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وصضع ةيرهأوط ميركلأ دبع دكأأ
صسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

مأزتلأ مدع كانه نأأ «91-ديفوك»
ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘˘لا˘˘ب ح˘˘صضأو
يف ة˘ير˘هأو˘ط فا˘صضأأو.صسور˘ي˘ف˘لأ
ىلوألأ ةيعأذإلأ ةانقلل تاحيرصصت
ةموكحلأ أاجلت نأأ دعبتصسي ل هنأأ،
لاقو.ةددصشم ةديدج تأءأرجإأ ىلإأ

ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأ نأا˘˘ب، ة˘˘ير˘˘هأو˘˘ط
صصو˘صصخ˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأأ

51 ةدمل ديدجلأ يحصصلأ رجحلأ
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ،ا˘مو˘ي
د˘يأز˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ.ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لأ
ة˘˘نوألأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لأ دأد˘˘˘عأأ
تأءأرجإلأ هذه نأأ افيصضم، ةريخألأ
دد˘˘˘˘˘ع صضف˘˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘لإأ فد˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت
و˘صضع د˘ع˘ب˘ت˘صسي م˘لو.تا˘˘با˘˘صصإلأ
دد˘صشت نأأ ،د˘ي˘فو˘˘ك د˘˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نأأو ةمداقلأ مايألأ يف تأءأرجإلأ
بصسح ةد˘˘يد˘˘ج ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ل˘˘م˘˘˘صشت
اهب موقت يتلأ ةيئابولأ تاقيقحتلأ

يف افصسأاتم ةحصصلأ ةرأزو حلاصصم
˘مأز˘ت˘للأ با˘ي˘غ ن˘ع قا˘ي˘صسلأ أذ˘ه

ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلا˘ب
را˘ي˘خ د˘˘ي˘˘ع˘˘صس رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ بر˘˘عأأ
م˘˘صسق ي˘˘ف صشا˘˘ع˘˘نإلأ ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأأ،

ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب «91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك»
ةيلو يف دم˘ح˘م ر˘يذ˘ن ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
مزأات˘م˘لأ ع˘صضو˘لأ ن˘ع ،وزو يز˘ي˘ت
ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م ه˘˘˘˘صشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لأ
ديعصس روتكدلأ راصشأأو.ىفصشتصسملأ

ةر˘˘˘صسأأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأأ ى˘˘˘˘لإأ را˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ
ل˘كصشب ة˘لو˘غ˘˘صشم ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لأ
لك نأأ ثدحتملأ تأذ فدرأأو.مئأد
صشا˘˘˘ع˘˘˘نإلأ م˘˘˘صسق ي˘˘˘ف ن˘˘˘كا˘˘˘مألأ

يذلأ طغصضلأ ةجيت˘ن ة˘مد˘خ˘ت˘صسم
مت ثيح, ايموي ىفصشتصسملأ هدهصشي
تا˘ي˘فو˘لأ ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

وأأ ن˘˘˘صسلأ را˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ ى˘˘صضر˘˘م˘˘لأ
ح˘˘صضو ا˘˘˘م˘˘˘ك.ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م صضأر˘˘˘مأأ
طغصض نأأ ،رايخ ديعصس روتكدلأ
ةثÓث ىتح نيترم فعاصضت لمعلأ

ةبصسنلاب ةريخألأ ةنوآلأ يف تأرم
اًفيصضم ،يحصصلأو يبطلأ مقاطلل
تاصضرم˘م˘لأو ءا˘ب˘طألأ د˘يد˘ع˘لأ نأأ
ةجيتن يحصص رجح ةرتفب نورمي
ءانثأأ «انوروك» صسوريفب مهتباصصإأ

ه˘جو ه˘ث˘يد˘ح ما˘ت˘خ ي˘فو.ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نينطأوملل ءأدنو حئاصصن روتكدلأ
،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل
ر˘ج˘ح˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأو
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأو، ي˘ح˘صصلأ
نم .صسور˘ي˘ف˘لأ ي˘صشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل

صضاير روصسيفوربلأ حصضوأأ هتهج
د˘˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘صضع يوا˘˘ي˘˘ه˘˘˘م
ةدم نأأ، انوروك صسوريف ةعباتمو

تأءأرجإا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ا˘مو˘ي51ـلأ
ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
لاقتنأ ةرتف يه ،أرخؤوم ةموكحلأ
فصشكلأو ءاصصحإلأ ةدمو ىودعلأ

يوايهم لاقو.رجح˘لأ ة˘عا˘ج˘ن ن˘ع
نأأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف

01 ذ˘ن˘م ه˘ب ل˘م˘ع˘لأ م˘˘ت˘˘ي ءأر˘˘جلأ

نم42 ةياغ ىلإأ يراجلأ ربمفون
فقوتم ءيصش لكو، رهصشلأ صسفن

بصسح˘بو.تأءأر˘جإلأ ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘˘ع
هذ˘˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف، ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تأذ
،ا˘هد˘حو˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ تأءأر˘˘جإلأ
ةيعوتب اهقافرإأ ةرورصض ىلإأ ايعأد
مأرتحأ لجأأ نم،نينطأوملل ةريبك
يدا˘ف˘ت˘ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ

ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف.ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلأ
هقل˘ق ن˘ع يوا˘ي˘ه˘م رو˘صسي˘فور˘ب˘لأ
تلا˘ح˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ عا˘˘ف˘˘ترلأ ءأزإأ
د˘ق يذ˘لأو، تا˘ي˘فو˘˘لأو ة˘˘با˘˘صصإلأ
مأرتحأ مدع ةلاح يف ايثراك نوكي
نأأ ىلإأ أريصشم، ةي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

ظاظتكأ يف ببصست عافترلأ أذه
ع˘˘جرأأ ثي˘˘ح ,تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لأ
ىلإأ صسوريف˘ل˘ل ل˘هذ˘م˘لأ را˘صشت˘نلأ
نواهت أذكو هتيكمانيد يف رييغتلأ
يف تاعمجتلأ ةرثكو نينطأوملأ
ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب.تÓ˘ح˘م˘˘لأو قأو˘˘صسألأ
هنأأ يواهم اصضر روصسيفوربلأ ىري
ي˘ف ة˘صسأرد˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت أا˘ط˘خ˘لأ ن˘م
ةجاحب ذيمÓتلأ نأل يلاحلأ تقولأ
ىلع اظافح مهميلعت ةلصصأوم ىلإأ

أريصشم، ةيلقعلأو ةيصسفنلأ مهتحصص
ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ نأا˘˘ب
ءا˘بو ي˘صشف˘˘ت د˘˘صصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

ةرأزو ع˘م ا˘ي˘لا˘ح ق˘صسن˘ت ا˘˘نورو˘˘ك
ةيفلخ ةفرعم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
يف أرخؤو˘م ة˘ل˘ج˘صسم˘لأ تا˘با˘صصإلأ
ةرطيصسل أذهو يصسردملأ طصسولأ

د˘يد˘صشت لÓ˘خ ن˘م ع˘صضو˘لأ ى˘ل˘˘ع
.يحصصلأ لوكوتوربلأ قيبطت
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نييÓم4 نم رثكأأ رئأزجلأ تلجصس

01% مهن˘م ،ير˘كصسلا˘ب با˘صصم

41 ن˘ع م˘هرا˘م˘عأأ ل˘ق˘ت ل لا˘ف˘طأأ

.لمأوحلأ ءاصسنلأ نم ٪01 و، اماع
رأد يف صصتخملأ بيبطلأ بصسحو
يناغلأ د˘ب˘ع» رو˘ت˘كد˘لأ ،ير˘كصسلأ
نم رثكأأ لجصسو ،«بيط  يوأدفلب

يف يركصسلاب باصصم نييÓم4

لثمت يتلأ ةبصسنلأ ٪01 .رئأزجلأ

نع مهرامعأأ لقت نيذلأ لافطألأ

ءاصسن˘لأ ل˘ث˘م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ًما˘ع41

هتاحيرصصت بصسحو .٪01لمأوحلأ

دد˘ع غ˘ل˘˘ب،0102 ما˘ع ي˘ف˘˘ف

نويلم8.2 ي˘لأو˘ح ى˘˘صضر˘˘م˘˘لأ

تأونصس01 لÓخ يفو .صضيرم

ةنصس ٪05 ةبصسنب مقرلأ فعاصضت،

يدعاصصت ى˘ن˘ح˘ن˘م و˘هو،9102

ام ،قل˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘مو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ع˘ير˘صس

نم ناكصسلأ نم ٪21 ةباصصإأ لثمي

ةهج نمو .يركصسلل يناثلأ عونلأ

نأأ ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخألأ ح˘˘˘˘صضوأأ ،ىر˘˘˘˘خأأ

يأأ،2 عونلأ نم يركصسلأ ىصضرم

،ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلأ دد˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م 09٪

رأرغ ىلع ،طقف اًصصأرقأأ نولوانتي

لوألأ عونلأ نم نيباصصملأ كئلوأأ

.نيلوصسنألأ مهجÓع نوكي يذلأ

00031 يلأوح فاصشتكأ مت دقو

امنيب، نآلأ ىتح يركصسلاب صضيرم

ةلاح004 يلأوح لي˘ج˘صست م˘ت˘ي

ل˘ك ر˘كصسلأ ى˘صضر˘م ن˘م ةد˘˘يد˘˘ج

تل˘ف˘ت˘حأ د˘ق˘ف، ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘لو .ما˘˘ع

ربمفون41 ةعمجلأ موي رئأزجلأ

صضرم ةحفاكمل يم˘لا˘ع˘لأ مو˘ي˘لا˘ب

41 موي فداصصي يذلأو ،يركصسلأ

.ربمفون
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ة˘ب˘قأر˘م ة˘ح˘ل˘صصم ة˘˘صسي˘˘ئر تف˘˘صشك
دهعمب ةيجولو˘ي˘ب˘لأ دأو˘م˘ل˘ل ةدو˘ج˘لأ
ةروقرق نب ةيزوف ،رئأزجلأ ،روتصساب
ل دهعملأ نأأ ةيعأذإأ تاحيرصصت يف،
حمصست يتلأ تايناكمإلأ ىلع رفوتي
دصض حاقللأ ةدوج نم دكأاتلأ نم هل
ةيزو˘ف تد˘كأأو .«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف
يتلأ تاحاقللأ ةفاك نأأ ،ةروقرق نب
عصضخت جراخلأ ن˘م ا˘هدأر˘ي˘ت˘صسأ م˘ت˘ي
اهل حنم˘تو ة˘ق˘ي˘قد ة˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قأر˘م˘ل
اهعصضو اهدعب متيل ةقباطملأ ةداهصش
ل ه˘˘نأأ ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘كأأو ،قو˘˘صسلأ ي˘˘ف
ريغ ةينطولأ قوصسلأ يف حاقلل دوجو
نأأ ىلإأ تراصشأأ امك ةبقأرملل عصضاخ
ةريبك ةيلوؤوصسمو ةمهم ةيلمعلأ هذه
تاحاق˘ل˘لأ ل˘ك بقأر˘ن» :تلا˘ق ثي˘ح,

يتلأ ةيجولويبلأ دأوملأ و لاصصمألأو
ةب˘قأر˘م ي˘هو ن˘طو˘لأ صضرأل ل˘خد˘ت
دأو˘م˘لأ ة˘ب˘قأر˘˘م ر˘˘ب˘˘خ˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ده˘ع˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لأ
ىلع ديحولأ ر˘ب˘خ˘م˘لأ و˘هو رو˘ت˘صسا˘ب
تاحاقللأ بقأرنو ينطولأ ىوتصسملأ
ل˘ك بصسحو ا˘ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘صسم ل˘˘ك ي˘˘ف
لو اهتيلاعف ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ
قوصسلأ يف حاقل يأأ عصضو عيطتصسن
دب لو كلذ عنمي نوناقلأو بقأري مل
حاقللأ أذه عصضول ةقباطم ةداهصش نم

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ةدا˘ف˘ت˘صسأو قو˘صسلأ ي˘ف

درو˘ت˘صسن ا˘مد˘ن˘ع «:تع˘با˘˘تو ،«ه˘˘ن˘˘م

يف بلطن ة˘صصقا˘ن˘م˘ب ءأو˘صس حا˘ق˘ل˘لأ

صصئاصصخ˘لأ د˘يد˘ح˘ت طور˘صشلأ ر˘ت˘فد

اصضيأأو حاقللأ أذهب ةصصاخلأ ةينقتلأ

قفأري يذلأ فلملأ يأأ ةينقتلأ قئاثولأ

ةفاك ىلع رفوتي يذلأو حاقللأ أذه

حاقل نوكي املو ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت

ةيرور˘صضلأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ع˘صضن د˘يد˘ج

دا˘ت˘ع˘لأ ا˘ن˘يد˘ل ل˘هو ا˘نأو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع

ل˘م˘ع˘ن أر˘فو˘ت˘م ن˘كي م˘ل نإأو مزÓ˘لأ

عطتصسن مل ةلاح يفو هريفوت ىلع

اهنكمي يتلأ و ةيودي تاينقت عصضن

يتلأ جئاتنلأ صسفن ابيرقت انيطعت نأأ

يفو. «نومملأ وأأ جتنملأ انل اهلوقي

ةيرصشبلأ تأربخلاب تدا˘صشأأ ا˘ه˘ث˘يد˘ح

لاجملأ يف نيصصتخملأو تأءافكلأو

،تاحاقللأ ةدوج ةبقأرمب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لأ

دأومو تايناكمإلأ بايغ رأرغ ىلع

ىلإأ ةجاحلأ تزربأأو .ةنيعم ةيصساصسأأ

يهاصضت يتلأ تايناكمإلأ و لئاصسولأ

و نيجتنملأ اهيلع رفوتي يتلأ كلت

ةدوج ةبقأرم نأل تاحاقلل نينومملأ

يه ةيجولوي˘ب˘لأ دأو˘م˘لأو تا˘حا˘ق˘ل˘لأ

ل˘با˘ق˘ي نأأ د˘ب لو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لوؤو˘صسم

ةرفو˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘صضإأ ل˘ئا˘صسو˘ب ر˘مألأ

ةب˘قأر˘م ى˘ل˘ع د˘عا˘صست ي˘ت˘لأو ا˘ي˘لا˘ح

ىلع ةثدحتملأ تدكأأو.ةديج ةيعون

تابلطتملأو لئاصسولأ ريفوت ةرورصض

لÓ˘خ ن˘م ،كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لأ

ل˘كا˘ي˘ه˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ

ليهأاتو م˘كح˘ت˘لأ قر˘طو تأد˘ع˘م˘لأو

.مهريطأاتو نيفظوملأ

فيطضس

تاباصصإلا ددعل لصصاوتم عافترإا
 ةيلولا تايفصشتصسمب انوروك سسوريفب

˘ما˘يألإ لÓ˘خ Ó˘ضصإو˘ت˘م ا˘عا˘ف˘˘ترإ، ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس ة˘˘يلو تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم تل˘˘ج˘˘ضس
ايموي لبقتضست لإزت ل و انوروك سسوريفب تاباضصإلإ ددع يف ةيضضاملإ
و دضصرب ةفلكملإ ةيرإزولإ ةنجللإ تنلعأإ و. ىضضرملإ نم ةريبك إدإدعأإ

انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإإ07 ليجضست نع ،انوروك ءابو ةعباتم

دهضشت امك ،لبق نم لجضسي مل يضسايق مقر وه و، ةيضضاملإ ةعاضس42 لÓخ
تلاحلإ ددع يف عافترإ و ظاظتكلإ نم ةلاح ةتضسلإ ةيلولإ تايفضشتضسم
تلاح ليجضست بناج ىلإ ي˘ح˘ضصلإ لز˘ع˘لإ ح˘لا˘ضصم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘ضضخ˘ت ي˘ت˘لإ
ةيضسيضسحتلإ تÓمحلإ نم مغرلاب إذه يتأاي .ايموي ءابولإ ببضسب تايفولإ

ةيلولإ تايدلب لك ىوتضسم ىلع حلاضصم ةدع اهب موقت يتلإ ةيعوتلإ و
لوإ تقلطنإ امك تايدلبلإ و رئإودلإ حلاضصم و ينطولإ نملإ حلاضصم ىلع
عرإوضشو ءايحإ ميقعتل فيطضس ةنيدم ىوتضسم ىلع ميقعتلل ةعضسإو ةلمح

ةرا˘˘ضشإإ ىط˘˘عأإ يذ˘˘لإ ة˘˘يلو˘˘لإ ي˘˘لإو رو˘˘ضضح تفر˘˘ع و ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضس ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
ةكراضشمب إذهو ةينمألإو ةيندملإ ةيل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘ضسلإ ة˘ق˘فر ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نإ

عاطق ،ةيندملإ ةيامحلإ ينطولإ نمألإ ، ينطولإ كردلإ ،ةيدلبلإ حلاضصم
تاضسضسؤوملإو يندم˘لإ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لإ تا˘ي˘لا˘ع˘ف ، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ لا˘غ˘ضشألإ ، تا˘با˘غ˘لإ
تايلمعلإ هذه ميمعت ىلع يلإولإ دكأإو. نيعوطتملإ فلتخمو ةيمومعلإ

سسم دضصق تايدلبلإ نيب نماضضتلإ زيزعتو عرإوضشلإو ءايحلإ فلتخم ىلع
ةيضسيضسحتلإ تايلمع˘لإ ل˘ي˘ع˘ف˘ت ىل˘ع سصر˘ح˘لإ ع˘م ة˘يلو˘لإ ق˘طا˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج
.ءابولإ إذه ىلع ءاضضقلإ ةياغ ىلإإ ةيوعوتلإو
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ةيئاقولإ ريبإدتلإ راطإإ يف جردنت

قلغ تارارق4 ردصصي فيطصس يلاو
انوروك سسوريف يصشفت نم ةياقولل

جردنت ةيميظنت تإرإرق ةعبرأإ، فيطضس ةيلو يلإو سسمأإ ءاضسم ردضصأإ
يف يتأاي، انوروك سسوريف راضشتنإ نم دحلل ةيئاقولإ ريبإدتلإ راطإ يف
ميلقإ ربع ةدجإوتملإ تاضضايرلإ ةددعتملإ تاعاقلإ عيمج قلغ اهتمدقم
و، هيفرتلإ تإءاضضف و مامجتضسلإ و ةيلضستلإ نكامأإ عيمج قلغ و، ةيلولإ

ديدحت ىلإإ ةفاضضإلاب و، ةيفاقثلإ زكإرملإ و بابضشلإ رود عيمج قلغ إذك
ميلقإإ عيمج ىلع تإرإرقلإ هذه قبطتضس و رجاتلإ سضعب طاضشن تاقوأإ

سسمإ تلجضس فيطضس ةيلو نأإ ركذلاب ريدج. ءانثتضسإ نود فيطضس ةيلو

ماقرألإ ىلإإ رظنلاب يضسايق مقر وهو انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإ07
ةبترملإ لتحت فيطضس ةيلو لإزت ل و، ةيضضاملإ رهضشلإ لÓخ ةلجضسملإ
ىو˘ت˘ضسم˘لإ ىل˘ع ة˘ل˘ج˘ضسم˘لإ تا˘با˘ضصإلإ دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإإ ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بإر˘˘لإ
رئإزجلإ ةيلو نم لك دعب، اندÓبب ءابولإ راضشتنإ ةيإدب ذنم ،ينطولإ
.نإرهو و ةيدلبلإ و ةمضصاعلإ
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Óبقتضسم اهريفوت ىلع لمعيضس

«انوروك» حاقل ةدوج ةبقارم نم هنكمت يتلا تايناكمإلا كلمي ل روتصساب دهعم

ةنضس41 نم لقأإ لافطأإ مهنم ةئاملاب01

  يركصسلا سضرمب ةباصصإا نييÓم4 نم رثكأا يصصحت رئازجلا

مهيفاعت تبثت ةيبط ةداهضش ميدقت دعب لإإ مهلمع فانئتضسإ نم نيباضصملإ عنمت ةيبرتلإ ةرإزو

انوروك سسوريفب باصصي ذاتصسأا لكل رجألا ةعوفدم ةلطع
ةتقؤوم ةفصصب روغصشلا دصسل يمومعلا فيظولا حلاصصم عم قيصسنتلاب متيصس مهفÓختصسا ^
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ةميلعت ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ترد˘صصأأ

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ةذ˘˘تا˘˘˘صسألأ صصخ˘˘˘ت

وأأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ

يلزنملأ رجحلأ تأءأرجإأ نم نيديفتصسملأ

مهقح اهيف دكؤوت ،ةيبط تأداهصش ىلع ءانب

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسأ ة˘ل˘ط˘ع ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ ي˘˘ف

ل ةئفلأ هذه نأأ ىلع ةددصشم ،رجألأ ةعوفدم

ميدقت دعب لإأ لمعلأ فانئتصسأ اهل نكمي

نم ايئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘فا˘ع˘ت تب˘ث˘ت ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ه˘صش

ةميلع˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ته˘جوو .صضر˘م˘لأ

ح˘ن˘م˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
ةعوفدم Óطع عاطقلأ لامعو نيملعملل
صسوريفلاب مهتباصصإأ توبث لاح يف رجألأ

قيصسنتلاب مهبصصانم فÓختصسأ متي نأأ ىلع
د˘صسل ي˘مو˘م˘ع˘لأ ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم ع˘˘م
ىلإأ ةتقؤوم ة˘ف˘صصب ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ رو˘غ˘صشلأ

.صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ
تر˘مأأ د˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘لو
تا˘با˘صصإلأ ءا˘صصحإا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
يصسردملأ طصسو˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
نيباصصملأ ءامصسأاب ةمئاق ليجصست لÓخ نم
دكأاتلأ ةرورصض ىلع تددصشو صسوريفلاب

ة˘ح˘صص تب˘ث˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ق˘˘ئا˘˘ثو دو˘˘جو ن˘˘م
دق ليوهت يأل ايدافت ةلجصسملأ ةيعصضولأ
ة˘ي˘قأد˘صصم˘لأ ى˘ل˘ع ا˘صصر˘حو ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘˘ي
.ف˘˘قأو˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لأ

د˘ق، ة˘ي˘ئأد˘ت˘بإلأ صسرأد˘م˘لأ و˘م˘ل˘ع˘˘م نا˘˘كو

ةيجاجتحأ ةفقو ،ربمفون61 نينثإلأ أومظن
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ن˘طو˘لأ ن˘م تا˘يلو ةد˘˘ع ي˘˘ف
نيملعملأو ذيمÓتلأ ح˘ن˘م˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو
امك.هدصض يحصصلأ لوكوتورب˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘تو
قحب مهتفقو لÓخ نم ةيبرتلأ لامع بلاط
تأدايعلأ يف ي˘نا˘ج˘م˘لأ ي˘ح˘صصلأ ل˘ف˘كت˘لأ

عا˘ط˘ق˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأو ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ
تأرا˘ب˘ت˘خأ ءأر˘جإأ رأر˘غ ى˘ل˘ع، ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لأو
صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل «رآأ.ي˘˘صس.ي˘˘ب«ـلأ

قلعتت ىرخأأ بلاطم بناج ىلإأ91.-ديفوك
نم.ةيعوبصسألأ ةلطعلأو يعاصسلأ مجحلاب

ةيبرتلأ لامعل ينطولأ داحتلأ برعأأ هتهج
يف هت˘ي˘ن ن˘ع ،ف˘ي˘ط˘صس عر˘ف،ن˘يو˘كت˘لأو
هقلق نع أربعم دحأو مويل صسيردتلأ قيلعت

اهيف صسرامي يتلأ ةيحصصلأ فورظلأ لوح
ةجوملأ لظ يف ةصصاخ ،مهلمع ةذتاصسألأ
يئاقولأ ماظ˘ن˘لأو ءا˘بو˘لأ را˘صشت˘نل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
.صسرأدملأ هيف طبختت يذلأ صشهلأ

ءافضش ةلاح116 و ةافو81 ليجضست ىلإإ ةفاضضإلاب

سسوريفب ةباصصإا فلألا زواجتت ةليصصحلا
ةحئاجلا ةيادب ذنم ةرم لوأل انوروك

طصسو ةافو631و انوروك سسوريفب ةباصصإا00001 براقي ام ليجصست ^
ةحصصلا عاطق يينهم

،ةرم لوألو رئإزجلإ يف انوروك سسوريفب تاباضصإلإ ةليضصح تزواجت
ةعاضس42 ـلإ لÓخ تاباضصإإ2001 ليجضست دعب كلذو ،فلألإ ةبتع

ة˘يإد˘ب ذ˘ن˘م ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف تا˘با˘ضصإلإ دد˘ع كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لإ
مت امك.ةلاح19596 ىلإ يضضاملإ يرفيف رهضش رئإزجلإ يف ةحئاجلإ

ددعلإ غلبيل،ةد˘يد˘ج ةا˘فو81 ليجضست ليج˘ضست ،ةر˘ت˘ف˘لإ سسف˘ن لÓ˘خ
اضضيرم116 لثامت امنيب .ةافو ةلاح6812 ىلإإ تايفولل يلامجإلإ
اضضيرم93 دجإوتي نيح يف99654. ىلإإ يلامجإلإ عفتريل ،ءافضشلل

تا˘ضسضسؤو˘م˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةز˘كر˘˘م˘˘لإ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لإ ح˘˘لا˘˘ضصم ىو˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع
سسي˘ئر ف˘ضشك ،قا˘ي˘ضسلإ تإذ ي˘فو .ير˘ئإز˘ج˘لإ ر˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسلإ
، طبإرم سسايلإ روتكدلإ ،ةيمومعلإ ةحضصلإ يضسراممل ةينطولإ ةباقنلإ
براقي ام ليجضست مت ،نطولإ سضرأإ ىلع انوروك سسوريف روهظ ذنم هنأإ
لامع نم ةافو ةلاح631 ىلإإ ةفاضضإإ ةلمتحم ةباضصإإ ةلاح00001
نو˘˘ضصت˘˘خ˘˘م ،نو˘˘ضضر˘˘م˘˘م ،نو˘˘ما˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأإ ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘تر ل˘˘˘ك˘˘˘ب عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لإ
رذ˘ح دد˘ضصلإ إذ˘ه ي˘˘فو.تإرا˘˘طإإ ،نإو˘˘عأإ ،نود˘˘عا˘˘ضسم ،نو˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسإ
اهنأإ إدكؤوم ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ ة˘لا˘ح˘لإ ن˘م ط˘بإر˘م سسا˘ي˘لإ رو˘ت˘كد˘لإ

نم ديزمب يل˘ح˘ت˘لإ ةرور˘ضض ىلإإ ا˘ي˘عإد م˘قا˘ف˘ت˘لإو رو˘هد˘ت˘لإ و˘ح˘ن ر˘ي˘ضست
ةينعملإ تاطلضسلإ نع ةرداضصلإ ةيئاقولإ تإءإرجإلإ ذاختإو ةظقيلإ

تقو عرضسأإ يف ةيامحلإ لئاضسو ريفوت ةرورضض ىلإإ اعد امك .ةيدجب
ةينبلإ فع˘ضض ىل˘ع ءو˘ضضلإ ة˘با˘ق˘ن˘لإ سسي˘ئر ط˘ل˘ضس ر˘ي˘خألإ ي˘فو.ن˘ك˘م˘م
،ينطولإ بإرتلإ لماك ربع تايفضشتضسملإ عيمج ىوتضسم ىلع ةيحضصلإ

نيضسحتو عاطقلإ لامعل ىوضصقلإ ةيامحلإ ريفوت ةرورضض ىلع إرضصم
ن˘ي˘با˘ضصم˘لإ لز˘ع ة˘ي˘غ˘ب ا˘يرود م˘ه˘ضصح˘ف ىلإإ ة˘فا˘˘ضضإإ ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع فور˘˘ظ
.سسوريفلإ راضشتنإ نم دحلل ،مهتياعرو
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شسيئر اهسسأارت ةينلع ةسسلج يفو
,ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ريزو روسضحب و نينسش ناميلسس
مسساق˘ل˘ب ,ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا

عم تاقÓعلا ةر˘يزوو ي˘تا˘م˘غز
م˘˘ت راوز˘˘ع ة˘˘م˘˘سسب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لا
يذلا عورسشملا  ىلع تيوسصتلا
,فاطتخلا لاكسشأا عيمج مرجي
ف˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسم را˘˘طإا ي˘˘ف
عم ينطولا عيرسشتلل رمتسسملا
فاطتخلا مئارج لاكسشأا روطت
ن˘مألا˘ب ا˘سسا˘˘سسم ل˘˘كسشت ي˘˘ت˘˘لا
يذلا شصنلا اذه نمسضتيو .ماعلا

تابو˘ق˘ع ,ةدا˘م45 ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج
ن˘˘ج˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سصت ةدد˘˘˘سشم
بسسح كلذو ,ماد˘عإلاو د˘بؤو˘م˘˘لا

راثآلاو بكترملا لعفلا ةروطخ
ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ,ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘˘م˘˘لا
لسصت دق يتلا ةيلاملا ةمارغلا
امك .يرئازج رانيد ينويلم ىلإا
فورظ˘لا عور˘سشم˘لا تاذ دد˘ح˘ي
د˘يد˘سشت ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ف˘سص شصخ˘ت ي˘ت˘لاو ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا
ددحي امك .ةيحسضلا وأا لعافلا

ةبوق˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘ف˘ع˘م˘لا راذ˘عألا
يتلا اهل ةففخملا راذعألا اذكو
باقعلا نم ءافعإلا اهيلع بترتي
يف كلذو ةبوقعلا شضيفخت وأا

,فاطتخÓل يئاقلتلا ءاهنإلا ةلاح
ةيحسضلا ةيامح هنأاسش نم ام وهو
لودعلا ىلع لعا˘ف˘لا ع˘ي˘ج˘سشتو

اذ˘ه˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو .ة˘م˘ير˘ج˘لا ن˘˘ع
ةماعلا ةباينلل نكمي ,عورسشملا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ىو˘˘عد˘˘لا كير˘˘ح˘˘ت
.ىوكسشلا بايغ يف ىتح ايئاقلت

تائيهلاو تايعمجلل قحي امك
قوقح ةيامح لاجم يف ةطسشانلا
,شصنلا تاذ ىسضتقمب ,ناسسنإلا

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ىو˘كسش م˘يد˘˘ق˘˘ت
فر˘ط˘ك شسسسأا˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا

.شضيوعتلاب ةبلاطملا عم يندم
تاذ شصسصخ ,ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ايا˘ح˘سض ة˘يا˘م˘ح˘ل Ó˘سصف شصن˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو فا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘خلا
ي˘˘ح˘˘سصلا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ى˘لإا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو
ر˘ي˘˘ي˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بنا˘˘ج
ا˘م˘ي˘فو .ءا˘سضق˘لا ى˘لإا م˘ه˘ئو˘ج˘˘ل
نإاف ,ي˘ئا˘قو˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ي˘لو˘ت ى˘ل˘˘ع شصن˘˘ي عور˘˘سشم˘˘لا
ةينطو ةيجيتارتسسا عسضو ةلودلا
فاطتخلا ةم˘ير˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
غاسصت ةيلحم تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ذ˘˘ف˘˘ن˘˘˘تو
عمتجملا ةكرا˘سشم˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘يا˘قو˘لا ل˘م˘سشت ا˘م˘ك.ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
راذنإلاو ةظقي˘لا تا˘ي˘لآا دا˘م˘ت˘عا

ءار˘˘˘جإاو ر˘˘˘كب˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشكلاو
فده˘ب ا˘ه˘با˘ب˘سسأا لو˘ح تا˘سسارد
عسضو عم اهباكترا عفاود مهف
لوح ي˘ن˘طو ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ما˘ظ˘ن

ل˘˘جأا ن˘˘م فا˘˘ط˘˘ت˘˘خلا م˘˘˘ئار˘˘˘ج
ةفلكملا تائيهلا لمع ليهسست
.ةياقولاب
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ةطراخ داد˘عإا ر˘ئاز˘ج˘لا تحر˘ت˘قا

فادهأل ة˘ب˘كاو˘م ةد˘يد˘ج ق˘ير˘ط

يف لوحتلا راسسمو ملسسلا قافتا

ةقفارمب اهمازتلا ًةدد˘ج˘م ،ي˘لا˘م

دد˘جو .را˘سسم˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘م

,ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا ر˘˘˘يزو

رئازجلا مازتلا موداقوب يربسص

ةيغب يلاملا بعسشلا بناج ىلإا

ةحلاسصملاو مÓسسلا قافتا ذيفنت
ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا ي˘لا˘˘م ة˘˘لود ي˘˘ف
موداقوب حرسصو .رئازجلا راسسم

14 ـلا ةرود˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لÓ˘˘خ

قاف˘تا ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘يدا˘ع˘لا
وكا˘ما˘ب ي˘ف ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا مÓ˘سسلا
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا دد˘˘جا» Ó˘˘ئا˘˘ق (ي˘˘لا˘˘˘م)
دوهج ىلع فرسشت يتلا ,رئازجلا
ةنجل ةسسيئر و ةيلودلا ةطاسسولا

˘˘˘مÓ˘˘˘سسلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا ة˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

يف ام لك لمعب ,ةحلاسصملاو
ذيفنت يف رار˘م˘ت˘سسÓ˘ل ا˘ه˘ع˘سسو
ة˘ل˘حر˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ قا˘˘ف˘˘تلا
ر˘˘˘˘يزو ر˘˘˘˘كذو .«ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسح˘˘˘˘لا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
شسيئر اهي˘لو˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هألا˘ب»
نوبت ديجملا دبع ,ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يذلا قافتلا دونب ةفاك قيبطتل
حمسست يتلا ةديحولا ةادلا ربتعي
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ي˘˘لا˘˘م ة˘˘لود˘˘ل

و ةمادتسسم ة˘ف˘سصب ا˘هرار˘ق˘ت˘سسا
يتلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘فر
شصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘بو .«ا˘ه˘ه˘جاو˘ت
يتلا ر˘ئاز˘ج˘لا نا» مودا˘قو˘ب لا˘ق
رارقتسسل ةريبك ادوهج ترخسس
و قافتلا عيقوت لÓخ نم يلام
اذه رارقتسسا ىلع ظافحلا ةيغب
ر˘ه˘سشألا لÓ˘خ ق˘ي˘ق˘سشلا د˘ل˘˘ب˘˘لا
ةلحرملا ةقفارمب مزتلت ةريخلا
.«ةيراجلا ةيلاقتنلا

¯ ¥.Ω
د˘م˘ح˘م م˘جا˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو فر˘˘سشأا

بيسصنت ىلع شسمأا لوأا ،باقرع
ا˘سسي˘ئر ي˘مار˘ح ر˘خ˘سص د˘م˘˘ح˘˘م
يعانسصلا عمجمل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م
«ر˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ن˘م» ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ف˘ير˘سش ر˘ها˘ط ـل ا˘ف˘ل˘˘خ (لا˘˘ن˘˘م)
لÓ˘˘خ ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘فو .ة˘˘قرارز
ريدملا شسيئرلا بيسصنت مسسارم
مت هنأا باقرع دكأا ديدجلا ماعلا
يف هتبرجت مكحب يمارح رايتخا

رييسست يف اميسسل عاطقلا اذه
يتلا كل˘تو ىر˘ب˘كلا ع˘يرا˘سشم˘لا
.تاكارسشلا راطإا يف تزجنأا

دلقن نأاو هل قبسس يدلا يمارح
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا ما˘˘ه˘˘م
ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘˘سشل˘˘ل
فرسشأا ،ةي˘سسا˘ح˘ن˘لاو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا

قÓطا ى˘ل˘ع ه˘ما˘ه˘م ر˘خأا لÓ˘خ
ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ةرÓ˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم
،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘˘ب

تا˘كر˘سش ةد˘ع ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأاو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
اده ىلع ةققحملا ةرهابلا جئاتنلا
جا˘ت˘نا ي˘ف عور˘˘سشلا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا

،7102ا ة˘ن˘سس ح˘ي˘ل˘سست˘لا د˘يد˘˘ح

9102. يريدقتلا دعوملا لبق
شصخسش يف باقرع ريزولا ةقث

عيراسشملا نمسض جردنت يمارح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هرار˘˘˘قإا دو˘˘˘ن» ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

هتلجعب عفدلل عاطقلا ىوتسسم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل حا˘م˘سسلاو
داو˘م˘لا كÓ˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.باقرع لوقي ،«اي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘لوألا
بسسح ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت

ليو˘ح˘ت را˘طا ي˘ف ءا˘ج ،با˘قر˘ع
عمجملا ميظنت ةداعإاو حÓسصإاو
اعمجم» هلعجو لانم يعانسصلا
ةر˘طا˘ق ح˘ب˘سصي ى˘ت˘ح ن˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
ع˘˘سضو˘˘ب ،«م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل
نييلخاد ءاربخ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
فر˘˘سصت تح˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خو

ة˘م˘ه˘م˘ب نو˘ع˘ل˘ط˘سضي ع˘م˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع ادد˘سشم ه˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإا

هذ˘ه رو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ةرور˘˘سض
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
.ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ا˘هرا˘طإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس يد˘لاو ي˘مار˘˘ح
ن˘م » ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عا

يو˘ق ع˘م˘ج˘م ثاد˘ح˘ت˘سسا لÓ˘خ
ةيجيتار˘ت˘سسا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق
قيرط نع ،ةموكحلاو ةرازولا
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘˘طرا˘˘˘خ داد˘˘˘عإا
لسصوتلا دسصف ،ريسصقلا ىدملا
زا˘ج˘نإل ي˘ل˘ع˘ف˘لا قÓ˘˘طإلا ى˘˘لإا
لمسشت و .«ةيتايلمعلا تاءارجإلا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي ،تاءار˘˘˘˘جإلا ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه
ج˘مار˘ب ثع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘مار˘˘ح
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلا

اذك و عمجملا تاسسسسؤوم ةفاك
لÓ˘غ˘ت˘سسل ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘طإلا
و ة˘ق˘فار˘م ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،بهذ˘˘لا
مهنيكمت لجأل با˘ب˘سشلا ر˘ي˘طأا˘ت

تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف م˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
رمألا قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك .لÓ˘غ˘ت˘سسلا
مجنم لÓغتسسا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘يلو) تÓ˘ي˘ب˘ج را˘غ˘ل د˘يد˘ح˘لا
و كنز˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م و (فود˘˘˘ن˘˘˘ت
روز˘˘ي˘˘مأا يداو˘˘ل تا˘˘ف˘˘سسو˘˘ف˘˘˘لا
لوؤوسسملا در˘ط˘ت˘سسا و .(ة˘يا˘ج˘ب)
ذيفن˘ت˘ب مو˘ق˘ن˘سس » لو˘ق˘ي ه˘سسف˘ن
و بيقنت لئاسسو يروف لكسشب
ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا داو˘م˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
قوسسلا بلطل ةباجتسسلا فدهب
و ةيلولا داوملا ىلع ةينطولا

نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ا˘هدار˘ي˘ت˘سسا ف˘˘قو
ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘سس ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘˘ك»
ل˘م˘˘ع بسصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خ فد˘˘ه˘˘ب
ريفوت و  ةرسشابم ريغ و ةرسشابم
ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘لوأا داو˘˘م
درطتسساو .«ةين˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
اذ˘ه˘ب˘ف » لو˘ق˘ي نأا˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
يف ةمهاسسملا اننكمي ،لكسشلا

.«ةينطولا ةورثلا قلخ

مإدعإلإو دبؤوملإ نجشسلإ ىلإإ لشصت ةددششم تابوقع

 ةيبلغألاب نوقداصصي باونلا
 فاطتخلا مئارج نم ةياقولا نوناق ىلع

سضراعملإ حانجلإ هدقع يذلإ عامتجإلإ دعب

طرافلإ ربوتكأإ42 موي

نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا لخاد ماصسقنا

لدعلا ريزو لصساري ششاعزم رينم حانجو
ريزو،ششاعزم رينم حانج،نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا ءاسضعأا لسسار

و ةريطخلا تازواجتلاب هوفسصو امب ديدنتلل ،ماتخألا ظفاح لدعلا

ذيفنت فدهب ءاسضعألا شضعب اهبكترا يتلا,ةينوناقلا تاقورخلا

شسيئر نم ةقثلا بحسسو ,ةيعرسشلا ةينطولا ةفرغلا ىلع بÓقنا

.رينم ششاعزم ذاتسسألا ،ايعرسش بختنملا نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا

ام ةحوتفملا مهتلاسسر يف نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا ءاسضعأا درسسو

تعقو يتلا ةينوناقلا تاقورخلا ىتح و هلوسصح ةيفيك و عقو

حانجلل عامتجا لوأا دقع خيرات0202, ربوتكأا42 نم ةيادب

ءاسضعألا ةوعد شصخي اميف ةفرغلا نيناوق مارتحا نود شضراعملا

ءاسضعألا دّدنو.ةلاسسرلا شصن بسسح ينوناقلا باسصنلاو ،عامتجإÓل

مكحلا ذيفن˘ت تا˘قور˘خ˘ب هو˘ف˘سصو ا˘م˘ب ة˘لا˘سسر˘لا ي˘ف نو˘ع˘قو˘م˘لا

،ةمسصاعلا رئازجلل ةيرادإلا ةمكحملا نع رداسصلا يلاجعتسسلا

يئاسضقلا رسضحملل ةسضماغلاـب اهتفسصو يتلا تافرسصتلا ةجيتن

ءاسضعألا بلط ،ريخألا يفو .يلاجعتسسلا رمألا ذيفنتب فلكملا

حتفب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو نم ،ةلاسسرلا ىلع نوعقوملا

.شسبللاو شضومغلا فسشكل ةيسضقلا يف قيقحت

S°∏«º.±

قئاثولإ ريوزتو حلشسملإ ريغ عمجتلإ ىلع سضيرحتلإ ةمهتب

دادح حوبر نيدت شسيار دارم رئب ةمكحم

اذفان انجصس نيماع ةبوقعب
يف نيماع شسبحلاب مكح شسيار دارم رئب ةمكحمب يسضاق ردسصأا

يلع قباسسلا لامعألا لجر قيقسش ،حوبر وعدملا ،دادح رمع قح

داحتل قباسسلا شسيئرلا .جد00002 ـب ةردقم ةيلام ةمارغو ،دادح

حلسسملا ريغ عمجتلا ىلع شضير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب م˘كو˘ح ة˘م˘سصا˘ع˘لا

تمت دقف ،ريكذتلل .ةينطولا ةدحولا شضيوقتو قئاثولا ريوزتو

ةمكحمب ةيئازجلا ةفرغلا لبق نم ربمفون3 موي حوبر ةئربت

دمحم نم لك بناج ىلإا ،دادح يلع هقيقسش ةيسضق يف رئازجلا

لجر يسسيئرلا مهتملا ىلع مكح اميف ،دادح نايزمو نايفسسو

هكÓمأا ةرداسصم عم اذفان اسسبح ةنسس21 ـب دادح يلع لامعألا

.ةيكنبلا هتاباسسحو

S°∏«º.±

قوشسلإ تايجاحل ةباجتشسإ

 نيوكتلا بعصش ديدحتل ةطلتخم ةنجل

ةيوقاطلا ةعاجنلا لاجم يف
شسمسش ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنلا ريزو نم لك قفتا

ةحيرف نب مايه نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو روتيسش نيدلا

نم نيسصسصختمو ءاربخ نم نوكتت ةطلتخم ةنجل بيسصنت ىلع

ةيولوألا تاذ نيوكتلا بعسش ديدحت ةمهم اهيلإا لكوت نيعاطقلا

نايب قفوو .ةددجتملا تاقاط˘لاو ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘عا˘ج˘ن˘لا لا˘ج˘م ي˘ف

راطإا يف» هنأاف ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ةرازو˘ل

لاقتنلا ريزو اهب رداب يتلا ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا تاروا˘سشم˘لا

ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا عم ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا

لاقتنلا لاجم يف ةيعاطق قيرط ةطراخ دادعإاو ديدحت فدهب

موي روتيسش نيدلا شسمسش لبقتسسا ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

مايه نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو لبق نم ربمفون51 دحألا

دوهجلا ديحوت ىلع نافرطلا قفتا» ،ءاقللا اذه لÓخ.«ةحيرف نب

ةباجتسسلا ىلع رداق ينهملا نيوكتلل فيكتم شضرع ميدقتل

بسسح ،«ةددجتملا تاقاطلاو ةيوقاطلا ةعاجنلا قوسس تايجاحل

جمانربل ةمئاد ةعباتمو يل˘ع˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ي˘كم˘ت˘لو.رد˘سصم˘لا تاذ

عامتجلا اذه لÓخ ناريزولا ررق ،نيعاطقلا نيب اذه ةكارسشلا

اهماهم لثمتت نيعاطقلا نم ءاربخ مسضت ةكرتسشم ةنجل بيسصنت

ةعاجنلا لاجم يف ةيولوألا نيوكتلا عورف ديدحت يف اسساسسأا

نيعب ذخأات يلحملا ىوتسسملا ىلع ةددجتملا تاقاطلا و ةيوقاطلا

كلذك ةنجللا هذه لفكتتسسو .ةقطنم لك تايسصوسصخ رابتعلا

لاق˘ت˘نلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘سصا˘سصت˘خÓ˘ل ن˘يو˘كت ج˘ما˘نر˘ب ع˘سضو˘ب

.هسسفن ردسصملا فيسضي ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

S°∏«º.±

سصاخششألإ فاطتخإ مئإرج نم ةياقولاب قلعتملإ نوناقلإ عورششم ىلع ينطولإ يبعششلإ سسلجملإ بإون ةيبلغألاب سسمأإ قداشص
.ىوكششلإ بايغ يف ىتح ايئاقلت ةيمومعلإ ىوعدلإ كيرحت ةماعلإ ةباينلل حيتي اهتحفاكمو

   ةيلاقتنإلإ ةلحرملإ ةقفإرمب اهمإزتلإإ تددج

يلام يف مÓصسلل ةديدج قيرط ةطراخ حرتقت رئازجلا

ةرÓب عورششم قÓطإإ ىلع هفإرششإإ دعب

«لانم» يمومعلا عمجملل اماع اريدم اصسيئر يمارح رخصص دمحم بيصصنت
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لجيجب ةديدجلأ ةنيدملأ تششاع
«ةيواششلأ دورب» ايلحم فرعي ام وأأ
ةثدا˘ح ءا˘ثÓ˘ث˘لأ ى˘لإأ ن˘ي˘ن˘ث’أ ة˘ل˘ي˘ل
ي˘ف با˘˘شش ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب تدوأأ ة˘˘عّور˘˘م
ى˘عد˘ي ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘˘ع˘˘لأ ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م
ر˘ي˘خأ’أ مأد˘˘قأ د˘˘ع˘˘ب كلذو «ي/سش»
ةدا˘م ة˘ط˘شسأو˘ب هد˘شسج قر˘ح ى˘ل˘˘ع
هتافو يف ببشست ام وهو نيزنبلأ

ردا˘˘˘شصم بشسحو. رو˘˘˘ف˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لخأد تعقو ةثداحلأ ناف ةقباطتم
ةلفغ يفو ينيرششعلأ ةيحشضلأ تيب

ثي˘ح ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ةر˘شسأأ دأر˘˘فأأ ن˘˘م
ة˘عا˘شسلأ ي˘لأو˘ح ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ل˘˘خد
هعمو ةشصاخلأ هتفرغ Óيل ةعشساتلأ
نم ةلفغ يفو نيزنبلأ نم ةنينق
أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لأ ةر˘˘شسأ’أ دأر˘˘فأأ ل˘˘˘ك
ماق ءاششعلأ ةلواط ىلع نيعمتجم
نيزنبلأ نم ةيمك بكشسب ةيحشضلأ

، رانلأ مرشضُي نأأ لبق هدشسج ىلع
نم ةاقشستشسملأ تامولعملأ لوقتو
ةر˘شسأأ دأر˘فأأ نأا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘شصم
امدعب ’إأ رمأ’ أونطفتي مل ةيحشضلأ
ة˘فر˘غ ن˘˘م بر˘˘شست˘˘ي نا˘˘خد˘˘لأ أأد˘˘ب
يف نوعرهي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘ح˘شضلأ

نأأ ريغ ثدحي ا˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ل ة˘لوا˘ح˘م
ىلع رثع ثيح أرخأاتم ناك مهلخدت
دعب ةفرغلأ لخأد امحفتم ةيحشضلأ

ترشضحو .ةريخأ’أ هذه باب رشسك
ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ثيح ثداحلأ عقوم ىلأ ةطرششلأو
ىفششتشسم ىلأ ةيحشضلأ ةثج لقن مت
اهشضرعل أديهمت ىيحي نب قيدشصلأ

يرورشضلأ يبط˘لأ ح˘ير˘ششت˘لأ ى˘ل˘ع
ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ طو˘˘˘ي˘˘˘خ كف ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
ي˘ت˘لأ ا˘ه˘تا˘شسبÓ˘م سضع˘ب ة˘فر˘ع˘مو
لظ يف اشصوشصخ ةلوهجم لأزت’
ي˘˘˘ف برا˘˘˘شضت ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شس ا˘˘˘˘م

فور˘ظ سصو˘شصخ˘ب تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

دق نوكت يتلأ بابشسأ’أو ةثداحلأ

ىلع مأدقإ’أ ىلإأ ةيحشضلاب تعفد

ة˘م˘ث تنا˘ك نأأ ا˘مو ه˘ي˘ل˘ع مد˘˘قأأ ا˘˘م

املع كلذ ءأرو عفأود وأأ ام فورظ

تبا˘˘˘شصأأ د˘˘˘ق ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نأأو

اهب نطقي يتلأ ةقطنملاب نيريثكلأ

اميشس لو˘هذ˘لأو ر˘عذ˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘شضلأ

ه˘˘˘ب ع˘˘˘قو يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ح˘˘˘˘لأ تأذ نأأو

ت’اح ما˘يأأ ذ˘ن˘مو فر˘ع˘ي ثدا˘ح˘لأ

ط˘شسو ة˘ق˘حÓ˘ت˘مو ةرر˘كت˘˘م ةا˘˘فو

.انوروك سسوريف ببشسب هناكشس
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ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط تل˘˘˘˘خو
ي˘نا˘ث˘لأ مو˘ي˘ل˘لو سسمأأ سشي˘نرو˘˘كلأ

تÓفاح مظع˘م ن˘م ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
طبرت تناك يتلأ يعامجلأ لقنلأ

سضعبلأ اه˘شضع˘ب˘ب ة˘ي’و˘لأ ق˘طا˘ن˘م
كلذو ةي’ولأ ة˘م˘شصا˘ع˘ب أد˘يد˘ح˘تو
نيلماعلأ نيلقانلأ ليشضفت لظ يف
ة˘م˘ه˘م˘لأ طو˘ط˘˘خ˘˘لأ بل˘˘غأأ ى˘˘ل˘˘ع
بأر˘شضإ’أ ة˘ل˘شصأو˘م ة˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأو
يحشصلأ لوكوتوربلأ ىلع اجاجتحأ
ىلع تÓفاحلأ باحشصأأ مزلُأأ يذلأ
يششفت نم دحلأ لجأأ نم هقيبطت
ة˘ي’و˘لأ نا˘كشس ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ىلع نولقانلأ ء’ؤوه زجع يذلأو
ةبشسن ثيح نم اشصوشصخ هقيبطت
نا˘م˘شض ةرور˘شض أذ˘كو ة˘لو˘˘م˘˘ح˘˘لأ
مهتÓفاح لخأد يعامتجإ’أ دعابتلأ

مهنم ريثكلأ ميرغت يف ببشست امم
تمقافت دقو .ةيلاتتم تأرم يفو

بأرشضأ نع ةمجانلأ ةمزأ’أ سسمأأ
ثيح لجيج ةي’وب نيلقانلأ مظعم
ل˘ق˘ن م˘ل نإأ تا˘ئ˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ع˘˘ت

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘تو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م ف’آ’أ
هذه غولب ةيميل˘ع˘ت˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ
دا˘ج˘يإأ ي˘ف أو˘ل˘ششف ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’أ

هذ˘ه ى˘لأ م˘ه˘ل˘شصو˘ت ل˘ق˘ن ل˘˘ئا˘˘شسو
تا˘با˘ي˘غ˘لأ ر˘شسف˘ي ا˘م تا˘شسشسؤو˘م˘لأ
بلغأأ يف تلجشس يتلأ أدج ةريثكلأ
يف ءأوشس ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ
، ةذ˘تا˘شسأ’أ وأأ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ طا˘˘شسوأأ
ةيشسايق تابايغ ليجشست نع كيهان
ىر˘خأ’أ تا˘شسشسؤو˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ف
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإ’أ ى˘ت˘˘حو
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ ا˘ه˘لا˘م˘ع ى˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ع˘˘ت
يناثلأ مويلل اهغولب ةديعب قطانمب
رأر˘م˘ت˘˘شسأ ن˘˘ع تأر˘˘ششؤو˘˘م ط˘˘شسو
ي˘ت˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ن˘ي˘ب ة˘ه˘جأو˘˘م˘˘لأ
لوكوتور˘ب˘لأ ن˘ع ع˘جأر˘ت˘لأ سضفر˘ت
نيذلأ ني˘ل˘قا˘ن˘لأ عو˘م˘جو ي˘ح˘شصلأ
ةرورشض ىلع مهتهج نم نورشصي
لوكوتربلأ أذه عقو نم فيفختلأ

فذ˘ح لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘˘طا˘˘ششن ى˘˘ل˘˘ع
تف˘شصو ي˘ت˘لأ ه˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘شضم سضع˘˘ب
ةيامح يف اهتيمهأأ مغر ةيزيجعتلاب
ر˘ط˘خ م˘ه˘ب˘ي˘ن˘˘ج˘˘تو با˘˘كر˘˘لأ ن˘˘مأأ
. يجاتلأ سسوريفلاب ةباشصإ’أ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3416ددعلا0202 ربمفون81 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

 مهتاسسسسؤوم نع ذيمÓتلاو لامعلا تائم بايغ يف نيببسستم

 يحسصلا لوكوتوربلا ىلع اجاجتحا يناثلا مويلل نوبرسضُي لجيجب نولقانلا

 ةلوهجم ةثداحلا تاسسبÓم سضعب تلاز’ اميف

لجيجب هتفرغ لخاد هدسسج يف رانلا مرسضأا امدعب هتايح يهني ينيرسشع
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ةيئانجلأ ةقرف˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا˘˘ب
،ةدكيكشس ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ

غلبي ،سصاخ˘ششأ’أ د˘حأأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

ة˘ي˘شضق ن˘ع ة˘ن˘˘شس73رم˘ع˘لأ ن˘م
تايثيح دوعتو.«لششن˘لا˘ب ة˘قر˘شسلأ»
ة˘˘ل˘˘جأر تا˘˘يرود ى˘˘لإأ ،ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لأ
يحب يندملأ يزلاب ةقرفلأ رشصانعل
ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو˘ب ،«ر˘˘كا˘˘شس ةو˘˘خإ’أ»
دحأأ مه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل ن˘يأأ.ةد˘كي˘كشس
قبأوشسلاب نيفورعملأو سصاخششأ’أ
،ة˘قر˘شسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ،ة˘ي˘مأر˘˘جإ’أ
ةرامع لخدم وحن اعرشسم هجوتي

ىلع هب قاحل˘لأ م˘ت˘ي˘ل.ي˘ح˘لأ تأذ˘ب
نيأأ ،ةقرفلأ رشصانع فرط نم روفلأ
د˘ي ة˘ظ˘فا˘ح ط˘ب˘شضو ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
اه˘ح˘ت˘ف دد˘شصب و˘هو هد˘ي˘ب ة˘ي˘لا˘جر
رشصانع عجرتشسأو.ا˘هأو˘ت˘ح˘م زر˘فو
اهتنياعمب ي˘ت˘لأو ،ة˘ظ˘فا˘ح˘لأ ن˘مأ’أ
دوعت قئاثو ىلع يوتحت اهنأأ نيبت

ى˘لإأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب.سصا˘˘خ˘˘ششأ’أ د˘˘حأ’

جد00005ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘م
اهئافخإاب هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ما˘ق يذ˘لأو
تن˘كمو ،ه˘˘تر˘˘ت˘˘شس بو˘˘ي˘˘ج د˘˘حأا˘˘ب
ىلع فرعتلأ نم ،قيقحتلأ تايرجم

