
ةدكيكضس

 ةـــــيمÓك تاـــــصشوانم
 باـــــصشب عفدـــــت

وميرادب هقيفر نعطل
ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تفقوأا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘ضش ن˘م ةد˘ك˘ي˘ك˘ضس ة˘ي’و ن˘مأاـب ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م ة˘م˘ير˘ج ي˘ف ه˘طرو˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘ضس52رمعلا

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم ي˘ق˘ل˘ت ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح.
ىلع نيلماعلا ةطرضشلا رضصانع لبق نم لاضصت’ ةدكيكضس
هدافم ةراحوب قازرلا دبع يلحملا ىفضشتضسملا ىوتضسم
نم غلبي سصخضشل ةيبطلا ت’اجعتضس’ا ةحلضصم لابقتضسا
ردضصلا ىوتضسم ىلع ةغيلب حورجب اباضصم ةنضس72رمعلا

ةيحارج ةيلمعل عضضخأا نيأا بلقلا ةهجل طبإ’ا لفضسأاو
ه˘تا˘ي˘ح˘ب يدو˘ت نأا تدا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘ضصإ’ا ةرو˘ط˘خ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
نيا ىفضشتضسملا ىلإا تلقنت ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع.
ةيتايلم˘ع ا˘جاو˘فأا تل˘ك˘ضش و ، ة˘ي˘لوأ’ا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت تر˘ضشا˘ب
تعقو يتلا ةميرجلا حرضسم ىلا لقنتلا همهم اهل تلكوأا

رضصانع نم رخأا جوف لفكت اميف ، ةمورك يدامح ةيدلبب
هتاه تنكمت ثيح ، لعافلا فيقوتو سصيخضشتب ةقرفلا
ةم˘ير˘ج˘لا ةادأا عا˘جر˘ت˘ضسإاو ل˘عا˘ف˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م جاو˘فأ’ا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘فو ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ىلإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ةميرجلا عفاود نأا قيقحتلا تايرجم تنيب و .ةيضضقلا

هيف هبتضشملا نيب ةيمÓك تاضشوانم ةيفلخ ىلع تعقو
هبجومب مت مهتملل يئازج فلم زاجنإا دعب و . ةيحضضلاو
، ةدكيكضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
ثي˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق ىل˘ع ف˘ل˘م˘لا لا˘حأا هرود˘ب يذ˘لا
.تقؤوملا سسبحلا عاديإا رمأا هقح يف ردضصأا
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830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراضش  -  جد02 نمثلا6516 ددعلا - رضشع ةعضساتلا ةنضسلاـه2441يناثلا عيبر81 ـل قفاوملا -0202ربمضسيد30 سسيمخلا

 رماعوبو ةياكسوب ،طبيرش دمحأ طبيرش ،عارذوب ،ينانب يدمحـ ل اميركت / ةبانع

امهيلع ءاضضقلا مت نييباهرإا ةيوه ديدحت مت اميف
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لوأا بــيقر ةافوةعاصس رخآا
لÓخ سشيجلا يف
عم كاــــــبتصشإلا
ةيباهرإا ةعومجم
لـجيجب رصصنعلاب

ةيراجتلا تقاكولا ضعبو ةيمقرلا ةيضرفا ربع سمأ تقلطأ ركاذتلا عيب ةيلمع

تقاف رئاصسخ تدبكت ةيرئازجلا ةيوجلا
انوروك ةحئاج ببصسب ميتنصس رايلم0083

3-2 صص علاط

راجصشأا5 سسرغت فايصضوب دمحم ةفاقثلا راد
نيفوتملا نينانفلا ءامصسأاب ““بانع““

سسوريفب ةديدج ةباصصإا239 ليجصست ^
ءافصش ةلاح585 و ةافو71 ،انوروك

لجأا نم ““ديمعلا““
ةريصشأاتلا مصسح

راوصشملا ةلصصاومو
ربمضسيد نم7ـلا نم ةيادب اهتÓحر فانئتضسإا نلعت ““يليضساطلا““ ناريط ةكرضش ^

اضسنرفب نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإ’ ايفاضضإا اطرضش عضضت سسيرابب ةيرئازجلا ةرافضسلا ^

نم ةعومجم نيب عقو يذلا كابتضشإ’ا لÓخ سشيجلا يف لوأا بيقر داهضشتضسا نع سسمأا ينطولا عافدلا ةرازو تنلعأا
يف ينطولا عافدلا ةرازو تفضشكو. لجيج ةي’و رضصنعلاب سشياعوب داو ةقطنمب سشيجلا نم ةدحوو نييباهرإ’ا

دقو ، ةلضصاوتم تلاز’ يتلا ةيلمعلا هذه يف يفوت يذلا نيدلا فيضس ةياملل لوأ’ا بيقرلاب قلعتي رمأ’ا نأاب اهل نايب
سشيجلا رارمتضسا ادكؤوم ديقفلا ةلئاعل هيزاعت ةحيرقنضش ديعضس يبعضشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا ةئيه سسيئر مدق
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو تف˘ضشك كلذ ىلإا. ق˘مر ر˘خآا ىلا با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘ك˘م ي˘ف ي˘ب˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دبع ةديره نم لكب رمأ’ا قلعتيو لجيجب رضصنعلاب سشياعوب قطنمب مهيلع يضضق نيذلا ةثÓثلا نيب نم نييباهرا
يندم سشولضش ىلإا ةفاضضإا يباهرإ’ا ميظنتلاب ةياعدلا لوؤوضسم بضصنم لغضشي ناك يذلاو نضسحلا ىضسوم وعدملا ديجملا
ماق يتلا ةيلمعلا نأا ركذي. قرضشلا ةهجب ةيعرضشلا ةنجللا سسيئر بضصنم لغضشي ناك يذلاو نايح وبأا مضصاع وعدملا

ةثÓث عاجرتضساو نييباهرإا ةثÓث لتق نع ترفضسأا لجيجب رضصنعلاب سشياعوب داو ةقطنمب سشيجلا رضصانع اهب
سسمخو ةيودي ةلبنق عاجرتضساب ةلضصاوتم لازت’ يتلا ةيلمعلا هذه تحمضس امك ، فوكينضشÓك عون نم تاضشاضشر

ةحولو يكلضس’ لاضصتا ةزهجأا عبضسو ، ةيحلا ةريخذلاب ةءولمم رهظ بئاقح بناج ىلإا ، ةريخذلاب ةءولمم تانازخ
 نميأا / أا. ةنوؤوملاو تادعملا نم ىرخأا ةعومجم ىلإا ةفاضضإا ةيضسمضشلا ةقاطلا ديلوتل

ايقيرفا لاطبا ةطبار
وغروب يد زلفاب – رئازجلا ةيدولوم

(اس00:51 ىلع ادغ)

يناملفا كلاش يدان ولوؤسم
يرئازجلا يلودلا عيبل نوططخي

بلاط نب ليبن
ىلع درـــــي
تاحيرصصتلا
ةـــيرصصنعلا
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ةئيبلا راد عم قيضسنتلاب فايضضوب دمحم ةفاقثلا راد تمظن
5 ءامضسأاب ““بانعلا““ را˘ج˘ضشا سسر˘غ ة˘ي˘ل˘م˘ع سسمأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل

مهمضساب تار˘ي˘ج˘ضشلا تم˘ضس ثي˘ح ة˘نو˘ب م˘ه˘تد˘ق˘ف را˘ب˘ك ن˘ي˘نا˘ن˘ف
،ينانب يدمح ““سضيبأ’ا كÓملا““ ريبكلا نانفلاب رمأ’ا قلعتيو
ن˘م ة˘يا˘ك˘ضسو˘ب ن˘يد˘لا ي˘ح˘م ،عارذو˘ب با˘هو˘لا د˘ب˘ع را˘ق˘ي˘ضسو˘م˘˘لا

بتاكلا،2691 ة˘ن˘ضس ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل لÓ˘ه˘لا ة˘قر˘ف ي˘ضسضسؤو˘˘م
نانفلاو طبيرضش دم˘حأا ط˘ب˘ير˘ضش ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘ضسأ’او ثحا˘ب˘لاو
ديضشر ةفاقثلا راد ريدم فضشكو ،نيدلا رون رماعوب يليكضشتلا
ةفاقثلا راد »:Ó˘ئا˘ق ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ىل˘ع ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف يد˘ي˘ع˘ضس
ة˘ي’و˘ل ز˘مر˘ت ي˘ت˘لا با˘ن˘ع˘لا ةر˘ج˘ضش ءا˘ي˘حإا ةردا˘ب˘م ي˘ف تكرا˘˘ضش

ةرجضشلاف نينانفلاو تايعمجلا روضضحبو ةئيبلا راد عم ةبانع
،ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دا˘ضسفاو تا˘با˘غ˘لا قر˘ح˘ب دد˘نو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ل˘˘مأ’ا ي˘˘ه
راجضشأا انضسرغف مهاندقف نيذلا انينانف ىركذ ءايحإا انلضضفو
:تلاقف ةوÓع ةليهضس ةئيبلا راد ةريدم امأا ،مهؤوامضسأا لمحت
ةردابمب ةروثلا ةحاضس يف تقلطنا بانعلا ةرجضش سسرغ ةلمح““

ناكملاو ةبانع ةهجاو ناكملا لثمي ثيح روذج ةيعمج نم
انينانفل ةيزمر راجضشأا سسرغ يف انكراضش ،حايضسلا هدضصقي يذلا
بانعلا سسرغ ةلمح ،ةزيمم ةركفلاو مهاندقف نيذلا ءازعأ’ا

سسر˘غ ي˘ف بغر˘ي ن˘م ل˘كو ءا˘ي˘حأ’او سسراد˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ضصاو˘ت˘˘م
نانف˘لا ر˘ضضحو ،““ا˘ن˘ب لا˘ضصت’ا ءاو˘ضس ه˘ي˘ل˘ع ا˘م˘ف با˘ن˘ع˘لا ةر˘ج˘ضش
ةيميركتلاو ةيز˘مر˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘ضسح˘ت˘ضساو ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك
نا˘ن˘ف˘لا ا˘˘ضضيا ر˘˘ضضح ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب يد˘˘م˘˘ح مو˘˘حر˘˘م˘˘لا هد˘˘لاو˘˘ل
.تايعمجلا نم ديدعلا يلثممو سسيمد دمحم يليكضشتلا

سسافر ناميلضس ^
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ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ة˘˘سشهد˘˘لأ تر˘˘˘م˘˘˘غو
طأرتسشأ ببسسب ءÓجإلاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
سصيخأرتلأ ةيلمعب ةينعملأ حلاسصملأ
سسيرا˘˘ب˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا˘˘˘ب
سصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ ةرور˘˘سض،
ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ،ل˘ق˘ن˘لأ ةرأزو ن˘م ي˘نا˘˘ث
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘ل˘ل، ي˘ند˘م˘لأ نأر˘ي˘ط˘لأ
ءÓجإلأ ةمئاق يف سصاخسشألأ جأردإأ

ةيسسنر˘ف˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ى˘ل˘ع
ةرا˘˘ف˘˘سسلأ ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘ي˘˘بو.ا˘˘ق˘˘حل

بل˘ط م˘يد˘ق˘ت ةرور˘سضب ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
سصيخرتب اقوفرم، لوخدلأ سصيخرت
ينعملأ نكمتي ىتح ةيلخأدلأ ةرأزو
نم يناث سصيخرت ىلع لوسصحلأ نم
لوحت ي˘ت˘لأ،ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لأ ةرأزو
ةيوج˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لأ سصي˘خر˘ت˘لأ ا˘هرود˘ب
سصخ˘سشلأ ع˘˘سضت ي˘˘كل ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ
متيسسو.ءÓجإلأ ةمئاق ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ي˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لأ سصخ˘˘سشلا˘˘ب لا˘˘سصتلأ
ةيوجلأ نم ه˘تر˘كذ˘ت ءا˘ن˘ت˘قا˘ب مد˘ق˘ت˘ي
ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشألأ نأأو .ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لأ
نود˘ب لو˘خد˘لأ ح˘يرا˘سصت نو˘˘كل˘˘م˘˘ي

يف قحلأ مهل سسيل ةددحم خيرأوت
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءÓ˘˘˘جإلأ تÓ˘˘˘حر
ىلإأ مه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
لوأ تجمرب يتلأ ةيسسنرفلأ ةيوجلأ

ام يفو.مداقلأ يفناج علطم اهل ةلحر
تدافأأ دقف، ةيسسنرفلأ ةيوجلأ سصخي
ةرافسسلأ لبق نم عسضوت ةمئاقلأ نأاب
سسيلو لقنلأ ةرأزو سسيلو ةيرئأزجلأ
ن˘˘كم˘˘ي لو. ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لأ
دعب لإأ مهركأذت ءانت˘قأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
قحل تقو يف مهب ةرافسسلأ لاسصتأ

ى˘ل˘ع م˘ه˘ئا˘م˘سسأ دو˘جو˘ب م˘ه˘مÓ˘˘عإل

ىلأ ةدوعلأو ءÓخإلاب نيينعملأ ةمئاق

نم تائملأ دجأوتي ريكذتلل. رئأزجلأ

ذنم اسسنرف يف نيقلاعلأ نييرئأزجلأ

ةيوجلأ دودحلأ قلغو ةحئاجلأ ةيأدب

ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب تÓ˘˘حر˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو

ةد˘˘ع ي˘˘ف ءلؤو˘˘ه بلا˘˘طو .ا˘˘سسنر˘˘˘فو

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م

نأأ ة˘سصا˘خ م˘ه˘ئÓ˘جأ ي˘˘ف عأر˘˘سسإلا˘˘ب

لبسسلأ مهب تع˘ط˘ق˘نأ م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

ن˘ير˘ط˘سضم م˘ه˘سسف˘نأأ أود˘جو ا˘مد˘ع˘ب

.مهنع امغر اسسنرف يف ءاقبلل
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ة˘˘كر˘˘سش ىد˘˘ل لا˘˘سصتلأ ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ
يف راحب مير˘ك ،ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘لأ نأر˘ي˘ط
رأرقل لاثتمأ هنأأ ةيفحسص تاحيرسصت
ءأر˘جإلأ ع˘فر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘مو˘˘كح˘˘لأ
ةيوجلأ تÓ˘حر˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب سصا˘خ˘لأ
ةيلخأدلأ ةكبسشلأ ىل˘ع ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘ل
ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘لأ نأر˘ي˘ط ة˘˘كر˘˘سش تما˘˘ق،
ةلحرم يف نمسضتي جمانرب طبسضب
. بو˘ن˘ج˘لأ و˘ح˘ن تÓ˘حر ةد˘ع ى˘لوأأ

ربمسسيد41 ةياغ ىلإأ7 نم كلذو
هنأأ لوؤوسسملأ تأذ فدرأأو. يراجلأ
ةجمربملأ تÓ˘حر˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م د˘جو˘ي
تأراطم وحن ةمسصاعلأ رئأزجلأ نم

تسسأر˘ن˘م˘˘تو را˘˘سشبو رأردأأ ن˘˘م ل˘˘ك
ا˘م ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ سصو˘سصخ˘بو.
ةجمرب متيسس دÓبلأ لامسش ندم نيب
ا˘˘˘ق˘˘˘فو ا˘˘˘هد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت نود تÓ˘˘˘˘حر
سصخي اميفو. ةر˘فو˘ت˘م˘لأ تأر˘ئا˘ط˘ل˘ل
سسفن حسضوأأ جراخلأ وحن تÓحرلأ
قلتت مل ةعاسسلأ دحل هنأأ ثدحتملأ
اجمانرب ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘لأ نأر˘ي˘ط ة˘كر˘سش
.ةيجراخلأ تÓحرلأ هذه سصوسصخب
نأر˘˘˘ي˘˘˘ط» ة˘˘˘كر˘˘˘سش تذ˘˘˘خ˘˘˘تأ د˘˘˘˘قو
ةينقتلأ تأءأر˘جإلأ ل˘ك «ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘لأ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع

نم91-ديفوك سسوريف نم ةياقولاب
ةي˘ل˘خأد ة˘يو˘ج تÓ˘حر ة˘ج˘مر˘ب ل˘جأأ
ثي˘˘ح ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ و˘˘ح˘˘ن

دحألأ موي تÓحرلأ ىلوأأ قلطنتسس
نأريط˘لأ ا˘ت˘كر˘سش تذ˘خ˘تأ  .ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ة˘يو˘ج˘لأ طو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ» نا˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
«يل˘ي˘سسا˘ط˘لأ نأر˘ي˘ط«و «ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ىلع ةوÓع ةينقتلأ تأءأرجإلأ عيمج
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأ

ةجمرب لجأأ نم91-ديفوك سسوريف
بونجلأ وحن ةيلخأد ةيوج تÓحر
ى˘لوأأ ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘˘سس ثي˘˘ح ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
دافأأ امبسسح ،لبقملأ دحألأ تÓحرلأ
ن˘˘ي˘˘ت˘˘كر˘˘سشلأ ي˘˘˘ف نو˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ه˘˘˘ب
لاقو يوج˘لأ ل˘ق˘ن˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ىد˘ل لا˘سصتلأو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لأ
ةيرئأزجلأ ةيوج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘سش
ةعأذإÓل حيرسصت يف يسسلدنأأ نيمأأ

ةيلخأدلأ ةيوجلأ تÓحرلأ نأ ةينطولأ

نم ءأدتبأ قل˘ط˘ن˘ت˘سس بو˘ن˘ج˘لأ و˘ح˘ن

دد˘ع د˘يد˘˘ح˘˘ت نود ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ د˘˘حألأ

أدكؤوم ةينعملأ تايلولأ وأأ تÓحرلأ

ةيئاقولأ تأءأرجإلأ عيمج ذاختأ مت هنأأ

تددسشو91.˘˘-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ءا˘˘˘بو د˘˘˘سض

ةرورسض ىلع اهل نايب يف ةكرسشلأ

د˘سض ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ مأر˘˘ت˘˘حأ

فر˘ط ن˘˘م91˘- د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘˘ف

سسبل ةيرابجإأ اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ

نامسض نم نكمتلل يئاقولأ عانقلأ

و فورظ نسسحأأ يف و ةنمآأ تÓحر

.يراجلأ ربمسسيد6 نم ءأدتبأ كلذ

¯ S°∏«º.±

ة˘كر˘سشل ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ ف˘سشك

نإأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘˘لأ

سسوريف ببسسب يوجلأ لقنلأ قيلعت

ر˘ئا˘سسخ ة˘˘كر˘˘سشلأ د˘ّ̆ب˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك

.ميتنسس راي˘ل˘م0083 ـب ترّد˘˘˘˘˘ق

يسسلدنأأ نيمأأ هب حرسص ام بسسحو
نإا˘ف ة˘كر˘سشل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘لأ
تناع ،ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ

ي˘ف ل˘ق˘ن˘لأ تا˘كر˘سش ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘ك
انوروك ةحئاج تا˘ع˘ب˘ت ن˘م م˘لا˘ع˘لأ

نأأ ىلإأ ثدحتملأ تأذ راسشأأ امك
يلخأدلأ طاسشنلل دوعتسس ةكرسشلأ

دهسشتسس ن˘ي˘ح ي˘ف، ل˘ب˘ق˘م˘لأ د˘حألأ
ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ع˘˘برألأ ا˘˘ه˘˘تلا˘˘كو
ه˘نأأ ،ي˘˘سسلد˘˘نأأ فا˘˘سضأأو. ر˘˘كأذ˘˘ت˘˘لأ
يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإل امأرتحأ
ىلع دمتعت ةيوجلأ طوطخلأ نإاف،
عم قيسسنتلا˘ب، ي˘ح˘سص لو˘كو˘تور˘ب
ردسصملأ حسضوأأو. ةيحسصلأ ةنجّللأ

متتسس ركأذتلأ ءانتقأ ةيلمع نأأ، هتأذ
،ةيم˘قر˘لأ ة˘ي˘سضرألأ ر˘ب˘ع د˘ع˘ب ن˘ع
ةيحايسسلأ تلاكولأ ىوتسسم ىلعو
تلاكولأ ىل˘ع ط˘غ˘سضلأ ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل
يح˘سصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ب ى˘˘سصو˘˘م˘˘لأ
.ةيملعلأ

¯ S¢.T¢
لوبق ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجم سضفر
ر˘يزو ن˘م ل˘ك ن˘ع جأر˘فإلأ تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
«يفسسوي ف˘سسو˘ي» ا˘ق˘با˘سس ة˘عا˘ن˘سصلأ

لافيإأ ةكرسشل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأو
يرايبب فور˘ع˘م˘لأ «ير˘ي˘ع˘ب د˘م˘ح˘م»
مكح ةرتف داسسف اياسضق يف نيعباتملأ
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘˘ع» عو˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ
ة˘فر˘غ˘لأ سسي˘ئر ىد˘˘بأأ  .ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ةئيه بلطل هسضفر ىلوألأ ةيئأزجلأ
،دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ عا˘فد

عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘˘سسلأ لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لأ

بئانو «يف˘سسو˘ي ف˘سسو˘ي« ة˘عا˘ن˘سصلأ

اق˘با˘سس تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ىد˘ت˘ن˘م ءا˘سسؤور

عا˘فد م˘يد˘ق˘ت م˘غر ، «ير˘يا˘ب د˘م˘ح˘م»

.ةمكحملأ ةئيهل تنامسضل نيمهتملأ

يذ˘لأ ي˘ف˘سسو˘ي ف˘سسو˘˘ي عا˘˘فد نا˘˘كو

رثكأأ ذنم ةيباقعلأ ةسسسسؤوملاب دجأوتي

ةليقث مهتب عباتملأ و أرهسش51  نم

كفل بلطب مدقت دق ،داسسفلاب قلعتت

تانامسض ميدقت عم هلكوم نع ديقلأ

ىلإأ يفسسوي را˘سشأأ ثي˘ح ،ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل

62  خيراتب اي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ لو˘ب˘ق

ن˘ع˘ط˘لأ بل˘ط˘ل ي˘سضا˘م˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن

بيكرت فلم˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف سضق˘ن˘لا˘ب

يديسس ةمكحم هتنأدأأ يذلأ تأرايسسلأ

متيل تأونسس01  ةبوقعب اهيف دمحم

تأونسس5  ىلإأ مكحلأ سضيفخت اهدعب

ءاسضق سسلجم فرط نم ذفان نجسس

نأاب ي˘سضا˘ق˘لأ ه˘ل د˘كؤو˘ي˘ل ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

سضقنلاب نعطلأ لو˘ب˘ق د˘ع˘ب ة˘بو˘ق˘ع˘لأ

تأونسس01 نوكتسس ايلعلأ ةمكحملاب

هنأاب يفسسوي حسضوأأ امك،5  سسيلو

يف ةذفان ريغ أرهسش81 ـب هيلع مكح

هبلط يقل كلذ عمو توكحط فلم

مدقت أذه .سسلجملأ فرط نم اسضفر

موي حابسص «يرياب دمحم» ريدرايلملأ

نأ ريغ ،هنع جأرفإلأ بلطب ،ءاعبرألأ

،سضفرلاب م˘ه˘ب˘ل˘ط تل˘با˘ق ة˘م˘كح˘م˘لأ

ي˘ت˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لأ رأر˘˘ق ةد˘˘يؤو˘˘م

ة˘ئ˘ي˘ه تا˘ب˘ل˘ط ىر˘˘خألأ ي˘˘ه تسضفر

ن˘˘ع جأر˘˘فإلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لأ عا˘˘˘فد˘˘˘لأ

