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يجولون˘كت˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘لأ ر˘يد˘م د˘كأأ
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘صس ما˘˘˘˘صشه» را˘˘˘˘كت˘˘˘˘بلأو
ةعأذإÓل حير˘صصت ي˘ف «ي˘صشتأو˘ل˘صص
رباخم كلمت ل رئأزجلأ ّنإأ، ةينطولأ

«4 يب» ةجرد نم ةينمأأ ويبو ةيويح
.انوروك سسوريف دصض حاقل داجيإل
دو˘˘جو ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ ف˘˘˘صشكو
نييرئأزج نيثحاب لبق نم تأردابم
سسوريف نع فصشك ةزهجأأ عنصصل

ةيرصشبلأ ةءافكلأ نإأ افيصضم.انوروك
بجي ام نكل، رئأزجلأ يف ةدوجوم
ةيماظنلأ ةئيبلأ ريفوت وه هكرأدت
ل˘ك ع˘˘صضو˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لأ

دكأأ ا˘م˘ك .قو˘صسلأ ي˘ف م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لأ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م
ثحبلل ةماعلأ ةيريدملاب راكتبلأو
يجولون˘كت˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘لأو ي˘م˘ل˘ع˘لأ
ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو˘ب
نايفصس ماصشه روصسيفوربلأ يملعلأ

لا˘م˘عألأ ة˘ل˘ي˘صصح نأأ ،ي˘صشتأو˘ل˘صص
سسوريف ةحئاج ةهجأوم˘ل ةز˘ج˘ن˘م˘لأ

يف ةفرصشمو ةيباجيإأ تناك انوروك
يصشتأول˘صص ف˘صشكو .تقو˘لأ سسف˘ن

يملعلأ ثحبلل ةماعلأ ةيريدملأ نأأ
ةرأزو˘ب ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘˘لأو
يملعلأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘˘مو
تماق ،طرافلأ سسرام رهصش لÓخ
ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسإأ ع˘˘صضو˘˘ب
ه˘نأأ ا˘ح˘صضو˘م ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م
تأردابملأ نم تائم كانه تناك»
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تأزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلأو
ز˘كأر˘م˘لأو سسرأد˘م˘لأو تا˘ع˘ما˘ج˘لأ
عباطلل ةهجوم ،انعاطق˘ل ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لأ
ع˘ن˘صصك ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘لو ،ي˘˘ح˘˘صصلأ
تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلأو تلو˘˘˘˘صسغ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ءاكذلأ ىلع ةمئاق˘لأ تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأو
سصيخصشتلأ لجأأ نم يعانطصصلأ
تناك امك ءابولأ أذهل ينورتكلإلأ

ع˘˘˘با˘˘˘ط تأذ تا˘˘˘كرا˘˘˘صشم كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه
انزكأرم نم يعا˘م˘ت˘جأو يدا˘صصت˘قأ
ةيناصسنإلأ مولعلأ يف هجوتلأ تأذ
لولح ميدقت لجأأ نم ةيعامتجلأو
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قأو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘صس
امك.» ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جأو˘م˘ل
يجولونكتلأ ريوطتلأ ريدم حصضوأأ

ا˘صضيأأ ة˘ق˘فأر˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأأ را˘˘كت˘˘بلأو

ةيمك سصيصصختب يعماجلأ لوخدلأ
ورد˘ي˘ه˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
زكأرمب اهعينصصت مت يتلأو ةيلوحك
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘كو ثح˘˘ب˘˘لأ

ن˘ي˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لأو
د˘كأأ ا˘م˘ك .ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لأو ةذ˘تا˘˘صسألأو
ل˘ب˘ق ن˘م تأردا˘˘ب˘˘م دو˘˘جو كلذ˘˘ك
ىوتصسم ىل˘ع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج ن˘ي˘ث˘حا˘ب
ةزهجأأ عنصصل هجراخو نطولأ سضرأأ

نأأو، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘˘صشك
اهب أوماق يتلأ تأزاجنإلأ مهأأ نم
يرئأزج يصسفنت زاهج عينصصت وه
ىوتصسم ىلع دعب عصضوي مل هنكل
دوجو مدع ببصسب ةيحصصلأ زكأرملأ
أذ˘ه دا˘م˘ت˘عل ة˘ل˘ي˘ف˘كلأ تا˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ

ةءا˘ف˘كلأ نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘˘صشم .زا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

نكل رئأزجلأ يف ةدوجوم ةيرصشبلأ

ةئيبلأ ريفوت وه هكرأدت بجي ام

عصضوب مهل حمصست يتلأ ةيماظنلأ

ةيثحبلأ مهجذامنو مه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ل˘ك

في˘ن˘صصت ر˘ب˘ت˘عأ ا˘م˘ك .قو˘صسلأ ي˘ف

ر˘˘صشؤو˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘م لوأل ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

تلتحأ نيأأ «راكتبÓ˘ل غر˘ي˘ب˘مو˘ل˘ب»

ةمئاق يف اي˘م˘لا˘ع94 ـلأ ز˘كر˘م˘لأ

م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف أرا˘كت˘بأ ر˘ث˘كألأ لود˘˘لأ

يطع˘ي ه˘نأل ا˘فر˘صشم ا˘ئ˘ي˘صش ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘قأد˘˘˘صصم

Óمأأ حنميو رئأزجلأ يف راكتبلأو

.ةدعاصصلأ بهأوملل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2Gdîª«ù¢ 62fƒaªÑô 0202Gd©óO0516ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

¯ S°∏«º.±

كو˘ما˘خأأ سسا˘ي˘لإأ» رو˘ت˘كد˘لأ ف˘صشك
دصصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘صضع،»
خيرات نع ،انوروك ةحئاج ةعباتمو
ن˘م ة˘ن˘ح˘صش لّوأأ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ
يف كوماخأ لاقو.انوروك تاحاقل
عقوم ىلع هتحفصص ربع هل روصشنم
«كوبصسياف» يعامت˘جلأ ل˘صصأو˘ت˘لأ
تا˘حا˘ق˘ل ن˘م ى˘لوألأ ة˘ن˘ح˘صشلأ نأأ،

يثÓثلأ يف نوكيصس «91 ديفوك»
ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صسلأ ن˘˘˘˘˘م لّوألأ

:كوماخأأ روصشنم يف ءاجو1202.
ةعباتمو دصصرل ةي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ»
نصسحأأ ايلاح سسردت انوروك ةحئاج
ر˘ث˘كألأ حا˘ق˘ل˘لأ ءا˘ن˘ت˘قل سضور˘ع˘˘لأ
نمثلأ ناك امه˘م م˘ل˘صسألأو ة˘ي˘لا˘ع˘ف
ةياصصو تحت لوألأ ريزولأ نامصضب
نو˘˘كت˘˘صس ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر
ي˘ف ه˘ل˘لأ ءا˘صش نإأ ى˘لوألأ ة˘ن˘ح˘˘صشلأ

ن˘˘م .«1202 ن˘م لوألأ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
نأأ يوايهم روتكدلأ فصشك هتهج
هينتقتصس يذلأ انوروك حاقل رعصس

53 ى˘˘لإأ5 نيب حوأرت˘ي ر˘ئأز˘ج˘لأ
ايلاح سسردن» Óئاق ةعرجلل أرلود

01 ىلإأ5 نيب ام ءانتقأ ةيناكمإأ
انورو˘ك حا˘ق˘ل ن˘م ة˘عر˘ج ن˘ي˘يÓ˘م
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأأ ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت نا˘˘م˘˘صضل
نم تأرصشعلأ قباصستتو نينطأوملأ
ايجولونكتلأ لاجم نم تاكرصشلأ
ىر˘ب˘كلأ تا˘كر˘صشلأ ى˘لإأ ة˘يو˘ي˘ح˘لأ
لاعفو نمآأ حاقل ريوطتل ،ةيودأÓل

ةي˘ب˘ل˘ت˘ل «91˘- د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف˘˘ل
ة˘ل˘جا˘ع˘لأ ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلأ
ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنم تددحو.

ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ا˘ًح˘صشر˘م ا˘ًحا˘ق˘˘ل24
مهنم ةرصشع، ة˘ير˘ير˘صسلأ برا˘ج˘ت˘لأ

يهو ا˘ًمد˘ق˘ت ر˘ث˘كألأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف
رابتخأ متي ثيح، ةث˘لا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ
،عصسأو قاطن ىلع حا˘ق˘ل˘لأ ة˘ي˘لا˘ع˘ف
ن˘˘˘˘˘م فلآلأ تأر˘˘˘˘˘˘صشع ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
يفو. تأراق ةدع ربع سصاخصشألأ

ققح، رهصشلأ أذه نم قباصس تقو
ةكرصش نيب يناملأأ يكيرمأأ نواعت
ريبك اًمدقت «كتنويب» و «رزياف»

ً
أ

نم ةثلاثلأ ةلحرم˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن نÓ˘عإا˘ب
حاقللأ نأأ تفاصضأأو .حاقللأ ةبرجت

يف ةئاملاب09 ةبصسنب هتيلاعف تبثأأ

91- دي˘فو˘ك سضأر˘عأأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ
ةراصض ةيبناج راثآأ هنع جتني ملو
ىع˘صستو .ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لأ فلآأ ن˘ي˘ب
لو˘صصح˘ل˘ل ا˘ًي˘لا˘ح «رز˘يا˘ف» ة˘كر˘صش
تلاح ي˘ف مأد˘خ˘ت˘صسÓ˘ل نذإأ ى˘ل˘ع
ءأودلأو ءأذغلأ ةرأدإأ نم ئرأوطلأ
تاعرج حرط ع˘قو˘ت˘تو ة˘ي˘كير˘مألأ

رايلم3.1 يلامجإا˘ب ،ا˘ًب˘ير˘ق ة˘ي˘لوأأ
ةياهن لولحب اهترأدإأ متتصس ةعرج
ة˘كر˘صش تلا˘ق ا˘م˘ك. ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘ع˘لأ
ايجولونكتلل ةيكيرمألأ «انريدوم»

59 ةبصسنب لاعف اهحاقل نإأ، ةيويحلأ
ةكرصش طط˘خ˘تو. ا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘ئا˘م˘لا˘ب
لوصصحلل تابلط ميدقتل «انريدوم»
ي˘˘ف ئرأو˘˘ط˘˘لأ ة˘˘˘ق˘˘˘فأو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف ملاعلأ لوحو ةدحتملأ تايلولأ

عقوتت اهنإأ لوقتو، عيباصسأأ نوصضغ

02 نم برقي ام اهيدل نوكي نأأ
يف نحصشلل ةز˘ها˘ج ة˘عر˘ج نو˘ي˘ل˘م
ةياهن لو˘ل˘ح˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ
ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ا˘ه˘نإأ لو˘ق˘تو. ما˘˘ع˘˘لأ

ىلإأ نويلم005 نيب ام عينصصتل
ملاعلأ ىوتصسم ىلع ةعرج رايلم

،كلذ ىلإأ ةفاصضإلاب1202. ماع يف
تأربتخملأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ د˘ق˘ت˘ع˘ُي
ة˘لود˘لأ ا˘هر˘يد˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلأ

ةع˘ما˘ج ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘بوروأأ عور˘صشمو
نيب نم اكينيز أرتصسأأو دروفصسكأأ
ثيح, ةدعأولأ ةحصشرملأ تاحاقللأ
نأأ ا˘˘كن˘˘يزأر˘˘ت˘˘صسأأ ة˘˘كر˘˘صش تد˘˘˘كأأ

07 ىلإأ تلصصو ةيلاعف تبثأأ اهحاقل
لعفلاب ايصسور تلجصس اميف .ةئاملاب

لبق ىت˘ح،91-ديفوك ـل ني˘حا˘ق˘ل
تلاقو ةيريرصسلأ براجتلأ لامتكأ
«يف كينتبوصس» ىمصسملأ اهحاقل نأأ

تقاف ةيعانم ةباجتصسأ ةبصسن ققح

ةعرج˘لأ ن˘م˘ث نأأو ة˘ئا˘م˘لا˘ب59ـلأ

تأرلود01ـلأ زواجتي نل ةدحأولأ
تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صستو.
ةموثرج ةلطعم˘لأ «ة˘ي˘كي˘صسÓ˘كلأ»
مدختصسي امنيب، اهلتق مت ةيصسوريف
وأأ ةفي˘ع˘صض ة˘لÓ˘صس ر˘خآلأ سضع˘ب˘لأ

ةيفاك ةجردب ةثيبخ نوكت ةنهوم
ل نكلو ةداصضملأ ماصسجألأ ةراثإل
ىمصسي ام يوتحتو .سضرملأ ببصست
ىلع «ةيعرف˘لأ ةد˘حو˘لأ» تا˘حا˘ق˘ل˘ب

متي يذلأ سضرمملأ لماعلأ نم ءزج
ة˘با˘ج˘ت˘صسأ جا˘ت˘نإل ه˘ن˘م ه˘قا˘˘ق˘˘ت˘˘صشأ

فانصصأأ مدختصستو  .ةبصسانم ةيعانم
ىرخأأ اًلاكصشأأ «سسوريفلأ تÓقان»
ليصصوتل ة˘ي˘ح˘لأ تا˘صسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م
ا˘يÓ˘˘خ˘˘لأ ى˘˘لإأ يوو˘˘ن˘˘لأ سضم˘˘ح˘˘لأ
ةباجتصسأ ىلإأ يدؤوي امم، ةيرصشبلأ

لدعملأ ةبصصحلأ سسوري˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘م
ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ي˘تور˘ب˘ب
دصض رصشتني نأأ نكمي لاثملأ ليبصس

تا˘حا˘ق˘ل د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘تو .«91-ديفوك»
ىلع «انريدو˘م«و «رز˘يا˘ف» ا˘ت˘كر˘صش
ا˘ًخ˘صسن مد˘خ˘ت˘صست ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
لمعتصست تائيزج˘لأ ن˘م ة˘ي˘ب˘ي˘كر˘ت

ة˘˘ير˘˘˘صشب˘˘˘لأ ا˘˘˘يÓ˘˘˘خ˘˘˘لأ قأر˘˘˘ت˘˘˘خل
ى˘لإأ لا˘˘ع˘˘ف ل˘˘كصشب ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو،
فيقوت مت ام˘ي˘ف. تا˘حا˘ق˘ل ع˘نا˘صصم

جاتنإأ نم نيحصشرم نيحاقل براجت

«نو˘صسنو˘ج د˘نأأ ن˘صسنو˘ج» ة˘˘كر˘˘صش

فواخم ببصسب اًتقؤوم «يليل يلأ«و

نف˘ي˘ت˘صس لا˘قو .ة˘مÓ˘صسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

تا˘ي˘ئا˘بو˘لأ م˘˘ل˘˘ع ذا˘˘ت˘˘صسأأ ،ز˘˘نا˘˘ف˘˘يإأ

ةحصصلل ندن˘ل ة˘ي˘ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ئأود˘لأ

هذ˘ه نأأ، ةرا˘ح˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ بطو

.ة˘ئ˘ي˘صس أًرا˘ب˘خأأ ةرور˘صضلا˘ب تصسي˘˘ل

تامكاحم˘لأ نأأ ة˘ق˘ي˘ق˘ح» :فا˘صضأأو

بجي هنأأ ىلإأ ريصشت نأأ بجي ةفقوتم

ةيلمعلأ نأأ يف ةقث كانه نوكت نأأ

نيكراصشملأ ةمÓصس ةبقأرمل اهتمرب

«ديج ل˘كصشب ل˘م˘ع˘ت ة˘بر˘ج˘ت˘لأ ي˘ف

يتلأ ةري˘خألأ تلا˘ح˘لأ ر˘ي˘ث˘ت ا˘م˘ك.

ا˘نورو˘˘ك ى˘˘صضر˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بي˘˘صصأأ

ة˘لÓ˘صسب ىر˘خأأ ةر˘م نو˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

يتلأ ةدملأ لوح لؤواصستلأ، ةديدج

يفو. تاحا˘ق˘ل˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘م˘ت˘صست د˘ق

ءأذغلأ ةرأدإأ تلاق ،طرافلأ ربوتكأأ

جاتحت˘صس ا˘ه˘نإأ ة˘ي˘كير˘مألأ ءأود˘لأو

ةد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م تا˘نا˘ي˘ب ة˘˘يؤور ى˘˘لإأ

ءاطعإأ لبق ميعط˘ت˘لأ د˘ع˘ب ن˘ير˘ه˘صش

حا˘ق˘ل˘ل مأد˘خ˘˘ت˘˘صسأ يأل ئرا˘˘ط نذإأ

ةيبوروألأ ةيودألأ ةلاكو تظحلو

انوروك تاحاقل يف فلتخي ام نأأ

ةقفأوملأو ريو˘ط˘ت˘لأ ة˘عر˘صس نأأ و˘ه

ر˘ي˘ث˘كب عر˘صسأأ نو˘كت ة˘ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘ح˘صصلأ ئرأو˘ط˘لأ ة˘لا˘˘ح بب˘˘صسب

ة˘جا˘ح˘لأ كل˘ت ى˘ت˘ح ن˘كل، ة˘ما˘˘ع˘˘لأ

ىلع بلغ˘ت˘لأ ا˘ه˘ن˘كم˘ي ل ة˘ح˘ل˘م˘لأ

اهل نايب يف تلاقو. ةمÓصسلأ دعأوق

عيمج مييقت متي ةقفأوملأ لبق» نأأ

ي˘بوروألأ دا˘ح˘تلأ ي˘ف تا˘حا˘ق˘ل˘˘لأ

لثم ةيلاعلأ ريياعملأ سسفن لباقم

.«رخآأ ءأود يأأ

لوأ’ا ريزولا تاميلعت ىلع ءانب

ءايلوأا كارسشإاب نوبلاطم ةلولا
يحسصلا عسضولا ةعباتم يف ذيمÓتلا
كأرصشإأ ىلأ ةلولأ دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ اعد
عصضولأ ةعباتم زا˘ه˘ج ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ تا˘ي˘ع˘م˘ج
ةلولأ عم يرأزو عامتجأ يفو .سسرأدملأ يف يحصصلأ

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ءأرزو رو˘˘صضح˘˘ب و
ةحصصلأو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأو ،ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو
ةيمنتلأو ةحÓفلأو ،تايفصشتصسمـلأ حÓصصإأو ناكصسلأو
ىلوألأ ةجرد˘لا˘ب بصصن˘ي ة˘ي˘ئا˘م˘لأ درأو˘م˘لأو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لأ
ءابو ةح˘فا˘كم را˘طإأ ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل

يتلأ تابيترتلأ أذكو،(91 ــ ديفوك) انوروك سسوريف
ىوتصسم ىلع تأردقلأ زيزعتل اميصسل ،اهذاختأ نيعتي
ءافصشتصسلأ ةرصسأأ ثيح نم ةيئافصشتصسإلأ تاصسصسؤوملأ

ع˘صضو˘لأ ة˘صسأرد تم˘ت ،ه˘تأذ قا˘ي˘صسلأ ي˘فو .سشا˘ع˘˘نإلأو
نم ةيصسرد˘م˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ح˘صصلأ

عاطق هعصضو يذلأ سصاخلأ ةعباتملأ زاهج سضرع لÓخ
،يلحملأو يزكرملأ نييوتصسملأ ىلع ةينطولأ ةيبرتلأ
ل˘ئا˘صسو˘لأ ثي˘ح ن˘م تا˘جا˘ي˘ت˘حلأ م˘ي˘ي˘ق˘ت ن˘˘ع Ó˘˘صضف
ريزولأ ردصصأأ و .ريهطتلأو ةيامحلأو ةياقولل ةيفاصضإلأ
ةظقيلأ ةجرد فيثكت فدهب ةلولأ ىلإأ هتاميلعت لوألأ

عم ،«91 ــ ديفوك» ءابول ريخألأ دعاصصتلأ ةهجأوم يف
ءا˘ف˘صشت˘صسا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع دو˘ه˘ج˘لأ ز˘ي˘كر˘˘ت
ةباقرلأ قرف ةئبعت ىلع رهصسلاب مهفّلك امك .ىصضرمـلأ
ةيبرتلأ كلصس نم نيصشتفم نم سصاخ لكصشب ةنوكتملأ
ماي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘صسرد˘مـلأ ة˘ح˘صصلأ ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
يحصصلأ لوكوتوربلأ قيبطتل ةمراصصو ةمئأد ةبقأرمب
و لداعلأ عيزوتلأ نامصضو ،ةيميلعت ةصسصسؤوم لك يف
هذه ىوتصسم ىلع ةيامحلأو ةياقولأ لئاصسول رمتصسملأ
نم لوألأ ريزولأ بلط ،كلذ نع Óصضف .تاصسصسؤوملأ
ةعباتم زاهج يف ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمج كأرصشإأ ةلولأ
تا˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘كإلأ و سسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘صصلأ ع˘˘˘صضو˘˘˘لأ

دوهج يف ربكأأ لكصشب مهتئبعت لجأأ نم تايوناثلأو
تأءأر˘جإلأ مأر˘ت˘حأ ة˘ي˘م˘هأأ لو˘ح ل˘صصأو˘ت˘لأو ة˘ي˘عو˘ت˘لأ
.ءابولأ راصشتنأ دصض ةيئاقولأ

S°∏«º.±

ببسسب فلسشلا ةي’وب نيمامإا ةافو دعب
انوروك سسوريفب امهتباسصإا

 ةسسمخلا تاولسصلل قيلعت ل
 ةعمجلا ةÓسصل لو

يفظومو ةمئأÓل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ سسي˘ئر ف˘صشك
ةافو نع ،يميجح لولج، فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوصشلأ
عو˘ب˘صسألأ لÓ˘خ ف˘ل˘صش ة˘يلو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ما˘مإأ
.دجتصسملأ انوروك سسوريف˘ب ا˘م˘ه˘ت˘با˘صصإأ د˘ع˘ب يرا˘ج˘لأ

نايفوتملأ نأأ ةيفحصص تاحيرصصت يف يميجح ددصشو
دجاصسملأ جراخ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإÓ˘ل ا˘صضر˘ع˘ت

يف امهتاطاصشن نمصض سسانلأ عم كاكتحأ يف امهنوك
لدتصسم، دجاصسملأ لخأدب سسيلو يندملأ عمتجملأ راطإأ
نÓحأرلأ ام˘ه˘ي˘ف نÓ˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘يد˘ج˘صسم˘لأ نو˘كب
حتفلأ تأءأرجإأ امهلمصشت ملو سسرام رهصش ذنم ناقلغم
ثدحتملأ دع˘ب˘ت˘صسأ، ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو .ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ
يف ةعم˘ج˘لأ ةÓ˘صص أذ˘كو سسم˘خ˘لأ تأو˘ل˘sصصلأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت
يذلأ ريطخلأ يحّصصلأ فرظلأ ببصسب اتقؤوم دجاصسملأ
ءي˘صشلأ«: دد˘صصلأ أذ˘ه ي˘ف لا˘ق ثي˘˘ح, دÓ˘˘ب˘˘لأ ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
،ةبقأرملأ يف ةصصتخملأو ةيملعلأ تاهجلأ نم ظحÓملأ
لوكوتوربلاب مزتلت يتلأ ةديحولأ يه هللأ تويب نأأ
ىريو.» تاباصصإأ اهيف لجصسي ملو امات امأزتلأ يحصصلأ

نوؤوصشلأ يفظومو ةمئأÓل ةينطولأ ةيقيصسنتلأ سسيئر
نو˘كت ق˘ل˘غ˘˘لأ ة˘˘يو˘˘لوأأ نأأ را˘˘طإلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ
لجصست مل يتلأ دجاصسملل تصسيلو ةماعلأ تأءاصضفلل
يحصص لوكوتر˘ب ق˘فو ا˘ه˘ح˘ت˘ف ذ˘ن˘م ءا˘بو˘لا˘ب تا˘با˘صصإأ

.مراصص
S°∏«º.±

نينطاوملا نم ددع ربكأا حيقلتل انوروك حاقل نم ةعرج نييÓم01 ىلإا5 نيب ام ءانتقإا ^

دجتسسملا انوروك سسوريفب ةباسصإ’ا ت’اح عافترإا لسصاوت ببسسب

ربمسسيد نم حتافلا ةياغ ىلا ةيلو23 ىوتسسم ىلع يحسصلا رجحلا تاءارجإا ديدمت
ةيلو23 ىوتصسم ىلع0202 ربمصسيد نم حتافلأ ةياغ ىلإأ يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإأ ديدمت نع ءاعبرألأ سسمأأ ،ىلوألأ ةرأزولأ تنلعأأ

يئزجلأ يلزنملأ رجحلأ ةدم ددح يذلأو ،0202 ربمفون51 خيراتب ردصص دق ىلوألأ ةرأزولل نايب رخآأ ناكو .يحصصلأ رجحلل عصضخت

،يقأوبلأ مأأ ،طأوغألأ ،رأردأأ تايلو نم لكب ىلوألأ ةرأزولأ نايب بصسح رجحلأ ءأرجإأ قلعتيو0202. ربمفون61 نم ءأدتبأ موي51 ـب
،ةيدمـلأ ،ةنيطنصسق ،ةبانع ،ةملاڤ ،فيطصس ،لجيج ،رئأزجلأ ،وزو يزيت ،ترايت ،ناصسملت ،ةصسبت ،ةريوبلأ ،ةديلبلأ ،ةركصسب ،ةياجب ،ةنتاب
نيعو ةزابيت ،سسأرهأأ قوصس ،ةلصشنخ ،يدأولأ ،تليصسمصسيت ،فودنت ،سسأدرموب ،جيريرعوب جرب ،يزيلإأ ،نأرهو ،ةلڤرو ،ةليصسمـلأ
±.S°∏«º.تنصشوميت

:دكؤوي يسشتاولسص نايفسس ماسشه راكتبإ’او يجولونكتلا ريوطتلا ريدم

«انوروك سسوريف حاقل لوح ثاحبأا ءارجإل اهلهؤوت يتلا «4 يب» رباخم كلمت ل رئازجلا»

ةدحاولا ةعرجلل ار’ود53 و5 نيب حوارتي هينتقتسس يذلا حاقللا نمث

1202 ةــنسس نــم لوألا يـثÓثلا
رئازجلا ىلإا انوروك حاقل تانحسش ىلوأا لوسصو دعوم
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صصن˘لا اذ˘ه نأا ي˘تا˘م˘˘غز صسما د˘˘كأاو
ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا» ى˘˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘ي
عم ةينوناقلا ةموظ˘ن˘م˘ل˘ل«ر˘م˘ت˘صسم˘لا
،«فا˘ط˘ت˘خلا م˘ئار˘ج لا˘كصشأا رو˘˘ط˘˘ت
دعت يتلا فاطتخلا ةميرج نأا ازربم
دعت ،يرئازجلا عمتجملا نع «ةليخد»
ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘˘لا ر˘˘ط˘˘خأا و مد˘˘قأا» ن˘˘م
عم اميصس ،ملاعلا يف اراصشتنا تفرع
يف ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتصسا
.»م˘ئار˘ج˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه با˘˘كترا