،ةنشس18 رمعلأ نم غلابلأ ةيحشضلأ
،ةقرشسلأ ل˘ع˘ف ى˘لإأ سضر˘ع˘ت يذ˘لأو
نيأأ.تÓفاحلأ ىدحإاب هبوكر ءانثأأ

،هبناجب سسولجلاب هيف هبتششملأ ماق
˘ما˘ق ة˘قÓ˘ح ةر˘ف˘شش لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘بو
ذخأأو ةيحشضلأ ةرتشس بيج قيزمتب

هيف هبتششملأ هبتن˘ي م˘لو ،ة˘ظ˘فا˘ح˘لأ
م˘ت نأأ د˘ع˘ب ’إأ ة˘قر˘شسل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ل
.ةطرششلأ نم هب لاشصتإ’أ

ةنسس18 ـلا يف خيسش هاياحسض رخآا/ ةدكيكسس

«ةقÓح ةرفسشب» نيرفاسسملا قرسسي باسش ىلع صضبقلا
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ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لأ قر˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيئ’ولأ

ةلقنتملأ ةقرفلأ أذكو ،ةنتاب ةي’و

نمأ’أ ،داقميت ةيئاشضقلأ ةطرششلل

ةماعلأ ةطر˘ششلأو21 يرشضحلأ

فيكلأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم

،ةشسوله˘م˘لأ سصأر˘ق’أو ج˘لا˘ع˘م˘لأ

يوحت ةركأذب ةدوزم حيباشصمو

لكب كلذو ،ةبقأرملل ةيرشس أريماك

تن˘˘كم ،ة˘˘كير˘˘˘بو ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ن˘˘˘م

31 في˘قو˘ت ن˘م هذ˘ه تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

32 نيب مهرامعأأ حوأرتت اشصخشش

نيقوبشسم مهنيب نم ةنشس83 و

43 ز˘ج˘ح م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق

ـب ردقت تأردخملأ نم ةحيفشص

جلاعملأ فيكلأ نم غلك803.30

نم سسولهم سصرق3261 زجح و

066 غل˘م003 نيلباقيرب عو˘ن

ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو

،ماج˘ح’أو عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

دوزم حابشصم91 ىلإأ ةفاشضإ’اب
ةيرشس أريماك ىلع يوتحي ةركأذب
مج˘ح˘لأ ر˘ي˘ب˘ك ف˘ي˘شس ،ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل

005.503ـ ب ردقي يلام غلبمو
جيورت˘لأ تأد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي جد
مامأأ م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل
ةشصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
.ايميلقإأ

ةبقارملل ةيرسس اريماك ىلع يوتحي وةركاذب ادوزم احابسصم91 ىلإا ةفاسضإ’اب

ةكيربو ةنتابب نيلاباقيرب صصرق0061و جلاعم فيك غلك3 نم ديزأا زجح
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ثح˘ب˘لأ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘ج˘˘ن

لجيج ةي’و نمأ’ ةعباتلأ لخدتلأو
يف ةشصشصختم ةكبشش كيكفت يف
فيقوتو تأردخملأ جيورتو ةراجت
نأرشصن˘ع لأز’ ا˘م˘ي˘ف ا˘هدأر˘فأأ د˘حأأ
ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘كب˘ششلأ هذ˘ه ن˘م نأر˘خآأ
هذه كي˘كف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو رأر˘ف
تامولعم دع˘ب ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ ة˘كب˘ششلأ
ثحبلأ ةقرف ر˘شصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب ل˘شصو˘ت

لوح لجيج ةي’و نمأاب يرحتلأو

سصا˘خ˘ششأ’أ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م طا˘ششن

ةدعب ةردخم دأوم جيورتب مهمايقو

يتلأ تاير˘ح˘ت˘لأ تح˘م˘شسو ، ءا˘ي˘حأأ

ديدحت نم ةقرفلأ رشصانع اهب ماق

ن˘يذ˘لأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ سصا˘خ˘ششأ’أ ة˘˘يو˘˘ه

قلعتيو ةكبششلأ هذه نودوقي أوناك

مهرامعأأ حوأرتت نابشش ةثÓثب رمأ’أ

مهد˘حأأ ة˘ن˘شس83و62 ن˘ي˘ب ا˘م

فيقوت ىرج ثيح ايئاشضق قوبشسم

ةيحايشس ةبكر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع م˘هد˘حأأ

ءايحأ’أ دحأأ لخأد اهب لّوجتي ناك

يتلأ سشيتفتلأ ةيلمع تحمشس امك

نم فوقوملأ سصخششلأ اهل عشضخ

تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك زجح

ىلإأ ةفاشضإأ غلك1 نم رثكأاب تردق

غلبمو ر˘ي˘ب˘كلأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ر˘ج˘ن˘خ

ميتنشس نييÓم ةعبرأاب ردقي يلام

ج˘˘يور˘˘ت تأد˘˘ئا˘˘ع ل˘˘كششي يذ˘˘˘لأو

هذه رشصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م تأرد˘خ˘م˘لأ

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت د˘˘˘قو أذ˘˘˘ه .ة˘˘˘كب˘˘˘ششلأ

تاهجلأ ما˘مأأ فو˘قو˘م˘لأ سصخ˘ششلأ

ردشص ثيح ةشصتخ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ

جيورت ةمهتب عأديإ’اب رمأأ هقح يف

ةقيرطب اهلوأدتو ةردخ˘م˘لأ دأو˘م˘لأ

ثحبلأ لشصأوتي اميف ةعورششم ريغ

وأأ ن˘ي˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلأ ن˘˘ع

يف نييقبتم˘لأ نأو˘شضع˘لأ ىر˘حأ’ا˘ب

ي˘ف ’أز’ ن˘يذ˘ل˘لأو ة˘كب˘˘ششلأ هذ˘˘ه

. رأرف ةلاح

 رارف ةلاح يف اهنم نارسصنع لازي’ اميف

 لجيجب تاردخملا نم غلك1 نم رثكأا زجحو فيكلا جيورتل ةكبسش كيكفت

ىلع اجاجتحا اذهو يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل كلذو لمعلا نع مهبارسضا سسمأا لجيج ةي’وب طوطخلا فلتخم ىلع نولماعلا نولقانلا لسصاو
.ةرركتم ةيلام تامارغل مهنم نيفلاخملا سضيرعت يف ببسست يذلاو مهتÓفاح ىوتسسم ىلع هقيبطتب نوينعملا مزلأا يذلا يحسصلا لوكوتربلا

ةدكيكسس

نوجتحي نوتيزلا رايد ناكسس
طشسو نوتيزلأ رايد ناكشس نم تأرششعلأ سسمأأ راهن ماق
ىلع اجاجتحأ ةيديدحلأ ةكشسلأ قيرط قلغب ةبأزع ةيدلب

مهئامشسأأ أود˘ج˘ي م˘ل ا˘مد˘ع˘ب ق˘ئ’ ن˘كشس ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح
و .سسمأأ لوأأ اهنع نلعملأ نيديفتشسملأ ةمئاق نمشض
أورظتنأ امدعب مهل املظ مهنامرح نأأ ناكشسلأ ربتعأ
ق˘ئ’ ن˘كشس ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لأ م˘ل˘˘ح ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت تأو˘˘ن˘˘شسل
ط˘شسو ا˘هو˘ششا˘ع ي˘ت˘لأ نا˘مر˘ح˘لأ تأو˘ن˘شس م˘ه˘شضو˘˘ع˘˘ي
مهخأوكأأ طشسو ةر˘ششت˘ن˘م˘لأ ةرذ˘ق˘لأ ها˘ي˘م˘لأ و د˘ي˘شصق˘لأ
ةيشضاقلأ ةبرشضلأ ةباثمب مهئامشسأ جأردإأ مدع نوكيل
ةعاشس رخآ’ رداشصم بشسح و ،مهمÓحأأ ىلع تشضق يتلأ
مل هنأ’ ةيلوؤوشسملأ نم لشصنت ديدجلأ ةرئأدلأ سسيئر ناف
ىلع نيع هنأ رابتعأ ىلع ةمئاقلأ عشضو يف كراششي
كلمي هنأأ ربتعاف ريملأ امأأ ،اثيدح ةبأزع ةريأد سسأأر
هل ةقÓع ’ و ةيرئأدلأ نكشسلأ ةنجل نمشض أدحأو اتوشص
ابرهت نوجتحملأ هربتعأ يذلأ رمأ’أ ،نيديفتشسملأ ةمئاقب
تأونشسل هورظتنأ يذلأ مهقحل عايشض و ةيلوؤوشسملأ نم
أذه نولمأاي و نوعقوتي أوناك ام سسكع ةجيتنلأ نوكتل
نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ر˘ششن لوأ’أ سسمأأ را˘ه˘ن م˘ت و
ىلع ءاشضقلأ راطإأ يف يراجيإ’أ يعامتج’أ نكشسلأ

،انكشس111 و59 ةشصحب ةقلعتملأ و سشهلأ نكشسلأ

و .ربكأأ ةئف و ةنشس53 نم لقأأ ةئف نيتئفل تمشسق
راظتنأ دعب نيديفت˘شسم˘لأ ة˘م˘ئا˘ق نÓ˘عإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘ج
يلأو ررقي نأ لبق تاطلشسلأ لبق نم لطامتو تأونشس
لج ربع نكشسلأ مئأوق رششن اثيدح نيعملأ ةدكيكشس
مهنم نيذلأ نينطأوملأ تابلطل ةباجتشسأ اعابت تايدلبلأ

ذنم ن˘كشس ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لأ م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘م
.نينشسلأ تأرششع
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ةنتاب

1 ةيئادتبا ذيمÓت ءايلوأاو وملعم
بايغ ببسسب نوجتحي ربمفون

يحسصلا لوكوتوربلا
بطقلاب4591 ربمفون1 ةيئأدتبأ وملعم سسمأأ جتحأ

ةي’ول ةعباتلأ ةبعششلأ يدأو ةيدلبب3 ةلمح ينأرمعلأ
قÓغإاب أوماق نيذلأ ذيمÓتلأ ءايلوأ تأرششع ةقفر ،ةنتاب
،ةشسأردلأ دعاقمب قاحتل’أ مهءان˘بأأ ن˘ي˘ع˘نا˘م ة˘شسرد˘م˘لأ

يحشصلأ لوكوتوربلأ بايغ ىلع مهنم اجاجتحأ كلذو
يف ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ لخأد ررقملأو هب لومعملأ

بشسحو ،ا˘ه˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لأ م˘ق˘ط’أو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ فو˘˘ف˘˘شص
بايغ نإاف ذيمÓ˘ت ءا˘ي˘لوأأو ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
يف ببشست دق هذه ةي˘ئأد˘ت˘ب’ا˘ب ي˘ح˘شصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘لأ

،ءاي˘لو’أ ط˘شسو91 دي˘فو˘كب تا˘با˘شصإأ ةد˘ع ل˘ي˘ج˘شست
رهظت نأأ نود مهيلإأ اهلقن نم مهؤوانبأأ نوكي نأأ حجري
طشسو ،مهئايلوأأ ىلع ترهظ نيح يف مهيلع سضأرعإ’أ

ت’ا˘ح عا˘ف˘ترأو ءا˘بو˘لأ را˘ششت˘نأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك فوا˘˘خ˘˘م
فاشضأأ امك أذه ،ةعفترملأ ةينطولأ ماقرأ’أ مامأأ ةباشصإ’أ
وزغت يتلأ خاشسوأ’أ لكششم مهبلاطم نمشض نوجتحملأ
لح داجيأ نود ،ماشسقأ’أ لخأد ىتحو ةقورأ’اب ةشسردملأ
ىلع ةيشصولأ تاه˘ج˘لأ رأر˘شصأأ م˘غر ،ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ هذ˘ه˘ل
ن˘ع با˘غ ا˘م و˘هو ،لو˘كو˘تور˘ب˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
يف مهماهم ةلوأزم اهب نوملعملأ سضفرو ةشسشسؤوملأ

قاحتلأ ءايلوأ’أ سضفر لباقم يف ،فورظ أذكه لثم
لولح دا˘ج˘يأ ن˘ي˘ح ى˘لإأ ة˘شسرد˘م˘لا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ م˘ه˘ئا˘ن˘بأ
أذكو ةشسشسؤو˘م˘لأ مر˘ح˘ب ةر˘ششت˘ن˘م˘لأ خا˘شسوأ’أ ل˘كششم˘ل
سسوريفلأ راششتنأ عنمل هريفأذحب لوكوتوربلأ قيبطت
.ءايلوأ’أ ىلإأ هلقنتو
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ةي’و نمأاب مÓع’أ ةيلخ بصسحو

ىل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نإا˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب

نمأأ رصصانع اهيلع تلصصحت تامولعم

قوبصسم ةصسرامم ديفت ،ةنأورم ةرئأد

ميقم  ةنصس24 رمعلأ نم غلبي ايئاصضق

بطل ةصصاخ ةدايع بحاصص ،ةنأورمب

ىلع هلوصصح نود نانصسأ’أ ةحأرجو

نأأ ثيح .ةبولطملأ  ةيعماجلأ ةداهصشلأ

نانصسأ’أ بيكرتو ميمرتب موقي ينعملأ

تصضفأأ نيأأ ،ةدايعلاب هل˘غ˘ت˘صسي ر˘ب˘خ˘م˘ب

أذه صسرامي Ó˘ع˘ف ه˘نأأ ى˘لإأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ

ةداهصشلأ ىلع هلوصصح نود طاصشنلأ

نيبام ايموي لبقتصسي هنأأ امك ،ةبولطملأ

مت هل دصصرتلأ دعب ،اصضيرم03 ىلأ02

ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو رابخإأ

ذا˘خ˘تإأ د˘ع˘˘بو عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نأور˘˘م

ةدايعلأ صشيتفت مت ،ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ

ةقفر رمأ’اب ينعملأ طبصض مت ثيح

نيذلأو هل نيدعاصسم نيصضرمم ةثÓث

،ةينهم تأءافك نوكلتمي ’ مهنأأ نيبت

اه˘ط˘ب˘صض م˘ت ة˘صضير˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

يقلتل راظ˘ت˘ن’أ ة˘عا˘ق˘ب ةدا˘ي˘ع˘لأ ل˘خأد

مت دقف هيلعو .ريخأ’أ أذه دنع جÓعلأ

نانصسأ’أ بيكرتو ميمرتل ربخم زجح

يصسركلأ يف Ó˘ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘صصإ’أ

ة˘ع˘صشأ’ا˘ب زا˘ه˘˘ج ،ثيد˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

صضي˘ي˘ب˘ت˘ل ةز˘ه˘جأأ ،نا˘ن˘˘صسأ’أ صصح˘˘ف˘˘ل

تأودأ’أ م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘ل زا˘˘ه˘˘جو نا˘˘ن˘˘صسأ’أ

،نانصسأ’أ لصسغب صصاخ زاهج ،ةيبطلأ

زافلت ةصشاصش،X ةعصشأاب صصحف زاهج

تأدعم ،ةبقأرم تأر˘ي˘ما˘كب لو˘صصو˘م

دأومو ةيودأأ ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ب˘ط تأودأأو

نانصسأ’أو مقطأ’أ عأونأأ فلتخم ،ةيبط

ةعصشأ’ا˘ب تا˘صصو˘ح˘ف ،ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘صصإ’أ

بل˘ط ت’و˘˘صصو ،ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأ صضع˘˘ب˘˘ل

تأزيهجتلأو ةيودأ’أ ،دأوم˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت

تأءأرجإأ فلم زاجنإأ مت ثيح ،ةيبطلأ

مت هبجومبو رمأ’اب ينعملأ دصض ةيئأزج

ةمكحمب ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هميدقت

.ةنأورم

برسضلاب ءادتعإلا ،رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق يف
ءاسضيب ةحلسسأا لامعتسساب يدمعلا حرجلاو

رششع سسداشسلأ يرشضحلأ نمألأ
حيطي ةنيطنشسق ةيلو نمأاب

ايئاشضق نيقوبشسمب
اهعأونأأ ىتصشب ةيرصضحلأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘ف
،تاكلتمملأو صصاخصشأ’اب صساصسملاب ةقلعتملأ ةصصاخ
صسداصسلأ يرصضحلأ نمأÓل ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ تنكمت

نيصصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ر˘صشع

،ةنصس82و22 رمعلأ نم ناغلبي ايئاصضق نيقوبصسم
دأدعإ’أ ،رأرصشأأ ةيع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق ي˘ف نا˘طرو˘ت˘م
ةلواحم ، صصاخصشأ’أ دصض حنج و تايانج باكتر’
يدمعلأ حرجلأو برصضلأ ، ةبكرم لامعتصساب فاطتخ’أ
ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح ،ءاصضيب ةحلصسأأ لامعتصساب
ءأرج ةحلصصملأ تأذ ىلإأ ةيحصضلأ اهب مدقت ىوكصش
ةحلصسأ’اب يد˘م˘ع˘لأ حر˘ج˘لأو بر˘صضلأ ل˘ع˘ف˘ل ه˘صضر˘ع˘ت
متيل ، نيصصخصش لبق نم ( ءانب صشفر ، يصصع ) ءاصضيبلأ
نم ةحلصصملأ تنكمت نيأأ ةيصضقلأ يف قيقحت حتف
لصصأوتلأ عقو˘م ر˘ب˘ع ه˘لوأد˘ت م˘ت و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م د˘صصر
ةيحصضلأ هب حرصص ام دكؤوي ، » كوبصسيف » يعامتجإ’أ
ةيوه ديدحت نم تنكم يتلأ  تايرحتلأ فيثكت متيل
حلاصصم عم قيصسنتلاب امهفيقوت مت نأذللأو ، نيلعافلأ
يف ايئاصضق نيقوبصسم امهنوك عصساتلأ يرصضحلأ نمأ’أ
،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسأ دعب ،ةلثامم اياصضق
امدق نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ مت
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب
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جيريرعوب جرب

ةربتعم ةيمك  زجحو نيشصخشش فيقوت
ىرخأأ دأومو سسبيششلأ ةدام نم

جر˘ب ن˘مأ’ ي˘نا˘ث˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ر˘صصا˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

23و65 امهرامعأ نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب
و صسبي˘صشلأ ةدا˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م دأو˘م ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ة˘ن˘صس
د˘حأا˘ب عدو˘ت˘˘صسم˘˘ب را˘˘صشف˘˘لأ تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح و تيو˘˘كصسب˘˘لأ
لجصس ىلع مهتزايح نود و اهنيزخت ءوصس عم نكاصسملأ
نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو يراجت
ةيمك زجح نم تنكم ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ نأأ ةي’ولأ

ةبلع0124 ب رد˘ق˘ت «صسب˘ي˘صشلأ» ةدا˘م ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

فلتخم نم صسبيصش صسيك829433 عومجمب ةينوترك

عومجمب طيرفوق ة˘ب˘ل˘ع4442و ما˘ج˘حأ’أ و عأو˘˘نأ’أ

عومجمب ونوط تايولح ةبلع76 أذكو ةدحو47376

يصشحم تيوكصسب ةبلع33 ىلأ ةفاصضأ ةدحو0204

را˘صشف صسا˘˘ي˘˘كأأ (70) ة˘ع˘ب˘صسو ةد˘˘حو099 عومجمب

كعك تايو˘ل˘ح ة˘ب˘ل˘ع602و بو˘˘ك082 عومج˘م˘ب

تايولح صسايكأأ30 ةثÓثو ةدحو00031 عومجمب

ينأدوصس لوف صسيك71 و ةدحو483 عومجمب قنأريم

يئاصضق فلم زاجنأ مت ثيح صسيك0201 عومجمب
مأدعن’أ عم راق يراجت طاصشن ةصسرامم  ةمهتب امهدصض
ظفحلأو نيزختلأ ءوصسب عوبتم يراجتلأ لجصسلل يلكلأ

. ةيلحملأ ةباينلأ ىلإأ لصسرأأ  «ةرتوفلأ مدع و
´.eƒS°≈

قيرح رثإأ باشش محفت
ةنتابب نكشسم

ةنصس71 رمعلأ نم غلبي باصش لو’أ صسمأ ءاصسم يقل
نئاكلأ يلئاعلأ هنكصسمب بصش قيرح يف امحفتم ،هفتح
،ةنتا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةد˘ي˘صشك ي˘ف بو˘صشب˘صش قدا˘صصلأ ي˘ح˘ب
نوكتملأ نكصسملأ فرغ ىدحاب دجأوتي ناك ةيحصضلأ
نأ نود نكصسملاب قيرحلأ بصشي نأ لبق ،فرغ ثÓث
تتأأ دق تناك يتلأ نأرينلأ نم تÓف’أ ةيحصضلأ نكمتي

،ناكملأ نيعب هكÓهو همحفت ىلأ ىدأ ام ،لزنملأ ىلع
دامخأ لجأ’ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت دقو أذه
ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقنو قيرحلأ
حلاصصم هيف تحتف تقو يف .يعماجلأ ةنتاب ىفصشتصسمب
بوصشن بابصسأأ ىلع فوقولل ثداحلأ يف اقيقحت نم’أ
.باصشلأ ةايحب ىدوأ يذلأ نكصسملاب قيرحلأ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

3416ددعلا0202 ربمفون81 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةداهسش نود ةنهملل هتسسرامم ةيلخ ىلع كلذو ،ةناورم ةمكحمب ةماعلا ةباينلا ماما ،فيزملا نانسسألا بيبط ميدقت عوبسسألا ةياهن مت
.يراجلا ربمفون رهسش علطم فيزملا «تسسيتنودلا» فيقوت عوسضومل تقرطت دق ةعاسس رخآا ةديرج تناكو اذه ،ةبولطم ةيعماج

جلعلل اسضيرم02 نم ديزأا ايموي لبقتسسي ناك

قيقحتلأ لامكتشسأ دعب ةماعلأ ةباينلأ مامأأ فيزملأ نانشسألأ بيبط ميدقت
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وعئاب اهاقلت يتلأ ةيوقلأ ةبرصضلأ دعب
ة˘˘ي’و˘˘ب تا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأو مو˘˘م˘˘˘صسلأ
ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق
يف تنكمت ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و˘ب

ن˘م ف’’أ ز˘ج˘ح ي˘ف ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘صض
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عأو˘نأأ ن˘م تا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ
تاباصصع ةدع اهكيكفت ىلأ ةفاصضإ’اب
تأردخملأو تاصسولهم˘لأ ع˘ي˘ب˘ب مو˘ق˘ت

ريكذ˘ت˘ل˘ل .ه˘جرا˘خو ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإأ ر˘ب˘ع
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت

ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصملاب
’ ام زجح نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب

نم ةلوصسبك366و فلأأ61 نع لقي
صصئاصصخلأ تأذ ةين’ديصصلأ ةيودأ’أ
نم دحأ’أ مويلأ ملع ام بصسح ،ةردخملأ
تأذ حصضوأأو ،يماظنلأ كلصسلأ تأذ
ةيلمعلأ هذه ديصسجت مت هنأاب ردصصملأ
رصصانع˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
صصاخصشأ’أ دحأأ مايق اهدافم ةطرصشلأ
ةيودأ’أ و ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ج˘يور˘ت˘ب
ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘صصلأ
تا˘ير˘ح˘ت˘لأ تن˘˘كم ثي˘˘ح ،بور˘˘خ˘˘لأ

هيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت نم ةفثكملأ
يحب يلئاعلأ هنكصسم نم ذختي يذلأ

أابخمك (لانيموكلأ)5591 توأأ02
ةمكحم ةينمأأ ةطخ طبصض دعبو ،اهل
ةيعوبصسأ’أ قوصسلاب ينعملأ فيقوت مت
،ي˘ن˘مأ’أ رد˘صصم˘لأ بصسح ،بور˘خ˘˘ل˘˘ل
نذإأ رأد˘صصأ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب فا˘˘صضأأ يذ˘˘لأ
هيف هبتصشملأ صصخصشلأ لزنم صشيتفتب
طبصض مت ،ةصصتخملأ ةطلصسلأ نم نذإاب
ة˘˘يودأ’أ ن˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ
ةرثؤوملأ صصئاصصخلأ تأذ ةين’ديصصلأ

ن˘˘ي˘˘صسي˘˘ك ل˘˘خأد ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع

يصشأوملأ ةيبرتل لبطصسإاب نييكيتصسÓب

هردق يلام غلبم ىلع ةوÓع ،هنكصسمب

تأدئاع نم جد فلأأ001 و نويلم1

ة˘فا˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘بو ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ

دأدعإأ مت ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

صصخ˘˘صشلأ ق˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘˘ئأز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م

تأذ ةعلصس بيرهت» مرج نع فوقوملأ

ةحصصلأ ةنهم ةصسرامم و يبنجأأ أاصشنم

دأو˘˘م ع˘˘ي˘˘ب و ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘˘صصخر نود

«ةرد˘خ˘م صصئا˘صصخ تأذ ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص

 .ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب مدق

 بورخلا ةيدلبب «يرايبلا» حلاسصمل ةيعونلا ةيلمعلا دعب

مومشسلأ راجت ىلع يئاهنلأ ءاشضقلل قاطنلأ ةعشسأو ةلمح نششي ةنيطنشسق نمأأ

¯´.eƒS°≈
يرصضحلأ نمأ’اب رصصانع نكمت

جر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘˘˘مأ’ صسدا˘˘˘˘˘˘صسلأ
نيصصخصش فيقوت  نم  جيريرعوب

هبتصشم  ةنصس43و22 امهرامعأ
وه يذلأ امهكيرصش ةقفر اماق  امهب
ق˘ير˘ط صضأر˘ت˘عا˘ب  رأر˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف

أوماق و ةنيدملأ ءايحأأ دحأاب  ةيحصض

ثي˘ح بر˘صضلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ءأد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب

ةدمل ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع ز˘ج˘ع ه˘ل أو˘ب˘ب˘صس

ميط˘ح˘ت˘ب أو˘ما˘ق ا˘م˘ك ، ما˘يأأ ة˘ع˘ب˘صس

و «ميصس» عون نم ةيرانلأ هتجأرد

غلبم و لاقنلأ هفتاه ىلع ءÓيتصس’أ

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ بصسحو جد000.001

نمأ’ ةماع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ

ة˘طر˘صشلأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت نإا˘ف ة˘ي’و˘˘لأ

ديدحت نم زيجو فرظ يف تنكم

نينثأ فيقوتو مهب هبتصشملأ ةيوه

ف˘تا˘ه˘لأ عا˘جر˘ت˘صسأ م˘ت ا˘م˘ك م˘ه˘ن˘م

ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ

يئاصضق فلم  زجنأأ هيلعو ةقرصسلأ

ةلئاط تحت ةقرصسلأ ةمهتب مهدصض

صضي˘بأأ حÓ˘صس ة˘ط˘صسأو˘ب د˘يد˘ه˘˘ت˘˘لأ

˘˘˘مد˘˘˘ق»  (ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘خ) رو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

ةباينلأ مامأأ  نا˘فو˘قو˘م˘لأ  ه˘ب˘جو˘م˘ب

ةصسلج ى˘ل˘ع  Ó˘ي˘حأأ ن˘يأأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ر˘مأأ رد˘صص ثي˘ح يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘˘لأ

ةنصس22 (م-ب) و˘عد˘م˘لأ عأد˘˘يإا˘˘ب

دافتصسأ ن˘ي˘ح ي˘ف تقؤو˘م˘لأ صسب˘ح˘لأ

ن˘˘˘م (ع-ب) :ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ ه˘˘˘كير˘˘˘˘صش

( ز ر) يقب اميف رصشابملأ ءاعدتصس’أ

.رأرف ةلاح يف ةنصس42

رارف ةلاح يف ثلاثلا يقب اميف /جيريرعوب جرب

    هشضأرغأأ ىلع ءÓيتشسإلأو برشضلاب ةيحشض ىلع ءأدتعإلاب اماق نيشصخشش فيقوت

ةنيطنسسق

 بورخلاب باشش ةايحب يدوي ةنحاشش بÓقنإأ
ةيرق رأديصسوك ةرجحمب ةقيقد55و81 ةعاصسلأ دودح يف صسمأ’أ موي ،بورخلاب يعمجلأ صشوطق ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
غلبي ركذ صسنج نم «ح-م» ةيحصض فلخ ثداحلأ ،«نامكاصش «عون نم ىصصحلأ لقنل ةنحاصش بÓقنأو فأرحنأ ثداح لجأأ نم كلذو ،ةرأونوب

ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ هلقن متو ،ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم هتافو ديكأات مت ،ناكملأ نيعب يفوتم ةنصس12 رمعلأ نم

LªÉ∫ HƒYµÉR.بورخلاب فايصضوب دمحم
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،ةنتاب ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

زجح نم ،ةقرف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ي˘ف

،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك

،ة˘صسا˘صسح ةز˘ه˘جأأو ة˘صسو˘ل˘ه˘م صصأر˘˘قأأ

تدرو ةدكؤوم تامولعم تنكم ثيح

ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ ىلأ

موقي صصخصش دوجو اهدافم ةنتاب10

دعبو  ةيلوحكلأ تابورصشملأ جيورتب

هب هبتصشملأ فيقوت مت دصصرتلأ ةيلمع

رأدصصإأ دعب ،ةنصس43 رمعلأ نم غلابلأ
مت ريخأ’أ أذه نكصسمل صشيتفتلاب نذإأ
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ
اهددع ردقي ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ ةد˘˘حو665 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
عأو˘نأ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ

ةلقنتملأ ةقرفلأ اه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ما˘ج˘حأ’أو

تنمكت20 ةنتاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
حوأر˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘˘م

امهدحأأ ،ةنصس24 و22 نيب امهرامعأأ

30 لاقعوب ي˘ح˘ب ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم

اصصرق871 ام˘ه˘تزو˘ح˘ب نا˘ك ،ة˘ن˘تا˘ب

،غلم60 مابيزامورب عون نم اصسولهم

051 نيلاباقيربو غلم50 ليديكراب
ةيئ’ولأ ةحلصصملأ تنكمت امك .غلم
ةقرفلأ أذكو ،ةنتاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
نم داقميت ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ

صصأر˘ق’أ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح

اصصرق0921 تغ˘ل˘ب ة˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ
تامولعم ىل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ،ا˘صسو˘ل˘ه˘م
حوأر˘ت˘ت صصا˘خ˘صشأأ ما˘ي˘ق د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ةدأرو

جيورتب ةنصس62 و42 نيب مهرامعأأ

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

نم برقلاب راصشنملأ ىمصسملأ ناكملاب

ةطصسوتمو ةد˘ي˘صشك لأر˘قو˘صس ة˘ط˘ح˘م

،طيصشما˘ت ي˘ح˘ب ة˘صشكع ن˘ب د˘ي˘ه˘صشلأ

نم ةمكحم ةطخ ذيفنت مت روفلأ ىلع

مهتزوحبو نيينعملأ فيقوت مت اهلÓخ

051 نيلاباقيرب عون نم صصرق0921

مت قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافتصسإأ دعب ،غلم

ةيلحملأ ةبا˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ فأر˘طأ’أ م˘يد˘ق˘ت

.ةنتاب

 نمألل ةقرفتم تايلمع يف/ةنتاب

 ةشساشسح ةزهجأأو تاشسولهم ،ةيلوحك تابورششم زجح
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ةلعاف ري˘غ تا˘ي˘ع˘م˘ج كا˘ن˘ه نأأ ثي˘ح

قرولأ ىلع لمعت اهبلغأأو ماعلأ لوط
نأد˘ي˘م˘لأ ي˘ف طا˘صشن يأأ ا˘ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘لو
فرط نم ريبك يلام معد ىلع لصصحتت
تايعمجلأ كلت بلغأأو ةيدلبلأ حلاصصم
ن˘موأأ ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسو ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث ع˘˘با˘˘ط تأذ
˘مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لأ يدأو˘ن˘˘لأ
ببصسب ماعلأ أذه يف طاصشن يأأ اهميدقت

رهاظم لك قيلعت مت انوروكلأ ةحئاج
كل˘˘ت ن˘˘كلو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلأ
يلاملأ معدلأ اهحنم مت دق تايعمجلأ

تايعمجلأ ا˘م˘ن˘ي˘بو نو˘ي˘ل˘م02 قوفيو
ةحئاجلأ ةيأدب ذنم لمعت يتلأ ةيريخلأ
يفكت ل ةل˘ي˘ل˘ق غ˘لا˘ب˘م ى˘ل˘ع تل˘صصح˘ت

اهفرصص مت يتلأ ءابعألأو فيلاكتلأ ىتح
تا˘˘يرور˘˘صضلأو تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل
وأأ ةجاتحم˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ع˘م ن˘ما˘صضت˘ل˘ل
تلمعو انوروكلأ ءابو نم ةررصضتملأ
تأدعاصسملأ ميدقتب ةيريخلأ لامعألأ يف
ةفاصضإلاب ةجاتحملأ تÓئاع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ا˘ه˘ع˘يزو˘تو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ى˘˘لإأ

ةد˘عا˘صسمو ة˘يودألأ ر˘ي˘فو˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو

لامعألأ نم اهريغو نيزوعملأ ىصضرملأ

نينطأوملأ ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأو ة˘ير˘ي˘خ˘لأ

ناصضمر رهصشك تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأ ل˘ك ي˘فو

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ كل˘ت أا˘جا˘ف˘ت˘˘ت˘˘ل  دا˘˘ي˘˘عألأو

هنإاف يلاملأ معدلأ فرصص دنع ةطصشانلأ

ـب ردقيو يلام غلبم اهحنمب اهملظ مت

اهجأردإأ متي مل ىرخأأو طقف نييÓم01

معدلاب ةينعملأ تايعمجلأ ةمئاق نمصض

اهنأأ نم مغر˘لا˘ب قÓ˘طإلأ ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘لأ

ةيبدألأ ريراقتلأ ميدقتب تماقو ةطصشان

ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأو

ط˘خ˘صس را˘ثأأ ا˘˘م أذ˘˘هو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب

بب˘˘صسب تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ كل˘˘˘ت بصضغو

معدلأ حن˘م ي˘ف ة˘ل˘صصا˘ح˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأ

تاطلصسلأ فرط نم تايعمجلل يلاملأ

فر˘ط ن˘م م˘عد˘لأ سصخألا˘بو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ

تاي˘ع˘م˘ج˘لأ نأأ ثي˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم

لصصحتت يلافت˘حأ ع˘با˘ط تأذ ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ

ةطصشانلأ تايعمجلأ نم رثكأأ معد ىلع

ةمئاق ىلع ةعاصس رخآأ تلصصحت دقو أذه
يلاملأ معدلأ اهحنم مت يتلأ تايعمجلأ
مظعم نأاب لعفلاب انظحل ثيح يونصسلأ
معد ىل˘ع تل˘صصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

يصضاير وأأ يفاقث عباط تأذ ريبك يلام
اهبلغأأ طاصشن فقوت مدع نم مغرلابو
طصشنت تلأز ام ىرخأأو ديفوكلأ ءأرج
سضرغ˘ب  ا˘نورو˘كلأ سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
فلتخمل ةينماصضتلأ تأدعاصسملأ ميدقت
تÓ˘ئا˘ع˘لأ ءأو˘صس ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ ح˘˘ئأر˘˘صش
ي˘ت˘لأ ى˘ت˘حو ة˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لأ
دجتصسملأ انوروك ءابو ببصسب تررصضت
بصصان˘م تÓ˘ئا˘ع˘لأ با˘برأأ نأد˘ق˘ف د˘ع˘ب

نولمعي نيذلأ لامعلأ سصخألابو مهلمع
لاثملأ ليبصس ىلع يموي لماع راطإأ يف
تاعاق يف أذكو يهاق˘م˘لأو م˘عا˘ط˘م˘لا˘ب
ةيأدب ذنم ايئاهن اهقلغ مت يتلأ تÓفحلأ
ا˘ه˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأو ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ
با˘برأأ م˘ه˘ن˘مو ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ى˘ل˘ع أو˘ل˘˘ي˘˘حأأ

نوعيطتصسي لو لافطأأ مهيدلو تÓئاع
كلت  تماق دقو أذه سشيعلأ ةمقل ريفوت
نم مهل نوعلأ د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

تأد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ سضع˘˘ب م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
كلتل ةيئأذغلأ دأوملأ ريفوتك ةينماصضتلأ
اهلوصصح مدع ن˘م م˘غر˘لا˘بو تÓ˘ئا˘ع˘لأ

يف رم˘ت˘صست ي˘ه˘ف ي˘لا˘م˘لأ م˘عد˘لأ ى˘ل˘ع
ىعصستو نيجاتحملل ةدعاصسملأ دي ميدقت
تأد˘عا˘صسم˘˘لأ عأو˘˘نأأ ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لإأ
ر˘ي˘فو˘ت˘ب وأأ ا˘يدا˘م ءأو˘صس ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لأ
اهيلإأ ةجاح يف مه يتلأ تامزلتصسملأ

ر˘م˘ت˘صستو ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأو ة˘يودألا˘ك
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ل˘م˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘صضيأأ

تا˘ما˘م˘كلأ ة˘طا˘ي˘خ لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘ك
بلاطت يهو ميقعتلأ تايلمعب مايقلأو
لجأأ نم قيقحت حتفو لخدتلأ يلأولأ نم
يلاملأ م˘عد˘لأ ءا˘ط˘عإأو ط˘ق˘ف ا˘ه˘فا˘صصنإأ
اهيدلو Óعف طصشنت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ىلع ترثآأ ثيح ماعلأ لأوط تاطاصشن
نم اهنامرح مت˘ي˘ل ا˘ي˘تأذ ل˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘صسف˘ن
ةصصح ذخأات تايعمج كانه امنيب معدلأ

يأأ ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف مد˘ق˘˘ت نأأ نود ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
تايع˘م˘ج ي˘ه˘ف ما˘م˘ت˘هلأ ر˘ي˘ث˘ي طا˘صشن
يف ةلعاف تصسيلو قرولأ ىلع ةدوجوم
.نأديملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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يونسسلا يلاملا معدلا حنم يف تازواجت ثودح ببسسب

قيقحتلا حتفب يلاولا بلاطت ةفورعمو ةطششان تايعمج
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ةلاكول ةيو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ تق˘ل˘طأأ

ةينطو ةصصقان˘م ،سسمأأ ،ة˘با˘ن˘ع˘ب «لد˘ع»
ي˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘˘لأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
يف ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغصشأاب لفكتتصس

ةنيدملاب ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو0002 عقوم
كلذو «ةدوع نب ىفطصصم نب» ةديدجلأ
ي˘ف لا˘غ˘صشألأ ءا˘ه˘ت˘نأ ن˘م ر˘˘ه˘˘صشأأ د˘˘ع˘˘ب
ببصسب اهميلصست متي نأأ نود تانكصسلأ
تبلط ثيح.ام˘ئا˘ق نا˘ك يذ˘لأ ل˘كصشم˘لأ
ن˘ي˘صسح˘ت ة˘لا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
نم اصضور˘ع «لد˘ع» هر˘يو˘ط˘تو ن˘كصسلأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

ة˘كب˘صشلأ لا˘˘غ˘˘صشأأ زا˘˘ج˘˘نإل ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأو

(ةيوناثلأو ةيلوألأ تاكبصشلأ) تاقرطلأو

عيبلأ ةغيصصب نكصسم0002 عورصشمل
يراجت عباط تأذ تÓحم عم راجيإلاب
ىفطصصم نب» ةديدجلأ ةنيدملاب ينهمو
عأرذ ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب «ةدو˘˘ع ن˘˘ب
ن˘م ع˘ي˘با˘صسأأ ة˘ع˘صضب د˘ع˘ب كلذو سشير˘لأ
ا˘ه˘ط˘بر˘ي نا˘ك يذ˘لأ د˘ق˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘خ˘˘صسف
م˘ل ي˘ت˘لأ «ا˘كزوأأ» ة˘ي˘كر˘ت˘لأ ة˘˘كر˘˘صشلا˘˘ب
ةيدقاعتلأ اهتامأزتلاب ءافيإلأ نم نكمتت
ىل˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

راطإأ يف زجنأأ يذلأ عقوملأ أذه ىوتصسم

لدع»3102 ةنصس قلطأأ يذلأ جمانربلأ

يراجلأ رهصشلأ علطم عأديإأ مت ثيح ،«2
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لأ طور˘صشلأ ر˘ت˘فد
وهو نكصسلأ ةرأزوب ةيعا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

ة˘صصقا˘ن˘م قÓ˘طإأ ق˘ب˘صسي يذ˘لأ ءأر˘˘جإلأ
لفكتتصس يتلأ ةصسصسؤوملأ نييعت فدهب
أذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘˘صشأا˘˘ب
دييصشت لاغصشأأ هيف تهتنأ يذلأ عقوملأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ىو˘صس ق˘ب˘ت˘ت م˘لو تأرا˘م˘˘ع˘˘لأ
ةينكصسلأ تأدحو˘لأ ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

لك تمت ثيح ،اهنم نيديفتصسملأ ىلع
رمألأ وهو ةريبك ةعرصسب تأءأرجإلأ هذه
ةلاكو ماع ريدم نم لك هب دعو يذلأ
يوهجلأ ريدملأو يبيرعلب قراط «لدع»
ءاهنإل ةريخألأ هذه ىعصست ثيح ،ةلاكولل
تأرا˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ
كلذو لا˘جآلأ بر˘قأأ ي˘ف تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
دح عصضوو ةئيهتلأ لاغصشأأ قÓطإأ دصصق
تانكصسلأ عيزوت لجأأ نم سسوباكلأ أذهل

مهنم957 بحصس يذلأ نيبتتكملأ ىلع
عقوملأ أذ˘ه ي˘ف سصي˘صصخ˘ت˘لأ تأدا˘ه˘صش
ثي˘ح ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش كلذو
مÓتصسا˘ب ع˘يرا˘صشم˘لأ ة˘ير˘يد˘م م˘ه˘تد˘عو
نأأ ريغ ،مداقلأ ربمصسيد رهصش مهتانكصس
ىلع نوفقي مهتلعج ماعلأ ريدملأ ةرايز
اهعيزوت ةلاحتصسأ وهو عصضولأ ةقيقح
مغر ،ةيجراخلأ ةئيهتلأ لكصشم ببصسب
ةلم˘ت˘كم ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ تآا˘صشن˘م˘لأ ل˘ك نأأ

لإأ عقوملأ يف ىقبتي ملو نكصسلل ةلباقو
،ة˘ي˘قأو˘لأ نأرد˘ج˘لأ ،تا˘قر˘ط˘˘لأ لا˘˘غ˘˘صشأأ
د˘يوز˘ت˘لأ تا˘كب˘صش ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘˘نإلأ
تا˘كب˘صش ،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلأ ها˘ي˘م˘لا˘˘ب
ءا˘بر˘ه˘كلأ تا˘كب˘صش ،ي˘ح˘صصلأ فر˘صصلأ

.زاغلأو

«اكزوأا» عم دقعلا اهخسسف دعب اهب لفكتت تاسسسسؤوم رايتخ’ ةسصقانم تقلطأا

نكشسم0002 عقومب ةيجراخلا ةئيهتلا ةلكششم يهنت «لدع» ةلاكو
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نم ةيدل˘ب̆لأ تا˘كل˘ت˘م˘م ور˘جأا˘ت˘صسم بلا˘ط
نم مهعم لمع ةصسلج دقعب ةبانع ةيدلب سسيئر
اهب نورمي يتلأ ةيرزملأ عاصضوألأ ةصشقانم لجأأ

مهل لا˘صسرإأ د˘ع̆ب ءأر˘كلأ ف˘ي̆لا˘كت سضي˘ف˘خ˘تو
راجيلأ تافلخم ديدصست مدع ببصسب تأرأذعأ
قيرط نع مهفرط نم ةريصسملأ تاكلتمملل

لصسأر ثي˘ح0202 ةنصسل ةينلعلأ ةد˘يأز˘م̆لأ
ةعاصس رخآأ تلصصحتو ةيدلبلأ سسيئر نوينعملأ

ةرورصضب نيبلاطم ةلصسأرملأ نم ةخصسن ىلع
دعب عصضولأ ةصشقانمل مهعم لمع ةصسلج دقع

أوماق مهنأأ ثيح ءأركلأ تافلخم ديدصست مدع

يفناج1 نم رهصشأأ ةثÓث ةدمل راجيلأ ديدصستب

لبق أذهو0202 سسرام13 ةياغ ىلإأ0202

3 ـب ةردقملأ ةديأزملأ نامصض عم لÓغتصسلأ

مهفقوتو انوروكلأ ةحئاج ببصسب نكلو رهصشأأ

ىلع رثأأ رمألأ أذهف ةليوط ةرتفل لمعلأ نع

مه̆ل ة˘ي̆لا˘م̆لأ ة˘ي˘ع˘صضو̆لأو ي̆لا˘م̆لأ م˘هدودر˘م

نيرجأاتصسملأ نيب نم نوربتعي مهنأأ ةصصاخو

تأونصس ذنم ةريصسلأ نصسحب نوزيمتي ىمأدقلأ

د˘ي˘ع̆لأ يوأد˘ي˘ع ر˘جأا˘ت˘صسم̆لا̆ب ر˘مألأ ق̆ل˘ع˘ت˘يو

ينطولأ ريرحتلأ ةهبج يحب فقوم رجأاتصسم

ةعباتلأ ةكمصسملأ رجأا˘ت˘صسم را˘م˘ع ة˘ي̆ل˘يا˘ط˘عو

فقوم رجأاتصسم يكملأ تاصشونفتوبو ةيدلبلل

حبذملأ رجأاتصسم ةعمجوب د˘ير˘فو ي̆لو˘ب˘ن˘ط˘صسأ

يديصس ةطحم رجأاتصسم رصصان ةلبصسوبو يدلبلأ

ة˘ح̆ئا˘ج ن˘م أورر˘صضت م˘ه̆نأا̆ب أود˘˘كأأ م˘˘ي˘˘هأر˘̆بإأ

أوموق˘ي م̆لو ل˘م˘ع̆لأ ن˘ع أو˘ف˘قو˘تو ا̆نورو˘كلأ

مهنأاب نيدكؤومو داتعم وه امك مهلمع ةصسراممب

ديد˘صست̆ل بصسا˘ن˘م ءأر˘جإا̆ب ما˘ي˘ق̆ل̆ل ن˘يد˘ع˘ت˘صسم

سضيفخت وأأ طيصسقتلاب امأأ ءأركلأ تاقحتصسم

يف اصضيأأ نوينعملأ بلاط امكو ءأركلأ فيلاكت

يأأ ةمداقلأ ةنصسلل راجيإلأ ةدم ديدمتب مهتلصسأرم

يتلأ رئاصسخلأ كأردتصسأ لجأأ نم1202 ةنصسل

نيدكؤوم0202 ةنصس لÓخ نوينعملأ اهدبكت

نع أوفقوتو انوروك ةحئاج نم أوررصضت مهنأاب

مهنأأ امكو راجيإلأ قوقح أولصصحي ملو لمعلأ

بئأرصضلأ فيراصصمو لامعلأ قوقح أوعفدي مل

نإاف أذهلو مويلأ أذه ىلإأ فيراصصملأ نم اهريغو

سسيئر نم نوبلاطي نيي˘ن˘ع˘م̆لأ ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم̆لأ

ل˘م˘ع ة˘صسل˘ج د˘ق˘ع ةرور˘صضب ة̆با˘ن˘ع ة˘˘يد˘̆ل˘̆ب

ةفصصب ةلكصشملأ هذه لولح داجيإل ةيلاجعتصسأ

ديدصست نم مهن˘كم˘ت تأءأر˘جإأ دا˘ج˘يإأو ة˘ي̆ئا˘ه̆ن

.ةيدلبلأ حلاصصمل راجيإلأ تاقحتصسم

ءاركلا فيلاكت ديدسست مدعو انوروكلا ةحئاج ببسسب مهررسضت دعب

فيراشصملا صضيفختب نوبلاطي ةيدلبلا تاكلتمم ورجأاتشسم
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ها˘ي˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإأ م˘ت˘ي˘صس

ءاج ام بصسح،لاحربب يحصصلأ فرصصلأ
بئا˘ن˘لأ لأؤو˘صس ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لأ در ي˘˘ف

هذه ز˘ج˘ن˘ت˘صس ثي˘ح، ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس قدا˘صص

0 ةعصسب، ةصسوتيلاكلأ ةقطنمب ةطحملأ

سضرغ˘لأ و ن˘كا˘صس /لدا˘ع˘م0 0.043
ةلمعت˘صسم˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘ف˘صصت ي˘ه ا˘ه˘ن˘م
،لا˘حر˘˘ب،تا˘˘ع˘˘ير˘˘ت ،بن˘˘ع˘˘لأ دأو قأور˘˘ل

عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ أذك و ةصسوتيلاك
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م أذ˘˘هو سشير˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ فر˘˘˘صصلأ تا˘˘˘ب˘˘˘صصم
دقل و.ةرأزتف ةريحبو بنعلأ دأو ىوتصسم
نمصض ةيلمعلأ هذ˘ه ل˘ي˘ج˘صست غ˘ي˘ل˘ب˘ت م˘ت
عاطقل ةيمومع˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب

عم0202 يرفيف رهصش ةيئاملأ درأوملأ

ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ فر˘˘صص تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نأ
م˘ت ه˘ن˘م و سشير˘لأ عأرذ˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘˘لأ
نيته˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ طور˘صشلأ ر˘تا˘فد دأد˘عإأ
ةنجل˘لأ ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘صضر˘ع و ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
يف و ةلوخم˘لأ تا˘ق˘ف˘صصل˘ل ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ
يراج تاظفح˘ت˘لأ ع˘فر ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ

6,4 غلبمب نيتيلمعلأ ديمجت نم مغرلاب

ع˘فر بل˘ط عأد˘يأ م˘ت د˘ق˘˘لو جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م

60 خيراتب ةيلاملأ ةرأزو ىدل ديمجتلأ

متيصس قايصسلأ تأذ يف0202. ربوتكأأ
فر˘صصلأ ها˘ي˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ط˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نإأ
باجعتصسأ ةعصس تأذ ةرطنقلاب يحصصلأ

تمت دق و نكاصس/لداعم0 0 0.742
فر˘˘صصلأ تا˘˘ب˘˘صصم ط˘˘بر˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘صسأرد
دايز دأو ،رامع بياع قأورل يحصصلأ
ةرابج نيع ، ءاقرزلأ ةكربلأ ،بنعلأ دأو،
، مجر يجأرد ،ةقوقرب قأور و ينوبلأ.

ةصشير˘ح˘لأ،را˘م˘ع يد˘ي˘صس، سسيد˘لأ ر˘ج˘ح
د˘˘م˘˘حأأ يز˘˘يز˘˘ع ،را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ، ة˘˘˘مر˘˘˘كلأ
لÓخ اهليجصست حأرتقأ مت دقلو،ةفرصشلأ،
توأأ يف ةيلاملأ ةرأزول ميكحت ةنجل

بئا˘ن˘لأ لأؤو˘صس سصو˘صصخ˘ب ا˘مأأ.0202
ةطصسوتملأ دودصسلأ زاجنأ لوح يناملصس
ا˘هرا˘ق˘ت˘فإا˘ب فر˘ع˘ت ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو نإا˘˘ف،

أذه و ةريبك دودصس سضأوحأل ايفأرغويج
ة˘ه˘ج˘لأ ن˘م ر˘ح˘ب˘ل˘ل بير˘ق˘لأ ا˘هد˘جأو˘ت˘ل
لبج تحت ةرصشابم عقت ثيح ةيلامصشلأ
م˘ت م˘ث ن˘م و ةدا˘ح تأرد˘ح˘ن˘م˘˘ب غود˘˘يإأ
نم برصشلل ةحلاصصلأ هايملاب اهديوزت

ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ع˘˘قأو دود˘˘˘صس ثÓ˘˘˘ث لÓ˘˘˘خ
دود˘˘صسل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘مأأ .فرا˘˘˘ط˘˘˘لأ
ةيناكمأ ةصسأرد تمت دقل˘ف ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لأ
تأو˘ن˘صس لÓ˘خ ة˘يلو˘لا˘ب دود˘صس زا˘ج˘˘نإأ

جئاتنلأ ترفصسأ دقو8991 و7991

سشوكنع دصس يه، قطانم ةعبرأ ىلع
ةبيصصقوب دصس، ريبكلأ دأو ىلع يبياطصش
نيع سسيق دصس ،توحلأ دأو ىلع ةملعلأ
فا˘ك د˘صس ،لو˘صسغ˘لأ دأو ى˘ل˘˘ع ةدرا˘˘ب˘˘لأ
بنعلأ دأو ىلع بنعلأ دأو ةديصصعوب
دودصسلل ةين˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ةر˘ب˘خ د˘ع˘بو

اقفو20 فنصصلأ يف تبتر3002 ةنصس

82 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لأ39 مقر رأر˘ق˘ل˘ل

دودصسلأ بيترتب قلعتملأ2/20/39 91

مت2102 ة˘ن˘صس ي˘ف ثي˘ح، ىر˘˘ب˘˘كلأ
ةيدكو سشوكنع دصس ةصسأردب قÓطنلأ

ةلاكولأ فرط نم ةدرابلأ نيع ةصشحم
يقاب امأأ تÓيوحتلأو دودصسلل ةينطولأ
ةي˘م˘ك د˘صشح˘ب ح˘م˘صست˘صس ي˘ت˘لأ دود˘صسلأ

يذلأ يحطصسلأ يئاملأ دروملل ةربتعم
جمأرب يف لخديصس ةيلولأ هيلأ رقتفت
.بيرقلأ لبقتصسملأ يف تاصسأردلأ

 يناملسس بئانلا ت’ؤواسست ىلع ةموكحلا در يف

 ةرطنقلا و لاحربب يحشصلا فرشصلا هايم ريهطت ةطحم زاجنإا

هتحنم يذلا يلاملا معدلا ةيسضق يف قمعم قيقحت حتفب يلاولا لخدت ةرورسضب ةبانع ةي’و ىوتسسم ىلع ةطسشان تايعمج ةدع تبلاط
.حنملا عيزوت ةيفيك يف تازواجت لوسصحو تايعمجلا ضضعبل ةيدلبلا حلاسصم

مويلل نيفظوملاو لامعلا جاجتحا ببسسب
مهروجأاب ةبلاطملل يناثلا

رامع يديشس ةيدلبب ماتّ للشش
نينطاوملا حلاشصم لطعتو

رامع يديصس ةيدلب وفظومو لامع سسمأأ ةحيبصص دعصص
ىلع مهجا˘ج˘ت˘حأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ مو˘ي˘لأ لÓ˘خ م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل ن˘م
يف ببصست أذهو ةيدلبلأ رقم قلغب أوماق ثيح يلأوتلأ
بصص رخأاتب نيددنم ةيدلبلأ حلاصصم فلتخمل مات للصش
تعقو امك ةينعملأ تاهجلأ فرط نم ةيرهصشلأ مهروجأأ

ءأرج ةيدلبلاب بصساحملأو لامعلأ نيب ةيمÓك تاصشوانم
ءوجللأ رأرق ءاج دقو اهب نولمعي يتلأ ةيرزملأ عاصضوألأ
بصص مدع ةجي˘ت˘ن ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع ف˘قو˘ت˘لأو جا˘ج˘ت˘حلأ ى˘لإأ
مهنأأ نم مغرلاب ةيديربلأ مهتاباصسح يف مهبتأورو مهروجأأ
موي نوكتصس نأاب ةيدلبلأ سسيئر فرط نم أدوعو أوقلت دق
ثيح قÓطلأ ىلع بصصت مل اهنكلو مرصصنملأ تبصسلأ
عراصشلل أوجرخ نيذلأ لامعلأ طخصسو بصضغ كلذ راثآأ

فورظلاب نيدد˘ن˘مو رو˘جألأ بصص ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا˘ب ن˘يدد˘ن˘م
ينهملأ لمعلأ تايرورصض مأدعنأ لظ يف ةيرزملأ ةينهملأ

ةريصضحلأو ةفاظنلأ لامعل ةبصسنلاب ةيذحألأو سسبÓملاك
مقافت لظ يفو ةئيدر ةيعون تأذ أرخؤوم اهبلج مت يتلأ
نوبلاطيو عصضولأ نم نوؤواتصسم مهف ةيرزملأ عاصضوألأ
ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب أودد˘هو ة˘يرذ˘˘ج لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ةرور˘˘صضب
مهبلاطم ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإأ ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بأر˘صضإأ