ي˘˘ف˘˘سسو˘˘˘يو ير˘˘˘يا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كو˘˘˘م

.قباسسلأ ماظنلأ ىلع نيبوسسحملأ

عافدلا ةئيه نم بلطب

ةيسضق فانئتسسإا ةسسلج ليجأات
«فانينوك» زغللا ةلئاعلا

يراجلا ربمسسيد61 خيرات ىلإا
فانئتسسأ ةسسلج ليجأات ،ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجم ررق
داسسف اياسضق يف نيعباتملأ فانينوك ةوخإلأ ةيسضق

،عافدلأ ةئيه نم بلطب .يراجلأ ربمسسيد61  ىلإأ
ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘فر˘˘غ˘˘لأ سسي˘˘ئر ىأا˘˘ترإأ
ميرك رداقلأ دبع ،اسضر ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

ةرتف لÓخ ةليقث مهتب ني˘ع˘با˘ت˘م˘لأ فا˘ن˘ي˘نو˘ك قرا˘طو
يتلأ ،«ةقيلفتوب زيزعلأدب˘ع«عو˘ل˘خ˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ م˘كح
ةدافتسسإلأ نم مهتنكم ةيوق ةقÓع هب مهطبرت تناك
بعÓتلأ قيرط نع ةمخسض عيراسشم نم قح هجو نود
،تاعاطقلأ فلتخم يف ةيمومع تاقفسصو تÓماعمب

أذه نأاب أدكؤوم ،يراجلأ رهسشلأ نم61 خيرات  ىلإأ
ةقلعتملأ داسسفلأ ةيسضق يف هحنمي لجأأ رخأ ربتعي
تدافتسسأ يتلأ فانينوك ةلئاع عباتتو .زغللأ ةلئاعلاب
تنكمتو تانامسض نود رييÓملاب ةيكنب سضورق نم
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ذأو˘˘ح˘˘ت˘˘سسإلأ ن˘˘م
نم ددع ن˘م ا˘ه˘تدا˘ف˘ت˘سسأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘سصسصو˘خ˘م˘لأ
،بيقرلو بيسسح نود ةق˘ح˘ت˘سسم˘لأ ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘ملأ
،ةيمأرجأ تأدئاع نع ةجتانلأ لأومألأ سضييبت مهتب

ن˘ي˘ف˘ظو˘م سضير˘ح˘ت ،ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح
،سضرتفملأ وأأ يلعفلأ مهذوفن لÓغتسسأ ىلع نييمومع
تاقف˘سص مأر˘بل ة˘لود˘لأ نأو˘عأأ ر˘ي˘ثأا˘ت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلأ

بأزحأÓل يفخلأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ أذ˘كو ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
دمحم يديسس ةمكحم تنأدأأ دقف ريكذتللو .ةيسسايسسلأ

ةبوقعب فانينوك اسضر يسضاملأ ربمتبسس32 خيراتب

نييÓم8 ب ةيلام ةمأرغو61 ةدمل ذفانلأ نجسسلأ

51 ةدمل ذفانلأ نجسسلأ ةبوقع تعقو امنيب ، رانيد
امأأ ،ةيلاملأ ةمأرغلأ سسفنو ،قأراط هقيقسش دسض ةنسس
دقف ميرك رداقلأ دبع فاني˘نو˘ك م˘هو˘خأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف

امك .أذفان اسسبح ةنسس21 ـب  هتنأدإاب ةمكحملأ تسضق
داعسس مهتقيقسش ىلع دمحمأ يديسس ةمكحم تسضق
رأرف ةلاح يف ةد˘جأو˘ت˘م˘لأو ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف ة˘طرو˘ت˘م˘لأ

ةمأرغو ةنسس02  ةدمل ذفانلأ نجسسلاب دÓبلأ جراخ

ءاقلإاب رمألأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ع˘م ،جد ن˘ي˘يÓ˘م8 ةميقب ةيلا˘م
عيمج ةرداسصم ةمكحملأ تررق امك ،اهيلع سضبقلأ
كÓمألأ عيمج ةرداسصم بناج ىلأ ،ةيكنبلأ لأومألأ

أذه .ةزوجحملأ زايتملأ قوقحك ةيراقعلأ كÓمألأو
ةبوقع˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لأ د˘م˘ح˘مأ يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م تنأدأأو
ةرأزوب راطإلأ قح يف تأونسس ثÓث ةدمل نجسسلأ
ةماعلأ ةريدملأ بسصنم لغسشت تناك يتلأ ،ةعانسصلأ
ةرأزوب يراقعلأ ميظنتلأو ةطاسسولل ةينطولأ ةلاكولل
ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ أذ˘كو ، «يوأر˘ق˘م ة˘ب˘ي˘سسح» ة˘عا˘ن˘سصلأ
ةرأزوب ةيراقعلأ ةطاسسولل ةينطولأ ةلاكولل قباسسلأ
ةميقب ةيلام ةمأرغ عم «ناسسح سشومحل» ةعانسصلأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ن˘ي˘م ر˘يد˘م ن˘يدأأ ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ، جد ف˘˘لأ005

،نجسس تأونسس3 ـب ،««زيزعلأ دبع حأرف«ةمسصاعلأ
نم هتئأربب حيرسصتلأو جد نويلم ةميقب ةيلام ةمأرغو
،«لداع ةيلحاكم» نيدأأ امك .هيلأ ةبوسسنملأ مهتلأ يقاب
ةطاسسو˘لأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ةر˘يد˘م˘لأ و

81 ب ،«ىليل يان˘ب» ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ
يسس يجوك ريسسم ىلع مكح نيح يف ،أذفان انجسس

8 ةبوقعب ،«رودق رهاط نب» فانينوك ةلئاعل ةعباتلأ

. جد نييÓم8 ب ردقت ةذفان ةيلام ةمأرغ و تأونسس

23 ب ةيونعملأ تاكرسشلأ ىلع ةمكحملأ تمكح أذه
قوقح ظفحب تسضق امنيب ،ةيلام ةمأرغ جد نويلم
رر˘سضلأ ن˘ع ا˘ه˘سضيو˘ع˘تو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ن˘ي˘م ة˘سسسسؤو˘˘م
سصا˘خ˘سشلأو فا˘ن˘ي˘نو˘ك ةو˘خلأ مأز˘لإا˘ب ا˘ه˘˘ب ق˘˘حÓ˘˘لأ

.يئاسضقلأ ليكولل جد نويلم972 عفدب نييونعملأ
ةيروهمجلأ سسيئرل ةبرقملأ ةلئاعلأ نأ ركذلاب ريدجو
امبسسح تدافتسسأ دق ،«ةقيلفتوب زيز˘ع˘لأد˘ب˘ع«ق˘ب˘سسألأ

ةقفسص11 نم ةقباسسلأ مهتمكاحم لÓخ هنع تنابأأ

رايلم فلأأ41 تقاف ثيحب ،ةيئاملأ درأوملأ عاطقب
ةيمومعلأ لاغسشألأ عا˘ط˘ق ي˘ف تطرو˘ت ا˘م˘ك ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
بناج ىلإأ ىربكلأ ةيعانسصلأ رئاسضحلأ نم تدافتسسأو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ذأو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
تدافتسسأ يتلأ تأزايتمإلأ نم اهريغوةسصسصوخملأ

.قباسسلأ ماظنلأ ةرتف لÓخ اهنم
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مهتزوحب نيذلا كئلوأاب رمأ’ا قلعتيو .لبقملا ربمشسيد6 موي اشسنرفب نيقلاعلا نييرئازجلل ةديدج ءÓجإا تÓحر ةجمرب ةموكحلا تررق
.ةيلخادلا ةرازو نم ةعقوملا لوخدلا سصيخارت

تشسارنمت و راششب يتي’و ىلإا ةمشصاعلا نم تÓحر تجمرب

ربمسسيد نم7ـلا نم ةيادب اهتÓحر فانئتسسإا نلعت «يليسساطلا» ناريط ةكرسش

ةيراجتلا ت’اكولا سضعبو ةيمقرلا ةيشضرأ’ا ربع سسمأا تقلطأا ركاذتلا عيب ةيلمع

انوروك ةحئاج ببسسب ميتنسس رايلم0083 تقاف رئاسسخ تدبكت ةيرئازجلا ةيوجلا

 ةمشصاعلا ءاشضق سسلجم

يرياب دمحمو يفسسوي فسسوي نع جارفإلا سضفر

دمحمأا يديشس ةمكحم

يراجلا ربمسسيد9  ىلإا «لاقلا» عمجم كلام ةمكاحم ليجأات
تأراطإأ نم ددع بناج ىلإأ «يليمج ميهأربإأ «لاقلأ» عمجم بحاسص اهيف عباتي يتلأ داسسفلأ ةيسضق يف رظنلأ ةمسصاعلأ دمحمأ يديسس ةمكحم تلجأأ

غلابم ليوحت ةيسضق ليجأات ،ءاعبرألأ مويلأ ةمسصاعلأ دمحمأ يديسس ةمكحمب يئأزجلأ بطقلأ يسضاق ىأاترأ ثيح .يراجلأ ربمسسيد9  موي ىلإأ ةلودلأ
موينملألأ ةعانسصو ةلكسسر يف ةسصسصختملأ يÓب سسأ يد لاقلأ ةسسسسؤوم بحاسص اهيف عباتي يتلأو ةيعرسش ريغ ةقيرطب جراخلأ وحن ةريبك ةيلام

يقاب و دوهسشلأ ءاعدتسسأ سضرغب ةسسلجلأ سسيئر نم بلطب كلذو ،يراجلأ ربمسسيد9 خيرات ىلإأ ةلودلأ تأراطإأ نم ةعبسس ةقفر «ميهأربأ يليمج»
حنم ىلإأ ةفاسضإلاب روزملأ لامعتسسأو ريوزتلأو ذوفنلأ لÓغتسسأ رأرغ ىلع داسسفلاب قلعتت مهتب ةيسضقلأ يف نومهتملأ عباتيو .ةيسضقلأ يف نيمهتملأ
¢S¢.T.ةفيظولأ لÓغتسسأ ءوسس و  ةيمومعلأ تاقفسصلأ لاجم يف ةرربم ريغ تأزايتمأ

لبقملا يفناج علطم ةجمربملا ةيشسنرفلا ةيوجلا طوطخلا ةلحر راظتنإ’ نورطشضيشس طرششلا مهيف رفوتي ’ نيذلا

ايفاسضإا اطرسش عسضت سسيرابب ةيرئازجلا ةرافسسلا
اسسنرفب نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإل
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دشصرل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘شس
انوروك صسوري˘ف رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو

239 ءا˘ع˘برألا صسمأا،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف

ةعاشس42 ـلا للخ ةديدج ةلاح
عورملا عاف˘ترلا د˘ع˘ب .ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ىنحنم يف رئازجلا هتدهشش يذلا
دد˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإلا
يف انورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا
مت ثيح صضا˘ف˘خ˘نلا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا

ـلا للخ ةديدج ةلاح239 ليجشست

دافأا ام بشسح ،ةيشضاملا ةعاشس42
ةيملعلا ةنجلل يمشسرلا قطانلا هب
صسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘شصر˘ل

رو˘ت˘كد˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
لا˘˘م˘˘ج ح˘˘شضوأاو .رارو˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج
نيباشصملا ددع يلامجإا نأا،راروف
هروهظ ةيادب ذنم انوروك صسوريفب

.ةلاح48058 غلب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف

71 ليجشست ةرازولا تفششك امك

ةلاح585 و ،ةديدج ةافو ةلاح
يلامجإلا ددعلا كلذب عفتريل ءافشش

ددعو ،ةافو4642 ىلإا تايفولل
ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا تلاح

ام  نيح يف ،ةلاح09945  ىلإا

ىلع اد˘جاو˘ت˘م ا˘با˘شصم34 لازي
ن˘م .ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
نع ةحشصلا ةرازو تنلعأا اهتهج
لا˘˘م˘˘ع صصخ˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج تاءار˘˘˘جإا

صسور˘ي˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
رجحلا ةدم تشصلق ثيح ,انوروك
ىوتشسم ىلع نيباشصملل يحشصلا

41 لدب مايأا ةرششع ىلإا عاطقلا

12 ىلإا رجحلا ةرتف دت˘م˘تو.ا˘مو˘ي
نأا ىلع ،ةدقعملا تلاحلا يف اموي
ميدقت دعب لمعلا فانئتشسا نوكي
صصحفلا ةيمازلإا نود ةيبط ةداهشش
ي˘فو.ىر˘خأا ةر˘˘م ي˘˘جو˘˘لور˘˘ي˘˘شسلا
ة˘يا˘قو˘لا ر˘يد˘م ا˘ه˘ه˘جو ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،ةحشصلا ةرازو˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ي˘قر˘تو
ى˘لإا،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

ءارد˘˘˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا ءارد˘˘˘˘˘˘˘م
ةيحشصلا د˘ها˘ع˘م˘لاو تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ي˘˘ف ءا˘˘ب˘˘طألاو ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا تح˘˘˘ت

خيراتب صصاخلاو يمومعلا عاطقلا

اهللخ نلعأا ،يشضاملا ربمفون03
صصخي اميف ةديدج تليدعت نع
نيباشصمل˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةد˘م
يف هبتششملا وأا انوروك صسوريفب
ةدوع˘لا تاءار˘جإا اذ˘كو ،م˘ه˘ت˘با˘شصإا
نإاف ةلشسارملا بشسحو.لمعلا ىلإا

با˘شصم˘ل˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةد˘˘م
ل ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب يدا˘˘˘ع˘˘˘لا

نع اهيف عطقني .مايأا01 زواجتت
لمعلا ةرششاب˘م ف˘نأا˘ت˘شسي˘ل ل˘م˘ع˘لا
امأا،يفاشضإا صصحفل عوشضخلا نود
ه˘ت˘لا˘ح د˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا با˘˘شصم˘˘لا
ة˘ل˘ط˘ع˘لا لا˘جآا ل˘شصت˘ف ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا

.اموي12 ىلإا ةيشضرملا
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ةلدايشصلا ةباقن صسيئر برغتشسا
صسمأا، يرمعلب دوعشسم ،صصاوخلا
ىلع افيشض هلوزن ىدل ءاعبرألا
يذلا «حاب˘شصلا ف˘ي˘شض» ج˘ما˘نر˘ب
ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘˘ع ثب˘˘ي
ةلشصاحلا ةردنلا مجح نم ىلوألا

ن˘˘م، ءاود003 ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘˘ف
جتنملا «لوماتيشسارابلا» اهنمشض
يف لئاق يرمعلب حرشصو .ايلحم
م˘ل ة˘غ˘لا˘ب˘م نود˘ب«: دد˘˘شصلا اذ˘˘ه

ةردنلا هذه ىلإا انلشصو نأا قبشسي

ءاود203كا˘ن˘ه، ة˘˘يودألا ي˘˘ف

ة˘ي˘شسا˘شسأا ة˘يودأا ا˘ه˘ل˘˘كو ة˘˘ب˘˘ئا˘˘غ

ي˘ل˘˘ح˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا ن˘˘ي˘˘ب م˘˘شسق˘˘ن˘˘تو

ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج«: فدرأاو. «درو˘˘˘ت˘˘˘شسمو

،ةرد˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م تا˘شصشصخ˘ت˘لا

صضار˘˘مأل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا صضار˘مألاو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا

ظحلن مويلاو، وبرلاو يركشسلاو

جتنملا لومات˘ي˘شسرا˘ب˘لا ى˘ت˘ح ه˘نأا

اجتنم51 نأا م˘غر ردا˘ن ا˘ي˘ل˘ح˘˘م

.«اي˘ل˘ح˘م ه˘جا˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ي
راكنإا نكمي ل هنأا لئاق فاشضأاو
در بلطتي هنأا امك، عشضولا اذه
ةردنلا بابشسأا نأا امك ،يوق لعف
ءاشضمإا رخأات ةلأاشسم اهنم ةريثك
لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب دار˘ي˘˘ت˘˘شسلا ج˘˘مار˘˘ب
ةحشصلا ةرازو ن˘م تا˘ي˘حل˘شصلا
،ةلديشصلل ةد˘يد˘ج˘لا ةرازو˘لا ى˘لإا

لو ج˘مار˘ب˘لا هذ˘ه ءا˘غ˘لإا م˘ت ثي˘ح
د˘ق˘ت˘ناو اذ˘˘ه. ا˘˘هر˘˘ي˘˘شصم فر˘˘ع˘˘ن
هفشصو ام ،ةلدايشصلا ةباقن صسيئر
صصيلقت ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ا˘عر˘شست

براقت ةبشسنب داريتشسإلا ةروتاف

اذه رلود نويلم005 يأا، عبرلا

نا˘م˘شضل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا نود ،ما˘˘ع˘˘لا

يف بارطشضاو ةردن ثودح مدع

د˘ق˘ت˘ف˘ت يذ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا قو˘˘شسلا

203 نم رث˘كأا ى˘لإا ا˘ه˘تا˘ي˘لد˘ي˘شص

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘م˘˘هألا ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب ءاود

ة˘ن˘مز˘م˘˘لا صضار˘˘مألا با˘˘ح˘˘شصأل

يركشسلا ى˘شضر˘م م˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا صضار˘˘مألاو و˘˘بر˘˘˘لاو

. لاثملا ليبشس ىلع ةيبلقلاو

هعجإرت�لسصإوي�دجتسسملإ�يجاتلإ�سسوريفلاب�ةيمويلإ�تاباسصإ’إ�ىحنم

،انوروك ضسوريفب ةديدج ةباصصإا239 ليجصست
ءافصش ةلاح585 و ةافو71

�نيتلاكولإ�نيب�ةيقافتإإ�بجومب

 تاـــصسصسؤوم كارـــصشإا
«لدع» ءايحأا رييصست يف «جاصسنأا»
ة˘لا˘كو˘لا ن˘م ل˘ك ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ،صسمأا ،تع˘˘قو
ةشسشسؤوملاو «لدع» هريوطتو نكشسلا نيشسحتل ةينطولا
حمشست ةيقافتا «جاشسنأا» بابششلا ليغششت معدل ةينطولا
ءايحأا رييشست تايلمع يف ةرغشصملا تاشسشسؤوملا كارششإاب

نم ةيقافتلا عقو ثيح ،تاونشس4 ةدمل كلذو «لدع»
نكشسلا نيشسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط
جاشسنأا ةلاكول ماعلا ريدملاو يبيرعلب قراط هريوطتو
ن˘˘م تارا˘˘طإا رو˘˘شضح˘˘ب ف˘˘ير˘˘ششلا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م دو˘˘˘عو˘˘˘ب
،«وميا تشساج» ةشسشسؤومل ماعلا ريدملاو نيتشسشسؤوملا

تاشسشسؤوملا معدو عيجششت راطإا يف كلذ لخدي ثيح
ةلوانملا نم ةدافتشسلاو ماعلا بلطلل جولولل ةرغشصملا
عاطقل ةعباتلا يمومعلا عباطلا تاذ عيراششم راطإا يف
ةيقرتو تامدخلا نيشسحت ىلإا ةيقافتلا فدهتو نكشسلا
يتلا ةددعتملا يواكششلا دعب لدع عقاوم رييشست ةيعون
ماعلا ريدملا بشسح ,نينطاوملا فرط نم ةلاكولا اهتقلت

ر˘ي˘خ˘شست را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب قرا˘˘ط
ةعباتملاو ةفاظنلا تلاجم يف ةرغشصملا تاشسشسؤوملا

رييشست ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘يؤور د˘ي˘شسج˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘نا˘ي˘شصلاو
هب دافأا ام بشسحو نيترازولا اهتنبت يتلاو «لدع«ءايحأا
ةبشسنلاب تقلطنا ةي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب

ةيلمعلا عيشسوت م˘ت˘ي˘ل،0202 ةنشس ةمل˘شسم˘لا ءا˘ي˘حأل˘ل
ر˘ب˘ع «لد˘ع» ءا˘ي˘حأل نو˘كت˘ل ،ءا˘ي˘حألا ي˘قا˘ب ى˘لإا ا˘ق˘حل
،«جاشسنأا» تاشسشسؤوم فرط نم ةريشسم ينطولا بارتلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘طإلا لا˘م˘كت˘شسا» نأا ى˘لإا ا˘ت˘˘فل
،نطولا تا˘يلو ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل ل˘ث˘مألا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا˘ب ح˘م˘شسي˘شس
ع˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل  ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ه˘جو˘ت˘ل˘ل
لاغششألا عيمج يف ةشصشصختملا «جاشسنأا» تاشسشسؤوم
امك ،«اهريغو نهدلاو صصيشصرتلاو ءانبلا صصخت يتلا
ينعي ل لاجملا «جاشسنأا» تاشسشسؤوم لوخد نأا حشضوأا
لماكتلا قيقحت امنإاو «وميإا تشساج» رود نع يلختلا
يف نشسحأا تامدخ ريفوت فده ديشسجتل نيفرطلا نيب
ةلاكولل ماعلا ريدم˘لا ن˘م˘ث ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ءا˘ي˘حألا ر˘ي˘ي˘شست
فيرششلا دمحم دوعوب بابششلا ليغششت معدل ةينطولا

تاشسشسؤوملل ةشصرف -ه˘ب˘شسح- د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه
راطإلا يف يمومعلا بلطلا يف ةكراششملل ةرغشصملا

دكأاو4202/0202 ةموكحلا لم˘ع ط˘ط˘خ˘م˘ل ما˘ع˘لا
هذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ةر˘فو˘ت˘م تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ةقباطم ءايحألا نوكتل نطولا تايلو لك ربع ةيقافتلا

061 دوجو نع افششاك ،رييشستلا يف ةيلودلا صسيياقملل
لاجم يف طششنت نطولا ربع ةرغشصم ةشسشسؤوم فلأا
.تامدخلا

hM«ó gÉf»      

لوسصحلل�ةعدوملإ�تافلملإ�نم�ةئاملاب99
اهيلع�ةقفإوملإ�مت�سضورق�ىلع

ةداعإا نع نلعي ةحÓفلا ريزو
ةصصاخلا ضضورقلا ةلودج

اطاطبلا ةدام يجتنمب
ينادمح ديمحلا دبع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحلفلا ريزو دكأا

بوبحلا ةبعشش يف ةعدوملا تافلملا نم ةئاملاب99 نأا
ي˘ف ،ي˘ناد˘م˘ح لا˘قو. ا˘ه˘ل صضور˘ق˘˘لا ح˘˘ن˘˘م م˘˘تو تشسرد
كنب عم ةيقافتا عيقوت صشماه ىلع ةيفحشص تاحيرشصت
مت يتلا ريبادتلا ىلإا انعامتجا يف انقرطت«: لئاق «ردبلا»
نأا نيبت» :ريزولا عباتو. «يشضاملا رهششلا للخ اهذاختا
تافلم ةشسارد ةدم صصخي اميف ةشصاخ ريبك روطت هيف

نم ةئاملاب99«:ةحلفلا ريزو فاشضأاو .«بوبحلا ةبعشش
صضورقلاو تشسرد ةبعششلا هذه يف ةعدوملا تافلملا