˘مر˘ج˘ي يذ˘لا صصن˘لا تاذ ن˘م˘صضت˘˘يو
تابو˘ق˘ع فا˘ط˘ت˘خلا لا˘كصشأا ع˘ي˘م˘ج
د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘صسلا ى˘لإا ل˘صصت ةدد˘صشم
لعفلا ةروطخ بصسح كلذو مادعإلاو
،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا را˘ثآلاو بكتر˘م˘لا

دق يتلا ةيلاملا ةمارغلا ىلع ةوÓع
امك .يرئازج رانيد ينويلم ىلإا لصصت
نمصضتي يذلا عورصشملا تاذ ددحي

رواحم ةعبصس ىلع ةمصسقم ةدام45

ديدصشت اهيلع بترتي يتلا فورظلا
لعافلا ةفصصب قلعت يتلاو ،ةبوقعلا
ةيفعملا راذعألا ددحيو ،ةيحصضلا وأا

ةففخملا راذعألا اذكو ةبوقعلا نم
نم ءافعإلا اه˘ي˘ل˘ع بتر˘ت˘ي ي˘ت˘لا ا˘ه˘ل
كلذو ةبوقع˘لا صضي˘ف˘خ˘ت وأا با˘ق˘ع˘لا
،فاطتخÓل يئاقلتلا ءاهنإلا ةلاح يف
ةي˘ح˘صضلا ة˘يا˘م˘ح ه˘نأا˘صش ن˘م ا˘م و˘هو
نع لودعلا ىل˘ع ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘ج˘صشتو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا صصو˘˘صصخ˘˘بو .ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
نإاف ،عورصشملا اهب ءاج يتلا ةددصشملا

اهيلع صصوصصنملا تابوقعلا لمجم
فاطتخا لاح يف و ةيئانج دعت هنمصض
نيت˘بو˘ق˘ع ن˘صس عر˘صشم˘لا نإا˘ف ،ل˘ف˘ط
وأا د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ج˘˘صسلا ا˘˘˘م˘˘˘ه ط˘˘˘ق˘˘˘ف
تاءار˘˘˘جإلا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت لو .ماد˘˘˘عإلا
تاذ بصسح -دحلا اذه دنع ةيعدرلا
نا˘مر˘ح ى˘لإا ا˘هزوا˘ج˘ت˘ت ل˘˘ب -صصن˘˘لا

نم مئارجلا نم عونلا اذه يبكترم
عم فيفختلا فورظ نم ةدافتصسلا

ةبوقعلا فييكت نم مهتدافتصسا مدع

عتمتلا مهل قحي ل رخآا ىنعمب يأا
ةيفصصنلا ةيرحلا وأا جورخلا ةصصخرب
وأا ة˘ي˘جرا˘خ ة˘˘صشرو ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا وأا
،طور˘صشم˘لا جار˘فإلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘صسلا

ءا˘صضق˘ب نو˘مز˘ل˘˘م م˘˘ه˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ط˘˘صسو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا

عور˘صشم˘لا د˘ع˘ب˘ت˘˘صسي ا˘˘م˘˘ك .ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
ةريطخلا فاطتخلا م˘ئار˘ج ي˘ب˘كتر˘م
،فيفختلا فورظ نم ةدافتصسلا نم
ةبكترم مئارجلا هذه تناك اذإا اميصسل
بيذعتلا لامعتصساب وأا لافطألا دصض
بل˘˘ط˘˘ب وأا ي˘˘صسن˘˘˘ج˘˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا وأا
نكمي عورصشملا اذهل ادانتصساو .ةيدف
ىوعدلا كيرحت نم ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘ل˘ل
بايغ يف ى˘ت˘ح ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ق˘ح˘ي ا˘م˘˘ك ،ىو˘˘كصشلا

ةيامح لاجم يف ةطصشانلا تائيهلاو
تاذ ى˘˘صضت˘˘ق˘˘م˘˘ب ،نا˘˘صسنإلا قو˘˘ق˘˘ح
تاهجلا مامأا ىوكصش ميدقت ،صصنلا
يندم فرطك صسيصسأاتلاو ةيئاصضقلا

بناج نم .صضيوعتلاب ةبلاطملا عم

Óصصف نوناقلا عورصشم صصصصخ ،رخآا

نم كلذو فاطتخلا اياحصض ةيامحل

ي˘˘ح˘˘صصلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘˘خ

بنا˘ج ى˘لإا ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ي˘صسف˘ن˘لاو

ى˘لإا م˘ه˘ئو˘ج˘ل ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

بنا˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو .ءا˘˘صضق˘˘لا

ىلع صصني عورصشملا نإاف ،يئاقولا

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ع˘صضو ة˘لود˘لا ي˘˘لو˘˘ت

فاطتخلا ةميرج نم ةياقولل ةينطو

ذفنتو غاصصت ةيلحم تايجيتارتصساو

ةكراصشمب ةيمومعلا تائيهلا لبق نم

دامتعا» بناج ىلإا ،يندملا عمتجملا

ف˘صشكلاو راذ˘نإلاو ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا

اهبابصسأا لوح تاصسارد ءارجإاو ركبملا

عصضو عم اهباكترا عفاود مهف فدهب

مئارج لوح ينطو يتامولعم ماظن

ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست ل˘جا ن˘م فا˘ط˘ت˘˘خلا

.ةياقولاب ةفلكملا تائيهلا
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م˘˘صسا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب» لد˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا

ةيلاملا ةمارغلا ةميق نإا ،«يتامغز

،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

صصخصش ل˘ك ق˘ح ي˘ف ة˘صضور˘ف˘م˘لا

ةيقاولا ةمامكلا ءادترإاب مزتلم ريغ

،يجا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا ي˘صشف˘ت ح˘ب˘كل
صضير˘ع˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ر˘ي˘ث˘كلا˘ب تصسي˘˘ل

لا˘قو .ر˘ط˘خ˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘خألا ة˘˘ح˘˘صص
ة˘ل˘ئ˘صسأا ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘جإا ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لا
ةمارغ نإا ،ة˘مألا صسل˘ج˘م˘ب باو˘ن˘لا
مد˘ع ى˘ل˘ع ة˘صضور˘ف˘م˘لا نو˘ي˘ل˘م˘لا

تصسي˘ل ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ما˘م˘كلا يد˘تر˘م

عانقلا ءادترإا مدع نأا ادكؤوم ،ةريبك
نو˘نا˘ق˘لا ر˘ظ˘ن ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘قاو˘لا

،نوناقلل اقفو اهيلع بقاعي ةفلاخم
ةمامك يدتريل يذلا نإا فاصضأاو
لزنملا ن˘م ه˘جور˘خ د˘ن˘ع مو˘ق˘ي˘صس
هت˘با˘صصإا ة˘لا˘ح ي˘ف ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ب
ر˘˘صشعو صسم˘˘خ ى˘˘لإا ا˘˘نورو˘˘˘كلا˘˘˘ب

.ةيناث يف رثكأا وأا نيرخأا صصاخصشأا
ةجتانلا ميتنصس نويلم«لوقلا عباتو
ةمامكلا ءادترإا مدع ةفلاخم نع
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ما˘مأا ار˘ي˘˘ث˘˘ك صسي˘˘ل

اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘صص
ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإلا تاءار˘˘جإÓ˘˘˘ل
. انوروك صسوريف راصشتنا
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ة˘يلو˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو صسمأا لز˘˘ن
ى˘ل˘ع تج˘مر˘ب ةرا˘يز ي˘ف ةد˘كي˘˘كصس
تافلخم دنع فوقولا لجأا نم ،لجع
ة˘˘يلو بر˘˘صض يذ˘˘˘لا د˘˘˘حألا لاز˘˘˘لز
يتيدلبب اصساصسأا زكرمت و ةدكيكصس
ةزهلا زكرم نايزوب نيع و صشورحلا

ملصس ىلع2.5 ـل اهتوق تلصصو يتلا
ةه˘جاو˘م ي˘ف ر˘يزو˘لا نا˘كو ،ر˘ت˘صشير
ة˘صشه˘لا تا˘ن˘˘كصسلا ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق بصضغ
ن˘يذ˘لا نا˘يزو˘ب ن˘ي˘˘ع و صشور˘˘ح˘˘لا˘˘ب

مل و تققصشت و مهنكاصسم تعدصصت

ةلق اوكتصشاف ،نكصسلل ةحلاصص دعت

و،اهزاجنا ئطب و ةينكصسلا عيراصشملا

مهلكاصشم لح نع مهي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ز˘ج˘ع

نكصسلاب اصساصسا ةطبترملاو تاونصسل

ر˘ي˘غ تا˘ن˘كصسلا بب˘صسب م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو

يواكصشل عامتصسلا بقعو ،ةقئÓلا

اودجو نيذلاو ةزهلا نم نيررصضتملا

ة˘م˘حر تح˘ت ة˘ظ˘ح˘˘ل ي˘˘ف م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا

،ةيصساقلا ةيوجلا فورظلا و عراصشلا

ةموكحلا يلخت مدعب ريزولا دعوتو

م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘ع

ر˘ي˘فو˘ت و م˘ه˘تلا˘غ˘˘صشنا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا

لكايهلا ميمرت متيصس ا˘م˘ك،م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط

ي˘لاو˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ع˘˘م ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا

،اهريفوتو مهتاجاتحا د˘ن˘ع فو˘قو˘لا˘ب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

اهد˘ع˘ب د˘ق˘ف˘ت ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو

ةيئافصشتصسلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ةبترتملا رارصضألا نياعو صشورحلاب

ركصشلاب هجوتو ، ةيصضرألا ةزهلا نع

ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘˘لإا

ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عو

ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق ي˘ل˘ث˘م˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو

ةرابجلا تادوهج˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا˘ب

عصضولا لظ يف ،اهب نوموقي يتلا

صسوريف راصشتناب يئانثتصسلا يحصصلا

ة˘يلو تد˘˘ه˘˘صش و اذ˘˘ه91 ديفوك

تاز˘˘ه ةد˘˘ع صسمأا را˘˘ه˘˘ن ةد˘˘كي˘˘˘كصس

طصسو بعرلا تراثأا ةفيفخ ةيدادترا

او˘˘لازا˘˘م ن˘˘يذ˘˘˘لا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ نا˘˘˘كصسلا

و ة˘˘˘صشه˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا نو˘˘˘ن˘˘˘كصسي

رايهنلاب ةددهملا
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نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو تف˘˘صشك

5201 ليجصست نع ءاعبرألا صسمأا

ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصإا

ةعاصس42ـلا لÓ˘˘خ ،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل صسي˘˘ئر بصسحو .ةر˘˘ي˘˘˘خألا

يف انوروك صسوريف يصشفت ةعباتم

دقف،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،دÓ˘ب˘لا

رئازجلا يف تاباصصإلا يلامجإا عفترا

يرف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

مت امك .ةلاح52087 ىلإا يصضاملا

42 لÓخ ةديدج ةافو02 ليجصست

ىلإا يلامجإلا عفتريل ،ةريخألا ةعاصس

اصضيرم246 لثامت امنيب9232.

ى˘لإا ي˘لا˘م˘جإلا ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل ،ءا˘˘ف˘˘صشل˘˘ل

صضيرم34 دجاوتي اميف21705.

دجتصسملا يجاتلا صسوريفلاب باصصم

ة˘يا˘ن˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ر˘صص ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ةز˘كر˘م˘لا
ّ

قطانلا ح

د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا

،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو

،رارو˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج رو˘˘˘صسي˘˘˘˘فور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ىودع راصشتنا رارمتصسا صصوصصخب

نإا Óئاق صسراد˘م˘لا ل˘خاد صسور˘ي˘ف˘لا

ارطخ لكصشي ل ةصساردلا فانئتصسا

.ذيمÓتلا ةحصص ىلع اميصس ل ،اريبك

ي˘˘ف ،رارو˘˘ف رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأاو

ل ةصسردملا نأا ةيفحصص تاحيرصصت

يف ارطخ ،يلاحلا تقولا يف،لكصشت

ةبصسن غلبت ثيح ،صسوريفلا راصشتنا

انورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإلا تلا˘ح

ذي˘مÓ˘ت˘لا ن˘ي˘ب .٪500.0 دجت˘صسم˘لا

ن˘م ىر˘خأا تا˘˘ئ˘˘فو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو

.ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا يف نيلماعلا

ر˘ط˘خ نإا˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا تاذ بصسحو

يف «91-ديفوك» صسوريفب ةباصصإلا

ةياغلل صضفخنم ةي˘صسرد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘صصق˘يو

مارتحا نأا حير˘صصت˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

صصا˘خ˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

هيلع قداصصملا ،يصسردملا لوخدلاب

ةرازول يمل˘ع˘لا صسل˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م

ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ن˘م˘صضي˘صس، ة˘ح˘صصلا

لاؤو˘صس ى˘ل˘ع ادرو .ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘˘صص

هت˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ما˘قرألا لو˘ح

˘ما˘قرألا هذ˘ه نأا رارو˘ف د˘كأا ،ا˘ي˘مو˘˘ي

اهيف امب ةيحصص تاصسصسؤوم نم يتأات

يموكح ةيبط لي˘لا˘ح˘ت ر˘ب˘خ˘م65

ـلا اصصوحف ءارجإل صصخرمو صصاخو

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع «رأا.ي˘˘˘صس.ي˘˘˘ب»

. ينطولا

:فصشكي لدعلإ ريزو

لافطأ’إ فطخ مئإرج يبكترم نامرح»
«فــيفختلإ فورــظ نــم

Óيصصفتو ةلمج رمألإ ىفن يبد يف رئإزجلإ لصصنق

 نييرئإزجلإ عنم ربخ
يـسضإرأ’إ ىـلإإ لوـخدلإ نـم

ةحسصلإ نم هل سساسسأإ ’ ةيتإرامإ’إ
نمو ةيبنجأا مÓعإا لئاصسو اهتلقن يتلا رابخألا تعنصص
لود ةدع ينطاوم ىدل ةجصض «زرتيور» ةلاكو اهنيب

ةيلمعل تارامإلا قيلعت اهدافم يتلاو،ةيمÓصسإاو ةيبرع

ةلود31 ينطاومل اهيصضارأا ىلإا لوخدلا ةريصشأات حنم
ةقطنملا نع ةرداصص ةروصص  ترصشتناو .رئازجلا اهنم
ثيدح تحبصصأا يتلا يهو ثدحلا يبد راطمب ةرحلا
لئاصسو نم ديدعلا اهرصشنب تماق امدعب صصاخلاو ماعلا
امم تاحفصصلاو عقاوملا نع كيهان ةيمصسرلا مÓعإلا

نع نوثحبي تارامإلاب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ع˘ج
ع˘قو˘م˘لا ما˘ق ،دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو .ة˘ي˘م˘صسر تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
تارامإلاب ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب صصا˘خ˘لا ي˘نور˘ت˘كللا
نم صصخي ربخلا نأا تدكأا يتلا ةكرصشلا عم لصصاوتلاب
ةقÓع اهل صسيلو ةقطنملا صسفن يف تاكرصشلا باحصصأا
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه نأل تا˘˘ما˘˘قلا وأا تار˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
يأا رصشنت مل يتلاو تازاوجلاو ةرجهلا ةرادإا صصاصصتخا
رئازجلا لصصنق ىفن ،هبناج نم. عوصضوملا اذه يف رارق
عنم ربخ «ثدحلا» ةانقل  يجارد دمحم يبد يف ماعلا
ىلا لوخدلا ةريصشأات ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةحصصلا نم ةيراع رابخألا هذه نأا دكأاو، تارامإلا ةلود
نم يبد يف رئازجلا ةيلصصنق ترصسفتصسا امدعب كلذو،

افارطأا نأا دكأا ثيح ,تارامإلا ةلودب ةيمصسر تاهج
اذه يف رئازجلا مصسا عصضول ىعصست ةصضرغملاب اهفصصو
. ةمئاقلا
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يئاهن لكصشب ةجلاعملإ ىلإإ هقيرط يف فلملإ

تائمب رئإزجلإ قإرغإإ ةلواحم طابحإإ
ةروزم قئاثو لمحت يتلإ تإرايسسلإ

نع يتامغز مصساقلب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو فصشك
قئاثو لمحت تارايصسب رئازجلا قارغإل ططخم لاصشفإا

يتامغز دافأاو .ةلودلا ةزهجأا نطفتو ةكنح لصضفب ةروزم
ةينلعلا ةصسلجلا صشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
تافاطتخلا نم ة˘يا˘قو˘لا نو˘نا˘ق ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا
ةيدج ةفصصب هب لفكتم ايلاح فلملا اذه نأا ةمألا صسلجمب

مت هنأا لدعلا ريزو زربأاو .ةيلخادلا ةرازو ىوتصسم ىلع
، ةيعرصش ريغ ةفصصب رئازجلا ىلإا تارايصسلا تائم لاخدا

هذه زجح مت اهتكنحو ةصصتخملا حلاصصملا نطفت لصضفبو
ناك يتلا ةزهجألا يف للخ دوجو ىلإا اريصشم، تارايصسلا

فلملا نأاب ادكؤوم ،كلذ لوصصح مدع ىلع رهصسلا اهيلع
حنمب قلعتي اميف امأا .ةيئاهنلا ةجلاعملا ىلإا هقيرط يف
صسف˘ن د˘كأا˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘˘صضلا
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ما˘˘ه˘˘م نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
.يرحتلا لاجمب اهل ةقÓع لو تافاعصسإلا
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ةمصصاعلإ دمحمأإ يديصس ةمكحم

قبسسأ’إ ريزولإ عإديإإ
 تقؤوملإ سسبحلإ يلإو رداقلإدبع

ةهبج نع بئانلاو اقباصس ةيمومعلا لاغصشألا ريزو عاديإا مت
تقؤوملا صسبحلا نهر ،«يلعاو رداقلادبع«ينطولا ريرحتلا

ةفرغلاب قيقحتلا يصضاق نم رمأاب .داصسف اياصضق ةمذ ىلع
ةميرجلا ةحفاكمب صصصصختملا يئازجلا بطقلاب ةيناثلا
،ةمصصاعلا دمحما يديصس ةمكحمب  ةيلاملاو ةيداصصتقإلا
د˘ب˘ع ي˘ل˘عاو» ،ا˘ق˘با˘صس ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘صشألا ر˘˘يزو عدوأا
صشارحلا ةيباقعلا ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ،«ردا˘ق˘لا
مهتب ،داصسف اياصضق يف هعولصضل كلذو ،ةمصصاعلا رئازجلا
لÓ˘غ˘ت˘صسا ءو˘صسو ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
موي˘لا ع˘م˘ت˘صسا د˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو .ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ماظن˘لا ى˘ل˘ع بو˘صسح˘م˘لا ق˘ب˘صسألا ر˘يزو˘لا ى˘لإا ءا˘ع˘برألا
يصضاق ىلع لوح مث نمو «يلاو رداقلا دبع» قباصسلا
.داصسف اياصضق يف هعم قيقحتلل ةمكحملا تاذب قيقحتلا

ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ن˘ع بئا˘ن˘لا نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘جو
لÓخ هتناصصح نع لزانت دق ناك ،«يلعاو رداقلادبع»
بئانلا نعو هنع ةناصصحلا عفرل يرصسلا عارتقلا ةصسلج
نصسحم» ةيطار˘ق˘م˘يد˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ل˘جأا ن˘م ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع
.يصضاملا ربوتكأا رهصش «صسابعلب
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ءاصضعأإ مامأإ اهتحفاكمو فاطتخلإ مئإرج نم ةياقولإ نوناق عورصشم هصضرع لÓخ ،يتامغز مصساقلب ،ماتخألإ ظفاح ،لدعلإ ريزو لاق
 .مإدعإلإ وأإ دبؤوملإ نجصسلإ امه طقف نيتبوقع لافطلإ فاطتخإ ةلاح يف نصس عرصشملإ نأإ ةمألإ ضسلجم

:يتامغز ،نوناقلإ اهيلع بقاعي ةفلاخم ربتعي يقإولإ عانقلإ ءإدترإاب مإزتلإلإ مدع نإإ لاق

«نينطإوملإ ةحسص ىلع ظافحلإ مامأإ ةريثك تسسيل ةمامكلإ يدتري’ نم قح يف نويلملإ ةمإرغ»

ةدكيكصسب لإزلزلإ نم ةررصضتملإ قطانملل هل ةرايز يف

سشهلإ ينكاسس بسضغ ةهجإوم يف ةيلخإدلإ ريزو

تايفولإ ددع عافترإإو ةيمويلإ تاباصصإلإ ددع يف ضضافخنإإ

ءافسش ةلاح246 و ةافو02 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ5201 ليجسست
«ةياغلل سضفخنم يسسردملإ طسسولإ يف انوروك ءابو راسشتنإإ» :رإروف ^
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ع˘ن˘صصم ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘˘لا ف˘˘صشك

ة˘ي’و ةرÓ˘˘ب˘˘ب بل˘˘صصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘لا
تا˘˘ئ˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج
تادحو ل˘خاد ةد˘يد˘ج˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

لب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ ع˘ن˘صصم˘لا اذ˘ه
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صسإ’ا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف كلذو
ةد˘يد˘ج ة˘ع˘فد ءا˘ط˘عأا ى˘لإا ة˘ي˘˘مار˘˘لا
دعب بكرملا اذه˘ب جا˘ت˘نإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
سسوريف اهÓمأا يتلا دوكرلا روهصش
ةرÓب عنصصم ةرادإا مزتعتو. انوروك
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا هر˘˘يد˘˘ت يذ˘˘لا
تائم حتف بلصصلل ةيرطقلا ةيرطقلا

عنصصملا اذه˘ب ةد˘يد˘ج˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

اذهبو1202 لب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ

ىلع نوم˘ئا˘ق˘لا ف˘صشك سصو˘صصخ˘لا

ثادحتصسا ىلع روكذملا عنصصملا

عنصصملا اذهب ةفيظو007 نم رثكأا

ى˘ل˘ع كلذو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ

تادحولا نم ربتعم ددع ىوتصسم

ةأاصشنملا هذه لكصشت يتلا ماصسقأ’او

ترثأات ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘صضلا ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

يف ةيعانصصلا تادحولا نم اهريغك

نم انوروك سسوريف تافلخمب ملاعلا

عنصصملاب جاتنإ’ا ةريتو رثأات لÓخ

عاونأا سضع˘ب ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’ا ع˘جار˘تو

عنصصملا اذه ه˘ج˘ت˘ن˘ي يذ˘لا د˘يد˘ح˘لا

قوصسلا هدهصشي يذلا دوكرلا لعفب

، ينطولا ىتحو د˘يد˘ح˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا

كلذ˘ك ر˘ثأا˘ت ةرÓ˘ب ع˘ن˘صصم نأا ا˘م˘˘ك

اذ˘كو ي˘ح˘˘صصلا لز˘˘ع˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب

سسوري˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا لو˘كو˘تور˘ب

ةدوع رخأات يف ببصست يذلا يجاتلا

ن˘ي˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا سضع˘˘ب

ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا ى˘˘لإا بنا˘˘جأ’ا

ىلإا اوداع امدعب مه˘ل˘م˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

وهو ةحئاجلا ةيادب عم ةريخأ’ا هذه

ع˘ن˘صصم ةرادإا ه˘تد˘كأا نأاو ق˘˘ب˘˘صس ا˘˘م

ليجصستب اهفارتعا لÓخ نم ةرÓب

تادحولا سضع˘ب ل˘ي˘غ˘صشت ي˘ف ر˘خأا˘ت

يتلاو ةصصاخ ةربخ ىلإا جاتحت يتلا

بنا˘جأا نو˘صسد˘ن˘ه˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘˘صشي

عيونت مزتعي ةرÓب عنصصم نأا ركذي

ما˘ح˘ت˘قاو د˘يد˘ح˘لا ةدا˘م ن˘م ه˘جا˘ت˘نإا

ددع وحن عصسوملا ريدصصتلا ةبرجت

ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا لود˘˘لا ن˘˘م

عم ىصشا˘م˘ت˘ي ا˘م˘ب كلذو ة˘ي˘بوروأ’ا

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘كر˘صشلا ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسا

ىعصست يتلاو عنصصملا اذه رييصستب

ةلداعم يف ابعصص امقر هلعج ىلإا

ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا

. يملاعلا ىتحو يميلقإ’ا
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ىلا ةيصضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت ثي˘ح
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا تاذ لÓ˘غ˘ت˘˘صسا
ة˘هو˘ب˘صشم تا˘كر˘ح˘ت دو˘جو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
اهلÓخ نم متي ن˘ي˘هو˘ب˘صشم ر˘صصا˘ن˘ع˘ل
فيك) تارد˘خ˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك ل˘ق˘ن
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو (ج˘لا˘˘ع˘˘م
ةد˘ع ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘قر˘صشلا دود˘ح˘˘لا

كلذ ىلع ءانب متيل نطولا ربع تاي’و
عبتت عم تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكت
نيبت نيذلا ن˘ي˘هو˘ب˘صشم˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ل
تايوهل مهلام˘ع˘ت˘صسا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ءا˘ن˘ثأا

مهئامصسأاب ةلجصسم ريغ فتاوه ماقرأاو
ف˘ي˘قو˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا كلذو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
زج˘حو ى˘لوأ’ا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف سصخ˘صش

571 ا˘هرد˘ق تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك
ربتعم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب امارغ
ةثÓثو ةعبرأاو رايلم نم رثكأا هردق
غلبم اهنيب نم ميتنصس نويلم نيثÓثو

ن˘˘م تاد˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ك ،روز˘˘˘م جد00051
ةيصضق˘لا ي˘ف م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف، ةر˘جا˘ت˘م˘لا

ز˘ج˘حو ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا

ىلإا ةفاصضإ’اب سسولهم سصرق0006

سسما˘خ˘لا ف˘ن˘صصلا ن˘م يرا˘˘ن حÓ˘˘صس

ةفاك مامتإا دعبو هيلعو، ةصصخر نود

م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ةمكحم ىدل ةلادعلا مامأا نيطروتملا

ن˘هر م˘ه˘ع˘˘صضو˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا ةــصسب˘˘ت
قل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘صضق ي˘ف تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
تارد˘خ˘م˘لا ر˘يد˘˘صصتو دار˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا˘˘ب
لو˘صصح˘لا ،ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘صصق ءار˘˘˘صشلاو
تاردخملا لقنو نيزختلاو سضرعلاو
ةعامج راطإا يف اهيف ةرجاتملا سضرغب

دار˘ي˘ت˘صسا ة˘ي˘صضق، ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘˘مار˘˘جإا

نع روظحم يبنجأا أاصشنم تاذ ةعاصضب

لقن ةليصسو لامعتصساب بيرهتلا قيرط

حÓصس ةزايحو ي˘كر˘م˘ج قا˘ط˘ن ل˘خاد

نود سسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘˘م يرا˘˘˘ن

.انوناق ةلهؤوملا تاطلصسلا نم ةصصخر

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ0516ددعلا0202 ربمفون62 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