مهتاباصسح يف مهبتأور بصصو ةينهملأ مهفورظ نيصسحتو
لك للصش يف ببصست نيموي ةدمل جاجتحلأ أذه نأأ ثيح
نيجتحملأ نأأ امك نينطأوملأ حلاصصم لطعتو حلاصصملأ
ةيدلبلل ةعباتلأ ةريصضحلأ أذكو  ةيدلبلأ رقم قلغب أوماق
ةيرهصشلأ مهروجأأ يف ةلثمتملأ ةيلاملأ  مهقوقحب نيبلاطم

MƒQjá aÉQì. ةينهملأ مهعاصضوأأ نيصسحتو

تاطلسسلل ةهجوم ةلسسارم يف

داو رهجب بلاطت ةيمنتلا ةيعمج
ءاتششلا مشسوم لبق لورشصلا

ينوبلأ ةيدلبب لورصصلأ ي˘ح˘ل » ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ «ة˘ي˘ع˘م˘ج تعد
يدأو˘لأ ر˘ه˘جو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف عأر˘صسإلأو ى˘لإأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

لبق( نيموكل) ةيصضرأأ ةحطصسم005 ةقطنمب دجأوتملأ
ةليذملأ ةيعمجلأ ةلصسأرم بصسحو. راطمألأ مصسوم لولح
( ةعاصس رخأأ )تقلت يتلأو ديصشر يصسيوع اهصسيئر عيقوتب
ءو˘ل˘م˘م ح˘ب˘صصأأ  رو˘كذ˘م˘لأ دأو˘لأ نإا˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن سسمأأ
بجوتصسي ام اهريغو ءانبلأ تافلخمو ةيلزنملأ تايافنلاب
يدافتل ءاتصشلأ لصصف لولح لبق هرهج ةيدلبلأ حلاصصم نم
ردق ل هابقع دمحي ل ام ىلإأ يدؤوت دق تاناصضيف ثودح
ةلصسأرملاب ةيعمجلأ ا˘ه˘ت˘ق˘فأر ي˘ت˘لأ رو˘صصلأ بصسحو.ه˘ل˘لأ
ةيمرم تايافنلأ نم نانطأأ دوجو نيبت اهنإاف اهيلأ راصشملأ
ىراجملاب ناكصسلأ اهيلع قلطي ام وأأ دأولأ  طصسو يف
يذلأ رمألأ ةرذقلأ هايملأو راطمألأ هايم فيرصصتل يئاملأ
لمعلأو اعيرصس كرحتلأ ةينع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ن˘م بل˘ط˘ت˘ي

كلت ع˘فرو ىر˘ج˘م˘لأ ر˘ه˘ج˘ل مزÓ˘لأ دا˘ت˘ع˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
طصسو ىلإأ أددجم اهتدو˘ع يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ح˘لأ ن˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
تددج قايصسلأ تأذ يفو.راطمألأ طوقصس دنع يدأولأ
ةيئاملأ يراجملاب مامتهلأ ةرورصض ىلع اهديكأات ةيعمجلأ

لوخدل ابصسحت راطمألأ هايم فيرصصتل ةريغصصلأ ةيدوألأو
ةميلعت عم ايصشامت كلذو تاناصضيفلأو راطمألأ لصصف
ةريخألأ هتاعامتجإأ يف نيدلأ لامج يميرب ةيلولأ يلأو
.ةينعملأ تايريدملأ يقابو نييلحملأ نيبختنملأ عم
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فسشاكو ةيرثأا عطق زجح ىلإا ةفاسضإا
ةنيمثلا نداعملا

زجحو صصاخششأا3 فيقوت
4فنشصلا نم ةيبرح ةريخذ

لاحربب صصيخرت نود
نم ،لاحربب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

94 ىلإأ42 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت ، سصاخصشأأ30 فيقوت

ةيلصصأأ ةيدقن عطق ةزايح ةيصضق يف مهيف هبتصشم ، ةنصس
نود ةصساصسح ةزهجأأ ةزايحو ،ةيخيرات ةميق تأذ ةيمحم
ىلأ ةفاصضإأ ، ةنيمثلأ نداعملأ فصشاك يف لثمتت سصيخرت

نيأأ ،سصيخرت نود عبأرلأ فنصصلأ نم ةيبرح ةريخذ ةزايح

ةيمحم ةيرثأأ ةيلصصأأ ةعطق91 اهنم ، ةعطق42 طبصض مت
مت ثيح،ةينامورلأ و ةيطنزيبلأ ةرتفلل دوعت ةميق تأذ
هبتصشملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأأ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ  ي˘˘˘˘˘ف ،م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
،مهيلإأ  ةبوصسنملأ  ةمهتلأ  ةهجأومل  ةيئاصضقلأ  تاهجلأ

لصصأوت ةبانع ةيلو نمأأ حلاصصم نأ ىلأ ةراصشإلأ ردجتو
لك ةبراحمل ةيطرصشلأ اهتايلمع ةعانقلأو ةميزعلأ سسفنب
.هتاكلتمم ةمÓصسو نطأوملأ نمأاب سساصسملأ هنأاصش نم ام
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ينهملأ سسلجملأ سسيئر فسشك
ة˘ي’و˘ب نو˘ت˘يز˘لأ ة˘ب˘ع˘سشل ي˘ئ’و˘لأ

ي˘˘ف «ر˘˘سصا˘˘ن يرد˘˘يو˘˘ق» ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
جا˘ت˘نإأ نأأ «ة˘عا˘سسر˘خآأ» ـل ح˘˘ير˘˘سصت
ةبسسنب ةنسسلأ هذ˘ه ع˘جأر˘ت نو˘ت˘يز˘لأ

ة˘ن˘سسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب05
بابسسأأ ةدعل ةجيتن كلذو،ةيسضاملأ
،را˘ط˘مأ’أ  ط˘قا˘سست سصق˘ن ا˘˘ه˘˘م˘˘هأأ

ةبانع ةي’و نأأ يرديوق لاق ثيح
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م،را˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه0031

ل˘كب ة˘عزو˘م،ج˘˘ت˘˘ن˘˘مرا˘˘ت˘˘كه627
،ةملعلأ ،تاعيرتلأ ،بنعلأدأو ةيدلبب
،.. لاحرب ،ةدرابلأ  نيع ،يبياطسش
نو˘˘كي˘˘سس ة˘˘ن˘˘سسلأ هذ˘˘ه ن˘˘ع ن˘˘˘كل
زواجتت ة˘ب˘سسن˘ب سضف˘خ˘ن˘م جا˘ت˘نإ’أ

ة˘˘ن˘˘سسلا˘˘ب  ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م  ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب05
سصق˘˘ن˘˘ل ع˘˘جأر كلذو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ر˘ه˘سشأ’أ ي˘ف را˘˘ط˘˘مأ’أ

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ز˘ج˘ع ه˘ل˘با˘ق˘˘ي يذ˘˘لأو
م˘هرا˘ج˘سشأأ ي˘ق˘سس ن˘ع ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
نم يقسسلأ ت’آأ رفوت مدع ببسسب
ا˘مأأ، ا˘هر˘ي˘غو تا˘˘خ˘˘سضمو بي˘˘با˘˘نأأ

يرلأ ةيلمعب أوماق يذلأ نيحÓفلأ

أو˘ل˘ج˘سس د˘ق˘ف ف˘ي˘سصلأ ل˘˘سصف ي˘˘ف

ةهج ن˘م ،ل˘ي˘ل˘ق˘ب ن˘سسحأأ ة˘يدودر˘م

نأأ «ةعاسس رخآأ» رداسصم تلاق ىرخأأ

راجسشأأ نم تاحاسسملأ سضعب  كانه

لا˘ب˘ج˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ نو˘˘ت˘˘يز˘˘لأ

نأرينلأ اهتمهتلإأ تاباغلأ بنأوجبو

جا˘ت˘نإأ ع˘جأر˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘سسا˘˘م و˘˘هو،

تيز جاتنإأ عجأرت يلاتلابو،نوتيزلأ

ابلسس سسكعنأ يذلأ رمأ’أ،نوتيزلأ

اعافترأ تفرع يتلأ هراعسسأأ ىلع
لاق  قايسسلأ تأذ يفو ،ةنسسلأ هذه
نو˘ه˘جأو˘ي م˘ه˘نأأ ر˘˘سصا˘˘ن يرد˘˘يو˘˘ق
ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلأ ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ
ة˘ع˘با˘ت ي˘˘سضأرأأ  ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لأ
ل˘جأ ن˘˘م تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ  ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل
با˘ب˘سشلأ فر˘ط ن˘م ا˘ه˘حÓ˘سصت˘˘سسأ

دوجو نم مغرلابف ،انوتيز اهسسرغو
سسرغلل ةلهؤو˘مو ة˘ع˘سسا˘سش ي˘سضأرأأ
نود تلاح ةيرأدإ’أ ليقأرعلأ نأأ  ’إأ
ةقطنمب Ó˘ث˘م ا˘برا˘سض ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسأ

د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ،لا˘حر˘لا˘ب˘ب  ة˘ي˘نأور˘م˘˘لأ

سسرغل ة˘ل˘هؤو˘مو ةزا˘ت˘م˘م  ة˘ق˘ط˘ن˘م

ةيرطفلأ سضأرمأ’أ نع امأأ ،نوتيزلأ

اهنأأ انثدحم لاقف بابذلأ راسشتنأ و

ردجتو،ةنسسلأ هذ˘ه ةر˘ث˘كب د˘جو˘ت’

ة˘˘ن˘˘سسلأ  جا˘˘ت˘˘˘نأ م˘˘˘ت ه˘˘˘نأأ ةرا˘˘˘سشإ’أ

راطنق00751يلأوح ةطرافلأ

و ةدئاملأ نوتيز راطنق0032اهنم

تيز˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ  را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق00431

 .نوتيزلأ

 ةيلاتتم مايأا3 رادم ىلع

سسيسسحت يف عرسشت «سسونسساك»
ةحنم سصوسصخب نيلقانلاو راجتلا

«انوروك»
يعامتجإ’أ نا˘م˘سضل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘سصلأ ح˘لا˘سصم تعر˘سش
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب » سسو˘ن˘سسا˘ك» ءأر˘جأ’أ ر˘ي˘غ لا˘م˘ع˘ل˘ل
يف نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلل يئ’ولأ يذيفنتلأ بتكملأ

تأرا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سسو را˘ج˘ت˘لأ سسي˘سسح˘تو ة˘يو˘عو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
سصوسصخب تاحورسشلأ لك مهل ميدقتل نيلقانلأ مومع  ةرجأ’أ

يتلأ تÓيهسستلأو ةيونسسلأ كأرتسشإ’أ قوقح ديدسست ةيلمع
ة˘يو˘سست ل˘جأأ ن˘م نأا˘سشلأ أذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ل قود˘ن˘سصلأ ا˘ه˘ح˘ن˘م˘˘ي
نم ةدافتسسإ’أ نم مهنيكمتل أذكو قودنسصلأ هاجتإأ مهتيعسضو
اهتسصسصخ يتلأو انوروك سسوريف ريبأدت نم ررسضلأ ةحنم
«سسوريف ةهباجم ري˘بأد˘ت ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لأ ر˘سسأÓ˘ل ة˘مو˘كح˘لأ

ةيلمعلأ تيقل ثيح ةيلاتتم مايأأ3 رأدم ىلع كلذو«انوروك
ةيو˘سست نو˘كل ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لأو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘لأ نا˘سسح˘ت˘سسإأ

.ةحنملأ نم ةدافتسسإ’أ طورسش مهيف رفوتت مهلعجت مهتيعسضو
يذيفنتلأ بتكملاب  ةيلاملاب فلكملأ يئ’ولأ نيمأ’أ بسسحو
ةبانعب نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلل ماعلأ داحتإ’أ يئ’ولأ
هذه نإأ  ءاثÓثلأ سسمأأ » ةعاسس رخأأ » ةديرج ل » ءايركز ةزمح»
قودنسصلأ اهب موقي يتلأ تÓيهسستلأ راطإأ يف جردنت ةيلمعلأ
مهنيكمتل ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسسو نيلقانلأو راجتلأ ةدئافل

جد فلأ03ب ةردقملأ انوروك ةحنم نم ةدافتسسإ’أ نم

9102 ةن˘سسل كأر˘ت˘سشإ’أ ة˘م˘ي˘ق سضي˘ف˘خ˘ت م˘ت ثي˘ح ر˘ه˘سشل˘ل

يونسسلأ كأرتسشإ’أ ةلودج متي0202 ةنسسو جد00423ب

مهيف رفوتت مهلعجي ام جد0005 وه غلبم لقأأ عفدب كلذو

نأأ ردسصملأ دكأأ امك91. ديفوك ةحنم نم ةدافتسسإ’أ طورسش
ةحنملأ نم مهءاسصقإأ مت ةرجأأ ةرايسس قئاسس وأأ رجات يأأ قح نم
نم ةدافتسسإ’أ نم ءاسصقإ’أ رأرق يف رظنلأ ةداعإ’ نعطلأ

ة˘ه˘جو˘م˘لأ ر˘ه˘سشل˘ل جد ف˘لأ03ب ةرد˘ق˘م˘لأ ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ن˘م
طاسشنلأ نع فقوتلأ ببسسب انوروك ةحئاج نم نيررسضتملل
ديدسست سصخي اميف ةبولطملأ طورسشلل نوفوتسسم مهنوكل
لامعلل يعامتج’أ نامسضلل ينطولأ قودنسصلأ تاقحتسسم

لودج يف باتتك’أ عم9102 ةنسسل سسونسساك ءأرجأ’أ ريغ

تأرايسس يقئاسس نأأ ردجيو0202 ةنسسل كأرتسشإ’أ ديدسست
ةيجاجتحإأ ةفقو طرافلأ عوبسسأ’أ أومظن أوناك دق ةرجأ’أ

نم ةدافتسسإ’أ نم مهءاسصقإأ ةقيرطب اهلÓخ نم أوددن ةبسضاغ
ة˘يو˘سست ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع بب˘سسب كلذو ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
يعامتج’أ نامسضلل ينطو˘لأ قود˘ن˘سصلأ ها˘ج˘تإأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
ةينعملأ تاط˘ل˘سسلأ ا˘ه˘لÓ˘خ أو˘ب˘لا˘طو ءأر˘جأ’أ ر˘ي˘غ لا˘م˘ع˘ل˘ل
قئاع ىلإأ مهل تلوح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘كسشم˘لأ هذ˘ه ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب

.انوروك ةحنم نم ةدافتسسإ’أ يف مهمامأأ
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مايقلل ةعوفدملا غلابملا ىلإا ةفاصضإا
ةيصضايرلا تاطاصشنلاب

قرطلاب ددني تايعمجلا داحتإا
 ةيراوجلا بعÓملا اهب ريسست يتلا

لامج ةي’ولأ يلأو ةبانع ةي’ول ءايح’أ تايعمج داحتأ دسشان
ريغلأ رييسستلأو طيطختلأ سصوسصخب لخدتلأ يميرب نيدلأ

نم ديدعلأ بطقتسست تتاب يتلأ ةيرأوجلأ بعÓملل ينÓقع

001 زاجنأ جمانرب نإاف تايعمجلأ داحتأ بسسحو، بابسشلأ
اهبلغأ زاجنأ مت دق ةبانع تايدلب لماك ربع يرأوج بعلم
ةقبسسم ةسسأرد ’و طيطخت Óب ةعرسستم ةيئأوسشع ةقيرطب

اهبويع ترهظ ةيرأوج بعÓم ةدع زاجنأ و دييسشت مت تيح
ةيرأوجلأ بعÓملأ سضعب زاجنإأ اهنم اهيف سصئاقنلأ سضعب و
و سسرأدملأ نم برقلاب ىرخأو ةيعرفلأ ةيدو’أ ةفاح ىلع
ددن امك ، تأرامعلأ نيب بعÓملأ سضعب زاجنأ و، تاقرطلأ
ةسصاخ و ةينكسسلأ تاعمجملأ سضعب ءاسصقإأ تايعمجلأ داحتأ

لاطبأ’أ يح نكسسم005، يبرغلأ لهسسلأ نكسسم8201

8 لقح، ديدحوب نكسسم021، روسشاع لدع ،يبرغلأ لهسسلأ

، ينوبلأ ةيدلبل عباتلأ يام1 يناكسسلأ عمجملأ و سسرام
نأأ داحت’أ نايب فيسضيو، ينوبلأ ةيدلب لورسصلأ و ةيباسشلأ
ىرخأ يلأ ةيدلب نم فلتخي ةيرأوجلأ بعÓملأ كلت رييسست
سضعبل ةيرأوجلأ بعÓملأ كلت ءأرك مت ةبانع  ةيدلب Óثم
˘مر˘ب˘ت، ة˘سضا˘ير˘ل˘ل  يد˘ل˘ب˘لأ نأو˘يد˘لأ فر˘ط ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لأ
نع بيرغلأ بابسشلأ سضعبل هرجأاتسست تايعمجلأ و  تايقافتاب
عباتو،ةيرأوجلأ بعÓملأ كل˘ت ا˘ه˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ءا˘ي˘حأ’أ كل˘ت
تا˘طا˘سشن˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘عو˘فد˘م˘لأ ف˘يرا˘˘سصم˘˘لأ نأأ دا˘˘ح˘˘ت’أ
ريغ و ةبقأرم ريغ ةيرأوجلأ بعÓملأ كلت لخأد ةيسضايرلأ

يسساسسأ’أ نو˘نا˘ق˘لأ ن˘م55 ةدام˘لأ سصن˘ت ا˘م˘ك ة˘طو˘ب˘سضم

نوناقلأ نم381 ةداملأ ماكحأ اميسس’ ةيسضايرلأ تايعمجلل

دح عسضول لخدتلأ يرورسضلأ نم حبسصأ أذل،31/50 مقر
و اهتعباتم طمن د˘ي˘حو˘ت و ر˘ي˘ي˘سست˘لأ ي˘ف ت’Ó˘ت˘خإ’أ هذ˘ه˘ل
موقي نم نع داح˘ت’أ ل˘ئا˘سست˘ي ا˘م˘ك،ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت و ا˘هر˘ي˘ي˘سست
تحبسصأ بعÓ˘م˘لأ سضع˘ب نأأ ثي˘ح ا˘ه˘م˘ي˘مر˘ت و ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘سصب
ةداعإ’ لخدت˘لأ ن˘م د˘ب’ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح و ة˘نا˘ي˘سصل ة˘جا˘ح˘ب

U°Édí. Ü.اهميظنت

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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Akher Saâ

3416ددعلا0202 ربمفون81 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
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نيبام دحاولا رتللا عيب رعصس رصصحني  ذإا ،طرافلا مصسوملاب ةنراقم اصسوصسحم اعافترا مصسوملا اذه ةبانع ةي’وب نوتيزلا تيز راعصسأا فرعت
نيصصتخملا بصسح كلذ عجريو،طرافلا مصسوملا يف رتلل جد008زواجتي’ ناك نأا دعب كلذو ، ةدوجلاو ةيعونلا بصسح جد0001و جد008

.ةي’ولا بارتب ةنصسلا هذه نوتيزلا جاتنإا يف ريبك صصقن ىلإا

 ةيرئازجلا تاصسصسؤوملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا نايب بصسح

«انوروك» ةهباجم ريبادت نم ةررسضتملا تاسسسسؤوملا سشاعنإل ةيسضرأا حارتقإا
ةلسسلسس يف عورسشلأ نع هل نايب يف ءاثÓثلأ سسمأأ ةبانع ةي’ول ةيرئأزجلأ تاسسسسؤوملل ةماعلأ ةيلأردفنوكلاب بابسشلأ تاسسسسؤومل قرسشلأ بتكم نلعأأ

داسصتق’أ ىلع ةبترتملأ تاسساكعن’أ لظ يف اهيناعت يتلأ ت’اغسشن’أ و لكاسشملأ ةلمج سصيخسشتل تاسسسسؤوملأ نم ديدعلأ عم ةماهلأ تأرواسشملأ نم

لÓخ نم هنأأ هنم ةخسسن « ةعاسس رخأأ » تقلت يذلأ نايبلأ فاسضأأو.91 ديفوك انوروك ةحئاج لظ يف تاسسسسؤوملأ ةيعسضوو ةيلحملأ ةيمنتلأ و ينطولأ
اينأديم ةموكحلأ لخدت ةرورسض امه ، نيتمهم نيتطقن يف ةررسضتملأ تاسسسسؤوملأ سشاعنإ’ بلاطم ةيسضرأأ طبسضو ديدحت مت دقف ، تأرواسشملأ هذه
فلتخم ةهجأومل تاسسسسؤوملأ هذهل حمسسيسس ام نايبلأ تأذ بسسحب وهو ةيلاملأ اهتاقحتسسم ىلع لوسصحلأ نم تاسسسسؤوملأ فلتخم نيكمت دسصق
يتلأ عيراسشملأ حنم ةيلمع عيرسستب ةموكحلأ لخدت ةرورسض ىلع ةدايز لغسشلأ بسصانم ىلع ظافحلأو ةسساسسحلأ تأرتفلأ هذه يف بعاسصملأ

ليوطلأ راظتن’أ ةيعسضو يف اهسسفن دجتو لكسشملأ أذه نم يناعت ت’واقملأو تاسسسسؤوملأ نم ديدعلأ نأأو اسصوسصخ ةيلام تأدامتعأ اهل تسصسصخ
تاسسسسؤومل قرسشلأ بتكم زهتنأ امك . اهسشاعنإأو اهذاقنإ’ لجاعلأ لخدتلأ يعدتسست ةيعسضو يهو طقف قرولأ ىلع عيراسشملأ ىلع اهلوسصح نم  مغرلاب
فلتخم لقنل ةيرئأزجلأ تاسسسسؤوملل ةماعلأ ةيلأردفنوكلأ ةسسائر اهب موقت يتلأ تأدوهجملأو يعاسسملأ لك نيمثتل ةسصرفلأ هذه ةبانعب بابسشلأ
و تايريدملأو تأرأزولأ فلتخمل » انوروك» سسوريف ةحئاج راسشتنأ لظ يف اسصوسصخ ت’واقملأو تاسسسسؤوملأ فلتخم اهسشيعت يتلأ ت’اغسشن’أ
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جد0001  ىلإا لصصو  رتللا  رعصس

  جاتنإلا عجارت ببسسب نوتيزلا تيز راعسسأا يف سسوسسحم عافترإا
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نيديفتسسملأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ بر˘عأأ

يوقرت نكسس (056) جمانرب نم

ءا˘قرز˘لأ ة˘كر˘ب˘لا˘˘ب (apl) م˘عد˘˘م
يف مهلمأأ نع نينث’أ سسمأأ ينوبلاب
ةقلاعلأ مهتيعسضول ابيرق Óح داجيأ
زا˘˘ج˘˘نإ’أ تا˘˘سشرو ف˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب
لأزي ’ هنأأ نولوقي يذلأ عورسشملاب
تÓخدتلأ لك مغر هناكم حوأري
ة˘لا˘سسر ا˘هر˘خآأو ا˘يز˘كر˘مو ا˘ي˘ل˘ح˘˘م
ىلأ اهه˘ي˘جو˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ ةد˘سشا˘ن˘م˘لأ
لجأأ نم دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ
عورسشملاب لاغسش’أ فانئتسسأ ةداعأ

ي˘ف م˘ه˘تا˘ن˘كسس ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘˘سصحو
نم ةليوط تأونسس دعب تقو برقأأ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ف˘˘قو˘˘ت بق˘˘ع را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ’أ

عور˘˘سشم˘˘˘لا˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’أ تا˘˘˘سشرو
» ةيكرتلأ ءا˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘سشل ل˘كو˘م˘لأ

تأر˘˘سشع نأأ رد˘˘˘ج˘˘˘يو.«سسا˘˘˘طر˘˘˘ك
روكذملأ جمانربلأ نم نيديفتسسملأ
ة’ولأ نع «ثوروم˘لأ«و ر˘ث˘ع˘ت˘م˘لأ

سسيئر أودسشان دق أوناك نيقباسسلأ
» نوبت ديجملأ دب˘ع» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
يئاهن لح داجيإ’ لخدتلأ سضرغب

نكسسم056 يبتت˘كم ح˘لا˘سصل
ءا˘قرز˘لأ ة˘كر˘ب˘لا˘ب م˘عد˘˘م يو˘˘قر˘˘ت
ة˘ب˘ع˘سص ةا˘ي˘ح نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘˘نو˘˘كل
مهبويج تكهنأأ يتلأ غلابملأ ببسسب
سضورق طاسسقأأ ديدسستو راجيإأ نم
ناملربلاب بئانلأ هتهج نم. كونبلأ
هجو دق ناك »باهولأ دبع ةريأد»
دبع ةيروهمجلأ سسيئر ىلإأ ةلسسأرم

ربمتبسس8لأ خيراتب نوبت ديجملأ

«ةعاسس رخأأ» تلسصحت يتلأ0202
جر˘ع د˘ق نا˘ك ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ف˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’أ

056(APL) ءا˘˘قرز˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ب˘˘لأ
ةبانع ةي’و نأأ دكأأ ثيح ينوبلاب

نم2102 ةنسس تداف˘ت˘سسأ تنا˘ك
هذ˘ه ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘ن˘˘كسس ة˘˘سصح
ةمزأأ كفل Óح نوكت نأأو ةغيسصلأ
اهنأأ ’إأ ةي’ولأ ينطأومل نكسسلأ

ةر˘ي˘ث˘ك ل˘كا˘سشم˘ب م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تدا˘˘ع

معدم يوقرت056 يبتتكم ةسصاخ

أوفو˘ت˘سسأ ن˘يد˘لأ ءا˘قرز˘لأ ة˘كر˘ب˘لا˘ب

ل˘˘ك أودد˘˘سسو طور˘˘˘سشلأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج

أو˘م˘ل˘ت˘سسي نأأ ى˘ل˘ع تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لأ

م˘ه˘نأأ ’إأ6102 ةن˘سس م˘ه˘تا˘ن˘كسس

م˘˘ل عور˘˘˘سشم˘˘˘لأ نأأ ي˘˘˘ف أو˘˘˘مد˘˘˘سص

03 لا˘غ˘سشأ’أ ة˘ب˘˘سسن ه˘˘ب زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت

تفقوت نيأأ7102 ةنسس يف ةئاملاب

ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘ي˘كر˘ت˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب

لامكتسسإأ يف لمعلأ نع سساطرك

دنمو ةي˘ل˘خأد ل˘كا˘سشم˘ل عور˘سشم˘لأ

ت’واحم ةدع هل تناك نيحلأ كلذ

تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لأ ع˘˘˘م ل˘˘˘سصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف

ا˘˘يز˘˘كر˘˘مو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لأ

نودب ن˘كل عور˘سشم˘لأ ( ة˘ل˘ح˘ل˘ح)ل

ايعأد.- هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع -ىود˘ج

فاسصنإ’ لخدتلل » نوبت» سسيئرلأ

يف هنأأ ردجيو. نيبتتكملأ ء’ؤوه

يو˘قر˘ت˘لأ ن˘˘كسسلأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإأ

تدافتسسأ2102 ة˘ن˘سسل م˘عد˘م˘˘لأ

056 عور˘سشم ن˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ةر˘˘ئأد

ةسسسسؤومل اهدانسسإأ مت ةينكسس ةدحو

يرئأزجلأ نوناقلل ةعسضا˘خ ة˘ي˘كر˘ت

خيرات دوعي ثيح (سساطرك) ةامسسم

ة˘ن˘سس ى˘لإأ ا˘ه˘ب لا˘غ˘˘سشأ’أ قÓ˘˘ط˘˘نأ

’إأ أرهسش42 زاجنإأ ةدمبو4102

ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ل زا˘˘ج˘˘˘نإ’أ ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأأ

ر˘ب˘ت˘ع˘يو ة˘ئا˘م˘لا˘ب23 دود˘˘˘˘˘˘˘˘ح

معدم يوقرت نكسس056 عورسشم

ع˘يرا˘سشم˘لأ ن˘م ءا˘قرز˘لأ ة˘كر˘ب˘˘لا˘˘ب

يتلأو ةبانع يف ةرثعتملأ ةينكسسلأ

4ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت د˘˘ه˘˘سشت

لاجآ’أ ءا˘ه˘ت˘نأ خ˘يرا˘ت ن˘م تأو˘ن˘سس

ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لأ بب˘سسب ة˘سضر˘ت˘ف˘م˘لأ

ةددعتم با˘ب˘سسأ’ عور˘سشم˘لأ ما˘م˘تإأ

لك يف نيبتتكملاب عفد يدلأ رمأ’أ

بحسسب تاطلسسلأ ةبلاطم ىلإأ ةرم

ة˘˘كر˘˘سشل ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو عور˘˘سشم˘˘˘لأ

مامتإ’ سصأوخ نيلواقم وأأ ةيمومع

م˘ه˘تا˘ن˘كسس مÓ˘ت˘˘سس’و عور˘˘سشم˘˘لأ

ي˘˘لا˘˘غ˘˘لأ ا˘˘ه˘˘لا˘˘جأ’ أو˘˘ع˘˘فد ي˘˘ت˘˘˘لأ

.سسيفنلأو

هناكم حواري هنأا ’ا ايزكرمو ايلحم تÓخدتلا مغر

عورسشملا رثعت نم«نورمذتم» ءاقرزلا ةكربلابAPL نكسس056 وديفتسسم

ت
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

34169ددعلا0202 ربمفون81 ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ثيغتشست ةملاقب دمحأإ ينب ةربقم

سسلجملأ ، ةملاقب نأدمهوب ةيدلبب دمحأأ ينب ناكسس دسشان
رابتع’أ ةداعإأ لجأ نم  لجاعلأ  لخدتلاب  يدلبلأ يبعسشلأ
ناكسسلأ اهيلع قلطي يتلأو دمحأ ينبب ةيمومعلأ ةربقملل
هذ˘ه نأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ نا˘ك˘سس بسسحو » ي˘ل˘ع ط˘بأر˘م » ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م
ة˘ل˘م˘ه˘م تح˘ب˘سصأأ  ة˘حر˘˘سضأ’أ تا˘˘ئ˘˘م م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ءأوسس دح ىلع نأويحلأو ناسسنإ’أ فرط نم اهتمرح تكهتنأ
تانأويحلأ لوخد نم اهيمحي رأدج وأأ جايسس بايغ ببسسب ،
عز˘ن وأأ ة˘فا˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ندأأ با˘˘ي˘˘غ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن، ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ
ةباغ ىلإأ تقولأ رورم عم اهلوح ام وهو  ، ةراسضلأ باسشعأÓل
نا˘ك˘سس سضع˘ب ا˘ن˘ل ر˘كذ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ، ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ لو˘˘خد˘˘لأ بع˘˘سصي
مهنأأ ةربقملأ كلتب ىتوم م˘ه˘يد˘ل د˘جو˘ي ن˘يذ˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ةربقملأ هذهل رابتع’أ ةدا˘عإأو  ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب أو˘ما˘ق
ىلع ةبقاعت˘م˘لأ  ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ سسلا˘ج˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ي˘سسن˘م˘لأ
رأد˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل  م˘˘عد˘˘لأ ىلإأ ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب م˘˘ه˘˘نأأ ’إأ، ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
ايموي لسصحت يتلأ تاكاهتنإ’أ نم روبقلأ ةيامحل يجراخلأ

أدوعو أوقلت مهنأأ  نيدكؤوم، ناسسنإ’أو تانأويحلأ فرط نم
رأد˘ج˘لأ ءا˘ن˘ب˘ل رو˘جأأ ن˘م ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن ا˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
ةيدلبب روجأ’أ عنسصم  بحاسص فرط نم ةربقملأ يجراخلأ

، يفاك ريغ لظي ناكسسلأ لوقي أذه نأأ ’إأ ، طابسص جرب
هنوجات˘ح˘ي ا˘م˘ب  م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ن˘ي˘ي˘عأد

ةمرح ىلع ةظفاحملأ اهنمو  ةربقملأ هذه ةئيهت ةداعإ’
 .ةقطنملأ ىتوم

ةعإرزل يحÓف مشسوم لوأإ قÓطنإإ
رئإزجلاب إزلوكلإ يتيزلإ مجلشسلإ

يحÓف مسسوم لوأأ قÓطنأ ةراسشإأ ءاطعإأ ، سسمأأ مت
«أز˘˘لو˘˘ك˘˘˘لأ» ي˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لأ م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘سسلأ ة˘˘˘عأرز ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’
ناي˘ب بسسحو. ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘م  ،ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
،يحÓفلأ مسسوملأ قÓطإأ رسضح ،ةحÓفلأ ةرأزول
ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لأو ظ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأأ ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سس
ير˘ئأز˘ج˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ثعب متو .ةدهسشوب نامحرلأ دبع بوبحلل ينهملأ

ة˘قرو˘ل أد˘ي˘سسج˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘˘ت˘˘سس’أ ة˘˘عأرز˘˘لأ هذ˘˘ه
ةرتفل ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ عاطق قيرط
ر˘يو˘ط˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس’،0202 -4202
يت˘يز˘لأ م˘ج˘ل˘سسلأ ر˘ب˘ت˘ع˘يو .ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ تا˘عأرز˘لأ

لو˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ىر˘خأ’أ ة˘ي˘˘ت˘˘يز˘˘لأ تا˘˘عأرز˘˘لأ ن˘˘م˘˘سض
نم ،ةن˘سسلأ هذ˘ه ن˘م ءأد˘ت˘بأ ا˘ه˘ث˘ع˘ب ىل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ
تويزلأ نم اهتأدرأو سصيلقت يف ةمهاسسملأ لجأأ
.فÓعأ’أو ةيتابنلأ

يئاشضقلإ رشضحملإ ةنهمو قيثوتلإ يتقباشسمل حششرتم00518
مسساقلب ،ماتخ’أ ظفاح لدعلأ ريزو فسشك
يتقباسسمل أوح˘سشر˘ت00518 نأأ ،يتا˘م˘غز
ىفنو ،ةيئاسضقلأ رسضحملأ ةنهمو قيثوتلأ

ي˘˘˘˘˘˘˘ف ةا˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘م وأأ تا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘سش دو˘˘˘˘˘˘˘˘جو
ىل˘ع هدر ي˘ف ر˘يزو˘لأ لا˘قو.ن˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ
قيثوتلأ يتق˘با˘سسم سصخ˘ي ،ي˘نا˘م˘لر˘ب لأؤو˘سس
دد˘˘˘ع نأأ ،ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ ر˘˘˘سضح˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘مو
نيتقباسسملأ يف اه˘ح˘ت˘ف م˘ت ي˘ت˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ

˘مد˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةد˘˘حأو ل˘˘ك˘˘ل0051 ي˘˘˘˘˘ه
يف امأ ،احسشرتم00544 قيثوتلأ ةقباسسمل
،00073 اهل مدقتف يئاسضقلأ رسضحملأ ةنهم
لثمي ةحوتفملأ بسصانملأ ددع نأأ ينعيو
ةبسسنلاب ةئملاب4و نيقثوملل ةئملاب3.3
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ ف˘˘سصوو ،ن˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘نرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م أد˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘سضلا˘˘˘˘˘ب
خرؤوملأ هدر يف ريزولأ هب˘نو.ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لأ

أأدبم قيقحتل هنأأ ،يراجلأ ربمفون01 يف
نع »د .م .ل» ملظنب نيجرختملأ ةبلطلأ ةئف نم نيحسشرتملأ نيب نيوكتلأ فÓتخ’ رابتعإ’أ نيعب أذخأو سصرفلأ ؤوفاكت
بلغأأ لوسصح ىدأأ ام وهو ،عيمجلأ لوانتم ي˘ف ة˘ل˘ئ˘سسأأ را˘ي˘ت˘خأ م˘ت د˘ق˘ف ،ي˘ك˘ي˘سسÓ˘ك˘لأ ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ا˘ق˘فو ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لأ م˘هءأر˘ظ˘ن
ددعب اسساسسأأ ةطبترم حاجنلأ ت’دعم نو˘ك˘ل أر˘ظ˘ن» ر˘يزو˘لأ ع˘با˘ت˘يو ،ة˘ع˘ف˘تر˘م ت’د˘ع˘م ىل˘ع ن˘ي˘ت˘ق˘با˘سسم˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لأ
ةبسسنلاب حوتفم بسصنم رخآأ دنع تفقوت نيحجانلأ ةمئاق نإاف ،ةنهم لك يف بسصنم0051ب ةددحملأو ةحوتفملأ بسصانملأ
.2.31 يئاسضقلأ رسضحملأو77.21 ناك قيثوتلأ ةقباسسم يف حجان رخآأ لدعم نأاب ركذلأ نيعتي ددسصلأ أذه يفو ،ةنهم لكل

مهئÓجإاب ةبلاطملل سسنوتب ةرافشسلإ مامأإ نوجتحي نويرئإزج
نوير˘ئأز˘ج نو˘م˘ي˘ق˘مو نو˘ق˘لا˘ع بلا˘ط

لجاعلأ حامسسلاب مه˘ت˘مو˘ك˘ح  ،سسنو˘ت˘ب
نم رهسشأأ9 دعب ،مهدÓب لوخدب مهل
،انوروك ءابو نم ايئاقو دودحلأ قÓغإأ

نيق˘لا˘ع˘لأ فور˘ظ رو˘هد˘ت ىلإأ ىدأأ ا˘م˘م
لاخدإأ تأدي˘ق˘ع˘ت تدأأو.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

سسنوت يف أرخؤوم يفوت عيسضر نامثج
ر˘ط˘سضأ يذ˘لأو ،ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘فد˘˘ل
بسضغ ىلإأ ،ىدأأ مايأأ6 راظتنÓل هلهأأ

عفد امم ،ةيلاجلأ طاسسوأأ يف ءايتسسأو
مامأأ ةيجا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ىلإأ
د˘ع˘ب ،سسنو˘ت ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ةرا˘ف˘سسلأ

ةد˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘ف˘˘سسلأ ءا˘˘ق˘˘ل رذ˘˘ع˘˘ت
.تأرم

 ةقطنملإ يف هب انيلتبأإ ةدإورط ناشصح برغملإ
رئأزجلأ يف يوأرحسصلأ ريفسسلأ دكأأ

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
نأ ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
هب انيلتبأأ ةدأورط ناسصح برغملأ

نز˘خ˘م˘لأ نأأ ا˘ف˘سشا˘ك ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لأ رأر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ي
مزهنيسس هنأأو اسسنرفـل ةيرامعتسس’أ

هئطخ˘ب فر˘ت˘ع˘ي˘سسو ءأر˘ك˘ن ة˘م˘يز˘ه
ل˘˘سصأو˘˘ن˘˘سس ف˘˘سشكو Ó˘˘جآأ مأأ Ó˘˘جا˘˘ع

ءأر˘˘ح˘˘سصلأ رر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ىت˘˘˘ح ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
. مسشاغلأ رامعتسس’أ نم ةيبرغلأ

إولواح اشصخشش092 ذاقنإإ
لÓخ ةيعرششلإ ريغ ةرجهلإ

عوبشسأإ
ينطولأ كردلأ حلاسصمو لحأوسسلأ سسأرح طبحأأ

ةرتفلأ لÓخ ةيعرسش ريغ ةرجه ت’واحم ةدع
ريسشتو0202. ربمفو˘ن71 ىلإأ01 نم ةدتمم˘لأ

سصخ˘ت ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فد˘لأ ةرأزو ا˘ه˘تر˘سشن ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح
ىلع أوناك اسصخسش092 ذاقنإ’ نع ةرتفلأ سسفن
عنسصلأ ةيدي˘ل˘ق˘ت برأو˘قو ة˘ي˘طا˘ط˘م برأو˘ق ن˘ت˘م
سسأدرموبو فراطلأو ةدكي˘ك˘سسو ة˘با˘ن˘ع ن˘م ل˘ك˘ب
.ناسسملتو تنسشومت نيعو مناغتسسمو نأرهوو
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ي˘شسيروأا ن˘يد˘لا ز˘ع قر˘˘ط˘˘تو
ار˘خؤو˘م ا˘هز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل

عيزوتلاو ىقيشسوملا رارغ ىلع
يف «غنيرتشساملا» و جاشسكيملاو
ءادأا ن˘م «ادو˘كت ي˘ب˘ل˘ق» بي˘˘ل˘˘ك
ينغ˘مو «ن˘يز˘لا ما˘شسح» نا˘ن˘ف˘لا

ردشصيشس يذلا«HOM» بارلا

نا˘ق˘تإا˘ب هزا˘ج˘نا م˘˘ت يذ˘˘لاو اد˘˘غ
،اريبك احاجن ققحي نأا عقوتيو
نانفلا عم لمع نأاو هل قبشسو
يرمع» ةينغأا يف «نيز ماشسح»
تاملكلا ةباتكب ماقو ،«يرمع
ى˘ق˘ي˘شسو˘م زا˘ج˘نإاو ن˘ي˘ح˘ل˘ت˘˘لاو
«حام˘شسلا بلا˘ط كت˘ي˘ج» بي˘ل˘ك

ربمفون31 موي هقÓطإا مت يذلا
نم  «بو˘تو˘ي˘لا» ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا

يذ˘˘˘لاو «مÓ˘˘˘˘شسإا با˘˘˘˘ششلا» ءادأا
زجنأاو  ،يوافرعلا رازن هجرخأا
ة˘ب˘ي˘هو ة˘با˘ششلا» ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا ا˘˘شضيأا
يتلا يواششلا عباط يف «ةيبانعلا
عم اشضيأا لمعو ،اهقÓطإا متيشس
دامع» ةروشص يف نيرخآا نينانف
و˘˘˘نو˘˘˘ن» با˘˘˘ششلا  «نÓ˘˘˘ب نو˘˘˘˘ب

ةينغأا ردشصأا يذلا  «ونايتشسيرك
ماقو «ةقرحلا» لوح ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإا
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لاو ى˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
يف «غنيرتشسا˘م»و جا˘شسكي˘م˘لاو
لمحت «يغيرلا» عباط يف ةينغأا

انح اميك وششيعن انولخ» ناونع
،«لاششيرام وتيت» نانفلل «نيباح
ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘˘ع ا˘˘˘شضيأا د˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
عيزوتلاو ىقي˘شسو˘م˘لا ي˘شسيروأا
نانفلل «موللا سشÓع» ةينغأا يف
جا˘شسكي˘م˘لا ا˘مأا ة˘قر˘ب˘ط ر˘شصا˘˘ن

،«IPAP» هزجنأاف غنيرت˘شسا˘م˘لاو

يناغألا نم ديدعلا ىلإا ةفاشضإا

و˘يد˘ت˘شسا» ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شساو ىر˘˘خألا

نينانفلا نم ريثكلا «رود نوشس

رارغ ىلع اهجراخو ةبانع نم

ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م «ود˘˘ب˘˘˘ع» با˘˘˘ششلا

ةدكيكشسو ةملا˘ق ن˘م ن˘ي˘نا˘ن˘فو

د˘جو˘ي ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ىر˘˘خأا ند˘˘مو

يف اهرادشصا متيشس ىرخأا يناغأا

اهليجشست متيشسو ةمداقلا مايألا

NOS OIDUTS» ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف

RO’D»با˘˘ششلا» ن˘˘م ل˘˘˘كل

يد˘يد ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘شصنو «يد˘˘ه˘˘م

،نيرخآلا نينانف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو

ه˘نأا ي˘شسيروأا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع د˘˘كأاو

لجأا نم هعشسو يف ام لك لمعي

معدو نييبانعلا نينانفلا عيجششت

ةشصاخ ةفيظنلا ةيبابششلا ةينغألا

بهاوملا نم د˘يد˘ع˘لا د˘جو˘ي ه˘نأا

زوربلا ىلع نيرداقلا نيينغملاو
زع متخو ،ةيموجنلا قيرط قششو
يد˘ل» :Ó˘˘ئا˘˘ق ي˘˘شسيروأا ن˘˘يد˘˘لا
يف يشسنوت فولام موبلأا اشضيأا

ي˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘ك ن˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإلا رو˘˘˘ط
ه˘م˘شسإا د˘يد˘ج ه˘جو˘ل ي˘ن˘ي˘ح˘ل˘تو
ةي˘ف˘طا˘ع ة˘ي˘ن˘غأاو ر˘كبو˘ب ن˘م˘يأا
رامع همشسا ادج بوهوم نانفل
اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن رد˘˘شصت د˘˘با˘˘ع ن˘˘ب
فا˘ششت˘كإا دد˘˘شصب ا˘˘نأاو ،ر˘˘ه˘˘ششلا

ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج هو˘˘˘˘˘جو
عا˘ط˘ت˘شسم˘لا رد˘ق˘ب ا˘ه˘م˘عدأا˘شسو
نفلا ةيار عفري ينف ليج دادعإل
ي˘ن˘نأا˘ب ى˘شسنأا  ن˘لو ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ا˘شضر خ˘ي˘ششلاو ذا˘ت˘شسألا ذ˘ي˘م˘ل˘ت
هد˘ن˘ع تشسرد يذ˘لا يوا˘فر˘˘ع˘˘لا

ةنشس11 غلبأا تنكو ىقيشسوملا
ريدقتلا لك هل نكأاو رمعلا نم
 .«مارتحلاو

:«ةعاشس رخآا» ـل فششكي«RO’D NOS OIDUTS» بحاشص يشسيروأا نيدلا زع

نينانفلل ةزيمم يناغأآ زاجنإل ةيقيسسوملآ يتبرجت فظوأآ»
 «بهآوملاب ةئيلم ةبانعو

¯S¢.Q

نب ةكيلم سسمأا لوأا تكراشش

نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘قّ̆ث˘لا ةر˘˘يزو  ةدود

ةي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ّظ˘ن˘م˘لا ن˘م ةو˘عد˘ب

˘مو˘ل˘ع˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ربع مÓّشسل˘ل ي˘لود˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو

،دعُب نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت
لو˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘لوّد˘˘˘لا ةود˘˘ّ̆ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لجأا نم تافاّقثلا نيب حماشستلا»
ديدعلا ةكراششمب ،«لشضفأا ملاع
ة˘ّ̆ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
،ةّيبرعلا ةيفاقثلا تايشصخششلاو
،نونفلاو ةفا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو تلا˘قو

لا˘غ˘ششأا لÓ˘خ ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘خاد˘˘م ي˘˘ف
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ا˘مد˘ن˘ع» :ةود˘ّ̆ن˘˘لا
دق يدÓبّ نإاف ي˘فا˘ق˘ّث˘لا عو˘ن˘ت˘لا

رك
ّ

يشساشسأا طرششك اذه تشس
ّ

يف 
ةرتفلا لÓخو ،ي˘فا˘قّ̆ث˘لا ل˘م˘ع˘لا
ةطششنألا تنّكم ةقباّشسلا ةليلقلا
نأا اهيلع انفرششأا يتلا ةدّدعتملا

عّو˘ن˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘شص ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ع˘˘شضت
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا

ّ
،رئازجلل ي˘فا˘ق˘ث˘لا 

Ó˘˘ما˘˘كت ع˘˘ن˘˘شصي عّو˘˘˘ن˘˘˘ت و˘˘˘هو
ينطاوم نيب اماجشسنا ثدحُيو

،2 ملك نويلم4.2 ىلإا ّدتمي دلب

نم ةنشس نويلم4.2ـب حّلشستيو
ةا˘ي˘ح˘لا ف˘ي˘ق˘ث˘ت ن˘مو ،خ˘يرا˘ت˘لا

ي˘نا˘شسنإلا دو˘جو˘˘لاو سضرألاو
ّ

»،
تفل» ميركلا نآارقلا نأا ةفيشضم
ى˘لإاو ،بو˘ع˘˘ششك ا˘˘ندو˘˘جو ى˘˘لإا
ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ثإلا ا˘˘ن˘˘فÓ˘˘ت˘˘خا

ّ
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ّه˘˘شسو ،ّيو˘˘˘غ˘˘˘ّل˘˘˘لاو
لدابتلا ةشصرف انحنمب لشصاوتلا
يفاقثلا

ّ
:ةينآارقلا ةيآلا لÓخ نم 

ل˘ئا˘ب˘قو ا˘بو˘ع˘شش م˘كا˘ن˘ق˘ل˘خّ نإا»
ةر˘˘يزو ترا˘˘ششأاو ،«او˘˘فرا˘˘ع˘˘ت˘˘ل
راوحلا نأا ىلإا نونفلاو ةفاقثلا
نا˘يدألا ن˘ي˘بو تا˘فا˘ق˘ّ̆ث˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نم رثكأا ىحشضأا» تاراشضحلاو
ّةحلم ةرورشض ىشضم تقو يأا
ةريطخلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ببشسب يلوّدلا نمألا دّدهت يتلا
ر˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ّ
با˘هرإلاو ف˘ن˘˘ع˘˘لاو ف

ر˘ي˘غ ي˘م˘لا˘ع˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ءار˘˘جو
.«لداعلا

:حرشصتو تافاقثلا نيب حماشستلا لوح ةيلود ةودن يف كراششت ةفاقثلا ةريزو

 «انتاطاسشن يف يسساسسأآ طرسش يفاقثلآ عونتلآ»

ىقيشسوملا لاجم يف هفادهأاو هتاحومط نع «ةعاشس رخآا» ـل«RO’D NOS OIDUTS» بحاشص يشسيروأا نيدلا زع نانفلا فششك
ىقيشسوملا عم ةليوطلا هتبرجت يف رمثتشساو عوبطلا فلتخم يف نينانفلا يناغأا ليجشست لاجم ىلع هزيكرت لوح نأا دعب
ةبانع نم ةفورعم ةينف هوجو عم لماعتو سسنوت يف ةلماك تاونشس5 ىشضمأاو ةنشس91 اهرمع ةربخ كلمي ثيح نينانفلاو

.«غنيرتشساملا»و جاشسكيملا ،عيزوتلا ،نيحلتلا ،تاملكلا ةباتك ،فزعلا نقتيو اهجراخو

هشضورع جمانرب نع فششك
 يراجلا ربمفون42 ىلإا سسمأا نم

ةبانعب يبوجم نيدلآ زع حرسسم
 بوتويلآ ةانق ربع تايحرسسملآ ضضرع لسصآوي

ةيحرشسملا هشضورع جمانرب نع يبوجم نيدلا زع حرشسم فششك

71 سسمأا نم ةيادب بوتويلا ةانق ىلع رابكلاو لافطألاب ةشصاخلا

تايحرشسم سضرعتشسو ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن42 ةياغ ىلإا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ىلع سضرعتف رابكلا تايحرشسم امأا ،احابشص ةرششاعلا ىلع لافطألا
نم لوألا ءزجلا سضرعب سسمأا ةيادبلا تناكو ،اءاشسم ةشسماخلا

ىلع مويلا يناثلا ءزجلا سضرعي نأا ىلع «بحلا ةعرششأا» ةيحرشسم
ةعبا˘ت˘م ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع رو˘ه˘م˘ج˘لا نو˘كي˘شسو ،اءا˘شسم ة˘شسما˘خ˘لا

ةيحرشسم ،ربمفو˘ن02و91 ي˘مو˘ي «فد˘شصلا يوÓ˘ب» ة˘ي˘حر˘شسم

ام» ةيحرشسم ،ر˘ب˘م˘فو˘ن22و12 ي˘مو˘ي «رو˘شسكم ل˘ظ˘˘ب ةأار˘˘ما»

قلعتي اميف امأا ،ربمفون42و32 يموي «سشوكلشسن ام ..سشوكلشسن
نم لوألا ءزجلا ةيحرشسم سسمأا سضرع مت دقف لافطألا تايحرشسمب
امك ،مويلا يناثلا اهئزج سضرعيشسو «ام اموي ريطأاشس» ةيحرشسم

42و32 يموي «نيمشساي ةيبرملل اركشش» ةيحرشسم لافطألا عباتيشس

يف ةيشضاملا رهششألا يف يبوجم نيدلا زع حرشسم حجنو ،ربمفون
ةشصاخ «نونفلا بأا» قاششعل ةيشضارتفا ةيحرشسم سضورع نامشض
 .انوروك سسوريف يششفت ببشسب يحشصلا رجحلا ريبادت لظ يف
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ةباتكلا نم ةنشس02 لÓخ31 ـلا هلمع ربتعي
 بتكلا رادشصإاو

يسسنرف-يبرع-يغيزامأآ ضسوماق
يسسينوأآ حلاسصلآ دمحم بتاكلل ديدج

سسوماق ةلششنخ ةيلو نبا يشسينوأا حلاشصلا دمحم بتاكلل ردشص
نونعملا لمعلا اذه نأا بتاكلا فششكو ،يشسنرف-يبرع-يغيزامأا
راد نع رداشصلا و (تاغللا يثÓث سسوماق ىنعمب)» دارقمأا لاومأا«ـب

لثمتي هنأاب افدرم ،ةحفشص172 نمشضتي ةنتاب ةيلوب ةمزلب سسيلدأا

5 يلاوحل يشسنرف-يبرع-يغيزامأا تاغللا يثÓث سسوماق يف

اذ˘ه لÓ˘خ ن˘م دارأا ه˘نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فا˘˘شضأاو ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ك فلآا
يراجلا عوبشسألا ةيادب تابتكملاب هحرط يذلا ديدجلا سسوماقلا
ةفشصب ةيغيزامألا تاملكلا فلآل ليشصفتلاو حرششلاب قرطتلا

ثارتلل قيثوتلاو ةشصاخ ةفشصب ةيواششلا تاحلطشصملاو ةماع
،ةمداقلا لايجأÓل اعجرم سسوماقلا اذه لعجو يغيزامألا يوفششلا

نم رثكأا هنم ذخأا يذلا سسوماقلا اذه ردشصأا نأا دعب هنأا فششك و
رابكو رداشصملا تارششعب انيعتشسم هرادشصإاو هح˘ي˘ق˘ن˘ت˘ل ن˘ي˘ت˘ن˘شس
ةلششنخو ةنتاب يتيلوب اميشسل سساروألا ةقطنم لهأا نم نشسلا
ةدع يف ةد˘يد˘ج˘لا لا˘م˘عألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ه˘ل نو˘كي˘شس»
ةيهتنم هبشش لامعأا تادوشسم ةدع كلمي هنأا ىلإا اريششم ،«عيشضاوم
راششأاو ،اهعبط لبق اهيلع ةريخألا تاششوترلا عشضو ىلع لمعيشس
يذلا يشسنرفلا-يبرع˘لا- ي˘غ˘يزا˘مألا سسو˘ما˘ق˘لا نأا ى˘لإا ي˘شسي˘نوأا

02 لÓخ هل31 مقر دولوملا ربتعي يراجلا ربمفون رهشش ردشص

سساروألا ةقطنم ةفاقثو خيرات نع بتك رادشصإل اهشسرك ةنشس
يغيزامألا رعششلل نيواود ةبات˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا مÓ˘عأا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
ةيشسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب حرشش اهيف سسيماوق ةثÓث فيلأاتو

ç.¥    .ةيواشش ةيغيزامأا ةملك فلآا01 يلاوحل

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ةفاقثلأ رابخأأ3416ددعلا0202 ربمفون81 ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com
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مجن ،زرحم سضاير هلجسس يذلأ فدهلأ راثأأ
بختنم˘لأ ع˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
با˘سسح˘ل يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘سض ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ ن˘م ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ

باجعإأو را˘ه˘ب˘نأ،2202 نور˘ي˘ما˘ك˘˘لأ «نا˘˘ك»
ف˘ح˘سصلأو ة˘ي˘مÓ˘عإلأ ع˘قأو˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص رأر˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ع˘ئأر˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ نإأ تلا˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلأ
ةزئاج ىلع ةوقب سسفانيسس «رسضخلأ» مجنل
لسضفأل «ا˘ف˘ي˘ف˘لأ» ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لأ «سشا˘ك˘سشو˘ب»

ةفيحسص تدكأأ ،اهباج نم ،مسسوملأ يف فده
ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس يذ˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ نأأ ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلأ «سسأأ»
حسشرم ،يوبابميز كا˘ب˘سش ي˘ف «ي˘ت˘ي˘سس نا˘م˘لأ»
ام وهو ،«سشا˘ك˘سشو˘ب» ةز˘ئا˘ج ىل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ةيسضا˘ير˘لأ ع˘قأو˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ه˘ي˘لإأ تب˘هذ

،سصوسصخلأ هجو ىلع ةيناطيربلأو ةيملاعلأ
فد˘ه˘ب أر˘ي˘ث˘ك ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه تف˘˘ت˘˘حأ ثي˘˘ح