ةلودج ةداعإا متيشس» هنأا، ةحلفلا ريزو حرشصو .«تحنم
ينادمح لاقو .«اطاطبلا ةبعشش صضرق ةشصاخ صضورقلا
ذخأل ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف عامتجا هيف نوكيشس«:
ريزو دكأاو. «ردبلا» كنب عم صصوشصخلا اذهب ريبادت
لح داجيإا لجأا نم تاءارجإلا لك ذاختا متيشس هنأا ةحلفلا
نيعب لكاششملا لك ذخأاو ،صضورقلا ةلودج ةداعإل يئاهن
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘حل˘ف˘لا ر˘يزو فا˘شضأا ا˘م˘˘ك.» را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
راطإا يف لخدي رارقلا نأا صضورقلا حنم يف تليهشستلا
يذلا ةيطارقوريبلا لكششم لح متيشسو ةموكحلا جمانرب
نأا ةحلفلا ريزو دكأا امك .نيحلفلا عيمج هنم ىكتششا

يف كلذو .ءانثتشسا نود صضورقلاب ةينعم بعششلا عيمج
.ةحلفلا ةيمنتو عفرل ةرازولا جمانرب راطإا
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نا˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو ف˘˘ششك

د˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حل˘˘شصإاو

ىد˘ل صسمأا ،د˘يزو˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

ةينطولا ةعاذإلا ىلع افيشض هلوزن

مل حاقل يأا ينتقت نل رئازجلا نأا

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م هدا˘م˘ت˘عا م˘ت˘ي

ديزوب نب دافأاو .ةحشصلل ةيملاعلا

ةفاك بث˘ك ن˘ع ع˘با˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
تا˘حا˘ق˘˘ل˘˘لا لو˘˘ح تاد˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ىلإا تلشصوت يتلا لودلاب ةقلعتملا
ة˘˘ع˘˘جا˘˘ن˘˘لا˘˘ب تف˘˘شصو تا˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘شضم,
حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي˘˘شس

باحشصأاو نين˘شسم˘لا ة˘ئ˘ف ا˘م˘ي˘شسل
«:ريزولا لاقو .ةنمزملا صضارمألا
،ءار˘ب˘خ˘لا عار˘شص ي˘ف ل˘خد˘˘ن ا˘˘م˘˘ل

ارشضاح حاقللا نوكي نأا ليحتشسم

ةدم حاقللا ،رهششأا6 نوشضغ يف

01 ى˘˘لإا5 نم دت˘م˘ت هر˘ي˘شضح˘ت
صسيل حاقللا» : فاشضأاو .«تاونشس
ميعط˘تو هر˘ي˘شضح˘ت د˘ع˘ب، ا˘عار˘ت˘خا
ولو هشضارعأا رهظت هب نينطاوملا

ةيعشضو يف اننكل، رهششأا6 دعب

002 لقألا ىلع كانه ،ةلجعتشسم
فارطأاو، حاقللا دادعإا ددشصب ربخم

نم ءادتبا هعيزوت متيشس هنأا لوقت
اذ˘ه ي˘ف اد˘˘كؤو˘˘م, ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش
م˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا حر˘˘شصن م˘˘ل«: دد˘˘شصلا
مل ،يفناج رهشش نم ءادتبا هعيزوت
نأا ة˘شصا˘خ ,د˘ع˘ب تاءار˘جإلا ذ˘˘خأا˘˘ن
حيقلتلا تاءارجا نأا ملعي عيمجلا
اريبك ادهج بلطتتو اتقو قرغتشست
ن˘˘شسحأا ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م,
.«فورظلا

:ديزوب�نب�،لبقملإ�يفناج�رهسش�نم�ةيإدب�رئإزجلإ�يف�رفوتي�نأإ�ليحتسسملإ�نم�هنإإ�لاق

«ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم هدمتعت مل حاقل يأا ينتقن نل»
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ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لا تف˘˘ششك
ةيوجلا داشصرألل ينطولا ناويدلل
ءاتششلا لشصفل راطمألا تايمك نأا
ن˘˘م ل˘˘قأا وأا ة˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق» نو˘˘˘كت د˘˘˘ق
نيح يف نطولا لامشش «ةلدتعملا
عقوتملا ةرارحلا تاجرد لدعم نأا
اميشسل «راح ىلإا لدتعم» نوكيشس
باشضهلا و دلبلا لامشش قطانمب
ينطولا زكرملا ريدم دكأا و .ايلعلا
هنأا دباع يباح˘شص ح˘لا˘شص خا˘ن˘م˘ل˘ل
و يفناج و ربمشسيد رهششل ةبشسنلاب
ةرارحلا لد˘ع˘م نو˘كي˘شس» ير˘ف˘ي˘ف
يداع نم لقأا ىلإا ايداع ةيمشسوملا

صصوشصخبو .»ةئم˘لا˘ب08 ةبشسنب
ةيمكلا نإاف ة˘ط˘قا˘شست˘م˘لا را˘ط˘مألا

ن˘طو˘لا لا˘م˘شش ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسو˘م˘˘لا
لقأا ىلا ةيداعلا نم ةبيرق نوكتشس

امك .» ةئملاب05 ةبشسنب ةيداع نم
ع˘قو˘ت˘ت ة˘ي˘خا˘ن˘م˘˘لا جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا » نأا
ةرارحلا تاجرد نوكت نأا عامجإلاب
لدعمب ةنراقم) ةيداع ىلإا ةلدتعم

(1891-0102 ةرتفلا للخ خانملا
ةقطنم عيمج ابيرقت ةيداعلا قوفو
.»ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘شش
را˘ط˘˘مألا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك صصو˘˘شصخ˘˘بو
» نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ة˘ي˘م˘شسو˘م˘˘لا
ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا جذا˘م˘ن˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىلع نهارت ةيطشسوتم˘لا ز˘كار˘م˘ل˘ل
فا˘ج ى˘لإا يدا˘ع ل˘شصف ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

ةبشسنب ةيطشسوتملا قطانملا ىلع

هذه » نأا افيشضم » ةئملاب05 قوفت
ة˘ي˘م˘ك و ى˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ت تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا

اهعقوتت يتلا ةيمشسوملا راطمألا
صسف˘˘ن ي˘˘فو . ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘شصرألا
تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا» نأا ح˘˘شضوأا ،را˘˘˘طإلا
ةوقب ئبنت ةيم˘شسو˘م˘لاو ة˘ير˘ه˘ششلا
هاجتلا ماع لكششب عبتتو مشسوملا
ةيوجلا داشصرألا ريياعمل لماششلا
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت د˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ةيعامتجلا تاعاطقلاو عم˘ت˘ج˘م˘لا

ميقلاب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يدا˘شصت˘قلاو
للخ اهتظحلم متت يتلا ةيداعلا
ام دح ىلإا ةيليثمت ةفورعم ةرتف

فاشضأاو .»(ةنشس03  انه لداعت)
تاؤو˘ب˘ن˘˘ت˘˘لا صسكع ى˘˘ل˘˘ع«: ل˘˘ئا˘˘ق
تشسيل ةمولعملا انه ،مايأا ةعشضبل
، ما˘˘قرألا˘˘ب ةدد˘˘ح˘˘م وأا ة˘˘ل˘˘شصف˘˘˘م
تاؤوبنت لكشش يف ةمدقم اهنكلو
ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘فو˘˘ت ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن

ةنوخشس رثكأا) ىربكلا تاهجوتلا
رثكأا وأا ، ًافافج رثكأا وأا ، ةدورب وأا

اذ˘ه ي˘فو .«(دا˘ت˘ع˘م˘لا ن˘م ة˘بو˘˘طر
تاؤوبنتلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،قا˘ي˘شسلا
نم) ىدملا ةطشسو˘ت˘م وأا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ري˘ب˘خ˘لا ح˘لأا ،(ما˘يأا ة˘ثل˘ث ى˘لإا مو˘ي
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م يرور˘˘شضلا ن˘˘م» ل˘˘ئا˘˘ق
ةيوجلا داشصرألا تاعقوت تايرششن
كلذ˘كو تا˘ه˘ي˘ب˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ششنو
ن˘ع ةردا˘شصلا ة˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ
˘˘˘-ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا لاو˘˘˘حألا ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
ل˘˘شصف ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ريششم ،«ءاتششلا

ً
ةرتفلا هذه» نأا ىلإا ا

تابون فرعت نأا نكمي ةنشسلا نم
دمألا ةريشصق ةريزغ راطمأا طقاشست
نم اًدج ةريبك ةدشش تاذ يلاتلابو
.»اًرارشضأا دلوت نأا لمتحملا

يرفيفو�يفناج�و�ربمسسيد�لÓخ

يلصصفلا لدعملا نم لقأا وأا ةبيرق راطمألا نم تايمك عقوتي ةيوجلا داصصرألا ناويد
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0011 ـلا ة˘˘˘صصح ف˘˘˘ل˘˘˘م د˘˘˘جو

ةيّداصش ةقطنمب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ن˘كصسم
ىلإا هقيرط لجي˘ج˘ب سسوا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب
قافتإا لوصصح دعب كلذو ةلحلحلا
ةيبنجأ’ا تاكرصشلا ىدحإا عم يئاهن
ةصصحلا هذه ءانبب لفكتلا لجأا نم
فر˘ع د˘قو. تا˘ن˘كصسلا ن˘م ة˘ما˘ه˘˘لا

يتلا نكصسم0011 ـلا ةصصح فلم
ة˘يدا˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘˘ب تم˘˘ت
تاد˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا سسوا˘˘ق˘˘ب
ةيلمع لطع يذلا رمأ’ا تابذاجتلاو

ةصصحلا هذه ديصسجت يف قÓطنإ’ا
هذه نأا ر˘ي˘غ تا˘ن˘كصسلا ن˘م ة˘ما˘ه˘لا
ىلإا اريخأا اهقيرط تدجو تاديقعتلا
يئاهن قافتا لوصصح دعب ةلحلحلا

ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشلا ىد˘˘˘حإا ع˘˘˘م
هذه ءا˘ن˘ب˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
، ةيداصش ةقطنمب ةينكصسلا تادحولا

لعفلاب ةيكرتلا ةكرصشلا تعرصش دقو
نم كلذو قا˘ف˘تإ’ا اذ˘ه ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘ف
ءانبلا ططخم عصضو يف ءدبلا لÓخ
ى˘ل˘ع ةا˘ي˘ح˘لا ةد˘˘عا˘˘ق ع˘˘صضو اذ˘˘كو
اديهمت ةروكذملا ةقطنملا ىوتصسم
هذ˘ه ءا˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف عور˘˘صشل˘˘ل

نم ريثكلا ا˘ه˘با˘صش ي˘ت˘لا تا˘ن˘كصسلا
تار˘صشع نأا˘صش ا˘˘ه˘˘ن˘˘صش سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا
ةي’ولاب ىرخأ’ا ةي˘ن˘كصسلا ج˘مار˘ب˘لا

اريبك ارخأات اهتقÓطنا تفرع يتلاو
ه˘نأا ة˘حور˘ط˘م˘لا تا˘فÓ˘خ˘لا ل˘ع˘ف˘˘ب
ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
سصوصصخب ىتح وأا اهل ةصصصصخملا
هذه ديي˘صشت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ت’وا˘ق˘م˘لا
با˘˘˘صصأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
غ˘ي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

لد˘˘ع ي˘˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘صص ي˘˘ف اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
طا˘ب˘حإ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب يو˘قر˘˘ت˘˘لاو
ىلع ةل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس تر˘م ا˘مد˘ع˘ب

طاصسقأÓل مهعفد ىتحو مهتافلم عفد

اولصصحتي هنأا نود ةبولطملا ةيلاملا

نأا ل˘ب م˘ه˘تا˘ن˘كصس ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

نم اوبرتقاو مهرعصش باصش مهصضعب

نأا نود هولخدو لب ةخوخيصشلا نصس

ىلع لوصصحلا يف مهملح ققحتي

درب نم مهتÓئاعو مهيمحي نكصس

دوعو˘لا م˘غر ف˘ي˘صصلا ر˘حو ءا˘ت˘صشلا

ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا تئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘˘لا

يتلاو تا˘ها˘ج˘تإ’ا ل˘ك ي˘ف ا˘هر˘ث˘ن˘ت

رذ ىوصس نكت مل اهبلغأا نأاب نيبت

. نويعلا يف دامرلل
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لوأ’ا سسمأا ةل˘ي˘ل نو˘لو˘ه˘ج˘م ما˘ق

لخاد نم راقبأا ةدع ىلع ءÓيتصسإ’اب
ةقطنمب «سس/ك» هب˘حا˘صصل ل˘ب˘ط˘صسا
قرصش ةيليملا ةيدلبل ةعباتلا رودفنات
ن˘م م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
تاذ بصسح˘˘بو. ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘˘صصم
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘با˘صصع نإا˘˘ف ردا˘˘صصم˘˘لا
ءاثÓثلا ةلي˘ل تما˘ق ة˘يو˘ه˘لاو دد˘ع˘لا
ل˘ب˘ط˘صسا ة˘م˘جا˘ه˘م˘ب ءا˘ع˘˘برأ’ا ى˘˘لإا

رودفنات ةيرق ىوتصسم ىلع دجاوتي

ةيخانملا فورظلا ةلغتصسم ةيليملاب

ثيح يلزنملا رجحلا اذكو ةيصساقلا

ءÓيتصسإ’ا نم ةباصصعلا هذه تنكمت

تناك را˘ق˘بأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع

تبراصضتو ، ل˘ب˘ط˘صسإ’ا اذ˘ه ل˘خاد˘ب

نم نيب راقبأ’ا هذه ددع لوح ءابنأ’ا

ن˘مو سسوؤور ة˘صسم˘خ ن˘ع او˘ثد˘˘ح˘˘ت

نا˘ك نإاو ة˘ع˘ب˘صس ى˘لإا دد˘ع˘لا او˘ع˘فر

يف اوحجن نيمجا˘ه˘م˘لا نأا د˘كؤو˘م˘لا

لوهجم ناكم ىلإا راقبأ’ا هذه لقن

ةحيبصص اهتقرصسب اهبحاصص أاجافتي دق

ةريبك ةمدصصب هباصصأا ام وهو سسمأا

تاقرصسلا ملاعب لصصتم قايصس يفو.

يف ةيليملاب ةطرصشلا رصصانع حجن

ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت

يف با˘صشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘قر˘صسلا

هنع اثوحبم ناك هرمع نم32ـلا

رصسكلا˘ب ة˘قر˘صسلا ة˘م˘ه˘ت˘ب ةد˘م ذ˘ن˘م

هرمع ن˘م65 ـلا ي˘ف ل˘˘ه˘˘ك اذ˘˘كو

نم لاقن ف˘تا˘ه ة˘قر˘صسب ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب

سضر˘ع م˘ت د˘قو اذ˘ه ، ةأار˘مإا ة˘ب˘ي˘ق˘˘ح

ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع نيفوقوملا

يروفلا لوثملا تاءارجإا راطإا يف

م˘˘كح لوأ’ا ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص ثي˘˘˘ح

دئاز اذفا˘ن ا˘ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس سسم˘خ˘ب

نويلم05 ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غ

اصسبح ةنصسب يناثلا نيدأا اميف ميتنصس

نويلم ةميقب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن

.ميتنصس
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ةروكذملا تÓئاعلا تدجو دقو
ققصشلا ةرداغم ةيمتح مامأا اهصسفن
اهراجئتصساب تماق نأاو قبصس يتلا

تح˘˘ير˘˘با˘˘ت ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناويد ماق نأا د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب
ةي’ولاب يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا
هذهل نييلصصأ’ا ن˘ي˘كلا˘م˘لا مÓ˘عإا˘ب
تاعدصصت˘لا ا˘ه˘ت˘صسم ي˘ت˘لا ق˘ق˘صشلا

ةد˘˘ع تلا˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ق’ز˘˘˘نإ’او
متيصس هنأاب تحيربات يحب تارامع
وحن ليحرتلا ةيلمع نم مهؤوانثتصسا
نودرصسأا ةقطن˘م˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ن˘كصس
هذهب Óعف نونطقي اونوكي مل اذإا
ناو˘يد˘ب ر˘مأ’ا ل˘˘صصوو تا˘˘ن˘˘كصسلا
دح ىلا يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا

ققصشلا هذهل ةكلاملا تÓئاعلا حنم
لجأا نم نيمويلا ىدعتت ’ ةلهم
ه˘نإا˘ف ’إاو م˘ه˘ن˘كا˘صسم ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ليحرتلا ةيلمع نم مهؤواصصقإا متيصس
ىلإا كÓملا ء’ؤوهب عفد يذلا رمأ’ا

ةر˘جأا˘ت˘صسم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يفو اروف ةردا˘غ˘م˘لا˘ب م˘ه˘ن˘كا˘صسم˘ل

43 ة˘لا˘حإا م˘ث ن˘˘مو ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق تقو
تصضق ثي˘ح ءار˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

تحت ةليل لوأا تÓئاعلا هذه سضعب
تاب يذلا اه˘ثا˘ثأا ة˘ي˘ع˘م˘ب ع˘ي˘ق˘صصلا

ىلإا هجارخإا مت امدعب فلتلل ةصضرع
تار˘˘˘صشع نأا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘مو .عرا˘˘˘صشلا
نكاصسم ىلع رفوتت يتلا تÓئاعلا
ي˘ح˘ب ة˘عد˘˘صصت˘˘م˘˘لا تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
وحن ليحرتلاب ادعو تقلت تحيربات

نودرصسأا ةقطن˘م˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ن˘كصس
نم تاونصس دعب لبقملا ماعلا علطم
تفرا˘صش نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’ا

ةج˘ي˘ت˘ن طو˘ق˘صسلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘كا˘صسم
لÓ˘خ ا˘ه˘ت˘˘صسم ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق’ز˘˘نإ’ا
نأا ريغ ةطرافلا ماوعأ’او رهصشأ’ا
وه سضعب˘لا ه˘حر˘ط يذ˘لا لؤوا˘صست˘لا

ىلع تÓئاعلا سضعب تمدقأا فيك
اذإا ىرخأا تÓئاعل اهنكاصسم ءارك
ن˘كصس ى˘لإا ة˘جا˘ح ي˘ف Ó˘ع˘ف تنا˘˘ك
تÓ˘ئا˘ع˘لا فور˘ظ عار˘ت م˘ل اذا˘م˘لو
هذ˘ه˘ب ا˘هدر˘ط م˘˘ت˘˘يو ةر˘˘جأا˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘ي˘خا˘ن˘م فور˘˘ظ ط˘˘صسو ة˘˘عر˘˘صسلا

.ديقعتلا ةغلاب ةيحصصو

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6516ددعلا0202 ربمسسيد30 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

  مدهلإ ةيلمعب ةينعمو ةعدشصتم اققشش رجأاتشست تناك

 لجيجب ةيليملاب تحيربات يحب ءارعلا ىلإا درطت تÓئاعلا تارسشع

 ةقرشسلإ ةمهتب نيشصخشش فيقوت  نم ةطرششلإ رشصانع نكمت اميف

 لجيجب ةيليملاب رقبلا نم عيطق ىلع نولوتسسي نولوهجم
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تا˘˘يا˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تصضق
ةملاق ءاصضق سسلجمب ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا
ة˘نادإا˘ب ي˘صضق˘ي ا˘م˘كح ، سسمأا را˘ه˘˘ن
رمعلا نم ةغلابلا » ل ب » ةمهتملا

دعب ، انجصس ةنصس02 ـب ، ةنصس13
عم يدمعلا لتقلا ةنانجب اهتعباتم
نم ةغلابلا اهتا˘م˘ح ل˘ت˘ق˘ب رار˘صصإ’ا

يف ءاج ام بصسحو، ةنصس06 رمعلا

هذه عئاقو نأا ةمهتملا تاحيرصصت

نم توا ر˘ه˘صش ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا

ىحصض’ا ديع مايأا،9102 ةنصس

عيطقتب موقت ةمهتملا تناك امدنع

خبطملا لخاد ءادغلا ريصضحتل محللا

ةيدلبب نئا˘كلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘كصسم˘ب

ةيحصضلا تلخد اهنيح افصصلا زاجم

ةهتملا اهنم تب˘ل˘ط˘ف خ˘ب˘ط˘م˘لا ى˘لإا

نأا ’إا ا˘ه˘تد˘عا˘صسم مد˘˘عو جور˘˘خ˘˘لا

تع˘˘قو˘˘ف كلذ تصضفر ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ىلع تطق˘صسف تا˘صشوا˘ن˘م ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيفان نطبلا ىوتصسم ىلع نيكصسلا
ن˘يأا ، ا˘ه˘ن˘ع˘ط˘ب تما˘ق د˘ق نو˘˘كت نأا
ةراي˘صس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا تل˘ق˘ن

نيأا فوقصشوب ىفصشتصسم ىلإا ةصصاخ
اهنأا ’إا ةيحارج ةيلمع اهل تيرجأا
سشاعن’ا ريرصس ىلع ةايحلا تقراف
نم ةبلاط ، ةغيلبلا اهحورجب ةرثأاتم
ةيانج نم ةءار˘ب˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه

نارجاصشتي اناك امهنأاو ةصصاخ لتقلا

نود امهصضعبل ناعجري مث رارمتصساب

لثمم هتهج نم ، لكاصشم ثودح

ة˘ي˘ن تو˘ب˘ث ى˘ل˘ع د˘كأا ما˘ع˘لا ق˘ح˘˘لا

ق˘ح ي˘ف د˘بؤو˘م˘لا ا˘صسم˘ت˘ل˘˘م ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا

ةينوناقلا ةلوادملا دعبو ، ةمهتملا

تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ترد˘˘˘صصأا

ـب ي˘صضق˘ي ا˘˘م˘˘كح ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا

 .ةيلام ةمارغو انجصس ةنصس02

ةملاقب

انجسس ةنسس02 ـب اهتامح ةلتاق ةنادإا

 روهشش ةدع مإد راظتنإ دعب

 لجيجب سسواق ةيدلبب نكسسم0011 ـلا ةسصح ءانبب ةيكرت ةكرسش فيلكت

دعب كلذو لجيج ةي’و قرشش ةيليملإ ةنيدمل يبرغلإ لخدملاب تحيربات يحب كلذو ءإرعلإ يف اهل ةليل لوأإ ةلئاع43 نع لقي’ام تشضق
.روكذملإ يحلاب نوينعملإ اهرجأاتشسإ يتلإ ققششلإ باحشصأإ لبق نم عراششلإ ىلإإ تÓئاعلإ هذه درط

ريمعتلاو ءانبلل يئ’ولا ريدملا ةافو
 انوروك سسوريف ببسسب فيطسسب

ا˘ي˘مو˘ي حاور’ا د˘صصح˘ي ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف لاز˘ي ’
موي لجصست ةي’ولا تايفصشتصسم لازت ’ و ،فيطصسب
فلتخم نم نينطاوم˘ل˘ل ةا˘فو˘لا ت’ا˘ح ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تاراطإا نم عمتجملا حئارصش فلتخم نم و رامعأ’ا

موي حابصص دقف و.نييراد’ا و ةذتاصس’ا و ءابطا و
ريمعتلاو ءانبلا ريدم فيطصس ةي’و ءاعبرأ’ا سسمأا
رمع ةايحلا قراف يذلا «يليجوق راتخم» وعدملا،