نطولأ ىوتسسم ىلع تاي’و ةدعب ناطسشنت

ةضسبتب تاضسولهملإ نم ةيمك زجحو نيتيمإرجإإ نيتكبضش كيكفت

لبقملأ ماعلأ لÓخ /لجيج

 ةرÓب عنضصمب ديدج بضصنم007 نم رثكأإ ثإدحتضسإإ
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ن˘مأا ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘˘ج˘˘صس
،رئاودلا نمأا رارغ ىلع ،ةنتاب ةي’و
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ة˘˘ير˘˘صضح˘˘˘لا ما˘˘˘صسقأ’ا
ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ،ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ـلا خيرات ةياغ ىلإا ،يراجلا رهصشلا

ديدع ،ةيراجلا ةنصسلا نم هنم32
تار˘˘صشع ع˘˘صضوو تا˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
مدعل كلذو ،رصشح˘م˘لا˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا
تيقاومو ريباد˘ت˘ب ا˘ه˘با˘ح˘صصأا د˘ي˘ق˘ت
راصشتنا لظ يف سضورفملا رجحلا

كلذ ن˘˘˘˘˘˘˘مو ،ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘˘˘˘بو

قرخل ،رصشحملاب ةبكرم285 عصضو

رربم نود يحصصلا رجحلا تاءارجإا

تيقوتلا دعب جورخلا يف اهباحصصأ’

،ءاصسم00:02 ـلا دنع سضورفملا

ةفلاخم3521 ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م

فيثكت لÓ˘خ ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘صس

فرعت يتلا نكامأ’اب اميصس اهطاصشن

بنا˘ج ى˘لإا ،رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ا˘با˘ط˘ق˘ت˘صسا

سصوصصخب ةفلا˘خ˘م682 لي˘ج˘صست

اهنأا تبث تÓحملا ميقعتو فيظنت

ميقعتلاو ةفاظنلا طورصش مرتحت مل

،ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘ن’ ا˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت

عصضو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م8447و

ة˘يرا˘ه˘ن˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا

ةي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ6442 و

ىلإا ،ة˘ف˘لا˘خ˘م4989 عو˘م˘ج˘م˘ب

تاءارجإ’ا رصشن ةيلمع102 بناج

ىلع ةياقو زجاوح عصضوب ةصصاخلا

ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ىو˘˘ت˘˘صسم

يف هذه تايلمعلا يتأاتو ،روهمجلل

را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘˘قو˘˘لا را˘˘طإا
˘مار˘ت˘حا ىد˘م ة˘ب˘قار˘مو سسور˘ي˘˘ف˘˘لا
ر˘ي˘بد˘ت˘ل تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لاو سصا˘˘خ˘˘صش’ا
ةياقولاو ةهج نم سضورفملا رجحلا

لظ يف ىرخأا ةهج نم ءابولا نم
تاباصصإ’ا ماقرأ’ عيظفلا عافتر’ا

0001 ـلا ة˘ب˘ت˘ع تزوا˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘با˘˘صصإا
تا˘ي’و˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف ىلوأ’ا بتارملا نمصض ةفنصصملا

يتلا ايموي ةلجصسملا تاباصصإ’ا ددع

.ةباصصإا001 ـلا براقت

ةنتاب

 ةمامكلإ ءإدتراب اهباحضصأإ ديقتي مل ةفلاخم0089 نم ديزأإ ليجضست
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نب قيدصصلا ةعماج ريدم فصشك

تارصشع ح˘ت˘ف ن˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب ى˘ي˘ح˘ي

م˘صسر˘ب ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةررقملاو ةلبقملا هاروتكدلا ةقباصسم

د˘ع˘ب كلذو ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘ل

اهتدهصش يتلا ةريبكلا تاجاجتحإ’ا

ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ لجيج ةعماج

ةب˘ل˘ط˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا ل˘ب˘ق ن˘م

لامكإاو فيظوتلا يف نولمأاي نيذلا

لجيج ةعماج ريدم دكأاو ةصساردلا
لقي’ ام حتف نع قايصسلا اذه يف

يف ايجوغادي˘ب ا˘ب˘صصن˘م961 نع
رهصشل ةررقملا هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘با˘صسم
يتلا بصصانملا يهو لبقملا يفناج

اصصصصخت05 نع لقي’ام لمصشتصس
ة˘عر˘ج ة˘با˘ث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘عا ا˘م ا˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج
روط يف ةبلطلا تائمل نيجصسكوأا

ريثكلا جتحا نيذلاو جردتلا دعب ام
مامأا ةيصضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ م˘ه˘ن˘م
ل˘جأا ن˘م ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةدا˘˘م˘˘ع

دعب رصشابملا فيظوت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
حصسف اذكو يعماجلا مهنيوكت ةياهن
م˘ه˘ن˘م ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ئ˘ف ما˘مأا لا˘ج˘م˘˘لا
قا˘ي˘صس ي˘فو. ة˘صسارد˘لا ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘ل
فصشك لجيج ةعماج ديدجب لصصتم
نع سشريمع ةزمح ةريخأ’ا هذه ريدم

اديدج ابلاط4223 لقي’ام ليجصست
ى˘ل˘ع دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘صصا˘ح˘لا ة˘ئ˘ف ن˘˘م
لصصأا نم كلذو ايرولاكبلا ةداهصش

ىلإا مههيجوت مت ديدج ابلاط6154
ثدحتملا دكأا امك ، لجيج ةعماج

را˘ي˘ل˘م ن˘م ر˘ث˘كأا سصي˘صصخ˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ربا˘خ˘م ز˘ي˘ه˘ج˘تو ل˘يو˘م˘ت˘ل ف˘صصنو
يلام غلبم اذكو ةع˘ما˘ج˘لا˘ب ثح˘ب˘لا

لجأا نم رانيد نويلم91ب ردقي
سسوريف نع فصشكلا ربخم زيهجت

نأا سضرتفملا نم ناك يذلا انوروك
نأا ريغ عيباصسأا ةدع ذنم ايلمع نوكي
ةراصشإ’ا بايغو تادي˘ق˘ع˘ت˘لا سضع˘ب
ءارصشل ةيلاملا ةرازو نم ءارصضخلا
تلجأا ريخأ’ا اذهب ةصصاخلا تادعملا
. مولعم ريغ دعوم ىلا هحتف

 ديدج بلاط0003 نم رثكأأ ليجسست

 لجيج ةعماجب هإروتكدلإ ةقباضسم يف ابضصنم961 حتف

،نيتلسصفنم نيتيعون نيتيلمع يف ةسسبت ةي’و نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملاب ةيئانجلأ ةقرفلل ةعباتلأ ةطرسشلأ تأوق تنكمت
ةيمك زجحو سصاخسشأ ةثÓث فيقوت اهلÓخ مت ،ةينطولأ دودحلأ ربع ناطسشنت ينطو دأدتمأ تأذ نيتيمأرجإأ نيتكبسش كيكفت نم ،سسمأأ لوأأ

.ةسسولهملأ سصأرقأ’أو تأردخملأ نم ةربتعم

ديسصر نم جد نويلم815 نم رثكأأ بحسس

5102 ذنم ةافوتملأ هتبيسسن

ةيدلبلاب بئانو ديرب ضضابق30
لإومأإ ضسÓتخإإ ةيضضق يف نوطروتم

ةنتابب ةيمومع
لح نم ،ةنتاب ةي’و نمأ’ ةيلاملاو ةيداصصتق’ا ةقرفلا تنكمت

يف روزملا لامعتصساو ريوزتلا ،ةيمومع لاومأا سسÓتخا ةيصضق

يتلا ةيعونلا ةيصضقلا يهو ،ةيفرصصمو ةيراجت تاررحم

،ةنصس66و05 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا40 اهيف طروت

رئازجلا ديرب سضباق فئاظو نولغصشي سصاخصشأا30 مهنيب نم

عبارلا مهكيرصش امأا ،ةنتابو زوزع د’وأا ،دباعلا ةينث نم لكب

جوزو دباعلا ةينث ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملاب بئان وهف

يلام غلبم بحصس مت ثيح5102 ةنصس ذنم ةافوتم ةأارما ةنبا

ريغ ةقيرطب اهديصصر نم ميتنصس000.006.815 ـب ردقي

يف قيقحتلا مت ثيح ،ن˘ي˘فو˘قو˘م̆لا ن˘ي̆ب قا˘ف˘تا̆بو ،ة˘ي̆نو̆نا˘ق

مامأا مهميدقت راظتنا يف ،اهيف نيطروتملا فيقوتو ةيصضقلا

.ةيمومع لاومأا سسÓتخا ةمهت نع ةيئاصضقلا تاهجلا
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ةلاح5501 ىلإأ تلسصو ةيئابولأ ةيعسضولأ /فراطلأ

ةافو ةلاح101 و ةدكؤوم

اهتباضصإإ ةدكؤوم ةديدج ةلاح02
 ةدحإو ةافو ةلاحوانوروك ضسوريفب
راهن فراطلاب ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم حلاصصم تلجصس

انوروك سسوريفب اهتباصصإا ةدكؤوم ةديج ةلاح02 ءاعبرأ’ا سسمأا

ريغ مقر وهو راتخم ةطيبصش ةيدلب نم ةدحاو ةافو ةلاحو

نمو ،ءابولا اذه راصشتنا ذنم فراطلا ةي’و هلجصست قوبصسم

ت’اح ثÓثو ةلاقلا ةيدلبب ةلاح21 ةدكؤوملا ةلاحلا هذه نيب

ةدحاو ةلاحو لصسعلا نيع ةيدلبب ناتلاحو سسابصسبلا ةيدلب نم

ةراصشإ’ا ردجتو .راجحوبو رويطلا ةريحب ،فراطلا نم لكب

اذه راصشتنا ةيادب ذنم فراطلاب ةيئابولا ةيعصضولا نأا ىلإا

5501 ةيحصصلا حلاصصملا تلجصس ثيح ريطخلا سسوريفلا

ءافصشلل تلثامت ةلاح587و ةافو ةلاح101 اهنم ةدكؤوم ةلاح

ةيئاقولا ريبادتلا ىقبتل جÓعلل عصضخت تلاز’ ةلاح961 و

رثكأ’ا راصشتن’ا يدا˘ف˘ت̆ل ة˘ع˘جا˘ن̆لا ة̆ل˘ي˘صسو̆لا ءا̆بو̆لا اذ˘ه ن˘م

هذه لÓخ اريطخ ىنحنم ذخأاي أادب يذلا انوروك سسوريفل

¬∏e©£≈ Gd.¿.ةيناثلا ةجوملا

ةنتاب

ةدحو0008 نم ديزأإ زجح
 تإردخموةيلوحكلإ تابورضشملإ نم

ةلقنتم̆لا ة˘قر˘ف̆لاو ل˘خد˘ت̆لاو ثح˘ب̆لا ة˘قر˘ف ن˘م ل˘ك تف˘قوأا

سصاخصشأا01 ةنتاب ةي’و نمأاب ةتوتلا نيع ةيئاصضقلا ةطرصشلل

ايئاصضق قوبصسم مهنيب نم ةنصس73و22 نيب مهرامعأا حوارتت

ةلمحم ةيعفن ةنحاصشو ةيحايصس تابكرم نتم ىلع اوناك

فلتخم نم ةي̆لو˘ح˘كلا تا̆بور˘صشم̆لا ن˘م ةد˘حو8818 ـب

فيكلا نم حئافصص90 زجح مت امك ،عاونأ’او ماجحأ’ا

ةنيدمب نكصسم008 يحب امارغ538 ـب اهنزو ردقي جلاعملا

،ةينعملا نم’ا حلاصصمل ةقرفتم تايلمع لÓخ كلذو ،ةنتاب

ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا ميدقت مت دقو

نود تاردخملاو ةيلوحكلا تابورصشملا ةزايح نع ايميلقإا

T°ƒT°É¿.ì.ةصصخر

ةليسسملأ

ةددعتملإ ةدايعلإ ضسيئر ةافو
اقانتخإإ هقيدضص ةقفر تامدخلإ

ةعلضضلإ مامح ةيدلبب زاغلاب
لك ةافو نع ةقوثوم رداصصم نم ةعاصس رخا ةديرج تملع

و «ح ع» ةعلصضلا مامح تامدخلا ةددعتم ةدايعلا سسيئر نم

مت ثيح يفيظولا هنكصس يف زاغلاب امهقانتخا ءارج هقيدصص

تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا امهلقن

حلاصصم تحتف اميف ةليصسملا ةي’و ةعلصضلا مامح ةيدلبب

ةصصاخو ةي’ولا ناكصس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف قيقحت نمأ’ا

 U°Édí T°îû°ƒñ   . اياحصضلا ةلئاع
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م˘ئأر˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ة˘˘قر˘˘ف تق˘˘لأأ

ةيئلولأ ةحلسصملاب ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

ةد˘كي˘كسسب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل

رمعلأ نم غلبي باسش ىلع ضضبقلأ

ديدهت ةميرج يف هطروتل،ةنسس22
لسصأوتلأ عقأوم ىلع اهحسضفب ةاتف
اهروسص رسشن لÓخ نم يعامتجلأ
بسسح و، كوبسسيافلأ ىلع ةسصاخلأ

ن˘م بل˘ط با˘سشلأ نإا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘˘م

لباقم ميتنسس نييÓم5 غلبم تنبلأ
لاح يف اهدده و اهروسص رسشن مدع
اهحسضف لاملأ ىلع لوسصحلأ مدع
لوانتم يف اهلعج و روسصلأ رسشنب

ي˘ت˘لأ ة˘طر˘سشلأ غ˘ل˘ب˘˘ت˘˘ل،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ه˘ت˘ح˘ف˘سص لÓ˘خ ن˘م ه˘ل تد˘سصر˘˘ت

ضضبقلأ تق˘لأأ و كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ ى˘ل˘ع
ليحأأ و فلم هنأاسشب زجنأ نيأأ،هيلع
.ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع

جيريرعوب جرب

غلك526211 زجحي كردلأ
عنصصلأ ةيبنجألأ ةيلوألأ دأوملأ نم

يديسسب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم جيريرعوب جرب قرسش كرابم
يف لمعت˘سست ي˘ت˘لأ ،ع˘ن˘سصلأ ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ ة˘ي˘لوألأ دأو˘م˘لأ

نيرايلم يلأوحب ردقت ةيلام ةميقب ،كيتسسÓبلأ ةعانسص

نإاف ةعومجم˘لأ نا˘ي˘ب بسسحو .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م002و

ءانثأأ،0202/11/91 موي. ىلأ اهتايثيح دوعت ةيسصقلأ
ةبقأرملأ راطإأ يف ةيرودب ةيلحملأ ةقرفلأ دأرفأأ مايق
دحأأ ةبقأرمب أوماق ن˘يأأ ،م˘ي˘ل˘قإÓ˘ل ةر˘م˘ت˘سسم˘لأو ة˘م˘ئأد˘لأ
ةعانسصل ةيلوألأ دأوملأ عي˘ب˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تا˘عدو˘ت˘سسم˘لأ

ثيح ،ةنسس72 (ضس ،ق ) ىمسسملأ كلم ،كيتسسÓبلأ
ةيبنجألأ ةيلوألأ دأوملأ نم ةربتعم تايمك دوجو أونياع
نم كيباسسلأ ةدام يف ةلثمتملأ ،لودلأ فلتخمل عنسصلأ

املع ،يكيرمأأ عنسص نم نÓيزقيإأ ةدام ،يدوعسس عنسص
حمسست يتلأ ةمزÓلأ ةيرأدإلأ قئاثولأ كلمي ل كلاملأ نأأ
نايبلأ تأذ بسسحو .اهعيب وأأ  دأوملأ هذه نيزختب هل
ةراجتلأ ةيريدمل ةعبات قيقحت ةنجلب ةناعتسسإلأ دعب هنأأ
مت ،ةيناثلأ ةرملل علسسلأ ةنياعم و جيريرعوب جرب ةيلول
تافلاخم ةدع عفر هلÓخ نم مت ،ةنياعم رسضحم ريرحت

ريغ يراجت طاسشن ةسسرامم ةحنجب قلعتت ينعملأ دسض
مدع ةحنجو يراجتلأ لجسسلأ يف ليجسستلأ نود راق
ةقيرطو مسسولأ تانايب ر˘ير˘ح˘ت مد˘ع ة˘ح˘ن˘جو .ةر˘تو˘ف˘لأ
نا˘م˘سض طور˘سش و لا˘م˘ع˘ت˘سسلأ ل˘ي˘˘لد و، مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسلأ
يف اهيل˘ع ضصو˘سصن˘م ىر˘خأأ ة˘مو˘ل˘ع˘م ل˘كو جو˘ت˘ن˘م˘لأ
ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لأ يرا˘˘سسلأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ةيروهمج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ع˘ب˘تو .ا˘سسا˘سسأأ
دسض ةيمسسر ر˘سضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ضصت˘خ˘م˘لأ
ةيريدم ىلإأ اهميل˘سستو ة˘عا˘سضب˘لأ ز˘ج˘ح ع˘م ف˘لا˘خ˘م˘لأ
 .ةلودلأ كÓمأأ
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فراطلا

دأوم نم أرتل5701 زجح
 ردصصملأ ةلوهجم فيظنتلأ

ةنيد˘م˘ب ي˘جرا˘خ˘لأ ير˘سضح˘لأ ن˘مألأ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

نم أرتل5701 زجح نم أرخؤوم فراطلاب راتخم ةطيبسش
فيثكت راطإأ يف كلذو ردسصملأ ةلوهجم فيظنتلأ دأوم
ريغ ةراجتلأ ةبراحمل ةينعملأ حلاسصملأ عيمج دوهج
دأو˘مو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلأ دأو˘م˘لأ ي˘ف ضشغ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلأ
لظ يف اعسسأو اجأور فرعت يتلأ ميقعتلأو فيظنتلأ
ةينملأ حلاسصملأ تعاطتسسأ نيأأ انوروك ضسوريف يسشفت

ة˘سصا˘خ دأو˘م ن˘م أر˘ت˘˘ل5701 زج˘ح ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ
عم مسسولأو ردسصملأ ةلوه˘ج˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب
ةيلمعلأ ،فلسشلأ ةيلو˘ب نأرد˘ح˘ن˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت

يرسضحلأ نمأÓل ةطرسشلأ حلاسصمل تايرود رثإأ تءاج
نيأأ ةنيدملأ ءايحأأ فلتخم ربع راتخم ةطيبسش يجراخلأ
ىلع عيبلل ضضرع ددسصب نيسصخسش دوجو مههابتنأ تفل
لخأد ةأابعم فيظنتو ميقعت دأوم ءايحألأ دحأأ ىوتسسم
ةعلسسلأ ةبقأرم دعب ةنحاسش نتم ىلع ةلومحم و ليمأرب
نيبت ايلحم ةسصتخملأ ةراجتلأ حلاسصم عم قيسسنتلاب
أرطخ لكسشي دق ام وهو مسسولأو ردسصملأ ةلوهجم اهنأأ

أولغتسسأ ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأ ا˘م˘ك كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع
مهطاسشن ةسسرامم ضضرغل يئانثتسسلأ يحسصلأ فرظلأ

ة˘ح˘سص با˘سسح ى˘ل˘ع ح˘بر˘لأ بسسكو ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ
فلم زاج˘نإأو ة˘ع˘ل˘سسلأ ز˘ج˘ح ةر˘سشا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل  ن˘طأو˘م˘لأ
ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلأ هلاسسرإأو نيينعملأ دسض يئاسضق
ىلع امهتمكاحمل ناعرذ˘لأ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لأ

 ¬∏e©£≈ Gd.¿.امهل ةبوسسنملأ لاعفأأأأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج5

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

0516ددعلا0202 ربمفون62 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةنيدملاب عيقبلا ةربقمب هنامثج نفد ىلع صصن ةعقروب ناورم بيبطلا نأاضشب ردضص ايكلم ارمأا نأا رداضصم نم ةعاضس رخآا ةديرج تملع
يذلا ةعقروب لايتغإا نأاضشب ةلضصاوتم تاقيقحتلا لازت ’و ،ىرثلا ةيحضضلا يروو نفدلا تاءارجا تمت ثيح صسمأا مت ام وهو ،ةرونملا

.ةي’ولاب ةفورعملا ةيبطلا ءامضسأ’ا دحأا هنأا رابتعا ىلع ،هتافو ربخب ةدكيكضس ةي’وب ماعلا يأارلا  مايأا ذنم عجف

ةدكيكضس

كوبصسيافلأ ىلع اهروصص رصشنب ةاتف ددهي ينيرصشع
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كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

جرب قرسش يلع دسصاق رئبب ينطولأ

ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت نم جيريرعوب

ةيسساحنلأ لبأوكلأ ةقرسس يف ةسصتخم

ةيديدحلأو ةيكي˘ت˘سسÓ˘ب˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأو

تايراطبلأ أذكو موي˘ن˘م˘لألأ تا˘يا˘ف˘نو

ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم .ة˘˘ف˘˘لا˘˘ت˘˘لأ

نايب بسسح ةنسس15و92 امهرامعأ

نأأ ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ
˘مو˘ي ى˘لإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح

ةقر˘ف˘لأ تق˘ل˘ت ن˘ي˘ح0202/11/61
فر˘ط ن˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه لا˘سصتإأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لأ

تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ع˘م˘ج˘ل عدو˘ت˘سسم بحا˘˘سص
مقر ينطولأ قيرطلأ ةأذاحمب نئاكلأ

ضضرعت نع غلبي دسصاق رئب ةيدلب50
تايافن˘لأ ع˘م˘ج˘ب ضصا˘خ˘لأ ه˘عدو˘ت˘سسم
ةقرفلأ ترسشاب كلذ رثإأ ىلع ،ةقرسسلل
دعب و ةيسضقلأ يف قيقحتلأ ةيلحملأ

ة˘˘كب˘˘سش لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإأويرحتلأ

نم نوققحملأ نكمت  تامÓعتسسإلأ
عسضو مت نيأأ ،نيلعافلأ ةيوه ديدحت

متيل  ةيرود ليكسشت و ةمكحم ةطخ
فر˘ظ ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت
،تاقورسسم˘لأ عا˘جر˘ت˘سسإأ ع˘م  ي˘سسا˘ي˘ق
بوسسنملأ مرجلاب افرتعأ  ناطروتملأ
نيعبسس ةقرسس يف لثمتملأ و امهيلإأ

،ةفلاتلأ تايرا˘ط˘ب˘لأ ن˘م أرا˘ط˘ن˘ق (07)

تا˘يا˘ف˘ن ن˘م أرا˘ط˘˘ن˘˘ق (03) ن˘ي˘ثÓ˘ثو

تلواط و يسسأر˘ك ن˘م ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب

نم أراطنق (07) نيعبسس  ىلإأ ةفاسضإأ

(70) ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن
نع ةرابع ضساحنلأ اياقب نم  ريطانق

نم ريطانق (80) ةينامثو ،ةفلات كÓسسأأ
ميد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح  .مو˘ي˘ن˘م˘لألأ تا˘يا˘ف˘ن
ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘سسلأ ما˘˘مأأ ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لأ
تمت نيأأ ايميلقإأ ضصتخملأ ةيروهمجلأ
متيل يروفلأ لوثملأ ةسسلجل مهتلاحإأ
  .ةيباقعلأ ةسسسسؤوملأ مهعأديإأ

جيريرعوب جرب

كردلأ ةصضبق يف  ةيصساحنلأ لبأوكلأ ةقرصس يف ةصصتخم ةيمأرجإأ ةكبصش
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ة˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم أر˘˘خؤو˘˘م تن˘˘سش

ة˘ل˘م˘ح  ي˘قأو˘ب˘لأ مأ ة˘يلو˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
را˘ج˘ت˘لأ طا˘سسوأأ ي˘ف قا˘ط˘ن˘لأ ة˘ع˘سسأو

Óخدت3212 ليج˘سست ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم

ع˘˘م˘˘ق لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت078)

لا˘ج˘˘م ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘ت3521)(ضشغلأ
نايب بسسحو ,(ةيراجت˘لأ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ

هذه نإاف ةراجتلأ ةيريدمب مÓعإلأ ةيلخ
رهسشلأ لÓخ تلجسس يتلأ  تÓخدتلأ

911 عفر ن˘ع تر˘ف˘سسأأ  ي˘سضق˘ن˘م˘لأ
تا˘سسرا˘م˘م˘لأ لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م

أرسضحم801 دأد˘عإأ ع˘م ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ

دعأوق  نيي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ل ا˘ي˘م˘سسر

رأرغ ىلع انوناق اهب لومعملأ ةراجتلأ

,تافيرعت˘لأو را˘ع˘سسألا˘ب مÓ˘عإلأ مد˘ع

,يرا˘ج˘ت˘لأ ل˘ج˘سسلأ ي˘ف د˘˘ي˘˘ق˘˘لأ مد˘˘ع

امنيب ,ةباقرلأ ةسضراعم , ةرتوفلأ  مدع

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م53 ع˘˘فر م˘˘˘ت

53 دأدعإأ عم ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ

تافلاخملأ يف اهبلغأ ايمسسر أرسضحم

ةفاظنلأ طورسش مأرتحأ مدع):ةيلاتلأ

دأوم عيبلل ضضرع ,ةيحسصلأ ةفاظنلأو

دأوم عيبلل ضضرع ,ةيحÓسصلأ ةيهتنم

مايقلأ مدع ,كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ

نم غك95زجح عم .ةيتأذلأ ةباقرلاب

ري˘غ و ة˘ي˘حÓ˘سصلأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ دأو˘م˘لأ

:ـــب ترد˘ق كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلأ

تأذ تل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب جد00.09743

رايلم98 براقي ام غلبم حلاسصملأ

.ةر˘تو˘ف˘م ر˘ي˘غ ا˘ع˘ل˘سس ل˘ث˘م˘ي م˘ي˘ت˘ن˘˘سس

32 طاسشن فيقوتو يرأدإلأ قلغلأ  عم

قئاثولأ مهتزايح مد˘ع˘ل ا˘يرا˘ج˘ت Ó˘ح˘م

مدعل وأأ طاسشنلأ ةسسرامم˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ةفاظنلأو ةفاظ˘ن˘لأ طور˘سش م˘ه˘مأر˘ت˘حأ

فسشك لسصتم قايسس يفو .ةيحسصلأ

ميمعت ةيلمع نأأ  ةراجتلأ ةيريدم نايب

يف ينورتكللأ عفدلأ ةزهجأأ لامعتسسأ

يف لخدت يت˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ

تلأزل ،ةراجتلأ عاطق ةنرسصع راطإأ

ةيعوتلأ تÓمح لÓخ نم ةلسصأوتم

حلاسصم اه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ضسي˘سسح˘ت˘لأو

لو˘ح را˘ج˘ت˘لأ طا˘سسوأ ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘˘لأ

ع˘فد˘لأ ةز˘˘ه˘˘جأأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت

و ةيراجتلأ تÓحملأ يف ينورتكللأ

ة˘با˘ج˘ت˘سسلأ ز˘مر ة˘مد˘خ˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لأ

