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د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘يزو د˘كأأ

ىلع دمتعت ةموكحلأ نأأ ،نمحرلأ

را˘ثآل يد˘شصت˘˘ل˘˘ل تأءأر˘˘جإأ سسم˘˘خ

دا˘شصت˘قلأ ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مزألأ

يملاعلأ دوكرلاب رثأاتملأ يرئأزجلأ

ر˘يزو را˘ششأأو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ة˘˘مزألأو

عورششمل ه˘شضر˘ع ه˘لÓ˘خ ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ىلع1202 ةنشسل ةي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘ق

ةشسلج لÓخ ةمألأ سسلجم ءاشضعأأ

كلذل ديحولأ ليبشسلأ نأأ ىلإأ ،ةينلع

ميوقتلأ ئدابم ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘ف ن˘م˘كي

ءا˘عو˘لأ ع˘ي˘شسو˘تو ي˘˘تا˘˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م˘˘لأ

نيشسحت ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب .ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ

ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششتو را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلأ خا˘˘˘ن˘˘˘م

تأءأرجإلأ طيشسبت ربع تأرداشصلأ

،اهتنمقرو ةيكر˘م˘ج˘لأ و ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ

ينوناقلأ سصنلأ ةغايشص نأأ احشضوم

م˘شستأ ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ فر˘ظ ي˘˘ف تم˘˘ت

يدا˘˘شصت˘˘قلأ دو˘˘كر˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘شسا˘˘˘شسأأ

ةيملاعلأ ةيحشصلأ ةمزألأو يملاعلأ

تايداشصتقأ عيمج ىلع ترثأأ يتلأ

.ةمدقتملأ لودلأ كلذ يف امب ملاعلأ

نأأ ىلإأ لوؤوشسملأ تأذ راششأأو أذه

سصا˘˘شصت˘˘مل ى˘˘˘ع˘˘˘شسي نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةيجراخ˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ تلÓ˘ت˘خلأ
ن˘˘م كلذو ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘با˘˘شسح ي˘˘ف
درأوملل لاعف˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘شسلأ لÓ˘خ
كلذ ى˘لإأ ف˘شض .ة˘حا˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ
تائفلل ةلودلأ معد يف رأرمتشسلأ

فدهب فيعشضلأ لخدلأ تأذ ةششهلأ
بشسا˘˘˘كم˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
تلاجم يف اميشسل ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ىلع ل˘م˘ع˘لأو ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ة˘ح˘شصلأ

.نطأوملل ةيئأرششلأ ةردقلأ نوشص

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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يذلأ يلز˘غ د˘ي˘ششر د˘ي˘م˘ع˘لأ بشسحو
ف˘ي˘شض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘˘ي˘˘شض ل˘˘ح
ةعأذإلأ ريثأأ ربع ثبي يذلأ «حابشصلأ
رجحلأ موشسرم نإاف ، ىلوألأ ةينطولأ
ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لأ ي˘˘˘ف ردا˘˘˘شصلأ ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ
سصني ،يشضاملأ نأوج رهشش ةيمشسرلأ

ءأدترأ نأأ ىلع،01 هتدام يف ةحأرشص
،يرا˘ب˘جإأ ةرا˘ي˘˘شسلأ ل˘˘خأد ة˘˘ما˘˘م˘˘كلأ
ول ىتح ،باكرلأو قئاشسلل ةبشسنلاب

نأأ ،حشضوأأو ،ةدحأو ةلئاع نم أوناك
ق˘ئا˘شسلأ ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘˘ي رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه
سسفن ركذ امك.ةرايشسلأ لخأد هدرفمب
عانقلأ ءأد˘ترأ ة˘ب˘قأر˘م نأأ ،لوؤو˘شسم˘لأ
مت نيأأ ،نيلجأرلأ ىتح لمشش ،يقأولأ

نينطأومل ةفلاخم فلأأ814 ريرحت
سسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ما˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘شضف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
يف ةرداشص ةميلعت تناكو .يشضاملأ

ىلوألأ ةرأزولأ نع يشضاملأ نأوج
ةشصاخلأ تابكرملأ يقئاشس نأأ تدكأأ

ءأدترأ ىلع نير˘ب˘ج˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘با˘كرو
نم اهشضرف داعي نأ لبق، تامامكلأ

ن˘مألأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ بئا˘˘ن لا˘˘قو .د˘˘يد˘˘ج
نمأÓل ةماع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب يرور˘م˘لأ
يلزغ ديششر ةطرششلأ ديمع ينطولأ
ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ نإأ
ةيرششبلأ درأوملأ لك تدنج ينطولأ

يششفت نم دحلأو ةحفاكمل ةيداملأو
مأرتحأ ىلع رهشسلأو انوروك ةحئاج
اهترقأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ل˘ك
أدأدعتشسأو .دÓب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ

حشضوأأ ئراطلأ فرظلأ أذه ةهجأومل
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ نأأ ي˘لز˘˘غ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ ة˘˘ط˘˘خ تع˘˘شضو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ع˘شضو˘لأ تا˘ي˘˘شضت˘˘ق˘˘م˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘شست
نأأ حابشصلأ فيشض فاشضأأو .نهأرلأ
ل˘ك مأر˘ت˘حأ ى˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ت ة˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
ة˘˘ق˘˘فأر˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ
نأأو ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ
ءأوتحأ ىلع زكتري يتايلمعلأ أأدبملأ

طا˘ق˘ن ف˘ي˘ث˘كت  لÓ˘خ ن˘م نأد˘ي˘˘م˘˘لأ
ةلجأرلأو ةبكأرلأ تايرودلأو ةبقأرملأ

ديمع بشسح˘بو .ة˘يو˘ج˘لأ تأد˘حو˘لأو
ةقفأرم اشضيأأ ةطخلأ تلمشش ةطرششلأ
تا˘ير˘يد˘مو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
ناجللأ لمع راطإأ يف لقنلأو ةراجتلأ
تا˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ك د˘شصر˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لأ
ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأو ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘˘بأد˘˘ت
.اهدشض ةبولطملأ تأءأرجإلأ ذاختأو
نأأ ىلإأ يلزغ تفل قايشسلأ أذه يفو

22 نم تافلاخ˘م˘لأ د˘شصر ة˘ل˘ي˘شصح

0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن22 ى˘˘˘˘لإأ سسرا˘˘˘˘م

ةفلاخم6102  ليجشست نع ترفشسأأ

8224 و يعامج˘لأ ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
ةر˘˘جألأ تأرا˘˘ي˘˘شس تشسم ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م

دشض ةفلاخم8126 بناج ىلإأ8224
قلعتي اميف امأأ .ةشصخر نودب نيلقانلأ
تزواجتف يحشصلأ رجحلأ تافلاخمب

ى˘˘لإأ تشضفأأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ف˘˘لأأ259

453 رثكأأ تلمشش ةيئاشضق تأءأرجإأ
حلاشصم تلجشس نيح يف ءأرجإأ فلأأ

ةفلاخم21251 ر˘ث˘كأأ ن˘˘مألأ
.نيشصخشش نم رثكأل تاعمجتلل
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ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ فششك
قراط، هن˘ي˘شسح˘تو ن˘كشسلأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل
لاغششأأ قÓ˘طأ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأأ ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب

ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو000041 زا˘˘ج˘˘نأ
رهششلأ ةياهن راجيإلاب عيبلأ ةغيشصب
تايلو˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ر˘ب˘ع يرا˘ج˘لأ

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘فو

نكشسم0081 ميلشست لفح سشماه
يبيرعلب حشضوأأ ىلفدلأ نيعب لدع
يف يأأ مايأأ ةعشضب نوشضغ يف هنأأ

متيشس يرا˘ج˘لأ ر˘ه˘ششلأ ة˘يا˘ه˘ن دود˘ح
ى˘ل˘ع لد˘ع ع˘يرا˘˘ششم ة˘˘فا˘˘ك قÓ˘˘طإأ
عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لأ

،قايشسلأ تأذ يفو .ةدحو000041
را˘ي˘ت˘خأ ى˘˘ل˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘لأ تأذ د˘˘كأأ

ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع أز˘كر˘م ،ءا˘ن˘ب˘لأ ع˘قأو˘˘م
ةشصاخلأ و ةيلامجلأ ريياعملأ مأرتحأ
نأأ دعبو.ةديدجلأ تا˘ن˘كشسلأ زا˘ج˘نإا˘ب

00003 يلامجأ حنم متيشس هنأأ ركذ
راجيإلاب عيبلأ ةغيشصب ةينكشس ةدحو
ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘شسلأ ة˘يا˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
ةدأرإأ نع افششاك ،ينطولأ ىوتشسملأ
سسفن ىل˘ع رأر˘م˘ت˘شسلأ ي˘ف ة˘لا˘كو˘لأ

حنم ةيلمع نأأ حشضوأأو .ةريتولأ هذه
رهششلأ لÓخ تقلطنأ يتلأ تانكشسلأ
لد˘ع ة˘لا˘كو و ف˘قو˘ت˘ت ن˘ل يرا˘ج˘لأ
متي ةرم لك يف عيزوتلأ ىلإأ دمعتشس
سصشصح˘ل˘ل ما˘ت˘لأ لا˘م˘كت˘شسلأ ا˘ه˘ي˘ف

هثيدح سضرعم يفو .اهزاجنإأ يراجلأ

ةحونمملأ ةدحو0081 ةشصح نع
يت˘لأو ى˘ل˘فد˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يلو ح˘لا˘شصل

006و فاطعلاب ةدحو0021 لمششت
رشضخألأ يديشسو ىلفدلأ نيعب ىرخأأ

،ةد˘˘حأو ل˘˘كل ةد˘˘حو003 لدعمب
ه˘حا˘ي˘ترأ ن˘ع لوؤو˘شسم˘لأ تأذ بر˘عأأ
لا˘م˘كت˘شسل ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ لا˘˘˘جآلأ ي˘˘˘ف لا˘˘˘غ˘˘˘ششألأ

ةيحشصلأ ةمزألأ ببشسب هنأأ فاشضأأو
انرو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لأ
يموي ج˘ما˘نر˘ب ع˘شضو م˘ت د˘ج˘ت˘شسم˘لأ
ةعومجمل تانكشسلأ حيتافم ميلشستل

Óئاق فدرأأو .نيبتتكملأ نم ةريغشص
يذلأ ميلشستلأ لفح نأأ حشضأولأ نم»

سسفنلو ءابولأ ببشسب ايزمر ناك مظن
ايموي اجما˘نر˘ب ا˘ن˘ع˘شضو بب˘شسلأ أذ˘ه
ةريغشص ةعومجمل حيتافملأ ميلشستل
نيب مهددع حوأرتي ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ن˘م

ن˘ع ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب  ف˘ششكو .«08و05

ةدحو0044 نمشضتت ىرخأأ ةشصح
،ةيلولأ ىوتشسم ى˘ل˘ع زا˘ج˘نإلأ د˘ي˘ق
ا˘ب˘شسن غ˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ششألأ مد˘˘ق˘˘ت
ةشصح ع˘يزو˘ت ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ة˘ي˘شضر˘م
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ىر˘˘˘˘خأأ

0044 ةشصح ىلإأ فاشضتو.ةيراجلأ

،ةدحو5001 ـب ىرخأأ ةشصح ،ةدحو
فششك يذلأ ،لوؤوشسملأ تأذ فاشضأأ
ةفلكم تاشسشسؤوم بيشصنت نع اشضيأأ
.بيرق امع اهزاجنإاب

تاءارجإلاب مازتلإلا ىلإا نييرئازجلا اعد
:دكؤوي يجاهنسص روسسيفوربلا ةيئاقولا

حبسصي دقو لوحتي انوروك سسوريف»
«ءاحسصأا اسصاخسشأا لتقيل اكتف رثكأا

لامك ،يحشصلأ نمأÓل ةينطولأ ةلاكولأ سسيئر فششك
دقو ائيششف ائيشش لوحتي انوروك سسوريف نإأ يجاهنشص
حيرشصت يف ي˘ج˘ها˘ن˘شص دروأأو .ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأأ ح˘ب˘شصي
انوروك سسوريف نم ةياقولأ نأأ يمومعلأ نويزفلتلل
نأل ةرتفلأ هذه يف نواهتلأ مدع بجيو ةنطأوم ةيشضق
اكتف دششأأ حبشصي دقو ةينيج تأرفط فرعي سسوريفلأ

نمو، لوحتي سسوريفلأ نإأ، روتكدلأ فاشضأأو. ةروطخو
ا˘شصا˘خ˘ششأأ ل˘ت˘ق˘يو ةرو˘ط˘خ د˘ششأأ ح˘ب˘شصي نأأ ن˘كم˘م˘˘لأ
نإأ، يجهانشص عباتو. ةنمزم سضأرمأأ مهيدل سسيل ءاحشصأأ

أذه ربتعن نأأ بجيو ،بعششلأ لك مهت ةيشضقلأ هذه
يعو انيدل نوكي يكل، ناكم لك يف دوجوم سسوريفلأ
نإأ، لوؤوشسملأ تأذ حشضوأأو .هب ةثولملأ ءايششألأ بنجتل

ريبأدتلأ ذخأأ بجيو، رطخ اهيف ةشسوململأ ءايششألأ لك
ام لك فيظنتو تأرم ةدع يديألأ لشسغك ةمزÓلأ
،يجهانشص اعدو.ةمامكلأ لامعتشسأو لزنملأ ىلإأ لخدي
نيذلأ سصاخ˘ششأÓ˘ل ىود˘ع˘لأ ل˘ق˘ن بن˘ج˘ت ةرور˘شض ى˘لإأ
هنأأ ىلإأ أريششم.مهتيامحو ةنمزملأ سضأرمألأ نم نوناعي
دعب ةيمشسوملأ أزنولفنإلأ حاقلب ،ةئفلأ هذه حيقلت بجي
ىلع فوقو˘لأ د˘شصق م˘ه˘ب سصا˘خ˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ ةرا˘ششت˘شسأ

.مهحيقلت يف ريكفتلأ لبق ةيحشصلأ مهتلاح
S°∏«º.±

ةدوع دعوم فنتكي يذلا سضومغلا لظ يف
يوجلا لقنلا ةكرح

ناريط ةركذت نويلم فسصن
رافسسألا تلاكو نيب ةنتف لعسشت

ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلاو
اهعيب مت نأريطلاب ةشصاخ ةركذت نويلم فشصن هجأوت
أريشصم ةيرئأزجلأ ةيو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘شش ل˘ب˘ق ن˘م

لقنلأ ةكرح قلغ نم رهششأأ9 نم ديزأأ دعب لوهجم
تلاكولأ نيب ةمزأأ قلخ امم ،تÓحرلأ ديمجتو يوجلأ
لأزي ل اميف.ةيرئأزجلأ ةيوج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأو ة˘ي˘حا˘ي˘شسلأ
يتلأ، رافشسألأو ةحايشسلأ تلاكو نيب مهتلاب قششأرتلأ
اهتاقحتشسم يقلت ةياغ ىلإأ نئابزلأ سضيوعت نع مجحت
يتلأ ،ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأو ، نأريطلأ ةكرشش نم
لاجآأ يف ةيوجلأ تÓحرلأ ةدوع ةياغ ىلإأ فلملأ لجؤوت

ةيوجلأ طوطخلأ ذختت ملو .ةعاشسلأ دح ىلأ ةنلعم ريغ
يتلأ ،ةركذت نويلم فشصن نأاششب تأرأرق ةيأأ ةيرئأزجلأ
سسرام ره˘شش ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ ف˘قو ل˘ب˘ق ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ت
ةدوع دعوم فنتكي يذلأ سضومغلل أرظن، مرشصنملأ

˘مد˘ع ا˘ق˘با˘شس رر˘ق˘ت ،ن˘ي˘ح ي˘ف .يو˘ج˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ة˘˘كر˘˘ح
د˘يد˘ج د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت ا˘م˘نإأو، ا˘ي˘لا˘م ن˘ئا˘بز˘لأ سضيو˘ع˘ت
رجحلأ ةرتف ءاهتنأ درجمب جمانربلأ نييحتو تÓحرلل
نيذلأ ،نئابزلأ سضعب تابلط ىظحت مل امك .يحشصلأ
طوطخلأ ةكرشش ة˘ق˘فر تÓ˘حر˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘م أو˘ن˘كم˘ت
ىدل ةلحرلأ ءاغلإاب ،ةنيعم طورششب ةيشسنرفلأ ةيوجلأ
ةيبابشضل أرظن،  ةيرئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘شش
در يأاب، مهلأومأأ ةداعتشسأو، نهأرلأ تقولأ يف عشضولأ

سضفرو أذه.ةعاشسلأ دح ى˘لإأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ن˘م
سسايلإأ ،ةيحايشسلأ تلاكولل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ سسي˘ئر،

ةكرشش هجأوي يذلأ طغشضلأ ةيلوؤوشسم لمحت يبيرج
تلا˘كو˘لأ نأأ أد˘كؤو˘م، ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘˘لأ
دحل أونكمتي مل نيذلأ ةكرششلأ هذه نئابز دحأأ ةيحايشسلأ
نإاف، ةراششإÓ˘لو.م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم عا˘جر˘ت˘شسأ ن˘م ة˘عا˘شسلأ
طوطخلأ ةكرشش رئاشسخ تردق لقنلأ ةرأزول ةشسأرد
لقنلأ ةكرحو تÓحرلأ ديمجت ءأرج، ةيرئأزجلأ ةيوجلأ

رثؤويشس مخشض غلبم وهو ،ميتنشس رايلم0053 ـب ،يوجلأ
ن˘م تكت˘ششأ ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لأ ة˘كر˘ششلأ ة˘ي˘ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع
قهرت يتلأ ةيفاشضإلأ ةلامعلأو لامعألأ مقر سضافخنأ

±.S°∏«º.ةكرششلأ لهاك

،يرابجإا ةرايسسلا لخاد ةمامكلا ءادترا نأا، سسمأا ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا يف يرورملا نمألا ريدم بئان يلزغ ديسشر ديمعلا فسشك
.ةطقنلا هذه نأاسشب لدجلا ىلع هدر يف كلذو ، هدرفمب قئاسسلا ناك ول ىتح

ادج ةلجعتسسملاـب تفسصو ةيلمع يف

تنرتنألا ةكبسشب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا طبرل لجأا رخآا ربمفون92 دحألا
ةيمقرلأ ةيشضرألأ يف ةهجأو حتف نع تنلعأأ ثيح، تنرتنلأ ةكبششب تاشسشسؤوملأ طبر ةيلمع ،أرخؤوم ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ترششاب
فتاه مقر نييحتو تنرتنألاب طبرلاب ةقلعتملأ تامولعملأ زجحل كلذو ،ةيوبرتلأ ةشسشسؤوملأ ريدم باشسح لÓخ نم ةيبرتلأ ةرأزول
ىوتشسم ىلع ةهجأو حتف ررقت هنأأ امك ،ةقدب ةشسشسؤوملل يفأرغجلأ عقوملأ تايثأدحإأ لاخدإأ ىلع ةيلمعلأ هذه لمعت امك.ةشسشسؤوملأ

زجحل لجأأ رخآأ نأأو أدج ةلجعتشسم ةيلمعلأ نأأ ةلشسأرم تراششأأو.زجحلأ ةيلمع ةعباتمل ةعباتملأو ةجمربلأ بتكم سسيئر باشسح

±.S°∏«º.دح ىشصقأاك راهنلأ فشصتنم ةعاشسلأ ىلع0202 ربمفون92 دحألأ موي وه تنرتنألاب طبرلأ ةيعشضو

ينطولا يحلفلا جاتنإلا ماظن نيمأات عم بورسشلا هايملا ريفوت ىلإا فدهي ططخملا

رئازجلا هدهسشت يذلا فافجلا رثأا نم دحلل ةيلاجعتسسإا ريبادت

لمعلاو ميلعتلا ةحسصلا تلاجم يف ةيعامتجلا بسساكملا ىلع ظافحلا فدهب

ينطولا داسصتقإلا اهدهسشي يتلا ةمزألا راثأل يدسصتلل تاءارجإا5 ىنبتت ةموكحلا

ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق راجيإلاب عيبلا ةغيسصب ةدحو00003 حنم متيسس اميف

يراجلا رهسشلا ةينكسس ةدحو فلأا041 زاجنإا يف قÓطنإلا نع فسشكي لدع ةلاكو ريدم

:لدجلا مسسحت  ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

«هدرفمب قئاسسلا ناك ول ىتح ةرايسسلا لخاد ةيرابجإا ةمامكلا»
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دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ رقأأ

يرأزو سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ ي˘˘˘ف

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م كر˘˘ت˘˘ششم

هايملأ حشش راثآأ نم ّدحلل ةلجاعلأ

لÓخو.اي˘لا˘ح دÓ˘ب˘لأ هد˘ه˘ششت يذ˘لأ

كرتششملأ يرأزولأ سسلجمل هشسأأرت
لمع˘لأ ط˘ط˘خ˘م ة˘شسأرد˘ل سصّ̆شصخ
راثآأ ءأوتحأ لجأأ نم يلاجعتشسلأ
ايلاح اندÓب هدهششت يذلأ هايملأ حشش
ةرأزو˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘˘فأأ ا˘˘˘م بشسح
د˘ع˘ب  عا˘م˘ت˘جلأ أذ˘ه ءا˘جو.ى˘˘لوألأ
لدعمب راطمأأ لوطه ةبشسن ليجشست

ر˘ه˘ششألأ ي˘ف ط˘شسو˘ت˘م˘لأ ن˘˘م ل˘˘قأأ
ن˘ع Ó˘˘شضف، ة˘˘ي˘˘شضا˘˘مـلأ ةر˘˘ي˘˘خألأ
رمألأ هايمـلأ كÓهتشسأ يف ةدايزلأ
زجع ثودح ىلإأ يدؤوي دق يذلأ

رأرمتشسأ ةلاح يف ،هايمـلأ يف رّكبم
رهششألأ لÓخ ةيوجلأ لأوحألأ هذه
يفو.يمؤواششت ويران˘ي˘شسك ة˘مدا˘ق˘لأ

ةلجاع ريبأدت ذاختأ مت، هتأذ قايشسلأ
ىلإأ، ةر˘ها˘ظ˘لأ هذ˘ه را˘ثآأ ن˘م ّد˘ح˘ل˘ل
سسي˘˘ل ر˘˘ه˘˘شسلأ ع˘˘م، ة˘˘جرد ى˘˘شصقأأ
ديوزت نيمأات نامشض ىلع بشسحف
ا˘ًشضيأأ ل˘ب، بر˘ششلأ ها˘ي˘م˘ب نا˘˘كشسلأ
جا˘˘ت˘˘نإلأ ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت نا˘˘م˘˘شضل
.ينطولأ يحÓفلأ
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سسلجم باون سضعب نمث اميف و
ةينلع ةضشقانم ةضسلج لÓخ ةم’ا
ن˘م ه˘ضضر˘ع د˘ع˘ب ,نو˘نا˘ق˘لا سصن˘˘ل

دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو فرط
ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا نا˘م˘حر˘لا
اداوم مهنم سضع˘ب˘لا د˘ق˘ت˘نا سصن˘لا
ةفحجم» اهايإا نيربتع˘م ا˘ه˘ن˘م˘ضضت
وضضع ربتعا و .«نطاوملا قح يف
نوناق نا يركزوب ديمح سسلجملا
دعبا ىلا دقتف˘ي» د˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
داضصتقا ءانبل سصوضصن ىلا دودحلا

دمتعي» ام˘ك «تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘خ
ة˘يا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع طر˘˘ف˘˘م ل˘˘كضشب
تاواتإ’ا و بئارضضلا و ةيلورتبلا
دراوملا سصقن سضيوعتل ةفلتخملا
نا بئانلا تاذ فاضضأا و .«ةيلاملا
رانيدلا ةميقل ديدجلا سضافخن’ا

ةبيرضض » يكيرمأ’ا ر’ودلا لباقم
يتلا راعضسأ’ا ى˘ل˘ع ةر˘ضشا˘ب˘م ر˘ي˘غ

يدؤويضس ثيح» نطاوملا اهعفديضس
عافترا «ىلا هبضسح سضافخن’ا اذه
يلاتلاب و ةيضساضسأ’ا داوملا راعضسأا
دقتنا امك .«ةيئارضشلا ةردقلا رايهنا
ةينازيم سصيلقت نيلخدتملا سضعب

يف ةئاملاب4 ةبارقب ةحضصلا عاطق
ة˘ح˘ئا˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘مزأ’ا ز˘˘ع
فضسأات ددضصلا اذه يف و . انوروك
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘ضس داؤو˘˘˘ف بئا˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘كا˘ي˘ه˘ل » ة˘يرز˘م˘لا «ة˘ي˘ع˘ضضو˘˘لا
و ةز˘ه˘جأ’ا سصق˘ن بب˘ضسب عا˘ط˘ق˘لا
ق˘فار˘م˘لا سصق˘ن و ي˘ب˘ط˘لا دا˘ت˘ع˘˘لا
عفر لجا نم عفار امك .ةيحضصلا
ءا˘ن˘ب ع˘يرا˘ضشم ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

سضعب يف ة˘ي˘ع˘ما˘ج تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم
و اهناكضسب لفكتلل نطولا تاي’و
.اهل ةرواجملا قطانملا ناكضس اذك
سسلجملا وضضع فضسأات ,هبناج نم
ة˘ي˘م˘ن˘ت با˘ي˘غ»ـل ةر˘ب˘ن ن˘ب ر˘ضصا˘˘ن
و ،«رارقلا ةيزكرم ببضسب ةيلحم

ني˘م˘ث˘ت ى˘لا را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف ى˘عد
ريفوت و ةضصاخلا ةيلحملا دراوملا
تاجوت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘كي˘ت˘ضسي˘جو˘ل م˘عد
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ب
علضسلل مهجيورت لÓخ نم جراخلا
دمحأا حر˘ط ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةينازيملا ز˘ج˘ع ة˘ي˘لا˘كضشإا نا˘نزو˘ب
اذه ةيطغت ةيفيك و ةلودلل ةماعلا
ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ى˘˘لا ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
تاقورحملا جراخ ةيويح تاعاطق
ةقاطلا عورضشم ءايحإا ةداعإا ىلا و
اينا˘م˘لأا ع˘م ة˘كار˘ضشلا˘ب ة˘ي˘ضسم˘ضشلا
ةحايضسلا يعاطق عفد و (كتريذيد)
نولخدتملا حرط امك .ةحÓفلا و
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘لو˘ي˘ضسلا ل˘˘كضشم
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ابذبذت تدهضش
ة˘يزاو˘م˘لا قو˘ضسلا ةر˘˘ها˘˘ظ اذ˘˘ك و
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ضصت˘ق’ا تكه˘نا ي˘ت˘لا
ةرورضض ىلا سضعبلا قرطت اميف
و ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

و دوق˘ع˘لا با˘ح˘ضصأ’ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةيلاملا تادامتع’ا ريفوت ةرورضض
ا˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف و .م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ضسر˘˘ت˘˘ل
ةيادب لبق سضرع يذلا يديهمتلا
،نوناقلا سصنل ةينل˘ع˘لا ة˘ضشقا˘ن˘م˘لا
و ةيلا˘م˘لا نوؤو˘ضشلا ة˘ن˘ج˘ل تدر˘ضس
سصخ˘ل˘م سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘˘ضشن’ا
لÓخ ةيلاملا ريزو ىلع اهؤواضضعأا
سسي˘م˘خ˘لا تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ضسل˘ج˘لا
هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘ضض ن˘˘˘م و .ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا
ريرقتلا اهنمضضت يتلا ت’اغضشن’ا
ل˘ح لو˘ح ة˘ح˘ضضاو ة˘يؤور ماد˘ع˘نا»
ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لا

.«ةيعامتج’ا ةكبضشلا ومد˘خ˘ت˘ضسم
اهريرقت يف ةنجللا تلءاضست امك
ي˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘˘ع
لجأا نم اهذاختا ةموكحلا يونت
ر˘ي˘غ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ضضق˘˘لا
.جراخلل ةبعضصلا ةلمعلل ينوناقلا
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رباخمل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تدر
هتمضسأا ام ىلع ،ةيبطلا ليلاحتلا
كلهتضسملا ةيامح ةمظنم لخدت
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘ضسأا ة˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف
سسوري˘ف ن˘ع ف˘ضشكلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

نإا ة˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تلا˘˘˘قو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ن˘م ’ ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
،لاجملا اذهب ديعب نم ’و بيرق
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ي ’ ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
تلا˘قو .ا˘ه˘طا˘ضشن وأا ا˘ه˘ضصضصخ˘ت
ةيامح ةمظنم حيرضصت نإا ةباقنلا

را˘ع˘ضسأا سصو˘ضصخ˘ب كل˘ه˘ت˘ضسم˘˘لا

ءي˘˘˘ل˘˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

تمهتاو ،بيذاكأ’او تاطلاغملاب

ن˘م دد˘ح˘ت م˘ل ة˘هو˘ب˘˘ضشم تا˘˘ه˘˘ج

ةبيرغ ةل˘م˘ح دو˘ق˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ،نو˘كت

بيلأاتو ةضصاخلا رباخملا ةنطيضشل

ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا .ا˘˘هد˘˘ضض ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف تحضضوأا اهنأا تدكأاو ،ةيبطلا

بب˘ضس تا˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

ىلإا هتعجرأا يذلاو راعضسأ’ا نيابت

ىلع ةدايز .ةمÓعلا ىلإاو ةيعونلا

ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م˘˘لا ن˘˘يدرو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘ضسأا

كلذ ىلا ةفا˘ضضإ’ا˘ب .ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لاو

ىرخأا بابضسأا نع ةباقنلا تثدحت

ر˘ي˘غ فار˘طأا لو˘خد˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل

ةقÓع ’و لا˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ضصضصخ˘ت˘م

راكت˘حا ة˘لوا˘ح˘م˘ل ة˘ن˘ه˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل

ليلاحت ةضصا˘خ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا سضع˘ب

ليطعت ىلإا ةفاضضإا .«رأا.يضس.يب»

مدعب ةدمتعملا ربا˘خ˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط

تاذ فا˘˘ضضأاو .ا˘˘ه˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت˘˘˘لا

ىلإا تراضشأا ةباقنلا نأا ردضصملا

لكضشملا لضصأا ةجلاعم ةرورضض

هذهل لماكلا سضيوعتلا لÓخ نم

تاطلاغم قÓتخا لدب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

رباخملا نأاب ةدكؤوم،اهل جيورتلاو

ى˘˘لوأ’ا فو˘˘ف˘˘ضص ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت

يحضصلا ع˘ضضو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

اهنأاب ةباقنلا تلاقو اذه.«يلاحلا

ةيئاضضقلا ةعباتملا قحب ظفتحت

كلهتضسملا ةيا˘م˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م د˘ضض

ر˘ضشنو ة˘بذا˘كلا ة˘يا˘عد˘لا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب

ه˘يو˘ضشتو ة˘طو˘ل˘غ˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

لخدتلا اذه ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ه˘م˘لا

.اتاتب اهضصخي ’ لاجم يف

¯ S°∏«º.±

دبع نب نميأا ،ةيلاملا ريزو فضشك
ءا˘ضسؤور ى˘ل˘ع هدر ي˘˘ف نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
نأا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يلاوح جا˘مدإ’ ح˘م˘ط˘ت ة˘مو˘كح˘لا

ام دوقع نم ديفتضسم فلأا553
دبع نب ح˘ضضوأاو .ل˘ي˘غ˘ضشت˘لا ل˘ب˘ق
جا˘˘مدإا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا

9102 ةنضسل ىلوأ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ىلإا ديف˘ت˘ضسم ف˘لأا051 تغل˘ب

جامدإاو ،0202 ربوتكأا رهضش ةياغ

ىلإا،ديفتضسم20781 براقي ا˘م

نومتني ديفت˘ضسم23812 بنا˘ج

،جامدإ’ا روط يف ةيبرتلا عاطقل

222 جا˘˘مدإا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘ب

يداضصتق’ا عاطقلا يف ديفتضسم

م˘ت ه˘نأا ر˘يزو˘لا ر˘كذو .ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

عاطقلا يف ديفتضسم222 جامدا

عجرأا امك،يمو˘م˘ع˘لا يدا˘ضصت˘ق’ا

جامدإ’ا ةيلمع يف ريخأاتلا ببضس

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا ى˘˘لإا

ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم ،دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت

9.951 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م سصي˘˘˘ضصخ˘˘˘ت

ـب لف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘م را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م

متي مل نيذلاو ديفتضسم662233

امك.يضضاملا ربوتكأا يف مهجامدإا

ةدارإا عاطقلا يف لوأ’ا لجرلا ددج

لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
يف ةديدجلا ةي˘ع˘ير˘ضشت˘لا ما˘كحأ’ا
ديدج داضصتق’ ةنيتم سسضسأا ءاضسرإا

ةفر˘ع˘م˘لاو ة˘ن˘م˘قر˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م
ي˘ف ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ضشلا ءا˘˘ف˘˘ضضإا فد˘˘ه˘˘ب
ع˘يو˘ن˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تÓ˘ما˘ع˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا ردا˘˘˘ضصم
تاردا˘ضصل ة˘ي˘ع˘ب˘˘ت˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
دا˘ضصت˘ق’ا ع˘يو˘ن˘تو تا˘قور˘ح˘م˘لا
.ينطولا

¯ S°∏«º.±

ةعباتمو دضصرل ةيملعلا ةنجللا تلجضس
سسمأا،رئازجلا يف انوروك سسوريف روطت

42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح3311 ءاثÓثلا

3311 ليجضست مت ثيح,ةيضضاملا ةعاضس

ةعاضس42 ـلا لÓ˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘لا˘˘˘ح
ق˘طا˘ن˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘˘م بضسح،ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ةعباتمو دضصرل ةيملعلا ةنجلل يمضسرلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت
لامج حضضوأاو .راروف لامج روتكدلا

ن˘ي˘با˘ضصم˘لا دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نأا ،رارو˘˘ف

يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك سسوريفب

3311 اهنم ،ةلاح00077 غلب،رئازجلا

م˘ت ا˘م˘ك .سسمأا تل˘ج˘˘ضس ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح

42 لÓ˘خ ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘فو51 لي˘ج˘ضست

ىلإا يلامجإ’ا عف˘تر˘ي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘ضس

اضضيرم946  لثامت امنيب9032.

07005. ىلإا يلامجإ’ا عفتريل،ءافضشلل

ىوتضسم ىلع اضضيرم73 دجاوتيو اذه

لا˘قو اذ˘ه.ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم

،ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنمل ماعلا ريدملا
ه˘نأا ،«سسو˘ضسير˘ب˘غ مو˘نا˘هدأا سسورد˘ي˘˘ت«
تاحاقللا نأا يف يقيقح لمأا نآ’ا دجوي
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ة˘˘نر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىلع دعاضست˘ضس ةر˘ب˘ت˘خ˘م˘لا و ة˘بر˘ج˘م˘لا

تءاجو91«.-ديفوك» ة˘ح˘ئا˘ج ءا˘ه˘نإا
تدا˘فأا نأا د˘ع˘ب سسورد˘ي˘ت تا˘ح˘˘ير˘˘ضصت

ةيلاعفب ةيودأÓل «اكينيزارتضسإا» ةكرضش
ةعماج عم هريوطتب موقت يتلا،اهحاقل

09 ى˘لإا ل˘ضصت ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘ب،درو˘˘ف˘˘ضسكأا

ةكرضش ثلاث اه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو.ة˘ئا˘م˘لا˘ب

«انردو˘م»و «رز˘يا˘ف» د˘ع˘ب ىر˘ب˘ك ة˘يودأا
نا ىر˘خأ’ا ي˘ه تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ا˘ي˘˘ضسورو
ةبضسن ق˘ق˘ح «ي˘ف كي˘ن˘تو˘ب˘ضس» ا˘ه˘حا˘ق˘ل

.ةئاملاب59ـلا تقاف ةيعان˘م ة˘با˘ج˘ت˘ضسا
ةغلابملا ن˘كم˘ي ’»:سسورد˘ي˘ت فا˘ضضأاو
ةضصاخ،يملعلا زاجنإ’ا اذه ةيمهأا يف
ي˘ف تا˘حا˘ق˘ل يأا ر˘يو˘ط˘ت م˘ت˘ي م˘˘ل ه˘˘نأاو
نأا ىلإا راضشأاو.«ةعر˘ضسلا هذ˘ه˘ب خ˘يرا˘ت˘لا
عضضي نأا بجي نآ’ا يلودلا عمتجملا

.تاحاقللا ىلع لوضصحلل اديدج ارايعم
حاحلإ’ا نأا ىلع،ةمظنملا سسيئر ددضشو

تاحاقل˘لا ر˘يو˘ط˘ت ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت يذ˘لا

اهعيزوتل حاحلإ’ا سسفن قباطي نأا بجي

ةمظنم ماع ريدم راضشأاو.لداع لكضشب

ةضسام ةجاح دوجو ىلإا ةيملاعلا ةحضصلا

ىلع يكيرمأا ر’ود رايلم3.4 وحن ىلإا

ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ير˘ت˘ضشم˘لا م˘عد˘ل رو˘ف˘لا

91«˘-د˘ي˘فو˘ك» تا˘حا˘ق˘ل˘ل م˘ي˘˘ل˘˘ضست˘˘لاو

تاذ فضشكو.تاجÓعلاو تارابتخ’او

ىلإا ةجاح كانه نوكتضس هنأا،ثدحتملا

.لبقملا ماعلا ىرخأا ر’ود رايلم8.32

انوروك ةمزأأ زع يف ةحسصلأ ةينأزيم ضصيلقت

ةينإزيملإ زجع يطخت تإءإرجإإ بايغ نودقتني بإونلإ
نيمهتملأ عافدل ةباجتسسإأ تلجأأ اهنأأ تلاق

ليجأات ربخ دنفت لدعلإ ةرإزو
انوروك سسوريف ببصسب ةيئإزج اياصضق

ل˘ي˘جأا˘ت ر˘ب˘خ سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف لد˘˘ع˘˘لا ةرازو تد˘˘ن˘˘ف
ىلع ةمكاحملل ةلودجم تناك يتلا ةيئازجلا ةيئاضضقلا

سسور˘ي˘ف بب˘ضسب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ىو˘ت˘ضسم
تر˘˘ضشن د˘˘ق مÓ˘˘ع’ا ل˘˘ئا˘˘ضسو سضع˘˘ب تنا˘˘كو .ا˘˘نورو˘˘˘ك
ةيئازجلا اياضضقلا نم ديد˘ع˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
هذ˘ه ا˘ي˘ع˘ط˘ق ةرازو˘لا تبذ˘كو ,ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف بب˘˘ضسب
ةباجتضسإا ناك ا˘يا˘ضضق˘لا هذ˘ه ل˘ي˘جأا˘ت نأا˘ب ةد˘كؤو˘م،را˘ب˘خأ’ا
نيماحملا سضعب ةبا˘ضصإا بب˘ضسب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد بل˘ط˘ل
ريبادتلا ذاختا مت هنأا لدعلا ةرازو تدكأاو .سسوريفلاب
ةيامح ةيباقعلا تاضسضسؤوملا يلوؤوضسم لبق نم ةيئاقولا
ليجضست مت ةيناثلا ةجوملا روهظ ذنم هنأا ةريضشم,اهئ’زنل

4 تيقبو ،ءافضشلل تلثامت ةلاح62 اهنم ،ةباضصإا03
.رمتضسم نضسحت يف يهو جÓعلل عضضخت ت’اح

S°∏«º.±

ةفيظولأ لÓغتسسإأ ةءاسسإاب قلعتت مهتب عباتي
هماهم ةيدأات ءانثأأ يفحسص ةناهإأو

ةيصضقب ةصصاخلإ فانئتصسإلإ ةصسلج

مداقلإ ربمصسيد7 موي يعيمج دمحم
رئازجلا ءاضضق سسلجم ىدل ةيناثلا ةيئازجلا ةفرغلا تجمرب

بزحل قباضسلا ماعلا نيمأ’ا ةيضضق يف فانئتضس’ا ةضسلج

ربمضسيد7 موي ،يعيمج دمحم ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
لÓغتضسا ةءاضسإاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب ي˘ع˘ي˘م˘ج ع˘با˘ت˘يو .مدا˘ق˘لا
ردج˘تو .ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ي˘ف˘ح˘ضص ة˘نا˘هإاو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
رئازجلا يف دمحمأا يديضسب حنجلا ةمكحم نأا ةراضشإ’ا

نع بئانلا يضضاملا ربمتبضس03 موي تنادأا ةمضصاعلا
ذافنلا ةفوقوم ةنضس اهنم سسبح نيتنضس ةبوقعب ةضسبت ةي’و

رداغ يذلا مهتملا دضض ةيلام ةمارغ رانيد فلأا002و
.ةبوقعلا هذافنتضسا دعب نجضسلا

S°∏«º.±

ةيحطسسلأ هايملأ ضصقن ةيطغت ةيناكمإأ
رابآلأ رفح ربع ةيفوجلأ هايملاب

حوإرتت دودصسلإ ءÓتمإإ ةبصسن

ةئاملاب55 و04 نيب ام
لامك ىفطضصم،ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمأ’ا دكأا

55 و04 نيب حوارتت دودضسلا ءÓتما ةبضسن نأا ،يبوهيم
ةيحطضسلا هايملا سصقن ةيطغت ةيناكمإا ىلإا اريضشم .ةئاملاب
دكأاو .قطانم ةدع ربع رابآ’ا رفح ربع ةيفوجلا هايملاب
ةهجاومل ةيجيتارتضسا دوجو نع يبوهيم لامك ىفطضصم
كلذكو ةيفوجلا هايملا لÓغتضسا لÓخ نم هايملا حضش
هجوت يتلا اهريهطت دع˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا ها˘ي˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا
ح˘ضضوأا قا˘ي˘ضسلا اذ˘ه ي˘فو .ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ضضارأ’ا ي˘˘ق˘˘ضسل
تÓيهضست دوجو  ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمأ’ا
ىلإا ءوجللا ةيناكما عم رابآ’ا رفحل نيحÓفلل حنمتضس
ديوزت نامضض لجأا نم كلذو، ةرهطملا ةلمعتضسملا هايملا
ريزولا ةراضشإ’ا ردجتو .يقضسلا هايمب ةيحÓفلا يضضارأ’ا
اكرتضشم ايرازو اضسلجم ،سسأارت ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا

لجأا نم يلاجعتضس’ا لمعلا ططخم ةضساردل سصضصخ
نايب ركذو.ايلاح اندÓب هدهضشت يذلا هايملا حضش راثآا ءاوتحا
هذه راثآا نم ّدحلل ةلجاع ريبادت دوجو نع ىلوأ’ا ةرازولل
.دÓبلا تبرضض يتلا ةرهاظلا

S°∏«º.±

أولؤواسستو انوروك ةمزأأ زع يف ةحسصلأ عاطق ةينأزيم ضصيلقت1202 ـل ةيلاملأ نوناق ضصن ةسشقانم لÓخ ةمألأ ضسلجم ءاسضعأأ ضسمأأ دقتنأ
 .ةيعامتجلأ ةكبسشلأ يمدختسسم ريسصمو يكيرمألأ رلودلأ مامأأ رانيدلأ رايهنأ يطختل ةنكمملأ تأءأرجإلأ لوح

ةبذاكلأ ةياعدلأ ةمهتب كلهتسسملأ ةيامح ةمظنم دسض ةيئاسضقلأ ةعباتملأ قحب ظفتحت اهنأأ تلاق

انوروك سسوريف نع فصشكلإ تاصصوحف عافترإإ ببصس للعت ةصصاخلإ رباخملإ ةباقن

ضضرغلأ أذهل رانيد رايلم9.951 براقي ام تسصسصخ ةموكحلأ

ليغصشتلإ لبق ام دوقع نم ديفتصسم فلأإ553 ةبإرق جامدإإ وحن

ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ةيمويلأ تاباسصإلأ نم ةليسصح ىلعأأ ليجسست

ءافصش ةلاح946 و ةافو51 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ3311
ةئاملاب59 ـلإ تقاف ةيعانم ةباجتصسإإ ققح دجتصسملإ يجاتلإ سسوريفلإ دصض يصسورلإ حاقللإ ^
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ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
ىر˘حألا˘ب وأأ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ى˘ي˘ح˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلأ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
سصاخسشألأ ددع يف اظوحلم اعجأرت
أذكو انوروك سسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ءا˘ف˘سشت˘سسإلأ تلا˘ح
ربتعأأ ام وهو يحسصلأ ءاسضفلأ أذه
فسصتن˘م ي˘ف ءو˘سض ة˘ط˘ق˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب
رم يتلأ ةكلاحلأ مايألأ دعب قفنلأ
ىفسشتسسملأ أذه ىلع نومئاقلأ اهب
ددع يف داح عافتراب تزيمت يتلأو
نيفوتملأ ددع يف ىتحو نيباسصملأ

يجاتلأ سسوريفلأ تافعاسضم ةجيتن
لجي˘ج ى˘ف˘سشت˘سسم ر˘يد˘م فر˘ت˘عأو.

ل˘ي˘ج˘سست˘ب سسمأأ ي˘نأور˘ي˘ق نا˘˘م˘˘ث˘˘ع
تلا˘ح دد˘ع ي˘ف ح˘سضأو رأر˘ق˘˘ت˘˘سسأ
ة˘م˘سصا˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ءا˘ف˘سشت˘سسإلأ
نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأ ثي˘ح ة˘˘يلو˘˘لأ

وحنب ردقي اعجأرت تلجسس هحلاسصم

نيذلأ ىسضرملأ ددع يف ةئاملاب05
˘ما˘يألأ لÓ˘خ ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لأ أو˘˘ل˘˘خد
ءافسشتسسإلأ سضرغب ةريخألأ ةعبرألأ

ام حوأرتي ءلؤوه ددع ىحسضأأ ثيح

موي˘لأ ي˘ف ا˘سضير˘م51و01 نيب
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب د˘˘حأو˘˘لأ
وحن امئأد ثدحتملأ بسسح لبقتسسي

ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست ن˘˘م˘˘م ا˘˘با˘˘سصم03
يف مهءا˘ق˘بإأ ة˘ي˘ح˘سصلأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
ر˘˘يد˘˘م هر˘˘ب˘˘ت˘˘عأ ا˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ

يف ةزفق ةباثمب ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘سشت˘سسم
ي˘ف ىر˘حألا˘ب وأأ ح˘ي˘ح˘سصلأ ها˘ج˘تلأ
ل كلذ ناك نإأو يباجيإلأ هاجتإلأ
ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘م نو˘˘˘كي نأأ ه˘˘˘ب˘˘˘سسح بج˘˘˘ي
تأءأرجإأو ةيحسصلأ دويقلأ فيفختل
املاط انوروك سسوريف نم ةياقولأ
ىلإأ هبسسح رومألأ ديعيسس كلذ نأأ
رهسشألأ يف ثدح امك رفسصلأ ةطقن
قايسس ي˘فو. ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ع˘ي˘با˘سسألأو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ف˘ل˘˘م˘˘ب ل˘˘سصت˘˘م
ى˘ف˘سشت˘سسم ر˘يد˘م د˘كأأ د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ

أدرف03 نم رثكأأ ةباسصإأ ىلع لجيج

ة˘ل˘ما˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قأو˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م

سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘˘ج ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

نيسضرم˘مو ءا˘ب˘طأأ م˘ه˘ن˘مو ي˘جا˘ت˘لأ

، نيينهملأ لامعلأ سضعب ىلإأ ةفاسضإأ

م˘ي˘عد˘˘ت نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك

ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ م˘˘˘قأو˘˘˘ط˘˘˘لأ

05 نم رثكأاب أرخؤوم ىفسشتسسملاب

في˘ف˘خ˘ت ي˘ف م˘ها˘سس سضير˘م˘ت نو˘ع

لماعلأ يبطلأ مقاطلأ ىلع طغسضلأ

يف مهاسس امك ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ىسضرمل ةمدقملأ تامدخلأ نيسسحت

91 . ديفوك
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نإاف ناكسسلأ تاحيرسصت بسسحو

ةليوط اه˘ن˘كل ة˘ف˘ي˘ف˘خ تنا˘ك ةز˘ه˘لأ

لعج أربت˘ع˘م ا˘ن˘مز تر˘م˘ت˘سسأ ثي˘ح

و مهلزانم نم نوجرخي نونطأوملأ

لأز˘يل و ،عرا˘سشلأ ى˘لإأ م˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م

نا˘يزو˘ب ن˘ي˘˘ع و سشور˘˘ح˘˘لأ نا˘˘كسس

ةيوقلأ ةز˘ه˘لأ بق˘ع ة˘مد˘سصلأ تح˘ت

د˘ن˘ع د˘حألأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص تع˘قو ي˘ت˘˘لأ

اهتدسش تغ˘ل˘ب و ا˘حا˘ب˘سص ة˘سسما˘خ˘لأ

يف تببسست و رتسشير ملسس ىلع2,5

لكايه و تانكسس ققسشت و عدسصت

يف اببسس تنك امك ةيمسسر و ةيرأدإأ

طسس و ةطسسوتم قلغ رأرق رأدسصأ

راثأ يأ ةزهلأ فلخت مل و .سشورحلأ

و ،فوخلأ و بعرلأ تلاح ءانثتسساب

ةليل فاعسسإلأ ةرايسس تلقن لباقملاب

ةنوكتم ةلئاع ءاثÓثلأ ىلأ نينثلأ

ىفسشتسسم ىلإأ نيلفط و مأأ و بأأ نم

لخأد دربلأ نم مهتاناعمل سشورحلأ
مامأأ تيبلأ بر اهعسضو يتلأ ةميخلأ

ةزهلأ ببسسب راه˘ن˘م˘لأ ه˘لز˘ن˘م ما˘كر

نأأ ثي˘ح ،سشور˘ح˘لأ ة˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو
طقاسست ءأرج دربلأ لمتحت مل ةلئاعلأ
ةهجلأ نم ،وجلأ ةدورب و راطملأ

يتيدلب نم لك ىلإأ تلسصو ىرخلأ

ة˘ن˘ج˘ل نا˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع و سشور˘˘ح˘˘لأ

ي˘لأو˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب˘˘سصن ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئلو

ميدقتل أديهمت نيررسضتملأ ءاسصحإل

ع˘يزو˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ل تأد˘˘عا˘˘سسم

رأدسصإأ راظتنأ ي˘ف ة˘ي˘ئأذ˘غ تا˘نا˘عإأ

ةزهلأ تا˘ف˘ل˘خ˘م ن˘ع ل˘ما˘سش ر˘ير˘ق˘ت

و نيتقطنملأ تبر˘سض ي˘ت˘لأ ة˘يو˘ق˘لأ

ءأربخ عقوتي و، نيررسضتملأ ءاسصحإأ

ة˘˘يدأد˘˘˘ترلأ تأز˘˘˘ه˘˘˘لأ رأر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسأ

ن˘م تا˘فو˘خ˘ت ط˘سسو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ نا˘˘˘كسسلأ

أو˘ل˘ظ ن˘يذ˘لأ ة˘˘سشه˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كسسلا˘˘ب

مهلوسصح ملح نور˘ظ˘ت˘ن˘ي تأو˘ن˘سسل

و ةزهلأ هذه يتأاتل قئل نكسس ىلع

ن˘˘كسسلأ عا˘˘ط˘˘ق ح˘˘ئا˘˘سضف ف˘˘˘سشكت

تأونسس ي˘ف تا˘ن˘كسس ةد˘ع زا˘ج˘نإا˘ب

ةينكسس عيراسشم رأرمتسسأ و ةليوط

.تأونسسلأ تأرسشع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9416ددعلا0202 ربمفون52 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ىفسشتسسملا ىلإا ةررسضتم ةلئاع تلقن اميف/ةدكيكسس

سشورحلإ ةنيدم برشضت ةيشضرأإ ةزه

 ةيسضاملا مايألاب اسسايق نيباسصملا ددع يف ةئاملاب05 ىلإا لسصو عجارتب

 انوروك سسوريف نم ءافششتشسإ’إ ت’اح يف إرإرقتشسإ لجشسي لجيج ىفششتشسم

¯Ω.eù°©ƒO 

ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
ةمسصا˘ع بر˘غ ة˘يرو˘سصن˘م ة˘ما˘يز˘ب
ةينيثÓث ةأأرمأ ذاقنأ يف لجيج ةيلو
راجفنأ دعب كلذو ققحم توم نم
ةقسشلأ ل˘خأد نا˘تو˘ب˘لأ زا˘غ˘ل ةرورا˘ق
ة˘ي˘ح˘سضلأ ا˘ه˘ب م˘˘ي˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ

003 يح ىوتسسم ىلع ةدجأوتملأو

ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘˘كسسم
نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘˘سصم بسسح˘˘˘بو.

ةنسس43 رمعلأ نم ةغلابلأ ةيحسضلأ
ىلع ماعطلأ دأدعإأ ددسصب تناك يتلأ

ةدجأوتملأ اهت˘ق˘سش خ˘ب˘ط˘م ىو˘ت˘سسم

ةد˘ع ن˘م ة˘ف˘لؤو˘م ة˘ي˘ن˘كسس ةرا˘م˘˘ع˘˘ب

ئجافم قيرح علدني نأأ لبق قبأوط

ه˘ب د˘جأو˘ت˘ت تنا˘ك يذ˘لأ خ˘ب˘ط˘م˘لا˘ب

وهو زاغلل برسست ةجيتن ةيحسضلأ

ناعرسسو راجفناب عبت يذلأ قيرحلأ

ةقسشلأ ءاجرأأ ةيقب ىلإأ قيرحلأ لقتنأ

ه˘˘˘ي˘˘˘ف تلوا˘˘˘ح يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف

ن˘م ءا˘م˘ت˘حإلأو بور˘ه˘لأ ة˘ي˘ح˘˘سضلأ

اهيلع ىمغي نأأ لبق بهللأ ةنسسلأأ

ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘لا˘سشت˘نأ م˘ت˘˘يو

اهلقنب أوماق نيذلأ ةيندملأ ةامحلأ

تا˘مد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ ةدا˘ي˘ع˘˘لأ ى˘˘لأ

تا˘فا˘ع˘سسإلأ تق˘ل˘ت ثي˘ح ة˘ما˘يز˘لا˘ب

هيف نكمت يذلأ تقولأ يف ةيلوألأ

ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع

علدنأ يذلأ قيرحلأ ىلع ةرطيسسلأ

نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لأو ة˘ي˘ح˘سضلأ ة˘˘ق˘˘سشب

هنمو تيبلأ ءاجرأأ لماك ىلأ هلاقتنأ

فلأاتت يتلأ ققسشلأ ةيقب ةيقب ىلأ

قايسس يفو. ةروكذملأ ةرامعلأ اهنم

قيرح علدنأ قئأرحلأ ملاعب لسصتم

بآأرم لخأد ةسصاخ ةرايسسب ئجافم

ة˘ل˘ي˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب فو˘يأأ ي˘ح˘˘ب

ى˘تأأ د˘قو ، ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ ى˘˘لإأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلأ

لكيه لماك ىلع روكذملأ قيرحلأ

تلوحت يتلأ ةبكر˘م˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘تو

ن˘م م˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع كلذو دا˘˘مر ى˘˘لأ

نم ةيندملأ ةيامحلأ نم ةدحو لخدت

هذه تحجن ثيح قيرحلأ دامخأ لجأأ

نا˘ك ر˘خآأ دا˘ت˘ع ذا˘ق˘˘نأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألأ

ه˘ب تقر˘ت˘حأ يذ˘لأ بآأر˘م˘˘لأ ل˘˘خأد˘˘ب

هيف حتف يذلأ تقولأ يف ةبكرملأ

أذه تاسسبÓم ىلع فوقولل قيقحت

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لأ ه˘˘با˘˘ب˘˘سسأأو ثدا˘˘ح˘˘˘لأ

ن˘م ما˘يأأ د˘ع˘ب ءا˘ج ه˘˘نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ

ق˘طا˘ن˘م˘بو تا˘ب˘كر˘م ةد˘ع سضر˘ع˘˘ت

قرح تايلمعل لجيج نم ةفلتخم

سصا˘خ˘˘سشأأ ا˘˘هءأرو نا˘˘ك ةد˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م

.نيلوهجم

ةيروسصنم ةمايزب اهتقسش لخاد زاغ ةروراق راجفنا دعب

 لجيجب ققحم توم نم ةينيثÓث ذاقنإإ
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نورظتنم˘لأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ بلا˘ط˘ي
ي˘لأو ن˘كسسل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘˘ل
د˘ي˘ع˘سس ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ةد˘˘كي˘˘كسس
ءاهنإأ و ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ نÓ˘عإا˘ب
ة˘سصا˘خ˘لأ م˘ل˘ظ˘ت˘لأ تا˘ف˘ل˘˘م ة˘˘سسأرد
ةتقؤوملأ ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ق˘ي˘سضلأ نو˘ع˘ط˘ب

م22/70/9102 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ن˘ل˘ع˘م˘˘لأ

0051 عور˘˘˘˘سشم5611 نأو˘˘ن˘˘ع

ةدكيكسس ةيدلبب2 نويسسم نكسسم
فسصنو ةنسس ذنم ذنم رظتنت يتلأ

مغرلاب و ،اهجئاتن رسشنو نÓعإأ ذنم

ن˘كسسلأ ع˘˘يزو˘˘ت نو˘˘نا˘˘ق نو˘˘ك ن˘˘م

سصن˘ي ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ

ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع حو˘˘سضوو ة˘˘حأر˘˘سص

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ع˘ط˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘سصف

نوثÓث هاسصقأأ لجأأ لÓخ نوعطلأ

ةرورسض ىلع سصني امك اموي03

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ر˘˘سشنو نÓ˘˘عإأ

ةد˘م˘لأ هذ˘ه ءا˘سضق˘نأ د˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ب˘˘م

نوعبرأأو ةينامث هاسصقأأ لجأأ لÓخ

مل أذه نأأ لإأ ،ةيلأوملأ ةعاسس84

بسسح ناكسسلأ بلاطي امك. ثدحي

ةفرعم نأويدلل ة˘مد˘ق˘م˘لأ م˘هأو˘كسش

يناثلأ رطسشلأ رسشنو نÓعإأ دعوم

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘ي˘م˘سسإلأ ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م

تا˘˘ن˘˘كسسلأ ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

ه˘ق˘سش ي˘ف ة˘يرا˘ج˘يإلأ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

نكسسم175 ة˘˘˘˘سصح ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضلأ

نوي˘سسم ا˘ن˘كسسم0051 عور˘˘˘سشم

نم لوألأ رطسشلل ةلمكملأ20 نينثإأ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘سسإلأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ

تا˘˘ن˘˘كسسلأ ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

ةيراجيإلأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

لامكتسسإأ لجأأ نم م11/01/0202

اهيرطسشب ةيئاهنلأ ةيمسسإلأ ةمئاقلأ

ى˘لإأ ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو لوألأ

ةسصاخ، لاجآلأ برقأأ يف اهيقحتسسم

تأونسس ذنم ةرمتسسم مهتاناعم نأأ

ببسسب ةبوعسص مهتيعسضو تدأزو

ةءأدر و ةريخألأ ةيسضرألأ تأزهلأ

ينابملأ ةسشاسشه و ةيوجلأ لأوحألأ

.ةميدقلأ

ارهسش51 ذنم نورظتني /ةدكيكسس

ةيئاهنلإ ةمئاقلاب نوبلاطي نوعطلإ ةمئاق باحشصأإ

شضرألا تزتها امنيح فسصنلا و ةرسشاعلا ةعاسسلا دنع ءاثÓثلا شسما ةحيبسص اهرواج ام و ششورحلا ةنيدم ناكسس ناهذأا ىلإا بعرلا ويرانيسس داع
.مهمادقإا تحت

ةنتاب

 سسيرأإ يف ةنخشسمب بشش قيرح دامخإإ
ةيوناثلأ ةدحولأ رسصانع لوألأ سسمأأ ءاسسم ،لخدت
لجأل ةنتاب ةيلوب سسيرآأ ةرئأد˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
،ةيدرفلأ نكاسسملأ دحأاب ةنخسسمب بسش قيرح دامخإأ
رسصانعلأ لقنت ثيح ،سسيرأأ ةيدلبب ربمفون لوأأ يحب
نود لاح ام ،غÓبلأ يقلت روف ناكملأ نيع ىلإأ
لزانملأو لزنملأ ءاجرأ ةيقب ىلإأ نأرينلأ ةنسسلأ دأدتمأ
فرظ يف هدامخإأو قيرحلأ يف مكحتلأ متو ةرواجملأ

تاجرد يف سسوسسحملأ سضافخنلأ مامأو أذه ،زيجو
،ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم نإاف ،ةرأرحلأ
سصوسصخلاب ةقلعتملأ تÓخدتلأ ديدع تلجسس دق
د˘ي˘سسكوأأ لوأأ زا˘غ ا˘ه˘ي˘ف بب˘سست˘م˘لأ تا˘قا˘ن˘ت˘˘خلا˘˘ب
يتلأ ةئفدتلأ لئاسسو فلتخم نم ثعبنملأ نوبراكلأ
اهتبقأرم ةيلمع متت نأأ نود ،نونطأوملأ اهيلإأ ئجتلي
نم ريثك يف نوكت يتلأ ،ةيوهتلأ ذفانم دقفت أذكو
ثدأو˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ي˘˘ف سسي˘˘ئر˘˘لأ بب˘˘سسلأ نا˘˘ي˘˘حألأ
هابتنلأ مدعو اهقلغ ببسسب ءأوسس زاغلاب قانتخلأ

ذختت يتلأ رويطلأ سشاسشعأأ ببسسب وأأ اهحتف ةداعإل
د˘قو ،ا˘ه˘ل ىوأا˘م ة˘يو˘ه˘ت˘لأ ذ˘فا˘ن˘م هذ˘ه تا˘هو˘ف ن˘˘م
نيموي فرظ يف ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلجسس

سصاخسشأأ80 ذاقنإأ امهلÓخ نم مت نيعباتتم نيلخدت
ديسسكوأ لوأ زاغب م˘م˘سست˘ل أو˘سضر˘ع˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م
.تانخسسملأ نم ثعبنملأ نوبراكلأ
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ةدكيكسس

تاشسولهملإ جورم ىلع سضبقلإ
سشورحلاب

ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع نكمت
يف طروت سصخسش طاسشنل دح عسضو نم سشورحلاب
طاسشن دسصر دعب تءاج ةيلمعلأ ،تاعونمملأ جيورت
ليكسشتب ةقر˘ف˘لأ مو˘ق˘ت˘ل، سصا˘خ˘سشلأ د˘حأل هو˘ب˘سشم
تامولعملأ عمجو يرحتلأو ثحبلل يتايلمع جوف
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تن˘كم و، ه˘تا˘كر˘ح˘ت ع˘ي˘م˘˘ج د˘˘سصرو

نم ةيمك و نيلباغيرب ةلوسسبك093 نم رثكأأ زجح

سصأرقأأ ىلإأ ةفاسضإأ دورم20 لكسش ىلع تأردخملأ
لمعتسست قرولأ عطاقل تأرفسش و لودأرب ءأود نم
تأدئاع نم ةيلام غلاب˘م ع˘م تا˘عو˘ن˘م˘م˘لأ ة˘ئز˘ج˘ت˘ل
تاهجلأ ىلع مهتملأ ليحأأ دق و ، يمأرجإلأ طاسشنلأ
.هفلم يف رظنلل ةيئاسضقلأ
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فيطسسب ةفسصرلا

ةيراجت ةرايشس بÓقنإإ
رمعلإ لبتقم يف باشش ةافو فلخي رشسج يف
ةريخألأ هسسافنأأ ةنسس42 رمعلأ نم غلبي باسش ظفل
ةفسصرلأ ةيدلبب سسمأأ موي، عقو ميلأأ رورم ثداح يف
ثداح˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو بو˘ن˘ج ة˘ع˘قأو˘لأ
نم ةيراجت ةرايسس بÓقنإأ و فأرحنإأ يف تلثمت

ي˘فو˘ت ثي˘ح ة˘مÓ˘سسو˘ب دلوأ رأود˘ب، ر˘ي˘غ˘سص ر˘سسج
تلوت ثداحلأ عوقو روفو، ثداحلأ ناكمب ةيحسضلأ

ىلإأ ةيحسضلأ ةثج ل˘ق˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم
فايسضوب دمحم ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم

ىلإأ ينطولأ كردلأ حلاسصم تلقنت دقو،ناملو نيعب

ىلع فو˘قو˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘فوثدا˘ح˘لأ نا˘كم

 .ةميلألأ ةثداحلأ هذهل ةيقيقحلأ بابسسألأ
GCjªø.Q

ةدكيكسس

لقلاب هلزنم حطشس نم لجر طوقشس
نم عبأرلأ دقعلأ يف لجر لوألأ سسمأأ ةليل طقسس
ىلإأ هفاعسسأ متيل ،لقلاب هلزنم حطسس ىلع نم رمعلأ

ىلإأ هلقن مت هتلاح ةروطخل أرظن و لقلأ ىفسشتسسم
هل تيرجأ نيأ ةني˘ط˘ن˘سسق˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

و ،أدج ةريطخلاب هتلاح تفسصو دق و ةيحأرج ةيلمع
ةثدا˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مألأ ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف أرو˘ف
.اهتاسسبÓم و اهفورظ ديدجتل

M«ÉI HƒOjæÉQ
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لجيج ةي’و ةمسصاع ناكسس هجاوي
مهاتوم نفدل ةمج لكاسشم عيباسسأا ذنمو
ةيزكرملا ةربقملا ءÓتما لظ يف كلذو
يذلا رمأ’ا «يثيكيل » ةقطنمب ةدجاوتملا
قÓطإا ىلإا ةي’ولا ةمسصاع ناكسسب عفد

ةيسصولا تاطلسسلا هاجت ةثاغتسسا ةخرسص
وأا ةروكذملا ةربقملل ليدب داجيإا لجأا نم
نم ديزملا باعيتسسإ’ ةريخأ’ا هذه عيسسوت

مظعمب تايفولا دادعأا ةدايز عمو .روبقلا

عي̆با˘سسأ’ا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م

ناكسس تاب انوروك ءابو لعفب ةريخأ’ا

ةنيدملا ناكسس ا˘م˘ي˘سس ة˘ي’و̆لا ة˘م˘سصا˘ع

داجيإ’ ةريبك لكاسشم نوهجاوي ةديدجلا

م˘ها˘تو˘م ن˘فد̆ب م˘˘ه˘̆ل ح˘˘م˘˘سست ة˘˘حا˘˘سسم

ةربقملا ءÓ˘ت˘ما د˘ع̆ب  ىر˘ث̆لا م˘ه˘تاراو˘مو

ىلع مهبسسح ةرداق دعت مل يتلا ةميدقلا

يذلا رمأ’ا روبقلا نم ديزملا باعيتسسا

ةيسصولا تاهجلا ةدسشانم ىلإا ء’ؤوهب عفد

اذ˘ه̆ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف عار˘سسإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م

سصي˘سصخ˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو ل˘كسشم˘̆لا

ةربقم ىلإا اهليوحتل ةليدب سضرأا ةعطق

ة˘م˘يد˘ق̆لا ةر˘ب˘ق˘م̆لا ع˘ي˘سسو˘˘ت وأا ةد˘˘يد˘˘ج

رخأاتي ملو .روبقلا نم ديزملا باعيتسسإ’

اذ˘ه ى̆ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘يد̆ل̆ب ي̆لوؤو˘˘سسم در

ةيدلبلا سسيئر دكأا ثيح حلملا لاغسشنإ’ا

دد˘سصب ه˘ح̆لا˘سصم نأا̆ب ي˘طا˘م دو˘˘ع˘˘سسم

بلط لÓخ نم ةربقملا لكسشم ةجلاعم

عيسسوتل ةيسصولا تاهجلا نم سصيخرت

باعيتسساب حمسسي وحن ىلع ةريخأ’ا هذه

فاسضأاو ، ةديدجلا روبقلا نم ريبك ددع

تذختأا دق تاءارجإ’ا لك نأاب ينعملا

ع˘ي˘سسو˘ت نأاو نا˘كسسلا ة˘ب˘غر ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘̆ل

ىلع ءاسضقلاب حمسسيسس ةميدقلا ةربقملا

نفدلل نكامأا ريفوتو حورطملا لكسشملا

. ةلبقملا ةنسس51 ـلا رادم ىلع

تاءارجإلا راطإا يف /جيريرعوب جرب
نوناقل نيفلاخملا صصاخضشألا دضض ةذختملا

 يحضصلا رجحلا

2181 ؤ افلاخم64421 ليجصست
  تÓحملا دصض ةفلاخم

جرب ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم  ةلوذبملا تادوهجملا راطإا يف
ةديدج̆لا تا̆با˘سصإ’ا ةدا˘يز ن˘م د˘ح̆ل̆ل ى˘ع˘سسم ي˘ف ج˘ير˘ير˘عو̆ب

نمأا حلاسصم ترطسس »91 ديفوك» دجتسسملا انوروك سسوريفب
ريبادتلا سصخت  تاءارجإا ةدع لمسشي لمع ططخم ةي’ولا
تايلمع اذ˘كو ة˘عو˘ن˘ت˘م  ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تا˘ي̆ل˘م˘ع ن˘م ة˘ي̆ئا˘قو̆لا
و ةيعدر تاءارجإا ىلإا ةفاسضإ’اب ءاكرسشلا عم قيسسنتلاب ةيسسيسسحت
لاسصت’ا ةيلخ بسسحو تافلاخم ةدع ءاسصحإا نع ترفسسأا يتلا

ةبقارم تلجسس نمأ’ا حلاسصم نإاف ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو

نوناقل افلاخم اسصخسش64421 مهنم   اسصخسش16621
انورك سسوريف راسشتنا ةيادب  نم كلذو يئزجلا يحسصلا رجحلا

9051 ةبقارم  تسصحأا امك0202/11/61 موي ةياغ ىلإا

مت و  يدلبلا رسشحملا ىلإا ةبكرم8321  اهنم تلوح ةبكرم

رسشحملا ىلإا ةجارد345 اهنم تلوح ةيران ةجارد575 ةبقارم

مت ايراجت Óحم08961 ةبقارم مت دقف ةيراجتلا تÓحملا امأا

دسض تررح8701 اهنم ةفلاخم2181  ليجسست اهرثإا ىلع

437  عومجمل  يرادإ’ا قلغلا حارتقا و ةيباتك تاراذعإا اهباحسصأا
ءادترا مدع اهنم ة˘ف̆ل˘ت˘خ˘م̆لا تاءار˘جإ’ا̆ب ماز˘ت̆ل’ا مد˘ع̆ل Ó˘ح˘م
مدع تÓحملا ميقعت و فيظنت مدع ،يدسسجلا دعابتلا ،ةمامكلا

ةطبترم ةفلاخم55 ليجسست مت امك ،  اهريغو تاتفÓلا قيلعت
اهلÓخ نم عبوت  راكتح’او  ةبراسضملا ةيراجتلا تاسسرامملاب

≈°eƒŚ..ايئاسضق اسصخسش37

ةيوجلا تابلقتلل ابضسحت /جيريرعوب جرب

نينطاوملا وعدت نمألا ةيريدم
ةيرؤرملا ةمÓصسلا قرطب ديقتلا ىلإا

رذحلاؤ ةطيحلاؤ
جر̆ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ما˘ع̆لا تا˘قÓ˘ع̆لاو لا˘سصت’ا ة˘ي̆ل˘˘خ تد˘˘كأا
ةيرسشبلاو ةيداملا اهتا˘ي̆نا˘كمإا ل˘ما˘ك ر˘ي˘خ˘سست ى̆ل˘ع ج˘ير˘ير˘عو̆ب
سضرعتلا يدافتل مهل ةدعاسسملا دي ميدقت و نينطاوملاب لفكتلل
ىلإا نيقئاسسلا عيمج  ددسصلا اذه يف تعد نيأا  رورملا ثداوحل
ماز˘ت̆ل’ا و رور˘م̆لا نو̆نا˘ق مار˘ت˘حا و رذ˘ح̆لا و ة˘ط˘ي˘ح̆لا ي˘خو˘ت
لبق تابكرملل ةديجلا ةبقارملا رارغ ىلع تاداسشرإ’ا و حئاسصنلاب
، جاجزلا تاحسسام ةيحÓسص ) ةسصاخ اهب لقنتلا و اهلامعتسسا
ةينوناقلا ةعرسسلا زواجت مدعو (تÓجعلا ، حباكملا ، ءاوسضأ’ا
ةينمأ’ا ةفاسسملا مارتحا عم .فورظلا هذه لثم يف اهب حومسسملا

مايقلا يدافتو نمأ’ا مازح لامعتسساو .ناكمإ’ا ردق اهنم ةدايزلا و
نكامأ’ا ي˘ف ف˘قو˘ت̆لاو ةر˘ي˘ط˘خ̆لا تاروا˘ن˘م̆لا و تازوا˘ج˘ت̆لا̆ب
تاقرطلا اذك و رايسسلا قيرطلا و نايدولا فاوح ىلع، ةعونمملا
يف فقوتلا ىلع سصرحلا ىوسصقلا ةرورسضلا دنع و ةعيرسسلا
قيرطلا يلمعتسسم عيمجل ىأارم ىلع ةبكرملا اهيف نوكت نكامأا

نمأ’ا حلاسصم نأا  ريخأ’ا يف ةدكؤوم ةليوط تافاسسم ىلع و
ىقبت امك مهل ةدعاسسملا دي ميدقت و نينطاوملا ةمدخل ةدنجم

فرسصت تحت71 ةدجنلا مقر و8451  ةيناجملا ماقرأ’ا

مÓعتسس’او ةدعا˘سسم̆لا بل˘ط̆ل ة˘عا˘سس42 /42 نينطاوملا
≈°eƒŚ..تازواجت يأا نع غيلبتلا وأا هيجوتلا و داسشرإ’او

00053 ضسرغل ةلمح قÓطنإا
فيطصس ةيلؤ تايدلبب ةريجصش

تايدلب ىوتسسم ىلع ريجسشتلل ةعسساو ةلمح سسمأا لوأا تقلطنا

ةي’و يلاو فرسشأا و،«اهسسرغنل » راعسش تلمح فيطسس ةي’و

ن˘ي˘ع ة˘يد̆ل̆ب ن˘م قÓ˘˘ط˘̆ن’ا ةرا˘˘سشإا ءا˘˘ط˘˘عإا ى˘̆ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
تاطلسسلا يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ديسسلا ةيعمب، ةسسابع
ةفاكل ةعسساو ةكراسشم تدهسش ةيلمعلا هذه،ةيندملاو ةينمأ’ا
ينطولا سشيجلا دارفأا رارغ ىل˘ع ة˘ي̆ل˘م˘ع̆لا̆ب ة˘ي˘ن˘ع˘م̆لا فار˘طأ’ا
، ،تاباغلا ،كرامجلا ،ةيندملا ةيامحلا ، ينطولا كردلا،يبعسشلا
عمتجملا تايلاعف، ريه˘ط˘ت̆ل̆ل ي˘ن˘طو̆لا ناو˘يد̆لا ،نو˘ج˘سسلا ةرادإا
قوفي ام سسرغب تقلطنا ةيلمعلا  ةينابسشلا تامظنملاو يندملا

براقي ام سسرغ ةياغ ىلإا رمتسست نأا ىلع ةريجسش0005

تفلتأا يتلا راجسشأ’ا سضيوعتل ةسصسصخملاو ةريجسش00053
ةلسصاوتم ريجسشتلا تايلمع نأا ىلع يلاولا دكأا دقو قئارحلا لعفب

يتلا تاحاسسملا عيمج سضيوعت ةياغ ىلإا ةي’ولا ىوتسسم ىلع
قايسسلا سسفن يف ازربم،ةطرافلا مسساوملا لÓخ قئارح تدهسش
مامتهإ’ا لعجو انئانبأا ىدل ةيئيبلا ةفاقثلا سسرغ ةرورسض ىلع
.ناديملا يف نيلعافلا عيمج تايولوأا نمسض نم ةئيبلاب
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

9416ددعلا0202 ربمفون52 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةبارق رمتضسا يذلاو ةيلولاب طوطخلا فلتخم ىلع نيلماعلا نيلقانلا مظعم هلخد يذلا بارضضإلا دعب لجيج ةيلوب لقنلا عاطق ىلإا ةرارحلا تداع
 .لماك عوبضسأا

  ابيرق لاكضشإلا لحب ةيدلبلا تدعو اميف

 مهاتوم نفدل ةربقم نع نوثحبي لجيج ةنيدم ناكصس
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ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘̆لاو سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم ما˘˘˘˘ق

نيع ىفسشتسسمل ةيدقفت ةرايزب فيطسس

نياع ثيح، ةحسصلا ريدم ةقفر ناملو

ةفاك لابقتسس’ ىفسشتسسملا ةيزهاج ىدم

،91 ديفوك ىسضرم اميسس’ ىسضرملا

ريسسملا مقاطلل ةمراسص تاميلعت ىطعأاو

ةئراط ت’امتحا يأا ةهجاومل دينجتلاب

تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘˘عا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع

ثادحأ’ا قابتسسا ىلع دمتعت، ةيئانثتسسا
فرظلا اذه رييسستل عاسضوأ’ا فارسشتسساو
تاذ ى˘ن˘˘ثأاو ،ي˘̆ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ح˘˘سصلا
ىلعو يبط̆لا م˘قا˘ط̆لا  ى̆ل˘ع لوؤو˘سسم̆لا

ربعو ،سضيبأ’ا سشيجلا دارفأا تادوهجم
يف ماسسجلا مهتايحسضتل هنافرع نع مهل
،نينطاوملا ةاي˘ح ى̆ل˘ع ظا˘ف˘ح̆لا ل˘ي˘ب˘سس
هبسشو ةيبطلا مقطأÓل قلطملا همعد ايدبم
مهت’اغسشنا عيم˘ج ي˘ف ر˘ظ˘ن̆لاو ة˘ي˘ب˘ط̆لا
ةنياعمب يلاولا ماق امك ،اهب لفكتلا دسصق

«يلامر˘ك د˘ي˘م˘ح̆لا د˘ب˘ع» با˘ب˘سشلا تي̆ب
رجحلل ز˘كر˘م˘ك ه˘سصي˘سصخ˘ت م˘ت يذ̆لاو
هت˘يز˘ها˘ج ىد˘م ى̆ل˘ع ف˘قوو ،ي˘ح˘سصلا

ةئراطلا ت’احلا يف ىسضرملا لابقتسس’
م̆ل˘ع̆لا ع˘م .ة˘ي̆ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سس’ا فور˘˘ظ˘̆ل˘̆لو
ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم  نا

ةيبطلا هحلاسصم تلجسس ، ناملو نيع
نم ديزأا دجاوت نيسضاملا نيمويلا لÓخ

اهنيب نم ، جÓعلل عسضخت ةلاح041

ل˘ي̆لا˘ح˘˘ت˘̆لا˘̆ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘̆لا˘˘ح16

ةدكؤوم08و ة˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘̆لا

تايفسشتسسم يقا̆ب د˘ه˘سشتو .ر˘ي̆نا˘كسسلا̆ب

اطغسض مايأ’ا هذه لÓخ فيطسس ةي’و

ة˘ي˘ب˘ط̆لا ح̆لا˘سصم̆لا تل˘ج˘˘سس و ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ةي’و لامسشب ةريبكلا نيع ىفسشتسسمب

سسور˘ي˘ف بب˘سسب تا˘ي˘˘فو7 ،فيطسس

دعتو ، ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ انوروك

راسشتنا ةيادب ذنم لقثأ’ا ةليسصحلا هذه

.ةقطنملاب ءابولا

ةعاضس42 لÓخ تايفو7 لجضسي ةريبكلا نيع ىفضشتضسم

يبطلا مقاطلا تلاغصشنإل عمتصسي ؤ ناملؤ نيع ىفصشتصسم نياعي فيطصس يلاؤ
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تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘̆لا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘سشت

يف ةداح ةردن ةملاق ةي’وب ةيئافسشتسس’ا

لعج امم، ةي˘م˘سسو˘م̆لا از̆نو̆ل˘ف̆نإ’ا حا˘ق̆ل

لماوحلا و ةنمزملا سضارمأ’ا باحسصأا

يف نولخدي ،ني˘ن˘سسم̆لا ة˘ئ˘فو لا˘ف˘طأ’او

مهئايتسسا نع اوربع نيأا، هنع ثحبلا ةلحر

ةرربملا ريغ ةردنلا هذه نم مهسضاعتماو

ىلع ددرت هنأا ىسضرملا دحأا انل دكأا نيأا

نم ةدافتسسÓل تار˘م ةد˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم̆لا

سضارمأ’ا باح˘سصأا ن˘م ه˘ت˘ف˘سصب حا˘ق̆ل̆لا

دعب اذه يتأاي ،ىودج نود نكل، ةنمزملا

حاقللا رفوت نع ةحسصلا ةرازو نÓعإا

ربع ةيئافسشتسس’ا تاسسسسو˘م̆لا ع˘ي˘م˘ج̆ب

51 خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ياد̆ب ي˘ن˘طو̆لا بار˘ت˘̆لا

يف رخآا ءيسش عقاولا نكل ، طرافلا ربوتكأا

يف ةحسصلا ةرازو ترسشاب يذلا تقولا

سسور˘˘ي˘˘ف˘̆ل˘̆ل يد˘˘سصت˘̆ل˘̆ل ى˘˘˘سضم تقو

ل˘ي˘ع˘ف˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو  ي˘م˘سسو˘˘م˘̆لا
Óسضف سضرغلا اذهل اهتنسس يتلا ةميلعتلا

حا˘ق̆ل̆ب ي˘ب˘ط̆لا كل˘سسلا سسي˘˘سسح˘˘ت ن˘˘ع
ةفاسضإ’اب ،نينطاوملا حاقلو هيمدختسسم
ةر˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع سصي˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت ى˘˘˘̆لإا
ل˘ف˘كت̆ل̆ل ة˘ي̆ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا تا˘سسسسؤو˘م̆لا̆ب
ةجاحلا تقو اهنم عفرلاو ةسشهلا تائفلاب
ز˘˘˘كر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ى˘˘˘̆لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘̆ب
ادانتسسا و هنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو،ةبقارملا
ةحسصلل ةيملاعلا ةمظنملا تايطعم ىلإا

يف ببسستت ة˘ي˘م˘سسو˘م̆لا از̆نو̆ل˘ف̆نأ’ا نإا˘ف

ةريطخ ةلاحب نييÓم5 ىلإا3 نيب ةباسصإا

ىلإا052 نيب ةافو ىلإا يدؤوت ايونسس

ىلع كيهان ملاعلا يف سصخسش فلأا005

هسشيعت يذلا يئانثتسس’او يلاحلا فرظلا

انوروك سسوريف ءابو يسشفت وهو دÓبلا

˘ما˘يأ’ا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ارا˘سشت̆نا فر˘ع يذ̆لاو

دد˘ع ا˘ي˘مو˘˘ي هد˘˘كؤو˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

.دÓبلاب ةلجسسملا تاباسص’ا

ةملاق

نؤؤؤاتصسم ةنمزملا ضضارمألا باحصصأا
   ةيلولا تايفصشتصسمب ةيمصسوملا ازنولفنإلا حاقل يف ةداحلا ةردنلا نم
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ةيويحلا طوطخلا فلتخم تلجسسو

طخ ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب

رسصنعلا / لجي˘جو / ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

ىلع نيلماعلا نيلقانلل ةيجيردت ةدوع

ذنم طاسشنلا ءاوجأا ىلإا طوطخلا هذه

ر˘م˘ت˘سسا ف˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو د˘حأ’ا مو˘ي

نولقانلا فنأاتسسا ثيح ، مايأا ةعبرأا ةدمل

نيروكذملا نيطخ˘لا ى˘ل˘ع نو˘ل˘ما˘ع˘لا

ىلع ىرخأا ةيويح طوطخ بناج ىلإا
/ ل˘ج˘ي˘جو ، ر˘ي˘ها˘ط˘لا / ل˘ج˘ي˘ج رار˘غ
ةكرح يف اولخد امدعب مهلمع ةفقسشلا
هومسساام ببسسب ةحو˘ت˘ف˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا طور˘سشلا˘˘ب

اهنمو انوروك ةحئاج لظ يف مهيلع
ةحومسسملا ةلومحلا فسصنب ءافتكإ’ا
ءاد˘ترا˘˘ب با˘˘كر˘˘لا ماز˘˘لإا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
تلبك اهنأاب اولاق ىرخأا ءايسشأاو ةمامكلا
سسÓفإ’ا ةفاح ىلع مهتعسضوو مهيدايأا

ةبا˘ق˘ن ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم ثد˘ح˘ت˘تو
نوكت تانامسض نع ةي’ولاب نيلقانلا
نم فيفختلا نأاسشب نيلقانلل تمدق دق
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘مرا˘˘˘سصلا طور˘˘˘سشلا سضع˘˘˘ب
كلذ رسضي’ نأا ةطيرسش مهيلع تسضرف
نع كيهان باكرلل ةيحسصلا ةمÓسسلاب
يدا˘م˘لا سضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ع˘˘ير˘˘سست
ىلع مهبلغأا لسصحتي مل نيذلا نيلقانلل
اهترقأا يتلا ني˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث˘لا ةد˘عا˘سسم
قÓغإ’ا ن˘م ترر˘سضت ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع يذ˘˘لا
سسوريف ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا  نأا ركذي  انوروك
دق تناك لجيجب نولقانلا اهلخد يتلا
ةكرحلا رورملا ةكرح لسش يف تببسست

ةيميلع˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘سسسسؤو˘م ةد˘ع
لا˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م د˘˘جو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو
فقاو˘م˘ب ن˘ئا˘هر م˘ه˘سسف˘نأا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو
مهلسصوي نم بايغ لظ يف تÓفاحلا
.مهتهجو ىلإا

يضضاملا عوبضسألا نيلقانلا مظعم هلخد يذلا بارضضإلا دعب

 لجيجب لقنلا عاطق ىلإا ةرارحلا ةدوع
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ةباصصعلأ دأرفأأ سسمأأ لوأأ ةحيبصص لثمو

ةثÓث مهددع غلابلأو ةبانع ءاصضق سسلجمب

32 نيب ام مهرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأأ

ةّيصضقلأ يف أوطّروت نأأ دعب ةنصس82و

رأرصشأأ ةيعمج نيوكت ةيانج مهل تبصسنو

ّد˘صض ة˘يا˘ن˘ج با˘كترل دأد˘عإلأ سضر˘غ˘̆ب

ى̆لإأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘̆ب لأو˘˘مألأو سصا˘˘خ˘˘صشألأ

ة˘فو˘صصو˘م̆لأ ة˘قر˘صسلأ ة˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كترأ

ع˘م ،ف˘ن˘ع̆لأو ل˘ي̆ل̆لأو دد˘ع˘ت̆لأ فور˘ظ̆ب

سضيبأأ حÓصس لمحو ةبكرم راصضحتصسأ

ر˘ب˘م ر˘ي˘غ ن˘م سسدا˘صسلأ ف˘˘ن˘˘صصلأ ن˘˘م
ّ

ر

ن˘م ل˘كب ر˘مألأ ق̆ل˘ع˘ت˘يو أذ˘ه ،ي˘˘عر˘˘صش

أوذ˘ّ̆ف˘˘̆ن ن˘˘˘يذ˘˘̆لأ  «أأ.ب» و «و.ب» ،«م.ع»