دارم سشوديد يركصسعلا ىفصشتصسملاب، ةنصس36 زهان
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا بب˘صسب ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب
ةيحصضلا نإاف اهيلع انلصصحت تامولعملا بصسحو،
روهظ دعب هلقن مت ثيح، سسوريفلل مايأا ذنم اهصضرعت
لز˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضر˘˘م˘˘لا سضار˘˘˘عأا
و، فيطصسب يعماجلا رونلا دبع ةنداعصس ىفصشتصسمب
ىلإا مايأا ةثÓث ذنم هليوحت متيل جÓعلل عصضخي يقب
ة˘˘ي’و˘˘ب دار˘˘م سشود˘˘يد ير˘˘كصسع˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
قراف نيأا ةيحصصلا هتلاح تروهدت امدعب ةنيطنصسق
ةي’و نأا ركذلاب ريدج ،سسمأا حابصص كانه ةايحلا
ءابولا اذه ببصسب اهتاراطإا نم ديدعلا تدقف فيطصس
د˘ير˘ب˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع، ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

بيطلا دمحم ةيكلصسÓلا و ةيكلصسلا تÓصصاوملاو
. ةي’ولا لامصشب ةريبكلا نيع ىفصشتصسمب ممجر
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سسبحلإ هعإديإإ مت

ةطرششلإ تاقيقحت دعب

ايرث حبسصأا ةسسبت ةيدلبب فظوم
ةيوتلم قرطب تاراقع هكÓتمإاب

ةفيظولل هلÓغتسسإاب
ةيداصصتق’ا ةقرفلل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةجلاعم نم سسمأا لوأا ةصسبت ةي’و نمأاب ةيلاملاو
ةءا˘صسإا ع˘م عور˘صشم˘لا ر˘ي˘غ ءار˘ثإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق
ىلع لماع فظوم اهيف طروت ةفيظولا لامعتصسا

ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ن˘كم˘تو ة˘صسب˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
مت ثيح، ةهوبصشم قرطب تاراقع ةدع نم ةدافتصس’ا
ةصصتخملا ةباي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف
هيف هبتصشملا ف˘ظو˘م˘لا ن˘م ل˘ك عا˘م˘صسو ءا˘عد˘ت˘صسا
ةصسصسؤومل عبات رخأا فظوم اذكو (قيقحتلا لحم)

يف هطروت قيقحتلا ءانثأا تبث ةيداصصتقا ةيمومع
لك عامصس و ءاعدتصسا ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيصضقلا تاذ
ةيريدم و ةلودلا كÓمأا ةيريدمل ينوناقلا لثمملا نم
لامكتصسا دعبو هيلعو، ةصسبتب مجانملاو ةعانصصلا

مامأا ةيصضقلا فارطأا ميدق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
ار˘مأا ترد˘صصأا ي˘ت˘لا ة˘صسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘لاد˘ع˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا ن˘هر ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ف˘˘ظو˘˘م ع˘˘صضو˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي
نيح يف ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا ةمهتب ةيئاصضقلا
.جارفإ’ا نم يناثلا هيف هبتصشملا دافتصسا
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ةزنولاب ايلقع ارثؤوم اسصرق0861 زجح
ةيوهج ةكبسش كيكفتو ةسسبت يف

ةي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ةز˘نو˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ة˘ح˘ل˘صصم تن˘كم˘ت
ةيمارجإا ةكبصش كيكفت نم ،سسمأا لوأا راهن ةيعون
لاجم يف قرصشلا ةهج يف طصشنت يوهج دادتما تاذ
راطإ’ا اذه يف مت ثيح، ةصسولهملا سصارقأ’ا جيورت

اصسولهم اصصرق0861 زجحو سصاخصشأا60 فيقوت
تاذ ىلإا تامولعم دورو ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح،
ةعامجل ةهوبصشم تاكرحت دوجوب ديفت ةحلصصملا
نم متي ةيقرصش تاي’و ةدع ربع طصشنت ةيمارجإا

ىلع ءانب متيل ،ةصسولهملا سصارقأ’ا جيورت اهلÓخ
نع ترفصسأا يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكت كلذ

زجح عم ةيصضقلا يف سصاخصشأا60 فيقوتو طروت
ةفاك مامتإا دعب مت ثيح، ةروكذملا سصارقأ’ا ةيمك
نيطروتملا ميدقت مت ةمزÓلا ةيئاصضقلا تاءارجإ’ا
ارما تردصصأا يتلا ةزنولا ةمكحم ىدل ةلادعلا مامأا

نيح يف مهنم20نيطروتم قح يف عاديإ’اب يصضقي

.ةيئاصضقلا ةباقرلا نهر نيقابلا40 عصضو مت
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ةنتاب

قانتخإل تضضرعت ةأارما ذاقنإا

 نوبراكلا ديضسكوأا لوأا زاغب
ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم ضسمأا رهظ تماق

دعب كلذو ،ةنصس62 رمعلا نم غلبت ةأارما ذاقنإاب ةنتاب

نأا ثي˘ح ،نو˘برا˘كلا د˘ي˘صسكأا لوأا زا˘غ˘˘ب ا˘˘ه˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا

لجأا نم ةنوباط يهط ةلآا لمعتصست تناك ةيحصضلا

ةتصشمب نئاكلا يلئا˘ع˘لا ا˘هز˘ن˘م˘ب اذ˘هو ،ما˘م˘ح˘ت˘صس’ا

ءارج يعولا دقفت نأا لبق ،ةمرج ةيدلبب رصضخل د’وأا

نطفتي نأا لب˘ق ،ة˘قور˘ح˘م˘لا تازا˘غ˘ل˘ل ا˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسا

اودجنتصسا نيذ˘لا ،ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا فر˘ط ن˘م ا˘هر˘مأ’

نيع ىلإا ترصضح يتلا ،ةيندملا ةيامحلا حلاصصمب

ةيحصضلا فاعصسإا مت نيأا ،ءادنلا يقلت روف ناكملا

فاعصسإا زكرمل لخدتلا قرف فرط نم ناكملا نيعب

رذعملا ةدايع ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘مر˘ج تا˘قر˘ط˘لا

دهصشت يذلا تقولا يف اذه ،تافاعصسإ’ا ةيقب يقلتل

اعافترإا ةنتاب ة˘ي’و˘ب زا˘غ˘لا˘ب قا˘ن˘ت˘خ’ا ت’ا˘ح ه˘ي˘ف

فصسأÓل اهصضعب مويلا يف ةلاح لدعمب اصسوصسحم

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تاءاد˘ن م˘غر ،ة˘ت˘ي˘م˘˘م

،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديق˘ت˘لا ةرور˘صضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

فرغ لخاد يه˘ط˘لا ةز˘ه˘جأا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ن˘م رذ˘ح˘لاو

ذفانم كرت ىلع ضصرحلا عم ،ناك ضضرغ يأ’ ةقلغم

تاقانتخ’ا هذه لثم يف اببصس نوكت يتلا ،ةيوهتلل

.ةرارحلا تاجرد ضضافخنا عم اصصوصصخ
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ينيرضشع اهتيحضض لتق ةميرج

ةنتاب ةنيدم زهت
عقو ىلع ةنتاب ةنيدم ناكصس لوأ’ا ضسمأا ءاصسم زتهإا

نم غلابلا «ضض ز» وعدملا اهتيحصض حار لتق ةميرج

رثا ،هرمع ضسفن نم رخأا دي ىلع ،ةنصس12 رمعلا

ىأارم مامأاو ناكملا نيعب Óيتق هتدرا رجنخ ةنعط

،ةميرجلا لوح ةيلوأ’ا تامولعملا بصسحو ،ةراملا

ىعدتصسا ،ةيحصضلاو ي˘نا˘ج˘لا ن˘ي˘ب را˘ج˘صش را˘ث ه˘نا˘ف

ةيحصضلل ةنعط اهجوم ضضيبا حÓصسل يناجلا جارخا

برقلاب Óيتق هتدراف بلقلا ىوتصسم ىلع هتباصصا

اكرات ،ةنتاب ةنيدمب يبوي’ا نيدلا حÓصص ةيوناث نم

رارفلا لواحي نأا لبق ،ءامدلا نم ةكرب يف حبصسي هايإا

هفيقوت مت نيأا لاقعوب يح هاجتاب نم’ا ةصضبق نم

هعم تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ،كا˘ن˘ه

اهبابصسأا ىقبت ي˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ضصو˘صصخ˘ب ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

لحار˘م لا˘م˘كت˘صسا ن˘ي˘ح ى˘لإا ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

اهركنتصسا يتلا ةعينصشلا ةم˘ير˘ج˘لا ي˘هو ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

اصصوصصخ ةينعملا تاهجلا نيبلاطم ةي’ولا ونطاوم

ءاصضيب ةحلصسأا زوحي نم لك فيقوتب اهنم ةينمأ’ا

ةبوقع ليعفت ضصخأ’ابو تابوقعلا ىصصقأا طيلصستو

عافترإ’ا مامأا ةانجلا قح يف ضصاصصقلاو مادعإ’ا

.ةريخ’ا تاونصسلا يف لتقلا مئارجل عورملا
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ةنيطنصسق

ةلئاع نم دارفأا3 قانتخإا

يلجنم يلعب زاغلاب ةدحاو
ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولا تافاعصسإا تلخدت

81 ةعاصسلا دودح يف ،فيرصشلا دمحم هللا ءاطع نب

ينكصسلا عمجملا61 ةيراوجلا ةدحولاب د03و اصس

لجأ’ ،بورخلاب يلجنم ىلع ةديدجلا ةنيدملا30

85و ةنصس61 نيب مهرامعأا تحوارت اياحصض ةثÓث

ديصسكأا يناث زاغ اوقصشنتصسا ،نيصسنجلا Óك نم ةنصس

ةثÓثلا اياحصضلا ،ءاملا ناخصس نم ثعبنملا نوبركلا

نيع يف تافاعصسإ’ا مهل تمدق ،نايثغ ةلاح يف

ىلإا ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا فر˘ط ن˘م او˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا

.يلجنم يلعب فيرصش نب رداقلا دبع ىفصشتصسم
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ن˘مأا ح˘لا˘صصم ي˘عا˘صسم را˘طإا ي˘ف

يصشفت ةبرا˘ح˘م˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و

يفو،91 ديفوك انوروك ضسوريف
عمو ءابولا اذه ةجوم دعاصصت لظ
لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘تو تاءار˘˘˘جإا

،91 ديفوك انوروك يصشفت ةبراحمل
ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
نم ةني˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ع˘با˘صسلا

ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

م˘ه˘ت˘مÓ˘صسو ر˘ي˘غ˘لا ةا˘ي˘ح ضضير˘ع˘˘ت

كاهتن’اب رطخلل ةرصشابم ةيدصسجلا

تابجاو نم بجاول نّيبلاو دمعتملا

اهصضرفي يتلا ةمÓصسلاو طايتح’ا

يراجت طا˘صشن ة˘صسرا˘م˘مو نو˘نا˘ق˘لا

يراجتلا لجصسلا يف ديقلا نود راق

ةي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح .ة˘صصخر نود˘بو

تاذ ىلإا تدرو تامولعم ىلإا دوعت

ة˘عا˘ق دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا

ىلع يداع لكصشب طصشنت تÓفحلل

ضصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’ا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

تاءار˘جإ’ا ن˘م م˘غر˘لا˘ب فو˘صصلاو˘ب

هذ˘ه طا˘صشن ق˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا

ديفوك ضسوريف يصشفت ذنم تاعاقلا

مت تامولعملا هذه ىلع ءانبو،91

، ناكملا نيع ىلإا يروفلا لقنتلا

ة˘ما˘قإا ى˘ل˘ع Ó˘ع˘ف فو˘قو˘لا م˘ت ن˘˘يأا

ة˘صصصصخ˘م˘لا ة˘عا˘ق˘لا ل˘˘خاد ضسر˘˘ع

فيقوت و لخدت˘لا م˘ت˘ي˘ل ،تÓ˘ف˘ح˘ل˘ل

نيينعملا ليوحتو ضسرعلا ميصسارم

ذا˘خ˘تا د˘صصق ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا

لامكتصسا د˘ع˘ب ،ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا

زاجنإا مت ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م

ةباينلا مامأا هبجومب اومدق نيينعملا

.ةيلحملا

ةنيطنصسق

 نوناقلل افلخ ميقأا سسرع ميضسارم فقوي ةيلولا نمأاب عباضسلا يرضضحلا نمألا
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ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع تنكمت

نمأاب ناعرذلا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

ةبرا˘ح˘م را˘طإا ي˘فو فرا˘ط˘لا ة˘ي’و

يف ضشغلاو ةيعرصش ر˘ي˘غ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

يتلاو ةيكÓهتصس’ا داوملا فلتخم

نطاوملا ةحصصب رصضت نأا اهنأاصش نم

» ةدام نم ضسيك00221 زجح نم

ردصصملا ةلوه˘جو ةد˘ل˘ق˘م » ة˘م˘صشلا

نييصصخصش فيقوت عم ريتاوف نودب
ناينعملا ،ةبانع ةي’و نم ناردحني

ةنيدم ىلإا اهلاخدإاب مايقلا دصصب اناك
ةقيرطب اهقيوصست ضضر˘غ˘ل نا˘عرذ˘لا

رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا ،ةينوناق ريغ
ىوتصسم ىلع ةيئاجف ةبقارم ةطقن
ةيذا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘با˘ن˘ت˘ج’ا قر˘ط˘لا د˘حأا
ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا  نا˘عرذ˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
دعب قيرطلأا ةفاح ىل˘ع ن˘ي˘ت˘ف˘قو˘ت˘م

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإاو ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ام˘هاد˘حأا ل˘خاد˘ب ط˘ب˘صض  ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا

يوتحت ةبل˘ع ل˘ك ة˘ب˘ل˘ع16 ىل˘ع

ةدام نم ضسيك002 ىلع اهلخادب

ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا رد˘ق ن˘يأا ة˘˘م˘˘صشلا

متيل  ةدحو00221 ـب تازوجحملل

حت˘فو ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قا

ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ىلإا رفصسأا يذلاو ةصصتخملا ةراجتلا

ةد˘ل˘ق˘م ةزو˘ج˘ح˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘صضب˘˘لا نأا

˘ماد˘ع˘نا ع˘م رد˘صصم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘مو

يئاصضق فلم زا˘ج˘نإا م˘ي˘ل  ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق ضصو˘˘صصخ˘˘˘ب

ةعلصس ةزايح ةيرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘لد˘ت˘لا

ل˘ج˘صسلاو ةر˘تو˘ف˘لا ماد˘ع˘نإا ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م

تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لا˘صسرإاو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

امهتمكاحمل ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

. امهل ةبوصسنملا لاعفأ’ا ىلع

فراطلإ

ردضصملا ةلوهجمو ةدلقم «ةمضشلا» ةدام نم ةدحو00221 زجح
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ةحفاكم ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت

تاردخملاب عورصشملا ريغ راجتإ’ا

نم ةيمك زجح نم ةنتاب ةي’و نمأاب

ةيلوحكلا تابورصشملاو تاردخملا

يف امهفيقوت مت نيصصخصش ةزوحب

تنكم ىلوأ’ا ،نيتلصصفنم نيتيصضق
نم غلبي ايئاصضق قوبصسم فيقوت نم

جاروفأا كراب يحب ةنصس13 رمعلا
همايق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
د˘˘ع˘˘بو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘˘تإ’ا˘˘˘ب
مت هنكصسم ضشيتفتب نذإا رادصصتصسا

فيكلا نم مارغ81 ىلع روثعلا

ةئيهم دومع21 نع ةرابع جلاعملا

يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب جيورتلل

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي جد0006 ـب رد˘ق˘˘ي

ةيناثلا ةيصضقلا امأا .جيورتلا تادئاع

رخآا ضصخصش فيقوت نم تنكم دقف

ىلع ناك ةنصس92 رمعلا نم غلبي

ةطحملا يحب ةيحايصس ةبكرم نتم

ةيلوحكلا تابور˘صشم˘لا ع˘ي˘ب دد˘صصب

931 ز˘ج˘˘ح م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘صصخر نود

،ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو

امهب هبتصشملا ميدقت مت دقف هيلعو

.ةيلحملا ةباينلا مامأا

ةنتاب

نيضصخضش ةزوحب ةيلوحك تابورضشمو تاردخم زجح
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مت ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا تا˘ير˘ج˘م
ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘صص ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ن˘ع ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م رو˘˘صضح˘˘ب  طرا˘˘ف˘˘لا

حلاصصم مهمدقتت تاعاطقلا فلتخم
ةب˘قار˘م م˘ت ن˘يأا ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
مت ثيح ، ةلصشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ي˘ج˘صست
ن˘جاود˘لا ع˘ي˘ب و ضضر˘ع˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا

ةلوهجم و ة˘ب˘صضو˘م ر˘ي˘غ ة˘حو˘بذ˘م
ضضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب  رد˘˘صصم˘˘لا
ةملصسم ةداهصش نودب نجاود عيبلل
نيأا دمتعم يرطيب بيبط فرط نم

–10 .ةيلاتلا تÓحملا ةبقارم تمت
ةراجت طاصشنب ضصاخ يراجت لحم
ةدمجملا و ةجزاطلا موحلل ةئزجتلاب
ةلصشنخ رورغل ضسابع جهنب نئاكلا
ةنياعم مت ةبقارملا ةيلمعب مايقلا دعب
ضضرعلا طورصش مارتحإا مدع ةفلاخم
نودب نجاود عيبلل ضضرع ظفحلا و
بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م ة˘م˘ل˘صسم ةدا˘˘ه˘˘صش
زجح اهرثإا ىلع مت  دمتعم يرطيب

ردقملا ءاصضيبلا موحللا نم ةيمك

يراجت لحم و  غلك55ـب اهنزو
ةئزجتلاب ةراجت طاصشنب ضصاخ رخأا
نئاكلا ةدمجملا و ةجزاطلا موحلل

دع˘ب ة˘ل˘صشن˘خ رور˘غ˘ل ضسا˘ب˘ع ج˘ه˘ن˘ب
ةنياعم مت ةبقارم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ضضرعلا طورصش مارتحإا مدع ةفلاخم
ن˘جاود ع˘ي˘ب˘ل˘ل ضضر˘ع» ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لا و
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ل˘˘صسم ةدا˘˘ه˘˘صش نود˘˘ب

ىلع مت نيأا «دمتعم يرطيب بيبط
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ا˘˘هر˘˘ثإا

و ، غلك44ـب اهنزو ردقملا ءاصضيبلا
طاصشن˘ب ضصا˘خ ثلا˘ث يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م
و ةجزاطلا موحلل ةئزجتلاب ةراجت

رازيع˘لا ق˘ير˘ط˘ب ن˘ئا˘كلا ةد˘م˘ج˘م˘لا
قح يف ةفلاخم ريرحت مت ةلصشنخ
˘مد˘ع ضصو˘صصخ˘ب ل˘ح˘م˘˘لا بحا˘˘صص
ةرارح ةجرد ظفحلا طورصش مارتحا
تاميظنتلل ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ ة˘جÓ˘ث˘لا
مت يتلا ةيمكلا لصصتل اهب لومعملا

ىلإا ةيناديملا ةجرخلا لÓخ اهزجح

«ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ك99
مت امك ، «ردصصملا ةلوهجم نجاود»
، ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ح˘˘بذ

طورصش مارتحا مدع ىلإا ةفاصضإ’اب

مدع ، ةيحصصلا ةفاظنلا و ةفاظنلا

ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ةرار˘ح˘لا ة˘جرد ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ةداملا فÓتإا مت نيأا ،يئاذغلا جتنملل

يرصشبلا كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغلا

با˘ح˘صصأا د˘صض تا˘ف˘˘ل˘˘م داد˘˘عإا ع˘˘م

طاصشنب ةصصاخلا ةيراجتلا تÓحملا

و ةجزاطلا موحلل ةئزجتلاب ةراجتلا

.ةدمجملا

ةحÓفلإو ةراجتلإو ةطرصشلإ حلاصصمل ةينإديم ةجرخ رثإإ

ةدضساف ءاضضيبلا موحللا نم غلك001 زجح
ةلضشنخ ةنيدمب يرضشبلا كلهتضسإلل ةهجوم تناك



¯U°Édí. Ü 

تاعامتجأ ءأرجإأ مت هنأأ فاضضأأو
تاماقإ’أ ءأردم عم قيضسنتلل ةيرود

يف يعماجلأ مضسو˘م˘لأ لا˘م˘كت˘ضس’
لاب˘ق˘ت˘ضسأ لÓ˘خ ن˘م ةد˘ي˘ج فور˘ظ
ة˘ثÓ˘ث ل˘ك تا˘ع˘فد ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ
ةقاطب صصيضصخت مت امك، عيباضسأأ
ة˘ي˘ن˘مز ةر˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘ضسأ لو˘˘خد
ةرم لك ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي ثي˘ح، ةدد˘ح˘م
ل˘م˘ع˘ت˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ نو˘˘ل
’و ،ماعطإ’أو لقنلأ يف ايجوغأديب
نوضسردي ’ نيذلأ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ةماق’أ ىلإأ هجوتلأ ةرتفلأ كلت يف

،ةمظتنم ةبقأرم ةيلمع دجوت هنأ’
را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأأ طو˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يرود˘لأ تا˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ

ناك ةيريدملأ ىوتضسم ىلع اهدقع
تا˘ما˘قإ’أ ءأرد˘م ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘جأ د˘˘ق
ءا˘˘ضسؤور رو˘˘ضضح˘˘بو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لأ
نم ،يعامتج’أ كيرضشلأ و ماضسقأ’أ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لأ ل˘جأأ
ةرأزو˘˘ل ي˘˘ح˘˘ضصلأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لأ
و، يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ
˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
لا˘م˘كت˘ضسإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

0202/9102 ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ضسلأ

ر˘ه˘ضسلأو ل˘م˘ع˘لأ ى˘ل˘ع دد˘ضش ا˘م˘ك،
يحضصلأ لوكوتوربلأ قيبطت ىلع
لو˘خد˘ل˘ل أر˘ي˘ضضح˘˘ت نا˘˘ضصق˘˘ن نود

لÓخ نم1202/0202 . يعماجلأ
ة˘ح˘ن˘جأ’أ ة˘فا˘ظ˘نو فر˘غ˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت
ةبلطلأ ءأويإأ  مأرتحإأ،ةيموي ةفضصب

نم اهنع نلعملأ تاعفدلأ بضسح
صصرحلأ،ماضسقأ’أو تاي˘ل˘كلأ فر˘ط
مي˘ق˘ع˘ت˘لأو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
ق˘˘فأر˘˘˘م ل˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘ف˘˘˘ضصب
ةرأرحل مظتنملأ صساي˘ق˘لأ،تا˘ما˘قإ’أ

ن˘م تا˘ما˘قإ’أ ى˘لإأ ل˘خد˘ي ن˘م ل˘ك

لوخد ةكرح ميظن˘ت،ة˘ب˘ل˘طو لا˘م˘ع
لقنتلأو لام˘ع˘لأو ة˘ب˘ل˘ط˘لأ جور˘خو
ةبلطلل يدأونلأ حتف.تاماقإ’أ لخأد
،ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ةا˘˘عأر˘˘م ع˘˘م
هي˘جو˘ت و لا˘ب˘ق˘ت˘ضسأ  ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ
ليعفت ، فورظلأ نضسحأأ يف ةبلطلأ
ن˘م ي˘ئا˘قو˘˘لأ بط˘˘لأ تأد˘˘حو رود
تا˘ما˘قإÓ˘ل ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘˘لأ لÓ˘˘خ
و ةبلطلأ ةيعوت ىلع رهضسي يذلأ
ةفاك ذاخ˘تأ ةرور˘ضضب م˘ه˘ضسي˘ضسح˘ت
راضشتنأ نم دحلل ةيئاقولأ ريبأدتلأ
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘ضسو ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ىلع ريدم˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك.ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لأ