نود ةيرأوجلأ عفدلأ ةمدخ وأأ عيرسسلأ

ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسأو˘˘˘˘˘ب ضسمÓ˘˘˘˘˘ت

ةيلمعلأوEDOC  RQ. ي˘كذ˘لأ

ربمسسيد13 خيرات ةياغ ىلأ ةلسصأوتم

عفدلأ زاهج ىلع لوسصحلل لجأأ رخآاك

. بلطلأ عأديإأ لسصو وأ ينورتكللأ

نيفلاخملا قح يف ارضضحم341 تررح اميف/يقاوبلا مأا

  ةرتوفم ريغ علصس  ميتنصس رايلم98 براقي ام لجصست ةراجتلأ حلاصصم
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ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ثي˘˘˘ح
بي˘ب˘ط˘لأ ةا˘فو ضضا˘ير˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘ب
ة˘بو˘ب˘ي˘غ ي˘ف ه˘لو˘خد د˘ع˘ب ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
رفاسس دق بيبطلأ ناك و، مايأل ترمتسسأ
ن˘ي˘ع ثي˘ح ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘يدو˘ع˘سسلأ ى˘لإأ
امدعب فوجلأ ىفسشت˘سسم ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل
ةراحوب قأزرلأ دبع ىفسشتسسمب لغتسشأ
يأأ ركذت مل و ةدكيكسس ةنيدم طسسوب

يقيقحلأ ببسسلأ ةيلئاع وأأ ةيمسسر ةهج
ى˘لإأ بهذ ه˘نأأ لا˘ق ن˘م كا˘ن˘ه˘ف هر˘ف˘سسل
كانه و لمع قيرف نمسض ةيدوعسسلأ

كانه لمعلل هدرفمب رفاسس نأ لاق نم
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب و تا˘طو˘غ˘سضلأ ن˘م ا˘˘بر˘˘ه
تا˘مو˘ل˘ع˘م بسسح و. ن˘˘سسحأأ ة˘˘سصر˘˘ف
بيبطلأ نإاف ةعاسس رخأ ةديرجل ةدكؤوم
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ه˘ل˘م˘ع ى˘ه˘نأ ة˘ي˘ح˘˘سضلأ
هيلع قلطأأ هجورخ دنع و ءاسسم فوجلأ
هسسأأر يف هباسصأ ايران أرايع ضصخسش
ةروطخل ضضايرلأ ىفسشتسسم ىلإأ لقنيل

ةيحأرج ةي˘ل˘م˘ع ه˘ل تير˘جأأ ن˘يأأ ه˘ت˘لا˘ح
ةبوبيغ يف اهرثإأ ىلع لخد ةلجعتسسم
مقاطلأ نل˘ع˘ي نأأ ل˘ب˘ق ما˘يأل تر˘م˘ت˘سسأ
مل يذلأ باسشلأ بيبطلأ ةافو يبطلأ
مسسإأ وه و ،ضسماخلأ دقعلأ هرمع زواجتي

و ،ةحسصلأ عاطق يف مرتحم و عمل
ةينملأ تاهجلأ نإاف تامولعم بسسح
و مهتملأ ىلع تسضبق  فوجلأ يف

و بابسسأأ ديدحتل قيقح˘ت˘ل˘ل ه˘ع˘سضخ˘ت
ةعسشبلأ ةميرجلأ تاسسبÓم و فورظ
ابيبط و اير˘ئأز˘ج ا˘ن˘طأو˘م تلا˘ط ي˘ت˘لأ

ة˘يلو ءا˘ن˘بأأ ن˘م ا˘مر˘ت˘ح˘م و ا˘ن˘كم˘ت˘˘م
ريغسصلأ اهي˘ف ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ةد˘كي˘كسس
فلألأ جÓعب ماق ثيح، ريبكلأ لبق
دا˘ق˘˘نأ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس و ى˘˘سضر˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
و ربخلأ لوهل أومدسص نيذلأ نيريثكلأ

ة˘ع˘قرو˘ب بي˘ب˘ط˘˘لأ ةرا˘˘سسخ˘˘ل أو˘˘نز˘˘ح
يذلأ و ةيرحسسلأ ةيبطلأ ديلأ بحاسص
ةراسسخ ةعسشب ةقيرطب هلايتغإأ ربخ دعي

ي˘ف ضسي˘ل ي˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ةيدوعسسلأ يف ىتح لب طقف رئأزجلأ
و ،اهيف مأرتحإلأ لين نم نكمت يتلأ

لي˘سصا˘ف˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م ردا˘سصم تور
ثي˘ح ة˘يدو˘ع˘سسلأ ي˘ف ه˘ل˘م˘ع و هر˘ف˘سس

جيرخ يرئأزج حأرج نأورم نأأ تركذ

اماع احأرج  لمع ةيرئأزجلأ ةعماجلأ

01 ةدمل ةدكيكسس هتنيدم ىفسشتسسمب

و هينافتب عيمجلأ هل  دهسشي نيأأ تأونسس

تءاج نأ ىلأ حفاكو دهاج ، هتينهم

ببسسب  هر˘ب˘سص تسضا˘فأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ط˘ق˘لأ

ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لأو تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سضلأ

ةرجهلل  اهلÓخ نم نأورم ترطسضأ

و نسسحأ فورظ نع اثحب دلبلأ جراخ

ةهجولأ تناكف مهدوهجل لسضفأ ريدقت

ىفسشتسسملا˘ب ق˘ح˘ت˘لأ ن˘يأ ة˘يدو˘ع˘سسل˘ل

ةقطنمب دوعسسـ لأ زيزعلأ دبع يكلملأ

لمعلأ نم نيتنسس رأدم ىلعو ،فوجلأ

ىرخأ ةرم هل دهسش كانه اهاسضق   ابيرقت

رايتخإأ هنأ ليلد ريخو ةيلاعلأ ةءافكلاب

امأأ؛ «ةمحر وذ بيبط رثكأ » ةزئاج لينل
نيح  تأأدبف ةيواسسأاملأ ةميرجلأ نع
نم جراخ وهو نييدوعسسلأ دحأأ هدسصرت

ربمفون11 ءاعبرلأ ةح˘ي˘ب˘سص ه˘ل˘م˘ع

مÓك قباسس نود هيلع قلطأ و0202
ةسصاسصر نايع دوهسش بسسح راجسش وأأ
أذه ءأرو ببسسلأ و ، ةرسشابم هسسأأر يف
ل  رداسصم بسسح  يمأرجلأ لعفلأ

أذ˘ه˘ل نا˘ك ثي˘ح˘ب ه˘ب نأور˘م˘ل ة˘قÓ˘˘ع
ةقباسسلأ هت˘جوز ع˘م ل˘كا˘سشم مر˘ج˘م˘لأ
ماع لب˘ق ى˘ف˘سشم˘لأ كلذ˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لأ

نأور˘م بي˘ب˘ط˘لأ ا˘ه˘ل ىر˘جأأ د˘ق نا˘˘كو
نأأ ريغ حاجنلاب تللك ةيحأرج ةيلمع
ةيرأدإأ ةقيثو جأرختسسأ دأرأأ جوزلأ أذه
ه˘˘˘ت˘˘˘جوز  روز˘˘˘ي نا˘˘˘ك ه˘˘˘˘نأ تب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت

ةيسضق يف ةمكحملأ يف اهمأدختسسل
أذه نأأ ىلإأ راسشي و .قÓطلاب قلعتت
كلذ بلطو ،نألأ دحل دكؤوي مل ببسسلأ

ضسيل كلذ نأاب هربخأأ هنأ ريغ بيبطلأ نم
تا˘ي˘حÓ˘سص ن˘م ل˘ب ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص ن˘م
ى˘ل˘ع ةر˘م ل˘ك ددر˘ت˘˘ي ي˘˘ق˘˘بو ،ةرأدإلأ
قÓطأ ررق ىلإأ ببسسلأ تأذل ىفسشملأ
و ةع˘قرو˘ب بي˘ب˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ضصا˘سصر˘لأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ ةرا˘ف˘سس ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ بلا˘ط˘˘ي
لجأأ نم ةيجراخلأ ةرأزوو ةيدوعسسلاب
تاقيقحتلأ ىلع فأرسشلأ و لخدتلأ
ق˘ح ن˘˘ع تو˘˘كسسلأ مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ملأ
امدعب ضصاسصقلأ يف ةيحسضلأ بيبطلأ
 .بنذ نودو ةرداغ ةقيرطب هتايح دقف

ةيدوعضسلاب ةدكيكضس نبإا بيبطلا لتق ةيضضق

ةرونملأ ةنيدملاب ةعقروب نأورم نفدب يكلم رمأأ
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كانه نأاب نوجتحملأ دكأأ ثيح
جأردإأ م˘ت د˘ق˘ف ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ي˘ف ا˘م˘ل˘˘ظ
امكو ةمئاقلاب ةقطنملأ ىلع ءابرغ
ذنمو ة˘م˘يد˘ق تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘صصأأ نأأ
ن˘م م˘هؤوا˘˘صصقإأ م˘˘ت تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صسلأ
ي˘ت˘لأ ن˘كصسل˘ل ة˘˘ي˘˘لوألأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ
سسمأأ لوأأ تاطلصسلأ اهنع تجرفأأ

م˘ه˘ئا˘صصقإأ بصسبو جأر˘˘فإلأ بق˘˘عو
م˘ه˘ل˘ع˘جو م˘ه˘ب˘صضغ را˘ثأأ ا˘˘م أذ˘˘هو
ةر˘˘ئأد˘˘لأ ير˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ي
تافلم ةصسأردب نيبلاطم ةيدلبلأو
ن˘م م˘ه˘نأأ ة˘صصا˘خو أد˘ي˘ج نو˘ع˘ط˘لأ
نم مهو ةميدقلأ تافلملأ باحصصأأ
م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصألأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ دلوأأ
م˘ه˘ت˘لا˘ح ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ئا˘˘صصقإأ
نيجوزت˘مو ة˘يرز˘م˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ذ˘ن˘˘م ن˘˘كصس ة˘˘مزأأ ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘يو
هنأاب نوجتحملأ ددن امكو تأونصس

ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب بز˘عأأ با˘ب˘صش جأردإأ م˘˘ت
ةلاحلأ ةياعر ناك سضورفملأ نمف
نيجوزتملل ة˘يو˘لألأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ءامصسأأ جأردإأ ىلإأ ةفاصضإلاب مهبصسح
ىلإأ أومدق دقو ةقطنملأ نع ءابرغ
نإا˘˘ف أذ˘˘ه˘˘لو أر˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
ةمئاقلا˘ب ا˘ن˘ع˘ط أو˘مد˘ق ن˘ي˘صصق˘م˘لأ

لا˘حر˘ب ةر˘ئأد سسي˘ئر ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
جرفملأ ةمئاق˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإا˘ب

أور˘ظ˘˘ت˘˘نأ م˘˘ه˘˘نأأ ة˘˘صصا˘˘خو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
نم مهئاصصقإاب أوؤوجافتيل تأونصسلل
بصسح˘˘ب بب˘˘صس نود˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ
دق أذهو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ تا˘ح˘ير˘صصت
ةكرح ةلقرع يف جاجتحلأ ببصست
كلذ ىوتصسم ىلع رورملأو ريصسلأ
رأرصصإأ مامأأو تاعاصس ةدعل قيرطلأ
جاجتحلأ ةلصصأوم ىلع نوجتحملأ
و˘هو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأو ن˘ع˘ط˘لأ
تأوف لب˘ق ا˘ه˘ن˘ع جر˘ف˘م˘لأ ن˘كصسلأ

أودكأأ مهنأأ ةصصاخو ةينوناقلأ ةدملأ
رثكأ ديعصصتلاب نو˘مو˘ق˘ي˘صس م˘ه˘نأا˘ب

مدع ةلاح يف ةمداقلأ مايألأ لÓخ
 ةرئأدلأ سسيئر لخدت

نومحتقي نويصقملا
صاصقوب دمحف تانكس

شيرقو
لوأأ ءاصسم مدقأأ ىرخأأ ةهج نمو

نم نييصصقملأ نم ةعومجم سسمأأ

يعا˘م˘ت˘جأ ن˘كصس355 ـلأ ة˘م˘ئا˘˘ق
ةزهاج تا˘ن˘كصس ما˘ح˘ت˘قا˘ب لا˘حر˘ب˘ب
دمحأأ يتقطن˘م ن˘م ل˘كب ةد˘جأو˘ت˘م
مهنأاب نيدكؤوم سشيرقو سصاصصقوب
نم نوناعيو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ي˘لا˘هأأ ن˘م
م˘ت˘ي˘ل تأو˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘كصس ة˘˘مزأأ
ببصس نودب ةمئاقلأ نم مهئاصصقإأ
نم مهتقطنمب ةدوجوملأ تانكصسلأ

متيل دوعولأ نم ومئصس دقو مهقح
ةقطنملأ نع ءابرغ سصاخصشأ جأردإأ

حلاصصم راصضحإأ مت أذهو مهبصسح

نيمحتقملأ جأرخإل ينطولأ كردلأ

ن˘يذ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ تا˘˘ن˘˘كصسلأ

كل˘˘˘ت ءÓ˘˘˘˘خإأ أو˘˘˘˘صضفر م˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب

م˘ه˘ئا˘ط˘عإا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ن˘˘كصسلأ

نإا˘ف ةرا˘صشإلأو ن˘كصسلأ ي˘ف م˘ه˘ق˘˘ح

يه لاحرب˘ب ة˘صصصصخ˘م˘لأ ة˘صصح˘لأ

يبلاط ددعب ة˘نرا˘ق˘م أد˘ج ة˘ل˘ئ˘ي˘صض

نم فلآلأ كانه نأأ امكو نكصسلأ

ردقت ةصصح حنم ل˘با˘ق˘م تا˘ب˘ل˘ط˘لأ

ناكو ط˘ق˘ف ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو355ب

اهنم لاجرب قطانم فلتخم ناكصس

تاعيرصشتلأ ةقطنمو زكرم لاحرب

د˘م˘حأأو ة˘˘صسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلأو سشير˘˘قو

نم ديدعلأ يف أوماق دق سصاصصقوب

ةرئأدلأ رقم مامأأ جاجتحلاب تأرملأ

جأرفإلاب ةبلاطم˘ل˘ل ة˘يلو˘لأ ى˘ت˘حو

يف ة˘ي˘ن˘كصسلأ م˘ه˘ت˘صصح ن˘م ع˘فرو

. ةرم لك

ةشساردب نوبلاطي تاغلل جامدإلا لامع

مهتيعشضو

ليغسشتلآ لبق ام لامع روجأآ
ةيدلبل اعآدسص لكسشت نيجمدملآ

رامع يديسس
ىلع مهجامدإأ مت نيذلأ ليغصشتلأ لبق ام لامع ربع

مدع نم مهصضاعتمأ نع رامع يديصس ةيدلب ىوتصسم

تقولأ يف نوناقلأ هيلع سصني امك مهروجأأ مهيقلت

ةيبرتلأ عاطقب تاغ˘ل˘لأ ي˘ف م˘ه˘ئأر˘ظ˘ن بلا˘ط˘ي يذ˘لأ

م˘ه˘ل ةرو˘صصلأ ح˘ي˘˘صضو˘˘تو م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ة˘˘صسأرد˘˘ب

يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ عطق.مهجامدإأ سصوصصخب

جامدإأ فلم يف ةريبك اطأوصشأأ رامع يديصس ةيدلبل

دوقع نم نيديفتصسملأ تأداهصشلأ يلماح بابصشلأ

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ جا˘˘مدإلأ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لأ يزا˘˘˘ه˘˘˘ج

لباقم هنأأ ريغ ،مهنم ديدعلأ جمدأأ ثيح ،يعامتجلأو

هتامأزتلا˘ب ءا˘فو˘لأ ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘صسف˘ن د˘جو كلذ

نيذلأ لامعلأو نيفظوملأ نم ةئفلأ هذه هاجت ةيلاملأ

يف خرؤوملأ91-633 يذيفنتلأ موصسرملأ مهاطعأأ

ىلع لوصصحلأ يف قحلأ9102 ربمصسيد نم نماثلأ

ةنصسلأ نم ربمفون حتافلأ خيرات نم ءأدتبأ مهروجأأ

يذلأ ىلوألأ ةعفدلاب انه قلعتي رمألأو ةروكذملأ

13 ةياغ ىلإأ رثكأأ وأأ لمع تأونصس ينامث تتبثأأ

يلاحلأ رهصشلأ ةياهن عم هنأأ ينعي ام،9102 ربوتكأأ

ثلاثلأ رهصشلأ ىلإأ مهجامدإأ مت نيذلأ بابصشلأ لصصيصس

مهصضعب انل دكأأ ثيح ،مهروجأأ فرصصت نأأ نود رصشع

ةبلاطم يلأولأ اهصسأأر ىلعو ةيلحملأ تاطلصسلأ نأأ

نأأو اصصوصصخ ،مه˘ت˘ي˘ع˘صضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل ل˘خد˘ت˘لا˘ب

ةبعصص ةيلام ةي˘ع˘صضو سشي˘ع˘ت را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب

ىلإأ نيتفل ،مهروجأأ فرصص ىلع ةرداق ريغ اهتلعج

لع تاجاجتحلأ ةغل ىلإأ ءوجللأ أورطصضأ مهنأأ نأأ

قايصس يف ،مهبلطم ةيبلتل كرحتت ةيصصولأ تاهجلأ

دقف ،ليغصشتلأ لبق ام لامع جامدإأ فلمب ةلصص يذ

عا˘ط˘ق ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘غ˘ل˘ل جا˘مدإلأ لا˘م˘ع ه˘˘جو

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ى˘لإأو ر˘ي˘خألأ أذ˘ه ر˘يد˘م ى˘لإأ ءأد˘ن ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ

ةصسأردل كرحتلأ لجأأ نم جامدإلاب ةفلكملأ ةيئلولأ

لÓ˘خ ن˘م كلذو م˘هر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘تو م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو

وحن مهل˘يو˘ح˘ت وأأ رو˘كذ˘م˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإأ

أذإأ ةرغاصش لغصش بصصانم ىلع رفوتت ىرخأأ تاعاطق

نيربعم ،نكمم ريغ ةيبرتلأ عاطق يف مهجامدإأ ناك

ف˘ل˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ي˘لأو˘لأ ل˘خد˘ت˘ي نأأ ي˘ف م˘ه˘ل˘مأأ ن˘ع

.يئاهن لكصشب هيف لصصفلل
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مهيف هبتششم ضصاخششأا3 فيقوت مت اميف

نيترايشس زجحي ينطولا كردلا

تابورسشملآ نم ةدحو0001و
 عآونألآ فلتخم نم ةيلوحكلآ

ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو تنكمت

ةربتعم ةيمك زجح نم يراجلأ عوبصسألأ رحب ةبانعب

نم ةدحو0004ـب ردقت ةيلوحكلأ تابورصشملأ  نم

جيورتلل ةهجوم  تناك  ماجحألأو  عأونألأ  فلتخم

دورو دعب ةيلمعلأ تتأأ ثيح. ةيعرصش  ريغ  ةقيرطب

نع ديفت ينطولأ كردلأ دأرفأأ ىلإأ ةدكؤوم تامولعم

تابورصشملأ نوموقي سصاخصشألأ نم ةعومجم دوجو

ةرواجملأ تايلولأ ىلإأ ةبانع ةيلو نم ةيلوحكلأ

ةبانع نمي˘ب ط˘بأر˘لأ48 مقر ينطولأ ق˘ير˘ط˘لأ ر˘ب˘ع

عصضو مت نيأأ،61 مقر ينطولأ قيرطلأو ةدكيكصسو

ميلقإل ةعباتلأ قرطلأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘قأر˘م طا˘ق˘ن

تابكرملأ فيقوت ىلإأ تصضفأأ يتلأو، سصاصصتخلأ

تابورصشملأ نم ةيمك ىلع روثعلأ متيل اهصشيتفتو

عأونألأ فلتخم نم ةدحو0001ـب ردقت ةيلوحكلأ

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ما˘ج˘˘حألأو

3 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ ،ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح  ع˘م ،ة˘ي˘عر˘˘صش

نيب ا˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم سصا˘خ˘صشأأ

دصض رصضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘صس44و ةن˘صس83

ةيئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ث ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

.ايميلقإأ ةصصتخملأ
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لÓخ نم يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةيجاجتحلا مهتجهل نم لاحربب يعامتجا نكشس355 ـلا ةشصح نم نويشصقملا ضسمأا ةحيبشص دعشص
ةبلاطمل ةرئادلاو ةيدلبلا يرقم قلغ اذكو ةنيدملا لخدمب طبشضلابو ةبانعو لاحرب نيب طبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا قلغب مايقلا

.اهيف نعطلاو ةمئاقلا يف رظنلا ةداعإاب ةرئادلا ضسيئر

 ضصاشصقوب دمحأا ةقطنمب تانكشس اومحتقإا مهنم ضضعبلا

 لاحربب قيرطلآ نوقلغي انكسس355 ةسصح نم نويسصقملآ

مهتايلو ىلإا ةبلطلا ةداعإل ةلفاح02 نم ديزأا تشصشصخ رامع يديشس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم

 مويلآ ءآويإلآ يف ليجسستلل ةيمقرلآ ةسصنملآ حتف و ةيعماجلآ تامدخلاب ةسصاخلآ تÓيجسستلآ قÓطنآ
¯U¢. Ü

تÓ˘ي˘ج˘صست˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
تا˘مد˘خ˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لأ
ثيح (ةحنم، لقن، ءأويأ) ةيعماجلأ

ربمفون03 ة˘يا˘غ ى˘لإأ د˘ت˘م˘ت˘صس

امك،srgorp ماظ˘ن ر˘ب˘ع يرا˘ج˘لأ
ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘صصن˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ديدجتو ليجصستلأ بلطب ةصصاخلأ
هذه ءاصشنأ مت دقو، دعب نع ءأويإلأ
سسدنهم فرط نم ةيمقرلأ ةصصنملأ
تامدخلأ ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘لألأ مÓ˘عإلأ
ريخ يريتم رامع يديصس ةيعماجلأ
را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو، ن˘˘يد˘˘لأ
ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جلأ
لجأأ نم و، انوروك سسوريف راصشتنأ
لقنتلأ ءانع ةبلطلأ ىلع فيفختلأ
باعصصلأ ليهصست و تاماقلأ ىلإأ

فور˘ظ˘لأ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع
ديزيصس يذلأ لقنلأ فقوت و ةنهأرلأ
تأذ ي˘ف، م˘ه˘ي˘ل˘ع أد˘ي˘ق˘ع˘ت رو˘˘مألأ
عو˘˘ب˘˘صسلأ ة˘˘يأد˘˘ب د˘˘ق˘˘ع قا˘˘ي˘˘˘صسلأ
ةيعماجلأ ةماقإلاب عامتجأ يراجلأ
ر˘˘˘يد˘˘˘م فأر˘˘˘صشأ تح˘˘˘ت ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘صشلأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لأ

تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإلأ ءأرد˘˘˘˘م رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘بو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم سسي˘˘ئرو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ
ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لأ تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لأ
رامع يديصس ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ءأويإلاب فلكملأ يرأدإلأ مقاطلأو
ع˘صضو˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘˘ما˘˘قإأ ل˘˘ك ن˘˘ع
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ةر˘ي˘خألأ تا˘صشو˘˘تور˘˘لأ
دعب نع ليجصستل ةيمقرلأ ةصصنملاب
فد˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لأو، ءأو˘˘يإلأ د˘˘يد˘˘ج˘˘تو
ميقملأ بلاطلأ نم ةرأدإلأ بيرقتل
يف ةصصاخ هيلع باعصصلأ ليلدتو
رمت يتلأ ةيئانثتصسلأ فورظلأ لظ
نمو ةيئابولأ ةلاحلأ ءأرج دÓبلأ اهب
ءانع ةبلط˘لأ ى˘ل˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ ل˘جأأ
يف، ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘ما˘قإÓ˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تصصصصخ ر˘˘˘خآأ قا˘˘˘ي˘˘˘صس
رامع يديصس ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ةبلطلأ ةداعإل ةلفاح02 نم ديزأ
تق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ ثي˘˘ح، م˘˘ه˘˘تا˘˘يلو ى˘˘˘لإأ
تب˘˘˘˘˘صسلأ مو˘˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ
نأويدلأ تايصصوتل اقيبطت يصضاملأ
و ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
ةيعماجلأ تامدخلأ ريدم تاهيجوت
فأر˘˘صشإأ تح˘˘ت و را˘˘˘م˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘صس
قيصسنتلأ و ةب˘قأر˘م˘لأ م˘صسق ة˘صسي˘ئر

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب و ةرو˘˘ن فو˘˘ل˘˘كم
عم نيدقاعتملأ نيلماعتملأ نيلقانلأ

ا˘˘˘م˘˘˘ك ،تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ل˘ق˘ن ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تل˘˘صصأو˘˘ت
سسمأأ لوأأ ةيلولأ جراخ نينطاقلأ

هاجتاب تÓفاح ةدع تقلطنأ ثيح
بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأ و ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘يلو
ى˘لإأ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ةدا˘˘عإأ لا˘˘م˘˘كت˘˘صسإل
ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘يلو
اميظن˘ت تفر˘ع د˘ق و ،تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ

ا˘˘مرا˘˘صص ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت و ا˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإÓ˘˘˘ل
ةبلطلأ بلجل تÓ˘فا˘ح سصي˘صصخ˘ت
تاماقإلأ نم ركابلأ حابصصلأ ذنم
قÓ˘ط˘نإلأ ز˘كر˘م ى˘لأ ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

بصسح م˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘بو
ةصسيئر روصضحب كلذ و تاهاجتلأ
يفظوم و قيصسنتلأ و ةبقأرملأ مصسق
مظعم ىدبأ دق و ، ءأويلأ ةحلصصم
ةردابملأ هذهل مهناصسحتصسأ ةبلطلأ
يقئاصس ىلإأ تاميلعت ءأدصسأ مت امك،
يف ةعاصس ةدم فقوتلل تÓفاحلأ

نيرفاصسملل يربلأ لق˘ن˘لأ تا˘ط˘ح˘م
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘˘لأ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإل
لا˘م˘كإل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘للأ

مهبلج و ةيكأردتصسلأ تاناحتملأ
.مهعم

ةرأزو تنا˘˘˘ك ر˘˘˘خآأ بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
دق يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ

رو˘صشن˘م˘ب دد˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ تن˘˘كم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘حأر˘˘˘م ل˘˘˘ك ح˘˘˘صضو˘˘˘ي
ي˘ت˘لأ، ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لأ تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لأ
ةتقؤو˘م˘لأ حا˘ج˘ن˘لأ ةدا˘ه˘صش يو˘ت˘ح˘ت

ةرابع وهو سصاخ يرصس مقر ىلع
ةريغصصو ةريبك ةينيتل فرحأأ نع
هلاخدإأ متي ،ماقرألأ ىلإأ ةفاصضإلاب

سصاخلأ ينورت˘كلإلأ ع˘قو˘م˘لأ ر˘ب˘ع
ن˘ّكم˘ي˘صس يذ˘لأو تÓ˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا˘˘ب
تابغرلأ ة˘قا˘ط˘ب ءل˘م ن˘م بلا˘ط˘لأ