نم ديدعلأ اهّتيحصض حأر يتلأ تايلمع

تايثيح نأأو امل˘ع تا˘ب˘كر˘م̆لأ با˘ح˘صصأأ

ةنصس نم نأوج60 موي ىلإأ دوعت ّةيصضقلأ

ىلإأ «سص.ب» ّةيحصضلأ مّدقت نيح9102

ع˘فر ل˘جأأ ن˘م ةّ̆صصت˘خ˘˘م˘̆لأ ح˘̆لا˘˘صصم˘̆لأ

رعت اهدافم ىوكصش
ّ

نم ءأدتعأ ىلإأ هصض

عون نم هترايصس اقرصس نيصصخصش فرط

لمعي هنأأ ريخألأ فاصضأأو ،«ناقول ايصسأد»
هنم مّدق˘تو ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةرا˘ي˘صس ق̆ئا˘صس
ىلإأ راجحلأ نما˘م˘ه̆ل˘ق̆ن سضر˘غ̆ب نا̆با˘صش
نم برقلاب ديدحتلابو قيلÓعلأ ةقطنم
ملاصس يديصس يحب فاجلأ ءانيملأ ةقطنم
هنأأ حصضوأأو ،ةبانع ينوبلأ ةيدلبل عباتلأ
امهدحأأ ماق امهت˘ه˘جو ى̆لإأ ا˘م˘ه̆ل˘ق̆ن د˘ع̆ب
ّصشر̆ب ماق ا˘م˘ي˘ف عو˘مد̆ل̆ل ل˘ي˘صسم زا˘غ̆ب ه˘
ّهنأأ ريغ هقنخب يفلخلأ دعقملاب سسلاجلأ
هتبكرم نم لزن نأأ دعب رأرفلأ نم ّنكمت
نمو ،نيينعملأ فرط نم اهتقرصسّ مت يتلأ

دعب حلاصصملأ تأذ تّقلت دقف ةيناث ةهج
هدافم رخآأ سصخصش نم اغÓب مايأأ ةعصضب
«لوبميصس ونور» عون هتأرايصس سضرعت

ىمصسملاب رمألأ قلعتيو ةقرصسلل كلذك
ةروكذملأ رصصانعلأ لعج اّمم ، «د.ت.ز»
ر˘ح˘ت ر˘صشا˘ب˘ت ا˘ف̆لا˘صس

ّ
حتف قيرط نع اهتاي

ءأرو فقي نمب ةحاطإÓل قّمعم قيقحت
يف ةعقأولأ ةيلاتت˘م̆لأ ة˘قر˘صسلأ تا˘ي̆ل˘م˘ع
ي˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م بصسح را˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘̆لأ ح˘˘˘صضو
لّصصوتلأّ متي نأأ لبق اياحصضلأ تاحيرصصت
توأأ رهصش علطم مهيف هبتصشملأ دحأأ ىلإأ

تت˘ب˘ثأأ نأأ د˘ع̆ب ة˘مر˘صصن˘م̆لأ ة˘ن˘˘صسلأ ن˘˘م

ّقلعتيو ،ةميرجلأ يف هعولصض تاقيقحتلأ

هطّروت ّنيبت يذلأ «م.ع» ىمصسملاب رمألأ

يتلأ تافصصأوملأ لÓخ نم ةيصضقلأ يف

نأأو املع ،امهغÓب يف ناّتيحصضلأ اهمّدق

ةينمألأ ةزهجألأ ثحب لحم ناك ريخألأ

،ةهباصشم اياصضق ةّدع يف هطّروتل أرظن

ن˘ي˘حÓ˘صس ى̆ل˘ع ه˘تزو˘ح̆ب رو˘ث˘ع̆لأ ّم˘˘تو

ةزهجألأ هيف تّفثك تقو يف ،نيصضيبأأ

ةحاطإلأ لجأأ نم ا˘ه˘تأدو˘ه˘ج˘م̆ل ة˘ي˘ن˘مألأ

ةباصصعلأ نمصض نو˘جرد˘ن˘م̆لأ ه̆ئا˘كر˘صشب

نيرخآأ نيصصخصش ىلع سضبقلأ ءاقلإأّ متيل

بنا˘ج ى˘̆لإأ «و.ب» ى˘˘م˘˘صسم˘̆لأ ا˘˘م˘˘ه˘̆لّوأأ

يذلأ «أأ.ب» ىمصسملأ يناثلأ هيف هبتصشملأ

نتم ىلع ناك هنأأ تايرحتلأ تحصضوأأ

نوللأ ءاصضيب «وتناكيب» عون نم ةرايصس

هميلصست لجأأ نم امهيف هبتصشملأ رظتني

ريصشعوب ةق˘ط˘ن˘م̆ب ة˘قور˘صسم̆لأ ةرا˘ي˘صسلأ

لقن ّم˘ت ا˘م˘ي˘ف ،فرا˘ط̆لأ ة˘يلو̆ل ة˘ع̆با˘ت̆لأ

سشحو̆لأ ل˘ب˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘̆لإأ ةرا˘˘ي˘˘صسلأ

نويلم03 غلبمب اهعيب متو ةنيطنصسقب

هبتصشملأ دحأأ تاحيرصصت بصسح ميتنصس

تذ˘خّ̆تأ د˘ق˘ف ة˘ي̆نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ، م˘ه˘ي˘ف

ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ّةصصتخملأ حلاصصملأ

غلابلأ مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم̆لأ ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ̆لأ

تت˘ب˘ثأأ نّ̆م˘م سصا˘خ˘صشأأ ة˘ثÓ˘˘ث م˘˘هدد˘˘ع

، ةقرصسلأ ةيصضق يف مهطّروت تاقيقحتلأ

ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ مهميدقتّ مت ثيح

،مهيلإأ ةبوصسنملأ م˘ه˘ت̆لا̆ب م˘ه˘ت˘ع̆با˘ت ي˘ت̆لأ

ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأأ سسمأأ لوأأ أو̆ل˘ث˘م˘ي̆ل

ىلإأ تعمتصسأ يتلأ ةي̆ئأد˘ت̆بإلأ تا˘يا˘ن˘ج̆لأ

ىلإأ مّهتم نم تبراصضت يتلأ مهلأوقأأ ةفاك

مهتلاب ةباصصعلأ دأرفأأ دحأأ فرتعأ نيأأ ،رخآأ

يف كراصش هنأاب فصشكو هيلإأ ةبوصسنملأ

قيرطلأ هنيمأات قيرط نع تايلمعلأ كلت

ىلإأ ةقورصسم̆لأ تأرا˘ي˘صسلأ ل˘ق̆ن سضر˘غ̆ب

يقاب ىفن اميف فراطلأو ةنيطنصسق ةيلو

ردجت ،مهيلإأ ةّهجوملأ مهتلأ ةعامجلأ دأرفأأ

ىدل ماعلأ قحلأ لثمم نأأ ىلإأ ةراصشإلأ

،«م.ع» نيمّهتملأ ّدصض سسمتلأ دق ةباينلأ

مهنيدتل ،ّدبؤوملأ ةبوقع «أأ.ب» و «و.ب»

ةفاك ىلإأ عامتصسإلأ دعب ةمكحملأ ةئيه

51 و7 نيب ام ةتوافتم تابوقعب مهلأوقأأ

ةّ̆لدأأ تو˘ب˘ث̆ل أر˘ظ̆ن أذ˘فا̆ن ا˘ن˘ج˘˘صس ة˘˘ن˘˘صس

.مهطّروت

 ةيدلبلا ىوتشسم ىلع

نم رهظي ةيلاملآ ةلويسسلآ لكسشم
ديربلآ بتاكم ضضعب يف ديدج

،«رئأزجلأ ديرب» ةيصسصسؤوم نئابز نم ددع ىكتصشأ

ىوتصسم ىلع ةيلاملأ ةلويصسلأ رفوت مدع نم ،سسمأأ

يناث يف كلذو ةبانع ةيدلبب ديربلأ بتاكم سضعب

حاجن دعبف ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ تا˘صشا˘ع˘م بصص ن˘م مو˘ي

ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘ي˘صست ،سسمأأ لوأأ ،ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘˘لأ

ىلع نيدعاقتملأ نم ىلوألأ ةعفدلأ تاصشاعم فرصص

ربع ةرصشتنملأ ةيديربلأ بتاكملأ فلتخم ىوتصسم

ةيلاملأ ةلويصسلأ ريفوت لÓخ نم كلذو ةيلولأ بأرت

داع ،ركأذتلأ ماظن دامتعأ لÓخ نم نئابزلأ ميظنتو

ن˘م دد˘ع ي˘ف د˘يد˘ج ن˘م ر˘ه˘ظ˘ي˘ل ة˘لو˘ي˘صسلأ ل˘كصشم

ةبقلأ دأو بتكم ةروصص يف ةيلولأ ةمصصاع بتاكم

رصصحلأ ل لاثملأ ليبصس ىلع ءانيملأ لبق ام ةصضابقو

،ةصسصسؤوملأ نأوعأأ نم ددع عم انلصصأوت لÓخ نمو

م˘ت˘ي م˘ل د˘ير˘ب˘لأ بتا˘كم ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأا˘ب ا˘ن˘˘ل أود˘˘كأأ

يتلأ ةيلاملأ ةلويصسلأ نم يفكي امب سسمأأ اهديوزت

اهنم ربكألأ ةصصحلأ هيجوتب تماق ةصسصسؤوملأ نأأ ودبي

ىلع ا˘ه˘ثأد˘ح˘ت˘صسأ م˘ت ي˘ت˘لأ كي˘با˘ب˘صش ة˘ثÓ˘ث˘لأ و˘ح˘ن

«فايصضوب دم˘ح˘م» ة˘فا˘ق˘ث˘لأو نو˘ن˘ف˘لأ رأد ىو˘ت˘صسم

،اصضيأأ كانه دجأوتملأ لقنتملأ كابصشلأ ىلإأ ةفاصضإلاب

نم كا˘ن˘ه ى˘لإأ أو˘ه˘جو˘ت يذ˘لأ ن˘ئا˘بز˘لأ ن˘كم˘ت ثي˘ح

دوأريل قلقلأ دوعيل ،ةيداع ةفصصب مهلأومأأ بحصس

ريصسل مهحايترأ كلذو ديدج نم ةصسصسؤوملأ نئابز

نأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجتو أذه ،لوألأ مويلأ يف ةيلمعلأ

ةياغ ىلإأ رمتصست نيدعاقتملأ تاصشاعم فرصص ةيلمع

لوألأ مويلأ يف رودلأ ناك ثيح ،يراجلأ ربمفون62

يهت˘ن˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ ى˘ل˘ع (ر˘ب˘م˘فو˘ن22)

ىلع رودلأ ناك سسمأأو1 وأأ0 ـب ةيراجلأ مهتاباصسح

2 ـب يراجلأ مهباصسح مقر يهتني نيذلأ نيدعاقتملأ

4 ـب مهمقر يهتني نم ىلع رودلأ يتأاي مويلأو3 وأأ

يهتني نم سسيمخلأ مويو7 وأأ6 ءاعبرألأ مويو5 وأأ

.9 وأأ8 ـب يراجلأ يديربلأ مهباصسح مقر

hd«ó gô…

 ةهباجم لجأا نم اعم» راعشش تحت

«91 ديفوك صسوريف

ةلمح قلطت مآرك’آ ةيعمج
تاسسسسؤوملآ يف ةيسسيسسحت

 ةيوبرتلآ
بابصشلأ طيصشنتو هيجو˘ت˘ل مأر˘كإلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأأ

سسوريف لوح ةي˘صسي˘صسح˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

نم اعم» راعصش تحت يصسردملأ طصسولاب انوروك

عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب «91 ديفوك سسوري˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م ل˘جأأ

ةيريدمو ةبانع ةيلول ةصضايرلأو بابصشلأ ةيريدم

هذه تءاجو ،روصسج جمانربو ةبانع ةيلول ةئيبلأ

يصشفت نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأو ة˘ح˘فا˘كم را˘طإأ ي˘ف ةردا˘ب˘م˘لأ

ميظنتب قلعتي جمانرب ريطصست متو ،انوروك سسوريف

انوروك ءابو لوح ةيوعوت تÓمحو ميقعت تايلمع

ةلمحلأ هذه بوجتصسو ، ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ يف

اهللختيو ةبانع تايد˘ل˘ب ي˘ف سسرأد˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

نو˘با˘صصلأ ،م˘ق˘ع˘م˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسلأ ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ع˘˘يزو˘˘ت

ه˘ي˘جو˘ت˘ل مأر˘كلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل ،ل˘˘ي˘˘فا˘˘ج˘˘لأو

ةيبابصش ةيعمج يه ةبانع ةيلول بابصشلأ طيصشنتو

،5002 ةنصس تصسصسأاتو يفاقث يعامتجأ عباط تأذ

ن˘يو˘كتو جا˘مدأو ط˘ي˘صشن˘تو ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو

سسوريف يصشفت ذنمو ،تلاجملأ فلتخم يف بابصشلأ

لوح ةيعوتلأو سسيصسحتلأ تÓمح تمظن انوروك

فرعت يتلأ ةيمومعلأ نكامألأ فلتخم يف سسوريفلأ

ميقعت ىلإأ ةفاصضإأ ،نينطأوملأ فرط نم أريبك لابقإأ

د˘ير˘ب˘لأ ز˘كأر˘م ،تا˘ف˘صصو˘ت˘صسم˘لأ ،تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لأ

.تÓصصأوملأو

S°∏«ªÉ¿.Q

ةقرشس يف ةشصتخم رارششأا ةيعمج نيوكتب صصاخششأ’ا نم ةعومجم مايق ةيشضقّ فلم قاروأا ةبانعب ةيئادتبإ’ا تايانجلا ةمكحم تحتف
.ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا ةطشساوب مهديدهتو اهباحشصأا ىلع ءادتعإ’ا عم ةبانعب تابكرملا

اهعيب لجأا نم ةرواجم تاي’و ىلإا ةقورشسملا تارايشسلا نولقني

ةيئاسضقلآ تاهجلآ مامأآ تابكرملآ ةقرسس ةباسصع

هنطب ىوتشسم ىلع هباشصأا صضيبأا حÓشس ةطشساوب صصخشش همجاه

 مجر يجآرد يحب لتق ةلواحمل ضضّرعتي ينيثÓث
¯ hd«ó S°Ñà»

ر˘ع˘ت
ّ

ن˘م تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث̆لأ ي˘ف با˘صش سض
ى̆ل˘ع ه˘ت̆با˘صصأأ ن˘ي˘ّكصس ة˘ن˘ع˘ط̆ل ر˘م˘ع˘̆لأ

لبق هتايحب يدوت نأأ تداك هنطب ىوتصسم
رعتو هفاعصسإأ نم ءابطألأ نّكمتي نأأ

ّ
سض

مهتملأ همجاه نأأ دعب ّداح فيزنل ريخألأ
حÓصس ةطصسأوب ةيصشحو ةقيرطب «ت.ط»
ي˘ت̆لأ ةّ̆ي˘صضق̆لأ ي˘هو ،رو˘ظ˘ح˘˘م سضي˘̆بأأ

ةئيه ءاثÓ˘ث̆لأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ا˘ه˘ت˘ج̆لا˘ع
سسلجمب ةيئأد˘ت̆بإلأ تا˘يا˘ن˘ج̆لأ ة˘م˘كح˘م
ةيصضقلأ فلم تحتف يتلأ ةبانع ءاصضق

ةمرصصنملأ ةنصسلأ ىلإأ اهتايثيح دوعت يتلأ

مّدقت نيأأ ربم˘ت˘ب˘صس42 موي ديدحتلا̆بو

ن˘م غ̆لا˘ب̆لأ «ط.ج» ى˘م˘صسم̆لأ ةّ̆ي˘ح˘صضلأ

ر˘ق˘م ى̆لإأ ة˘ن˘صس53 رمع̆لأ
ّ

كردلأ ة˘قر˘ف 

ع˘فر ل˘جأأ ن˘م را˘م˘ع يد˘ي˘صسب ي˘ن˘طو˘̆لأ

ر˘˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ىو˘˘كصش
ّ

بر˘صضل̆ل ه˘˘صض

هتباصصإأ ىلإأ ىدأأ سضيبأأ حÓصس ةطصسأوب

وكصشملأ فرط نم نطبلأ لفصسأأ حورجب

يفو ،اماع43 بحاصص  «ت.ط» هنم

ّةيحصضلأ عافد مّدق دقف لصّصتم قايصس

تا˘يا˘ن˘ج̆لأ ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأأ سسمأأ

«ط.ج» زجع تبثت ّةيبط ةداهصش ةيئأدتبإلأ

ةتوافتملأ حورج ةجيتن اموي03 ةّدمل
رعت يتلأ ةروطخلأ

ّ
رج اهل سض

ّ
هتباصصإأ ءأ

«ت.ط» مّهتملأ فرط نم نّيكصس ةنعطب
نم فصشكو هلأوقأأ ىلإأ عامتصسإلأّ مت يذلأ

دحأأ نيبو هنيب راجصش عوقو نع اهلÓخ
ءاصضيب ة˘ح̆ل˘صسأأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا̆ب سصا˘خ˘صشألأ
يديصس ةيدلبل عباتلأ مجر يجأرد يحب

«ع.سض» ىمصسملاب رمألأ ّقلعتيو ،رامع
نم افيصضم ،يكاصشلأ قيدصص ربتعي يذلأ

«ط.ج» ّةيحصضلأ لخدتب أاجافت ّهنأأ هتهج
هيلع ىدتعأو ّايكيتصسÓب ّايصسرك Óماح

يف ،«ع.سض» هقيدصص نع اعافد هتطصسأوب

هدّكأات مدع «ت.ط» مهتملأ حصضوأأ نيح

هرّكذت ىفنو نيكصسلاب ّةيحصضلأ نعط نم

ةبوصسنملأ ةمهت̆لأ ر˘كنأأو ع̆ئا˘قو̆لأ ة˘فا˘كل

ةمكحم ةئيه نأأ  ىلإأ ةراصشإلأ ردجت ،هيلإأ

عيمج نم ّةيصضقلأ تجلاع دق تايانجلأ

ةماعلأ ةباين̆لأ سسم˘ت̆ل˘ت نأأ ل˘ب˘ق ا˘ه˘ب̆نأو˘ج

هتنأدأأ نيح يف مهتملأ ّدصض دبؤوملأ ةبوقع

ةبوقعب ة˘ي̆ئأد˘ت̆بإلأ تا˘يا˘ن˘ج̆لأ ة˘م˘كح˘م

يف ه˘طّرو˘ت د˘ع̆ب أذ˘فا̆ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صس51

.يدمعلأ لتقلأ ةلواحم ةيانج باكترأ

 ةمئاقلا يف اونعط نيذلا نييشصقملا تاجاجتحا طشسو

 ةينكسس ةدحو355 ـلآةمئاق نع جرفت لاحرب ةرئآد حلاسصم
¯MƒQjá aÉQì

نع لاحرب ةرئأد حلاصصم سسمأأ تجرفأأ
ة˘صصح ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

ةيعامتجأ ةيراجيإأ ةينكصس ةدحو355

يعامتجلأ نكصسلأ تافلم باحصصأل
راظتنلأ ن˘م نإأ تأو˘ن˘صس د˘ع˘ب لا˘حر˘ب˘ب
هذه نم نيينعملأ ةحرف طصسو أذهو
ن˘ع نÓ˘عإلا˘ب أو˘ما˘ق ثي˘ح ةدا˘ف˘ت˘صسلأ
ةرئأدل ي˘م˘صسر˘لأ ع˘قو˘م˘لأ ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق˘لأ
يعامتجلأ لصصأوتلأ عقأوم ربع لاحرب
أذه ءاج دقو ةرئأدلاب ةمئاقلأ قيلعت أذكو
متو يلأولأ تاميلعت ىلع ءانب جأرفإلأ
ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع نÓ˘عإلأ خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ة˘˘˘˘صصح ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأ

لاحربب ةيعام˘ت˘جأ ة˘ي˘ن˘كصسةد˘حو355

أذه ءاج دقو عوبصسألأ أذه يف نوكتصس
ةيأدب هدقع يذلأ عامتجلأ لÓخ رأرقلأ
يميرب نيدلأ لامج مرصصنملأ عوبصسألأ

لا˘جر˘ب ةر˘ئأد سسي˘ئر ع˘م ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘لأو
ر˘ي˘ي˘صست˘لأو ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد ح˘˘لا˘˘صصمو
نم ةينعملأ تاهجلأ فلتخمو يراقعلأ
ةمئاق نع جأرفإلأ دعوم ديدحت لجأأ
ةرئأد˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ن˘كصسلأ

ةينكصس ةدحو355 ب ةردقملأو لاحرب

ءايحأأ فلتخ˘م ى˘ل˘ع عزو˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ
تاعير˘ت˘لأو لا˘حر˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع لا˘حر˘ب

د˘˘م˘˘حأأو سشير˘˘˘قو ة˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كلأو
ةمئاقلأ نأأ امك ةصسوتيلاكلأو سصاصصقوب

ةرئأد سسيئر تقو يأأ ةرتف ذنم ةزهاج
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ته˘˘ت˘˘نأو ق˘˘˘با˘˘˘صسلأ لا˘˘˘جر˘˘˘ب
نيحصشر˘م˘لأ سصو˘صصخ˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ةينكصسلأ ةصصحلأ هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
عامتجأ دقعب سصاخلأ رأرقلأ أذه ءاج دقو
ن˘ع نÓ˘عإلأ د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ئرا˘˘ط

لاجرلل ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو355لأ ةمئا˘ق˘لأ
اهب ماق يتلأ ةمراعلأ تاجاجتحلأ بقع
موي اهرخآأ ناك لاحربب نكصسلأ وبلاط
ناكصس ما˘ق ثي˘ح مر˘صصن˘م˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ
،ةق˘صش ن˘ي˘ع رأر˘غ ى˘ل˘ع لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب

د˘م˘حأأو ة˘صشا˘ط ،سشر˘ي˘ق ،ة˘صسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ك
ةرئأدلأ رقم مامأأ جاحتحلاب سصاصصقوب

م˘قر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ة˘˘با˘˘ن˘˘عو لا˘˘حر˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ44
نيبلا˘ط˘م لا˘حر˘ب ل˘خد˘م˘ب ط˘ب˘صضلا˘بو
نيدلأ لامج ةبانع ةيلو يلأو لخدتب
نÓعإلأ دعوم ديدحتل ةعرصسب يميرب

نكصسلأ نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
نم عفرلأو لاحرلاب ةيدلبل يعامتجلأ

انكصس355 ب ةرد˘ق˘م˘لأ ة˘صصح˘˘لأ
م˘ه˘نأأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ فا˘صضأأو،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ

نكل نيلوؤوصسملأ بأوبأأ عيمج أوقرط
لظ يف،هيلع وه ام ىلع لاحلأ يقب
يت˘لأ سشي˘م˘ه˘ت˘لأو ةلا˘ب˘مÓ˘لأ ة˘صسا˘ي˘صس

ةيلحملأ تاط˘ل˘صسلأ م˘ه˘ع˘م ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت
،أوماقو ةيرزم˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لا˘ب ن˘يدد˘ن˘م

ل Óخ44 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يألأ
لصش يف ببصست ام سسيراتملأو ةراجحلأ

اجاجتحأ ،تاعاصس ةدعل رورملأ ةكرح
ةيلحملأ تاطلصسلأ لهاجت ىلع مهنم
عفر يف ةلثمتملأ مهبلاطمل ةيئلولأو
ةهجوملأّ لايصسوصس» ةينكصسلأ ةصصحلأ
تأذ ي˘˘ف ن˘˘يدد˘˘صشم ،ي˘˘ح˘˘لأ نا˘˘˘كصسل
خيرا˘ت د˘يد˘ح˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع قا˘ي˘صسلأ
د˘كأأ ثي˘˘ح.تا˘˘ن˘˘كصسلأ هذ˘˘ه ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
دعب مهب تقاصض لبصسلأ نأأ ،نوجتحملأ
لهاجت لظ يف بأوبألأ لك أوقرط نأأ
أذكو ،مهبلاط˘م˘ل ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

،مهقح يف ةلابمÓلأ ةصسايصس ةصسرامم
ة˘ي˘ن˘كصسلأ ة˘صصح˘لأ ع˘فر˘ب ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يمومع يراجيإأ عباط تأذ تانكصسلل
ةيلو تايدلب نم مهريغك ،«لايصسوصس»
سصصصح ن˘م أودا˘ف˘ت˘صسأ ن˘يذ˘لأ ،ة˘با˘ن˘ع
امك ،تأرملأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘كصس
يلأول لجاعلأ لخدتلأ نوينعملأ دصشان
نم ،يميرب نيدلأ لامج ،ةبانع ةيلو
نأأو ةصصاخ ،ةينكصسلأ ةصصحلأ عفر لجأأ

هدييصشت مت يعامتجإأ نكصس005 كانه
اعي˘م˘ج ة˘ه˘جو˘مو سشير˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
نأاب أوفاصضأأو ،لاحرب ةيدلب ءايحأأ ناكصسل

تابلط عيمج يطغت نل ةصصحلأ هذه

مهتيقحأأ ىلع نيدكؤوم ،ةيدلبلاب نكصسلأ

ناكصسلأ مهنأأ رابتعإاب ،تانكصسلأ هذه يف

نم ني˘ب˘لا˘ط˘م ،سشير˘ق ي˘ح˘ل ى˘مأد˘ق˘لأ

خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘ط˘ل˘˘صسلأ

.تقو برقأأ يف تانكصسلأ هذه عيزوتل

را˘ظ˘ت˘نلأ أو˘م˘ئ˘صس د˘ق م˘ه˘˘نأأ ة˘˘صصا˘˘خو

ةمئاقلأ نأأ امك ةيرزم افورظ نوصشيعيو

متو تاقيقحتلأ لك تهتنأو ةدوجوم

نم حتافلأ يف اهنع جأرفإلاب مهدعو

أذه دوعو درجم تيقب اهنكلو ربمفون

ن˘ع ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘لأ تأر˘صشع ر˘ب˘˘ع د˘˘قو

ثيح ةمئاقلأ نع جأرفلأ دعب مهبصضغ

ةبلاطملل ةيدلبلأ ر˘ق˘م ما˘مأأ أو˘م˘صصت˘عأ

ا˘ه˘نأأ أور˘ب˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب

ر˘˘ي˘˘غ سصا˘˘خ˘˘صشأل ءا˘˘م˘˘صسأأ تن˘˘م˘˘صضت

ن˘كصسلأ ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘صسإÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘هؤو˘˘م

ىرخأأ دو˘جو ن˘ع كي˘ها˘ن ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

طورصشلأ ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت لو  ة˘لو˘ه˘ج˘م

ءلؤوه بلاطو انوناق اهيلع سصوصصنملأ

سسيئر هتفصصب ةر˘ئأد˘لأ سسي˘ئر ة˘ل˘با˘ق˘م

يف ن˘ع˘ط˘ل˘ل تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘صسأرد ة˘ن˘ج˘ل

لبقتصسأ ةرئأدلأ سسيئر هرودب ةمئاقلأ

هيجوتب مهبلطو نيجتحملأ نع نيلثمم

متيصس هنأاب أدكؤوم ةيئلولأ ةنجلل نوعط

.رابتعلأ نيعب اهذخأأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9416ددعلا0202 ربمفون52 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com



¯eÉRhR HƒY«û°á

را˘˘˘ط˘˘˘˘مألا سسمأا لوأا تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘شست
يف ةبانع ةيلو ىلع ةطقاشستملا
عراو˘˘˘˘شش ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘شضي˘˘˘˘˘ف
ةد˘جاو˘ت˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘شسشسؤو˘˘مو
ام وهو ،ةيلولا تايدلب فلتخمب
لاجرل يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘شسا
هايملا سصاشصتمل ةيندملا ةيامحلا
ةيدلب يف ةيادبلا تناك نيأا ،ةدكارلا

ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر ما˘ق ثي˘ح، ة˘با˘ن˘˘ع
يح نم هايملا سصاشصتمإاب ةيندملا

دو˘غ˘يز ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ،ى˘˘شسي˘˘ع ي˘˘بر˘˘غ
ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ،فا˘شصف˘˘شصلا˘˘ب ف˘˘شسو˘˘ي
،ملاشس يد˘ي˘شسب ف˘شسو˘ي يوا˘ح˘ي˘شش

يد˘يا˘ق ي˘ح،ا˘˘ن˘˘كشسم058 ي˘˘˘˘˘˘˘ح

ةيدلبب لوشسغلا زاجم يح ،ةملعلاب

انكشسم05 ي˘ح ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘˘ع

،د˘ي˘شصلا ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ،ة˘فر˘ششلا˘˘ب

يدلبلا عرفلل ةرواجملا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب ،سسيد˘لا ر˘ج˘ح˘˘ب

نم هايملا سصاشصتما امك ،طشسو

،ةزارخب عاطقلاو ،بهذلا داو يح

،را˘ج˘ح˘لا˘˘ب ن˘˘كشسم051 يحو

ىلإا تاناشضيفلا هذه بابشسأا عجرتو

تا˘˘˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘˘˘˘˘شسنا

ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘قو

ا˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘هو ءا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘حألا سضع˘˘˘˘˘˘˘ب

ةيلحملا تاطلشسلا ىلع بجوتشسي

لول˘ح ل˘ب˘ق  ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ا˘هر˘ه˘ج˘ب

. ءاتششلا لشصف

هايملاب قلع صصخسش ذاقنإآ
جآرخإآو بنعلآ دآوب
يديسسب لحولآ نم تآرايسس3

رامع
لا˘˘جر ذ˘˘ق˘˘نأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

لوأا ءاشسم ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
هاي˘م˘لا ي˘ف ا˘ق˘لا˘ع نا˘ك Ó˘جر سسمأا
،تاعيرتلا ةيدل˘ب˘ب ي˘شسب˘شسلا ي˘ح˘ب