نأأ ىلإأ راسشي ،«يتيسس رتسسيل ـل قباسسلأ مجنلأ
سسمأأ لوأأ ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ تم˘˘ي˘˘قأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ
لداعتلأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ته˘ت˘نأ د˘ق تنا˘ك ن˘ي˘ن˘ثلأ
و˘˘هو ،ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘˘ه ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلأ
يسضاملب لامج لا˘ب˘سشأل ح˘م˘سس يذ˘لأ لدا˘ع˘ت˘لأ

«نوريماكلأ «ناك» ىلإأ لهأاتلأ ةقاطب مسسحب

.2202

نودقتني يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقاوم داور
زرحم ببسسب «فوسسليفلا»

،ينطولأ بختنملأ دئاق زرحم سضاير بهلأأ
فده˘لأ بق˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ ل˘ئا˘سسو
بخ˘ت˘ن˘˘م ىمر˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس يذ˘˘لأ ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

ةعبأرلأ ةلوجلأ تاسسفانم ن˘م˘سض ،يو˘با˘ب˘م˘يز
نور˘ي˘ما˘ك˘لأ ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإأ م˘˘مأأ سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل

ل˘˘˘سصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘قأو˘˘˘˘م دأور بر˘˘˘˘عأأو،2202

وأأ ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ن˘˘˘م ءأو˘˘˘سس ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
رتسسسشنام يدانل ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لأ ن˘ي˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ
يتلأ ةقيرطلاب ريبكلأ مهراهبنأ نع ،يتيسس
ىمر˘م ي˘ف ه˘˘فد˘˘ه «ر˘˘سضخ˘˘لأ» م˘˘ج˘˘ن ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘قو
بيب ـل داقتنلأ ماهسس ءلؤوه هجوو ،سسفانملأ

مدع ببسسب ،«يتيسس ناملأ» بردم لويدرأوغ
تراسشأأو ،زرحم ىلع مزÓلأ لكسشلاب هدامتعأ
نأأ ىلإأ ،عقأوملأ هذه دأور نم ةريبك ةحيرسش
ىل˘ع هدا˘م˘ت˘عأ مد˘ع˘˘ب ئ˘˘ط˘˘خأأ «فو˘˘سسل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ»
كلذو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ة˘ه˘جأو˘˘م ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م
ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘ك˘لأ ة˘˘فا˘˘سضإÓ˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب

مامأأ ة˘ن˘سس92 بحا˘سص ا˘ه˘مد˘ق˘ي نأأ ن˘ك˘م˘˘م˘˘لأ
ةرورسض ىلع عقأوملأ دأور ددسشو ،«زديرلأ»
ةقثلأ نم ديزملأ ينابسسإلأ ينقتلأ حنمي نأأ
قلأاتلأ ىلع رداق ريخألأ نوكي ىتح زرحمل
ع˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلأ يدا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘م
.ينطولأ بختنملأ

فدهب يفتحي «رتيوت» ىلع »يتيسسلا» باسسح

 يوبابميز ىمرم يف زرحم
سضا˘ير ه˘ب˘عل ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن أا˘˘ن˘˘ه

بختنملل ريخألأ ةدايق بقع كلذو ،زرحم

ايقيرفإأ ممأأ سسأاك ىلإأ لهأاتلأ مسسحل ينطولأ

يدا˘˘ن˘˘لأ ىف˘˘ت˘˘حأ ا˘˘م˘˘ك،2202 نوريماكلأ

مجن ه˘ع˘قو يذ˘لأ فد˘ه˘لا˘ب ا˘سضيأأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ

ثيح ،يوبابميز بختنم ىمرم يف «رسضخلأ»

ىلع هباسسح ربع ةديرغت «يتيسس ناملأ» رسشن

ءا˘ج «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘˘قو˘˘م

رئأزجلأ بختن˘م دو˘ق˘ي زر˘ح˘م سضا˘ير» :ا˘ه˘ي˘ف

ايقيرفإأ ممأأ سسأاك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ا˘ي˘م˘سسر ل˘هأا˘ت˘ل˘ل

،«يوبابميز عم (2-2) لداعتلأ دعب،1202

رتسسسشنام مجن» :«يوامسسلأ قرزألأ» فيسضيل

ايقيرفإأ لاطبأل يناث˘لأ فد˘ه˘لأ ل˘ج˘سس ي˘ت˘ي˘سس

.»عورأأ لو ةقيرطب

يوتشلا وتاكريملا يف يناميلس مضل ططخي نايتيا تناس
»بيكيل» ةفيحسص تركذو ،رئأزجلأ بختنمو ،يزي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘يد˘نألأ د˘حأأ ىع˘سسي

،ليوب دولك بردملأ ةبيتك ميعدتل ،ةلبقملأ ةيوتسشلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ يناميلسس مسض يف بغري نايتيإأ تناسس يدان نأاب ،ةيسسنرفلأ
عم يسضاملأ مسسوملأ هتراعإأ ةبرجت حاجن لظ يف ةفاسضإأ نوكيسس يناميلسس نأأ ىرتو ،قيرفلل فأده نع ثحبت نايتيإأ تناسس ةرأدإأ نأاب تفاسضأأو
،يتيسس رتسسيل عم طقف ةقيقد91 ىوسس كراسشي مل ثيح ،مسسوملأ أذه ةبعسص ةرتف سشيعي ،يلودلأ يرئأزجلأ مجاهملأ نأأ ىلإأ تتفلو ،وكانوم

1202. فيسص يف يراجلأ مسسوملأ ةياهنب ،يزيلجنإلأ هيدان عم (اماع23) يناميلسس دقاعت يهتنيو
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ريزو ،يدلاخ يلع ديسس هجو
ة˘˘لا˘˘سسر ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ك˘˘سش
هلهأات بقع ،ين˘ف˘لأ ه˘م˘قا˘طو
ايقيرفأأ ممأأ سسأاك تايئاهن ىلإأ

نمسضو،2202 نوريما˘ك˘لا˘ب
ىلإأ هلهأات ،ينطولأ بختنملأ

2-2 هلداعت مغر ،تاي˘ئا˘ه˘ن˘لأ

سسمأأ لوأأ ،يو˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز ما˘˘˘مأأ
ن˘م ة˘ع˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م˘˘سض

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘هؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لأ
يف يدلاخ لاقو ،تاي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل
يمسسرلأ هباسسح ربع ةديرغت

ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه» :»كو˘˘ب˘˘سسي˘˘˘ف» ىل˘˘˘ع
ق˘ير˘˘ف˘˘لأ ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ب ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

نور˘ي˘ما˘ك˘لا˘ب م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ

ةأرابم22 د˘ع˘˘ب2202 ي˘˘˘ف
،ة˘˘م˘˘يز˘˘ه نود˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م
،»ز˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘مو قأر ءأدأا˘˘˘˘˘˘˘بو
نا˘˘فر˘˘ع˘˘لأو ر˘˘ك˘˘سشلأ» :فا˘˘سضأأو
ن˘م ،ع˘ي˘م˘ج˘لأ ىلإأ ن˘ي˘˘لو˘˘سصو˘˘م
،ني˘ي˘ن˘ق˘تو ن˘ي˘ب˘علو ،برد˘م
ىل˘ع ن˘ير˘سصا˘ن˘مو ،ة˘يدا˘ح˘تأو

:مت˘خو ،»ع˘ئأر˘لأ را˘سسم˘لأ أذ˘ه
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘˘ب˘˘سشأأ ءأرو ا˘˘ن˘˘ل˘˘ك»
بق˘˘˘ل˘˘˘لأ ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يف سسأاكلأ ءاقبإأو ،يقيرفألأ
لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بألأو ءأد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلأ سضرأأ

نا˘˘˘˘سضحأأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو ،رأر˘˘˘˘˘حألأو
.»يرئأزجلأ بعسشلأ
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يسضاملب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ برد˘م˘لأ د˘كأأ
رسضخلأ ةثعب ةقفر هتدوع روف سسمأأ
تايئاهنل لهأاتلاب هتداعسس رئأزجلأ ىلأ

2202 نوريماكلاب ممأÓل ايقيرفإأ سسأاك
ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ير˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
سسمأ ةأرابم يف رايدلأ جراخ راسصتنلأ
بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘مأ يرأر˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘ف لوألأ

ة˘ظ˘ح˘ل ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو ،يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز
ن˘˘م تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ لو˘˘˘سصو
لجأأ نم انبهذ» :نيدموب يرأوه راطم
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لأ و˘˘هو ح˘˘سضأو فد˘˘ه
،»كلذ˘ب ءأد˘ع˘سس ن˘ح˘نو ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ سسأا˘ك
ي˘˘ت˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب» :فا˘˘˘سضأأو

ة˘˘ل˘˘حر˘˘لأ لو˘˘ط ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ها˘˘ن˘˘˘سشع
،كلت ل˘ث˘م نأد˘ي˘م ة˘ي˘سضرأأ ي˘ف بع˘ل˘لأو
لوقلأ نكم˘ي ،ةأرا˘ب˘م˘لأ تي˘قو˘ت ا˘سضيأأو
ا˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي نا˘˘كو ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لأ نأأ

ينطولأ بخانلأ لاقو ،»زوفلأ قيقحت
هت˘ب˘ي˘ت˘ك ة˘ق˘فر ه˘نأا˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
نم لهأاتلاب ةدوعلأ نم نيدكأاتم أوناك
ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘ت نود يو˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز
نورو˘˘˘خ˘˘˘ف» :ح˘˘˘سضوأأو ،ن˘˘˘ي˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ل ايقيرفأ يف تايرابملأ نأل لهأاتلاب
ل˘يو˘ط˘لأ ر˘ف˘سسلأ بب˘˘سسب ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس نو˘˘ك˘˘ت
:عباتو ،»ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لأ ةرأر˘ح˘لأ ة˘جردو
،تأرا˘سصت˘نلأ ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ئأد د˘˘ير˘˘ن»
،ةمه˘م ة˘ل˘حر˘م ا˘نزوا˘ج˘ت ةر˘م˘لأ هذ˘هو
طقف تأراسصتنلأ يف ركفن انحبسصأأو
ا˘ن˘ي˘سضر˘ت ل لدا˘ع˘ت˘˘لأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ىت˘˘ح˘˘ف

.»رايدلأ جراخ

انل اسسرد نوكتسس يوبابميز ةيرفسس»
«انحÓسس نوكيسس رارقتسس’او

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأ ا˘˘م˘˘ك
ي˘ه يو˘با˘ب˘م˘يز ة˘ير˘ف˘˘سس نأأ ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ه˘ي˘لأ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب د˘ي˘˘ف˘˘م سسرد ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
تا˘ي˘ف˘سصت ل˘ب˘ق ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘لو
ديرن ل» :يسضاملب لاقو ،ملاعلأ سسأاك
تاي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ د˘ير˘ن ا˘ن˘ك ،ر˘ب˘ك˘ت˘لأ

نأأ نيبعÓل تلق نكلو ،ايقيرفإأ سسأاك
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ه تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلأ هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م
تا˘ي˘˘ف˘˘سصت بع˘˘ل˘˘ن ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ن˘˘سس
سسأاكل لهأا˘ت˘لأ» :فا˘سضأأو ،»لا˘يد˘نو˘م˘لأ
ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ ي˘ف ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ ،فور˘ظ˘لأ ل˘˘ك˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
،»نيدع˘ت˘سسم نو˘ك˘ن نأأ ا˘ن˘ي˘ل˘عو أأد˘ب˘ت˘سس
ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘˘خألأ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لأ» :ع˘˘˘با˘˘˘تو

ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ا˘ن˘˘يد˘˘لو ،ا˘˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
ةسصرف نوكت نأأ نكميف ،مهب سصاخلأ
،»ل˘قأأ تقو نو˘ب˘ع˘ل˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
اهانبعل يتلأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ل˘ك» :ل˘م˘كأأو

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ا˘˘ن˘˘ح˘˘ج˘˘ن را˘˘˘يد˘˘˘لأ جرا˘˘˘خ
ي˘ف ن˘ح˘نو ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ج˘ئا˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بخانلأ سضفر امك ،»حيحسصلأ قيرطلأ
نع ثيدحلأ ،يسضاملب لامج ينطولأ

م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت دد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
نأأ أدكؤوم ديعأوملأ مداق يف بختنملأ
ي˘ف لا˘قو ،رأر˘ق˘ت˘سسلأ و˘ه ق˘لأا˘˘ت˘˘لأ ر˘˘سس

ةركفلأ كلت امئأد انيدل» :ددسصلأ أذه

،»ددج نيبعل ديرن اننأأ لوقت يتلأ
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي نأأ بج˘˘˘˘˘ي» :فا˘˘˘˘˘سضأأو
تابختنملاف ،ةليكسشتلأ يف رأرقتسسلأ

تابختنملأ لجو اه˘تأو˘ن ىل˘ع ظ˘فا˘ح˘ت
،»ة˘ي˘سسا˘سسألأ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ سسف˘ن˘ب بع˘ل˘˘ت
م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه» :ع˘˘با˘˘تو
م˘ه˘˘مر˘˘ت˘˘حأ ا˘˘نأأو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد يأأ أو˘˘كرا˘˘سشي
م˘˘ه˘˘يد˘˘ل نو˘˘ك˘˘ت˘˘سسو لا˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ب
نأ بج˘ي» :ه˘˘مÓ˘˘ك م˘˘ت˘˘خو ،»م˘˘ه˘˘سصر˘˘ف
ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف بغر˘˘˘ي بعل يأأ مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ن
ابحر˘م نو˘ك˘ي˘سس و˘ه˘ف ،بخ˘ت˘ن˘م˘لأ نأو˘لأ

.»هب
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سسي˘˘ئر ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘خ ىد˘˘˘بأأو
˘مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلأ
سسأا˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
نم نوري˘ما˘ك˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ
يرا˘˘˘ق˘˘˘˘لأ بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘جأأ
حر˘˘سصو ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةزو˘˘ح˘˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لأ

لو˘سصو ة˘ظ˘ح˘ل سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ي˘˘سشطز
:ن˘يد˘˘مو˘˘ب يرأو˘˘ه را˘˘ط˘˘م ىلأ ر˘˘سضخ˘˘لأ
ايقيرفإأ سسأاكل لهأا˘ت˘لا˘ب ءأد˘ع˘سس ن˘ح˘ن»

ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا˘˘ب2202
ىلوملأ ءاسش نإأ ،ني˘ت˘لو˘ج˘ب تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ

ل˘˘ك˘˘˘ب سسرا˘˘˘م تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل ر˘˘˘سضح˘˘˘ن˘˘˘سس

ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ا˘˘نأأد˘˘ب» :فا˘˘˘سضأأو ،»حا˘˘˘ي˘˘˘ترأ

ايوق ناك مسصخلأ نكل ،ةديج ةقيرطب

،ه˘˘˘˘نأد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضرأأ قو˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ

،»ه˘˘ي˘˘ب سسأا˘˘ب ل بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م يو˘˘با˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز

تايرا˘ب˘م ن˘م ا˘ن˘ما˘مأ ىق˘ب˘ت ا˘م» :ع˘با˘تو

سسرام رهسش يف اهبعلنسس ناكلأ تايفسصت

ر˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت ل˘˘˘سضفأ نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسو ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لأ

تا˘ي˘ف˘سصت قÓ˘ط˘نأ ل˘ب˘ق ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

،»مدا˘ق˘لأ نأو˘ج ر˘ه˘سش ي˘ف لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لأ

تا˘ي˘ف˘سصت˘˘لأ لو˘˘خد˘˘ل ىع˘˘سسن» :م˘˘ت˘˘خو

املثم ،ةوق لكب لا˘يد˘نو˘م˘ل˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ

.»ناكلأ تايفسصت عم انلعف
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داحتلأ سسيئر ،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإأ ي˘نا˘ي˘ج ىن˘ثأأ

لحأرلأ ىلع «اف˘ي˘ف» مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لأ

قباسسلأ سسيئرلأ ،ي˘سشا˘ن˘ح ف˘ير˘سش د˘ن˘ح˘م

يذلأ ،يرئأزجلأ ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش يدا˘ن˘ل

نع ،يسضاملأ ةعمجلأ موي ةينملأ هتفأو

ع˘م ةا˘نا˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ًما˘˘ع07 ز˘ها˘ن ر˘م˘ع

ثعب ةلاسسر يف ،ونيتنافنإأ لاقو ،سضرملأ

داحتأ سسيئر يسشطز نيدلأ ريخ ىلإأ اهب

تأزا˘˘˘ج˘˘˘نإأو ثرإأ نإأ ،ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ

،ىسسنت نل بعلملأ جراخو لخأد يسشانح

فاسضأأو ،أًريثك هنودقت˘ف˘ي˘سس ع˘ي˘م˘ج˘لأ نإأو
،ي˘سشا˘ن˘ح ةا˘فو ر˘ب˘خ نز˘ح˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ ه˘نأأ

عفأدو ،تأرم3 هدÓب بختنم لثم يذلأ
لئابقلأ ةبي˘ب˘سش نأو˘لأأ ن˘ع هرأو˘سشم ة˘ل˘ي˘ط
نأأ لبق تلوطبلأ نم ديدعلأ هعم ققحو

ىلإأ هدوق˘ي˘ل،3991 ماع ه˘سسي˘ئر ح˘ب˘سصي

ن˘ي˘يو˘ت˘سسم˘لأ ىل˘ع با˘ق˘˘لأأ01 ـب زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ
،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإأ ىد˘بأأو ،ي˘لود˘˘لأو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
،مدقلأ ةركل يلودلأ عمتجملأ نع ةباين
يرئأزج˘لأ دا˘ح˘تلأ ع˘م ق˘ي˘م˘ع˘لأ ه˘ف˘طا˘ع˘ت
،ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش يدا˘˘نو مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل
برا˘˘قأأو ءا˘˘قد˘˘سصأأو ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع ع˘˘˘م كلذ˘˘˘كو

.يسشانح

رضخلل ركش ةلاسر هجوي يدلاخ ةينابسسإلأ «اكرام» رأرغ ىلع

 :يــــشطز

«لايدنوملا تايفسصتل غرفتنسسو ناكلا تايئاهن ىلإا لهأاتلاب ءادعسس»

 :ونيتنافنإ

«يسشانح لحارلا دقتفيسس عيمجلا»

زرحم فده حسشرت ةيملاعلا فحسصلا
«سشاكسشوب» ةزئاج ىلع ةسسفانملل

 :يـــــضاملب
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˘مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘ق˘˘ير˘˘فألأ دا˘˘ح˘˘تلأ سصر˘˘ح
يرئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ىل˘ع »فا˘ك»
تايئاهن ىلإأ لهأاتلأ ةقاطب هعاطتقأ دعب
دعب نور˘ي˘ما˘ك˘لا˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فألأ م˘مألأ سسأا˘ك
يوباب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م ف˘ي˘سضم˘لأ ع˘م ه˘لدا˘ع˘ت

يمسسرلأ باسسحلأ بتكو ،امهلثمل نيفدهب
لسصأوتلأ عقوم ىلع هتحفسص ىلع فاكلل
لا˘˘ط˘˘بأأ ةدو˘˘ع» :»ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
يف مهبق˘ل ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ةر˘ي˘خألأ ة˘خ˘سسن˘لأ

هفيسضم عم هلداعت مغر كلذو ،«2202 ناك
ن˘ي˘فد˘ه˘ب يرأر˘ه ي˘ف يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘˘م
يناث حبسصيو ،لاغنسسلاب قحليل ،امهلثمل
د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فألأ ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ي˘˘َفد˘˘ه ل˘˘ّج˘˘سسو  ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ

يف روليد يدنأأ مجاهملأ :نم ّلك رئأزجلأ

يف زرحم سضاير حانجلأو،43 ـلأ ةقيقدلأ

ي˘َع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ىسضمأأو83. ـلأ ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ

جديلونك نيَمجاهم˘لأ :ن˘م ّل˘ك يو˘با˘ب˘م˘يز

سسنيربو،34 ـلأ ة˘ق˘ي˘قد˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘نو˘˘سسو˘˘م

28. ـلأ ةقيقدلأ يف يبود
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ةريسشأات ينطولأ بختنملأ مسسح
سسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘˘ن ىلإأ ل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
نوريماكلا˘ب ةرر˘ق˘م˘لأ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأ

2202 ما˘˘˘ع ن˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش
لوأأ ه˘لدا˘ع˘ت بق˘ع أذ˘هو ،أر˘ك˘ب˘م
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ،ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإلأ سسمأأ
يف امهلثمل نيفدهب يوبابميزلأ
بعلملأ اهنسضتحأ يتلأ ةلباقملأ
،يرأر˘˘ه ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

هل22 ةأرابملأ ىلإأ كلذب لسصوو
أذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ه نود ا˘˘˘ي˘˘˘لأو˘˘˘ت
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ رد˘˘˘˘سصت لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

هل ح˘م˘سس ا˘م ،طا˘ق˘ن01 ديسصر˘ب
سسأاك ىلإأ لهأاتلأ ةريسشأات نامسضب

ل˘˘ب˘˘ق ىت˘˘ح،2202 ايقيرفأ
نيتيقبتملأ نيتهجأوملأ سضوخ

ة˘˘˘سسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
يبحاسص نأأ ملعلأ عم ،ةسسداسسلأو
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأو لوألأ ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ةيراقلأ تايئاهنلأ ىلإأ نÓهأاتيسس

1202 ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ
ىلإأ ة˘˘ل˘˘جؤو˘˘م˘˘لأو نور˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب

،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب2202
ينطولأ بختنملأ ة˘كرا˘سشم د˘ع˘ت

يه،2202 نوريماكلأ ةرود يف

خيرا˘ت ي˘ف91 مقر ةكرا˘سشم˘لأ
ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م «ءأر˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م»
سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسلأ
،ن˘ي˘ب˘ق˘ل ا˘ه˘لÓ˘خ لا˘ن ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ

يرئأزجلاب0991 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف لوألأ
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ ةرود˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو

ل˘˘سصو تقو ي˘˘˘ف،9102 ر˘سصم˘ب
مزهنأو يئاهنلأ ىلإأ ةدحأو ةرم

بختنم˘لأ تا˘ب ا˘م˘ك،0891 ماع
ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ع˘˘فر نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لأ لو˘˘˘خد

22 ـل مأز˘˘˘ه˘˘˘نلأ مد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سس
فر˘˘ع˘˘ي م˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ةأرا˘˘ب˘˘م
نم رثكأأ ذنم ةميزهلأ «رسضخلأ»
ةهجأوملأ ذنم ديدحتلابو ،ةنسس
سسأاك تايفسصت ن˘م˘سض ن˘ي˘ن˘ب ما˘مأأ

،9102 ر˘˘˘˘سصم ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإأ م˘˘˘˘˘مأأ
كلذ ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م «ر˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لأ» سضا˘˘˘˘خو

اهلÓخ ققح ةأرابم22 خيراتلأ

لباقم ،ةبسسا˘ن˘م91 يف زو˘ف˘لأ

،طق˘ف تلدا˘ع˘ت4 ـل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
«ءأر˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م» ح˘˘˘ج˘˘˘نو
لوخد يف ةلسسلسسلأ هذه لسضفب
قبسسي مل هنأأ رابتعاب ،ةيملاعلأ
نأأ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘˘ل

م˘˘˘قر˘˘˘لأ أذ˘˘˘ك˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م تق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
تحت «رسضخلأ» بعلو   ،يسسايقلأ

د˘ح ىلإأ ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ةدا˘ي˘˘ق

71 اهيف أوققح ،ةأرابم22 نآلأ

ةميزهو تلداعت عبرأأو أراسصتنأ

ةأرابم41 أوبعلو ،طقف ةديحو
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘سست˘˘˘ب أوزا˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
أور˘˘˘سسخو ع˘˘˘برأأ ي˘˘˘ف أو˘˘˘˘لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو

،تايدو8 لباقم ،طقف ةدحأو
يف أولداعتو اهنم ةسسمخب أوزاف
ي˘ف مو˘ج˘ه˘لأ ط˘خ ل˘ج˘سسو ،ثÓ˘ث

مل امنيب افده04 تايرابملأ لك

افده31 ىوسس عافدلأ طخ قلتي
ة˘ل˘سسل˘˘سس قÓ˘˘ط˘˘نأ ل˘˘ب˘˘قو ،ط˘˘ق˘˘ف
اهيف رسسخ˘ي م˘ل ي˘ت˘لأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ
يسضاملب ناك ،ينطولأ بختنملأ

ذإأ ،اهلبق نيتأرابم يف هداق دق
بختنملأ مامأأ ايبماغ يف لداعت

،1/1 هل ةأرابم لوأأ يف يلحملأ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ىل˘˘ع زا˘˘فو
مزهني نأأ لبق ةفيظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب

جراخ0/1 سسفا˘ن˘˘م˘˘لأ تأذ ما˘˘مأأ
.هدعأوق

 رأوفيد توك ـل يسسايقلأ مقرلأ ميطحتل تايرابم5 مهرظتنت

 مهخيرات يف91 ةرملل «ناكلا» تايئاهن ىلا نولهأاتي «رسضخلا»

 ناكلا ىلإا لهأاتلاب ءادعسس»
«يوبابميز يف لداعتلا نع نيسضار ريغو

 نوريماكلا تايئاهن ىلإا مهلهأاتب رسضخلا ئنهي «فاك»

سسيار ـل57 ةارابملا
 «رسضخلا» عم يحلوبم

،»ر˘˘سضخ˘˘لأ» ن˘˘˘ير˘˘˘ع ىمر˘˘˘م سسرا˘˘˘ح ل˘˘˘ج˘˘˘سس
ةسسما˘خ˘لأ ه˘تأرا˘ب˘م ،ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيأر
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘سسلأو
ةلوجلأ مسسرب يوبابميز بختنم ةهجأوم
ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ م˘مأأ سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ة˘ع˘˘بأر˘˘لأ
57 ةأراب˘م˘لأ ي˘ف ي˘ح˘لو˘ب˘م كرا˘سشو،2202
عم هل روهظ لوأ ذنم رسضخلأ عم يسساسساك
ةبسسانمب0102 يام يف ينطولأ بختنملأ
بونج لايدنومل يريسضحتلأ يدولأ ءاقللأ
يف ةيلامسشلأ أدنلريإأ بختنم مامأأ ايقيرفأأ
ىلوألأ ه˘ت˘كرا˘سشم تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ي˘نا˘م˘لأأ

˘ما˘مأأ ة˘ي˘م˘سسر˘لأ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘سسأا˘˘ك
،0102 م˘لا˘ع˘لأ سسأا˘ك ي˘ف أر˘ت˘ل˘ج˘نإأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
بعÓلأ يدوعسسلأ قافتلأ سسراح ربتعيو
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘سشم ر˘˘˘ث˘˘˘كألأ ي˘˘˘لود˘˘˘لأ
يف قلأاتو ،نييلاحلأ نيبعÓلأ نيب رسضخلأ

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ بو˘˘ن˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘سسأا˘˘˘ك
سسأاكب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ر˘سضخ˘لأ دا˘قو ،ل˘يزأر˘ب˘لأو
 .رسصم يف9102 ايقيرفأأ
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 :روــــليد

نوكيسس مداقلا يفده»
«مدقلاب

،روليد يدنآأ برعأأ
بختنملأ مجاهم

نع ،ينطولأ
لوأأ عيقوتب هتداعسس

عم ةيمسسرلأ هفأدهأأ
لهأاتلأ ةهجأوم يف ،نيبراحملأ

يوبابميز مامأأ ايقيرفإأ ممأأ تايئاهنل
يف روليد حجنو ،سسمأ لوأ (2-2)
،43 ةقيقدلأ دنع ،هفأدهأأ لوأأ ليجسست
اسضر هليمز ةعيزوت لوح امدعب

،ةيوق ةيسسأأرب ،ىمرملأ ىلإأ ةيميÓح
هباسسح ربع ةديرغت يف ،روليد لاقو

ايمسسر حبسصأأ لهأاتلأ» :»رتيوت» ىلع
ةأرابم يف لوألأ يفده هلباقو ،نآلأ
،روليد هجو امك ،»بختنملأ عم ةيمسسر