نيودتو ،ايلزانت اب˘ي˘تر˘ت ا˘ه˘ب˘ي˘تر˘تو
،هنم ةبولطم˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ة˘فا˘ك
هتابغر ةقاطب لاصسرإأ نم دكأاتلأو
هي˘جو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘عو ،ا˘ه˘خ˘صسنو
ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م ةد˘ع ق˘فو م˘ت˘˘ت˘˘صسف
لماح لبق نم اهنع رّبعملأ ةبغرلأ
ةبعصشلأ أذ˘كو ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘صش
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘م˘لأ ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأو
أذكو ،ريدقتلأ ،ايرولاكبلأ ناحتمأ
ةرد˘قو ة˘ي˘صسا˘صسألأ دأو˘˘م˘˘لأ طا˘˘ق˘˘ن
.ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ باعيتصسأ

ةبلطلل يجراخلا وأا يلخادلا هيجوتلا رييغت وأا ليجشستلاب ةطبترملا

ةسصاخلآ تلاحلل ةيعماجلآ تÓيجسستلاب ةقّلعتملآ ةيئاهنلآ جئاتنلآ نع نÓعإلآ
تلاحلل ةيعماجلأ تÓيجصستلاب ةّقلعتملأ ةيئاهنلأ جئاتنلأ نع يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزول ةعباتلأ ةصصتخملأ تاهجلأ ءاعبرألأ سسمأأ تنلعأأ

عصضوو نيلّجصسملأ مامأأ لاجملأ حتف ّمت نيح ربمفون12 و91 نيب ام ةينعملأ تاهجلأ اهتلبقتصسأ يتلأ تابلطلأ ةجلاعم ةّيلمع نم تهتنأ ثيح ةصصاخلأ

رصصت تحت ةيمقرلأ ةيصضرألأ
ّ

ةجلاعم لجأأ نم ربمفون رهصش نم42 و22 نيب ةدتمملأ ةرتفلأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تصّصصصخ اميف مهف
رصشع عباصسلأ يف خّرؤوم روصشنم يف ةّينعملأ تاهجلأ تحصضوأأ دقف لصّصتم قايصس يفو ،سسمأأ ةحيبصص ةيئاهنلأ اهجئاتن نع نÓعإلأ ّمت يتلأ تابلطلأ

ةقّلعتملأ ةصصاخلأ تلاحلأ ديدحتل روصشنملأ قرطت نيح يف ايرولاكبلأ ةداهصش يلماح هيجوتو يلوألأ ليجصستلأ قرط يصضاملأ ربمتبصس رهصش نم
ةصصاخلأ تلاحلأ يفّ ثبلأ نيلّوخملأ ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ ءأردم ىلع نّيعت نيأأ ،اهتمانزر ديدحتو ددجلأ ايرولاكبلأ تأداهصش يلماح ليجصستب
ةرورصض ىلع ةرأزولأ تدّدصش نيح يف ةلصصلأ تأذ تاعماجلل ةيوهجلأ ةودنلأ عم ةقÓع يف ةبلطلل يجراخلأ وأأ يلخأدلأ هيجوتلأ رييغت وأأ ليجصستلاب

ssergorP»» ةينطولأ ةيصضرألأ ةّصصنم ربع تّمت يتلأ ةصصاخلأ تلاحلأ ةصسأرد ةيلمعب قّلعتي اميف روكذملأ روصشنملأ ماكحأل مراصصلأ مأرتحإلأ
تلاحلل ةيئاهنلأ جئاتنلأ نع نÓعإلأ متي نأأ ىلع تافلملأ تاجلاعم ةيلمع مويلأ قلطنت نأأ رظتنملأ نم اميف تبصسلأ موي اهل ةدّدحملأ ةرتفلأ تصضقنأو
يتلأ ةيئاهنلأ تÓيجصستلأ ةّيلمع ةلحرم أوّطخت دق ايرولاكبلأ ةداهصش يلماح نم فلآلأ نأأ ةيناث ةيحان نم ركذلأ ردجي ،ءاعبرألأ سسمأأ موي ةصصاخلأ

ةيئاهنلأ تÓيجصستلأ تمت نيأأ ،ربمفون81 يف لّثمتملأ بلاط لكل يلوألأ ليجصستلأ ةقاطب يف دّدحملأ دعوملأ بصسح طرافلأ عوبصسألأ تهتنأ
ةّيصصولأ تاهجلأ هتعصضو يذلأ يئاقولأ لوكوتوربلاب Óمع كلذو ةصسصسؤوملأ ىلإأ نيحجانلأ ةبلطلأ روصضح نود سسرغورب ّةصصنم ربع دعب نع ةيعماجلأ

ةيامح لجأأ نم ةيزأرتحأ تأءأرجإأ ةّدع ذخّتت ةينعملأ تاهجلأ لعج يذلأ «91--ديفوك» سسوريف نم ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ لامعو ةبلطلأ ةيامح فدهب

«hd«ó S°Ñà.نيفّظوملأو ةبلطلأ
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هي˘ف سسرا˘م˘ت تنا˘ك يذ˘لا قو˘شسلا

لكششب ةيراجتلا تاطاششنلا فلتخم
هريه˘ط˘تو ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت م˘ت » يو˘شضو˘ف»
ةيبششخلا ت’واطلا نم هئÓخإا بقع
يف اهنولمع˘ت˘شسي را˘ج˘ت˘لا نا˘ك ي˘ت˘لا

ةشصاخ ةيراجتلا مهتاطاششن ةشسرامم
لÓخ نم هكاوفلاو رشضخلا عيب يف
تا˘ن˘حا˘ششلاو تا˘˘فار˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ˘˘شست
ةلازإ’ا تايلمع يف ةيدلبلا لامعو
. خاشسوأÓل

ةد˘ع ي˘˘ف اور˘˘ب˘˘ع نا˘˘كشسلا نا˘˘كو
ىشضوفلا نم مهبشضغ نع تابشسانم
ة˘عا˘ب˘لا ا˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مرا˘˘ع˘˘لا
ةقيرطب نوطششني نيذلا نويوشضوفلا
ةيرورم ةمزأا يف نيببشستم ةيوشضوف
راششت˘نإا˘ب ما˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل ه˘يو˘ششتو
ةهيركلا حئاورلا ثاعبناو خاشسوأ’ا
كرحتلاب ةيدلبلا حلاشصم اوبلاط نيأا

ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لاو
. ماعلا قيرطلا تزغ يتلا ةيوشضوفلا

اوناك ة˘عا˘ب˘لا ء’ؤو˘ه م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ن˘م د˘يد˘ششلا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسإا ن˘ع اور˘ب˘ع

مهتربجأا يتلا ةيرزملا لمعلا فورظ

ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف م˘ه˘ت’وا˘ط ن˘كر ى˘ل˘ع

ي˘ف بشضغ ة˘جو˘م كلذ˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘˘م

ةيدلبلا نيعاد ةقطنملا ناكشس طشسو

يراو˘ج˘لا قو˘شسلا م˘ه˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ى˘˘لإا

دبع ةيدلبلا سسيئر ناك يذلا قلغملا

هميلشستب دعو نود˘ع˘شس ن˘ب د˘ي˘ج˘م˘لا

ي˘لا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ن˘ي˘ب

ى˘شصقأا˘ك ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ة˘ياد˘بو

عيبل ةنا˘خ08 م˘شضي يذ˘لاو ر˘يد˘ق˘ت

عجرأا ريملا ناكو. هكاوفلاو رشضخلا

ةعابلل تاناخلا ميلشست رخأات بابشسأا

ةيلمع دعب نييشصحملا نييوشضوفلا

ىلإا يراو˘ج˘لا قو˘شسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

ةلودلا كÓمأا ةيريدم حلاشصم رخأات

مييقتلا ةقيثو مهميلشست يف راجحلاب

ةيلمعب سصاخ˘لا ي˘حا˘ت˘ت˘فإ’ا ر˘ع˘شسل˘ل

ة˘م˘ث ن˘مو داز˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ع˘ي˘ب˘لا

ىلع ءاشضقلاو قيرطلا ءÓخإا متيشس

ة˘يو˘شضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘ها˘˘ظ˘˘م ل˘˘ك

˘˘ما˘˘حدزإ’ا ةد˘˘ح ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو

.نينطاوملا قرؤوي يذلا يرورملا

¯eÉRhR .Ü
نمأا حلاشصم سسمأا ةحيبشص تمظن

لوح ةيشسيشسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

نم ةياقولا لبشسو ،ةيرورملا ةمÓشسلا

ىوتشسم ى˘ل˘ع اذ˘هو،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

عا˘ط˘ق˘ب ،م˘ي˘هار˘˘بإا يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با

،ع˘بار˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا سصا˘˘شصت˘˘خا

نم ةلمج ميدقت اهلÓخ نم مت ثيح

لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل تادا˘˘ششرإ’او ح˘˘˘ئا˘˘˘شصن˘˘˘لا

تاءارجإ’او ريبادتلاب ديقتلل مهئايلوأاو

،انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيحشصلا

تا˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘م ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
،سصوشصخلا اذهب ةيوعوت تاقشصلمو
لمششتل ةلشصاوتم  ةيلمعلا ىقبتو اذه
.ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا نم ديدعلا

نمأÓل ةيئ’ولا ةحلشصملا تماق
لÓ˘خ ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأ’ ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيلمع59 ــــب مر˘شصن˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا

ةيلمع231و ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا ظ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح

ةبكرم6241 ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م و،ل˘˘˘خد˘˘˘ت

ةيشضق ليجشست عم ،سصخشش0071 و
،ر˘كشس ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘قا˘ي˘شسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م

حاولأاب قلعت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م11 لي˘ج˘شست

ثداح ةحلشصملا تلجشس امك ،ميقرتلا

رورم ثداوح30و ،دحاو يدام رورم

30 حر˘ج ن˘ع تر˘ف˘شسأا ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘شسج

لÓخو قا˘ي˘شسلا سسف˘ن ي˘فو،سصا˘خ˘ششأا
ة˘˘˘طر˘˘˘شش قر˘˘˘ف تما˘˘˘ق ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ
تاجرخ ميظنتب ةئيبلا ةيامحو  نارمعلا

تÓحملا باحشصأا سسيشسحتل ةيناديم
،سصاشصتخ’ا عاطقب ةنئاكلا ةيراجتلا

ع˘م ،ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م303 تشسم

مارتحا مدعب ةقلعتم ةفلاخم22 ريرحت
راششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
با˘ح˘شصأا فر˘ط ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

دعابتلا رارغ ىلع،ةيراجتلا تÓحملا

،ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا مد˘ع ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

نمأا حلاشصم نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو

ةميزعلا سسفن˘ب ل˘شصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

ةدئافل ةيراوجلا اه˘تا˘طا˘ششن ة˘عا˘ن˘ق˘لاو

و˘عد˘ت ا˘م˘ك ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘شش ة˘فا˘ك

˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا  ةرور˘˘شضل ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب

اذ˘هو تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

مهتÓئاع ةحشصو مهتحشص ىلع اظافح

.انوروك سسوريف يششفت نم دحلا و

انوروكسسوريف ءابو يششفتل ةرؤوب ىلإا لوحت امدعب

زكرم ينوبلاب يوسضوفلآ قوسسلآ ليزت نمألآ حلاسصم

   عوبشسأا  لÓخ  ةبكرــم0041 نم رـثكأا ةـبقارـم مــت اميف

نم ةياقولآ قرطو ةيرورملآ ةمÓسسلآ لوح ةيسسيسسحت ةلمح
ميهآربإآ يديسس ةيئآدتباب انوروك سسوريف
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ددع يف لجشسملا ديازتلا لظ يف
انوروك سسوريف ىودعب تاباشصإ’ا

ىوتشسملا ىلع91 ديفوك دجتشسملا
اذهل يدشصتلا راطإا يف و  ،ينطولا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا
يلاو «يمير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج «فر˘ششأا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘مو ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا

سسمأا ةحيبشص رشصانلا دبع سشامعد
ةيلمع ىل˘ع ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م˘ب ءا˘ع˘برأ’ا

سسف˘ن˘ت ةز˘˘ه˘˘جأا (30) ة˘ثÓ˘ث م˘ي˘ل˘˘شست
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘شصإا
د˘ششر ن˘بإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘شست˘شس’ا
.ةبانعب

مت يتلا ةزهجأ’ا هذه نإاف ةراششإÓل
رمحأ’ا لÓهلا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘هؤوا˘ن˘ت˘قإا
و رايل˘م˘ب رد˘ق˘ت ة˘ف˘ل˘كت˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

اهنأا˘شش ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ت˘ئا˘م

ين˘طاو˘م˘ل ة˘ي˘ح˘شص تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت

ة˘ح˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا

ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف

يف رمتشسملا عافترإ’او  دجتشسملا

 . ءابولاب ةباشصإ’ا ت’اح

عاطق معدت˘ي˘شس ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م

نم رداشصم بشسحب ةي’ولاب ةحشصلا

ةتشسب ةبانع ةي’ول ةحشصلا ةيريدم

ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصإا سسف˘˘ن˘˘ت ةز˘˘ه˘˘جأا (60)

عفرلا و يدشصتلا  راطإا يف ةيفاشضإا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ق˘ي˘لا و بهأا˘ت˘لا ة˘جرد ن˘˘م
ةبانع يلاو ناك و . ةي’ولا ىوتشسم
طرافلا ناوج ماق يميرب نيدلا لامج

سسفنتلل ةيب˘ط ة˘ب˘ي˘ق˘ح62 عيزوتب
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصإ’ا

يبياطشش و ينوبلا ،  راجحلا ، ةبانع
نم ا˘ه˘مÓ˘ت˘شسإا د˘ع˘ب ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع و
نيملشسملا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج» فر˘ط
.نييرئازجلا

 يرئازجلا رمحألا لÓهلا فرط نم اهؤوانتقإا مت

ةيفاسضإآ يعانطسصإآ سسفنت ةزهجأاب ززعتي ةحسصلآ عاطق

قوشسلا تفدهتشسإا ةديدج ةيلمعب سسمأا لوأا ةليل ةرئادلا نمأل يمومعلا نمألا ةقرف رشصانع نم قيشسنتلاب ينوبلا ةيدلب حلاشصم تماق
ناشسحتشسإا تيقل ةيلمعلا نيلوجتملا ةعابلا علشس تافلخم لكو خاشسوألا نم هفيظنتو زكرم ينوبلاب ةرورعزوب قيرطب دجاوتملا يوشضوفلا
ةهباجمل ةياقولا ريبادتب مازتلإلا مدع ءارج دجتشسملا «انوروك «سسوريف يششفتل ةرؤوبك فنشصي هنأا ىلع قوشسلل رظني تاب امدعب ناكشسلا
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راتسسلآ فلخ انرداغي رآوغم لطب
روطيل دجب لمعي ايداع Óجر ناكف اهاقرأاو تاشضايرلا لبنأا راتخا

سشيمهتلا ةقرطم نيب هشسفن دجو نيح انيمث هتمشص ناك ،اهبحأا ةشضاير
،هيف هوعشضو يذلا ريغ اناكم هتاذل عنشص هنكل ةاناعملا نادنشسو
رابغ هؤولمي ملظم ّفر ىلع تكرت سسوؤوك نع ةرابع يه هباقلأا تناكف
؟ةرحاشسلا لاطبأاب ’إا فرتعي ’-ديدششلا فشسأÓلو-اندلب نأ’ نايشسنلا
اهبحأا يتلا ةبعللا اريثك هبششي ةايحلا يف هعارشص ناكف ةريدتشسملا
مكÓملا وه.ليمجلا هل دري نأا نود ةيشضاقلا ةبرشضلاب اشضرأا هتطقشسأاف

توأا01 موي دولوملاو زيزعلا دبع» وعدملا ةبيلط يحلط» مهششلا

سضعب بتكأا نأا ’إا تيبأا دقل .«دارم سشوديد» يح يف ةبانعب4891
ميمحلا  هقيدشص ينغلبأا نأا دعب يليلغ يفششتل ةمششتحملا روطشسلا

افرتعم ،هقارفل ارثأاتم هتافو نع » هللاطع ميهاربا» قباشسلا هشسفانمو
يف طاقنلاب ةرادج نع همزه يذلا ديحولا لجرلا هنوك ةينفلا هتاردقب
خيراتلا بتك دقل Óعف.تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘شستلا لÓخ سسيطولا ةي˘ما˘ح ة˘ل˘با˘ق˘م

نأاششلا اذه يف هوقبشس نيذلا نييبانعلا لاطبأ’ا كلذب ايدحتم ةلوطبلاو سسأاكلا يف ةينطو باقلأا (60) ةتشس بحاشص وهو ؟’ فيك ،بهذ نم فورحب همشسا
-نابردم هيدل ناكو  «ةبانع بابششل سضيبأ’ا نينتلا» ناولأا تحت بردتي ناك «ةبيلط زيزعلا دبع» نإاف ةراششإÓلو.«تاششونفتوب ديمحلا دبع«و ةخبت رمع» امهو
«رشصانلا دمحمّ ناقيقششلا هاوخأا ،ليبنلا نفلا يف ةيشضاير ةلئاع نم ردحني ناك هنأا ىشسنن ’ امك  «وفاب دوعشسم«و «يفياطشسلا دمحم» امهو-هللا امهمحر

همدق ام لك مغر.يشسنرفلا يرودلا يف ميدق لطب «يفرشش نيشسح» هلاخ ىلإا ةفاشضإ’اب ةينطو باقلأا (30) ةثÓث ىلع لشصحتم لطب فشسوي«و ميدق مكÓم
حمشسي ’ ديهز بتارب  يعامتج’ا نامشضلا قودنشصل ةعباتلا ةيمومعلا ةكرششلا يف اطيشسب افظوم سشاع هنأا ّ’إا «ةنوب ةل’» هب رختفت تازاجنإا نم لطبلا اذه

يناعي لظ -ديدششلا فشسأÓلو-نكلو دعاشسملا دي هل ميدقتو ةيرزملا هتلاحب لفكتلا ةيشضايرلا تايعمجلاو ةيلحملا تاطلشسلاب ردجأ’ا ناكفهترشسأا ةلاعإاب هل

رمأ’ا
ّ

هنكشسأاو ديقفلا هللا محر.هئابحأا سسوفن يف اريبك اغارف هءارو اكرات سساطنقوب» ةربقم يف بارتلا ىراويل0202ربمتبشس12 موي ةينملا هتتغاب ىتح ني
ميظعلا هللا قدشص«يتنج يلخداو يدابع يف يلخداف ةيشضرم ةيشضار كبر ىلإا يعجرا ةنئمطملا سسفنلا اهتيأا اي».هنانج حيشسف
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ةحاشس يف راهزألا عيب طاششن ةلوازم لجأا نم
 «رابمول سسيشسكلأا»

ةبانع يلآو دسشاني دمحم باسشلآ
لÓغتسسآ ةسصخر هحنم

تاطلشسلا ةنشس82 فشسوي دمحم ليانم باششلا دششان
نيدلا لامج ةبانع ي˘لاو ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا
طشسوب روهزلا عيب كششكل لÓغتشسا ةشصخر هحنم يميرب
باششلا فششكو ،ةنيدملا طشسو » رابمول سسيشسكلأا «ةحاشس
هنأاو ةشصاخ هلاغششنا حرطو «ةعاشس رخآا» ـل هلكششم نع
ةبانع ةيد˘ل˘ب سسي˘ئر ى˘لإا لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘شصخر بل˘ط˘ب مد˘ق˘ت

ىلع ةقفاوم ةحئÓب ةقفرم0202 ربوتكأا22 خيراتب

ن˘م ارا˘جو ار˘جا˘ت43 عيقوت لمح˘ت ر˘ي˘غ˘شصلا ه˘عور˘ششم
يف رظنت مل ةيدلبلا تاطلشسلا نأا ’إا ةقطنملا ينكاشس

اذ˘ه ة˘لازإا ل˘جأا ن˘م ن˘مأ’ا تاو˘ق لا˘شسرإا˘ب تما˘قو ه˘ب˘˘ل˘˘ط
باششلا فاشضأاو ،«تاشسÓب’» بلق يف دجاوتملا  كششكلا
ربتعي عورششملا اذه نأاو نيلفطل بأاو لمعلا نع لطاع هنأا
هحنم يلاولا نم اينمتم ةريغشصلا هتلئاعل اشسفنتم ةباثمب
ةفشصب هطا˘ششن ة˘لواز˘م ه˘ل ى˘ن˘شست˘ي˘ل لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ة˘شصخر
. ةينوناق
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ىوأام نود سصاخششألا ىلع ةنخاشسلا تابجولا تعزو

ميقعتل ةلمح دوقت ريخلآ لبآو ةيعمج
رامع يديسس يف سسرآدملآ

ميق˘ع˘ت˘ب ا˘شصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘خ˘لا ل˘باو ة˘ي˘ع˘م˘ج تر˘ط˘شس
، رامع يديشس ةيدلب ىوتشسم ىلع ةيئادتبإ’ا سسرادملا

سسوريف راششتنا نم دح˘لا ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل اذ˘هو
نم ة˘ياد˘ب˘لا ة˘ط˘ق˘ن تنا˘كو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح و ا˘نورو˘ك
ةشسردم ميقعتب اوماق اهدعبو ميهاربإا سساوح نب ةشسردم

مغرو ،«1 يفوأا» دوعشسم يكرت نب يحب ديعلاب حلاشص
ءاشضعأا نأا ’إا راطمأ’ا لطاهت و ةبعشصلا ةيخانملا فورظلا

سسرادملا مي˘ق˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب او˘ل˘شصاو ر˘ي˘خ˘لا ل˘باو ة˘ي˘ع˘م˘ج
باهولا دبع يباطشش ةيئادتبإا ميقعتل اورداب ثيح ةيئادتبإ’ا

ميقعتب يشضاملا عوبشسأ’ا ةياهن اوماقو ،«3 يفوأا» يحب
ةقطنم يف دايز داوب نيهمتلا و ينهملا نيوكتلا زكرم
ةششرو ،ماشسقأ’ا ،ةرادإ’ا ةيلمعلا تلمشش ثيح سسيدلا رجح
قيبطت يف ريخلا لباو ةيعمج تمهاشسو ،معطملا و لمعلا
ىرخأا ةهج نم ،نينهتمملا ةمÓشسل يحشصلا لوكوتوربلا
ىلع ةنخاشسلا تابجولا عيزوتل ةلمحب ةيعمجلا ءاشضعأا ماق
يف اهعورشش نع ةيعمجلا تنلعأاو ،ىوأام نود سصاخششأ’ا

ا˘ه˘ح˘ن˘م ل˘جأا ن˘م ة˘شسب˘لأ’او ة˘ششر˘فأ’او ة˘ي˘˘ط˘˘غأ’ا ع˘˘م˘˘ج
عر˘ب˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل ن˘كم˘يو ىوأا˘م نود سصا˘خ˘ششأÓ˘ل
ةيمشسر ةحفشص كلمت يتلا ةيعمجلاب ةرششابم لاشصت’ا

.اهمشسا لمحت كوبشسيافلا ىلع
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راطإا يف تايعمجو تائيه ةدع ةكراششمب
 انوروك نم دحلل يحشصلا لوكوتوربلا

فلتخمل ريهطتو ميقعت ةلمح قÓطنآ
سشيرلآ عآرذ ةعطاقم ءايحأآ

ىوتشسم ىلع ةعشسوم ريهطتو ميقعت ةلمح سسمأا تقلطنا
اقيبطت سشيرلا عارذ ةيرادإ’ا ةعطاقملاو بنعلا داو ءايحأا
دجتشسملا انوروك سسوريف ةهجاومل يحشصلا لكوتوربلل

ةليشسو يششاششوب ةيلمعلا ىلع تفرششأا ثيح91ديفوك
ريدم ةيعمبو سشيرلا عارذ ةعطاقمل ةبدتنملا ةي’و يلاو
ةدعو سشيمق رامع ديشسلا ةشضايرلاو بابششلل بدتنملا

ميقعت ةلمح قÓط˘نإا ى˘ل˘ع ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ح˘لا˘شصم
تاحاشسلاو ةيناكشسلا تاعمجتلا تشسم ةعشساو ريهطتو
نم دحلل ةيوبرت تاشسشسؤومو ةيمومعلا قفارملاو ةماعلا
رذحلاو ةطيحلا يلحتب بلطتي امك انوروك ءابو راششتنإا

عم قيشسنتلاب ادهو يحشصلا لوكوتوربلا اهنمشضتي ريبدتو
بابششلا تاطاششنل ةيئ’ولا ةيعمجلا ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

راتخم يجاب ةعماج يملعلا عادبإ’ا يدان ميهاربإا يانغ
ةمشسب ةيعمج لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ل˘ي˘ج˘ل فر˘ح˘لاو نو˘ن˘ف˘لا يدا˘ن
-انيعو» راعشش تحت ةبانع بابششلا مÓعإاو تاطاششنلل
كتلئاع-محا-كشسفن-محا» كتيامح-كت˘ما˘م˘ك» »ا˘ن˘ي˘م˘ح˘ي

يح ةيلمعلا تلمشش دق اذهو كطايتحا دخ.....كتايح سشيع
نب ةديدجلا ةنيدملاو رامع بياع يحو دايز داوو ةزارخ
تشسمو بنعلا داوو ةميدقلا سشيرلا عارذو ىفطشصم ةدوع
ةيرادإ’ا تائيهلاو ديربلا زكارمو جÓعلا تاعاق ةدع اشضيأا

تاباغلا حلاشصم نم لك اهيف تكراشش دقو سسرادملاو
حلاشصمو ينقتلا مدرلا ةشسشسؤومو ةفيظن ةبانع ةشسشسؤومو
جردنتو ةشضايرلاو بابششلل ةبدتنملا ةيريدملاو ةيدلبلا
ديفوك ةهباجمل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا راطإا يف ةيلمعلا
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ةعاشس رخآا
Akher Saâ

05169ددعلا0202 ربمفون62 سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 سشغلاب ددنت ملشسلا عمتجم ةكرح
 ةبانعب عيراششملا يف

يف ةبأنع يئ’ولا بتكملا ملشسلا عمتجم ةكرح تدششأن
تأ˘ط˘ل˘شسلا ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ىل˘˘ع ة˘˘عأ˘˘شس ر˘˘خآا زو˘˘ح˘˘ت أ˘˘ه˘˘ل نأ˘˘ي˘˘ب
تأ˘ف˘ل˘خ˘م ة˘لازإا ل˘جأا ن˘م ح˘لأ˘شصم˘لا ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
لثم يدأفت أهنأأشش نم لولح دأجيإا يف عارشسإ’ا و تأنأشضيفلا

أمك .رأطمأ’ا مشسوم باوبأا ىلع أننأا أشصوشصخ ثراوكلا هذه
عمتجملا تأي˘لأ˘ع˘ف و ي˘عأ˘م˘ت˘ج’ا طأ˘ششن˘لا ح˘لأ˘شصم د˘ششأ˘ن˘ت
ةشصأخ تÓئأع نم رأط˘مأ’ا هذ˘ه ي˘بو˘ك˘ن˘م ة˘ثأ˘غإا ي˘ند˘م˘لا