جارخإل رشصانعلا تاذ تلخدت امك

جاحلا يحب هايملا نم تارايشس3

ا˘م˘ك ،را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ةدا˘˘ق
ةقلاع تناك ىرخأا ةرايشس اوجرخأا
،طشسو بنعلا داو ةيدلبب لحولا يف
ةيامحلا تدمخأا قايشسلا تاذ يفو

يوشضوف تيبب بشش اقيرح ةيندملا
رخأا قيرحو ملاشس يديشسب خوكو
ة˘˘كر˘˘ششب ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك داد˘˘ع˘˘ب بشش
فلخت مل ثيح ،لاحرب يف ديدحلا

ركذت ةيرششب رئاشسخ ةريخألا هذه
ىلإا ةراششإلا ردجتو ،ظحلا نشسحل
ن˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه نأا
نم ةلاح سشيعت  ةيبانعلا تÓئاعلا
لشصف  لولح دنع علهلاو فوخلا
نونطقي نم مهنم  ةشصاخ ءاتششلا
تو˘˘ي˘˘بو ة˘˘ير˘˘يد˘˘شصق خاو˘˘كأا ي˘˘˘ف
اهعوقو نوفاخي نيذلاو ،ةيوشضوف
يأا ي˘ف م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع سسوؤور ى˘˘ل˘˘ع
كلذو ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف ي˘˘ف ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
را˘ط˘مألاو ة˘يو˘ق˘لا حا˘ير˘˘لا بب˘˘شسب
.ةريزغلا
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نم ديدعلا ءاثÓثلا سسمأا مدقأا

قلغ ىلع نيبشضاغلا نيجتحملا

طبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا

ةراجحلاب ةدكيكشسو ةبانع نيب

ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإا سسيرا˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب

رايتلل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نإلا

نوجتحملا ءلؤوه . ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ىلع ةدع ءايحأا  نم نوردحنملا

لوأا يحو ،ةيباششلا ،ةزارخ  رارغ

ها˘˘ج˘˘تإا م˘˘ه˘˘ب˘˘˘شضغ اود˘˘˘بأا يا˘˘˘م

زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘شسشسؤو˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم

تا˘عا˘ط˘ق˘نإلا بب˘شسب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

،يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
لوأا ةليل ذنم ءابرهكلا بايغو
تاني˘م˘ط˘ت م˘غر ،ن˘ي˘ن˘ثلا سسمأا

رايتلا نأا تويبلل ءابرهكلا ةدوع
رثكأا ةدمل ابئاغ لظ يئابرهكلا

د˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عا˘˘شس21 نم

 .مهريبعت

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘عاد
عارشسإلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘شض
با˘˘˘ط˘˘˘عألا ل˘˘˘ك حÓ˘˘˘شصإا ي˘˘˘ف
ي˘ف ءا˘بر˘ه˘كلا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
اهتهج نم ،نكمم تقو عرشسأا
ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم تما˘ق
عا˘˘ن˘˘قإا  ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

ح˘ت˘ف ةرور˘˘شضب ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

يتلا رورملا ةكرح مامأا قيرطلا

ةد˘ع˘ل ما˘˘ت˘˘لا ل˘˘ل˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘با˘˘شصأا

ةدع تناكو .قيرطلاب تاعاشس

تفرع ةنيدملا تا˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حأا

ةي˘خا˘ن˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ثإا ى˘ل˘ع

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘يز˘˘˘غ˘˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘مألاو

ةريخألا69 ـلا ي˘ف تط˘˘قا˘˘شست

ةرركتم تاعاطقنإا ةيلولا ىلع

لورشصلاب رارغ ىلع ءابرهكلل

ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةر˘˘شضخو˘˘ب و

سشيرلا عارذب ةديدجلا ةنيدملاو

لوأاو بنعلا داو ةيدلبب  ةزارخو

ا˘م اذ˘ه ز˘كر˘˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘لاو يا˘˘م

تعراشس باطعأا ةدع يف ببشست

ىلإا زاغلنوشس ةشسشسؤوم حلاشصم

م˘غر ا˘ه˘حÓ˘شصإا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةياغلل ةئيشسلا ةيوجلا لاوحألا

يئابرهكلا رايتلا ةدوع نيكمتل

نأا ركذلاب ريدجلاو .نينطاوملا

بشضغ ي˘ف بب˘شست جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلا

باحشصأا نم قيرطلا يلمعتشسم

نيقلاع اولظ نيد˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

نكم˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق تا˘عا˘شس ةد˘ع˘ل

حتف نم ينطولا كردلا حلاشصم

رورملا ةكرح هجو يف قيرطلا

ةيلزنملا ةرانإلا ةدوع عم انمازت

. بطعلا حÓشصإا مت امدعب

رامع يديشسب لاحوأ’ا يف تقلع تارايشس3 جارخإاو صصخشش ذاقنإا مت اميف

صصاسصتمل لخدت001 نم رثكأآ لجسست ةيندملآ ةيامحلآ
ةيوبرتلآ تاسسسسؤوملآو عرآوسشلآ نم ةدكآرلآ هايملآ

مÓظلا يف مهتليل اوتاب امدعب

ءابرهكلل ةرركتملآ تاعاطقنإلآ ءآرج ةزآرخب قيرطلآ نوعطقي نوجتحم
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تطقاشست يتلا راطمألا تفششك
ة˘يلو ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت نودو ةراز˘˘غ˘˘ب

،ةيشضاملا تا˘عا˘شسلا ،لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع
مولعلا ةيلكل ةيثراكلا ةلاحلا نع
ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلا
ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم هايملا تبرشست نأا كلذو ينوبلا

اهلوشصو ىلإا ةفاشضإلاب نكامأا مدع
نأا مغر ة˘ي˘ل˘ف˘شسلا تا˘جرد˘م˘لا ى˘لإا
نمز ي˘ف م˘ت ة˘ي˘ل˘كلا هذ˘ه ن˘ي˘ششد˘ت
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا تح˘م˘شس.د˘ي˘ع˘ب˘˘ب سسي˘˘ل
ةبانع ةيلو اهتدهشش يتلا ةيوجلا

يف يراجلا عو˘ب˘شسألا ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م
ة˘ي˘ن˘ب˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ف˘ع˘˘شضلا ف˘˘ششك
ها˘ي˘م فر˘شصب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ت˘ح˘˘ت˘˘لا
˘˘مد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب را˘˘˘ط˘˘˘مألا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
،ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف˘ل مزÓ˘لا ل˘˘كششلا˘˘ب
ثود˘˘ح تفر˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘لا نأا م˘˘˘غر
ةنشس نم يرفيف رهشش يف ناشضيف

تاطلشسلا لخدت ىعدتشسا9102
نع نÓ˘عإلا لÓ˘خ ن˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا
ةيلولا ةيامحل يلاجعتشسا جمانرب
نأا ريغ ،Óبقتشسم تاناشضيفلا نم

ترهظأا ةريخألا ةيوجلا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا
لمعل ةجاحب تلاز ام ةيلولا نأا

سسف˘˘ن رار˘˘˘كت يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
مشسو˘م ل˘ك لو˘ل˘ح ع˘م و˘يرا˘ن˘ي˘شسلا
ر˘ي˘شضح˘ت˘لا نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ءا˘˘ت˘˘شش
ر˘شصت˘ق˘ي لاز ا˘م را˘ط˘مألا م˘شسو˘م˘ل

امو تاعولابلا رهج تÓمح ىلع
ةنايشصلاب مايقلا سضوع ،كلذ هباشش
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘هو ة˘˘يرود˘˘˘لا
ينابملا نم ديدعلا اشضيأا اهجاتحت
بادآلا ةيلك رارغ ىلع ةيمومعلا

ةيعام˘ت˘جلاو ة˘ي˘نا˘شسنإلا مو˘ل˘ع˘لاو
يت˘لا ي˘نو˘ب˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘ق˘لا˘ب

،اهتاجردم نم ديدعلا هايملا ترمغ
دجاوتت ةريخألا هذه نأاو اشصوشصخ
لعج ام وهو يلفشسلا قباطلا يف
ط˘قا˘شست در˘ج˘م˘ب ا˘هر˘م˘غ˘ت ها˘ي˘˘م˘˘لا
ديلو سسيل لكششملا اذهو راطمألا
ةيلكلا تحتف نأا ذنم امنإاو مويلا
ةرم لوأل ةبلطلا لابقتشسل اهباوبأا

برشستت هايملا نإا لب،6002 ةنشس

تاعاقو تاجردم نم ديدعلا ىلإا
و˘هو ح˘ط˘شسلا ن˘م ى˘ت˘ح سسيرد˘ت˘لا
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ع˘م رر˘˘كت يذ˘˘لا ر˘˘مألا
نأا ة˘جرد ى˘لإا ،ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘شصف˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا قاور˘˘˘˘˘لا
ىلإا ةيدؤوملا ملÓشسلاو تاجردملا
وه هايملا هترم˘غ ج˘يرد˘ت˘لا تا˘عا˘ق
لاؤوشس نم رثكأا حرطي ام وهو رخآلا

ةيشصولا تاهجلا كرحت مدع لوح
نم مز˘ل˘ي ا˘م ذا˘خ˘تل تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م
لكاششملا هذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل تاءار˘جإا

يتلا ىرخألا بويعلا نم ديدعلاو

يت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘كر˘ششلا ا˘ه˘ت˘كر˘ت

يتلا ة˘ي˘ل˘كلا هذ˘ه زا˘ج˘نإا˘ب تل˘ف˘كت

51 نم لقأا ذنم اهنيششدت مغرو

يتلا ةينقتلا بويعلا نأا لإا ،ةنشس

.ىشصحت لو دعت ل اهيف

تاجردملا صضعب ترمغو نكامأا ةدع نم تبرشست هايملا

 ينوبلاب ةيناسسنإلآ مولعلآ ةيلكل ةيثراكلآ ةلاحلآ يرعت راطمألآ

نم ةدكارلا هايملا صصاشصتم’ لخدت001نم رثكأا اهنم Óخدت851ـب ةريخأ’ا ةعاشس42 يف ةبانع ةي’وب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تماق
.هايملا يف ةقلاعلا تارايشسلا جارخإاو صصاخششأ’ا ذاقنإا ىلإا ةفاشضإا ،ةي’ولا بارتب ةدوجوملا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىتحو عراوششلاو ءايحأ’ا

 ةيلاتتم تاعاشس ةّدعل يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ببشسب

مÓظلآ يف قرغت رامع يديسس ةيدلبب ءايحأآ ةّدع
ةطرافلا مايأا ةثÓثلا لÓخ كلذو ةيلاتتم تاعاشس ةّدعل يئابرهكلا رايتلل اّيلك اعاطقنا رامع يديشس ةّيدلبل ةعبات ءايحأا ةّدع تدهشش
ءاشسملا نم ةليوط تاعاشس اوشضق نيأا طرافلا دحألا موي ةشصاخ مÓظلا يف ةليوط تاعاشس اوشضق نيذلا نينطاوملا طخشس رمألا راثأاو
ىلإا احابشص رششع ةيداحلا ةعاشسلا ىلع يئابرهكلا رايتلا هيف عطقنا يذلا نينثلا سسمأا لوأا موي ىلإا ةفاشضإلاب عومششلا ءوشض ىلع
ىلع ةدجاوتملا ءايحألا نم ةعومجم تدهشش امك ،ءابرهك نود نم Óماك اموي راجتلاو نونطاوملا ىشضق ثيح ليللا فشصتنم ةياغ
نأا لبق احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا ىلع ديدحتلابو ءاثÓثلا سسمأا ةحيبشص يئابرهكلا راّيتلل ائجافم اعاطقنا رامع يديشس ةيّدلب ىوتشسم
نع «ةعاشس رخآا«ـل مهثيدح يف اوبرعأا نيذلا نينطاوملا سسوفن لخاد ةديدشش ءايتشسإا ةجوم قلخ ام وهو ديدج نم رايتلا عطقنيو دوعي
رايتلا عاطقنا ةجيتن مهطخشس نع اوفششك نيذلا راّجتلا نأاشش مهنأاشش مهتويب لخاد يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا ةرهاظ نم ديدششلا مهّرمذت

21 نم ديزأل يلك لكششب يئابرهكلا رايتلل اعاطقنا فرع يذلا ءاثÓثلا سسمأا لوأا اهنم ةشصاخ ةيشضاملا مايألا لÓخ مهتÓحم نع

نكشسم89 يح اهنم ركذن رامع يديشسب يئابرهكلا رايتلل اعاطقنا تدهشش يتلا ءايحألا نيب نمو لشصّتم قايشس يفو ،ةيلاتتم ةعاشس

فشصتنم ةياغ ىلإا حابشصلا ذنم رايتلا عاطقناب ناكشسلا أاجافت نيأا ،ءايحألا نم اهريغو لدع يح ىلإا ةفاشضإلاب2vuو1vu يحو
حلاشصم لّخدت قيرط نع ةرهاظلل ّدح عشضوو مهل لولح داجيإاب ةينعملا تاهجلا اوبلاط نيذلا نينطاوملا تاحيرشصت بشسح ليللا

نع رايتلا عاطقنا يف ةرم لك يف بّبشستي يذلا ءابرهكلل يشسيئرلا عّزوملل ةنايشص ةّيلمعب مايقلاب اهتبلاطمو زاغلانوشس ةشسشسؤوم

سسمت يتلا باطعألا ةرثكل تابشسانملا نم ديدعلا يف مÓظلا يف قرغت تراشص يتلا افلاشس ةروكذملا ءايحألا
ّ

.يشسيئرلا عّزوملا 

hd«ó S°Ñà»

يلواشش و لوشسغلا زاجم رارغ ىلع
ةملعلاب ريششب يلولهب،مشساقلب

ءايحأآ ةدع قرغت راطمألآ هايم
 تاقرطلآ لسشت و لظلآ قطانمب

ةنيدم ىلع نيموي ذنم ةلطاهتملا  راطمألا تفششك
ةداعإا عيراششم تقفار يتلا بويعلا نم ريثكلا ،ةبانع
عيراششم ة˘ششا˘ششه اذ˘كو ة˘ف˘شصرألاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

نيأا، لظلا قطا˘ن˘م ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م ءا˘ي˘حأا˘ب ها˘ي˘م˘لا فر˘شص
تاعقنتشسم و باعشش ىلإا ءايحأا ةدع تاقرط تلوحت
ةقيرطب ىرخأا زاجنإاو تاعولابلا دادشسنا ببشسب ةيئام
ةدع ناكشس رشصاحت هايملا لعج ام وهو،ةشسوردم ريغ
ن˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لو˘˘شسغ˘˘لا زا˘˘ج˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأا
يلولهب، ينوبلاب م˘شسا˘ق˘ل˘ب ي˘لوا˘شش و ة˘ي˘با˘ششلا،ةدرا˘ب˘لا
يديشسب سسيدلا رجح، ةملعلاب ةيشصاحشصحلا و ريششب

يتلا ىرخألا ءايحألا نم اهريغو راجحلاب يوطع، رامع
نم جورخلاو لوخدلل ةغلاب تابوعشص اهونطاق دجو
كربو ةيدوأا ىلإا تاقرطلا بلغأا تلوحت امك ،مهنكاشسم
ةشسايشس حشضفت ءاتششلا راطمأا لازت ل امك،لاحوأاو ةيئام
يف مه˘ب˘ل˘غأا او˘لاز˘ي ل ن˘يذ˘لا، ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا جلو˘كير˘ب
يتلا ةيوجلا داشصرألا حلاشصم تايرششن مغر تابشس
تايلولاب ة˘شصا˘خ ةر˘يز˘غ را˘ط˘مأا ط˘قا˘شست ن˘م ترذ˘ح
تاناشضيفلا بنجت عنمي مل كلذ لك نأا ريغ .ةيقرششلا
ةاناعم نم تدازو ةبانع تايدلب بلغأا اهتدهشش يتلا
تاطلشسلاو تايدلبلا ءاشسؤور اولمح نيذلا نينطاوملا
يتلا علهلا ةلاح دع˘ب، ثد˘ح˘ي ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘شسم ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

دادشسنا ةجيتن نييشضاملا نيمويلا لÓخ ناكشسلا اهششاع
سسيدلا رجح ءايحأاب ثدح ام رارغ ىلع هايملا تاونق
يوطع، ةيباششلا، يام لوأا، ةرشضخوب، ةملعلا، ةردشسوب،
يف نوتيبيو ةلزعلا نم ةلاح يف نينطاوملا لعج ام،
نأا لبق اذه مهلزانم ترمغ يتلا هايملا ببشسب ءارعلا
ناويدلا و ةيدلبلا لامع و ةيندملا ةيامحلا قرف لخدتت
راجحلا ةيدلبب، مهنع ةلزع˘لا كف˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةدع لخادم مامأا تاناشضيف يف ةريخألا راطمألا تببشست

ةيدلب امأا، ةلزع ةلاح يف ناكشسلا لعج ام تارامع
ناكشس ةقفر نيررشضتملا رثكأا اهناكشس ربتعيف ينوبلا
طقاشست ل˘ك ع˘م تتا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
وأا ملاشس يديشس ءاوشس ا˘ه˘ئا˘ي˘حأا قر˘غ˘ت ر˘ط˘م˘لا تار˘ط˘ق
ام وهو زكرم ينوبلا ىتحو لورشسلا، ايشستلا، يراديبلا

تاط˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع ط˘خ˘شس ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج
ةيلوؤوشسملا هولمح يذلا ةيدلبلا سسيئر ىلعو ةيلحملا
تر˘م˘غ ا˘م˘ك، ل˘كششم˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ن˘ع هز˘ج˘˘ع˘˘ل
ةدع ةيشضام˘لا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ة˘ط˘قا˘شست˘م˘لا را˘ط˘مألا

زج˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘ب ف˘قو˘ت˘ت ة˘شسارد˘لا ل˘ع˘ج ا˘م سسراد˘م
ميهاربإا يلفلف ةشسردم رارغ ىلع لوخدلا نع ذيمÓتلا
دنجت مغرو هتاذ قايشسلا يف، بنعلا داو ةيدلب ةزارخب
رهج لاغ˘ششأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا بل˘غأا ح˘لا˘شصم
لإا،نايدولا فيظنتو خاشسوألاو لاحوألا نم تاعولابلا
مهوبختنا نيذلا نينطاوملا مامأا مهل عفششي مل كلذ نأا
سشيعلا يف مهتابلطتم طشسبأا ريفوت نع مهزجع ببشسب
سسيل لكششملا اذه نأا اوربتعاو انل هودكأا املثم ميركلا

لولح درجم اهب اوماق يتلا لاغششألا لك نأاو مويلا ديلو
لك يف ةطقاشستملا رطملا تارطق اهحشضفت ةيعيقرت
اعيرشس كرحتلاب ةيلحملا تاطلشسلا اوبلاط امك . ةرم
اوتاب نيذلا ةششهلا تايانبلا ناكشس ةشصاخ ةثراك بنجتل
اهيف طقاشستت ةرم لك يف بعرو فوخ ةلاح نوششيعي

U°Édí. Ü.راطمألا
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 نونطاقلإو تقلغأإ زباخملإ
نوبذعتي لدع تإرامع يف

«2 يفوأا» يح يف زباخملا نم ديدعلا تررطصضا
عاطقنا ببصسب قلغلل ةبانعب رامع يديصس ةيدلبب
يلاوحل ءايحأ’ا نم ديدعلا يف يئابرهكلا رايتلا
تارامع ناكصس ىناع ىرخأا ةهج نم ،تاعاصس01
ببصسب نينث’ا موي نيرمأ’ا رامع يديصسب لدع

ثيح دعاصصملا فقوتو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
قباوط ددع غل˘ب˘يو م˘لÓ˘صسلا لا˘م˘ع˘ت˘صس’ اور˘ط˘صضا

ىرخأا تارامع دجوتو اقباط61 لدع تارامع
  .قباوط01 اهب

ةيامحلل ةيقيبطت ةروانم
نيزختو عيزوت بكرمبةيندملإ

ةنتابب تاقورحملإ

ةيامحلل لخدتلل ةيصسيئرلا ةدحولا رصصانع ماق
كلذو ،ةيقيبطت ةروانمب ةنتاب ةي’وب ةيندملا

ةقطنملاب تاقورح˘م˘لا ع˘يزو˘تو ن˘يز˘خ˘ت بكر˘م˘ب
هذه ةروان˘م˘لا ل˘خد˘ت ثي˘ح ،ةد˘ي˘صشك ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

فر˘ط ن˘م ر˘ط˘صسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘صصم
،ز˘كار˘م˘لا د˘يد˘ع˘ب ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا

نإا˘˘ف ،ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسحو
ناوعأا ةيزهاج رابتخا ىلإا فدهت هذه ةروانملا
فو˘قو˘لا اذ˘كو ،ثداو˘ح اذ˘ك˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ةيامحلل لخدتلا ناوعأا نيب قيصسنتلا ىدم ىلع
يتلا ،ةصسصسؤوملل يلخادلا نمأ’ا ناوعأاو ةيندملا

يف اهناوعأ’ ىوصصقلا ةيزهاجلا اهتعيبط بلطتت
.ئراط ليجصست لح

امهتم ايكرت ملسست رئإزجلإ
6102 بÓقنإإ ريبدتب

نييكرتلا نمأ’ا ةيريدمو ةيجراخلا ةرازو تفصشك
ةيعادلا ميظنت يف وصضع تملصست ةريخ’ا هذه نأا

وهو ةيرئازجلا تاطلصسلا لبق نم نلوغ هللا حتف
ر˘ي˘بد˘ت˘ب ة˘ي˘كر˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘م˘ه˘ت˘ت يذ˘لا و˘˘صضع˘˘لا
مÓعإ’ا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسو سضع˘˘˘˘˘˘ب تلا˘˘˘˘˘˘قو6102. بÓ˘˘˘ق˘˘˘˘نا
اهرقم عقي ةكرصشل اريدم لمعي مهتملا نأا ةيكرتلا

ىر˘جو ة˘مد˘خ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘ل˘صص ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
نمأÓل هميلصست لبق ةرئاط نتم ىلع لقنو هفيقوت
سصخصشلا نأا ةفيصضم .ةرقنأا ةيكرتلا ةمصصاعلا يف
ة˘م˘ه˘ت˘ب ف˘ي˘قو˘ت ةر˘كذ˘م ه˘ق˘ح˘ب ترد˘صص ،رو˘كذ˘م˘لا
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ح˘ل˘صسم ة˘ي˘با˘˘هرإا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’ا

ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو.«ةرقنأا نمأا ةيريدمل هميلصست
اريتركصس لمعي ناك يذلا ةريونوب طيمرق دعاقتملا لوأ’ا دعاصسملا يصضاملا توأا ةيادب يف تملصس ةيكرتلا تاطلصسلا نأا

.رئازجلا نم هرارف ىلع رهصشأا دعب كلذو ،حلاصص دياق دمحأا لحارلا يبعصشلا ينطولا سشبجلا ناكرأا سسيئرل اصصاخ

ةيباتك ةقباسسم نود يعامتجإلإ نامسضلإ ةسسردم لوخد

يصصصصخت يف ةينورتكلإ’ا اهتباوب ربع نيلجصسملا ةبلطلا ةفاك يعامتجإ’ا نامصضلل ايلعلا ةصسردملا تملعأا
را˘صسم˘لا لد˘ع˘م) ةدا˘ه˘صشلا سسا˘صسأا ىل˘ع م˘ت˘ي˘صس ءا˘ق˘˘ت˘˘نإ’ا نأا ،تن˘م˘جا˘ن˘م˘لا اذ˘كو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ةيا˘م˘ح˘لا نو˘نا˘ق
اهب رمت يتلا ةيئانثتصسإ’ا ةيحصصلا فورظلا ببصسب ،يئاقو ءارجإاك اذهو ةيباتكلا ةقباصسملا لدب (يعماجلا
.دÓبلا

طوطخلإ زواجتي بلاط نب
 هبردم عم ءإرمحلإ

ثد˘ح˘لا ع˘ن˘صصي˘ل ،بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا دا˘˘ع
نيرمأ’ا يناعي يذلاو،40 كلاصش هيدان لخاد يبلصس لكصشب
ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت تف˘˘˘˘صشكو.يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
طوطخلا زواجت ،ناديم˘لا ط˘صسو˘ت˘م نأا˘ب ،ة˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘ي˘مÓ˘عإا
ط˘صسو˘ت˘م ما˘قو.مو˘ب ل˘يو˘نا˘م ه˘بردُ̆م ع˘م ،ار˘خؤو˘م ،ءار˘م˘ح˘˘لا
ينفلا مقاطلا يف لوأ’ا لجرلا نم هبصضغ ءادبإاب ،ناديملا
ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘يد˘˘ب ر˘˘صصن˘˘ع˘˘ل ه˘˘لو˘˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،«ي˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘لا قرزأ’ا »ـل
يذلا وهو ،ةديدجلا هتيعصضو ،يراصسيلا لبقتي ملو.عيباصسأا
جرخو.اغيلصسدنوبلا نم ىلوأ’ا ت’وجلا يف ايصساصسأا كراصش
جئاتنلل ارظن ،هقيرف تاباصسح نم ،ماهنتوتل قباصسلا مجنلا
.نآ’ا دح ىلإا راصصتنإ’ا معط قوذت يف لصشفلاو ةيثراكلا

ةلخن ىلعأاب قلع طق ذاقنإإ
ةنتابب ةكيرب يف

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘صصاو˘˘ي
تÓ˘خد˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا ي˘˘نا˘˘صسن’ا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،تاناويحلا ةدئافل ،ر˘خأ’او ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ةد˘˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا قر˘˘˘ف لوأ’ا سسمأا تما˘˘˘ق ن˘˘˘˘يأا
ىل˘عأا˘ب ا˘ق˘لا˘ع نا˘ك ط˘ق ذا˘ق˘نإا˘ب ،ة˘ك˘ير˘ب˘ب ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا
هب موقت يذلا يناصسنإ’ا لمعلل ادادتما اذهو ،ةلخن

يفو فورظلا ىتصش يف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
رصصنعلا ىلع طقف رصصتقت ’ يتلا ماهملا فلتخم
ةلجصسملا تÓخدتلا فلتخم هتبثت ام وهو ،يرصشبلا
نيممصستملا ذاقنإا ،قئارحلا دامخإاب قلعت ام اميصس
حلاصصم اهيف لخدتت يتلا ماهملا نم اهريغو زاغلاب
.ىلوأ’ا فوفصصلا نمصض ةيندملا ةيامحلا
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ةفاشضإأ ،نيمليفب نأريإأ تكراشش امك

،بر˘غ˘م˘لأ ،ر˘شصم ،نا˘ن˘ب˘˘ل ،ضسنو˘˘ت ى˘˘لإأ
،ا˘˘ي˘˘كر˘˘تو نا˘˘م˘˘ع ة˘˘ن˘˘ط˘˘ل˘˘شس ،قأر˘˘ع˘˘لأ

رايت˘خإلأو ءا˘ق˘ت˘نلأ ة˘ن˘ج˘ل ف˘ششكت˘شسو
ةرهز ةديشسلأ ةشسائرب ة˘م˘ئأد˘لأ ة˘ي˘لود˘لأ
نم لك ةيوشضع و رئأزجلأ نم يماجعلأ
نم يدنكلأ ناملشس نب دمحم ديشسلأ
يوا˘ب بي˘ب˘ح د˘ي˘شسلأو نا˘م˘ع ة˘ن˘ط˘ل˘˘شس
ركاشش قراط ديشسلأو نأريإأ نم دجاشس
نم رونلأ ىملشس ةشسنآلأو قأرعلأ نم
رشصم نم رشصن ءÓع ديشسلأو نأدوشسلأ

ضسنوت نم لي˘عا˘م˘شسإأ نا˘ه˘ي˘ج ة˘شسنآلأو
بر˘غ˘م˘لأ ن˘م د˘ها˘ج˘م د˘م˘ح˘م د˘ي˘شسلأو
موي اشسنرف نم دنأرغ ضساموت ديشسلأو

مÓفألأ ةيوه نع ربمفون62 ضسيمخلأ
زئأوجلأ ىلع ضسفانتلل اهؤواقتنأ مت يتلأ

ةمئأدلأ ةيلودلأ ميكحتلأ ةنجل نلعتشسو

يدوعشسملأ بيعششوبأأ روتكدلأ ةشسائرب

ديشسلأ ن˘م ل˘ك ة˘يو˘شضع بر˘غ˘م˘لأ ن˘م

ديشسلأ و ضسنوت نم يشسلبأرط نأورم

ةيوه نع رئأزجلأ نم حبأرب نيدلأ رون

،ربمشسيد نم حتافلأ موي ةزئافلأ مÓفألأ

ناجرهم يف مÓعإلاب فلكملأ فششكو

ريشصقلأ يلودلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأوبلأ

تايلاعف قÓ˘ط˘نأ ن˘ع ضسا˘فر نا˘م˘ي˘ل˘شس

ا˘ي˘جرو˘ج ة˘يلو˘ب ا˘˘ط˘˘ن˘˘ل˘˘طأأ نا˘˘جر˘˘ه˘˘م

نا˘جر˘ه˘م ع˘م ة˘كأر˘˘ششلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألأ

ريشصقلأ مليفلل يلودلأ ةيمقرلأ ةبأوبلأ

˘مÓ˘فأÓ˘ل ا˘يو˘˘ق أرو˘˘شضح فر˘˘ع يذ˘˘لأو

زئأوجلأ ىلع ضسفانتتشس يتلأ ةيرئأزجلأ

وهو ىرخأأ لود نم مÓفألأ عانشص عم

ملعلأ عم رئأزجلأ يف امنيشسلأ فرششي ام

ا˘ط˘نÓ˘طأأ نا˘جر˘ه˘م م˘ي˘كح˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل نأأ

