانع

يبياطسشب ىحرج4 فلخي رورم ثداح
4 سضرعت فلخ ،يبياطضش ةيدلبب هللا دبع فايضضوب يحب رورم ثداح سسمأا لوأا راهن فضصتنم عقو

ةيبطلا ت’اجعتضس’ا ىلإا مهلقنو ناكملا نيع يف مهفاعضسإا تعدتضسا ،ةفلتخم تاباضصإ’ سصاخضشأا
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم هتلقن ام بضسح رمأ’ا قلعتيو .مزÓلا جÓعلا يقلتل يبياطضشب يحضصلا زكرملاب

اوضضرعت ،ةنضس65و ةنضس32 نيب ام مهرامعأا حوارتت هنباو لجرو ةاتفو ةارمإاب  ““ةعاضسرخآا»ــل ةبانعب
يبياطضشب يحضصلا زكرملا ىلإا اولقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلـع اوفعضسأا، ةفلتخمو ةتوافتم تاباضصإ’
ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت تحتف ايميلقإا ةضصتخملا ةينمأ’ا حلاضصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل
ثداوح ىقبتو ،رطضسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةضضماغ لازــت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابضسأ’او اهتاضسبÓم
تازواجتلاو ةطرفملا ةعرضسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف نينطاوملا ةمÓضسو ةحضص ددهت رورملا
ب/ زوزام .ةريطخلا

سسارهأا قوسس

 ةدحو002 نم ديزأا زجحو ةيلوحك تابورسشم جورم فيقوت
ةيلوحكلا تابورسشملا يجورم دحأا فيقوت نم سسارهأا قوسس نمأاب ةتاردسس ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق نكمت
جيورتو نيزخت يف يلئاعلا هنكسسم لÓغتسساب ركذلا فلاسسلا مايق دعب اذه و ةنسس04 رمعلا نم غلبي يذلاو
نذإا رادسصتسسإابو ، هيف هبتسشم˘ل˘ل د˘سصر˘ت˘لا م˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘غ˘ت˘سسإ’ا˘ب ثي˘ح ، ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘سشم˘لا

نم ةدحو322 ىلع روثعلاب ةيباجيا هجئاتن تناك يذلاو ،ةتاردسس ةمكحم ةباين نع رداسص هنكسسم سشيتفتب
رقمل هليوحتو هيف هبتسشملا فيقوت كلذ رثإا ىلع متيل ، ماجحأ’او عاون’ا ةفلتخم ةيلوحكلا تابورسشملا
) بيرهتلل ةسساسسح ةعاسضب ةزايح مرج نع هيف هبتسشملا قح يف يئاسضق فلم زاجنإا مت ثيح ، ةحلسصملا

هرودب يذلا ةتاردسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هبجومب مدق ، ةيراجت سضارغأ’ ( ةيلوحك تابورسشم
. مرجلا سسفن نع ةيلام ةمارغ عم سسبحلاب يئاسضق مكح هقح يف ردسص نيأا يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع هلاحأا

سش.ا

ةي’و نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةقرف رضصانع نكمت
ن˘م ، طرا˘ف˘لا عو˘ب˘ضسأ’ا ف˘ضصت˘ن˘م ي˘ف ،ة˘ل˘ضشن˘خ
نم ةريخذلا ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘ضضق ي˘ف سصخ˘ضش ف˘ي˘قو˘ت
ة˘ط˘ل˘˘ضسلا ن˘˘م ة˘˘ضصخر نود سسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘ضصلا
ةيماظن ةيركضسع ةمزحأا ةزايح و انوناق ةلهؤوملا
.قح هجو نود
ةقرف رضصانعل تامولعم دورو رثا دوعت ةيضضقلا
نأا اهدافم ةلضشنخ ةي’و نمأاب لخدتلا و ثحبلا
نم ردحني رمعلا نم عبارلا دقعلا يف اضصخضش
ن˘م ةر˘ي˘خذ و يرا˘ن حÓ˘ضس ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ة˘ل˘ضشن˘خ
هذهل ’Óغتضسا ،ةضصخر نود سسماخلا فنضصلا
رداضص سشيتفتلاب نذإا رادضصتضسا مت تامولعملا

هبتضشملا نكضسمل ةلضشنخب ةيئاضضقلا تاهجلا نع
ىلإا لقنتلا مت ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا دعب ، هيف