قيبطتلأ لجأأ نم رهضسلأ ةرورضض
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لأ و د˘ي˘˘ج˘˘لأ
ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘ضس’ ي˘ح˘˘ضصلأ
صصي˘ضصخ˘˘ت ع˘˘م فور˘˘ظ˘˘لأ ن˘˘ضسحأأ
.اهتباضصإأ هبتضشملأ ت’احلل ةحنجأأ

ةيعماجلأ تÓيجضستلأ صصوضصخبو
دقف ،ةيعماجلأ تامدخلاب ةضصاخلأ
ةيمقرلأ ةضصنملأ حتف مت هنأاب دكأأ
ديدجتو ليجضستلأ بلطب ةضصاخلأ
هذه ءاضشنإأ مت دقو، دعب نع ءأويإ’أ
فيفختلأ لجأأ نم ،ةيمقرلأ ةضصنملأ

ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ءا˘ن˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
فورظلأ لظ يف ةضصاخ، تاماقإ’أ
ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ف˘˘قو˘˘ت و ة˘˘ن˘˘هأر˘˘لأ
نإا˘ف ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ بضسحو ، تا˘˘ي’و˘˘لأ
وه ةيمقرلأ ةضصنملأ هذه نم فدهلأ
ميقملأ بلاطلأ نم ةرأدإ’أ بيرقت
ةبضسن نعو ،هيلع باعضصلأ ليلذتو
«صسرڨورب» عقوم يف تÓيجضستلأ
ن˘م د˘يزأأ تغ˘ل˘ب ا˘ه˘نأأ ف˘ضشك د˘˘ق˘˘ف

نم نآ’أ دحل لجضسم بلاط0051

56 و رو˘كذ ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب53 مهنيب

لاح ي˘ف ه˘نأأ ع˘با˘تو، ثا˘نإأ ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةر˘˘ضسأ’أ دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف صضئا˘˘˘ف دو˘˘˘جو
صضعبل ح˘م˘ضسي˘ضس ه˘نإا˘ف تا˘ما˘قإ’ا˘ب
ةديعبلأ تايدلبلاب نينطاقلأ ةبلطلأ

رامع يديضس يعماجلأ بطقلأ نع
يديأرضس و ةدرابلأ نيع يتيدلبك
نم كلذ و ءأويإ’أ نم ةدافتضس’أ
مهنع لقن˘ت˘لأ ءا˘ب˘عأأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جأأ

ة˘ب˘ضسن˘لا˘بو، م˘ه˘ن˘م ثا˘نإ’أ ة˘ضصا˘˘خ
ة˘ير˘يد˘م نأا˘ب حر˘ضص د˘ق˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
رامع يديضس ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

بلجل تÓفاح تضصضصخ دق تناك
مضسوملأ لامكتضسأ لجأأ نم ةبلطلأ

نم ديزأأ، تضصضصخ امك يضسأردلأ

، مهتاي’و ىلإأ مهتداعإ’ ةلفاح02
ثيح،تاناحتم’أ نم ءاهتن’أ دعب

و امكحم اميظنت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تفر˘ع
تأءأر˘˘جإÓ˘˘ل ا˘˘مرا˘˘ضص ا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
هثيدح رهزل طوعب متتخأو،ةيئاقولأ
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م ا˘بو˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ي ه˘نأا˘˘ب
ةياقولأ ريبأدت عم ايباجيإأ بواجتلأ

ي˘ف م˘ه˘ت˘مÓ˘ضس نا˘˘م˘˘ضض ل˘˘جأأ ن˘˘م
ةمهم نوكتضس يتلأو ةمداقلأ ةرتفلأ
بجي ثيح يضسأردلأ مهرأوضشم يف
ةضضورفملأ تأءأرجإ’اب أومزتلي نأأ
هذ˘ه زا˘ي˘ت˘جأ ن˘م أو˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ي˘˘كل
اهب رمت يتلأ ة˘ضسا˘ضسح˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ

91 ديفو˘ك صسور˘ي˘ف بب˘ضسب دÓ˘ب˘لأ

و ة˘ح˘ن˘جأ’أ ر˘ي˘ه˘ط˘ت م˘ت˘ي˘ضس ا˘˘م˘˘ك،
جيراهضصلأ ريفوتو هايملأ تانأزخ
ىلإأ ة˘فا˘ضضإأ ،ها˘ي˘م˘لأ ةر˘فو نا˘م˘ضضل
ماع بيبط و ،مقعملأ لئاضسلأ ريفوت
تاماقإ’أ يف ي˘نا˘ضسف˘ن را˘ضشت˘ضسمو
اب˘ضسح˘ت لز˘ع تا˘عا˘قو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
يف هبتضشم ت’اح دوجو يف كضشلل
،«انوروك صسور˘ي˘ف» ب م˘ه˘تا˘با˘ضصإأ

نييلودلأ ةب˘ل˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةبيعضشلأ تاماقإأ نم لكب نيميقملأ

91 و رامع يديضس ريرضس0001 و

ىلع صصرحلأ مت هنأأ دكأأ65 يام
انوروك ةحئاج ةيأدب ذنم مهتمÓضس
كلذ و يضضاملأ صسرام رهضش يف
ةرمتضسملأ ةيبطلأ ةبوانملأ نامضضب

تاماقإ’أ يف عوبضسأ’أ رأدم ىلع
ةحنجأ’أ ميقعت و مهل ةضصضصخملأ
صسوريف» ب ةباضصإ’أ بنجتل ايرود
.«انوروك

تامدخلأ ريدم داضشأأ ريخأ’أ يف
ةلوذبملأ تأدوهجملا˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

لامعلأ و تاماقإ’أ ءأردم فرط نم
و ةبلطلأ ةمÓضس ىلع مهضصرح و
بلاطلل لضضفأ’أ ميدقت ىلع مهثح

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأشس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف6516ددعلا0202 ربمسسيد30 سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

 «ةعاسس رخآا» ـل حرسصي طوعب رامع يديسس ةيعماجلا تامدخلا ريدم

يديإرشس لثم ةديعبلإ تأيدلبلإ ضضعب يف نينطأقلإ ةبلطلل حأمشسلإ
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م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ تن˘ل˘عأأ
ةي’و˘ل (جا˘ضسنوأأ )با˘ب˘ضشلأ ل˘ي˘غ˘ضشت

ةضصنم حتف نع ءاعبرأ’أ صسمأأ ةبانع
تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لأ ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
حر˘ط ى˘ل˘ع ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لأ ةر˘˘غ˘˘ضصم˘˘لأ
ع˘م ا˘˘ي˘˘ضشا˘˘م˘˘ت كلذو ا˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ضشنإأ
نم ةجهتنملأ ةديدجلأ ةيجيتأرتضس’أ

ثع˘ب ةدا˘عإأ ي˘˘ه و ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ فر˘˘ط
يف ةأاضشنملأ ةرثع˘ت˘م˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ
د˘يد˘ج صسف˘ن ءا˘ط˘عإ’ جا˘ضسنوأأ را˘˘طإأ
أذهب تأاضشنأأ ددضصلأ أذه يفو .اهل
م˘عد˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ دد˘˘ضصلأ
دبع اهريدم يت˘لأ با˘ب˘ضشلأ ل˘ي˘غ˘ضشت
ة˘ي˘م˘قر ة˘ضصن˘˘م يوأد˘˘ع˘˘ضس ردا˘˘ق˘˘لأ
يف ليجضستلاب تاضسضسؤوملل حمضست
متيل م˘ه˘ت’ا˘غ˘ضشنأ حر˘ط و ة˘ضصن˘م˘لأ
مهتيقرت ةداعإأ و ايلحم مهب لفكتلأ
يف ةيجيتأر˘ت˘ضس’أ هذ˘ه ل˘خد˘ت ا˘م˘ك.

و ةلاكولأ نيب لضصأوت رضسج قلخ
نإاف ةراضشإÓلو .عيراضشملأ باحضصأأ

ةينطولأ ةلاكول˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
اهل نايب يفو بابضشلأ ليغضشت معدل
با˘˘ب˘˘ضشلأ نأأ تد˘˘كأأ تنا˘˘ك أر˘˘خؤو˘˘م
ةر˘غ˘ضصم˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ با˘˘ح˘˘ضصأأ
نم ةدافتضس’أ مهناكمإا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
نود˘ب نو˘يد˘لأ ة˘لود˘˘ج ةدا˘˘عإأ ءأر˘˘جإأ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ نو˘˘يد˘˘لأ ءأو˘˘ضس د˘˘ئأو˘˘ف
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ وأ ي˘كن˘˘ب˘˘لأ صضر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
هحنمت يذلأ ئفاكملأ ريغ صضرقلاب
تأءأر˘جإ’أ ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت ع˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ
عم نويدلأ ةلودج ةداعإاب ةقلعتملأ
ةيزيجعتلأ طور˘ضشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘ف˘لإأ

طرضش ءاغلإأ يف ا˘ضسا˘ضسأأ ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو
نم ةرغضصملأ ةضسضسؤوملأ داتع ةنياعم
ةيمأزلإأ ءا˘غ˘لإأ ة˘لا˘كو˘لأ نأو˘عأأ فر˘ط
نم يكنبلأ صضرقلأ نم ءزج ديدضست

قيبطت ءاغلإأو ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 ىلإأ5
يكنبلأ صضر˘ق˘لأ ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف ة˘ب˘ضسن

دنع ةئام˘لا˘ب5,5 ةبضسن˘ب ةرد˘ق˘م˘لأ
قحÓم تناكو .نويدلأ ةلودج ةداعإأ
ل˘ي˘غ˘ضشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘˘كو˘˘لأ
ىلع ةبانع ةي’ول جاضسنوأأ بابضشلأ

ينوبلأ، راجحلأ نم لك رئأودب رأرغ
لابقتضسإأ يف أرخؤوم تعرضش ةبانع ،
يف بغأرلأ لاطبلأ بابضشلأ تافلم
ىلع لمعت ةيرامثتضسإأ عيراضشم قلخ
ةورثلأ قلخو لغضش بضصانم ريفوت
عيمج يف ةحجان عيراضشم لÓخ نم
اهنع ديمجتلأ عفر يتلأ تاطاضشنلأ

ن˘م .ة˘ي˘˘ضصو˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
ةلاكول˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ي˘ف با˘ب˘ضشلأ ل˘ي˘غ˘ضشت˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ر˘خأأ ) ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإأ ا˘ه˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
مقر ةميلعتلل اعبت هنأأ تدكأأ (ةعاضس

5 يف ة˘خرؤو˘م˘لأ464 /0202

عفرب ةقل˘ع˘ت˘م˘لأ0202 رب˘م˘ت˘ب˘ضس
ةبراقم قفو ةطضشنأ’أ نع ديمجتلأ
ءأرد˘˘م م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘˘قإأ
صسمي رأرقلأ نأاب ةيئ’ولأ ت’اكولأ

ةقلعتملأ ءانث˘ت˘ضسإا˘ب تا˘طا˘ضشن˘لأ ل˘ك
ت’اجملأ فلتخمب ءأركلأو لقنلاب
ةروكذ˘م˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ صصن بضسحو
ةرضشابم ءأردم˘لأ ن˘م بو˘ل˘ط˘م ه˘نإا˘ف
ةمزÓ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ق˘فو ت’ا˘ضصتإ’أ

عم ةقباضسلأ ةميلعتلأ يف ةروكذملأ

تاعاطقلأ يلثممو ءاكرضشلأ فلتخم

،ن˘ي˘˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’أ ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو

، عم˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ

ل˘جأأ ن˘م ة˘ط˘ضشا˘ن˘لأ تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأو

فدهب ةيلحملأ تاجايتح’أ مأدختضسإأ

. ا˘ه˘ع˘م ى˘ضشا˘م˘ت˘ت تا˘طا˘˘ضشن ق˘˘ل˘˘خ

تاجاي˘ت˘ح’أ نأأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تر˘كذو

نأأ بجي عاطق لك نم اهنع ربعملأ

ة˘ضسأرد صسا˘ضسأأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م نو˘˘كت

تابلطتم رابتع’أ نيعب ذخأات ةيعقأو

ةطضشانلأ تاضسضسؤوملأ لكو ةقطنملأ

ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘ضسم ىد˘˘مو

تعد ا˘م˘ك .ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه تا˘جا˘ي˘ت˘˘حأ

ى˘لإأ جا˘ضسنوأ’ ن˘ي˘ي˘ئ’و˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘لأ

لود˘ج ي˘ف تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ هذ˘ه جأردإأ

ءاق˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ لا˘م˘عأأ

مÓعإ’أ عيراضشملأ نيو˘م˘تو دا˘م˘ت˘عإأ

ططخملأ أذه ذيف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضسلأو

صصن بضسح˘˘ب ه˘˘ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ل˘˘˘ك

.ةروكذملأ ةميلعتلأ

نيفرطلا نيب لسصاوتلل وج قلخو اهل ديدج سسفن ءاطعإل

ةرثعتملإ ةرغشصملإ تأشسشسؤوملإ ةدعأشسمل ةيمقر ةشصنم حتف نع نلعت «جأشسنوأإ»

مت يتلا يحسصلا لوكوتوربلاب ةقلعتملا تاءارجإلا نأا «ةعاسس رخآا» ةديرجل رهزل طوعب رامع يديسس ةيعماجلا تامدخلا ريدم فسشك
ءاوسس دح ىلع لامعلا و ةبلطلا فرط نم بواجت طسسو ةديج فورظ يف ترج0202 –9102 يعماجلا مسسوملا لامكتسسا ءانثأا اهدامتعا

. ةيلمعلا ةيادب عم انتهجاو يتلا تابوعسصلا مغر

:حسضوي نارمعلاو نكسسلا ريزو

أنكشسم033 عورششم زأجنإإ رخأأت »
أيوقرت أنكشس45 و نأبرشضلأب أيمهأشست

 «تإونشس01 نم ديزأل ةينإرفعزلأب
يتلأ ت’اغ˘ضشن’أ ة˘ن˘يد˘م˘لأو نأر˘م˘ع˘لأو ن˘كضسلأ ر˘يزو ح˘ضضوأأ

عورضشملأ زاجنإأ فقوت لوح يناميلضس قداضص بئانلأ اهعفر
ةينأرفعزلأ يح يلاعأاب نئاكلأو لدع ةلاكول يراقعلأ يوقرتلأ

ايعامتجأ انكضس033 عورضشم زاجنإأ رخأات أذكو ةبانع ةنيدمب
،لوأ’أ را˘ضسف˘ت˘ضس’أ صصو˘ضصخ˘ب و. نا˘بر˘ضضلأ ي˘ح˘ب ا˘ي˘م˘ها˘˘ضست

ةدئافل ةينأرفعزلاب ايراقع ايوقرت انكضس45 عورضشمب قلعتملأو

-TEMITAB ةينطولأ ةكرضشلل هزاجنإأ دنضسأأ دقف ،لدع ةلاكو

LAخ لاغضشأ’أ هب تقلطنأ ثيحÓثلأ لÓةنضسليناثلأ يث

خيرات نم أرهضش42 دعب ايلك هميلضست صساضسأأ ىلع9002
فقوتلأ ببضسب ميلضستلأ يف أريبك أرخأات فرع هنأأ ’إأ ،هقÓطنأ

LATEMITAB ةضسضسؤوم تمدقت نأأ ىلإأ لاغضشأÓل رركتملأ

62 خ˘يرا˘ت˘ب كلذو ا˘يدو عور˘ضشم˘لأ زا˘ج˘نإأ د˘ق˘ع خ˘ضسف بل˘ط˘ب

ةيوهجلأ ةيريدملأ ، نأ عباتو.رربم يأأ ميدقت نودب4102 يفناج
ةدوج نم دكأاتلل ةينقت ةربخ بلطب تماق ةبانع، لدع ةلاكول
لومعملأ ريياعملل اهتقباطمو ةلمعتضسملأ ةحلضسملأ ةناضسرخلأ
لجأأ نم ةديدج ةضصقانم نع نÓعإ’أ متيضس كلذ رثإأ ىلع و اهب
ي˘نا˘ث˘لأ را˘ضسف˘ت˘ضس’أ صصو˘ضصخ˘ب ا˘مأأ.عور˘ضشم˘لأ قÓ˘˘طإأ ةدا˘˘عإأ

دقف،نابرضضلأ يحب ايعا˘م˘ت˘جأ ا˘ن˘كضسم33 عورضشمب قلع˘ت˘م˘لأ
رييضستلأو ةيقرتلأ نأويد ىلإأ هزاجنإأ دانضسإأ مت هنأاب ريزولأ حضضوأأ
ةنضس نم يناثلأ يثÓثلأ لÓخ لاغضشأ’أ هب تقلطنأو يراقعلأ

’إأ9002 ةنضسل عبأرلأ يثÓثلأ لÓخ هميلضست عقوت عم8002
هميلضست رخأات ىلإأ تدأأ زاجنإ’أ يف أرخأاتو ليقأرع فرع دق هنأأ

ام ءأوضس ايئاهن عورضشملأ لامكإأ مت ثيح0202 ةنضس ةياغ ىلإأ
ميلضست مت امك، ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغضشأأ وأأ ءانبلأ لاغضشأاب قلعت

أوملتضسي مل أديفتضسم063 ىقبتيل،أديفتضسم492ـ ل حيتافملأ
ةينوناقلأ تاقحتضسملأ عفد رخأات ببضسب مهتانكضس حيتافم دعب

.يراقعلأ رييضستلأو ةيقرتلأ نأويد حلاضصم ىوتضسم ىلع
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ىلإا ببسسلا هايملل ةيرئازجلا تعجرأا اميف
ةخسضملل يئابرهكلا كلسسلا يف بطع

نوكتششي رإدوفلب روتيل يح نأكشس
عوبشسأإ نم رثكأل هأيملإ مإدعنإ نم

ةرواجملأ ءايحأ’أ صضعبو رأدوفلب روتيل يح ناكضس يكتضشي
ةدمل ءاملأ نم مهتايفنح فافجو هايملأ مأدعنأ نم ايدانيملأ يحك

عافترأو ةريبك ةاناعم يف مهل ببضست يذلأ رمأ’أ ،ةيلاتتم مايأأ01
لجأأ نم هايملأ دجوت ’ وهف رضشتنملأ ءابولأو تاباضصإ’أ ددع
طبترت يتلأ لامعأ’أو لاغضشأ’أ فلتخمب مايقلأو مهلزانم ريهطت
دأز امو لزنملأ فيظنتو مامحتضس’أو صسبÓملأ ليضسغلاك ءاملاب
ءلم لجأأ نم هايملأ جيراهضص ءأرضشب نومزلم مهنأأ أءوضس رمأ’أ

دوزت يتلأ ةحضضملأ لطعت ببضسب أذهو ةظهاب نامثأاب مهتانأزخ
راضسفتضسÓل انتهج نمو برضشلل ةحلاضصلأ هايملاب ءايحأ’أ كلت

ىوتضسم ى˘ل˘ع مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘ضصتأ عو˘ضضو˘م˘لأ ن˘ع
نأاب انل تدكأأ ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ضسضسؤو˘م
بطع وه يضساضسأ’أ لكضشملأو بطعلأ أذهب ملع ىلع اهحلاضصم
لاضسرإاب تماق دقو  ةخضضملاب صصاخلأ يئابرهكلأ كلضسلأ يف
قاطن نع جراخ رمأ’أ أذه نأ’ زاغلنوضس حلاضصم ىلإأ ةلضسأرم
ةباتك ةياغ ىلإأ نكلو كلضسلأ ديدجت ةيلمعب موقتل هايملأ حلاضصم
كلت ناكضس لأز امو اهلاح ىلع رومأ’أ تلأز ام  رطضسأ’أ هذه
ةحلاضصلأ هايملأ مأدعنأ لكضشم ءأرج نوناعي ةروكذملأ ءايحأ’أ
.يئابولأ فرظلأ أذه يف ةضصاخو برضشلل

MƒQjá aÉQì

ةيرئإزجلإ تأشسشسؤوملل ةمأعلإ ةيلإردفنكلإ
ميقعتلإ تأيلمع نم ةلشسلشس مظنت

ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘˘ن˘˘كل˘˘ل با˘˘ب˘˘ضشلأ بت˘˘كم صسمأأ لوأأ ما˘˘ق
تامامكلأ عيزوتو ميقعت ةيلمعب ةيرئأزجلأ تاضسضسؤوملل

مجحلأ نم م˘ق˘ع˘م˘لأ تأرورا˘قو91 ديفوك نم ة˘ي˘قأو˘لأ
ةدحو ،ةبانع نمأÓل ةيناثلأ ةيروهمجلأ ةدحو ىلع ريبكلأ
ةيئ’ولأ ةيضشتفملأ ،ةبانع روضشاع يديضس ةيندملأ ةيامحلأ
عاطقلأ ،ةبانع لمعلل ةيوهجلأ ةيضشتفملأ ،ةبانع لمعلل
تأردابملأ هذ˘ه تم˘تو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ثلا˘ث˘لأ ير˘ضضح˘لأ
.ناضسنإ’أ قوقح نع عافدلل ةينطولأ ةطبأرلأ ةكراضشمب
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نيدلإ لامج» ةبانع يلإو ناكو
ءاعبرألإ سسمأإ حابسص دقفت «يميرب
نم ديدعلإ ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘لإ ه˘ت˘جر˘خ ي˘ف
عاطقب ةقلعتملإ ةماهلإ عيراسشملإ
تا˘عا˘م˘ج˘˘لإو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأإ
نيوكت ز˘كر˘م رإز ثي˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ

ي˘ف˘ظو˘مو ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘ل˘كسسرو
ينوبلإ ةيدلبب ةيلحملإ تاعامجلإ

لا˘˘˘غ˘˘˘سشألإ تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘يا˘˘˘عو
إدإدع˘ت˘سسإإ ة˘يرا˘ج˘لإ تإز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لإو
ةفئا˘سصلإ ع˘ل˘ط˘م لل˘خ ه˘مل˘ت˘سسإل
ه˘نأا˘ب ي˘لإو˘لإ ن˘ل˘عأإ ثي˘ح ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ
يف يوهجلإ زكرملإ إذه ملتسسيسس

ةيلخ اهتهج نم1202. نإوج رهسش

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل لا˘سصتإلإو مل˘˘عإلإ

يلإو ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لإ لا˘م˘ج تد˘كأإ

دقفت و لمع ةرايزب ماق ةبانع ةيلو

ة˘سصا˘خ˘لإ ع˘يرا˘˘سشم˘˘لإ د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لإإ

نمألإ و ةيلحملإ تاعامجلإ عاطقب

ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ

ةبانع ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘يا˘ع

ةرئإد رقم زاجنإإ عورسشم نم لك

د˘قر˘˘م زا˘˘ج˘˘نإإ عور˘˘سشم و ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ي˘ن˘طو˘لإ ن˘مألإ ةد˘ئا˘ف˘˘ل بإز˘˘ع˘˘ل˘˘ل