نم ةنوكتم ةيكيرمألأ ايجروج ةيلوب
ناجرهم ر˘يد˘م ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد د˘ي˘شسلأ
ريشصقلأ مليفلل يلودلأ ةيمقرلأ ةبأوبلأ

قأر˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘كا˘˘شش قرا˘˘ط د˘˘ي˘˘˘شسلأو
يدو˘ع˘شسم˘˘لأ بي˘˘ع˘˘ششو˘˘بأأ رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأو
نأريإأ نم دجاشس يواب بيبح ديشسلأو
ةيمقرلأ ةبأوبلأ ناجر˘ه˘م ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ىلإأ ة˘فا˘شضإأ ر˘ي˘شصق˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘لود˘لأ
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘شضعأأ
ةهج نم ،ةيكيرمألأ اطنÓطأأ ناجرهمل
ةبأوبلأ ناجرهم ميظنت ةئيه رشسي ىرخأأ
ىلعو ريشصقلأ مليفلل يلودلأ ةيمقرلأ

ر˘يد˘م ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد د˘ي˘شسلأ ا˘˘ه˘˘شسأأر
تأرواششملأ دعبو ،ناجرهملأ ضسشسؤومو
ةدوعلأ ناجرهم» ةرأدإأ عم تيرجأأ يتلأ
ىل˘عو ةز˘غ ي˘ف «ي˘لود˘لأ ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلأ

ر˘يد˘م ا˘˘ن˘˘ه˘˘م دو˘˘ع˘˘شس د˘˘ي˘˘شسلأ ا˘˘ه˘˘شسأأر
م˘ل˘ي˘ف˘لأ ى˘ق˘ت˘ل˘م ضسي˘˘ئرو نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لأ
مأربإأ نع ايمشسر نÓعإلأ ينيطشسلفلأ
نيناجرهملأ نيب نواعت و ةكأرشش ةيقافتأ

نلعن فوشس ةيقافتلأ هذهل أديشسجت و
ةطششنألأ و ةيلمعلأ تأوطخلأ نع اقحل
ماقت فوشس يتلأ ةيفاق˘ث˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لأو
.ةكأرششلأ هذه نمشض

:ربمفون ةرود يف ةكراششملا مÓفألا ةمئاق

ديعشس ةفيطل جأرخإأ «ةفرغلأ» مليف1
 لاغتربلأ نم

يميفول بنيز جأرخإأ «ةدقع » مليف2
نأريإأ نم

«emsi» فو˘شص » ي˘ق˘ئا˘˘ثو م˘˘ل˘˘ي˘˘ف3
ضسنوت نم ةيرجح نب ضسنوي جأرخإأ

ينابحر ميرك جأرخإأ » نحشش » مليف4
 نانبل نم

جأرخإأ » ةشصرف ينيطع» يقئاثو مليف5
يزاغنب ايبيل نم دعشس يعرم ميهأربأ

«ليحتشسملأ د˘شض ة˘كر˘ع˘م» م˘ل˘ي˘ف6
 رئأزجلأ نم ةطروغوي ملاح جأرخإأ

ىفطشصم جأرخإأ «ةايح راشسم» مليف7

43:90 رشصم نم قيفو

هدأزأأ جأرخإأ «تنك يتلأ ةأأرملأ » مليف8

9 نأريإأ نم نايميلشس

لÓب جأرخإأ «لوهجملأ وحن » مليف9

35:80 برغملأ نم ليوط

ي˘نو˘ت˘يز جأر˘خإأ «ضسي˘لو˘ك» م˘ل˘ي˘ف01

82:41 رئأزجلأ نم لئأو دمحم

جأرخإأ «ةطرششلأ دشض ةرخشص » مليف11
رئأزجلأ نم ينأودج ليبن

نم دولخ للدم جأرخإأ «لداع» مليف21

42:80 رئأزجلأ

مشساق جأرخإأ «رمحألأ طخلأ » مليف31

63:80 قأرعلأ نم نيكمغ

ةزيول جأرخإأ «يتئأرب متلتق » مليف41

13:20 رئأزجلأ نم يرداق

«ةدوقفملأ ةعطقلأ » يقئاثو مليف51
ةنط˘ل˘شس ن˘م ي˘ششو˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘شسح جأر˘خإأ

25:60 نامع

ا˘ي˘فأر˘غو˘ن˘ثإلأ» ي˘ق˘ئا˘ثو م˘ل˘˘ي˘˘ف61
ن˘م نا˘يو˘غ أد˘ي˘شس جأر˘خإأ «ا˘ي˘ن˘ششيزو˘˘م

15:51 ايكرت
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يف ةليمج» مليف كراششيشس
جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل «كأر˘˘ح˘˘لأ ن˘˘مز
نا˘م˘حر˘لأ د˘˘ب˘˘ع ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

يف ةبانع ةنيدم نم ثأرح
م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ةد˘˘جو نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
ضضر˘ع˘ي˘شس ثي˘ح ي˘برا˘غ˘م˘لأ

ربمفون62 ضسي˘م˘خ˘لأ أذ˘˘ه

مو˘يو Ó˘ي˘ل51:22 ى˘ل˘˘ع

،ءاشسم51:61 ىلع ةعمجلأ
هذه ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ث˘م˘ي˘شسو
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلأ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لأ
م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ جو˘˘تو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلأ
يرئأزجلأ جرخمل˘ل ر˘ي˘شصق˘لأ

ةزئاجلاب ثأرح نامحرلأ دبع
ره˘شش ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ى˘لوألأ
ةز˘ئا˘ج˘˘ب ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ل˘˘ير˘˘فأأ

ةيقئاثولأ ةر˘يز˘ج˘لأ ة˘ق˘با˘شسم
قوفت ثيح ريشصقلأ م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل

ةقباشسملأ يف مليف004 ىلع

رئأزجلأ فرششو ةلود03 نم
أذ˘˘ه ي˘˘ف ف˘˘˘ير˘˘˘ششت ن˘˘˘شسحأأ
،مخشضلأ يئامنيشسلأ ثدحلأ

ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ي˘˘˘ف ر˘˘˘ششن م˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
ةريزجلأ ـب ةشصاخلأ بوتويلأ
رهشش فشصتنم يف ةيقئاثولأ

ةليمج» مليف طلشسيو ،ضسرام
ءو˘شضلأ «كأر˘ح˘˘لأ ن˘˘مز ي˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا˘˘خ تا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع

نود زوج˘ع ي˘هو «ة˘ل˘ي˘م˘ج»
ة˘˘˘قزأأ ي˘˘˘ف ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت ىوأا˘˘˘˘م
ةميد˘ق˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ عرأو˘ششو
يف تدجو يتلأو ةبانع يف
ىرج يذلأ يبعششلأ كأرحلأ
ضسفنتم ةباثم˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف
ي˘ف˘ششت˘ل نا˘˘كمو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ر˘يو˘شصت م˘ت د˘قو ،ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘غ

7 هتد˘مو ي˘ق˘ئا˘ثو˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘لأ

عرأوشش يف ينأوث5و قئاقد
بل˘˘˘ق ن˘˘˘مو «مرأد ضصÓ˘˘˘˘ب»
م˘ت ن˘˘يأأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ كأر˘˘ح˘˘لأ
«ةليمج» ـل ع˘طا˘ق˘م ر˘يو˘شصت
اهنأأ مليفلأ يف تفششك يتلأ

د˘˘شض عرا˘˘ششلأ ى˘˘لإأ تجر˘˘˘خ

لجأأ نمو «ةرقحلأ«و ملظلأ
نوكلمي ل نيذلأ ضصاخششألأ
تثدحتو ،اهلثم «ةليل ءاششع»
تناك ثيح اهتايح نع اشضيأأ

اهجوز ةا˘فو د˘ع˘بو ة˘جوز˘ت˘م
ا˘˘˘هد˘˘˘لأو ه˘˘˘جوز ا˘˘˘ه˘˘˘تدر˘˘˘ط
،عراششلأ يف اهشسفن تدجوو
تÓيولأ تناع اهنأأ تفاشضأأو

درششتلأ نم ةنشس51 ةليط
ن˘م عرا˘˘شصت ا˘˘ه˘˘نأأ تد˘˘كأأو
هجو يف فقتو ضشيعلأ لجأأ
رطشضت ثيح ايموي رطاخملأ
نا˘˘ي˘˘حألأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ي˘˘ف
نم برقلاب ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘ل ءا˘شضق˘ل
ل ي˘˘كل ة˘˘طر˘˘˘ششلأ ز˘˘˘كأر˘˘˘م
،هور˘˘˘˘كم يأل ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
نز˘˘حو ةرأر˘˘م˘˘˘ب تثد˘˘˘ح˘˘˘تو
˘مÓ˘حأأ يأأ كل˘˘مأأ ل«:ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق
ططقلأ مه ايلاح يئاقدشصأأو
ل كل˘˘˘˘˘˘˘مأأ لو بÓ˘˘˘˘˘˘˘˘كلأو
«بي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ح لو بحا˘˘˘˘˘˘˘شص
نزحيشس نم اشضيأأ تلءاشستو
،ا˘˘ه˘˘تا˘˘فو د˘˘ن˘˘˘ع ي˘˘˘كب˘˘˘ي وأأ

ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘ل ا˘˘شضيأأ تقر˘˘˘ط˘˘˘تو
تناك ثيح اهل تعقو ةريرم
متو تاني˘ع˘شست˘لأ ي˘ف ي˘ن˘غ˘ت
دي ىلع اه˘تا˘ق˘يد˘شص لا˘ي˘ت˘غأ
ة˘˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف با˘˘˘˘هرإلأ
ىلع اهربجأأ ام وهو ءأدوشسلأ
ءا˘ن˘غ˘لأ لا˘ج˘م ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘بلأ
ن˘م ا˘هد˘ل˘ج˘˘ب و˘˘ج˘˘ن˘˘ت ي˘˘كل
 .باهرإلأ

 ربمفون ةرود ريشصقلا مليفلل يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

نيطصسلف يف ةزغ نم «يلودلأ يئامنيصسلأ ةدوعلأ ناجرهم» عم ةكأرصش ةيقافتأ ىلع عيقوتلأو ةيوق ةيرئأزج ةكراصشم

 ثارح نامحرلا دبع جارخإا نم

«كأرحلأ نمز يف ةليمج» مليف
 يبراغملأ مليفلل ةدجو ناجرهم يف كراصشي

ةنماثلا ةعبطلا تزيمتو ،ةلود11 نم امليف61 ةكراششم تفرع ثيح ربمفون ةرود يف ةكراششملا مÓفألا ةمئاق نع ريشصقلا مليفلل يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ميظنت ةئيه تنلعأا
 .ريشصقلا مليفلل يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم يف ةرم لوأل ايبيلو لاغتربلا نم لك ةكراششم ىلإا ةفاشضإا ،مÓفأا5 ـب تكراشش يتلا رئازجلل ةيوق ةكراششمب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

ةفاقثلأ رابخأأ9416ددعلا0202 ربمفون52 ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com

«وللب ريهز» بيصصنت
 ةفاقثلأ ةرأزو يف ةباينلاب اماع انيمأأ

بيشصنت ىلع ةرأزولأ رقمب نونفلأو ةفاقّثلأ ةريزو ،ةدود نب ةكيلم تفرششأأ
،ةريزولأ تهّون ،بيشصنّتلأ مشسأرم لÓخو ،ةباينلاب اماع انيمأأ ،وللب ريهز
،ةماعلأ ةنامألأ ماهمب هفيلكت ةرتف لÓخ دوليم ميكح هب ماق يذلأ لمعلاب
لمعلأ ةلشصأومل هتعدو ،ديدجلأ ةباينلاب ماعلأ نيمألأ ةءافك ىلع تنثأأو
،وللب ريهز ،ةباينلاب ديدجلأ ماعلأ نيمألأ برعأأو ،ةرّطشسملأ فأدهألأ ديشسجتل

ثيثحلأ هي˘ع˘شس أد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘ب ي˘ظ˘ح ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ّث˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘يزو˘ل˘ل هر˘كشش ن˘ع
¢eÉjÉ.S.ةقلاعلأ لكاششملل لولحلأ داجيإأ لجأأ نم لمعلأ ةلشصأومل
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بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م و˘˘˘˘سضع ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ
ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ
لوله˘ب را˘م˘ع مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل

ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘ف
ا˘ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘لأ
ةركل ةيلود˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ
ق˘˘ح ي˘˘ف ““ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف““ مد˘˘˘ق˘˘˘لأ

يسشاغلم˘لأ ““فا˘ك˘لأ““ صسي˘ئر
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل د˘˘م˘˘حأ د˘˘˘م˘˘˘حأ
أذ˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘عذ’ تأدا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإأ
ثدحت˘م˘لأ لا˘قو ،ر˘ي˘خ’أ

ة˘ي˘مÓ˘عأ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف
يذ˘لأ ثد˘ح˘لأ ىل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م
لد˘ج˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ ع˘ن˘˘سص
˘مد˘ق˘لأ ةر˘ك ىو˘ت˘سسم ىل˘˘ع

د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأأ““ :ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف’أ
يأأ قيطي نكي مل ،دمحأ
،ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م ءي˘˘سش

يأأ ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح
ة˘ب˘قا˘ع˘م ل˘جأأ ن˘م ة˘سصر˘ف
:فا˘سضأأو ،““ا˘ه˘ل˘ث˘م˘ي ا˘˘م ل˘˘ك

˘˘ما˘˘˘ق ن˘˘˘م ،مو˘˘˘لأأ ا˘˘˘ن˘˘˘ه ا˘˘˘نأأ““
نع ةئيسس ةروسص لاسصيإاب
د˘م˘˘حأأ د˘˘م˘˘حأ’ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

،فاكلأ مرهل هلوسصو ذنم
نمع ثدحتأأ نأأ ديرأأ ’و
دق˘ل““ :ل˘سصأوو ،““أذ˘ه˘ب ما˘ق
لماعتي هنأاب ،ظحÓن انك
ذنم ةئيسس ةقير˘ط˘ب ا˘ن˘ع˘م
نكي مل هنأأ مغر ،موي لوأأ

ر˘مأأ أذ˘هو ،Ó˘سصأأ ا˘ن˘˘فر˘˘ع˘˘ي
:ع˘با˘تو ،““ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ف˘˘سسؤو˘˘م
ن˘م أر˘ي˘ث˘ك ا˘نأا˘جا˘ف˘ت د˘ق˘˘ل““

مت نآ’أ نكلو ،هتافرسصت
ه˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘م ن˘˘˘م ه˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘˘سسإأ

،““اهيراجمل دوعتسس هايملأو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ترر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
،م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأو تا˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأ’أ

ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘لود˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’ا˘˘ب
فا˘˘ق˘˘˘يإأ ،““ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف““ مد˘˘˘ق˘˘˘لأ
د˘م˘حأ د˘م˘حأأ ي˘سشا˘˘غ˘˘ل˘˘م˘˘لأ

يقيرفإ’أ داحت’أ صسيئر

تأونسس5 ةد˘م˘ل ،““فا˘ك““
طا˘˘سشن يأأ ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م ن˘˘˘ع
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘كأأو ،ي˘˘سضا˘˘ير
لوأ ا˘ه˘ل ي˘˘م˘˘سسر نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

د˘˘م˘˘حأ د˘˘م˘˘˘حأأ نأا˘˘˘ب ،صسمأ
ةيلام تافلاخم يف طقسس

ىلإأ7102 نيب ةرتفلأ يف

يف قيق˘ح˘ت˘لأ م˘تو9102
مت ىواكسشو تاماهتأ ةدع
ترر˘قو ،هد˘سض ا˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت
صسي˘˘ئر فا˘˘ق˘˘يإأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ

عم ،تأونسس5 ةدمل فاكلأ

002 دأدسسب ايلام هتبقاعم

،ير˘˘˘سسيو˘˘˘˘سس كنر˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘لأأ

،(ر’ود ف˘˘لأأ022 و˘ح˘ن)
صسي˘˘ئر˘˘ل ق˘˘ح˘˘˘ي ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك

06 لÓ˘خ م˘ل˘ظ˘ت˘لأ فا˘ك˘˘لأ

ح˘ب˘سصأأو ،رأر˘ق˘لأ ن˘م ا˘˘مو˘˘ي
أديعب رأر˘ق˘لأ أذ˘ه˘ب د˘م˘حأأ

ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ،فا˘˘˘ك˘˘˘لأ ةرأدإأ ن˘˘˘ع
ل˘˘ك˘˘سشب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘سشي
ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لأ تقؤو˘˘˘˘˘˘م
يرا˘˘˘˘˘˘موأأ تنا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘˘˘˘ك
صسي˘˘˘ئر صضر˘˘˘˘م فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ل
،انورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب فا˘ك˘لأ

اسضيأأ فاكلأ صسيئر جرخو
ةسسائر تاباختنأ قابسس نم
يذلأ ،ي˘ق˘ير˘فإ’أ دا˘ح˘ت’أ
ي˘˘عا˘˘بر˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘سصح˘˘˘نأ
ا˘˘˘مو˘˘˘نأأ كا˘˘˘ج يرأو˘˘˘ف˘˘˘يإ’أ

صساكول يقيرفأأ بونجلأو
ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلأو ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘سستو˘˘˘م
رو˘˘˘ها˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سس ن˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسغوأأ

د˘لو د˘م˘حأأ ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘˘لأو
صسي˘˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘˘˘كو ،ىي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي
ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ
ن˘يد˘لأ ر˘ي˘خ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل
تقو يف ربع دق يسشطز
ه˘ئا˘ي˘ت˘سسأ ن˘ع ا˘سضيأ ق˘با˘سس
دمحأ دمحأأ يسشاغلملأ نم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ه˘ترأدأ ة˘ق˘ير˘طو
د˘˘كأ ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’أ

ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘سشطز
ن˘ل ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نأا˘˘ب أر˘˘خؤو˘˘م
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘سص ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت
““فاكلأ““ ةسسائر تا˘با˘خ˘ت˘نأ
يهو ،يسشاغلم˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت
،نيلمت˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لأ

تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’أ نأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
صسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘˘م
.لبقملأ

 ““فاــــــفلا““ نم بــــــلطي يصضاــــــملب
 لاــــــغصشأ’ا مدــــــقت ةــــــعباتم

 يقارــــــبو نارــــــهو يبــــــعلم يف

ربكأ دصح انفدهو ةريبك ةيصخشب عتمتي ييلوبنوم“ :روليد
”طاقنلا نكمم ددع

نم11 ةلوجلأ تاسسفانم نمسض ،غروبزأرتسس يدان باسسح ىلع ققحملأ راسصتن’اب هتداعسس نع ،ييلوبنوم يدان مجاهم روليد يدنأأ برعأأ
:صصوسصخلأ أذهب يرئأزجلأ يلودلأ حرسص ثيح ،ةمسساح ةرير˘م˘ت˘ل ه˘م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘سست تد˘ه˘سش ة˘ه˘جأو˘م ي˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ
دعب““ :ةنسس92 بحاسص لسصأويل ،““ةريبك ةيسصخسشب عتمتي ييلوبنوم نأأ انتبثأأ اننكل ،قÓطإ’أ ىلع ةلهسس نكت مل غروبزأرتسس ةهجأوم““

مجن متتخيل ،““انحلاسصل رومأ’أ مسسحن ىتح انتأدوهجم ةفعاسضمل انعفد حجن بردملأ نكل ،انلأوحأأ نسسحأأ يف نكن مل ىلوأ’أ ةلحرملأ ةياهن
صش.م.““طاقنلأ نم نكمم ددع ربكأأ دسصح ةلواحمو ،ةيكمانيدلأ هذه ىلع ظافحلأ وه انفده““ :““رسضخلأ““
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ءا˘سسم ا˘ف˘ي˘سض ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ل˘˘ح˘˘ي
،ينانوي˘لأ صسو˘كا˘ي˘ب˘م˘ي˘لوأأ ىل˘ع ،مو˘ي˘لأ

نم ةثلاثلأ ةعومجملأ تايرابم نمسض
نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ثي˘˘ح ،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود
صضاير نيب يرئأزج مأدسص ةهجأوملأ

نيذلأ ي˘نأدو˘سس ي˘بر˘ع˘لأ لÓ˘هو زر˘ح˘م
ىلوأ’أ ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘بوروأأ نو˘˘ه˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘سس

ي˘ف ىو˘ق’أو م˘هأ’أ ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ ن˘˘م˘˘سض
زرحم صضاير ءاقفر ردسصتيو ،ملاعلأ
نم طاقن ة˘ع˘سست د˘ي˘سصر˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

ي˘ف و˘هو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘˘م تأرا˘˘سصت˘˘نأ ة˘˘ثÓ˘˘ث
ل˘هأا˘ت˘لأ ن˘م˘˘سضي ىت˘˘ح زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح

يدانلأ هجأوي نيح يف ،يئاهنلأ نمثل
لا˘˘ح ي˘˘ف جور˘˘خ˘˘لأ ر˘˘ط˘˘خ ي˘˘نا˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لأ

ر˘ب˘عو ،ةد˘يد˘ج ة˘م˘يز˘˘ه يأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
هتداعسس نع زرحم صضاير رسضخلأ دئاق
لÓ˘ه ه˘˘ن˘˘طأو˘˘م ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ب ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ
صسأا˘ك ة˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘نأدو˘˘سس ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

ه˘˘˘نأو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود
ببسسب ينطولأ بختنملأ يف هدقتفي

ةريخأ’أ تاسصبرتلأ نع ينأدوسس بايغ
ة˘ق˘فر ه˘ل ةرو˘سص ر˘سشن زر˘ح˘م ،ر˘سضخ˘ل˘ل
ين˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ صصي˘م˘ق˘ب ي˘نأدو˘سس

،““كوبسسياف““ يف يمسسرلأ هباسسح ىلع
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف بع’

اي»:ةرابع˘ب ةرو˘سصلأ ق˘فرأأ يز˘ي˘ل˘ج˘ن’أ
لÓ˘ه ي˘خأأ ة˘ه˘جأو˘م˘ب ةدا˘ع˘سس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
،““ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأأ يرود ي˘˘˘ف ي˘˘˘نأدو˘˘˘سس
تفر˘ع د˘ق با˘˘هذ˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م تنا˘˘كو
يزيلجنإ’أ يتيسس رتسسسشنام قيرف زوف
يدا˘ن ر˘ئأّز˘لأ ىل˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ِب
صضاير كراسشو  ،ينانويلأ صسوكايبملوأأ

لبق ،ةهجأوملأ كلت يف ايسساسسأأ زرحم

،96 ـلأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ ي˘˘ف لد˘˘ب˘˘ت˘˘سس˘˘˘ُي نأأ
““يوامّسسلأ قرزأ’أ““ هقيرف ناك اهنيحو
.رفسص˘ِل فد˘ه˘ِب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ ي˘ف ا˘مّد˘ق˘ت˘ُم
لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘لأ م˘جا˘ه˘م˘لأ ل˘خد ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
ي˘ف Ó˘يد˘ب نأد˘ي˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘سضرأأ ي˘˘نأدو˘˘سس

هقيرف ناك اه˘ن˘ي˘حو،58 ـلأ ةق˘ي˘قد˘لأ
ي˘ف ا˘ف˘ّل˘خ˘ت˘ُم ي˘نا˘نو˘ي˘لأ صسو˘كا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأأ
كلت تناكو ،ةفيظن ةيئانثِب ةجيتنلأ
عم ينأدو˘سس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘ل˘ل ةأرا˘ب˘م لّوأأ

ن˘˘˘م˘˘˘˘سض  صضي˘˘˘˘بأ’أو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حأ’أ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
مسسوملل ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر ةسسفانم
ديزملاب ىظحي نأ يف لمايو ،ديدجلأ

املع ،مويلأ ةهجأوم يف قئاقدلأ نم
ذنم ايسساسسأ ةكراسشملل حسشرم ريغ هنأ

 .ةيأدبلأ

فوفصص نع بيغي ينيعبصس نب
 انوروك ببصسب خابدÓغنصشنوم

يدا˘˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسي ،ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘نا˘م˘لأ’أ خا˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب

ينأركوأ’أ كسستي˘نود را˘ت˘خا˘سش ه˘ف˘ي˘سض
ن˘م ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ تا˘يرا˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ثيح ،بوروأأ لاطبأأ يرود تاسسفانم
يرئأز˘ج˘لأ ع˘فأد˘م˘لأ بي˘غ˘ي نأأ بق˘تر˘ي
ه˘ت˘˘با˘˘سصإأ بب˘˘سسب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مأر
ىرجأأ ثيح ،انوروك صسوريفب أرخؤوم
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإأ تد˘˘˘˘كأأ صصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لأ

بع˘ل ن˘م ه˘مر˘خ˘ي˘سس يذ˘لأ صسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ينيعبسس نب بايغ مغرو ،مويلأ ءاقل
قيقحتل حسشرم يناملأ’أ يدانلأ نأأ ’إأ

لهأاتلأ نم رثكأأ بأرتق’أو ديدج زوف
ة˘ط˘بأر ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ن˘م˘ث˘لأ رود˘لأ ىلإأ
ن˘˘˘ي˘˘˘مأد˘˘˘سصلأ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،ا˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ
د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘مأأ ن˘˘ي˘˘يو˘˘ق˘˘لأ

ةسسماخلأ ني˘ت˘لو˘ج˘لأ ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نأو
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ىق˘ب˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘سسدا˘˘سسلأو
تا˘˘˘با˘˘˘سسح˘˘˘لأ ل˘˘˘كو ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف نا˘˘˘كو .ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
را˘ت˘خا˘سش ح˘سست˘كأ د˘ق خا˘بدÓ˘غ˘ن˘˘سشنو˘˘م
ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘نأر˘˘˘˘كوأ’أ كسست˘˘˘˘ي˘˘˘˘نود
،(6-0) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘ي˘نأر˘˘كوا˘˘ب با˘˘هذ˘˘لأ

ا˘ي˘ل˘ي˘ب ن˘سسح˘لأ ن˘م ل˘ك فأد˘˘هأ ل˘˘سضف˘˘ب
(كيرتاه) فأدهأأ ةثÓث لجسس يذلأ

لجسسو،87و62و8 قئا˘قد˘لأ ي˘ف
ير˘ي˘˘لا˘˘ف ىر˘˘خأ’أ ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ فأد˘˘هأ’أ

ي˘ف أا˘ط˘خ˘لا˘ب ،را˘ت˘خا˘سش بع’ ،رأد˘نو˘˘ب

يمأرو71 ةقيقدلأ يف هقيرف ىمرم

صسر’و44 ةقيقدلأ يف ينيعبسس نب

كلميو،56 ةقي˘قد˘لأ ي˘ف لد˘ن˘ي˘ت˘سس

ةرأد˘سص ي˘ف طا˘ق˘ن5 خابدÓجن˘سشنو˘م
راتخاسش ديسصر نأ نيح يف ، بيترتلأ

ةقفر ثلاثلأ زكرملأ يف طاقن4 دنع
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘˘ب يا˘˘˘ن نا˘˘˘كو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ةبا˘سصإأ ن˘ل˘عأأ د˘ق نا˘ك خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
انوروك صسوري˘ف ىود˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب
هسصحف جئاتن روهظ بقع، دجتسسملأ

ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإأ غرو˘˘˘ب˘˘˘سسغأأ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘˘جإأ بسسحو
رجحلأ ةرتف ناف انوروك يف صسوريفلأ

اميف، Óماك اموي41 لسصت دق يحسصلأ
ي˘ف كلذ ل˘ب˘ق ةدو˘ع˘لأ بعÓ˘ل˘ل ن˘ك˘˘م˘˘ي

ق˘˘˘˘فو صضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م صصل˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘ح
رهظو كلذ نم لقأأ ةرتف يف ليلاحتلأ

هباسسح˘ب““ يرو˘ت˘سس““ ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ ل˘˘˘سصأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
لثمتت ةيده هيقلت بقع ““مأرغتسسنأ““

،″5 نسشياتسسيÓب““ باعلأ’أ ةسصنم يف
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بأ نأأ ود˘˘ب˘˘يو
ل˘جأأ ن˘م كلذ ىل˘ع أر˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘ت˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘سس
هذه Óيوط نوكيسس يذلأ غأرفلأ تقو
يف أدرفنم نوكيسس هنأأو ةسصاخ ةرملأ

ن˘م˘سض صصا˘خ˘سشأ’أ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ه˘ت˘فر˘˘غ

لوا˘˘ح˘˘ي˘˘سسو ي˘˘ح˘˘˘سصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ ةر˘˘˘ت˘˘˘ف

ةسصنم لÓخ ن˘م ه˘سسف˘ن ن˘ع ه˘ي˘فر˘ت˘لأ

ينو˘سس ة˘كر˘سش ا˘ه˘ت˘حر˘ط ي˘ت˘لأ با˘ع˘لأ’أ

ا˘˘جأور فر˘˘ع˘˘تو قأو˘˘سسأ’أ ي˘˘ف أر˘˘خؤو˘˘˘م

مدقلأ ةرك موجنو نيبع’ نيب أريبك

 .ةيملاع قرف ةدع يف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لهأاتلا نع اثحب ينادوصس يبرعلا يقÓي زرحم
ابوروأ لاطبا ةطبار