، سشيتفتلا ةيلمع ةرضشابمل هيف هبتضشملا نكضسم

نم ةضشوطرخ35 زجح نع ةيلمعلا ترفضسأا ثيح

61،53 و21 رايع ن˘م سسما˘خ˘لا ف˘ن˘ضصلا

فيظنتل ةيبضشخ ةادأا ،سشيطارخلاب ةضصاخ ةلوضسبك
رخآا نكضسم سشيتفت مت امك ، ةيرانلا ةحلضسأ’ا

نيمازح ىلع كلذك روثعلا مت هيف هبتضشملا كلم
هيف هبتضشملا دايتقا و امهزجح مت نيأا نييركضسع
.قيقحتلا تاءارجإا لامكتضس’ ةقرفلا رقم ىلإا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘˘كت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتضشملا

نيأا ، مكحلا يضضاق مامأا فلملا لاحأا يذلا ةلضشنخ
و ذفان ريغ سسبح نيرهضشب هدضض مكح ردضصا

. جد000.02 اهتميق ةيلام ةمارغ
 تاضشوهلب نارمع

  ةي’ولا ةمسصاعب ““ يرايبلا ““ ةقرف اهب تماق ةينمأا ةيلمع يف

ةيركسسع ةمزحأاو ةيح ةريخذ هتزوحب باسش ىلع شضبقلا
 ةلسشنخ ةنيدمب

 انوروك دض تاحاقل ةثقث ربتخت دنهلا
اهجاتنإل ةزهاجو

سسوريف دضض تاحاقل ةثÓث ،نهارلا تقولا يف ربتخت هدÓب نإا ،يدوم اردنيران يدنهلا ءارزولا سسيئر لاق
ديعلا ةبضسانمب ةملك يف ،يدوم فاضضأاو.ةزهاج تتاب نينطاوملا ىلع اهعيزوت ةطخ نإاو ،دجتضسملا انوروك
ءاملعلا يطعي امدنعو .رابتخ’ا نم ةفلتخم لحارم يف ،تاحاقل ةثÓث كانه““ :لÓقتضس’ا موي ،ينطولا
يدنه لك ىلإا حاقللا لوضصو ةيفيكل قيرط ةطراخ انيدل .جاتنإا ةطخب نيدعتضسم نوكنضس ،رضضخأ’ا ءوضضلا
لك حنم ،ةيمقرلا ةحضصلل ينطولا جمانربلا راطإا يف متيضس ،ءارزولا سسيئرل اقفوو.““نكمم تقو رضصقأا يف
ابيبط روزت امدنع .ةيحضص ةيوه ةقاطب يدنه لك ىقلتيضس““ :لاقو.ةيحضص ةيوه ةقاطب دنهلا يف نطاوم
ىوتضسملا ىلع يضصخضشلا كفلم يف لجضستضسو ،ةيحضصلا ةقاطبلا يف كلذ نيودت متيضس ،ةيلديضص وأا
ةراضشإ’ا متتضس .اهب ىضصوملا ةيودأ’ا ىتحو بيبطلا ةفضصوو سصيخضشت نم اءدب تامولعملا ةفاك ،ينطولا
نع ةباين““ :لاقو .ءابولا نوحفاكي نيذلا ةفاك ،ءارزولا سسيئر ركضشو.““يحضصلا كفلم يف ءيضش لك ىلإا
نيلماعلا لك ركضشأا .مهدوهج ىلع ،انوروك سسوريفل نودضصتي نيذلا عيمج ركضشأا نأا دوأا ،اهرضسأاب ةمأ’ا
،قباضس تقو يف.““نطولا ةمدخل للك Óب نولمعي نيذلا ،تاضضرمملاو ءابطأ’او ةيحضصلا ةياعرلا لاجم يف

براجت نم ىلوأ’ا لحارملا ءدب نعhcetoiB tarahB وalidaC sudyZ - ناتيدنهلا ناتكرضشلا تنلعأا

ةلحرملا ءدب نع ،يدنهلا لاضصمأ’ا دهعم نلعأا ،كلذ ىلإا ةفاضضإ’ابNIXAVOC. وD-VoCyZ يحاقل

.اكينيز ارتضسأا ةكرضشو دروفضسكأا ةعماج هتروط يذلاdleihsivoC حاقل ىلع براجتلا نم ةيئاهنلا

بابسشلل يملاعلا مويلا ةبسسانمب  /ةبانع

 شضيبألا ششيجلا مركت ““ومنت رئازجلا““ ةيعمج
نابرسض ميكحلا ىفسشتسسم يف