زا˘˘ج˘˘نإإ عور˘˘سشم.بر˘˘˘ح يد˘˘˘ي˘˘˘سسب

تاملعتسسلل ةيئلولإ ةح˘ل˘سصم˘لإ

ىوتسسم ىلع و ميرلإ يحب ةماعلإ

عورسشم نياع د˘ق˘ف ي˘نو˘ب˘لإ ة˘يد˘ل˘ب

يمد˘خ˘ت˘سسم ن˘يو˘كت ز˘كر˘م زا˘ج˘نإإ

ىوتسسم ىلع و ةيلحملإ تاعامجلإ

عورسشم دقفت دق˘ف را˘ج˘ح˘لإ ة˘يد˘ل˘ب

ةبانع ةيلول فيسشرألإ زكرم زاجنإإ

بإز˘ع˘ل˘ل د˘قر˘م زا˘˘ج˘˘نإإ عور˘˘سشم و

يلإو نأإ ردجيو .راجحلإ ةرئإد نمأل

ةينإد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب ما˘ق نا˘ك ة˘يلو˘لإ

اهللخ نم دقفت سسمأإ لوإ ةحيبسص

ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فإر˘م ع˘يرا˘سشم

ةيدقفتلإ ةرايزلإ هذه جردنت و ةبانع

و عفدلإ ءاطعإإ ةيجيتإرتسسإ نمسض

تغلب ي˘ت˘لإ ع˘يرا˘سشم˘لإ ثع˘ب ةدا˘عإإ

و ةمدقتم ةجرد اهب زاجنإلإ ةبسسن

ءاهتنلإ ىلع اهب لاغسشلإ تفراسش

ل˘˘ب˘˘ق دو˘˘كر تفر˘˘ع د˘˘ق تنا˘˘˘ك و،

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘مد˘خ˘˘لإ ز˘˘ي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو

ثيح ةقلاع تناك ليومت لكاسشم

لك لح ىلع ةيلولإ يلإو فكع

هذه لثم اهتهجإو يتلإ لكاسشملإ

تاميلعت ىط˘عأإ ثي˘ح ع˘يرا˘سشم˘لإ

ةرور˘˘˘˘سضب ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘مرا˘˘˘˘سص

ع˘˘سضو و لا˘˘غ˘˘سشألإ لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسإ

هذ˘ه ع˘سضو˘ل ةر˘ي˘خألإ تا˘˘سسم˘˘ل˘˘لإ

زيح ة˘ما˘ه˘لإ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ق˘فإر˘م˘لإ

ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسلإ ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لإ

عورسشم دقف˘ت م˘ت ثي˘ح .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإإ

بئإرسضلإ زكرم زاجنإإ عورسشم و

رقم ءاهنإإ لاغسشأإ ةنياعم و ةبانع

ىسضر˘م˘لإ لا˘ف˘طألإ لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ رإد

.ةبانعب «لمأإ»

    ةطرسشلا تاوق اهب تماق ةقّرفتم تاّيلمع يف

نيمرجملإ نم ددع ىلع ضضبقلإ ءاقلإإ
 تاعونمملإ نم ةّيمك زجحو

ةيئلولإ ةحلسصملل ةعباتلإ ةيئاسضقلإ تاسضيوفتلإ ةقرف تقلأإ

اسصخسش42 ىلع سضبقلإ ةبانع ةيلو نمأاب ةيئاسضقلإ ةطرسشلل
نع تايلمعلإ تءاجو ماكحألإو رمإوألإ نم ديدعلإ ثحبّ لحم
رفتملإ تلخّدتلإ نم ةعومجم قيرط

ّ
تماق يتلإ تافيقوتلإو ةق

ميلقإإ لخإد مرسصنملإ ربمفون رهسش للخ ةينعملإ حلاسصملإ اهب

حوإرتت هنع اثوحبم42 فيقوت نع رفسسأإ اّمم ،اهسصاسصتخإ

ّلحمو ايئاسضق نوقوبسسم مهو ةنسس26 و91 نيب ام مهرامعأإ
ماكحألإو رمإوألإ نم ديدعلإ بجومب ةلإدعلإ فرط نم ثحب
ةمزللإ ةي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ ة˘فا˘ك ذا˘خّ̆تإ ّم˘ت ن˘يأإ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ

ةبوسسنملإ مهتلاب مهتعباتمل ةينهملإ تاهجلإ ىلإإ مهليوحتو
نيوكت ةيانج باكترإ اهنم ركذن ةفلتخم اياسضق نع ،مهيلإإ

عم رّوزملإ لامعتسسإو ريوزتلإ ،ةقرسسلإ سضرغب رإرسشأإ ةيعمج
فورظب ةنرتقملإ ةقرسسلإ ةيانج باكترإ بناج ىلإإ ةنامألإ ةنايخ
فيكلاب ةيعرسشلإ ريغ ةرجاتملإ ،فنعلإ لامعتسساب ددعتلإو لّيللإ
اياسضق يف مهنع ثوحبم طّروت عم لايتحلإو بسصنلإ ،جلاعملإ
بيرهت عم يدمعلإ لتقلإ ةلواحمو يدمعلإ حرجلإو برسضلإ
تإرّدخملل عيبلإ دسصق ءإرسشو ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘حو ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لإ
ةطرسشلإ تإوق تّنكمت رخآإ قايسس يفو ،ةعورسشم ريغ ةقيرطب
نم غلبي ايئاسضق قوبسسم فيقوت نم راجحلإ ةرئإد نمأل ةعباتلإ

تإرثؤوملإ لقنو ةزايح ةيسضقل هباكترإ هبتسشي ةنسس75 رمعلإ

نم اسسوله˘م ا˘سصر˘ق94 زجح عم ةرجاتملإ سضرغ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ
بناج ىلإإ هتزوحب ةطرسشلإ تإوق اهتطبسض عإونألإ فلتخم
ىلع موقتل ،جيورتلإ تإدئاع نم ربتعم يلام غلبم عاجرتسسإ
ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك ذاخّ̆تا˘ب ةّ̆سصت˘خ˘م˘لإ ح˘لا˘سصم˘لإ ا˘هر˘ثإإ
نمألإ حلاسصمّ نأإ ةراسشإلإ ردجت ،هيف هبتسشملإ قح يف ةمزللإ
نم ةريخألإ ةنوآلإ للخ اهرودب تحجن دق عسساتلإ يرسضحلإ

ةنسس03و12 نيب ام مهرامعأإ حوإرتت اسصخسش31ـ ب ةحاطإلإ

لجأإ نم سصاخسشأإ50 مهنيب نم ةفلتخم اياسضق يف مهيف هبتسشم
،ريبكلإ مجحلإ نم حلسس زجح عم ماعلإ قيرطلإ يف ةرجاسشملإ
يف امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقوت نم كلذك تّنكمت نيح يف

لجأإ نم سصاخسشأإ3 ىلع سضبقلإ ءاقلإإو ةلاقن فتإوه ةقرسس
ر˘ث˘ع ن˘ي˘سصخ˘سشو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإو تإرد˘خ˘م˘لإ ةزا˘ي˘˘ح

فويسس40 و ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأإ90 ىلع امهتزوحب
راطإإ نمسض جردني ام وهو ،يديلقت عنسص نم مجحلإ ةريبك
ىلع راسصحلإ ديدسشت ةيرسضحلإ طاسسوألإ يف ةميرجلإ ةبراحم

.نيمرجملإ

hd«ó S°Ñà»

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةيريدم بسسح

تافلم ضسردت ةيئلولإ ةينقتلإ ةنجللإ
قئإرحلإ نم نيررسضتملإ لحنلإ يبرم

نع ةبانع ةيلول ةيفيرلإ ةيمنتلإو ةحلفلإ ةيريدم تنلعأإ
لحنلإ يبرم تافلمل سسمأإ ةيئلولإ ةينقتلإ ةنجللإ ةسسإرد
˘˘مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لإ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لإ ق˘˘˘ئإر˘˘˘ح ن˘˘˘م ن˘˘˘يرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لإ

قطان˘م˘لا˘ب ل˘ح˘ن˘لإ ي˘بر˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لإ نا˘كو.0202/9102
للخ ةحداف رئاسسخ إودبكت ةبانع تايدلب نم ديدعلاب ةيباغلإ
تإراتكه ى˘ل˘ع تتأإ ي˘ت˘لإ ق˘ئإر˘ح˘لإ ءإر˘ج طرا˘ف˘لإ م˘سسو˘م˘لإ

يد˘يإر˘سس ن˘م ل˘ك تا˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘تا˘ب˘ن˘لإ ءا˘ط˘غ˘لإ ن˘م ة˘ع˘˘سسإو
ةيريدمل نايب نلعأإ ددسصلإ إذه يفو بنعلإ دإوو يبياطسشو
ميظنت ةحلسصم سسؤورت نع ةبانع ةيلول ةيحلفلإ حلاسصملإ
ةيحلفلإ حلاسصملإ ريدم نع ةباين ينقتلإ معدلإو جاتنإلإ
سسيئر نم لك روسضحب ،ةيئلولإ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ عا˘م˘ت˘جإإ
يحلفلإ نواعتلل يوهجلإ قودنسصلإ ريدم و ةيحلفلإ ةفرغلإ

ةلثمم ،ةيفيرلإ ةيمنتلإو ةحلفلل يوهجلإ كنبلإ ةلثمم و
ةعباتمو ةجمربلإ ةيريدم ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لإ درإو˘م˘لإ ة˘ير˘يد˘م
ماسسقألإو حلاسصملإ ءاسسؤور ,ةعإرزلإ يف نإريبخلإ ,ةينإزيملإ
ينطولإ داحتلل يئلولإ ن˘ي˘مألإ بئا˘ن ,ة˘ي˘حل˘ف˘لإ ة˘ي˘عر˘ف˘لإ
ةسسإرد لوح لمعلإ ةسسلج تروحمت و نييرئإزجلإ نيحلفلل
تافلم ةسسإرد و يحلفلإ معدلإ جمانرب يف طإرخنإلإ تافلم
ر˘ي˘ط˘ق˘ت˘لا˘ب ي˘ق˘سسلإ م˘عد تا˘ف˘ل˘م ة˘سسإرد و ةد˘˘م˘˘سسألإ م˘˘عد

تافلم ةسسإرد و1202/0202 مسسومل ةيعانسصلإ مطامطلل
ىلإإ كلذك قرطتلإ ردسصملإ بسسحب مت امك .ةقيمع رابأإ رفح
ديسسجت ىلع ديكأاتلإ عم يتيزلإ مجلسسلإ ةعإرز عورسشم

0202/1202 يحلفلإ مسسوملإ مسسرب ةرطسسملإ فإدهألإ
ةسصاخلإو قئإرحلإ سضيوعت تافلم ةسسإرد و ةبانع ةيلوب
طرافلإ مسسوملإ للخ نيررسضتملإ لحنلإ ةبعسش يبرمب

9102/0202.
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

6516ددعلا0202 ربمسسيد30 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

يفظوم نيومتل يوهجلا زكرملا مÓتسسإا دعوم نع سسمأا نيدلا لامج يميرب ةبانع ةي’ول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا نلعأا
.ةي’ولا يلاو بسسحب ماهلا قفرملا اذه ميلسستل دح ىسصقأاك لبقملا ناوج رهسش دعوم ىلع ددسش ثيح ينوبلا ةيدلبب ةيلحملا تاعامجلا

:فسشكي.. «نيدلا لامج يميرب» ةي’ولا يلاو

1202 نإوج ينوبلإ ةيدلبب ةيلحملإ تاعامجلإ يفظوم نيوكت زكرم ميلسست

 ءارمحلا موحللا نم غلك623 زجح مت

ةرطنقلاب تاقرطلاب يسشإوملل يعرسشلإ ريغ حبذلإ ةرهاظ ىلع برحلإ نلعي كردلإ
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ينطولإ كردلإ حلاسصم تعرسش

سسمأإ ةبانعب رام˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ة˘˘ع˘˘سسإو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ع˘˘˘برألإ

ةسصتخملإ تاهجلإ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

يعرسشلإ ريغ حبذلإ ةرهاظ ةبراحمل

يمومعلإ قير˘ط˘لا˘ب مو˘ح˘ل˘لإ ع˘ي˘بو

ةيدلبلاب ءاي˘حأإ ةد˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

كلذو ةر˘ط˘ن˘ق˘˘لإ ي˘˘ح رإر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

نم كلهتسسملإ ةحسص ىلع ظافحلل

يأإ طابحإإو ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ تا˘م˘م˘سست˘لإ

موحللإ قيوسست يف سشغلإ نم عون

.ةيحسصلإ ريغو ردسصملإ ةلوهجم

ةرا˘ج˘ت˘لإ ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘˘ب بسسحو

ةي˘ل˘م˘ع لل˘خ ه˘نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

ماق0202 ربمسسيد2 موي ةيعون

ىوتسسم ىلع سشغلإ عمق نإوعأإ اهب

ة˘ق˘فر˘ب را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘سس ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لإ
ةقرف ءاسضعأإو ةيرطيب˘لإ ة˘سشت˘ف˘م˘لإ

ديزأإ فلتإإو  زجحب ينطولإ كردلإ

˘مو˘ح˘ل˘لإ ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘˘ك623 نم

ى˘ل˘ع عا˘ب˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لإ ءإر˘˘م˘˘ح˘˘لإ

ريغ فورظ يف يمومعلإ قيرطلإ

نمو . ةفاظنلإ اهيف مدعنت ةيحسص

تإذ تما˘˘˘ق نو˘˘˘كت نأإ ح˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘˘لإ

رسضحم ريرحتب تماق دق حلاسصملإ

ةبسصقملإ بحاسص قح يف ةفلاخم

ىلع دعب اميف هليوحتل ةيعرسش ريغ

ىدل ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ

لسصتم قايسس يفو راجحلإ ةمكحم

ةراجتلإ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ل˘سصإو˘ت

ىوتسسم ىلع ةي˘با˘قر˘لإ ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع

تابسصقملإو ةيرا˘ج˘ت˘لإ تل˘ح˘م˘لإ

را˘ج˘ح˘لإو را˘م˘ع يد˘ي˘سس ن˘م إءد˘˘ب

ة˘مل˘سسو ة˘ح˘سص ة˘يا˘م˘˘ح سضر˘˘غ˘˘ب

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو كل˘ه˘ت˘سسم˘لإ

سصاسصتخإلإ ميلقإإ ةينمألإ ةزهجألإ

ةيريدمل نيعبا˘ت˘لإ ة˘با˘قر˘لإ نإو˘عأإو

.ةيحلفلإ حلاسصملإ

 ةي’ولل ةراجتلا ةيريدم بسسح

يحسصلإ رجحلإ نم نيررسضتملإ راجتلإ نوعط عإديإل لجأإ رخآإ ربمسسيد51
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ةيلول ةراج˘ت˘لإ ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأإ

ن˘˘ه˘˘م˘˘لإ با˘˘ح˘˘سصأإ سسمأإ ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

سسوريف ةحئاج راثأإ نم ةررسضتملإ

رخأإ ربمسسيد51 خيرات نأإ انوروك

ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب نو˘˘ع˘˘ط˘˘لإ عإد˘˘يإل ل˘˘جأإ

تل˘ح˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لإ ة˘˘ط˘˘سشنأل˘˘ل

،ةيديلقتلإ تايول˘ح˘لإو تا˘ب˘طر˘م˘لإ

تإز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لإ ،ة˘يذ˘حألإو ة˘˘سسب˘˘لألإ

تإودألإو ةيلزنمورهكلإ تإودألإو

ة˘سشم˘˘قألإو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ ي˘˘نإوألإو
ةبسسنلابو تاجوسسنملإو ةطايخلإو
،تل˘ف˘˘ح˘˘لإ تا˘˘عا˘˘ق تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
، تانرتنألإ ، باعلألإو ةسضايرلإو
بسسحو ةقلحلإو ةعاق ،تامامحلإ
اهت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م˘لإ نا˘ي˘ب˘لإ
كلذ هنإاف كوبسسيافلإ ربع ةيمسسرلإ
سصوسصن˘لإ ما˘كحأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘تأا˘ي
رإر˘ق˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لإ

ربمتبسس21 يف كرتسشملإ يرإزولإ

تايمكل ددحملإ لد˘ع˘م˘لإ0202

خرؤوملإ يذيفنتلإ موسسرملإ قيبطت

حنم نمسضتملإ ة˘ي˘ل˘يو˘ج03 يف

با˘ح˘سصأإ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘لا˘م ةد˘عا˘˘سسم

ةحئاج راثأإ نم ةررسضتملإ نهملإ

د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لإ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

415 م˘قر ة˘يرإزو˘لإ ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لإو

0202 ربمفون42 يف ةخرؤوملإ

ةيلاملإ ةدعاسسم˘لإ ح˘ن˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ

نهم˘لإ با˘ح˘سصأإ ةد˘ئا˘ف˘ل ةدد˘ح˘م˘لإ

سسوريف ةحئاج راثأإ نم ةررسضتملإ

ربمسسيد51 خيرات نأإ91 ديفوك
ةبسسنلاب نوعطلإ عإديإل لجأإ رخإ
تل˘ح˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لإ ة˘˘ط˘˘سشنأل˘˘ل
،ةيديلقتلإ تايول˘ح˘لإو تا˘ب˘طر˘م˘لإ
تإز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لإ ،ة˘يذ˘حألإو ة˘˘سسب˘˘لألإ

تإودألإو ةيلزنمورهكلإ تإودألإو
ة˘سشم˘˘قألإو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ ي˘˘نإوألإو
ةبسسنلابو تاجوسسنملإو ةطايخلإو
،تل˘ف˘˘ح˘˘لإ تا˘˘عا˘˘ق تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
، تانرتنألإ ، باعلألإو ةسضايرلإو
.ةقلحلإو ةعاق ،تامامحلإ

 نيهمتلاو ينهملا نيوكتلل ةيئ’ولا ةيريدملا بسسح

لبقملإ يفناج91/02/12 مايأإ ينهملإ نيوكتلإ يف نيبغإرلإ تاناحتمإإ ءإرجإإ
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ءإرجإإ ميظنت فانئتسسإإ راطإإ يف

تا˘نا˘ح˘ت˘مإل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ةرود˘˘لإ

يتلإو0202 نإوج ةرود ةينهملإ

ي˘ح˘˘سصلإ ع˘˘سضو˘˘لإ ءإر˘˘ج تف˘˘قو˘˘ت

سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت˘ب دل˘ب˘˘ل˘˘ل

ةيرإزولإ ةميلعتل˘ل إر˘ظ˘نو ا˘نورو˘ك

هذه ميظنت فانئتسسإإ يسضتقت يتلإ

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإإ ع˘˘م ةرود˘˘لإ

تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسإإو تل˘ي˘ج˘سست˘˘لإ

طرافلإ ربمفون8 نم نيحسشرتملإ

0202 رب˘م˘سسيد91 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإإ

مايأإ تاناحتمإلإ هذه مظنت نأإ ىلع

ىلع0202 يفناج12/02/91/

ةدئافل ن˘طو˘لإ بإر˘ت ل˘ك ىو˘ت˘سسم
ىدحإإ ىلع لوسصحلإ يف نيبغإرلإ
ةداهسش رإرغ ىلع ةلودلإ تإداهسش
ةداهسش ،كونبلإ يف ةينهملإ ةيلهألإ
،تانيمأا˘ت˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لإ ة˘ي˘ل˘هألإ
تاينقت يف ةينهملإ ةيلهألإ ةداهسش
ةينهملإ ةيلهألإ ةداهسش ،ةبسساحملإ

بسسحو . نو˘نا˘ق˘لإو دا˘سصت˘قإلإ ي˘ف

نيوكتلل ةي˘ئلو˘لإ ة˘ير˘يد˘م˘لإ نا˘ي˘ب

ةبانع ةيلول نيي˘ن˘ه˘م˘لإ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإو

ةحوتفم تليجسستلإ ةرتف نإاف سسمأإ

0202 رب˘م˘سسيد91 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإإ

نإاف ليجسست˘لإ قو˘ق˘ح˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو

فيلاكت يف نومهاسسي نيحسشرتملإ

جد009 غلبمب ةينهملإ تاناحتمإلإ

ى˘لإإ ع˘فد˘ت ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لإ قو˘˘ق˘˘ح˘˘ك

ينطولإ زكرملل يديربلإ باسسحلإ

نع نيينهملإ مي˘ل˘ع˘ت˘لإو ن˘يو˘كت˘ل˘ل

ة˘يد˘ير˘ب ة˘لإو˘˘ح ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب

ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م بح˘˘سست

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لإو ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لإ

ه˘تا˘ه ة˘م˘ي˘سسق ق˘فر˘تو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لإ

متيسس امك حسشرتملإ فلمب ةلإوحلإ

متي نيذلإ ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لإ ءا˘عد˘ت˘سسإإ

ةمانزر كلذك مهل ملسستو مهلوبق

ميدقت عم ينمزلإ تيقوتلإ عيزوت

خيراتو نيحسشرتملل ةيوهلإ ةقاطب

ةياغ ىلإإ91 نم تاناحتمإلإ ءإرجإإ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

65169ددعلا0202 ربمسسيد30 سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com

رودصصلإ جلثي نكصسلإ ريزو

هحلاسصم نأا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو دكأا
ىلع فرسشملا يراقعلا يقرملل تاراذعإا تهجو
ةيدلبب امعدم ايوقرت انكسس051 عورسشم زاجنإا

يتلا لاغسشأ’ا رخأات ببسسب ،ةنيطنسسقب دايز نب
دعوم نم طقف رهسش لبق ةئملاب08 ةبسسن قفت مل
.هيلع قفتملا ميلسستلا

يفلاخم دصض ةفلاخم087
لÓخ يحصصلإ رجحلإ ريبإدت

ةملاقب اموي91

ةملاقب  ةي’و نمأاب  مÓعإ’ا ةيلخ ةسسيئر تفسشك
مارتحا مدعب ةسصاخ ةفلاخم087  ليجسست نع،
91 دي˘فو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإاو ر˘ي˘باد˘ت

ةياغ ىلإا01-11-0202 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
31و ةراي˘سس311 ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك،0202-11-92
نع ةرداسصلا تاميلعتلل اقفو كلذو ةيران ةجارد
ةحفاكملاو ةياقولا تاءارجإا لوح  ةي’ولا يلاو

ةياغ ىلإا ءاسسم ةنماثلا نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
تاءار˘جإ’ا هذ˘ه تل˘م˘سش  د˘قو، ا˘حا˘ب˘سص ة˘سسما˘خ˘˘لا
ةي’و نمأ’ ةعباتلا ةي’ولا تايدلب لك  ةيئاقولا

طسسو ينطولا نمأ’ا تاوق ترسشتنا ثيح،  ةملاق
عدرل تاقرطلا ربعو ةماعلا تاحاسسلاو ءايحأ’ا

هذه يتأاتو، يحسصلا رجحلا تاءارجإا يفلاخم لك
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘˘لا تفر˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب تاءار˘˘جإ’ا
دد˘ع ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘˘ه˘˘سش
ديقت مدع  ة˘ج˘ي˘ت˘ن، ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا
ىود˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ةسصاخ دعابت˘لاو ة˘ما˘م˘ك˘لا ءاد˘ترا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