،ةي’ولأب لظلا ق˘طأ˘ن˘مو ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ءأ˘ي˘حأ’ا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع
لدب ةبأنعب رأطمأ’ا نا ملشسلا عمتجم ةكرح نأيب فأشضأاو
ة˘ل˘ي˘ل ’إا ي˘هأ˘م ثي˘ح، ة˘م˘ق˘ن ىلإا تلو˘ح˘ت ة˘˘م˘˘ع˘˘ن نو˘˘ك˘˘ت نا

نم أهتأ˘يد˘ل˘ب ل˘كو أ˘ه˘ت˘م˘شصأ˘ع˘ب ة˘بأ˘ن˘ع قر˘غ˘ت ىت˘ح ةد˘حاو
و رأج˘ح˘لا ىلإا ةرد˘شسو˘ب لور˘شصلا، ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘نو˘ب˘لا ءأ˘ي˘حأا
ملشست نأا نود ،برغلا ىشصقأا يف يبيأطشش ىلإا رأمع يديشس
أم قأفنأا و قرط قلغو تأنأشضأيف نم ةبأنع ةيدلب ءأيحأا
ح˘˘لأ˘˘˘شصم ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت و رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح قأ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘خإا ىلإا ىدأا

 .نينطاوملا

ةبانع يف بولطم قيزر

حلأشصم رخأأت نم ةبأنع ةي’ول رأجتلا نم ديدعلا ىكتششإا
مغر91 ديفوك ةحنم فرشص يف ةي’ول ةرأجتلا ةيريدم
نيكمتب قيزر لأمك ةرأ˘ج˘ت˘لا ر˘يزو˘ل ة˘مرأ˘شصلا تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لبق ةحنملا ن˘م ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا رأ˘ج˘ت˘لا

.يرأجلا رهششلا ةيأهن

ةيامحلا ناوعأا حيقلت يف عورششلا
ةيمشسوملا ازنولفنألا دشض ةيندملا

سسمأا ،ة˘ن˘تأ˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تعر˘شش
ثيح ،ةيمشسوملا ازنولفنأ’ا دشض حيقلتلا ةيلمع يف لوأ’ا

ىلع ةلمأعلا لخدتلا قرف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ىن˘ع˘ت
ةيلمعلا لمكتشست نا رأظتنا يف ،فأعشسإ’ا تارأيشس ىوتشسم
.ناوعأ’ا فلتخم سسمتل ةقح’ لحارم يف

ةمامكلا ةمارغ
ةيئاوششع تشسيل

ظ˘˘فأ˘˘ح لد˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘ششك
ّنإا ،يتأ˘م˘غز م˘شسأ˘ق˘ل˘ب ،مأ˘ت˘خأ’ا

م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘مار˘˘غ سضر˘˘ف
’ ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا سصأ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ششأ’ا ىل˘˘˘˘˘˘ع
نرأ˘˘ق˘˘ي ’ ة˘˘مأ˘˘م˘˘ك˘˘˘لا نود˘˘˘تر˘˘˘ي
يف يه يتلا نينطاوملا ةحشصب
ديرت ةلودلا نأاو لوأ’ا مأقملا

اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب سصأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأ’ا ة˘˘˘˘˘يأ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
سضرف رأطإا يف سسيلو ءارجإ’ا
فأ˘شضأاو ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا تأ˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا

ةأيحب نورطأخي تأمأمكلا نودتري ’ نيذلا سصأخششأ’ا نأا ،ةمأ’ا سسلجمب هتملك لÓخ لدعلا ريزو
.نيرخآ’ ىودعلا لقن يف نوببشستيو سصأخششأا

لجيج يف لامعلا بزح ةلوؤوشسمل ةءاربلا
سسمأا لجيج ةمكحم تقطن
ح˘˘˘لأ˘˘˘˘شصل ةءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
لأ˘م˘ع˘لا بز˘ح ي˘ف ة˘يدأ˘ي˘ق˘˘لا
ة˘م˘ه˘ت ن˘م ح˘ل˘يو˘شص زأ˘˘ن˘˘ي˘˘ه˘˘شش
ن˘م ة˘˘ي˘˘مأ˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘نأ˘˘هإا

ة˘ك˘ب˘شش ي˘ف تارو˘ششن˘˘م لÓ˘˘خ
تنأكو.يعأمتج’ا لشصاوتلا
سسف˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘مأ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘بأ˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
عوبشسأ’ا تشسمت˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا
د˘شض ة˘ي˘لأ˘م ة˘مار˘غ ي˘شضأ˘˘م˘˘لا

.لأمعلا بزح ةيدأيق

!خيراتلا يف يكيرمأا سسيئرل يفحشص رمتؤوم «عرشسأا» دقعي بمارت
دلأنود ،يكيرمأ’ا سسيئرلا أأجأف
عيم˘ج˘لا ،ءأ˘ثÓ˘ث˘لا ءأ˘شسم ،بمار˘ت
رشصقأا مدقو ةدأفإ’ا ةفرغ لخاد
سسي˘˘˘ئر يأ’ ي˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘م
’ ةملك يفو.خيرأتلا يف يكريمأا

،يناوث6و ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد زوأ˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصل˘˘ل بمار˘˘ت ثد˘˘ح˘˘ت
ة˘فر˘غ ن˘م مد˘ق˘˘ي ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ر˘˘شصقأا
جر˘˘˘˘خو.ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ةدأ˘˘˘˘˘فإ’ا

،بشضغ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ود˘˘ب˘˘يو ،بمار˘˘˘ت
˘˘˘˘˘˘˘مأ˘˘˘˘˘˘˘قرأا ن˘˘˘˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل
لوقيل ،حأقلل لشصوتلاو ةشصروبلا
ة˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ف دارأا» ه˘˘˘˘˘˘˘نإا
هذه يف ني˘ل˘مأ˘ع˘لاو ن˘ي˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا
، أً̆ن˘شسح» :بمار˘˘ت لأ˘˘قو.»ةرادإ’ا
مهشسأ’ا قوشسل يعأ˘ن˘شصلا ز˘نو˘ج واد ر˘ششؤو˘م ط˘شسو˘ت˘م غ˘ل˘ب .ع˘ي˘م˘ج˘لا ئ˘ن˘هأا نأا ط˘ق˘ف د˘يرأا .كل Ó˘يز˘ج اًر˘ك˘شش
.«ءأبولا عم ثدح أم لك نم مغرلا ىلع اذهو .أًقلطم00003 رشسكن مل .خيرأتلا يف ىلعأ’ا وهو000.03

ةكرشش تلفتحإا اذكه
حاجنوب دÓيم ديعب «يلتنب»
تارأ˘ي˘شسل˘ل «ر˘ط˘ق ي˘ل˘ت˘ن˘ب» ة˘كر˘شش تأأ˘ن˘˘ه

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا
92ـلا هدÓ˘˘ي˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب حأ˘˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘ب داد˘˘˘غ˘˘˘ب
ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن42ـل فدأ˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ةلأشسر يرطقلا دشسلا بع’ رششنو.ةنشس
ه˘ت˘ح˘ف˘شص ىل˘ع «ي˘˘ل˘˘ت˘˘ن˘˘ب» ة˘˘كر˘˘ششل ر˘˘ك˘˘شش
يعأمتجإ’ا لشصاوتلا ة˘ك˘ب˘ششب ة˘ي˘م˘شسر˘لا
هل أهتمدق يت˘لا ة˘يد˘ه˘لا ىل˘ع مار˘غ˘ت˘شسنأا

.هدÓيم ديع يف
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را˘م˘غ د˘غ مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘يدا˘˘ن02 لخدي
يوركلا اهمشسوم يف ىلوأ’ا ةطبارلا ةلوطب

ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس يذ˘لا0202-1202 ديدجلا
انوروك صسوريف ا˘ه˘شضر˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا فور˘ظ

ةينامث يلاو˘ح ماد با˘ي˘غ د˘ع˘ب˘ف ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا
ىلإا نو˘فر˘ت˘ح˘م˘لا نو˘ب˘عÓ˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي˘˘شس ،ر˘˘ه˘˘ششأا
نكلو ،دغ موي نم ةيادب ديدج نم نيدايملا

ىلوأ’ا يه ةقباشس يف راشصنأ’ا روشضح نود
تا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ ا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت كلذو ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘م
صسور˘ي˘ف˘لا˘ب صصا˘خ˘لا ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
،ةطرا˘ف˘لا م˘شساو˘م˘لا صسك˘ع ىل˘عو ،““ي˘جا˘ت˘لا““

هذ˘ه ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا د˘˘ه˘˘ششت˘˘شس

كلذو،61 صضوع ا˘ق˘ير˘ف02 دجاو˘ت ةر˘م˘لا
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا رارق دعب
ي˘˘˘مر˘˘˘ه˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ءار˘˘˘˘جإا˘˘˘˘ب

نوكيشس ،ةلو˘ج83 ةجمرب عمو ،ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ا˘ي˘ند˘ب ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ىل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ة˘يا˘غ ىلإا بع˘ل˘لاو راو˘ششم˘لا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل اد˘ي˘˘ج
د˘ج م˘شسو˘م ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا ق˘مر˘لا
ةشسفانملا نوكت نأا عقوتملا نمو ،يئانثتشسا

ةيدنأ’ا نيب ةروشصحم ىلوأ’ا بتارملا ىلع
ي˘ت˘لا ي˘هو ا˘ه˘ق˘ط˘ن˘م تشضر˘ف ا˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ي˘˘ت˘˘لا

لوشصولا لجأا نم تايناكمإ’ا لك ىلع رفوتت
طاقنلل مراشصلا قيبطتلا رارغ ىلع اهاغتبمل
صصا˘خ˘لا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا

،دادزولب بابشش نوكيشسو ،ةلوطبلا فانئتشساب
،ديكأا˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م ما˘مأا  طرا˘ف˘لا م˘شسو˘م˘لا ل˘ط˘ب
ربوشسلا صسأاكب هجيوتت دعب طقف ةليلق امايأا
يدا˘ن˘لا ىق˘ب˘يو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا را˘ج˘لا ما˘مأا
بشسح بقللا لينل لوأ’ا حششرملا يمشصاعلا
هششيعي يذ˘لا رار˘ق˘ت˘شسÓ˘ل ار˘ظ˘ن ن˘ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا

تايناكمإ’ا لشضفب تايوتشسملا فلتخم ىلع
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا بحا˘شص ،راد˘م ع˘م˘ج˘م ا˘˘هر˘˘فو ي˘˘ت˘˘لا
قيرف حمطي ،هتهج نم ،دادزولب بابشش مهشسأا

داعشسإا و بقللا فطخ ىلا رئازجلا ةيدولوم
يدانلا دÓيم ديع عم انمازت كلذو هراشصنأا

صضع˘˘˘ب˘˘˘ب ةرادإ’ا تما˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح،001 مقر
ة˘ق˘ي˘ق˘ح را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لا تا˘˘باد˘˘ت˘˘ن’ا
رمأ’ا صسفن ،مشسوم˘لا قÓ˘ط˘نا د˘ن˘ع ناد˘ي˘م˘لا

ىلع ظ˘فا˘ح يذ˘لا ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
برد˘م˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت ع˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ز˘˘ئا˘˘كر
قا˘فو˘لا ح˘م˘ط˘يو ،ي˘كو˘ك˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ن˘ع با˘غ يذ˘لا بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لاو د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘˘ل

،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ثÓ˘˘ث˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ
يدا˘ن˘ل˘ل د˘يد˘ج صسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ

مغرو ،يف’ لامك وهو ’أا ،يواهلا يشضايرلا
ةوقب ةحششرم ىقبت ركذلا ةفلاشسلا قرفلا نأا
را˘م˘˘غ ىل˘˘ع صضر˘˘ع˘˘لاو لو˘˘ط˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسل˘˘ل
يف ةدراو ىق˘ب˘ت ةأا˘جا˘ف˘م˘لا نأا ’إا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ل˘ث˘م ة˘يد˘نأا د˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ظ
ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘ب ’إا ىشضر˘˘ي ن˘˘ل يذ˘˘لا

د˘ب˘ع برد˘م˘لا ةدو˘ع ل˘ي˘˘ج˘˘شست د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
اشضيأا رئازجلا داحتا ىتحو ،ينارمع رداقلا

ر˘ك˘ب˘م˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ىل˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
،ي˘ن˘ي˘لو˘ك˘ي˘ششت او˘شسنار˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘ل˘˘ل
لفحل هتعطا˘ق˘م بب˘شسب ه˘ب˘شصن˘م ن˘م لا˘ق˘م˘لا

صسأاكلا ةارابم بقعأا يذلا تايلاديملا ميلشست
تي˘ب ي˘ف ““’از˘لز““ ثد˘حأا ا˘م و˘هو ،ةزا˘ت˘م˘˘م˘˘لا

ةداعإاب ةبلا˘ط˘م ه˘ترادإا تتا˘ب ي˘ت˘لاو ،يدا˘ن˘لا
يدافتو ةقفوم مشسوم ةيادب قيقحتل ءودهلا
،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘شضي د˘˘ق ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت يأا

ة˘يدو˘لو˘مو ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ن˘م ل˘ك ح˘م˘˘ط˘˘ت
عنشصل ياد نيشسح رشصن لقأا ةجردبو نارهو
.رابكلا ةمحازم لÓخ نم ةأاجافملا

 مارتحلا ضضرف ةمهم يف نونوكيشس ددجلا نودعاشصلا

ةريظح ىلإا دعاشصلا يعابرلا صصخي اميف امأا
،ةدكيكشس ةبيبششو ،ةيد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ،را˘ب˘ك˘لا

نونمي مهنإاف ،نازيلغ عيرشسو ناشسملت دادو
ىوتشسملا يف مهنكاما صضرف لجا نم صسفنلا
نأا نم مغرلا ىلع ،هيلا اودعشص يذلا ديدجلا
ةبشسنلاب اشصوشصخ ،ة˘ب˘ع˘شص ود˘ب˘ت ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

م˘شسق˘لا اوردا˘˘غ ن˘˘يذ˘˘لا ““ادا˘˘ك˘˘ي˘˘شسور““ ءا˘˘ن˘˘بأ’

نينوللا باحشصأا لوعيو ،ماع33 ذنم لوأ’ا
،ةوقب دئاعلا مجاهملا ىلع صضيبأ’او دوشسأ’ا

ةبوقع هذافنتشسا دعب ،يقوزرم نيدلا ريخ
،تا˘ط˘ششن˘م˘لا بب˘شسب تاو˘ن˘شس ع˘برأ’ فا˘ق˘˘يإ’ا

رارقتشس’ا ىلع قيرفلا ةرادإا ظافح لظ يف
صسنوي بردملا يف ةقثلا ديدجت لÓخ نم
،ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا صصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو ،نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فا

يف قير˘ف˘لا ها˘شضق ط˘ق˘ف د˘حاو م˘شسو˘م د˘ع˘ب˘ف
ىل˘ع مزا˘ع ه˘نأا ود˘ب˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

مشسوم ةياهن عم هششاع يذلا ويرانيشسلا يدافت
’إا ،تايطعملا هذه لك مغرو،9102-8102
ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘ششي ءي˘˘˘شش د˘˘˘جو˘˘˘˘ي ’ ه˘˘˘˘نأا
ةيرئازجلا ةلوطبلا نأا و اشصوشصخ ،مرتحيشس
براقت لظ يف تآاجافم ةدع تأابخ املاطل
.ةيدنأ’ا نيب ىوتشسملا

هقÓطنا ةيششع

 ””يوركلا مشسوملا حاجنإا لجأا نم دحاو فشص يف فقت نأا ةيدنألا ىلع”” :راودم

 ”افيفلا“ قابس نم يوبابميز مامأ زرحم فده داعبتسا
يتلا ماعلا يف فده لشضفأ’ ““صشاكششوب ““ ةزئاج ىلع (2-2 ) يوبابميز ىمرم يف هلجشس يذلا ،زرحم صضاير يرئازجلا يلودلا فده صسفاني نل

““صشاكششوب ““ ةزئاج ىلع اهباحشصأا صسفانتي افده11ـب ةمئاق نع ،ءاعبرأ’ا صسمأا ““افيف““  مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا فششكو ، ““افيفلا““ اهحنمي
رايتخا ناف ،يمشسرلا هعقوم يف افيفلا  اهرششن يتلا ليشصافتلا بشسحبو ،لبقملا ربمشسيد71 يف ماقيشس يذلا لفحلا لÓخ فده لشضفأ’

0202- مشسوم قÓطنا دعب يأا،0202 ربمفون61 خيراتب لجشس زرحم فده نا نيح يف،9102-0202 مشسوم طقف صصخ فادهأ’ا نشسحأا
ملاعلا يف بع’ لشضفأا ةزئاجب زوفلل نيحششرملا ةرششعلا نيبعÓلا ةمئاق نع ءاثÓثلا مدقلا ةركل يلودلا داحتإ’ا عقوم فششكو،1202

  .ايلاوت رششاعلاو ،عباشسلا نيزكرملا يف8102 و6102 يمشسوم يف هروشضح لجشس امدعب ،ةمئاقلا نع زرحم باغو،0202 مشسومل
 بيجن.ج
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وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلم نشضتحي

ن˘ي˘˘ب يو˘˘ق ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘غ ر˘˘شصع

جرب ي˘ل˘هأا ف˘ي˘شضلاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش

نم ىلوأ’ا ةلوجلا باشسحل جريرعوب

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل لو’ا فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘م˘˘ع

يشسنوتلا بردملا لابششأا ىعشسي ثيح

ةيلاثم ةقÓط˘نا ءارو ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي

ن˘م بع˘ل˘لا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،م˘شسو˘م˘لا ي˘ف

،ثÓ˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا طا˘ق˘ن˘ب زو˘ف˘لا ل˘˘جا

قيرف لوأا تناك ةبيبششلا ناو اميشس’

مشسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ر˘ششا˘ب˘ي

ةيدنأ’ا رثكأا اهنأاب ينعي امم ،ديدجلا

ي˘˘فو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج

جرب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف نو˘ك˘ي˘شس ،ل˘با˘ق˘م˘لا
قي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م بع˘ل˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا
يف هل دعوم لوأا يف ةيباجيا ةجيتن
يمريشس ثيح ،رايدلا جراخو ةلوطبلا
ل˘˘ك˘˘ب ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا

يشضرت ةجيتن قيقحت لجأا نم مهلقث
اذ˘ه ،وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘˘م ي˘˘ف م˘˘هرا˘˘شصنأا

ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت فر˘˘ع˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
فيرشش بعÓل لمتحم بايغ يرانكلا

ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م بي˘˘شصأا يذ˘˘لا رود˘˘ق
بعÓ˘ل د˘كؤو˘˘م با˘˘ي˘˘غ بنا˘˘ج ىلإا ،يدو
امنيب ،اشضيأا باشصملا مÓشسلا دبع تيآا

ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج تد˘˘˘كأا˘˘˘ت
،لباقملا يفو ،دغلا ةارابمل لابوطلا
بايغ يجياربلا يلهأ’ا قيرف فرعيشس

ة˘ل˘ك˘ششم ه˘˘جاو˘˘ي يذ˘˘لا حو˘˘نا˘˘ب ه˘˘ب˘˘ع’

ببشسب ةطبارلا فرط نم هليهأات مدع
ل˘ي˘ج˘شست˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف ه˘ل˘ي˘ج˘˘شست ر˘˘خأا˘˘ت
ءاهتنا دعب ةيداحتÓل عباتلا يمقرلا

.ةريخأ’ا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف

رخأات ىلع ةوقب جتحت يرانكلا ةرادإا
 ينويزفلتلا ثبلا تادئاع

ةرادإا صسل˘ج˘م ىد˘بأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش يدا˘˘ن
ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ىل˘˘˘ع در˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘شضفر بب˘˘˘شسب ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ،ةرر˘ك˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ة˘شصا˘خ˘لا ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
قيرف ةرادإا تلاقو ،يشضاملا مشسوملاب
اهتحفشص ربع نايب يف لئابقلا ةبيبشش

قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘˘ب˘˘ق““ :““كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف“ ىلع

ةرادإا جتحت ،ديدجلا يوركلا مشسوملا
ىل˘ع ا˘˘ه˘˘لو˘˘شصح مد˘˘ع ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا

ينويزفل˘ت˘لا ثب˘لا قو˘ق˘ح ن˘م ا˘ه˘ت˘شصح
م˘˘غر ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

:نايبلا فا˘شضأاو ،““ةرر˘ك˘ت˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط
يأا ن˘م ر˘ث˘كأا ىق˘ب˘ي ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش““

تايدحت عفر ىلع اممشصم ،ىشضم تقو
اينطو ديدجلا مشسوملا لÓخ ةيشضاير
ن˘˘م ا˘˘مور˘˘ح˘˘م ه˘˘شسف˘˘ن د˘˘ج˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘يرا˘˘˘قو

ق˘ح ن˘م د˘ع˘ت ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م قو˘ق˘˘ح
:ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘تأاو ،““يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا ىلإا ةرا˘˘ششإ’ا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي““
رو˘˘˘˘شضح نود بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ط˘شسق˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا
نوك˘ت˘شس يدا˘ن˘ل˘ل تادار˘يإ’ا ن˘م ر˘ب˘كأ’ا

.““ينويزفلتلا ثبلا تادئاع نم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيلاثم ةقÓطنا نع ثحبت ةبيبششلا
ةيحشضلا نوكي نأا ديري ل يلهألاو

(اس00:61 نم ةيادب ادغ) جريرعوب جرب يلهأ - لئابقلا ةبيبش

رئازجلا اهنيب نم

اهتكراششم دكؤوت ةلود22
برعلا ضسأاك ةلوطب يف

لبقملا ماعلا رطقب
ينايج (افيفلا) مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا صسيئر دكا
نوكراششيشس رئازجلا مهنيب نم ابختنم22 نا ونيتنافنإا

ماعلا رطق اهفيشضتشست يتلا برعلا صسأاك تاشسفانم يف
بع˘ل˘م˘ل ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نإا ىد˘˘باو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نم ريبكلا ددعلا اذه ديكأاتب هتداعشس رطقب ““ليشسول““
˘ما˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘كرا˘˘ششم تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

رطقب2202 لايدنوم بعÓ˘م ة˘ي˘ب˘لا˘غ ي˘ف ا˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م
ربمشسيد حتافلا نم ءادتبا اموي81 رادم ىلع مودتو
ةارابم23 ي˘لا˘م˘جإا˘ب ر˘ه˘ششلا صسف˘ن ن˘م81 ىلا1202
صسأاك نأا ىلإا ون˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا را˘ششأاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل
يبرع نويلم054 نم رثكأا اهتيار تحت عمجتشس برعلا

ةلوطبلا نأا يف هتقث نع ابرعم ،ةقطنملا ءاحنأا نم
ةخشسنلا لوح روهمجلا ىدل صسامحلا ززعتشس ةديدجلا
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف يور˘˘ك˘˘لا لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ىلوأ’ا

،ثرإ’او عيراششملل ايلعلا ةنجللاو مدقلا ةركل يرطقلا داحت’ا عم نواعتلاب ةلوطبلا ميظنت ““افيفلا““ ىلوتيشسو ،طشسوأ’ا قرششلاو
رزجو صسنوتو لاموشصلاو برغملاو نادوشسلاو رئازجلا نم لك ،مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا نم ،ةشسفانملا يف كراششيو
قارعلاو نيرحبلاو رطقب رمأ’ا قلعتيو يويشسآ’ا داحت’ا نم ابختنم21 كراششي امك ،ايبيلو ايناتيرومو رشصمو يتوبيجو رمقلا

.نميلاو تارامإ’او ايروشسو ةيدوعشسلاو نيطشسلفو نامعو نانبلو تيوكلاو ندرأ’او
ر.ع

ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

قلطني دادزولب بابشش ةفÓخ لجأا نم ضسفانتلا

ةنشس02 نم لقأ’ ايقيرفإا ممأا صساكل ةيحيششرتلا ةرودلا

 لبقملا نينثلا ىرجتشس تÓباقملا ةمانزر ديدحت ةعرق
يمشسرلا هعقوم ربع ،مدقلا ةركل ايقيرفا لامشش داحتا نلعا

ة˘عر˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نا ءا˘ع˘بر’ا صسمأا تنر˘ت˘ن’ا ة˘˘ك˘˘ب˘˘شش ىل˘˘ع
ة˘ي˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا ةرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م لود˘ج د˘يد˘ح˘ت˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
صسا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلإا ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا ا˘˘ما˘˘ع02 تح˘ت تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل
˘مو˘ي د˘ع˘ب ن˘ع ىر˘ج˘ت˘˘شس (1202 ايناتيروم) م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فا
ةرششع ةيداحلا ةعاشسلا ىلع يراجلا ربمفون03 نينث’ا

فارششا تحت لفحلا نوكيشسو ،““مووز““ قيبطت ربع احابشص
يلثمم ةبكاو˘م˘بو مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا
صسنو˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ل˘ك˘ل ة˘كرا˘ششم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تادا˘˘ح˘˘ت’ا

ةيحيششرتلا ةرودلا هذه نا ركذيو ،رشصمو ايبيلو  برغملاو
لكشش يف مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘شسيد72 ىلا51 نم صسنو˘ت˘ب ما˘ق˘ت˘شس
لك يف نيتارابم عقاوب ت’وج صسمخ نم ةرغشصم ةلوطب

نأا ىلع مداقلا ربمشسيد72و42و12و81و51 مايا ةلوج
ىلإا يناثلاو لو’ا ن˘يز˘كر˘م˘لا ا˘ب˘حا˘شص ا˘ه˘با˘ق˘عا ي˘ف ل˘هأا˘ت˘ي
اذ˘ه˘ل ا˘ب˘شسح˘تو ،ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘ب ةرر˘ق˘م˘لا ة˘يرا˘ق˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
يف ،ةنشس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملا لخديشس دعوملا

لبقملا ربمشسيد3 ىلإا ربمفون42 نم يريشضحت صصبرت
اذه،ةمشصاعلا˘ب ىشسو˘م يد˘ي˘شسب ي˘ن˘ق˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ةكراششملل ابع’52  نيعامشس نب رباشص بردملا ىعدتشساو
.صصبرتلا اذه يف
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 نارهو ةيدولوم – ياد نيشسح رشصن
(اشس03:41 نم ةيادب ادغ)

 ةوارمحلاو ةحÓملا
يوق مادشص يف

نيب دعاوو يوق ءاقل ةعمجلا ادغ ةمشصاعلاب توأا02 بعلم نشضتحي
نم ىلوأ’ا ةلوجلا باشسحل نارهو ةيدولوم هفيشضو ياد نيشسح رشصن
ن˘ي˘ب اد˘عاو ا˘ماد˘شص نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ،ىلوأ’ا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

هتمئاق طبشضل موي˘لا يوا˘ن˘ك˘ل برد˘م˘لا ىع˘شسيو ،ن˘ير˘ي˘ب˘ك ن˘ي˘ق˘ير˘ف
تاحير˘شصت لÓ˘خ ن˘م ق˘با˘شس تقو ي˘ف د˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت

˘مو˘ي ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘ب ه˘قاروأا تط˘ل˘خأا د˘ق ة˘ط˘بار˘لا نأا˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
صسفنو ،طغشضلا صضعب هيلع صضرف يذلا رمأ’ا ،تبشسلا لدب ةعمجلا
وه دمكا يذلا ينوزاك درانرب ينارهولا بردملل ةبشسنلاب ءيششلا
رمأ’ا ،ةعمجلا صسيلو تبشسلاب اجمربم ءاقللا رظتني ناك هنأاب رخأ’ا
ةجمرب ةغايشص ةداعإاو تاريشضحتلا عطق ىلع قيرفلا ربجا يذلا

اذه ،ةمشصاعلا ىلإا مهتيرفشس ةوارمحلا اهلÓخ نم طبشضي ،ةديدج
فويشضلاو صضرأ’ا باحشصأ’ ةيمهأ’ا ةياغ يف دغلا ةارابم نوكتشسو

مداق وه امل ةمدقملاو ةقÓطن’ا لكششتشس اهنأا امب ،ءاوشس دح ىلع
02 دوجوب ءانثتشسا مشسوملا اذه ةليوط نوكتشس يتلاو ،ت’وج نم
زوفلا لجا نم بعللا ىلع نيقيرفلا Óك لوعيو ،ةلوج82و قيرف
ىلع ربكا نوكيشس طغشضلا نأا ريغ ،ةارابملا طاقن ىلوأا ليشصحتو
نيح يف ،تاريشضحت˘لا حا˘ج˘ن د˘ي˘كأا˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا صضرأ’ا با˘ح˘شصأا
عم ةديدجلا هتبرجت يف ناحتما لوأا يف ينوزاك بردملا نوكيشس
يوق قيرف ءانب هنم رظتنت يتلا يرئازجلا برغلا ةمشصاع قيرف
.باقلأ’ا ىلع صسفانمو

ديلو.ف

ةي˘ششع رود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘ط˘بار صسي˘ئر ا˘عد
ديحوت ىلإا ةب˘ع˘ل˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا و ة˘يد˘نأ’ا ع˘ي˘م˘ج ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
و ،ادغ قلطني يذلا ديدجلا يوركلا مشسوملا حاجنإا لجأا نم فوفشصلا
نوكرلا دعب““ :يفحشص حيرشصت يف ةطبارلا ىلع لوأ’ا مئاقلا حشضوأا
ديدج نم ةشسفانملا فنأاتشستشس ،رهششأا ةينامث تماد ةيرابجإا ةحارل
انيلع صضرف هب رمن يذلا يلاحلا فرظلاف ،اهتقباشس لثم نوكت نل اهنكل
حا˘ج˘نإا˘ب Ó˘ي˘ف˘ك هد˘حو ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت نو˘ك˘ي ،مرا˘شص ي˘ح˘شص لو˘كو˘تر˘ب ي˘ن˘ب˘˘ت
عيمج وعدأا يننكل ة˘ل˘ه˘شس تشسي˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا نأا م˘ل˘عا““ :ا˘ف˘ي˘شضم ،““ة˘لو˘ط˘ب˘لا
داحت’ا ىلإا ةيشضايرلا ةفاحشصلا اهيف امب مدقلا ةرك ةبعل يف نيلعافلا

فور˘˘ظ ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ي˘˘شس يور˘˘ك م˘˘شسو˘˘م حا˘˘ج˘˘˘نإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م فو˘˘˘ف˘˘˘شصلا صصر و
ةيداحت’ا و ةطبارلاب طبتري ’ مشسوملا حاجن““ :لشصاوو ،““ةيئانثتشسا

و ةيلحملا و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ك د˘ن˘ج˘ت كلذ˘ك بل˘ط˘ت˘ي ل˘ب ،ط˘ق˘ف
لاز و مدهت دق فوخلا رادج نأا دقتعا““ : افدرم ،““ةيئ’ولاو ةيدلبلا

ىرجت نأا ىنمتأا و ،ةعئار فورظ يف ةزاتمملا صسأاكلا ةلباقم ءارجإا دعب
.““فورظلا صسفن يف ةلوطبلا تÓباقم

 ””كلذل فشسأاتمو ةيثراك ةيلام ةيعشضو ضشيعت ةيدنألا ضضعب»

ةيعشضو يف اهلعجي يذلا رمأ’ا ربمتبشس رهشش ذنم ةناعإا يأا ىلع لشصحتت مل قرفلا صضعب““ :Óئاق يلاملا بناجلا نم قرفلا صضعب اهششيعت يتلا ةيثراكلا ةيعشضولل هفشسأات رودم ىدبأا ،لباقملاب
،مشسوملا اذه ةريبك لكاششم امتح نوهجاويشسو ةقناخ ةيلام تامزأا يناعت ةفرتحملا ةيدنأ’ا بلغأا““ :ةرشصحتم ةجهلب رودم لاق صصوشصخلا اذهبو ،““ديدجلا مشسوملا قÓطنا ليبق ةبعشص
ذنم ةناعإا يأا ىلع لشصحتت مل و ةلومملا فارطأÓل دقتفت قرفلا صضعب ،ةقباشسلا مشساوملاب ةنراقم ةيفاشضإا فيراشصم كانه نوكتشس ةقفارم و تايناكمإا بلطتي يحشصلا لوكوتوربلا قيبطتف
لوكوتوربلا قيبطتب قلعتي اميف ةشصاخ ةيدنأÓل نكمملا معدلا ميدقتل ةطبارلا دادعتشسا ةشسفانملل ةريشسملا ةئيهلا ىلع لوأ’ا مئاقلا ىدبأا و ،““مرشصنملا ربمتبشس رهشش تاريشضحتلا ةيادب
صسوريف نع فششكلل (““رأا يشس يب““) لشسلشستملا زاريميلوبلا لعافت تارابتخاب لفكتلا نمشضتي مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلاردفلا بتكملل اعورششم مدقنشس““ :احشضوم دمتعملا يحشصلا
حشضوأا و ،ةيدنأ’ا لك ةحلشصم يف بشصت ةماه ةوطخ يف يششطز نيدلا ريخ ةيداحت’ا صسيئر نم ةيئدبملا ةقفاوملا انيقلت دقل ،فيدرلا قرف و ىلوأ’ا ةطبارلا ةيدنأا عيمجل91”–ديفوك““

تاشضوافم ءارجإا ددشصب هتئيه نأا افيشضم،9102-0202 و8102-9102 يمشسومب ةشصاخلا ةقلاعلا ينويزفلتلا لقنلا تادئاع ىلع ةطبارلا لوشصحب انوهرم ىقبي عورششملا اذه ديشسجت نأا رودم
ديلو.ف.كلذ لجا نم ةشصتخملا تاهجلا عم

ةعمجلا د˘غ ر˘ه˘ظ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘شسي

يف ناشسملت دادو ديدجلا دعاشصلا هفيشض لابقتشس’

صصاخلا ديدجلا يوركلا مشسوملا ت’وج ىلوأا راطإا

لا˘ب˘ششا ثح˘ب˘ي ثي˘ح ،ىلو’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘˘ب

نب مهناديم يف طاقنلا ىلوأا نع ينارمع بردملا

قيرفلا تاءاقل نشضتحيشس يذلا ناشضمر كلاملا دبع

مل ثيح ،بورخلا بعلم نم ’دب ديدجلا مشسوملا يف

يف لابقتشس’اب قيرفلل ةيلحملا تاطلشسلا دعب نذأات

ىلإا ه˘˘لا˘˘ب˘˘ششأاو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ىع˘˘شسيو ،بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

نم باينأ’ا نع ري˘ششك˘ت˘لاو ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةحشضاو لئاشسر ليشصوت لجا نم ،روهظ لوأا لÓخ

فدهتشسي يشسايشسلا نأاو ةشصاخ ،نيشسفانملا ةيقب ىلإا

متحي ام وهو ،ديدجلا مشسوملا يف بقللا ىلع بعللا

ع˘ي˘م˘ج˘ب زو˘ف˘لاو ،زو˘ف˘لا ل˘جا ن˘م اد˘˘غ بع˘˘ل˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

،لباقملا يفو ،هدعاوق لخاد يرجت يتلا تاءاقللا

رو˘ه˘ظ˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا نا˘شسم˘ل˘ت دادو ق˘ير˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس

قÓ˘ط˘ن’او ،مار˘ت˘ح’ا صضر˘ف ل˘جا ن˘م يو˘ق ه˘˘جو˘˘ب

هيلع نيعتي يتلا لوأ’ا فرتحملا ةلوطب يف ةوقب

ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا نا˘˘م˘˘شض ل˘˘جا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

ىلحأا قيقحت هيلع متحي ام وهو ،ىلوأ’ا ةجردلاب

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م اد˘˘غ بع˘˘ل˘˘لاو ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ىقبت ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘فو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يا

با˘ي˘غ˘ب ةدد˘ه˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت

دحأ’ا موي ةباشصإÓل صضرعت يذلا ينÓعز اهعفادم

لابششأا هشضاخ يذلا ريخأ’ا يدولا ءاقللا يف يشضاملا

بعÓلا ةكراششم تلازام ثيح ،ماشص’ مامأا ينارمع

مقاطلا رارق راظتنا يف ،ةدكؤوم ريغ دغلا ةارابم يف

.مويلا هرمأا يف لشصفيشس يذلا يبطلا

ديلو.ف

(اشس03:41 نم ةيادب ادغ) ناشسملت دادو – ةنيطنشسق بابشش

ةنيطنشسق يف طاقنلا ىلوأا فطخ ةمهم يف هلابششأاو ينارمع
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حوناب ةزمح عضضو ،رخآأ قايضس يفو

ق˘با˘ضسلأ ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘˘ضش م˘˘جا˘˘ه˘˘م

يلوئضسم اي˘لا˘ح ي˘ج˘يأر˘ب˘لأ ي˘ل˘ه’أو

ي˘ف ق˘با˘ضسلأ ه˘ق˘ير˘ف ف˘ي˘ط˘ضس قا˘˘فو

مضسوملأ قÓطنأ نع مايأأ لبق ،ةطرو

هتاقح˘ت˘ضسم ة˘ي˘ضضق بب˘ضسب ،د˘يد˘ج˘لأ

يف قافولل ،حوناب مضضنأو ،ةقلاعلأ

دا˘ح˘تأ ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق8102 يفناج

نأو˘ج ى˘لإأ د˘ت˘م˘ي د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ،سشأر˘˘ح˘˘لأ

هدقع ديدمت سضفري نأأ لبق،9102

،لئابقلأ ةبيبضش ىلإأ لاقتن’أ ررقيو

ةيضضاير˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لأو
،ةقلاعلأ هتاقحتضسم ىل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل
نأا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ردا˘˘˘ضصم ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘عو
تردضصأأ د˘ق ة˘ي˘ضضا˘ير˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ
تمزلأأو ،ةيضضقلأ يف يئاهنلأ اهرأرق
تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم ع˘فد˘ب ،ف˘ي˘ط˘˘ضس قا˘˘فو

،اماع03ـلأ بحا˘ضص حو˘نا˘ب ةز˘˘م˘˘ح

رايلم فضصنو رايلم وحنب ةردقملأ
طلختل حوناب ةيضضق تءاجو ،ميتنضس
يتلأ ،فيطضس قافو ةرأدإأ تاباضسح
نم يضضا˘م˘لأ م˘ضسو˘م˘لأ ذ˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
يريضسمب تعفد ،ةقناخ ةيلام ةمزأأ
،موجنلأ نم ديدعلأ عيب ىلإأ يدانلأ

.فوضصوب قاحضسإأ حانجلأ رأرغ ىلع

ةقÓطنا قيقحتب لئافتم انأا» :يناحرف
 »مسسوملا اذه ةلوطبلا يف ةيلاثمو ةيوق

قافو عفأدم ،يناحرف يرأوه ىدبأأ
ه˘ق˘ير˘ف ة˘يز˘ها˘ج˘ب ه˘لؤوا˘ف˘ت ،ف˘ي˘ط˘ضس
،ةلوطبلأ يف ةيوق ةقÓطنأ قيقحتل
كل˘ت˘م˘ت قر˘ف˘لأ ل˘ك نأأ ى˘ل˘ع أدد˘ضشم
ىلع ةضسفانملأ يف ةيواضستم اظوظح
،ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ل˘ه˘˘ت˘˘ضسيو ،بق˘˘ل˘˘لأ
دا˘ح˘تأ هر˘ي˘ظ˘ن ة˘ه˘جأو˘م˘ب ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لأ
تأرا˘ب˘ت˘˘خأ ى˘˘لوأأ ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ
يدا˘م˘ح ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،م˘˘ضسو˘˘م˘˘لأ
لاقو ،لبقملأ تبضسلأ موي نيغولوبب
با˘ضسح˘ل˘ل ح˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘حر˘˘ف
:«كوبضسيف» ىلع ،قافو˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لأ
،ةعومجملأ ةيزهاجب لئافتم دج انأأ»
،طقف ةمضصاعلأ داحتأ ةأرابمل سسيل
مغر» :فاضضأأو ،«ةلوطبلأ ةيأدبل لب

لأز ام هنأأ دقتعأأ يننأأ ’إأ ،أذه لك
نو˘كن ى˘ت˘ح ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

:عباتو ،«ةئملاب ةئم ةبضسنب نيزهاج
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘˘ف˘˘لأ ل˘˘ك ة˘˘حأر˘˘ضصب»
تلأز امو ،ةضسفانملأ ةيحان نم يناعت
ن˘م ىو˘ضصق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت م˘˘ل
ظوظح نأاب ينعي ام وهو ،ةيزهاجلأ

أذه ةيوا˘ضست˘م نو˘كت˘ضس ة˘يد˘نأ’أ ل˘ك
.»مضسوملأ

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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ديرف رئأزجلأ ة˘يدو˘لو˘م ى˘مر˘م سسرا˘ح با˘ي˘غ ا˘ي˘م˘ضسر د˘كأا˘ت

ررقملأ ،وغروب يد سسÓفاب مامأأ هقيرف ةأرابم نع ،لاعضش

يديهمتلأ رودلأ باهذ يف ،لبقملأ تبضسلأ ةيضشع اهءأرجإأ

ةدايقب رئأزجلأ ةيدولومل ينفلأ مقاطلأ ،ايقيرفأأ لاطبأأ ةطبأرل

ةقفر لقنتلأ نم هعنمو ،لاعضش لزعب ماق ،زيغن ليبن بردملأ

،انوروك سسوريفب سسراحلأ ةباضصإأ تبث نأأ دعب ،نينب ىلإأ يدانلأ

يف يمضصاعلأ دفولأ اهأرجأأ يتلأ ليلاحتلأ جئاتن رودضص بقع

قفو نينبلأ ىلإأ لق˘ن˘ت˘لأ ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ تا˘عا˘ضسلأ

ةركل يقيرفإ’أ داحت’أ لبق نم ررقملأ يحضصلأ لوكوتوربلأ

يمضصاعلأ يدانلل يبطلأ مقاطلأ ماق ،هتأذ قايضسلأ يفو ،مدقلأ

عاضضخإأ ررقو ،ةيرورضضلأ ةيحضصلأ تأءأرجإ’أ عيمج ذاختاب

ىلع نيعوبضسأأ ةدمل يرابجإ’أ يحضصلأ رجحلل لاعضش ديرف

،لاعضش لثميو أذه ،ةيعامجلأ تابيردتلأ نع هداعبإأ عم ،لقأ’أ

ةيدولوم فوف˘ضص ي˘ف ا˘نورو˘كب ة˘با˘ضصم˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ

و˘فو˘ن و˘ترو˘ب ى˘لإأ سسمأأ ةر˘ي˘ه˘ظ لا˘حر˘لأ د˘ضش يذ˘لأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

رودلأ را˘طإأ ي˘ف ز˘ل˘فا˘ب يدا˘ن ة˘ه˘جأو˘م˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ،ة˘ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لأ

 .»غيلزنيبماضشتلأ» نم يديهمتلأ

عضضو نم ،دأدزولب بابضش ةرأدإأ سسلجم برتقأ
،ريكب مÓضسإأ دمحم ،ديدجلأ هبع’ ةمزأ’ دح
لÓخ ،يضسنوتلأ يضسقافضصلأ فوفضص نم مداقلأ
تناكو ،ةيضضاملأ ةي˘ف˘ي˘ضصلأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف
،يضضاملأ ربوتكأأ يف ،تنلعأأ دق دأدزولب ةرأدإأ
دقعلأ عيقوت ةيلمع نأأ ريغ ،ريكب عم اهدقاعت
ي˘ف هد˘جأو˘ت بب˘ضسب ،تر˘خأا˘ت بعÓ˘لأ م˘يد˘˘ق˘˘تو
ةيئانثتضسأ ةضصخر ىلع هلوضصح مدعو سسنوت
نم ةبرق˘م ردا˘ضصم تف˘ضشكو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ لو˘خد˘ل
ىلإأ اهقيرط يف ريكب ةمزأأ نأأ ،«يبرايضسلأ» تيب
لوضصحلأ نم يدانلأ ةرأدإأ تنكمت امدعب ،لحلأ

ةيرئأزجلأ ةرافضسلأ نم ،ةيئانثتضسأ ةضصخر ىلع
دودحلأ ربع لوضصولاب بعÓل حامضسلل ،سسنوتب
بعÓ˘˘لأ نأأ ردا˘˘ضصم˘˘لأ تأذ تد˘˘كأأو ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘˘لأ
ءاهنإ’ ،مداقلأ عوبضسأ’أ ةيأدب ،رئأزجلاب لحيضس
رجحلل عضضخي نأأ ىلع ،ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ لك
تابيردت يف ماظتن’أ لبق ،يرابجإ’أ يحضصلأ
.يدانلأ

´.Q

¯  ê.fé«Ö 
ةعباتلأ طا˘ب˘ضضن’أ ة˘ن˘ج˘ل تف˘قوأأ
،مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘بأر˘ل˘ل
ةمضصاعلأ داحت’ قباضسلأ بردملأ
ةيفلخ ىلع ،ينيلوكيضشت أوضسنرف
جيوتتلأ ةضصنمل دوعضصلأ هضضفر
نم ةراضسخلأ دعب هتيلأديم ملضستو
يئاهن يف دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘ف
،يضضا˘م˘لأ تب˘ضسلأ ر˘بو˘ضسلأ سسأا˘ك
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تعد˘˘ت˘˘ضسأو
ي˘ف ا˘ه˘ما˘مأأ لو˘ث˘م˘ل˘ل ي˘ضسنر˘˘ف˘˘لأ

نم ةيأدب ،سسيمخلأ مويلأ ةضسلج

هترضشن امبضسح،00:11ـلأ ةعاضسلأ
،ةطبأرلأ عقوم يف ةيوركلأ ةئيهلأ

ىلع ةمزاع ةئيهلأ تأذ نأأ ودبيو
نأأ مغر ،ديدح نم ديب برضضلأ
تنا˘˘ك ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تأ ةرأدإأ
بردم˘لأ ة˘لا˘قإأ ترر˘قو ة˘قا˘ب˘ضسلأ

،ةرضشابم ةثداحلأ دعب هبضصنم نم
،ةيلام ةبوقعب ددهم ينعملأ نأأ ’إأ

يف لمعلأ نم هؤواضصقإأ متي دقو

،هب ماق ا˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ

ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لأ د˘كأأ ،ر˘خآأ قا˘ي˘ضس ي˘فو

ر˘ت˘ن˘ع ي˘ضضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ما˘ع˘لأ

بكترأ ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘ضشت نأأ ،ى˘ي˘ح˘ي

دوعضصلأ سضفر امدنع احداف أاطخ

قيرفلل سسأاكلأ ميلضست ةضصنم ىلإأ

يدا˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ رأر˘˘ق نأأو ،ز˘˘ئا˘˘ف˘˘˘لأ

ةرضشابم ةقÓع هل ،هدضض ذختملأ

امهم طابضضن’أ نونا˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

وأأ بعÓلأ وأأ بردملأ ةفضص تناك

نأا˘ضشلأ أذ˘ه ي˘ف Ó˘ئا˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘ضسم˘˘لأ

دا˘ح˘˘تأ ي˘˘ف طا˘˘ب˘˘ضضن’أ نو˘˘نا˘˘ق»

ءا˘ضضعأأ ى˘ل˘ع ق˘sب˘ط˘ي ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لأ

كانه نوكي نأأ نكمي ’و ،يدانلأ

،»لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسأ يأأ

ي˘ف ى˘ع˘ضس يذ˘لأ ،ى˘ي˘ح˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع

ةعأذإ’أ هب سصخ يذلأ هحيرضصت

عقو نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ى˘لإأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ىلع دأدزولب بابضش مامأأ ةراضسخلأ

هذه نأأ أربتعم ،هقيرف تايونعم

ة˘م˘يز˘˘ع ن˘˘م لا˘˘ن˘˘ت ن˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

ىتح ’و ،ينفلأ مقاطلأو نيبعÓلأ

ة˘ل˘ضصأو˘م˘ل ،يدا˘ن˘لأ ير˘ي˘ضسم ن˘م

’» Óئاق ،مهلمع جمانرب قيبطت

ريضسفتل ةيهأو بابضسأأ ةراثإأ ديرأأ

يف دأدزولب بابضش مامأأ انمأزهنأ

سضا˘خ ا˘ن˘ق˘ير˘ف نأ’ ،سسأا˘˘كلأ هذ˘˘ه

هذ˘ه عأز˘ت˘˘نأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

ةر˘ط˘ي˘ضس تح˘˘ت ا˘˘ن˘˘ع˘˘قو ،سسأا˘˘كلأ

دودر˘م ن˘˘كل ،م˘˘ضصخ˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

طوضشلأ لÓخ أديج ناك انتليكضشت

ىد˘بأأ ا˘م˘ك ،»ءا˘ق˘ل˘لأ ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

فأرطأ’أ سضعب نم أريبك ءايتضسأ

اهنع لاق يتلأ ،قيرفلأ نم ةبيرقلأ

هذ˘ه ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘لأ تل˘غ˘ت˘˘ضسأ ا˘˘ه˘˘نإأ

نأاضش ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘ي˘غ˘ب سسأا˘كلأ

هذه عييضضت نأأ ىلإأ أريضشم ،قيرفلأ

ةبضسنلاب ملاعلأ ةياهن سسيل سسأاكلأ

.ةمضصاعلأ داحت’

  رئإزجلإ ةيدولوم

 لاعسش سسراحلا مرحي انوروك سسوريف
 ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةهجاوم نم

 رظتنم بعÓلإ /دإدزولب بابشش
لبقملإ عوبشسألإ ةيإدب رئإزجلإ يف

ريكب ةمزأا يهني «يبرايسسلا»

ربوشسلإ سسأاك ةيلإديم ملشست هشضفر هثداح دعب / ةمشصاعلإ داحتإ

فيطشس قافو

راـــــهششإإ

 رئازجلا يف لمعلا نم ينيلوكيسس نامرح ىلإا هجتت ةطبارلا

ةــــيزـــعت
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برد˘˘م نا˘˘صسي˘˘ت˘˘فا ضسنو˘˘˘ي د˘˘˘كأا
فد˘ه˘لا نأا» ،ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صش
ريصشم ،زوفلا وه هقيرفل ديحولا

ً
ا

لصصيصس اميف نمكي مهملا نأا ىلإا
،مصسوملا ةياهن ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘لإا

مهم زوف قيقحت ةرورصض ىلإاو
يرود نأل ،ةر˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا
،»كرظتني ل هبصسح ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ذ˘ن˘م ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا لا˘˘قو

ةينف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ي˘فار˘صشإا
، ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
وه هب متها يذلا ديحولا فدهلا
كلذ نم اًقÓطنا ،قيرفلا زوفي نأا
ة˘˘مزÓ˘˘لا ل˘˘ب˘˘صسلا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ن
وهو ،يصسيئرلا فده˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ر˘˘˘ي˘˘˘صشم ،«را˘˘˘˘صصت˘˘˘˘نلا

ً
نأا ى˘˘˘لإا ا

نأا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي م˘ه˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
ةياهن يف هديري ام يدانلا ققحي
مهملا ءيصشلا» :فاصضأاو ،مصسوملا

يهتني امدنع تلصصو نيأا ىلإا وه

مأا فدهلا قيقحت مت اذإاو ،مصسوملا
ءيصشلا ىلإا لوصصولا مت اذإا ،ل
م˘لو ةا˘نا˘˘ع˘˘م كا˘˘ن˘˘ه وأا م˘˘ظ˘˘عألا
هنإا ،فدهلا قي˘ق˘ح˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ن
اذه لك ،م˘ه˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا ءي˘صشلا
تا˘ظ˘ح˘ل ه˘ب نو˘˘كي˘˘صس را˘˘صسم˘˘لا

نعو ،«ةبع˘صص تا˘ظ˘ح˘لو ،ةد˘ي˘ج
اهنإا» قلع ،ةركصسب داحتا ةهجاوم
ن˘ح˘ن ،ة˘م˘ه˘مو ة˘ب˘˘ع˘˘صص ةارا˘˘ب˘˘م
ديج لكصشب لمعي اًمصصخ هجاون
تاكيتكتلا يف ةصصاخو ،ةياغلل

تا˘م˘ج˘ه˘لا بع˘ل˘يو ،ة˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا
لا˘˘قو «د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب ةد˘˘تر˘˘م˘˘˘لا
طاقنلاو زوفلا فطخل ىعصسنصس
ن˘م ه˘ت˘˘صسم˘˘ل ا˘˘م اذ˘˘هو ثÓ˘˘ث˘˘لا
نع تابيردت˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نم ةقفوم ةيادب ليجصستب مهمزع
دكأا اميف ،ةركصسب ةعقوم ةباوب
ة˘˘ي˘˘ما˘˘مألا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘˘صصأا

ثي˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج
نأا نيبعÓك مهنيب اميف اودهاعت
.ةديج مهتقÓطنا نوكت

ةركضسب ةعقومل هقيرف ةيزهاج دكؤوي  ناضسيتفإا
ةدكيكصس ةبيبصش

1202 ةيبملارابلاو ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

ايضضاير523 ـل ةيلام تاناعإا حنم
ةيداحتإا12 نولثمي

ةيلا˘م تا˘نا˘عإا ح˘ن˘م ي˘ف ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو تعر˘صش

12 نولث˘م˘ي (رو˘كذ891 و ثا˘˘˘نإا721) ايصضا˘ير523ـل
نيلهؤوملا نيي˘صضا˘ير˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو ة˘يدا˘ح˘تا

ويكوطل ةيبملارابلاو ةيبملوألا باعلأÓل لهأاتلل نيحصشرملاو

1202 نارهوب طصسوتملا ضضيبألا رحبلا باعلأا اذكو1202

يف يتأات ةيلمعلا هذه نأا ةرازولا هتردصصأا نايب يف ءاجو،
ىلا دتمت ةيدرف ةيريصضحت تاططخمو لماصش جمانرب راطإا