يذلأ ،ةيميÓح اسضر هليمزل ركسش ةلاسسر
دقل ،معن» :فاسضأأو ،فدهلأ ةرك هل مدق
يفو ،ةيسسأأر درجم ،ةيسسأأرب افده ناك
،مدقلاب افده نوكيسس ةمداقلأ ةرملأ

لسصحأأ يذلأ بحلأ» :متأأو ،»ديكأاتلاب
يرئأزجلأ بختنملأ راسصنأأ نم هيلع
.»مكل أركسش ،لهذم

±.hd«ó
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لماح دادزولب بابصش قيرف نلعأا

لو’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب بق˘˘ل

را˘˘ت˘˘خا د˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل

موي يبيللا رصصنلا يدان لابقتصسا

5 بعلمب يراجلا رب˘م˘فو˘ن92

ةلباقم باصسحل يبملو’ا ةيليوج

يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘م با˘˘هذ˘˘لا

تناكو ،ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ ةطبارل

ةركل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا
قرفلا فلتخمل تحاتأا دق مدقلا
يديهمتلا رودلا يف ةكراصشملا
ن˘ي˘ب ن˘م د˘حاو خ˘˘يرا˘˘ت را˘˘ي˘˘ت˘˘خا

92 و82 و72) ةحاتملا ةثÓثلا
ة˘˘ما˘˘قإ’ (يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م
رواصشتلا دعبو ،باهذلا تÓباقم
تنلعأا ،قيرفلل ينفلا مقاطلا عم
اهرايتخا نع دادزولب بابصش ةرادإا

يراجلا ر˘ب˘م˘فو˘ن92 خيراتل

بعلمب يبيللا رصصنلا لابقتصس’

نم ءادتبا يبم˘لو’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5

هذه نأا مولعمو،00:71 ةعاصسلا

تاجردم ماما ما˘ق˘ت˘صس ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

ةذختملا تاءارجإ’ا ببصسب ةغراف

انوروك صسوريف يصشفت نم دحلل

ما˘ق˘ت و،91 ديفوك دجت˘صسم˘لا

ام رايدلا جراخ  ةدوعلا ةلباقم

يفو ،لبقملا ربمصسيد6 و4 نيب

ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ي˘صس ،ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح

ن˘˘م ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا دادزو˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘صش

صشيج نيب ةجودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ايهام روغ و  يدناورلا صسرحلا

رئازجلا لثمم نأا املع ،ينيكلا

وا22 موي هصسفانم لبقتصسيصس

بعلل لق˘ن˘ت˘ي م˘ث ،ر˘ب˘م˘صسيد32

وأا5 موي ةررقملا ةدوعلا ةلباقم

1202. يفناج6

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14G’CQH©ÉA 81fƒaªÑô0202Gd©óO3416ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

دادزوــــلب باــبسش

ربمفون92 موي يبيللا رسصنلا لبقتسست «ةبيقعل»
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ة˘ياد˘ب ن˘ع ا˘ن˘ل˘صصف˘ت ما˘يأا ةر˘صشع

فرتح˘م˘لا لوأ’ا م˘صسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب

م˘ل نا˘صسي˘ت˘فإا صسنو˘˘ي برد˘˘م˘˘لاو

ة˘ير˘ح˘صسلا ة˘ف˘صصو˘لا د˘ع˘ب د˘˘ج˘˘ي

ـ يذ˘لا مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ كير˘ح˘˘ت˘˘ل

عرا˘صشلا ن˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م بصسح

وهو مقع نم يناعي ـ يصضايرلا

ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘˘لا˘˘ح ق˘˘ل˘˘خ ا˘˘م

.قيرفلا لقاعمو  طاصسوأا

وأا فيدهتلا نع نوزجعي ددجلا

ةيدولا تاءاقللا يف زوفلا
ةينف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا م˘ي˘عد˘ت م˘غرو
نأا ’إا نيبعÓ˘لا د˘يد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
نع ةعاصسلا دحل تزجع ةرطاقلا
نم ريبك ددعب زوفلا وأا فيدهتلا
ق˘ير˘ف˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘˘لا

يف يريصضحتلا هجمانرب نمصض
زابلاو ةدجكيتب تاصصبرت ثÓث
ىلع مئازه ىقلن ثيح فلصشلاو
ةر˘ق˘م م˘ج˘نو ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘صس د˘ي
دصض نيلداعتو نارهو ةيدولومو
زاف اميف ةمصصاعلا داحتإاو ةرقم

باصسح ىلع طقف دحاو ءاقل يف
قير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ك ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
لكاصشملا ببصسب ارخأا˘ت˘م ق˘ل˘ط˘نا
ةياهن ذنم اهيف طبختي ناك يتلا
،ي˘صضق˘ن˘م˘لا يور˘كلا م˘صسو˘˘م˘˘لا

،ناصسيتفا برد˘م˘لا ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح
يف ة˘صصا˘خ ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘ت ى˘ل˘ع
ىلع لمعلا اذكو يندبلا بناجلا
ببصسب ق˘ير˘ف˘لا ل˘خاد ما˘ج˘صسن’ا

قيرفلا نيب˘عÓ˘لا د˘يد˘ع ةردا˘غ˘م

اذهل اديدج ابع’21 بادتناو
.مصسوملا

ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ع˘قو˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف ةرادإلا تعر˘سش نأا د˘˘ع˘˘ب
،ينينيبلا رزياف يدان دسض ايقيرفإا لاطبأا ةطبارب رئازجلا ةيدولوم رظتنت
بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا رسشاب ،وفونوتروب ىلإا ةيرفسسلا دعوم طبسضب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ر˘خآلا و˘ه ه˘تاداد˘ع˘ت˘سسا ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘˘ن
ـل ينفلا مقاط˘لا ل˘خد ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو ،ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘ب˘لاو
ثيح ،ينينبلا رزياف ةارابمل ريسضحتلا نم ةريخألا ةلحرملا يف »ديمعلا»
لÓخ هتبيت˘ك˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘سشو˘تر˘لا ط˘ب˘سض ىل˘ع ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا ل˘م˘ع˘ي
ةيسشع اهتماقإا ررقملا ،ةيريسضح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ة˘ع˘با˘سسلا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

ةلحر يف لقنتلا لبق ،ةركسسب داحتإا دسض يبملوألا ةيليوج5 بعلمب ءاعبرألا

رودلاب باهذلا ةارابم سضوخل ،نينبلا ىلإا ربمفون62 سسيمخلا موي ةسصاخ
ةقÓطنا قيقحت نع ،زيغن ليبن لابسشأا ثحبيو ،»غيلزنيبماسشتلا»ـل يديهمتلا

هديرت يذلا ،ةيوئملا مسسوم يف ةرطسسملا فادهألا غولبو ةسسفانملا يف ةيوق
نع تباغ يتلا باقلألا ءاوجأا ىلإا ةدوعلل اذكو ،تازاجنإلاب Óفاح ةرادإلا

يدانلا سضوخي نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ل˘ما˘ك م˘سساو˘م ة˘ع˘برأا ذ˘ن˘م د˘ي˘م˘ع˘لا ن˘ئاز˘خ
ةليكسشتلاب ،»نابيزلا» ءانبأا دسض سسي˘م˘خ˘لا اد˘غ ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘يدو˘لا ي˘م˘سصا˘ع˘لا

،وفونوتروب ةنيدمب رب˘م˘فو˘ن92 موي رزياف ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا

09 سضوخل هي˘ب˘عÓ˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ز˘ي˘غ˘ن ا˘ه˘ي˘ف ح˘ن˘م˘ي ةارا˘ب˘م ثلا˘ث نو˘ك˘ت˘سس ثي˘ح
وداراب يدان يتهجاوم دعب ،ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا قÓطنا ذنم ةقيقد
ىلعو ،»وطابخ ليعامسسإا» ةيدولا ةيوركلا ةرودلا لÓخ ،ياد نيسسح رسصنو
،ارخؤوم اهلوادت مت يتلا رابخألا ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تفن ،رخآا ديعسص

ةطبار ةسسفان˘م ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ي˘ت˘ه˘جاو˘م بي˘تر˘ت د˘ي˘م˘ع˘لا بل˘ط لو˘ح
ةدكؤوم ،رئازجلاب ينينيبلا زلفاب رزياف يدان دسض ابايإاو اباهذ ايقيرفإا لاطبأا
يف ةريسشم ،ةيهاو تاعاسشإا درجم ىقبتو ةلسص ةيأاب ةحسصلل تمت ل رابخأا اهنأا

نأا ماعلا يأارلل يدانلا ةرادإا حسضوت» لوقلاب ،»كوبسسياف» ىلع اهل يمسسر نايب
ةيدولوملا لفكتت نأا ىلع ،رئازجلاب نيتارابملا بعل حرتقا نم وه سسفانملا

ريزو نم اهاقلت يذلا دوعولا رثإا ىلع دعب اميف عجارت يذلا ينينبلا دفولاب
ê.fé«Ö.»زلفاب يدان ةثعبب يلكلا لفكتلاب ةسضايرلا
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بردملا ةدايقب ةمصصاعلا داحت’ ينفلا مقاطلا فقو
ةيبلصسلا طاقنلا نم ديدعلا ىلع ينيلوكيصس اوصسنارف
يتلا تار˘ي˘صضح˘ت˘لا لÓ˘خ ،ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف صصئا˘ق˘ن˘لاو
مصسوملا ةقÓطن’ ابصسحت يم˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ير˘ج˘ي
يئاهن ةارابم اصضيأاو ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلل ديدجلا
ـلا يف ةبقترملا دادزولب بابصش دصض ةزاتمملا صسأاكلا

صضع˘ب زور˘ب ل˘با˘ق˘م ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ن˘˘م12
ينقتلا نأا ’إا ،ةريخأ’ا ةيدولا تاهجاوملا يف نيبعÓلا
يموجهلا دودرملا عجارت نم هقلق فخي مل يصسنرفلا
ةيحانلا قيرف مامأا اهبعل ةيدو ةهجاوم رخآا لÓخ قيرفلل
فده يباجيإ’ا لداعتلاب تهتنا يتلا ،ىلوأ’ا ةيركصسعلا
ىلع بردملا قلق نم تداز يتلا ةارابملا يهو ،هلثمل
يذلا ماجصسن’ا صصقن ىلإا ةفاصضإ’اب ،يعامجلا دودرملا
رصشابم لكصشب رثؤوي دق ام ةيمصصاعلا رصصانعلا ىلع ادب

ةيادب نم طقف مايأا ليبق قيرفلل ماعلا دودرملا ىلع
قيقحتل حمطي قيرفلا نأا ةصصاخ ،ةيمصسرلا ةصسفانملا
.ةلوطبلا بقل لماحب ةحاطإ’ا لÓخ نم ةيلاثم ةقÓطنا

لماعلا ىلع ريصضحتلا ةرتف لÓخ ينيلوكيصس زكرو

ةيلمع يف بذبذتلا نم ىناع قيرفلا نأا امب يندبلا

نم ديدعلا روهظ ببصسب ،ديدجلا مصسوملل ريصضحتلا

صضعب لعج ام وهو ،انوروك صسوريفب ةباصصإ’ا ت’اح

رثأا ام ،تابيردتلا نع ةتوافتم تارتفل نوبيغي نيبعÓلا

امك ،ديدجلا مصسوملل تاريصضحتلل نصسحلا ريصسلا ىلع

لجأا نم ةياغلل مهم يندبلا لماعلا نأا بردملا كردي

دادزولب بابصش ةهجاوم لÓخ ديج لكصشب قيرفلا روهظ

نم ريصضحتلا ةصصرف لغتصسا ثيح ،ةلوطبلا تايرابمو

نأا هنم اكاردإا ،نيبعÓل ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلا لجأا

ديج ىوتصسم ىلع لوصصحلل ةياغلل مهم يندبلا لماعلا

ريدملا عباتي ،هتهج نم ،تايرابملا لÓخ بعÓلا نم

،بثك نع نيبعÓلا تاريصضحت ،يحي رتنع يصضايرلا

بقع يلزنملا يحصصلا رجحلا يف دجاوتم هنأا مكحب

عم ايفتاه ثيدحلا˘ب ما˘قو ،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا

داهتج’او لمعلا ىلع مهزيفحت لجأا نم مهنم ديدعلا

باب˘صش ما˘مأا د˘ي˘ج ل˘كصشب رو˘ه˘ظ˘ل˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا لÓ˘خ

.ةزاتمملا صسأاكلا يئاهن يف دادزولب

ةدكيكسس ةبيبسش

ناسسيتفإا قلقي يموجهلا طخلا

ينينبلا رزياف ةهجاومل ابسسحت / رئازجلا ةيدولوم
 ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يف

ةريخألا تاسشتورلا طبسضي زيغن
مويلا ةركسسب ةهجاوم لÓخ

رئازجلا داحتا

ربوسسلا ةهجاوم لبق ينيلوكيسس قلقت ةيموجهلا ةرطاقلا

(باهذ-يديهمتلا رودلا) ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
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ةراجتلا ةيريدم حلاصصم تقلطأا
سسما مو˘ي ي˘قاو˘ب˘لا ما ة˘˘يلو˘˘ل

قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘صساو ة˘با˘قر ة˘ل˘م˘ح
ة˘يلو˘لا بار˘ت ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ط˘˘صشنألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘صش
ق˘˘˘يو˘˘˘صست لو˘˘˘ح ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةبراصضملا ةبراحمو تامامكلا

رر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ عا˘˘˘ف˘˘˘ترلاو

80 ريخصست مت ثيح اهراعصسأل

نع ترفصسأا ةيلمعلل ةباقر قرف

بصسحو .Ó˘خد˘ت36 لي˘ج˘صست
ة˘يرد˘م˘ب لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب
يتلا ةيلمعلا هذه ناف ةراجتلا

ددع ديازت ليجصست دعب تءاج
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘˘صصإلا تلا˘˘˘ح

لجأا نمو91- ديفوك انوروك
داومب نيومتلا تايلمع ليهصست
تصصخر ة˘يا˘قو˘لاو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا

عيبب راجتلا لكل ةراجتلا ةرازو
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةلوقعم راعصسأاب نيكلهت˘صسم˘ل˘ل
يف ،اهئادترا ىلع مهزيفحت و
ة˘ي˘ل˘م˘ع تفر˘ع د˘ق را˘طإلا اذ˘ه
ةرتفلا لÓ˘خ تا˘ما˘م˘كلا جا˘ت˘نا

01/11/0202 ن˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

362 جاتنا61/11/0202 ىلا

ثÓث ىوتصسم ىلع ةدحو فلا
ة˘يلو˘لا ي˘ف ة˘ي˘جا˘ت˘˘نإا تاد˘˘حو
ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب،
زكارم و ةيري˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.نيهمتلا و ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
قو˘˘˘صسلا ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
تامامكلل ةرفو فرعت ةيلحملا

حوار˘ت˘ت ة˘لو˘ق˘˘ع˘˘م را˘˘ع˘˘صسا˘˘بو

ر˘ع˘˘صس ،جد02-52 ةلم˘ج˘لا˘ب
نم تردق ةئزجتلاب امنيب عيبلا

ةيعونلا بصسح جد05 ىلإا03
لمعلا يف زيكرتلا مت لباقملاب.
يصسيصسحتلاو يباقرلا يناديملا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ناو˘˘˘عأل
نمألا حلا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ةراج˘ت- ن˘مأا ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ة˘قر˘ف)
ةيئابولا ةلاحلا ةه˘با˘ج˘م ى˘ل˘ع(

91-ديفوك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل

مارتحاب راجتلا مازلإا لÓخ نم
ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ت˘لا و ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا اهترقأا
ءارجإاك ءابولا يصشفت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
راد˘صصإا م˘ت ي˘قا˘ب˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ئا˘˘قو
ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،يهاقملاو معاطم˘لا ير˘ي˘صسم˘ل
،ع˘˘ير˘˘صسلا ما˘˘ع˘˘طإلا تÓ˘˘ح˘˘˘م
ريصضحتو ع˘ي˘ب ،يا˘صشلا تا˘عا˘ق

يتلا تÓحملا لكو تاجلثملا
تا˘˘بور˘˘صشمو تا˘˘ب˘˘جو مد˘˘ق˘˘˘ت
ميدقت,سصوصصخب ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لاو تا˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘˘لا

تلوا˘ط˘لا عز˘ن ع˘م ة˘لو˘م˘ح˘˘م
ة˘˘صشر˘˘فلا ل˘˘ك و ي˘˘صسار˘˘˘كلاو
اتاب اعنم عنمي ,سسولجلل ةدعملا
ةصشيصشلا لامع˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘خد˘ت˘لا
تاءا˘˘˘صضف˘˘˘لاو ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ي˘˘˘ف
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط كلذ˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
لامعتصسا ,هب لومعملا عيرصشتلل
سسوؤوكلا لدب ةيقرولا باوكألا
طور˘˘صش ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ,ة˘˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لا
عم ةيحصصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل  ن˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا
ح˘لا˘صصم ر˘كذ˘˘ت ذا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ف˘لا˘خ˘ي ر˘جا˘ت ل˘ك نا ةرا˘ج˘ت˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ق˘ل˘غ˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘صس

ةمارغو اموي03 ةدمل يرادإلا

ى˘˘˘˘لا جد000.01 ن˘م ة˘ي˘لا˘م

˘ما˘كحألا ق˘˘ب˘˘ط جد000.02

نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م954 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ما ةيلو ناف ملعلل .تابوقعلا

ةلاح7351 يصصحت يقاوب˘لا

و ةافو ةلاح422 اهنم ةدكؤوم

روهظ ذنم .ءافصش ةلاح0611
.انوروك سسوريف
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ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب ر˘صصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب ن˘˘مأل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
دقرموب ةباغب رانلا مارصضإاب همايقب هبتصشم ينيعبرا
رمألا قلعتيو ةنيدملل يقرصشلا لخدملاب ةعقاولا

ليصصافت .ةنصس04 رمعلا نم غلابلا (ع-م) وعدملاب
ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسح ةيلمعلا

ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع مايق ىلإا دوعت ةيلولا نمأل
ميلقإلا طيحمب ةيباقر ةيرودب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
نم ثعبن˘ي نا˘خد م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ثي˘ح ير˘صضح˘لا
ىلع نولقتني مهلعج يذلا رمألا  ةروكذملا ةباغلا

و رمألا عÓطتصسل ناكملا نيع ىلإا ةعرصسلا حانج
ىلع قيرح بصشن دق هنأا نيبت ثيح هردصصم ةفرعم

ىلإا يدؤوملا يبارتلا لخدملا نم رتم002 يلاوح
ةهجلاب اصسلاج هب هبتصشملا طبصض مت امك ، ةباغلا
انرصصانعل هتدهاصشم درجمب يذلاو قيرحلل ةلباقملا

تنكمت ةطرصشلا رصصانع ةكنح نأا ريغ رارفلاب ذل
ة˘صسمÓ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘˘صضخإا˘˘بو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
ثيح هرتصس بيجب ةعلو ىلع روثعلا مت  ةيدصسجلا
عصضو ةمهتب هدصض يئاصضق فلم ريرحتو هفيقوت مت
مامأا هبجومب مد˘ق ة˘ي˘با˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف اد˘م˘ع را˘ن˘لا
لوثملا ة˘صسل˘ج ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأا ن˘يأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
.عاديإاب رمأا هقح يف ردصص ثيح يروفلا
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يداو ةيدلبب يلع ةلاب ةيوناث ةذتاصسأا سسمأا جتحا
ريدم ليحرب ةبلاطملل ،ةنتاب ةيلول ةعباتلا ةقاطلا
ن˘ع با˘ي˘غ˘لا ر˘ي˘ث˘ك م˘ه˘˘ب˘˘صسح يذ˘˘لا ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
عاصضوأل عبتتم ريغ ،هماهمل هلامهاو ،ةصسصسؤوملا
يلكلا بايغ˘لا بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه ،ا˘هر˘ي˘صسو ة˘يو˘نا˘ث˘لا
ىلإا ىدأا ا˘م ،ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
نع ةرادلا متكت لظ يف ذيمÓتلا طصسو تاباصصإا

مغر ،ةصسصسؤوملاب ميلعتلا ةلصصاومو تاباصصلا هذه
ةصسصسؤوم لك قÓغاب ةيمار˘لا ة˘يرازو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

سسوريفب تاباصصإا4 نم رثكأا اهب تلجصس ةيوبرت
ىدل رمذتلاو فوخلا نم ةلاح قلخ ام وهو ،انوروك
لظ يف مهطاصسوأا يف ءابولا راصشتنا نم نيجتحملا

،مقعملاب قلعتام اميصس يحصصلا لوكوتوربلا بايغ
يتلا ةيلولاب تاصسصسؤوملا ديدع ىدل لاحلا وهو
عوصضوملا مقعملا ةي˘عو˘ن ن˘م ا˘هذ˘ي˘مÓ˘ت ى˘كت˘صشا
.ريياعملل قباطملا ريغ تاصسصسؤوملا هذهب

ooderoOرــئازجلا 

ةحضصلا عاطقل ةمامك00963 ـب عربتت

نع نلعتو ةنهارلا ةيحصصلا ةمزألا لÓخ اهدوهجooderoO لصصاوت ،زايتماب ةنطاوم ةصسصسؤوم
ةيلديصصلا ديوزت ةديدجلا ةيلمعلا هذه نمصضتت .يحصصلا عاطقلا حلاصصل ةديدج ةيلمع قÓطإا

معدل كلذو تاقبطلا ةيثÓث2PFF عون نم يقاو عانق00963  (HCP) تايفصشتصسملل ةيزكرملا
ديصسلا حرصص ،ةبصسانملا هذهب.ءابولا ةحفاكم راطإا يف تايفصشتصسملاو ةحصصلا عاطق لامع تاجايتحا

ةصسصسؤومكو يداصصتقا لماعتمك انبجاو نمooderoO : » ماعلا ريدملا بئان ،ميهاربإا لآا ماصسب
اذه لÓخ نم ةيبلتو ءابولا اذه ةحفاكم دوهج معد ةلصصاومل نييرئازجلا بناج ىلإا فقن نأا ةنطاوم
.ءابولا ةهجاومل ةيمامألا طوطخلا يف يحصصلا عاطقلا يفظومو تايفصشتصسملا تاجايتحا عربتلا

ىلإاو ةحصصلا عاطق هاجت طورصشمÓلا اهمازتلاooderoO دكؤوت ،ةنطاوملا ةيلمعلا هذه لÓخ نم.»
.ةنهارلا ةيحصصلا ةمزألا لÓخ اميصسل يرئازجلا بعصشلا بناج

ةملاق

 ريخلبب ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك زجح و صصاخضشأا30 فيقوت
دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانبو ريخلب يجراخلا يرصضحلا نمألاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا تاوق تنكمت
يفاك يحب ةنئاكلا ةيمومعلا ةحاصسلا ىوتصسم ىلع يلقعلا ريثأاتلا تاذ ةيودلا يف نارجاتي امهيف هبتصشم نيصصخصش

يف ريخلبب ناميقملا ،ةنصس62و12 امهرامعأا حوارتت نيذللا امهيف هبتصشملا فيقوت نم ،ريخلبب حلاصصلا دمحم

ءاود نم اصصرق97 زجحو طبصض مت ثيح .ريخلبب ميقم،43 رمعلا نم غلابلا ثلاثلا هيف هبتصشملا ةقفر سسبلت ةلاح

acirerPب سصقم ،ليموزكا ءاود نم دحاو سصرقوÓغلبم ىلإا ةفاصضإلاب ،طاصشمألا عيطقت يف لمعتصسي يكيتصس
يلقعلا ريثأاتلا تاذ سصارقألا ةزايح لعف نع ايئاصضق افلم مهدصض نوك مهيف هبتصشملا. راجتلا تادئاع نم يلام
مامأا كلذ رثإا ىلع اومدق نيا .ةصصخر نود ةينلديصص داوم عيبو كÓهتصسلاو عيبلا سضرغل ةيعرصش ريغ ةقيرطب
ءاعدتصسا ثلاثلا هيف هبتصشملا قح يف ردصص نيح يف عاديا رمأا امهيف هبتصشملا قح يف ردصص نيأا ،ةملاق ةمكحم

YõGdójø.∫. رصشابم

ةملاق

 فاعضسإا ةرايضس بÓقنإا يف نيضصخضش ةباضصإا
طبارلا61 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع ،سسمأا لوأا ةليل فوقصشوبب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
و ،ةغارف يداو ةيدلب قيزر يديصس رصسج دنع طبصضلاب و ،ةملاقب راملا هئزج يف سسارهأا قوصسو ةبانع يتيلو نيب

82 رمعلا نم غلابلا اهقئاصس ةباصصإا فلخ ةصسبت تانيوعل ىفصشتصسمل ةعبات فاعصسا ةرايصس بÓقناو فارحنإا رثإا كلذ

مت ثيح ،سضوحلا ىوتصسم ىلع ةباصصإا هل52 رمعلا نم غلبي سضرمم هل قفارملاو فتكلا ىوتصسم ىلع ةباصصإا هل

YõGdójø.∫  .فوقصشوب ىفصشتصسم ىلإا امهلقن و امهفاعصسإا

 ةملاق

 ةغارف يداوب ةضسبلألا عيبل يراجت لحم قارتحإا
،سسبÓملا عيبل يراجت لحمب قيرح بوصشن دعب ،سسمأا موي رجف فوقصشوبب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
تلثمتف ةيداملا رئاصسخلا امأا ةيرصشب رئاصسخ فلخي مل ظحلا نصسحل و قيرحلا ،ةغارف يداو ةيدلب رامع مامصشلا يحب
يف ةيندملا ةيامحلا ناوعأل لاعفلا و عيرصسلا لخدتلا مهاصس دقو ،نييئاوه نيفيكمو ةصضورعملا سسبÓملا فÓتإا يف

YõGdójø.∫ . نكصسم و نيرخآا نيلحم ةيامح

انوروك سسوريف نم ةياقولل تامامكلأ قيوضست ةبقأرم قايضس يف

ةيجاتنإا تادحو اهب تماق ةدحو فلأا362 جاتنإا
يقاوبلا مأاب ينهملا نيوكتلا زكارمو تايعمجو

هماهمل هلامهإأو بايغلأ ةرثك ببضسب

نوجتحي ةقاطلا يداوب يلع ةلاب ةيوناث ةذتاضسأا
ريدملا ليحرب ةبلاطملل

جيريرعوب جرب

ةيباغ ةقطنم يف ادمع رانلا مارضضإا ةمهتب ينيعبرأا فيقوت

يبنجأأ عنضص نم اهضضعب

 لجيجب ةبّرهم ةيبط ةماّمك فلأا04 ةبارق زجحي كردلا
كلذو انوروك سسوريف نم ةياقولل ةهجوم ةماّمك فلأا04 ـلا براقيام لجيجب ينطولا كردلا رصصانع زجح
ةيبط داوم لقن ددصصب تناك ةصصاخ تابكرم تفدهتصسا يتلا ةبقارملاو سشيتفتلا تايلمع نم ةلصسلصس يف
ةيلمع ناف لجيجب ينطولا كردلل ةيئلولا ةعومجملاب مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو . اهب حرصصم ريغ
رصصم ريغ ريهطت داومو ةيبط داوم لقنت تناك يتا تابكرملا نم ددعل سشيتفتو ةبقارم

ّ
رفوتيلو اهب ح

وأا ةيئاقو سضارغأل ةهجوملا تاماّمكلا نم ةلئاه ةيمك زجح نم تنكم ةينوناقلا ريتاوفلا ىلع اهباحصصأا
ةيلمعلا هذه يف اهزجح مت يتلا تاماّمكلا تايمك تردقو ، انوروك سسوريف نم ةياقولا لجأا نم ىرحألاب

لÓخ مت امك . يكرت عنصص نم ىرخأا008 وحنو يبط عباط تاذ04843 وحن اهنم ةماّمك فلأا04 ةبارقب

اذه يف ةرجاتملا تادئاع لكصشي يذلاو يرئازج رانيد50824 ـب ردقي يلام غلبم زجح كلذك ةيلمعلا هذه
لجيج ةيلو ناكصس طصسو ريظنلا عطقنم لابقاو اعصساو اراصشتنا فرعت يتلا ةيبطلا تادعملا نم عونلا
Ω.eù°©ƒO.ةيلولا قطانم مظعمب انوروك سسوريفل ريبكلا راصشتنإلا لظ يف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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