.يرسضحلا لقنلا تÓفاحو ، ةيبعسشلا قاوسسأ’اب

شسنوتب ةعإذإإ ةريدم فاقيإإ ،ششيجلإ لخدتل ةوعد دعب
فا˘˘ق˘˘يإا (ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر) ة˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإ’ا ترر˘˘˘ق
ريدمو ةيموكح ةعاذإا ةريدم نم لك عم قيقحتلاو
موي تثب جمانرب نم ةقلح يمدقمو اهيف جماربلا
ضضفل ضشي˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘ل ةو˘عد تن˘م˘سضتو ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
لود برا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘ع ادا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا ،تا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ع’ا
ة˘جو˘م ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا ذ˘˘ن˘˘م ،ضسنو˘˘ت د˘˘ه˘˘سشتو.ىر˘˘خأا
؛ةقاطلا جاتنإا عقاوم مامأا تاماسصتعاو تاجاجتحا

ة˘˘عاذإا تث˘˘بو.خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘ب دوز˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ط˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘م
يأار˘˘لاو يأار˘˘لا» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح ر˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسن˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘خد˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ىلإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تقر˘˘ط˘˘ت ،«ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىلإا ضشا˘ق˘ن˘لا رو˘ط˘تو ،تا˘ما˘سصت˘ع’ا ضضف˘ل ضشي˘ج˘˘لا

براجت ىلع ادامتعا ،يركسسع لخدتل ةوعدلا دح
ترسشن ،ةيعاذإ’ا ةقلحلا ىلإا ةفاسضإاو.ىرخأا لود
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع ةن˘يود˘ت ر˘ي˘ت˘سسن˘م˘لا ة˘عاذإا

.«؟دÓبلا ذاقنإ’ يركسسع لخدت دسض وأا عم متنأا له» يلاتلا لاؤوسسلا اهيعباتم ىلع اهيف تحرط كوبسسيف يف

ايقيرفإإ يف نيجإرد01 نصسحأإ نمصض يرئإزج
،ي˘ق˘ي˘قر ف˘سسو˘˘ي ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جارد˘˘لا ر˘˘ي˘˘ت˘˘خا

ةراقلا يف نيجارد ةرسشع لسضفأا ةمئاق نمسض
يقيقر ضسفانت˘ي˘سسو،0202 ةنسسل ةيق˘ير˘فإ’ا

جارد لسضفأا ةزئاج ىلع نيحسشرملا يقاب عم
اثلاث لح دق يرئازجلا لطبلا ناكو.يقيرفإا

9102  ما˘ع ي˘ق˘ير˘فإا جارد ن˘سسحأا ةز˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ف
ليراد ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا جارد˘لا ا˘ه˘ب جو˘ت ي˘ت˘لا
يف تف’ لكسشب رئازجلا لثمم قلأاتو.يابميا
» ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق0202 ةنسس
نم ةسسماخلا ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب زا˘ف ثي˘ح91-ديفوك
ا˘م˘ك.نو˘با˘غ˘لا˘ب و˘غ˘نو˘ب ا˘سسي˘مإا لا˘ك˘ي˘بور˘˘ت ةرود

ماعلا بيترتلا يف ةعبارلا  ةبترملا يف  لح
نادرو˘ج  ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘ه˘ب˘ق˘ل˘ب جو˘ت ي˘ت˘لا ةرود˘ل˘˘ل
نع نÓعإ’ا متيسسو.يناوث6 قرافب روسسافول
.يراجلا ربمسسيد61  موي ةزئاجلاب زئافلا مسسإا

 ةريخألإ انودإرام ةيصصو
ةيناطيربلا «روريم يليد» ةفيحسص تفسشك
مدقلا ةرك ةروطسسأ’ ةريخأ’ا ةلاسسرلا نع
ةف˘ي˘ح˘سصل˘ل ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأاو.ا˘نودارا˘م و˘غ˘ي˘يد
ة˘لا˘سسر ي˘ف بل˘ط ل˘حار˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ي˘ف˘ح˘سصلا ا˘ه˘˘ف˘˘سشك ة˘˘ي˘˘تو˘˘سص
يكيرمأا ةسشدرد جمانرب يف اروتنيف ضسيول
،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘ت˘˘ق˘˘يد˘˘سص جوز ن˘˘م بل˘˘ط ه˘˘˘نأا

ه˘˘ن˘˘با˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هإ’ا اد˘˘˘ي˘˘˘جوأا ا˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ف
ىعدي يذلا تاونسس عبسس غلابلا «انودارام»
و˘غ˘ي˘يد ىسصوأا ا˘˘م˘˘ك.«ود˘˘نا˘˘نر˘˘ف و˘˘ت˘˘ي˘˘ج˘˘يد»
:Ó˘˘ئا˘˘ق ،ه˘˘ن˘˘بإا ةد˘˘لاو جوز يذ˘˘لا ا˘˘نودارا˘˘˘م
ىهاسُضي ’ يذلا يكÓمب نتعاو اهب نتعا»
ىلوأ’ا هتجوز نم انينايجو املد هاتنبا مه ،لافطأا ةسسمخ لحارلا مجنلا بجنأاو. «ائيسش هلامج يف
نم هبجنأا يذلا وتيجيد انودارام ىدلو.4002 ىتحو4891 نم اهجوزت يتلاو نافÓيف ايدولك ةديحولاو
.اناجو روينوج وغييد ىلإا ةفاسضإ’اب،3102 ماع يف اكينوريف

اهتداع ىلإإ ةمير تداع
ةميدقلإ

ةي’وب نيبراسضملا وا راجتلا ضضعب ببسست
داوملا ضضعب باهتلاو ءÓغ يف ،ةنيطنسسق
مايأ’ا لÓخ اعافترا تدهسش يتلا ةيئاذغلا
ن˘ئا˘ج˘ع˘لا رار˘غ ىل˘ع ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا

م˘ي˘ق˘ب كلذو ،ةد˘ئا˘م˘لا تيزو تا˘ي˘لو˘ق˘ب˘لاو
،رتللاو مارغوليك˘ل˘ل ارا˘ن˘يد02 ىلإا ل˘˘˘˘سصت
اهعجرأاو د˘ي˘م˘سسلا ا˘سضيأا تل˘م˘سش ةدا˘يز ي˘هو
ةئ˘طا˘خ تا˘مو˘ل˘ع˘م جاور ىلإا را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا

داو˘م˘لا ضضع˘˘ب ن˘˘ع م˘˘عد˘˘لا ع˘˘فر بر˘˘ق ن˘˘ع
.كÓهتسس’ا ةعسساو

لاقلا ووليقلا
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رخآأ» ـل «ينيدوأأ كÓب» فصشكو

ع˘˘با˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غألأ نأأ «ة˘˘˘عا˘˘˘صس

«DUOLC»«عاقيإأ و˘هو«دولك

ع˘با˘ط˘لأ ن˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب صسي˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ
يذلأ نانفلأ هيدؤوي يذلأ يقيصسوملأ
لمحت ةمغنو ةصصاخلأ هتصسمل عصضي
جأر˘خإأو ر˘يو˘صصت˘ب ما˘˘قو ،ه˘˘ت˘˘م˘˘صصب
نا˘ج˘مو˘˘ب م˘˘ث˘˘ي˘˘ه با˘˘صشلأ بي˘˘ل˘˘كلأ

BH»وMTH مث˘ي˘ه ـب فور˘ع˘م˘لأ

DORP»ويدتصسأأ يف هليجصست متو

«DROCER ABROHG»
ثدحتيو ،«ةبرغ˘لأ ي˘ل˘ع» ه˘ب˘حا˘صصل
نع ةينغألأ هذه يف «ينيدوأأ كÓب»
،ةايحلأ يف هفداصص ام نعو هصسفن
لا˘م˘˘عألأ رأد˘˘صصإأ «كÓ˘˘ب» ل˘˘صصأوو
ةينغأأ يف أرخؤوم كراصش ثيح ةينفلأ

«ADIV AM»كأأ» نصسحم ةقفر

نانفلل ديدجلأ موبلألأ يف «صسأأ مأأ

«UONIM STF»ـل قبصس يتلأو

لماك نع تثدحت نأأو «ةعاصس رخآأ»
ديدعلأ لبق نم ردصصأأو ،اهليصصافت
تلا˘ن ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘خألأ ي˘˘نا˘˘غألأ ن˘˘م
،«نيز˘ح» رأر˘غ ى˘ل˘ع أر˘ي˘ب˘ك ىد˘صص
يناغأأ ىلإأ ةفاصضإأ ،«اصشتافل يبانع»
ةنصس نم رثكأأ لبق اهردصصأأ ىرخأأ

،«وا˘عا˘˘ب» ،«ا˘˘ما˘˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘عدأ» ل˘˘ث˘˘م

كÓب» ىقبيو ،«ىحصصن ينوتيبح»
نيذ˘لأ ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م «ي˘ن˘يدوأأ
ةدايزف مهتا˘عأد˘بإأ عو˘ن˘ت˘ب نوز˘ي˘م˘ت˘ي

ةريبك ةيبعصش كلمي هنإاف ءانغلأ ىلع
ل˘ي˘ث˘م˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ها˘˘كف˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
دعبف يحرصسملأ ىتحو ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘صسلأ
رأونلأ فيصصر» ةيحرصسم يف هزورب
نو˘كي نأأ ع˘قو˘˘ت˘˘ي˘˘ف «صشبوا˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
ىر˘˘خأأ تا˘˘ي˘˘حر˘˘صسم ي˘˘˘ف أر˘˘˘صضا˘˘˘ح
 .Óبقتصسم
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ناجر˘ه˘م م˘ي˘كح˘ت ة˘ن˘ج˘ل تف˘صشك
ي˘لود˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘بأو˘ب˘˘لأ
يف ةزئافلأ مÓفألأ ةيوه نع ريصصقلأ
تراتخأ نأأ دعب ربمفون رهصش ةرود

61 ةمئأدلأ رايتخلأو ءاقتنلأ ةنجل

،زئأوجلأ ىلع صسفانتلأ لجأأ نم امليف

11 ةكراصشم ةع˘ب˘ط˘لأ هذ˘ه تفر˘عو

ـب تكراصش يتلأ رئأزجلأ يهو ةلود

،ايبيلو لاغتربلأ ىلإأ ةفاصضإأ ،مÓفأأ5
،برغملأ ،رصصم ،نانبل ،صسنوت ،نأريإأ
رفظو ،ايكرتو نامع ةنطلصس ،قأرعلأ
م˘ير˘ك جأر˘خإأ ن˘˘م «ن˘˘ح˘˘صش» م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
،ةيبهذلأ ةزئاجلاب نانبل نم ينابحر
«ةطرصشلأ دصض ةرخصص» مليف لانو
رئأزجلأ نم ينأودج ليبن جأرخإأ نم
ةز˘ئا˘˘ج˘˘لأ ا˘˘مأأ ،ة˘˘ي˘˘صضف˘˘لأ ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ
مليف بيصصن نم تناكف ةيزنوربلأ

صسنوي جأرخإأ نم «emsI فوصص»
تفصشك امك ،صسنوت نم ةريجح نب
ة˘م˘ئأد˘لأ ة˘ي˘لود˘لأ م˘ي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘˘ل

بي˘˘ع˘˘صشو˘˘بأأ رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘ب

نم لكو برغملأ نم يدوعصسملأ

و صسنوت نم يصسلبأرط نأورم ديصسلأ

رئأزجلأ نم حبأرب نيدلأ رون ديصسلأ

رفظ يتلأ ميكحتلأ ةنجل ةزئاج نع

ةفيطل جأرخإأ نم «ةفرغلأ» مليف اهب

قلعتي اميف امأأ ،لاغتربلأ نم ديعصس

مليف بيصصن نم تناكف تاهيونتلاب

ةز˘يو˘ل جأر˘خإأ ن˘م «ي˘تءأر˘ب م˘ت˘ل˘ت˘ق»

طخلأ» م˘ل˘ي˘فو ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م يردا˘ق

نيكم˘غ م˘صسا˘ق جأر˘خإأ ن˘م «ر˘م˘حألأ

ميظ˘ن˘ت ة˘ئ˘ي˘ه تن˘ل˘عأأو ،قأر˘ع˘لأ ن˘م

يلودلأ ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘بأو˘ب˘لأ نا˘جر˘ه˘م

» م˘ل˘ي˘ف زو˘ف ن˘ع ر˘ي˘صصق˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘ل˘˘ل

جأرخإأ نم » ليحتصسملأ دصض ةكرعم

ةزئاجب رئأزجلأ نم ةطروغوي ملاح

با˘صست˘حأ د˘ع˘ب ىر˘ب˘كلأ رو˘ه˘م˘ج˘˘لأ
و ناجرهملأ ةحفصص ىلع تاباجعإلأ

بوتويلأ ةانق و ناجرهملأ ةعومجم
ريدم حرصصو ،ناجرهملا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ

ريدوخلب ليلد ناجرهملأ صسصسؤومو
تاحفصصتلأ ن˘م ر˘ي˘ب˘كلأ دد˘ع˘لأ ن˘ع
برا˘ق يذ˘لأ نا˘جر˘ه˘م˘لأ ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصل
ر˘ه˘صش ي˘ف ةرا˘يز نو˘ي˘ل˘˘م ف˘˘صصن˘˘لأ
مÓ˘فألأ ىو˘ت˘صسم نأأ د˘كأأو ر˘ب˘م˘فو˘ن
ناك ةنماثلأ ةعبطلأ يف ةكراصشملأ

رورم عم ريبك نصسحت دجويو أديج
و ءاقتنلأ ةنجلف ريكذتلل ،تأرودلأ
اهصسأأرتت ةمئأد˘لأ ة˘ي˘لود˘لأ را˘ي˘ت˘خإلأ
نم يماجعلأ ةرهزلأ ةمطاف ةديصسلأ
نب دمحم ديصسلأ اهؤواصضعأأ و رئأزجلأ
و نامع ةنطلصس نم يدنكلأ ناملصس
قراط و نأريإأ نم دجاصس يواب بيبح
ىملصس ةصسنآلأ و قأرعلأ نم ركاصش
نم رصصن ءÓعو نأدوصسلأ نم رونلأ

نم ليعامصسإأ ناهيج ةصسنآلأ و رصصم
برغملأ نم دهاجم دمحم و صسنوت
.اصسنرف نم دنأرغ صساموت و

 «بوتويلا» يف ةيمشسرلا هتانق ربع

«INIDUO KCALB»بيلك قلطي «YAW ENO»

 ريشصقلا مليفلل يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم يف نيتزئاج دشصحت رئازجلا

 روهمجلأ ةزئاج لاني «ليحتسسملأ دسض ةكرعم»و ةسضفلاب جوتي «ةطرسشلأ دسض ةخرسص»
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دو˘ق˘ع مأر˘˘بإأ ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ مو˘˘ي م˘˘ت

حراصسم ةينامث يريدم عم ةعاجنلأ

ر˘˘يد˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج

،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ حر˘˘صسم˘˘لأ

«ءاير˘كز يد˘ف˘م» ة˘فا˘ق˘ّث˘لأ ر˘صصق˘ب

ةفاقّثلأ ةريزو روصضحب ،ةمصصاعلاب

راطإأ يف ،ةدود نب ةكيلم ،نونفلأو

،حراصسملل نصسحلأ ريصسلأ نامصض

دقع لخديو ،ةرأزولل نايب بصسح

ريصسلأ نام˘صض را˘طإأ ي˘ف ة˘عا˘ج˘ّن˘لأ

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ حرا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ن˘˘صسح˘˘لأ

رب˘كأأ ة˘عا˘ج˘نو ة˘ي˘فا˘ف˘صش ءا˘ف˘صضإأو

،ي˘ن˘ف˘لأو يرأدإلأ ر˘ي˘ي˘صست˘لأ ى˘ل˘˘ع

اهب مزتلي يتلأ فأدهألأ دّدحُي ثيح

ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ور˘˘يد˘˘م

امك ،ةنّيعم لاجآأ قفو اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب

،م˘ه˘ئأدأل م˘ي˘ي˘ق˘ت م˘ّل˘˘صس ن˘˘ّم˘˘صضت˘˘ي

د˘˘ق˘˘ع ةد˘˘˘م ،نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ تأذ بصسح

ءاصسرإأ» ىلأ فدهي يذلأ ،ةعاجّنلأ

تا˘صسصسؤو˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘م˘˘كو˘˘ح

ةّيلا˘ع˘ف˘لأ ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘ب ة˘ّي˘حر˘صسم˘لأ

ديدجّتلل نيلباق نيماع ،«ةوجرملأ

م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م خ˘˘صسف˘˘لأ وأأ

ةينأزيم ةاعأرم هيف مت ،رمتصسملأ

ددعو ةصسصسؤوملأ ةيمدقأأو عقومو

مهأأو ةقطنملأ ةزيم أذكو ،اهلامع

بجي يتلأ تاناهرلأو تأردابملأ

عم دوقعلأ مأربإأ مت دق و ،اهعفر

يرئأزجلأ ينطولأ حرصسملأ ريدم

حراصسملأ ير˘يد˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب

،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ،نأر˘˘هو˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ،وزو يز˘˘ي˘˘˘ت ،ةر˘˘˘كصسب

˘مأأ و ةد˘ي˘ع˘صس ،صسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس

.يقأوبلأ

 ةيوهج حراسسم ةينامث و يرئأزجلأ ينطولأ حرسسملأ يريدم عم ةعاجنلأ دوقع مأربإأ

 .بويتويلا يف ةيمشسرلا هتانق ىلع هرششن يذلاو«YAW ENO» ناونع لمحي اديدج ابيلك سسمأا«INIDUO KCALB» نانفلا ردشصأا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

ةـفاقثلأ راـبخأأ6516ددعلا0202 ربمسسيد30 سسيمخلا10
www.akhersaa-dz.com

بيلك ريوسصت يف عرسشيسس
«GNILLETESIW»ةينغأأ

«TOHSNEP»32» ديدج ESIW»

نأونع لمحت ةديدج ةينغأأ«ESIW 32» بأرلأ ينغم ردصصأأ

«TOHSNEP»صسلاف «ملق ةقلط» اهب دصصقي يتلأوÓقلطي ح
،ةرفصشملأ لئاصسرلأو ة˘يو˘ق̆لأ تا˘م̆ل˘كلأ ق̆ل˘ط˘ي م̆ل˘ق̆لأو صصا˘صصر̆لأ

نم ديدعلأ دقتنيو ةري˘ب˘ك ة˘جرد̆ب ي˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘ي˘ن˘غألأ عو˘صضو˘مو
ةيمويلأ هتايح يف يرئأزج نطأوم لك اهب مدطصصي يتلأ تايبلصسلأ

،نودصسفملأو نودصسافلأ حجني يذلأ تقولأ يف ليقأرعو بعاتم نم

ىلع ةيوقلأ تأرابعلأ نم ديدعلأESIW 32»» ينغملأ مدختصسأو
«ةعاصس رخآأ» ـل فصشكو ،«عاطتصسأ نمل ءانهلأو عيمجلل بعتلأ» رأرغ
نأو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ي أد˘يد˘ج ا˘ب˘ي̆ل˘ك ة˘مدا˘ق̆لأ ما˘يألأ ي˘˘ف رد˘˘صصي˘˘صس ه˘̆نأأ

«GNILLETESIW»مايألأ يف هليصصافت نع فصشكنصس يذلأو
ردصصأأ دقو ،ةزهاج ةينغألأو بيلكلأ ريوصصتب موقي ثيح ةمداقلأ
،«ةراقح» ،«يديلاف» رأرغ ىلع ةريخألأ ةرتفلأ يف يناغألأ نم ديدعلأ
نكميو ،«تعاصض دÓب» و «لاكيريل ديف» ،«رانغأر» ،«نروغيب لتيل»
ىلع ةيمصسرلأ هتانق يف أوكرتصشي نأأ هلامعأأ ةدهاصشم يف نيبغأرلل
دقو ،همصسأ لمحت مأرغتصسنلأ يف ةحفصص كلمي هنأأ امك ،بويتويلأ

رأدصصإأ ىلع لمعيصسو بأرلأ ةينغأأ قصشعي هنأأ «ةعاصس رخآأ» ـل فصشك
نأأ ةصصاخ ةفلتخم عيصضأوم يف تابيلكلأو يناغألأ نم ديزملأ

.تاملكلأ وه بأرلأ ينانف حÓصس
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ةنسسحم ةخسسن رأدسصإأ
بيد دمحمل «ةباتكلأ نكامأأ وأأ ناسسملت» باتك نم

ةيزمر نكامأأ فاصشتكأ ةداعإأ ىلإأ ئراقلأ «خزربلأ» تأروصشنم وعدت
ملاعلل يصساصسألأ رصصنعلأ لكصشت يتلأ و بتاكلأ دÓيم ناكمل

6491 ماع روصصلاب هصسفنب وه هدلخ يذلأ فلؤوملأ أذهل يعأدبإلأ

نكامأأ وأأ ناصسملت» باتك نم ةنصسحم ةخصسن رأدصصإأ ةداعإأ دعب
يذلأ- ةيلاعلأ ةدوجلأ وذ روصصملأ باتكلأ أذه ،بيد دمحمل «ةباتكلأ

segamI» ةيصسنرفلأ رصشنلأ رأد عم ةكرتصشم ةعبط يف أرخؤوم رصشن

selleirulp»3991 يف هقيوصستو هزاجنإأ مت -ةحفصص441 يف

روصصملأ اهربتعي يتلأ نكامألأ ريوصصتب قلعتت ةيلوأأ ةركف عم
هذه يف متو ،بيد لامعأأ يف ةيزمر تأذ صسأدروب بيليف يصسنرفلأ
ناك اهرصشن قبصسي مل ةردان روصص جأردإأ باتكلأ نم ةديدجلأ ةخصسنلأ

صصوصصن ىلإأ ةفاصضإلاب6491 ماع يوفع لكصشب بيد اهطقتلأ دق

يأأ،6491 روصص يف ثحبلأ لÓخ نمو ،روصصلأ هذه نم ةاحوتصسم
«خزربلأ» تررق ،بيدل ىلوألأ ةيأورلأ روهظ لبق تأونصس تصس
ةرم لوأل صضرعت ةروصص ةرصشع عصستب ةديدجلأ ةعبطلأ هذه ءأرثإأ

يميداكألأو بتاكلأ فرط نم باتكلأ أذهل ميدقتلأ متو ،ءأرقلأ ىلع
ددحي يذلأ لفطلأ-بيد» فلؤوملأ أذه يف دجي يذلأ جرعل ينيصسأو
نأأ أربتعم «بورهلأ تاظحل طقتليو اهب رعصشي يتلأ تاظحللأ
ةزيكر» ةباثمب تناك باتكلأ يف ةروكذملأ نكامألأ عيمجو ناصسملت
«ةباتكلأ نكامأأ وأأ ناصسملت» باتك مصضيو ،«هلامعأأ نم ريبك ءزجل

رهظت6491 ماعل دوعت دوصسألأو صضيبألاب ةيفأرغوتوف أروصص
دأرفألو (بتاكلأ بلق ىلع زيزع عوصضوم وهو) لافطأل تاهيرتروب

هذه مدقت ثيح ةفدصص مهب ىقتلأ دق ناك نيرخآأ ءابرغلو هتلئاع
مهفورظو ةيمويلأ مهتايحو نييرئأزجلأ نع ةردان ةرظن روصصلأ
ةيملاعلأ برحلأ دعب طبصضلابو رامعتصسلأ ةرتف لÓخ ةيصشيعملأ