حنم˘لا تا˘نا˘عإلا هذ˘ه ي˘ط˘غ˘ت˘صس ثي˘ح1202 وينوي ة˘يا˘غ
لخاد ةيريصضحتلا تاصصبرتلاو نييصضايرلل ةيحصصلا ةياعرلاو
اذكو ةيلودلا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لاو ن˘طو˘لا جرا˘خو
ريطأاتلاب ةصصاخلا ةيلاملا تاصضيوعتلاو ةيصضايرلا تازيهجتلا
،ةصصاخلا تاجايتحلا يوذ تايداحتاب رمألا قلعتيو ،ينقتلا
، ديلا ةرك ، ةمكÓملا ، ةيئاوهلا تاجاردلا ،ىوقلا باعلأا
،زا˘ب˘م˘ج˘لا ،ود˘ي˘ج˘لا ،ود ي˘تارا˘كلا ،ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ة˘عرا˘صصم˘لا
،ةزرابملا ،ةلصسلا ةرك ،كاياك يوناكلاو فيذجتلا ،ةحابصسلا
،لا˘ق˘ثألا ع˘فر ،ة˘ي˘عار˘صشلا ة˘حÓ˘م˘لا ،ةر˘ئا˘ط˘لا ةر˘كلا ،ضسن˘ت˘لا
ضسن˘ت ،ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘يا˘مر˘لا ،ود˘ناو˘كيا˘ت˘لا ،ةر˘ئا˘ط˘لا ة˘صشير˘˘لا
Q.´.ةلواطلا

،ءاد˘˘˘˘˘˘˘ع (03) نو˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ي
تا˘˘˘صصا˘˘˘صصت˘˘˘خا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عزو˘˘˘˘م
،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ق˘با˘صسم˘لاو ة˘عر˘صسلا

ي˘ف  ق˘ل˘غ˘م ير˘ي˘صضح˘ت صصبر˘ت ي˘˘ف

42 ىلإا2 ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا
ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘صسيد
تاداد˘ع˘ت˘صس’ا را˘طإا ي˘ف ،نا˘صسم˘ل˘˘ت
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بصسح
،ىو˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يف ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تح˘صضوأاو
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ّنأا ،ا˘˘ه˘˘ل بصضت˘˘ق˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب
دق ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

’’» يصضاير˘لا ز˘كر˘م˘لا ىل˘ع ع˘قو
اذ˘˘ه ءار˘˘جإ’ نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب «ي˘˘˘ت˘˘˘صس
هذه لخدتو ،يدادعإ’ا صصبرتلا
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يداد˘˘عإ’ا ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
باعلأ’ ةلبقملا ايقير˘فإا ة˘لو˘ط˘ب˘ل
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ق˘˘˘˘لا

1202 وينوي5 ىلإا1 نم ةدتمملا
،(رئازجلا برغ) نارهو ةنيدمب

ة˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘كو

11 مو˘ي تق˘ل˘ط˘نا د˘˘ق ، ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةي’و) ةدجكيتب يراجلا ربمفون
ن˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ع ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ب ،(ةر˘˘˘يو˘˘˘ب
ود˘˘ع˘˘لا و ي˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م
ف˘˘˘˘صصن تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسلا و ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
صصبر˘ت˘لا اذ˘ه فر˘عو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا

د˘˘ن˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ،تا˘˘با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست
ةز˘ير˘ب ن˘م ل˘ك با˘ي˘غ˘ب ،تاد˘ي˘˘صسلا

ة˘ن˘ي˘مآا ،ي˘نا˘˘ن˘˘صس ما˘˘ه˘˘ير ،ي˘˘ن’ز˘˘غ
فا˘صضتو .مو˘لو˘ت ة˘صسي˘ل˘مو  صشي˘ت˘ب
ثÓ˘ث ىلإا هذ˘ه تا˘با˘ي˘غ˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق

انوروك صسوريفل ةيباجيا ت’اح
نيذلا ،(كلدمو يصضاير ،بردم )
، ةعومجملا نم ةرصشابم اوبحصسنا

،تاصصاصصتخ’ا ةيقب رارغ ىلعو
ودع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ر˘صضح˘ت
ة˘ي˘ق˘ير˘˘ف’ا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

7 و6 يمويل ةرر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةفاصضإ’اب ، وغوطب لبقملا صسرام
رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘صسا˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ىلا

Q.´ .( برغملا) طابرلاب

¯ ê.fé«Ö 

م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘˘با˘˘صصإا تل˘˘كصش

ع˘فاد˘م˘لاو را˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘صشه

ىدلً اريب˘كً ا˘ق˘ل˘ق مورا˘كو˘ب

دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ي˘صسنو˘ت˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ةر˘˘كصسب

ةهجاوملا لبق زاكعوب زعم

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ما˘˘مأا ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا

،تب˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ةد˘˘˘كي˘˘˘˘كصس

حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا ة˘˘لو˘˘ج م˘˘˘صسر˘˘˘ب

لوألا م˘˘صسق˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ل
بي˘ب˘ط د˘كأاو ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘م ا˘م˘ه˘ع˘ن˘م ه˘نأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘لا
ا˘ب˘ي˘˘صصأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لحاكلا ةطبرأا ي˘ف قز˘م˘ت˘ب

يف ةمصصاعلا ضصبرت لÓخ
ةيعم˘ج د˘صض يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
نأا ًا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘صشلا

،ةد˘ع˘ب˘ت˘صسم ا˘م˘ه˘ت˘كرا˘˘صشم
د˘˘ق دا˘˘ح˘˘تلا ق˘˘ير˘˘ف نا˘˘كو

هبصش دادعتب هتابيردت ىرجأا
بردملا ربع امك ،لمتكم
ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع ي˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ي˘هأا˘ت مد˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘صشلا
ضسي˘ئر˘لا نأا م˘كح˘ب ،دد˘ج˘˘لا
ىلع زجع ىصسيع نب ضسراف
ىمادقلا تاقحتصسم ةيوصست

006و را˘ي˘ل˘˘م˘˘ب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةيادب لب˘ق م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ل˘ي˘هأا˘ت ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
 .ددجلا نيمدقتصسملا

 ةينطولا ةبخنلا/ىوقلا باعلأا

 ةدئافل قلغم يريضضحت صصبرت
ناضسملتب ةعرضسلا تاقابضس يئادع

 ةركصسب داحتا

تاباضصإلاو ددجلا نيبعÓلا ليهأات
 ةلوطبلا ةقÓطنإا يف قيرفلا صسجاه

ةعراصصم

صصبرت يف يرئازجلا بختنملا
ةيناديوضسلاب يريضضحت

ةعراصصملل يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضضو˘خ˘ي
اصصبرت (ثانإا و روكذ) رباكألا و طصساوألا يفنصصل

نيمداقلا ربمصسيد01 ىلإا ربمفون92 نم ايريصضحت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘صضح˘ت و ع˘م˘ج˘ت ز˘كر˘˘م˘˘ب
ةيمصسرلا ديعاوملل ادادعتصسا ةمصصاعلاب ةيناديوصسلاب
و ،ةبعلل ةيرئازجلا ةيداحتلا ملع ام بصسح ةلبقملا
نب نيبردملا نم لكصشملا ينطولا ينفلا مقاطلا ماق
و دوعصسم نادغز و لصصيف نوع و زوزعم ةعدج
اعراصصم نيثÓثل ةوعدلا هيجوتب نومحر نب دمحم
ةطحملا يف ةكراصشملل تاعراصصم ضسمخ مهنيب نم
،ة˘ب˘خ˘ن˘لا و˘عرا˘صصم ا˘˘مأا ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
نمو ةمداقلا تاقاقحتصسÓل مهتهج نم نودعتصسيف
ويكوطب ةيبملوألا باعلأÓل ةيليهأاتلا ةرودلا اهنيب

ةيبرغملا ةديدجلا ةنيدم اهنصضتحتصس يتلاو1202
ةيرئازجلا ةيداحتلا تجمرب و ،مداقلا ضسرام رهصش يف
ةيريصضحت تا˘صصبر˘ت ةد˘ع ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ة˘عرا˘صصم˘ل˘ل
و ةد˘ج˘كي˘ت و ة˘ي˘ناد˘يو˘صسل˘ل ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا˘˘ب
يحصصلا لوكوتوربلل لماصشلا مارتحلا عم ،يديارصس

.انوروك ضسوريف ةحئاج دصض

±.hd«ó
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 ةلوهجم ثداحلا تاسسبÓم تلازل اميف

ةيرخصصلا ئطاوصشلا دحأاب هطوقصس دعب باصش ةافو
 لجيجب ةناوعلاب

برغ ةنأوعلأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ه˘عر˘صصم با˘صش ي˘ق˘ل
يف هطوق˘صس د˘ع˘ب كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع
ديعب ريغ ““ةفصصيفصصلأ ““ ةامصسملأ ةقطنملاب رحبلأ

رداصصم بصسحبو. ةروكذملأ ةيدلبلأ ةمصصاع نع
ىلع ةلوج يف ناك ““أأ/ب““ ةيحصضلأ نإاف ةقباطتم
ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ ة˘˘ير˘˘خ˘˘صصلأ ئ˘˘طأو˘˘صشلأ د˘˘حأأ ىو˘˘ت˘˘صسم
نيصصخصش ةقفر ةنأوعلأ ةيدلبل يلحاصسلأ طيرصشلاب
صضومغلأ اهفلي لأز’ فورظ يفو هنأأ ريغ نيرخآأ
ي˘ف بب˘صست ا˘م˘م ر˘ح˘ب˘لأ ي˘ف ط˘ق˘صسو ه˘نزأو˘ت د˘ق˘˘ف
ذاق˘نإأ ت’وا˘ح˘م م˘غرو. ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب ه˘ت˘با˘صصإأ

عوقو نم تاظحل دعب ةايحلأ قراف هنأأ ’إأ ةيحصضلأ
تقولأ يف ىفصشتصسملأ ىلإأ هتثج لقن متيل ثداحلأ
باب˘صسأأ ة˘فر˘ع˘م˘ل ع˘صسو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف يذ˘لأ

صضع˘˘ب ه˘˘ف˘˘ل˘˘ي لأز’ يذ˘˘لأ ثدا˘˘ح˘˘˘لأ تا˘˘˘صسبÓ˘˘˘م
نم ةزيجو ةرتف دعب ةثداحلأ هذه تءاجو صضومغلأ

ةهجلا˘ب ثلا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ر˘خآأ با˘صش ةا˘فو ثدا˘ح
هطوقصس دعب كلذو ةي’ولأ ةمصصاع نم ةيبرغلأ
روط يف ةينكصس ةيانبل صسماخلأ قباطلأ نم عيرملأ
. زاجنإ’أ

 دوعصسم / م

يتلأ مدلاب عرب˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح د˘عو˘م بر˘ت˘قأ

يف ““32 نطأوم““ ةعومجم اهمظنتصس
صسيصسحتلأ مت ثيح ةبانعب ةروثلأ ةحاصس
ن˘م ة˘يو˘ق ة˘كرا˘صشم ل˘ي˘ج˘صست ةرور˘˘صضب
يف ن˘ي˘عو˘ب˘صسأأ رأد˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

يعامتج’أ لصصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م تا˘ح˘ف˘صص
نم ““مأرغتصسن’أ»و ““كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ““ ي˘ف
ةداملاب عربتلأو ةردابملأ هذه حاجنإأ لجأأ
حأورأ’أ ذاقنإأ يف ةم˘ها˘صسم˘لأو ة˘يو˘ي˘ح˘لأ

يف انركذ نأأو قبصس امكو هنأأو ةصصاخ
ةبان˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ف ة˘ق˘با˘صسلأ ا˘ندأد˘عأ
مدلأ نم ةريبك تايمك رفوتل امئأد جاتحت
،رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘صض ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
ةئراطلأ ةيحأرجلأ تاي˘ل˘م˘ع˘لأ ،ل˘مأو˘ح˘لأ

صضعبو مدلأ ناطرصسو مدلأ رقف ىصضرمو
فرعتصسو ،ىر˘خ’أ ة˘ي˘صضر˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

مدلأ نقح زكر˘م ة˘كرا˘صشم ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه

stc،نيعربتملل ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تإ’أ

،senuej Ô با˘ب˘صشا˘ي ة˘ي˘ع˘م˘ج ،مد˘لا˘ب
يدانو ديلاف ديلأ ةيعمج ،صسينأأ ةيعمج

.MEN
صسافر ناميلصس

 مدلاب عربتلا ةلمح حاجنإل نوحمطي نويبانعلا
تبصسلا اذه

صسارهأا قوصسب ناطلصس نيع يف زاغلاب اقانتخا ةأارمإا ةافو ةروثلا ةحاسس يف ““32 نطاوم““ ةعومجم اهمظنت
رثإا تقنتخا ةافوتم ةيحسض ةثج ءÓجإل سسارهأا قوسسب ةتاردسسب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
بسسحو . ناطلسس نيع ةيدلب ليحوك دلوأا ةتسشمب نئاكلا اهلزنم لخاد نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغل اهقاسشنتسسإا

مت دق و .زاغلا برسست رثإا ءاثÓثلا موي نم د54واسس51 ةعاسسلا دودح يف عقو ثداحلا نإاف ةعاسس رخا رداسصم
سش.ا.ةتاردسسب نيدموب يراوه ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ليوحت

 ةرايسس لخاد نم تادعمو لاومأا هتقرسس دعب ينيرسشع فيقوت مت اميف

تارثؤوملا جيورت يف ةصصصصختم ةكبصش ككفت ةطرصشلا
 لجيجب ةيليملاب ةيلقعلا

جيورتو عيب يف ةصصصصختم ةكبصش كيكفت يف لجيج ةي’و قرصش ةيليملأ ةرئأد نمأاب ةطرصشلأ رصصانع حجن
ةزوحب تدجو يتلأ تاعونمملأ نم ةيمك عاجرتصسأو صصاخصشأأ ةثÓث نم ةنوكتملأو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

ةيليملأ ةرئأد نمأاب ةطرصشلأ رصصانع نإاف ةي’ولأ نمأاب مÓعإ’أ ةيلخل نايب بصسحبو . ةكبصشلأ هذه رصصانع
وتصسم ىلع ةيلقع تأرثؤومو ةردخم دأوم جيورتب يناثلأ دقعلأ يف باصش مايق دكؤوت تامولعمب أولصصوت

نم نيثÓثلأو نيرصشعلأ يف نيرخآأ نيباصش ةقفر طبصض ثيح هل مكحم نيمك عصضو متيل ءايحأ’أ نم ددع
نينثأ ةزوحب رثع ةثÓثلأ مهيف هبتصشملأ فيقوت ىدلو ، بابصشلأ نيب ةردخم دأوم جيورت ددصصب مهو رمعلأ

رثعي مل اميف ردخم لئاصس لكصش يف ىرخأأ دأومو ةصسولهم بوبح يف ةلثمتم ةيلقع تأرثؤوم ىلع مهنم
يف ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع ةثÓثلأ صصاخصشأ’أ صضرع مت دقو أذه ، ثلاثلأ فوقوملأ ىدل ءيصش يأأ ىلع
رصصانع تاطاصشنب لصصتم قايصس يفو. عأديإ’اب رمأأ مهقح يف ردصص ثيح يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ راطإأ

هرمع نم ةنصس91 يف باصش فيقوت يف لجيج ةنيدمب عباصسلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع حجن لجيجب نمأ’أ
يلام غلبم اهنمو اهلخأدب تناك تأدعم ىلع ءÓيتصسإ’أو ةبكرم ماحتقأ ةمهتب كلذو ايئاصضق قوبصسملأو
““صسيفأأ ““ مصساب فورعملأو تامصصبلل يلآ’أ فرعتلأ ماظن ىلع ةطرصشلأ رصصانع دمتعأ دقو. لاقن فتاهو
متيل ةقورصسملأ ةبكرملأ ىلع تدجو يتلأ تامصصبلأ عم هتامصصب ةقباطم مت ثيح قراصسلأ أذهب ةحاطإÓل
 دوعصسم / م.ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت فوقوملأ صصخصشلأ عصضو عم تاقورصسملأ نم ءزج عاجرتصسأ

باكرلا ددع سصيلقت سصوسصخب مهتيعسضو ةيوسستب اوبلاط

ةبانعب رامع يديصسب ةرجألا تارايصسل ةيجاجتحإا ةفقو
ةفقو ( طصسو ةبانع_ رامع يديصس طخ ربع ةلماعلأ ةرجأ’أ تأرايصس باحصصأأ صسمأأ ةحيبصص نصش
يتطحمب نينطأوملل ريبأوط يف ببصست ام تاعاصس ةدعل لمعلأ نع اهلÓخ نم أوفقوت ةيجاجتحإأ
قلغت ام ةصصاخ مهبلاطمب لفكتلل تاطلصسلأ ددصصلأ أذه يف نيبلاطم. ةبانعو رامع يدبصسب فقوتلأ

ددصشت لقنلأ ةيريدم حلاصصم ثيح ةريعصستلاب قلعت اميف ةصصاخ بلاطملأ نم اهريغو91 ديفوك ةحنمب

ةرجأ’أ تأرايصس يقئاصس نأأ نيح يف جد57 ةيداعلأ ةريعصستلابو صصاخصشأأ3 لقنب نيلقانلأ مأزلإأ ىلع

لبق نم تافلاخملاب مهددهي تاب يذلأ رمأ’أ جد001 ةريعصست أوعصضو نوبزلأ ىصضربو يعامجلأ

ديدصست نم مهنكمت ’ جد57 ةريعصست نأأ ةرجأ’أ تأرايصس باحصصأأ ىري لباقملأ يف ةصصتخملأ ةزهجأ’أ

مهفتملأ نوبزلأ ىصضرب يتأات ةيفاصضإ’أ جد52 لب نوبزلأ نوزتبي ’ مهو ةددعتملأ ةرايصسلأ فيلاكت
صصيلقتب اهرأرق نع ايدام اصضيوعت مهحنمت مل ةموكحلأ نأأ لظ يف ةصصاخ مهريبعت دح ىلع مهتاناعمل

دصشان لصصتم قايصس يفو . ةيعدر تابوقع مهقح يف داختإأ مدع ىلإأ نيعأد .طقف3 ىلإأ باكرلأ ددع

ةيصضقل لولح داجيإأو91 ديفوكلأ ةحنم فرصص يف عأرصسإ’اب لقنلأ ةيريدم ةرجأ’أ تأرايصس أوقئاصس
نيمأأ لداع.ءأرجأ’أ ريغ لامعلل يعامتج’أ نامصضلل ينطولأ قودنصصلأ يف طأرخنإ’أ

ةزايح اياصضق يف مهطروتل صصاخصشأا80 فيقوت
ةنتابب تاصسولهملاو تاردخملا

تأردخملاب ةرجاتملأو ةزايح يف مهطروتل صصاخصشأأ ةدع فيقوت نم ،ةنتاب ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

صصاخصشأأ30 فيقوت نم ةنتاب ةي’وب تلوزات ةرئأد نمأأ رصصانع تنكمت ثيح ،ةصسولهملأ صصأرقأ’أو

جيورت اياصضق يف طروتم صصخصش مهنيب نم ةنصس53 و02 نيب مهرامعأأ حوأرتت تلوزات ةنيدمب

نم مأر˘غ3.0 زجح مت هنكصسم صشيتف˘ت˘ب نذإأ رأد˘صصت˘صسأ د˘ع˘ب ةر˘ي˘خذ˘لأ ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ
لبق نم تأردخملأ عيطقتل لمعتصست تناك ،قرو عطاق ،ةقÓح ةرفصش ىلإأ ةفاصضإ’اب ،تأردخملأ

52 رمعلأ نم ناغلبي نيصصخصش فيقوتب تأردخملاب عورصشملأ ريغ راجت’أ ةقرف تماق امك هب هبتصشملأ
ةنايرصس ةنيدم جرخمب امهفيقوت مت ثيح تأردخملأ جيورت ددصصب ةيحايصس ةبكرم نتم ىلع اناك92 و

فقوأأ ةلصص يذ قايصس يفو .جلاعملأ فيكلأ نم امأرغ9.691 زجح مت نيأأ ةنتاب ةنيدم وحن نيهجتم

ةنصس82 و62 نيب مهرامعأأ حوأرتت صصاخصشأأ30 ةنتاب10 ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رصصانع

561 ىلع مهتزوحب رثع ثيح صسيدصسفب ةيحايصس ةبكرم نتم ىلع أوناك ،ايئاصضق قوبصسم مهنيب نم
ميدقت مت دقف هيلعو ،جد0029 ـب ردقي يلام غلبمو غلم003 نيلباقيرب عون نم اصسولهم اصصرق
ح ناصشوصش.ايميلقإأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ نيفوقوملأ

هللا ةمذ يف ةجحوب ديعسلا دهاجملا
سسلجملل قباسسلا سسيئرلاو دهاجملا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘سشا˘ب ىف˘ط˘سصم ىف˘سشت˘سسم˘ب ءا˘ع˘برألا سسمأا ر˘ج˘ف ي˘فو˘ت

ةهبج بزح يف نيبرقم ع هدروأا امبسسح ،لاسضع سضرم رثإا ةنسس28 زهان رمع نع ةجحوب ديعسسلا ينطولا يبعسشلا

اهنيب نم بزحلا يف ةيوسضع فئاظو ةدع موحرملا دلقت دق و .هيلإا يمتني ديقفلا ناك يذلا ينطولا ريرحتلا

ريزولا مدقتو .ةدع تاونسسل يسسايسسلا بتكملا يف وسضع و ،هسسأار طقسسم ،ةدكيكسس اهنيب نم تايلو ةدع يف ظفاحم

ينطولا يبعسشلا سسلجمل˘ل ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لاو د˘ها˘ج˘م˘لا ةر˘سسأا ىلإا ,ة˘سصلا˘خ˘لا ه˘يزا˘ع˘ت˘ب ,دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ,لوألا

دهاجملا انع لحر““ ,كوبسسياف يعامتجلا لسصاوتلا عقومب هتحفسص ىلع دارج ديسسلا بتكو ,ةجحوب ديعسسلا

رمتسساو ريرحتلا ةروث نم أادب يرث يلاسضن راسسم دعب ,اقباسس ينطولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ,ةجحوب ديعسسلا

ىلإا ةسصلاخلا يزاعت““ لوقلاب فاسضأاو.““ةزراب ثادحأا ىلع ادهاسشو Óعاف اهيف ناكو ,ةيسسايسسلا ةيددعتلا لÓخ

ربسصلا هيوذ معنيو هنانج حيسسف هن˘ك˘سسيو ه˘ت˘م˘حر ع˘سساو˘ب هد˘م˘غ˘ت˘ي نأا ه˘ل˘لا و˘عدأاو ,ه˘ئا˘ق˘فر ل˘كو د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع

ديقفلا ةلئاع ىلإا هيزاعتب ,يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر ,ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا مدقت امك.ناولسسلاو

ةفاك مسسابو سصاخلا همسساب ةيزعتلاب هتلاسسر يف ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘سسلا مد˘ق˘تو. ة˘ج˘حو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا د˘ها˘ج˘م˘لا

هللا نم ايجار ,موحرملا ةلئاعل ةاسساوملا سصلاخو ةيبلقلا يزاعتلا قدسصأاب““ يبعسشلا ينطولا سشيجلا يمدختسسم

مهلي نأاو ,راربألا نيقيدسصلاو ءادهسشلا عم هتانج حيسسف هنكسسي نأاو ةعسساولا هتمحرب ديقفلا حور دمغتي نأا ىلاعت

ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ,لاسصتلا ريزو مدقتو. ““للجلا باسصملا اذه يف ناولسسلاو ربسصلا ليمج هيوذو هتلئاع

ديعسسلا ينطولا يبعسشلا سسلجملل قباسسلا سسيئرلاو دهاجملا ةرسسأا ىلإا يزاعتلا تارابع سصلخأاب ,رميحلب رامع

نيلوؤوسسملا نم و هقافر ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘م ادد˘ع رو˘سضح˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘لا ةر˘ب˘ق˘م˘ب سسمأا مو˘حر˘م˘لا ةزا˘ن˘ج تع˘ي˘سش د˘قو ة˘ج˘حو˘ب

.نييركسسعلاو نييندملا

نع رخأل تقو نم اهنسش يف يقاوبلا مأا ةيلو نمأا حلاسصم لسصاوت يتلا ةعسساولا ةيطرسشلا تايلمعلا ترفسسأا
زجحو نيمرجملا نم ددع فيقوت بناج ىلإا تاعونمملا جيورت يف نومرجملا اهلمعتسسي ةيرسس ةراغم فاسشتكا

نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيخ نايب بسسحو, ةيبطلا ةعنقألاو ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك
دق نطاوملا نمأا ىلع ظافحلا ىلا اسساسسأا فدهت سسمأا موي حلاسصملا تاذ اهتنسش يتلا ةيلمعلا هذه ناف ةيلولا
نيبت اسصخسش723 ةبقارم يلي ام ىلع ترفسسأا ،ةهوبسشملا اذك و ةماعلا نكامألاو عراوسشلا و ءايحألا فلتخم تلمسش
نم ةريغسص ةعط˘ق ز˘ج˘ح و ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ,ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘م ن˘ي˘سصخ˘سش م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م نأا
و سصخسش فيقوت , ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو3593 زجح و نيسصخسش فيقوت, (جلاعم فيك) تاردخملا

يقاوبلا مأاب لبجلل يبانتجلا قيرطلا ةاذاحمب ةراغم فاسشتكا ,( سصقم و نيكاكسس ةثÓث) ءاسضيب ةحلسسأا زجح
ةزايح مدعل ةطرسشلا رقم ىلإا نيتبكرم ليوحتو ةبكرم522 ةبقارم ,تاعونمملا جيورتل نومرجملا هذختي
ةحنج و ةفلاخم84 ريرحت , ةينمألا تارقملا ىلإا نيتيران نيتجارد ليوحت ,ريسسلا قئاثو ىلع اهباحسصأا

. ةبراسضملل ةهجوم ةرتوف نودب (تامامك) ةيبطلا ةعنقألا نم ةدحو0005 زجحو سصخسش فيقوت ,ةيرورم
راهز دمحا

رمخ ةروراق3593 تزجح اميف /يقاوبلا مأا

تاعونمملا جيورتل ةيرصس ةراغم فصشتكت نمألا حلاصصم

ةمدسصلا تحت ““ةريدتسسملا““ ملاع

ودنامرأ وغييد ةافو

انودارام
ودنامرأا وغييد ةيملاعلاو ةينيتنجرألا مدقلا ةرك ةروطسسأا يفوت
رداسصم تدكأاو ،ةنسس06 زهان رمع نع ءاعبرألا سسمأا موي ،انودارام
ةكسس رثإا يفوت يلوبا˘ن ـل ق˘با˘سسلا م˘ج˘ن˘لا نأا ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأا ة˘ي˘مÓ˘عإا

لÓخ سضرعت دق ناك6891 ةنسس يف ملاعلا لطب ناكو ،ةيبلق
ةيحارج ةيلمعل اهرثإا ىلع عسضخ ،ةيحسص ةكعول ةيسضاملا ةرتفلا

““يبهذلا ىتفلا““ ةافو ربخ فلخو ،سسأارلا نم ةيومد ةطلج ةلازإل
نيعبتتملا نم ريثك˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘ع ي˘ف ة˘مد˘سص
ي˘ف قÓ˘طإلا ىل˘ع ل˘سضفألا بعÓ˘لا ا˘نودارا˘م ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك قا˘˘سشعو
سش.م.““ةريدتسسملا““ خيرات