نذؤوملأو ظيفحلأ دبع تعجرتسسأ امدعب /رئأزجلأ ةيدولوم

 ةثعبلل اصسيئر فوعو نينيبلا ىلإا مويلا ةحيبصص لاحرلا دصشت ةليكصشتلا
مويلأ ةحيبسص رئأزجلأ ةيدولوم قيرف ةثعب رداغت نأأ بقترملأ نم
““وفون وتروب““ ةنيدم بوسص ،ةرسشاعلأ ةعاسسلأ دودح يف ءاعبر’أ
ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘سصا˘خ ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ىل˘ع ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لأ
يل˘ع د˘ي˘سس ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ ة˘ث˘ع˘ب˘لأ صسأأر˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘ل

ةيدولو˘م ق˘ير˘ف ة˘ث˘ع˘ب ءا˘سضعأأو و˘ب˘ع’ ىر˘جأأ ،كلذ ل˘ب˘قو ،فو˘ع
كلذو ،صسمأأ لوأأ ،انوروك صسوريف نع فسشكلل ليلاحت ،رئأزجلأ

رودلأ تاهجأوم ىلوأأ صضوخل ،نينب ىلإأ رفسسلأ نم ةعاسس84 لبق
تبسسلأ ،وغروب يد زلفاب دسض ،ايقيرفإأ لاطبأأ يرودل يديهمتلأ
،ن˘ي˘ن˘ب ىلإأ ا˘ه˘لو˘سصو د˘ع˘ب ة˘يدو˘لو˘م˘لأ ة˘ث˘ع˘ب ع˘سضخ˘ت˘˘سسو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

لقأ’أ ىلع ةعاسس84 لبق ،ءابولأ نع فسشكلل ةديدج تأرابتخ’
مدقلأ ةركل يقيرفإ’أ داحت’أ تاميلعتل اقفو ،ةهجأوملأ دعوم نم
صسمأأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف ىر˘˘جأأ ،ر˘˘خآأ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو ،““فا˘˘ك““

تدهسش ثيح ،ةأرابملل دأدعتسس’أ راطأ يف نيتيبيردت نيتسصح
د˘ب˘ع م˘جا˘ه˘م˘لأ م˘هزر˘بأو ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ةدو˘˘ع ة˘˘سصح˘˘لأ
نيرسضاح انوكي نأ رظتنملأ نم نيذللأ ،نذؤوملأ هليمزو ظيفحلأ

صسمأ لوأ راهنل ةيبيردتلأ ةسصحلأ تدهسش نيح يف ،ةلحرلأ يف
هجرخي نأأ دعبتسسملأ نم هنأأ ريغ ،ةباسصإÓل يوÓلأ دبع صضرعت
.مويلأ نينيب ىلإأ لقنتلاب ينعملأ دفولأ ةمئاق نم زيغن بردملأ

 ءاقللا ةرادإ’ يراوفيا ميكحت مقاط نيعت ““فاكلا»

يف لبقملأ تبسسلأ ءاسسم ةرظتنملأ ةأرابملل يرأوفيأ ميكحت مقاط مدقلأ ةركل ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ تنيع ،ىرخأأ ةهج نم
زلفاب هفيسضمو رئأزجلأ ةيدولوم نيب يرئأزجلأ تيقوتلاب ءاسسم ةسسماخلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب لوغيد لراسش بعلمب وفون وتروب
وهف عبأرلأ مكحلأ امأأو ،أراتأو وحونو ناموديأ نانيبأوك يئانثلأ ةدعاسسمب يغنات كيرتاب ةحاسسلأ مكح ءاقللأ ريديسسو ،ينينيبلأ
.يسسوناسس يريجينلأ وهف ءاقللأ ظفاحم نأأ نيح يف ،وكنيسس ونوفنايب رمأ’أ قلعتيو يرأوفيأ اسضيأأ

ديلو.ف

ةرشابم ريغ ةقيرطب

 ““فاكلا““ سسيئر ةبقاعمب اهحايترا نع ربعت ““فافلا““

 فيطسس قافو

 بقرتي يفياطصسلا عراصشلاو دامتع’ا ىلع لوصصحلا فلم عدوي يف’ لامك
نأأ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو تي˘˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأأ
عدوأأ دق ،يف’ لامك يواهلأ يدانلل ديدجلأ صسيئرلأ

،ةيلحملأ تاطلسسلأ ىدل دامتع’أ ىلع لوسصحلأ فلم
يدانلأ صسأأر ىلع هماهم ةرسشابم هل ىنسستي ىتح أذهو
دوسستو ،نكمم تقو برقأأ يف ةينوناق ةروسصب يواهلأ

نهأرلأ تقولأ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ““صسنا˘ب˘سسو˘سس»و بقر˘ت ة˘لا˘ح
دا˘م˘ت˘عأ ف˘ل˘م لو˘ب˘ق صصو˘سصخ˘ب ،ق˘ير˘ف˘لأ ط˘ي˘ح˘م ىد˘ل
تاقيقحتلأ نم ءاهتن’أ ةياغ ىلإأ أذهو ،يف’ صسيئرلأ
فو˘خ˘ت˘يو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘تور˘لأ
قبسسأ’أ صسيئرلأ ويرانيسس رركتي نأأ نم قافولأ راسصنأأ
لامك ديدجلأ صسيئرلأ عم ةيافلح دهف يواهلأ يدانلل

لبق صسيئرك رهسشأأ ةدعل لمع ةيافلح نأأ ةسصاخ ،يف’
نم هدامتعأ فلم صضفر فاطملأ ةياهن يف ررقتي نأأ

يفو ،تاظفحتلأ صضعب ببسسب ةيلحملأ تاطلسسلأ فرط
ولفرد ،ي˘فأو˘ع˘ل ،ط˘ي˘ن˘ح˘ج ي˘عا˘بر˘لأ عر˘سش ،ر˘خآأ قا˘ي˘سس
نم مهل حونمملأ صصاخلأ جمانربلأ قيبطت يف صشابربو

،يبطلأ م˘قا˘ط˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ فر˘ط
تقو بر˘قأأ ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإأ ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م أذ˘˘هو
يف روكذملأ يعابرلأ ةكراسشم نأأ لوقلأ نكميو ،نكمم

نم مهل دعملأ جمانربلأ عم مهبواجت ىدمب رثكأأ ةطبترم ىقبتو ،ةدكؤوم ريغ ةلوطبلأ حاتتفأ يف تبسسلأ موي ةمسصاعلأ داحتإأ ةأرابم
 .داحتإ’أ ةأرابمب يعابرلأ أذه قاحل يف لمأاي يذلأ ينفلأ مقاطلأ فرط

 بيجن.ج

 نيعلأ مامأأ ديدجلأ رثعتلأ بقع

طغصضلاو ظحلا ءوصس يكتصشي يركز
 يدوعصسلا يرودلا يف هيلع دادزي

قير˘ف برد˘م ير˘كز ن˘يد˘لأ رو˘ن ير˘ئأز˘ج˘لأ برد˘م˘لأ د˘ق˘ت˘ع˘ي
مسسوملأ قÓطنأ ذنم هقيرف دناعي ظحلأ نأاب يدوعسسلأ كمسض

ني˘ب˘ع’ كل˘م˘ي ن˘ي˘ع˘لأ ق˘ير˘ف نأأ ىلإأ أر˘ي˘سشم ي˘لا˘ح˘لأ يور˘ك˘لأ
ىو˘ت˘سسم˘لأ قرا˘ف ي˘ف ر˘ه˘ظ ا˘م و˘هو ،لا˘ع زأر˘ط ن˘م ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م

ةراسسخلأ كمسض ىقلتو ،صسمأ لوأ امهعمج يلأ ءاقللأ لÓخ
مامأأ ،نيفرتحملل ناملسس نب دمحم صسأاك يرود يف ةعبأرلأ

،نيق˘ير˘ف˘لأ تع˘م˘ج ي˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف،2-0 نيعلأ هف˘ي˘سض
دمحم صسأاك يرود نم5ـلأ ةلوجلأ باسسحل ،يسضاملأ نينثإ’أ

لئاسسو˘ل ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ير˘كز لا˘قو ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل نا˘م˘ل˘سس ن˘ب
تايرابملأ يف ةزيمم تايوتسسم انمدق“ :ةيدوعسسلأ مÓعإ’أ
أذهو ،اهيف راسصتن’أ قيقحت يف قفون مل اننكل ،ةيسضاملأ

هأوتسسم ةمق يف قيرفلأ نكي مل““ :فاسضأأو ،““مدقلأ ةرك لاح
ىعسسنو ،ةيسضاملأ تايرابملأ صسكع ىلع ،نيعلأ ةأرابم يف
ول يذلأ يدرفلأ بعللأ نع داعتب’أو يعامج لكسشب بعلل
يبعÓب يرئأزجلأ بردملأ داسشأأو ،““رسصتنن نل هيلع اندمتعأ

عنسصت ةزيمم تايناكمإأ نوكلمي مهنأأ ىلع أدكؤوم ،نيعلأ قيرف
م˘يد˘ق˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسيو ،لا˘ع زأر˘ط ن˘مو بع˘ل˘م˘لأ ي˘ف قرا˘ف˘لأ
بلاط ،هثيدح مات˘خ ي˘فو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘فا˘سضإ’أ

تقولأ عيسضي يذلأ صسرا˘ح˘لأ ح˘ن˘م˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ما˘ك˘ح ير˘كز
ل˘جأأ ن˘م ه˘ل˘ع˘ف رر˘ك˘ي ’ ىت˘ح ،ةر˘سشا˘ب˘م ءأر˘ف˘سصلأ ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لأ
ا˘هد˘سسف˘ي ه˘يأأر بسسح˘ب ي˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ي˘ف ن˘سسح˘ت˘˘لأ
.تقولأ ةعاسضإاب صسأرحلأ
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رسضخلأ ريهامج ىلع ترطيسس يتلأ ريطاسسأ’أ ىدحإأ نم صصلختلل يسضاملب لامج ينطولأ بردملأ ىعسسي
ن˘ي˘م˘سسو˘م˘لأ رأد˘م ىل˘ع ةز˘ي˘م˘م تا˘يو˘ت˘سسم ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ مد˘قو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ةر˘سشع˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ لÓ˘˘خ

ةيدولأ تايرابملأو تاقباسسملأ فلتخم يف ةأرابم22 رأدم ىلع ةميزه يأ’ صضرعتلأ مدعل هتداق ،نييسضاملأ
““ركاسشت ىفطسصم““ بعلم ،يرئأزجلأ بختنملل ةميزه Óلأ ةلسسلسس تدهسش يتلأ بعÓملأ نيب نمو ،ةيمسسرلأو
تأونسسلأ لÓخ ينطولأ بختنملأ تأراسصتنأ ملاعم مهأأ دحأأ ةيرئأزجلأ ريهامجلأ هربتعت يذلأو ،ةديلبلاب
يسضاملب نإاف ،كلذ نم مغرلأ ىلعو ،قلأاتلل رسضخلأ تداق يتلأ تاطحملأ مهأ دهسش دق هنأأو ةسصاخ ،ةريخ’أ

ريثي ام وهو ،هتآاسشنمو هبسشع ةيعون يدرتو همجح رغسصل أرظن ،بعلملأ أذه ىلع بعللأ نع فقوتلل ىعسسي
يهو ،ةديلبلأ ةنيدم بعلم ةروطسسأأ ةحسصب نييرئأزجلأ نم ريثكلأ دقتعيو ،ةيرئأزجلأ ريهامجلأ بأرغتسسأ
مÓسستسس’أ صضفري يسضاملب ،ةيرئأزجلأ ةميزه Óلأ ةلسسلسس يف اهرودو ،““دورولأ ةنيدم““ مسساب فرعت يتلأ
بعلم يف لاغسشأ’أ روطت ةعباتمب ““فاف““ مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ بلاط ثيح ،ةروطسسأ’أ كلتل
نأأ يف يرئأزج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ برد˘م˘لأ بغر˘يو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ي˘ف د˘يد˘ج˘لأ ي˘قأر˘ب بع˘ل˘م كلذ˘كو د˘يد˘ج˘لأ نأر˘هو
،ىوتسسم ىلعأأ ىلع بسشعلأ نوكي نأأ ىلع ،ةريبكلأ بعÓملأ يف ةلبقملأ تايرابملأو تابيردتلأ صضوخي
،تأراسصتن’أ قيقحتل نيبعÓلأ ةيزهاجو ،ينأديملأ عقأولأ لÓخ نم يتأات تأراسصتن’أ نأاب يسضاملب ىريو
ةخسسنلأ ىلإأ لهأاتلأ نمسض دق يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ نأأ ركذي ،ىرخأأ ةيروطسسأأ بابسسأأ يأ’ صسيلو
يف9102 ماع هخيرات يف ةيناثلأ ةرملل هدسصح يذلأ هبقل نع عفأديل ،ةيقيرفأ’أ ممأ’أ صسأاك نم ةلبقملأ

.ةنسس92 رمتسسأ بايغ دعب رسصم
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ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘فأد˘˘م لأز˘˘ي ’
ي˘ف ن˘ير˘مأ’أ ي˘نا˘ع˘ي ير˘م˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
د˘يد˘ج˘لأ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘سص
،ةكراسشملأ ن˘ع هدا˘ع˘ت˘بأ بب˘سسب ،نو˘ي˘ل

قباسسلأ يدوعسسلأ بابسشلأ يدان بع’
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘خ نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل ىلإأ ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ
هنكلو ،ةيسضاملأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ

ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘سسأأ د˘˘ع˘˘ق˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘ح ي˘˘˘ف ل˘˘˘سشف
،ن˘˘˘هأر˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ىت˘˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت˘˘˘لأ

ةيوق ةسسفانم يرمعلب لامج هجأويو
عفأد˘م ،و˘ل˘ي˘سسرا˘م ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م
ةز˘ي˘م˘م تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق˘ي يذ˘لأ ،نو˘ي˘˘ل
رأد˘م ىل˘˘ع عا˘˘فد˘˘لأ ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل

كل˘˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘˘خآأ ،ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’أ تأر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لأ
اهيف ققح يتلأ كلت تناك تايرابملأ
ي˘ج˘نآأ ه˘ف˘ي˘سضم ىل˘ع ا˘ب˘ع˘سص أزو˘ف نو˘ي˘ل
،يسضاملأ دحأ’أ ءاسسم،1- 0 ةجيتنب
يرودلأ تاسسفانم نم11ـلأ ةلوجلأ يف
يل˘يزأر˘ب˘لأ ع˘فأد˘م˘لأ مد˘قو ،ي˘سسنر˘ف˘لأ

تلان ،ةأرابملأ لÓخ ةيوق تايوتسسم
،ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص با˘ج˘عإأ
ةيلا˘ث˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ىلإأ ه˘ت˘م˘سض ي˘ت˘لأ
ةفيحسصلأ،1” غيللأ““ نم11ـلأ ةلوجلل
وليسسرام تايوتسسم نأأ تدكأأ ةيسسنرفلأ

ي˘ف ي˘سسا˘سسأأ ر˘سصن˘ع˘˘ك ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘هؤو˘˘ت
،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ نويل ةليكسشت

ىل˘ع نو˘ك˘ي˘سسو ،ير˘م˘ع˘ل˘ب با˘سسح ىل˘˘ع
لوسصح˘ل˘ل ي˘ع˘سسلأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘فأد˘م˘لأ

،ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘سصر˘ف ىل˘ع
مغر ،ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلأ ىلإأ ةدوعلل
˘˘مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص ود˘˘˘ب˘˘˘ي كلذ نأأ

˘مد˘ع بب˘سسب ،ر˘يود˘ت ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس دو˘˘جو
تاقباسسملأ نم يأأ يف قيرفلأ ةكراسشم
،ي˘لا˘˘ح˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ

ةرم لوأ’ كراسش دق يرمعلب نأأ ركذي
موي،1-1 ليل عم لداعتلأ يف نويل عم
ةلوجلأ راطأ يف ،يسضاملأ ربمفون1
.يسسنرفلأ يرودلأ نم ةعسساتلأ
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تايرابملأ يف ةكراسشملأ نع هداعتبأ لظ يف

نويل يف ’وهجم اريصصم هجاوي يرمعلب

ركذتسي ةرويدق
عم هتاراصتنا

ةفارغلاو ”رضخلا“
هتقيرطب لفتحيو

 ةصاخلا

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ بعÓ˘˘لأ ىد˘˘˘بأأ
ه˘˘˘˘˘˘˘تدا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘سس ةرو˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ق ن’د˘˘˘˘˘˘˘˘ع
اهققح يتلأ ةريخأ’أ تأراسصتن’اب
عم ءأوسس اهيف بعل يتلأ هتأءاقل يف
ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
يءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘خ’أ ر˘˘سضخ˘˘لأ

ة˘˘˘فأر˘˘˘غ˘˘˘لأ ه˘˘˘يدا˘˘˘ن وأأ ،يو˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘يز
ر˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘˘لو بع’ ر˘˘˘˘سشنو ،ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

ق˘˘با˘˘سسلأ يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ن’أ نو˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘ه
ىلع صصاخلأ ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت
اهلÓخ ن˘م ر˘كذ˘ت˘سشأ ““ر˘ت˘يو˘ت““ ع˘قو˘م
ن˘ي˘تر˘ي˘خ’أ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘لأ ر˘˘خآا˘˘ب
لا˘˘ب˘˘سشأ ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘م˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘لأ

يذ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خأ’أ زو˘˘ف˘˘لأو ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
˘مو˘ي ة˘فأر˘غ˘لأ ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح

،ليحدلأ يدان مامأأ يسضاملأ دحأ’أ
لÓخ نم ،يرئأزجلأ يلودلأ راسشأأو
ر˘ي˘ب˘ك˘لأ دو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل ،ةد˘ير˘غ˘ت˘لأ هذ˘˘ه

،ةر˘ي˘خأ’أ ما˘يأ’أ لÓ˘خ ه˘لذ˘ب يذ˘لأ
،ةقحتسسم ةحأر دخأأ هنم بلطتت ام
هذ˘˘˘˘˘ه ةرو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ق ن’د˘˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘˘فرأأو
د˘˘حأأ ي˘˘ف ،ه˘˘ل ةرو˘˘سصب ،ةد˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةبجوم˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسي و˘هو ،م˘عا˘ط˘م˘لأ

ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’أ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ءأذ˘˘˘˘غ
ينطولأ بختنملأ عم ءأوسس ،اهققح

.يرطقلأ ةفأرغلأ هيدان وأأ
ديلو.ف
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داحتا ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ة˘م˘ق˘لا ءا˘ق˘ل ج˘مر˘ب
ن˘م˘سض ف˘ي˘ط˘سس قا˘فوو ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
ةطبارلا نم ىلوألا ةلوجلا تايلاعف
تب˘˘سسلا مو˘˘ي ،ى˘˘لوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
يدا˘˘م˘˘ح ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

00:61 ةعاسسلا نم ةيادب نيغولوبب
ةطبارلا هترسشن يذلا جمانربلا بسسح
هذه حتفتسسو ،مدقلا ةركل ةفرتحملا
يوركلا مسسو˘م˘لا با˘سسح˘ل ة˘لو˘ج˘لا

ءارجإاب ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي1202-0202
ةع˘برأا تج˘مر˘ب ا˘م˘ك تاءا˘ق˘ل ة˘ع˘برأا
تقولا يف تبسسلا موي ىرخأا تاءاقل

دا˘ح˘تإا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘جأا يذ˘˘لا

ةيعمجو رئازجلا ةيدولوم و ضسابعلب

ببسسب دادزولب بابسش و ةليلم نيع

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ة˘˘كرا˘˘˘سشم

ع˘ل˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،مدا˘ق˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا

ةمسصاع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ةرادإا تن˘ل˘عأا

ةيمسسرلا اه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ضسمأا لوأا

يعا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع

يبيرع نب ينقتلا نييعت »كوبسسياف»

افلخ قير˘ف˘ل˘ل اد˘يد˘ج ا˘برد˘م نا˘يزو˘ب

يذلا ينيلوكيسش اوسسنارف يسسنرفلل

د˘˘ع˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا د˘˘حألا مو˘˘ي ل˘˘ي˘˘قأا

تايلاديملا مي˘ل˘سست ل˘ف˘ح ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م

ةزاتمملا رئازجلا ضسأاك بقعأا يذلا

˘ما˘مأا تب˘سسلا ةر˘˘ه˘˘سس ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

بع˘ل˘م˘لا˘ب (1-2) دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘سش

ءاج و ،«2691 ةيليوج5» يبملوألا

تررق» :يمسصاعلا يدانلا نايب يف

ن˘ب ف˘ي˘ل˘كت ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا ةرادإا

ىلع لوأا لوئسسمك نايزوب يبيرع

،ينيلوكيسس اوسسنارفل اف˘ل˘خ ق˘ير˘ف˘لا

لوكين نايزوب يبيرع نب دعاسسيسسو

نب دمحمو ،يندب رسضحم وهو بوب

و ،»ى˘مر˘م˘لا ضسار˘ح برد˘م˘ك و˘م˘ح

يبيرع نب نأاب ردسصملا ضسفن حسضوا

دعاسسم بردم بسصنم لغسشي يذلا
لبق نم لغسش دق ةمسصاعلا داحتل
ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘يد˘نأا ي˘˘ف بسصا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع
و وكانوم ةيعمج يدان اهنم ةفورعم
ةطبارلا نم نييسسنرفلا نير بعلم
يذلا ،ينيلوكيسس بردملا ،ىلوألا
تلا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ مد˘ق˘ت˘سسا
حبسصيل ،Óيوط رمعي مل ،ةيفيسصلا
ل˘ب˘ق ه˘ت˘لا˘قإا م˘ت˘ت ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت لوأا كلذ˘˘ب
عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا
ديد˘ج˘لا يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا ل˘ه˘ت˘سسي

قا˘فو ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ب0202-1202

ربمفون82 تب˘سسلا مو˘ي ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةلوجلا باسسحل يدامح رمع بعلمب
قاي˘سس ي˘فو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ى˘لوألا

طابسضنلا ةنج˘ل تعد˘ت˘سسا ،ل˘سصت˘م
ةفرتحملا ةينطولا ةطبار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
او˘˘سسنار˘˘˘ف لا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ادغ اه˘ما˘ما لو˘ث˘م˘ل˘ل ي˘ن˘يو˘لو˘كي˘سش
،ةمسصاعلاب ةطبارلا ر˘ق˘م˘ب ضسي˘م˘خ˘لا

لاقملا بردملل عامسسلا متيسس ثيح
ةيمسسرلا تاهجلل هتناها هتيفلخ ىلع
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ملا مد˘˘˘عو
مارتحا هيلع ضضرفي يذلا يميظنتلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
يف ،ةيلادملا ملسست لجا نم دوعسصلا
ةرهسس هتلاقإا ىلإا تدوأا يتلا ةثداحلا
ضسأاك ءاقل ةبسسانمب يسضاملا تبسسلا
.دادزولب بابسش راجلا ماما ربوسسلا

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج
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 فيطسس مامأإ ةمقلإ ءاقل مسسرت ةطبإرلإ
 نــيغولوب بــعلم يــف

¯  ê.fé«Ö 
جيريرعوب جرب يلهأل ماعلا ريدملا داع
لاقتنا ةقفسص نع ثيدحلل ،دانزوب ريذن
»لابرغلا» نامحرلا دبع دم˘ح˘م م˘جا˘ه˘م˘لا
نم دكؤويل ،ينادوسسلا لÓهلا فوفسص ىلإا

اذهو ،ةينوناق ريغ ةقيرطب تمت اهنأا ديدج
ىلع قباسس تقو يف عقو بعÓلا نأل
يتلا ةقفسصلا يف قيرفلا عم يثÓث دقع
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ضصخ˘˘ت
نأا ه˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف دا˘˘نزو˘˘ب ف˘˘سشكو
ل˘˘سصت˘˘ت م˘˘ل ي˘˘نادو˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا
ةقرو ضصوسصخب يل˘هألا ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ب
دقعب اطبترم لازام يذلا ،بعÓلا حيرسست
دانزوب لعج يذلا رمألا وهو ،قيرفلا عم
ةيسضقلا هذه يف اديعب باهذلا ىلع دكؤوي
ةميق نم ةبسسن ىلع لوسصحلا لجأا نم

،ينادوسسلا لÓ˘ه˘لا ى˘لإا بعÓ˘لا ل˘يو˘ح˘ت

ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا ضضفر ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ

زهانت يتلا ليوحتلا ةميق ةيوسست رئازجلا

،رخآا بناج نمو ،ميتنسس رايلم1.3 غلبم

ىلع ارسصم يلهأÓل ماعلا ريدملا لازام

لÓخ ةسسفانملا طمن ضصوسصخب هفقوم

نأا ىلع هديكأات لÓخ نم ،ديدجلا مسسوملا

ةياغلل ةفلكم نوكتسس ةيلاحلا ةغيسصلا

يتلا ةسصاخ ،ةيدنأÓل ةيداملا ةيحانلا نم

ىلع ةيلام˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا ة˘ل˘ق ن˘م ي˘نا˘ع˘ت

نع رودي ثيدحلا نأا املع ،يلهألا رارغ

5 ىلإا3 نيب حوارتي غلبمل قيرفلا يقلت

تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘˘سس ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م

تاد˘عا˘سسم˘لا قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

عم لماعت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

.ةيلاحلا ةيعسضولا

بردم ،ينافلزلا نماي يسسنوتلا ينقتلا ضسفنت
همجاهم نأاسشب ءادعسصلا ،لئابقلا ةبيبسش قيرف
تا˘ب˘يرد˘ت ن˘ع بئا˘غ˘لا ،ف˘ير˘سشلا رود˘ق ر˘كا˘سش
قÓ˘ط˘نا ن˘ع ل˘سصف˘ت تا˘عا˘سس ل˘ب˘˘ق ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ى˘نا˘عو ،د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م
ربجأا ام ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع ملآا نم فيرسش
يف ةكراسشملا نم هئافعإا ىلع ينفلا مقاطلا
ءار˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘ج˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
يدانلا فسشكو ،هجÓع ةدم ديدحتو ةباسصإلا
ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع نايب يف ،يلئابقلا
مدع تتبثأا تاسصوحفلا جئاتن نأاب ،»كوبسسيف»
دق هنأاب ادكؤوم ،فيرسش رودقل تاباسصإا يأا دوجو
،دويق يأا نود ،ةسسفانملا ىلإا ةدوعلل ازهاج تاب
ةئفل) يرئازجلا بختنملا بعل نأاب يدانلا دكأاو

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘سصم ،ة˘ن˘˘سس32 ن˘م ل˘قا
مسسوملا يف هيدل ام لسضفأا ميدقتو ،تابيردتلا
hd«ó.±.ديدجلا

¯  ê.fé«Ö 

ناسسملت دادو ةنيزخ تمعدت

نويلم52 ةميقب ةيلام ةناعإاب
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م جد
دعاسصلل ح˘م˘سس ا˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلوألا ةط˘بار˘لا ى˘لإا د˘يد˘ج˘لا

ةمزألا ايفرظ ولو زواجت نم
بارسضإا دعب اهيف لخد يتلا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ار˘خؤو˘م ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
،ةيلاملا مهتاقحتسسم ةيوسستب

ردا˘سصم ه˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
يلاو ناكو  ،يدانلا نم ةبرقم
ةناعإلا هذهب دعو دق ناسسملت
ن˘كل ،ر˘ه˘سش ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا ضضع˘˘˘˘ب

ي˘˘ف لاو˘˘مألا لو˘˘خد تل˘˘ط˘˘ع
ام يدانل˘ل ي˘كن˘ب˘لا با˘سسح˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ق˘˘ل˘˘ق ي˘˘ف بب˘˘سست
ةعطاق˘م اورر˘ق˘ي˘ل ،م˘هر˘مذ˘تو
،مايأا ةثÓ˘ث ةد˘م˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

حمسسو  ،ردسصملا ضسفن قفو
‘‘نيينايزلا‘‘ ةن˘يز˘خ ضشا˘ع˘ت˘نا
ةدئا˘ف˘ل ن˘ير˘ه˘سش رو˘جأا بسصب
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ءاو˘˘سس ،ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
اوسضاقتي مل ن˘يذ˘لا ،ى˘ماد˘ق˘لا

ضسرا˘م ذ˘ن˘م م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
نيمداقلا ددجلا وأا ،مرسصنملا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
امك ،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
تاذ فا˘˘سضأاو ،ه˘˘ي˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘سشأا

يذ˘لا ،دادو˘لا نأا˘˘ب ،رد˘˘سصم˘˘لا

ى˘لوألا ة˘ط˘بار˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي

،3102 ما˘ع ا˘هردا˘غ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

مايألا لÓخ ،لوسصحلا رظتني

لوألا رطسشلا ىل˘ع ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةسسسسؤوملل ةيلاملا ةناعإلا نم

ردقملاو ءايزيفويجلل ةينطولا

كلذو ،جد نويلم02 وحنب

يرا˘ه˘سشإلا د˘ق˘ع˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف

ذ˘ن˘م نا˘فر˘ط˘˘لا ه˘˘مر˘˘بأا يذ˘˘لا

ةرد˘ق˘م˘لاو ع˘ي˘˘با˘˘سسأا ة˘˘ع˘˘سضب

05 وحن˘ب ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ه˘ت˘م˘ي˘ق

ةيوسست تحمسسو .جد نويلم

،نيبعÓل ةي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

لا˘ب˘سشأا ف˘قو˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج و˘˘لو

ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع ز˘˘˘يز˘˘˘ع برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع م˘ه˘بار˘سضإل

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا او˘˘ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح

نم ىلوألا ةلوجلل اريسضحت

ىلإا نولقنتيسس ثيح ةلوطبلا

بابسشلا ةهجاومل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةرادإا لاز˘˘˘˘ت ل ،كلذ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قو
ن˘مز˘لا ع˘م قا˘ب˘سس ي˘ف دادو˘لا

ددجلا اه˘ي˘ب˘عل ل˘ي˘هأا˘ت ل˘جأل
نآلا دحل ا˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ثي˘ح
م˘ه˘˘تازا˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
نيب˘عل ها˘ج˘ت ا˘ه˘نو˘يد بب˘سسب
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا اوأا˘ج˘ل  ن˘ي˘ق˘˘با˘˘سس
ىلع لو˘سصح˘ل˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا

.ةيلاملا مهتاقحتسسم

 جيريرعوب جرب يلهأإ

ينإدوسسلإ للهلإ ىلإإ لابرغلإ لاقتنإإ
 يـــنوناق رـــيغ

 لئابقلإ ةبيبصش

 فيرسش رودق ةدوع
 ينافلزلإ حيرت

 ناصسملت دإدو

ةيلاملإ ةمزألإ زواجتب ةرإدإلل حمسست تاطلسسلإ ةناعإإ

  ينيلوكيصس يعدتصست طابصضنإلإ ةنجل /ةمصصاعلإ داحتإإ
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،ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش و˘ب˘ع’ ،دد˘ه

بار˘˘شضا ي˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب ،سسمأا

يلاتلابو تابيردتلا نع حوتفم

اذه ةركشسب داحتا ءاقل ةعطاقم

ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا م˘˘شسر˘˘ب تب˘˘شسلا

فرتحملا لوأ’ا مشسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل

ل˘˘˘˘˘كششم ل˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘لإا

˘˘ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

،هدوعوب يراطيق لامج سسيئرلا

ةدكيكشس ةبيبشش قيرف نأا ركذي

ثداوح ةد˘ع م˘شسو˘م ل˘ك د˘ه˘ششي

تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘كششم بب˘˘شسب

،نيبعÓلا بارشضا اهشسار ىلعو

لا˘م˘ج ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإ’ا نأا م˘˘غرو

لكششم لحب م˘ه˘تد˘عو يرا˘ط˘ي˘ق

درجم تيقب اهنأا ’إا تاقحتشسملا

نو˘ب˘عÓ˘لا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل ،دو˘˘عو

ةلوجلا ءاقل بعل مدعب نوددهي

ةلاح يف نابيزلا ءانبأا دشض ىلوأ’ا

،ةيلاملا مهتاقحتشسم ةيوشست مدع

سسنوي قرف˘لا برد˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ط˘خ ن˘م ه˘ق˘ل˘ق ىد˘بأا نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فا

د˘ع˘ب ه˘ل د˘ج˘ي م˘ل يذ˘لا مو˘ج˘ه˘˘لا

وهو هكيرحتل ةيرحشسلا ةفشصولا

م˘غرو م˘ق˘˘ع ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

قيرفلل ةينفلا ة˘شضرا˘ع˘لا م˘ي˘عد˘ت

ةرطاقلا نأا ’إا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘يد˘ع˘ب

ن˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا د˘˘˘ح˘˘˘ل تز˘˘˘ج˘˘˘ع

نم ريبك ددعب زوفلا وأا فيدهتلا

ق˘ير˘ف˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا

يف يريشضحتلا هجمانرب نمشض

زابلاو ةدجكتب تاشصبرت ثÓث

ىلع مئازه ىقلت ثيح فلششلاو

ةر˘ق˘م م˘ج˘نو ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘شس د˘˘ي

دشض نيلداعتو نارهو ةيدولومو

زاف اميف ةمشصاعلا داحتإاو ةرقم

باشسح ىلع طقف دحاو ءاقل يف

.فيطشس قافو

بارسضإا يف لوخدلاب نوددهي نوبعÓلا
 ةرــكسسب ءاــقل ةــعطاقمو

تاقحتشسملأ ببشسب /ةدكيكشس ةبيبشش

 يات يأوم

يف ةيرئازجلا ةيداحت’ا ةكراسشم
ةيلودلا ةئيهلل ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأا

غنيشسكوب كيكلاو تكاتنوك لوفلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نوكتشس
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششأا ي˘ف ةر˘شضا˘ح ،ة˘ه˘با˘ششم˘لا تشضا˘ير˘لاو
تبشسلا موي ةررقملا ،يات ياوملل ةيلودلا ةيداحتÓل ةيونشسلا
,دعب نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت ةطشساوب كوكناب يف لبقملا
نم لك ةماعلا ةيعمجلا يف كراششي و ،انوروك سسوريف ببشسب
دلو قيدشصوا ،ماعلا هنيماو ديشسلا سسابع ،ةيلاردفلا ةئيهلا سسيئر
،ينقت˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تلدا˘ي˘توا ف˘ير˘شش د˘م˘ح˘مو ي˘بر˘ع˘لا

سصشصختشس ةماعلا ةيعمجلا لاغششأا نأا ،ديشسلا سسابع حشضواو

9102 مشسومل ةيبد’او ةيلاملا نيت˘ل˘ي˘شصح˘لا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘ل˘ل

1202 و0202 تاطاششنلا جمانرب ةششقانمو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
فاشضاو ،عامتج’ا لامعأا لودج يف ةجردم ىرخا طاقن ةدعو
،يات ياوملل ةيلودلا ةيداحت’ا نيناوقل اقبط» :لوؤوشسملا سسفن
ة˘ثÓ˘ث -د˘ح ى˘شصقأا˘ك- ن˘ي˘ي˘ع˘ت  ءا˘شضعأ’ا تا˘يدا˘ح˘ت’ا نا˘˘كمإا˘˘ب
طقف دحاو توشص يف قحلا مهيدل ىرخا ةهج نم نكل  ،نيبودنم
ةيداحت’ا سسيئر نيبودنملا ح˘مد˘ُي نأا ،ا˘حر˘ت˘ق˘م ،ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ
نلو ،ةينطولا ةينقتلا ةيريدملا نع لوؤوشسمو  ماعلا نيمأ’او
قوقح عفدت مل يتلا ةوشضعلا تايداحت’ا وا تايعمجلل حمشسي
روشضح يف ،ةيلودلا ةئيهلا نيناوق هيلع سصنقت املثم ،كارتشش’ا
ةيعمجلا نأا ركذي ،ةريخأ’ا هذهل رخآا عامتجا وا رمتؤوملا لاغششا
،(ةيدنÓياتلا ةمكÓملا ) يات ياوملل ةيلودلا ةيداحتÓل ةماعلا

نم7 ،ةي˘بوروا34 ،ةيقير˘فا51 )وشضع ة˘يدا˘ح˘تا401 مشضت

.(ةيويشسا93 و ايشسونايقوا
´.Q

ديدجلا يرئازجلا عفادملا لخد
يشسنوتلا يترزنبلا فوفشص يف
ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ،ة˘˘ماردو˘˘˘ب فر˘˘˘ششأا
ذنم يرابجإ’ا يحشصلا رجحلا
اد˘ي˘ه˘م˘ت ،سسنو˘˘ت ى˘˘لإا ه˘˘مود˘˘ق

،قيرف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘ل’
نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
ادقع ىشضمأا دق ناك ،ةماردوب
ع˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م ى˘˘لإا د˘˘ت˘˘م˘˘˘ي
نم امداق ،يشسنوتلا يترزنبلا
ةهج نم ،ةملعلا بابشش يدان
ق˘با˘شسلا بعÓ˘˘لا تا˘˘ب ،ىر˘˘خأا
ل˘ي˘ل˘خ˘لا ،ي˘ل˘حا˘˘شسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل
زيزعت نم ادج ا˘ب˘ير˘ق ،ارو˘غ˘نا˘ب

،ءÓجلا ةمشصاع قيرف فوفشص
عيقوتل قافتا ىلإا لشصوتلا دعب

سسراحلا امأا ،نيتنشس ةدمل دقع
دق ناك يذلا ،يرماثلا سسيمخ
ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع
كانه نأاب دكأا د˘ق˘ف ،ي˘ترز˘ن˘ب˘ل˘ل
هذه تلطع يتلا ،رومأ’ا سضعب
ى˘ل˘ع سصير˘ح و˘هو ،ة˘ق˘ف˘˘شصلا
،يدانلا عم قافتا ىلإا لشصوتلا
نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،تقو بر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ف
ةارابم ،موي˘لا ،بع˘ل ي˘ترز˘ن˘ب˘لا

،نام˘ي˘ل˘شس ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ع˘م ة˘يدو

.(1-2) اهب زافو
ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م تشضق
،وي˘هر داو ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ب
سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘˘نادإا˘˘˘˘ب سسمأا لوأا
دمحم ،نازيلغ عيرشس يدان

ماع ةدمل سسبحلاب ،يرمح
يف عاديإ’اب رمأا عم ،ذفان

08 هم˘ير˘غ˘تو ،ة˘شسل˘ج˘لا

طروت تبثو ،ميتنشس نويلم
يدانلا ةرادإا سسلجم سسيئر

بشصن ةيلمع يف ،ينازيلغلا
يف نيبتتكم قحب ،لايتحاو
يتنيد˘م˘ب ي˘ن˘كشس عور˘ششم
ةي’وب ،ةندامحلاو ةيويدج
د˘ق ير˘م˘ح نا˘كو ،ناز˘ي˘ل˘غ
ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف

04 و˘ح˘ن˘ب ة˘ي˘فا˘شضإا ’او˘مأا
ه˘ت˘ف˘شصب ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘˘ل˘˘م
،ة˘يرا˘ق˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو بحا˘˘شص
ر˘ي˘غ ’او˘مأا م˘ه˘ن˘م سضب˘قو
ةمربملا دوقعلا يف ةديقم

م˘ه˘م˘ي˘ل˘شست ر˘ي˘ظ˘ن ،م˘ه˘ع˘˘م
لكششيو ،مهق˘ق˘شش ح˘ي˘تا˘ف˘م
ةبرشض ،يرمح نجشس رارق
ع˘˘ير˘˘شس يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘جو˘˘˘م
ىلإا ارخؤوم دعاشصلا نازيلغ
دعب ،ىلوأ’ا ةجردلا يرود
نيمعادلا زربأا نم ناك نأا
ي˘ف ح˘ج˘˘ن ثي˘˘ح ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيلا˘م˘لا ة˘مزأÓ˘ل د˘ح ع˘شضو
قيرفلا اهب رم يتلا ةقناخلا
.قباشسلا يف

لبق يحسصلا رجحلل عسضخي ةماردوب
 يترزنبلا عم تابيردتلا يف عورسشلا

نأزيلغ عيرشس

اذفان اسسبح ةنسسب يرمح سسيئرلا ةنادإا
ةيلودلأ ةئيهلل ةماعلأ ةيعمجلأ لاغششأأ

اهتداعسس نع ربعت ةيداحت’ا
ةيخيراتلا ةكراسشملاب

 ةيرئازج ةأارما لوأ’

لا˘غ˘ششأا ي˘ف سسن˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تكرا˘شش
يتلا ةبعلل ةيلودلل ةيداحتÓل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

يئرملا لشصاوتلا ةينقت ربع يشضاملا تبشسلا ترج
ام بشسح دجتشسملا انوروك سسوريف ببشسب دعب نع
لك دعوملا اذه يف كراششو ،ةيلاردفلا ةئيهلا نم ملع
دمحم ةباينلاب سسنتلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر نم
يلاردفلا بتكملا يف ةوشضع رشصانم ةليمجو رعزل
ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ي˘˘شصÓ˘˘خ ةز˘˘˘م˘˘˘حو
اهتداعشس ةيرئازجلا ةيداحت’ا فخت ملو ،تاشسفانملاو
ثي˘ح ،لا˘غ˘ششأ’ا ي˘ف ر˘شصا˘ن˘م ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘ششم ن˘م
سسنتلا يف ةأارما لوأا اهنوك ايخيرات اثدح اهتربتعا
ةفاشضإ’ابو ،دعوملا يف اهروشضح لجشست يرئازجلا

،9102 ةماعلا ةيعمجلا رشضحم ىلع ةقفاوملا ىلإا
ديدعلا ليجشست دعوملا اذه لامعأا لودج فرع دقف
ءا˘شسؤور˘لا باو˘ن دد˘ع ةدا˘يز رار˘غ ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ب ةاوا˘شسم˘لا و سسل˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
وشضع ةبلاطمو ةيلودلا ةئيهلا ةبيكرت يف نيشسنجلا
.»ب» فشصلا ىلإا ‘‘ج‘‘ فشصلا نم هليوحتب

±.hd«ó
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

Akher Saa Le 25/11/2020 راــــــــهششإإ

ةثداحلا يف اقيقحت نمألا حلاصصم تحتف اميف

 ةبانعب زاجنلإ روط يف ةرامعل3 ـلإ قباطلإ نم لهكل تيمم طوقشس
نم صسداشسلإ دقعلإ يف لهك صسمأإ لوأإ ءاشسم يقل
ثلاث˘لإ ق˘با˘ط˘لإ ن˘م ه˘طو˘ق˘شس بق˘ع ه˘ف˘ت˘ح ر˘م˘ع˘لإ
ةيدلبب صساطنقوب يحب زاجن’إ روط يف ةرامعل

لاجرل يروفلإ لخد˘ت˘لإ ى˘عد˘ت˘شسإ ا˘م و˘هو، ة˘با˘ن˘ع
ةشصتخملإ ةين˘مأ’إ ح˘لا˘شصم˘لإو ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ
لا˘شصت’إو مل˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لإ ف˘ششك .ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإإ
نأإ ””ةعاشس رخآإ»ـل ةبانعب ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدمب
طوقشس هدافم ءإدن صسمأإ لوأإ ءاشسم إوقلت هنإوعأإ

فلاشسلإ نإونعلاب زاجن’إ روط يف ةرامع نم لهك
دعبو ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ مت روفلإ ىلع ركذلإ

يف لهكب قلعتي رمأ’إ نأإ نيبت ةنياعملإو لوشصولإ

ىدأإ امم ثلاثلإ قباطلإ نم طقشس رمعلإ نم ةنشس26
ىلإإ هتثج تلقن ثيح ،ناكملإ نيع يف هتافو ىلإإ

نبإ يعماجلإ ىفششتشسملاب ثثجلإ ظفح ةحلشصم
نم ،ةمزللإ ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ دعب دششر
تحتف ايميلقإإ ةشصتخملإ ةينمأ’إ حلاشصملإ اهتهج
بابشسأ’إو اهتاشسبلم ةفرعمل ةثداحلإ يف اقيقحت
ةباتك دح ىلإإ ةشضماغ لإزــت’ يتلإو اهل ةيدؤوملإ

.رطشسأ’إ هذه
ب/ زوزام

تإرثؤوملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف
تإوق تنكمت ،يرشضح˘لإ ط˘شسو˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ
تإردخملإ ةحفاكم ة˘قر˘ف˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لإ ة˘طر˘ششلإ
نمأاب ةيئاشضقلإ ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لإ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
،امهيف هبتششم نيشصخشش فيقوت نم ةملاق ةي’و

،ةنشس03و ة˘ن˘شس82 نيب ام˘هرا˘م˘عأإ حوإر˘ت˘ت
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘شسب˘ت ة˘ي’و ن˘م نإرد˘ح˘˘ن˘˘ي
ذاختإ دعب  . ةملاقب ةديدجلإ ةنيدملاب ةيحايشس
امهيف هبتششملإ نأاششب ةمزللإ ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ

اشصرق0252  ىلع روثعلإ مت ،ةبكرملإ نأاششبو

يزاتشسكإإ صصر˘ق992 و نيلا˘با˘غ˘ير˘ب ءإود ن˘م
حتف متيل  .ةرايشسلإ لخإد ماكحأاب ةأابخم تناك
ايئاشضق افلم امهدشض نوك ةيشضقلإ يف قيقحت

اهنيزختو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ ةزا˘ي˘ح ل˘ع˘ف ن˘ع
، ةعورششمك ريغ ةقيرطب عيبلل اهشضرعو اهلقنو
لخإد بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ة˘شسا˘شسح ة˘عا˘شضب ةزا˘ي˘ح
ينوناقلإ اهعشضو تابثإ نود يكرمجلإ ميلقإ’إ
فرط نم لقن ةليشسو لامعتشساب عيرششتلإ هاجتإإ
ةن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ششلإ ر˘ي˘غ ة˘شسرا˘م˘م˘لإو ن˘ي˘شصخ˘شش
ةلهؤو˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ ن˘م ة˘شصخر نود ة˘لد˘ي˘شصلإ
ةطرششلإ تإوق تنكمت لشصتم قايشس يفو انوناق
ةي’و نمأاب لخد˘ت˘لإو ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لإ

43 رمعلإ نم غلبي صصخشش فيقوت نم ،ةملاق
ديفت ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب كلذ و  ،ةنشس
تإرثؤوملإو تإردخملإ جيورتب هيف هبتششملإ مايقب
مت ثيح  ،يلفدلإ نيع يح ىوتشسم ىلع ةيلقعلإ
نم ةربتعم ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘م ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لإ

لوميبراك ءإود نم طاششمأإ30 ،ةينطولإ ةلمعلإ

يف ةلثمتم ءاشضيب ةحلشسأإ ،اشسولهم اشصرق03 اهب
،ي˘ب˘ششخ صضب˘ق˘م وذ ع˘ن˘˘شصلإ يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ف˘˘ي˘˘شس
نيكشس ،موجن ةثلث صسيباكوأإ عون نم نينيكشس

،60 لانيبوأإ عون نم نيكشس،21 لانيبوأإ عون نم

صضبقموذ روقاشش  ،يبششخ صضبقم وذ روقاشش30
نيكشس ،يكيتشسلب صضبقم وذ روقاشش ،يديدح
،ي˘كي˘ت˘شسل˘ب صضب˘ق˘م وذ ر˘ي˘˘ب˘˘كلإ م˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ن˘˘م
. ةيران تافذاقل نيغراف نيفرظ ىلإإ ةفاشضإ’اب
ةحنج نع ايئاشضق افلم هدشض نوك هيف هبتششملإ

ررب˘م نود صسدا˘شسلإ ف˘ن˘شصلإ ن˘م ة˘ح˘ل˘شسأإ ل˘م˘ح
نود ةلدي˘شصلإ ة˘ن˘ه˘م ة˘شسرا˘م˘م ة˘ح˘ن˘ج ،ي˘عر˘شش
صضرغب ةيلقعلإ تإرثؤوملإ ةزايح ةحنج ،ةشصخر
، ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ عيب ةحنج ،عيبلإ
تا˘ير˘ج˘م˘ل ة˘ل˘شصإو˘م و .ن˘كشسم ة˘مر˘ح كا˘ه˘ت˘˘نإ
يتلإ تامولعملل ديجلإ للغتشس’إ دعبو قيقحتلإ

ءافخإاب هفيقوت ل˘ب˘ق ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لإ ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
تإرثؤوملإو تإردخملإ نم ةربتعم ةيمك نيزختو
ةطرششلإ تإوق تنكمت ،نكاشسملإ دحأاب ةيلقعلإ
ذاختإ دعبو ،لخدتلإو ثحبلإ ةقرفب  ةيئاشضقلإ

80 زج˘حو ط˘ب˘شض  ،ه˘نا˘ششب ة˘مزل˘لإ تإءإر˘جإ’إ

12 ،(يزاتشسكإ )ةبلشصلإ تإردخملإ نم صصإرقأإ
م˘ج˘ح˘لإ ن˘م (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك ) تإرد˘خ˘م ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق

نزوب مجحلإ ةر˘ي˘غ˘شص ع˘ط˘ق60 ،(دوإرم)ريب˘كلإ

تإرثؤوملإ نم اشصرق06 ، غ8.76 هردق يلامجإإ

ةلوشسبك501 ، عطقلل ةلباق ليموزكيإ ةيلقعلإ
مامأإ هيف هبتششملإ مدق  كلذ رثإ ىلع . نيلاباغيرب
.عإديإإ رمأإ هقح يف ردشص نيأإ ، ةملاق ةمكحم

نيدلإزع.ل

 اشصرق9182 زجحو طبشض
 ةملاقب ةديدجلإ ةنيدملإ ىوتشسم ىلع

رحشسلإ ةشسراممل هنكشسم لغتشسي صسإرهأإ قوشسب ذوعششمل صسبحلإ  تارذخملل ريطخ جورم فيقوت عم انمازت
هطاصشن فيقوتو دوعصشمب ةحاطإلا نم ضسارهأا قوصس ةيلو نماب يناثلا يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا  تاوق نكمت
يرصضحلا نملا رصصانعل ةدراو ةدكؤوم تامولعمل ءانب اذه و . ضسارهأا قوصس ةنيدم ءايحأا دحا ىوتصسم ىلع اذهو
طبصض متيل ، رحصسلاو ةذوعصشلا ضسوقط ةصسرامم يف يلئاعلا هنكصسم لغتي ضصاخصشألا دحأا دودجو اهدافم يناثلا

نيعب نيتأارمإا دجاوت عم همرجب اصسبلتم طبصض يذلا هيف هبتصشملا نكصسم ضشيتفتب نذإا اردصصتصسا عم ةمكحم ةطخ
لئاوصسب ةصسندمو ةقزمم ةينآارق تايآا هنمصضتم قرولا تاصصاصصق نم ديدعلاو مصسÓط ىلع روثعلا عم ، ناكملا

رحصسلا تايلمع يف مدختصست ةغراف بيباناو ةفلتخم تاتابنل تويزو ريقاقعو باصشعا ىلإا ةفاصضإا ، نوللا ءارفصص
هبتصشملل يئاصضق فلم زاجنإا مت دق و  ، ةحلصصملا رقمل هليوحتو هيف هبتصشملا فيقوت مت كلذ رثإا ىلع ، ةذوعصشلاو
فحصصملا نم ةي˘نآار˘ق تا˘يآا ضسي˘ند˘ت ة˘ح˘ن˘جو ، ن˘يد˘لا ن˘م مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب ضسا˘صسم˘لاو ة˘نا˘ه˘ك˘لاو بصصن˘لا  مر˘ج ن˘ع ه˘ي˘ف
عاديإا رمأا هقح يف ردصص نيأا ضسارهأا قوصس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب مدق ،ةفارعلاو ةذوعصشلا ناهتمإا ةفلاخمو
ضش.ا . مرجلا ضسفن نع  ةيلام ةمارغ عم ضسبحلاب

فرط نم مهفاعصسإا تعدتصسأا ،ةفلتخم تاباصصإل ضصاخصشأا3 ضضرعتل ةبانع ءانيم مامأا ةيحايصس ةرايصس فارحنا ىدأا
ةارماو  رمعلا نم ةنصس12 يف ةاتفب رمألا قلعتيو. مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفصشتصسملل مهلقنو ةيندملا ةيامحلا لاجر
نيع يف مهفاعصسإا مت ثيح ،ثداحلا يف تاباصصإل اوصضرعت ،رمعلا نم ةنصس86 يف خيصشو  ةنصس85 رمعلا نم غلبت
ايميلقإا ةصصتخملا نمألا حلاصصم اهتهج نم ،جÓعلا يقلتل ىف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘صسÓ˘ل م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘ك˘م˘لا

هذه ةباتك دح ىلإا ةصضماغ لازــتل يتلاو اهل ةيدؤوملا بابصسألاو اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف
ةعرصسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف نينطاوملا ةمÓصسو ةحصص ددهت  رورملا ثداوح ىقبتو،رطصسألا
تاقرطب  رورملا  ثداوح  تايئاصصحا يمانت يف ةمهاصسملا بابصسألا نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا
ب/م .ةيلولا

اهبابصسأا يف اقيقحت نمألا حلاصصم تحتف اميف

ةبانع ءانيم مامأإ ةرايشس فإرحنإ يف ىحرج3

ةنيطنشسقب ةفلتخم مئإرج يف نيطروتم صصاخششأإ60 فاقيإإ
رششع يناثلإ يرشضحلإ نمألل ةيئاشضقلإ ةيطبشضلإ تماق اهلاكششأإ ىتششب ةميرجلإ ةحفاكم راطإإ يف

جيورت اياشضق نيب ةفلتخم اياشضق90 يف نيطروتم صصاخششأإ60 فيقوتب  ،ةنيطنشسق ةي’و نمأاب
.ةقرشسلإ و ،ءاشضيبلإ ةحلشسأ’إ ةزايح ،تاشسولهلإ
ةثلث ةجلاعم نم تنكم إرخؤوم ةقرفتملإ ةينإديملإ تايلمعلاف تاشسولهملاب راجت’إ ةحفاكم لاجم يف

دإوم جيورت و ةزايح اياشضق نع ،ةنشس23 و32 نيب مهرامعأإ حوإرتت صصاخششأإ ةثلث اهيف طروت اياشضق
امه’وأإ ،كلهتشس’إ صضرغل تإردخملإ ةزايح إذك و ،ةشصخر نود يرششبلإ بطلل ةهجوم ةين’ديشص

عإونأإ فلتخم نم ةلوشسبك511 طبشض مت و ةبكرم ىوتشسم ىلع صصخشش اهيف فقوأإ ةيدايزلإ يحب
،ةيوبرتلإ تاشسشسؤوملإ ىدحإإ برق يحلإ تإذ ىوتشسم ىلع ةيناثلإ و ،ةريغشص تإردخم ةعطق و ةيودأ’إ

ءإود نم ةلوشسبك04 ىلع هدجإوت ناكم صشيتفت و هششيتفتب و ةيطرشش ةيرود للخ صصخشش فيقوت مت
يحب هفيقوت مت ثلاثلإ و ،ةيمإرجإإ تإدئاع نم يلام غلبم و ايلقع ةرثؤوملإ صصئاشصخلإ وذ نيلاباغيرب

و صصاخششأ’اب ةشساملإ مئإرجلإ ةحفا˘كم لا˘ج˘م ي˘ف ،ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ة˘لو˘شسب˘ك21 هتزوحب و ةن˘ي˘كر˘شس

ةزايح اياشضق يف مهنم20  ، ةنشس52و42نيب مهرامعأإ حوإرتت صصاخششأإ30 فيقوت مت تاكلتمملإ
نم نيكشس هتزوحب طبشض و ةيطرشش ةيلمع رثإإ ةنيكرشس يحب مهدحأإ ليل مهفيقوت مت ءاشضيب ةحلشسأإ
زاغ ةروراق تطبشض هتبكرم صشيتفتب صشحولإ لبج يح ىوتشسم ىلع يناثلإ و ،(فيشس) ريبكلإ مجحلإ

ءاشضيب ةحلشسأإ ةزايحب قلعتت اهإدحإإ ةفلتخم اياشضق ةعبرأإ يف طروتف ثلاثلإ امأإ ، عومدلل ةليشسم
صضيبأ’إ حلشسلاب ءإدتع’إ ةلئاط تحت ةقرشسلإ و ةقرشسلاب قلعتت ةثلث و يعرشش رربم نود ةروظحم
و ،لاقنلإ هفتاه هبلشس و ةيدايزلإ يحب صصخشش ىلع ىدتعإ ىلوأ’إ يف ربوتكأإ رهششل اهعئاقو دوعت
زاجنإ نم ءاهتن’إ دعب ،(بلك) فيلأإ نإويح ةقرشسب ماق ةثلاثلإ و ،ةيران ةجإرد اهللخ فدهتشسإ ةيناثلإ

. ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ مهميدقت مت نيينعملإ قح يف ةيئإزج تإءإرجإإ فلم
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يراجت طاششن ةشسراممو رامقلل لحم ءاششنإإ ةيشضق  جلاعي نمألإ
ةنيطنشسقب صصخرم ريغ

نمأ’اب ةيئاشضقلإ ةيطبشضلإ تنكمت ، يرشضحلإ عاطقلإ يف اهعإونأإ ىتششب ةميرجلإ ةبراحم راطإإ يف

هطروتل  ةنشس25 رمعلإ نم غلبي صصخشش فيقوت نم ةنيطنشسق ةي’و نمأاب  رششع صسماخلإ يرشضحلإ
نود ةيلوحك تابورششم عيب ، ةشصخر نود راق يراجت طاششن ةشسرامم ، رامقلل لحم ءاششنإإ ةيشضق يف
، صصاشصتخإ’إ ميلقإإ ىوتشسم ىلع تايرودب ةحلشصملإ تإذ مايق ىلإإ دوعت ةيشضقلإ تايثيح .ةشصخر
هل حمشست ةشصخر وأإ يراجت لجشس كلمي ’ اهبحاشص نأإ نيبت  ىهقمل ةينيتور ةبقإرم رثإإ ىلعو
نيأإ ، ةشصخر نود ةيلوحك تابورششم عيبب موقي وهو هطبشض مت امك ، يراجتلإ طاششنلإ إذه ةشسراممب

نيأإ لغتشسملإ لحملإ لخإد  رامقلإ نوشسرامي صصخشش32 طبشض و ، ةجلثلإ لخإد ةنينق81 طبشض مت
ذاختإإو  ةحلشصملإ رقم ىلإإ هليوحت متيل رامقلإ تإدئاع نم يلام غلبمو  بعللإ قإروأإ زجح مت
يف ةيئإزج تإءإرجإإ فلم زاجنإإ مت ، ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ةفاك لامكتشسإ دعب ،هدشض ةمزللإ تإءإرجإ’إ

تابورششم عيبو ةشصخر نود راق يراجت طاششن ةشسراممو رامقلل لحم ءاششنإإ ةيشضق نع ينعملإ قح
.ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ هبجومب مدق ، ةشصخر نود ةيلوحك

زاكعوب لامج