 ¢eÉjÉ.S.ةيناثلأ



 »أ فاك“ بيردتلا ةداهش تاصبرت فانئتسا نلعت ةينفلا ةيريدملا
لوضصحلا تاضصبرت فانئتضسإا متيضس هنأا ،““فافلا»ـل ينورتكلإلا عقوملا ربع اهل نايب يف ،مدقلا ةركل ةينطولا ةينفلا ةيريدملا تفضشك

نإاف ،ردضصملا تاذل اقفوو ،مرضصنملا ربمفون4 ـلا يف ““فاكلا““ نم رضضخألا ءوضضلا اهيقلت بقع اذهو ،»أا فاك““ بيردتلا ةداهضش ىلع
مت ثيح ،احضشرتم52 مضضت ةيلوأا ةعومجم دامتعا مت دقو سصبرتلا اذه سضوخل نيحضشرملا تافلم تضسرد دق ةينفلا ةيريدملا

قدنفب يراجلا ربمضسيد9 ةياغل5 تبضسلا نم ةيادب تاضصبرتلا هذه قلطنتضسو ،““فافلا»ـل ينورتكلإلا عقوملا ربع مهئامضسأا رضشن
.ةمضصاعلا يف يلاواطضسب ““يدهم““

 بيجن.ج
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ىل˘ع بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا در
ارخؤوم تلطأا يت˘لا ة˘ير˘ضصن˘ع˘لا تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ىلإا ه˘لاز˘نإا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف

بتكو،يناملألا40 كلا˘ضش يدا˘˘ن˘˘ل ف˘˘يدر˘˘لا
رب˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل ق˘با˘ضسلا بعÓ˘لا

يف»:مار˘غ˘ت˘ضسنألا ىل˘ع ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا ه˘ت˘ح˘ف˘ضص
وأا ريثكلا لي˘ق ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا

ىلع،40 كلاضش يف يتيعضضو نع ريثكلا بتك
جئاتنلاو بعضصلا يضضايرلا قايضسلا نم مغرلا
لك يف اداجو افرتحم تللظ ينأا لإا ةبيخملا
ةضشهد˘لا˘ب تر˘ع˘ضش د˘ق˘ل »:ا˘ف˘ي˘ضضم ،““فور˘ظ˘لا

نم يضشيم˘ه˘ت˘ب تم˘ل˘ع ا˘مد˘ن˘ع ل˘مألا ة˘ب˘ي˘خو
فدرأاو ،““قداضص رربم يأا نود ،لوألا قيرفلا

تضضر˘˘ع˘˘ت كلذ ىلإا ة˘˘فا˘˘˘ضضإلا˘˘˘ب »:بلا˘˘˘ط ن˘˘˘ب
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ،ة˘ئ˘ي˘˘ضسلا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا سضع˘˘ب˘˘ل

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا سضع˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘ع
رثكأا ةجضضلا عفادب نيفئازلا نيراضشتضسملاو
ل سسا˘˘ن˘˘لا ءلؤو˘˘هو ،ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ىل˘ع بلا˘ط ن˘ب در˘غو ،““م˘ه˘ضسف˘نأا لإا نو˘ل˘ث˘م˘ي
،ةيرضصنعل˘ل ل لو˘ق˘ت نأا د˘ي˘ج˘لا ن˘م““ :ر˘ت˘يو˘ت
ل ،ا˘ه˘ضسا˘ضسأا ىل˘ع فر˘˘ضصت˘˘ت نأا ل˘˘ضضفألا ن˘˘م˘˘ف
نأا لضضفألا نمف ،ةيرضصنعلل ل لوقت نأا سسأاب
ن˘ب ه˘جو˘ت ر˘ي˘خألا ي˘فو ،““Óً˘˘ع˘˘ف كلذ تب˘˘ث˘˘ت

،يضضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ىلإا هر˘ك˘ضشب بلا˘ط
ىلع هئÓمز لماكو ةبعلل يرئازجلا داحتلا
متخو مهنم اهاقلت يتلا ةيونعملا ةدناضسملا

انئاقب لÓخ نم ىوقأا ىقبن امئاد““ :همÓك
لكضش يأا وأا ةيرضصنع˘ل˘ل لا˘ج˘م Ó˘ف ،ن˘يد˘ح˘ت˘م
ناد˘ي˘م˘˘لا ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م  ،““ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا لا˘˘ك˘˘ضشأا ن˘˘م
ةلمح ىلإا ،بلاط نب ليبن يرئازجلا يلودلا

ه˘˘˘لو˘˘˘ضصأا بب˘˘˘ضسب ،ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ضصن˘˘˘ع
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا د˘ق˘ت˘˘نا ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بعل د˘نور˘˘ف ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘ضس ،ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
،ط˘ب˘ضضن˘م ر˘ي˘غ ا˘ب˘عل ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘ضضخ˘˘لا

ةيرئازج وكنارفلا هلوضصأا ىلإا كلذ اعجرمو
،نييناودعلاب  لوضصألا كلت باحضصأا افضصاو

ةينا˘م˘لألا ““1 تروبضس““ ةا˘ن˘ق˘ل د˘نور˘ف حر˘ضصو
طبضضنم ريغ بعل بلاط نب ليبن““ :Óئاق
،ةيرئازج وكنارفلا هلوضصأاو هروذج ببضسب

وهو ةيناودع اهنم ءاج يتلا ةئيبلا نأا ثيح
ي˘بر˘غ˘م˘لا ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي يذ˘˘لا ءي˘˘ضشلا سسف˘˘ن
ةتيقملا تاحيرضصتلا تفلخو ،““ثراح نيمأا
نم بلاط نبل ةدناضسم لاعفأا دودر ،دنورفل

ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو فر˘˘˘ط
ةحيحضص ريغ دنورف بعÓلا ملک تربتعا

ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘ضصو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘فو
ىع˘ضسي ا˘نا˘طر˘ضس ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘ضصن˘˘ع˘˘لا

ةر˘ك ة˘ب˘ع˘ل د˘ضسج ن˘م ه˘لا˘ضصئ˘ت˘ضسل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
كلا˘ضش يدا˘ن د˘˘نا˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا

ةديرغتب دنورف تاحيرضصت ىلع درو ةبعل
لضصاوتلا عقوم ىلع ةيمضسرلا هتحفضص ربع

نم هداعبتضسا اهيف رکب ““رتيوت““ يعامتجلا
ريكفتلل ةضصرف ه˘ح˘ن˘م˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت
ة˘˘ي˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘ضضنلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ه˘˘˘تا˘˘˘جر˘˘˘خ يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘قÓ˘ع يأا كلذ˘ل نو˘ك˘ي نأا ا˘ي˘فا˘ن ،Ó˘ب˘ق˘ت˘˘ضسم
يف رخأاتي مل ريخألا اذه ،بعÓلا لوضصأاب
““رتيوت““ ىلع هباضسح ربع ،دنورف ىلع درلا

رضشنو ،اماع نيضسمخلا بحاضصب أازهتضسا نيح
لكب رومألا لاقت امدنع““ :اهيف لاق ،ةديرغت
  .نفيتضس اي قينأا تنأا ،ةعارب

 اعيرصس بلاط نب نم سصلختلا ررقي كلاصش

عيبل ينام˘لألا كلا˘ضش يدا˘ن ي˘لوؤو˘ضسم ط˘ط˘خ˘ي
هليمزو ،بلاط نب ليبن ،يرئازجلا يلودلا
يو˘˘ت˘˘ضشلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ثرا˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘مأا
ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ه˘ن˘ع تف˘ضشك ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
تاذ بضسح˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ““د˘˘ل˘˘ي˘˘ب ترو˘˘ب˘˘˘ضس““
،ي˘نا˘م˘لألا ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘˘ضسم نإا˘˘ف ،رد˘˘ضصم˘˘لا

دُعت ثيح ،بلاط نب تافرضصتب اعرذ اوقاضض
اذ˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ضسما˘˘˘خ˘˘˘لا ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

و˘˘هو ،تاو˘˘ن˘˘ضس ثÓ˘˘ث فر˘˘ظ ي˘˘ف جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلا
ع˘˘م ل˘˘كا˘˘ضشم ي˘˘˘ف ع˘˘˘ق˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
امم ،قيرفلا ىل˘ع او˘فر˘ضشأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا

،فيدرلا قيرفلا ىلإا هلازنإاب نوموقي مهلعج

نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ه˘نأا ،رد˘ضصم˘لا تاذ د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
نم غلابلا ““رضضخلا““ بعل نع ءانغتضسإلا متي
تلا˘ق˘ت˘نإلا قو˘˘ضس لÓ˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘ضس62 رمعلا
ةياغل هقيرف عم طبترم هنأا مغر ،ةمداقلا

مل،40 هكلاضش يلوؤوضسم نأا لإا،1202 فيضص
دُعي يذلا بعÓلا ءاقب يف ةبغر مهيدل دعي
نم تاونضس3 ذنم هئارضش مت بعل ىلغأا يناث
لازت ل كلذ ىلإا  ،يزيلجنإلا ماهنتوت هقيرف
نفيتضس ،قباضسلا يناملألا يلودلا تاحيرضصت
مÓعإلا لئاضسو يف ثدحلا عنضصت ،دنيورف
ل يتلا ةحيضضفلاب اهتفضصو يتلا ،ةيناملألا

هيلإا بهذ ام رارغ ىلع ،اهنع توكضسلا يغبني
 .يلحملا ““يز يت““ عقوم

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةريصشأاتلا مصسح لجأا نم ““ديمعلا““
راوــــــصشملا ةـــــــلصصاومو

(اس00:51 ىلع ادغ(  وغروب يد زلفاب – رئازجلا ةيدولومايقيرفا لاطبا ةطبار

ليصافت درسي رصان نب
 رغنيف ـب هتققع

هثيدح يف ،رضصان نب ليعامضسا ،يرئازجلا يلودلا فضشك
هقاحتلإا ةق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ““كي˘يو ترو˘ب˘ضس““ ة˘ل˘ج˘م˘ل
اذكو ،يلاطيإلا نÓيم ىلإا لوضصوو يلوبمأاب ارورم لانضسرأاب

ىلإا تلضصو““ :ر˘ضصا˘ن ن˘ب لا˘قو ،ر˘غ˘ن˘ي˘ف برد˘م˘لا ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع
قدنف يف نيرهضش تثكم دقل ةنضس71 رمع يف انأاو ارتلجنإا

نأا لبق ،اهفرعأا ل ةلئاع عم سشيعلا يف بغرأا نكأا مل ينأل
ةلهضس ةبرجتلا نكت مل““ :فاضضأاو ،““يعم سشيعلل يتخأا يتأات
نيماع ةرتف لÓخ ةدحاو ةارابم تبعل دقل ،ارتلجنا يف
لوأل تكراضش ذإا ربمتبضس يف كلذ ناكو ،كانه اهتيضضق يتلا

دليفيضش مامأا كلذ ناكو لانضسرأا عم ةطبارلا سسأاك يف ةرم
تو˘˘ك˘˘لاوو ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب˘˘ما˘˘ضش ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘ن˘نأا ذإا ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل Ó˘ه˘ضس ر˘مألا ن˘ك˘ي م˘˘ل““ :فدرأاو ،““ة˘˘با˘˘ضصإÓ˘˘ل

يف بعللا يل قبضسي ملو يموجه رضسيأا حانجك ءاقللا تضضخ
دا˘ت˘عأا م˘ل ز˘كر˘م ي˘ف ر˘غ˘ن˘ي˘ف ي˘ن˘م˘ح˘قأا د˘ق˘˘ل ،بضصن˘˘م˘˘لا كلذ

ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ق˘فأا تن˘كو ،ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘˘ضض تضشع د˘˘ق˘˘ل ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،امدان تضسل ينكل““ :عباتو ،““اهنم سضعبلا عجرتضسأاو تاركلا

امك ،““لروزاكو ليزوأا لثم رابك نيبعل عم بردتأا تنكف
نا˘ك يذ˘لا ي˘لو˘ب˘مإل بع˘ل˘لا را˘ت˘خا ه˘˘نأا ““ر˘˘ضضخ˘˘لا““ بعل د˘˘كأا

هيف بغري ناك هنأل ،ةيلاطيإلا ةيناثلا ةجردلا يف طضشني
:متخو ،لانضسرأا سسكع ىلع زوربلا ةضصرف هحنمو ،ةدضشب
ل ناك ،يتايناكما ي˘ف ي˘لو˘ب˘مإا ي˘لوؤو˘ضسم ة˘ق˘ث˘ب تر˘ع˘ضش د˘ق˘ل““

تذختا يننكل لانضسرأا عم تاونضس عبرأاب دقع ينطبري لازي
 .““نÓيم ىلإا مضضنأا نأا لبق ،مهيلإا مامضضنإلا رارق
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يرئازجلا يلودلا عيبل نوططخي يناملفا كلاش يدان يلوؤسم

ةيرصصنعلا تاحيرصصتلا ىلع دري بلاط نب ليبن

مدقلا ةركل يويضسآلا داحتإÓل يقيرفإا لامضش بعل لضضفأا ةزئاج

 ةزئاجلا ىلع نوصسفانتي نييرئازج نيبع’ ةثÓث

ىلع نايرطقلا دضسلاو نايرلا ابعل حاجنوب دادغبو يميهارب نيضساي ،يدوعضسلا قافتإلا يدان سسراح يحلوبم سسيار باهو سسفانتي
ةزئاجلا هذه لينل ““رضضخلا““ فرتحم يثÓث قباضستيو ،مدقلا ةركل يويضسآلا داحتإÓل يقيرفإا لامضش بعل لضضفأا ةزئاج ىلع ،يلاوتلا

،ايلاوت يرطقلا ليحدلاو يدوعضسلا رضصنلا فوفضص يف ناطضشني ناذللا ةيطع نب يدهم ،هللا دمح قازرلا دبع نايبرغملا ةقفر
تيوضصتلا نوكيضسو ،يدوعضسلا قافتإلا بعل يتيلضسلا ميعن يضسنوتلاو يدوعضسلا داحتإلا بعل يزاجح دمحأا يرضصملا ىلإا ةفاضضإلاب

،لضضفملا مهمجن ىلع تيوضصتلا عقوملا راوز ناكمإاب ثيح ،ةبعلل يويضسآلا داحتإÓل ينورتكلإلا عقوملا ربع نيحضشرملا لضضفأا ىلع
ةحرتقملا ءامضسألا د˘حأا ىل˘ع تيو˘ضصت˘لا ،يو˘ي˘ضسآلا دا˘ح˘تإلا ع˘قو˘م راوز نا˘ك˘مإا˘ب نو˘ك˘ي˘ضسو  ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘ضسلا تيو˘ضصت˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا ىل˘ع
لوألا زكرملا يف يزاجح يرضصملا دجاوتي ةظحللا هذه ةياغلو .Óيل ةعضساتلا ىلع ،لبقملا تبضسلا موي ةياغل كلذو ،ةحضشرملاو
ىلع يميهاربو حاجنوب لضصح اميف ،ةئاملاب2 ـب يحلوبم هيلي ،ةئاملاب93 ةبضسنب هللا دمح قازرلا دبعب اعوبتم ،ةئاملاب84 ةبضسنب
 .ةئاملاب1
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يبيللا رضصنلا ءاقل ةرادإل يضسنوت ميكحت مقاط /دادزولب بابضش

 ةعمجلا ةحيبصص رصصم ىلإا لاحرلا دصشي ““يبرايصسلا““
ةحيبضص دادزول˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت د˘ع˘ت˘ضست

ةلحر نتم ىلع ةرهاقلا ىلإا رفضسلل ةعمجلا دغ
رودلا بايإا ةارابمل ابضسحت كلذو ،ةضصاخ ةيوج

لبقملا دحألا موي ةرظت˘ن˘م˘لا لوألا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘هو ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ر˘˘ضصن˘˘لا يدا˘˘ن ما˘˘مأا
ع˘ط˘ق ة˘م˘ه˘م ي˘ف ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ق˘ير˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس
ققح امد˘ع˘ب ،مدا˘ق˘لا رود˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘ضشأا˘ت
نم رئازجلا يف باهذلا ءاقل يف ةديج ةجيتن

تداع دقو اذه ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب زو˘ف˘لا لÓ˘خ
سسمأا لوأا تابيردتلا ءاوجأا ىلإا قيرفلا ةليكضشت
ن˘يد˘لا فر˘ضش ةرا˘يز˘ب تي˘ظ˘حو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت

ر˘ك˘˘ضش يذ˘˘لاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ةرا˘˘م˘˘ع
موي باهذلا ةارابم يف هومدق ام ىلع نيبعÓلا
مقا˘ط˘لا ة˘ق˘فر م˘ها˘يإا از˘ف˘ح˘مو ،ي˘ضضا˘م˘لا د˘حألا
ةارابم يف ةلثامم ةجيتن قيقحت لجا نم ينفلا
يف ةطرضشلا بعلمب لبقملا دحألا موي بايإلا
54:31 ةعاضسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ير˘ضصم˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

تن˘ي˘ع ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا تي˘قو˘ت˘لا˘ب
م˘قا˘ط مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘˘لا

م˘ك˘˘ح هدو˘˘ق˘˘ي ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ةرادإل ي˘˘ضسنو˘˘ت م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت
نميأا هينطاوم ةدعاضسمب ينضسح ميعن ةحاضسلا
.كرب نيمأاو ليعامضسإا

ديلو.ف

ةليك˘ضشت˘لا ن˘ع زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا با˘غ
ي˘ت˘لاو ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسلا

اًيبلضس لداعت ثيح يلاغتربلا وتروب تهجاو
واغاردلا بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘ضضت˘حا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘ضض ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ءا˘˘˘ضسم
فلاخو  ،تاعوم˘ج˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م ن˘م ة˘ضسما˘خ˘لا
ثيح نيللحملاو نيعباتملا تاعقوت ينابضسلا
،ه˘نا˘ك˘م ا˘ف˘ل˘ي˘ضس ود˘نا˘نر˘ي˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا م˘˘ح˘˘قأا

نود تهتنا يتلا ةهجاوملا عباتي زرحم كرتو
قلأات ع˘ف˘ضشي م˘لو ،طا˘ي˘ت˘حإلا ة˘كد ن˘م فاد˘هأا

يلنرب ىمرم يف ةيثÓث ىلع هعيقوتو زرحم
يزيلجنإلا يرودلا نم ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
لو˘يدراو˘غ ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت تءا˘ج ثي˘ح ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

لجضسي هتيؤور يف نوعباتملا هانمت ام سسكع
عفرو ،مضسوملا اذه ةقباضسملا يف لوألا هفده

ز˘كر˘م˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن01 ىلإا هد˘ي˘ضصر و˘˘ترو˘˘ب
هديضصر يتي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م ع˘فر ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا

يذلاو ،ةعومجملا ةرادضص يف ةطقن31 ىلإا
ةلوجلا ذنم يلاتلا رودلل هلهأات نمضضو قبضس
 .ةيضضاملا
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ءاضسم نارهوب ةنابز دمحا ديهضشلا بعلم نضضتحي
فيضضلاو ةيلحملا ةيدولو˘م˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ث˘م ءا˘ق˘ل د˘غ
فرتحملا تلوج يناث راطا ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
ةد˘عاو ةارا˘ب˘م نو˘ك˘ت˘ضس ثي˘ح ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل لولا

عم كرادتلل ىضسعي قيرف نيب ،ةملكلا ىنعم متاب
ىعضسي ثيح ،يديزوب فضسوي همضسا ديدج بردم
قيرف ماما ،روهظ لوا نم هتضسمل نايبتل ريخلا
،روهمجلا بايغ لظ يف هناديمب اموعدم نوكيضس

ىلوا ن˘˘ع ي˘˘نوزا˘˘ك برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ضشا ثح˘˘ب˘˘ي ثي˘˘˘ح
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسل ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا تارا˘˘˘ضصت˘˘˘نا
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ةوار˘م˘ح˘لا ا˘ه˘ب دا˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا
ىلع هوضضرف يذلا لداعتلاو ةمضصاعلا نم ىلولا
ىنضسي مل يرانكلا نأا نيح يف ،ياد نيضسح رضصن
ي˘ل˘هأا ما˘مأا ىلوألا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ل˘˘ملا ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ د˘˘ع˘˘ب
بردملا ليحرب تلجع يتلا ةارابملا يهو ،جربلا
برد˘م˘لا لو˘ع˘ي واذ˘ه ،ي˘نا˘ف˘˘لز˘˘لا ن˘˘ما˘˘ي ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا

سضع˘ب ىل˘ع يد˘يزو˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ضشل˘ل م˘يد˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
قو˘ف اد˘يد˘ج ا˘ع˘فد ي˘ط˘ع˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
نيح يف ،دغلا ةاراب˘م ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ضضرا
اهبعل بايغ لضصاوت ةوارم˘ح˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت فر˘ع˘ت˘ضس
ريخلا نا املع ،انوروك سسوريفب باضصملا عرقل

ةمضصاعلا يف ةيضضاملا ةلوجلا ءاقل نع باغ دق
.اضضيأا ببضسلا سسفنل
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(اضس00:61 ىلع ادغ) لئابقلا ةبيبضش – نارهو ةيدولوم

كرادتلا ةمهم يف ““يرانكلا““و تاراصصتن’ا ىلوأا لجأا نم ““ةوارمحلا““

(اضس00:51 ىلع ادغ) ةنيطنضسق بابضش – وداراب كيتيلتا

نازيلغ ةجيتن ديكأاتل ““كابلا““و رطاخملاب ةفوفحم ةمهم يف ““يصسايصسلا““

(ةيناثلا ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

 ابوروا لاطبا ةطبار

 ليجصستلا نع زجعي يتيصسلاو زرحم حيري ’ويدراوغ
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5 بع˘ل˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا د˘غ ءا˘ضسم ن˘ضضت˘ح˘ي
ن˘م با˘يإلا ءا˘ق˘ل ي˘ب˘˘م˘˘لولا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

ق˘ير˘ف ن˘ي˘˘ب لوألا يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا
ينيني˘ب˘لا ه˘ف˘ي˘ضضو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
لابضشأا نوكيضس ثيح ،وغروب يد زلفاب
مضسح ةم˘ه˘م ي˘ف ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا

لجا نم ءاقللاب زوفلاو لهأاتلا ةريضشأات
ةيقيرفلا ةضسفان˘م˘لا راو˘ضشم ة˘ل˘ضصاو˘م
ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ةر˘˘خا˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
قيرف ناك دقو اذه ،ةيلحملا ةلوطبلا
ةيباجيا ةجيتن ق˘ق˘ح د˘ق ة˘يدو˘لو˘م˘لا

ةعمجلا ترج يتلا باهذلا ةارابم يف
ته˘ت˘نا ي˘ت˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا

ثيح،1 –1 ي˘با˘ج˘يلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
يدو˘لو˘م ه˘ل˘ج˘ضس يذ˘لا فد˘ه˘لا نو˘ك˘ي˘˘ضس
،ادج انيمث باهذلا ةارابم يف يعيبر

مويلا ا˘ه˘ي˘ف˘ك˘ي ة˘يدو˘لو˘م˘لا نأاو ة˘ضصا˘خ

مضسح لجا نم0 –0 يبلضسلا لداعتلا
بضسح˘˘بو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا

سضفري زيغن ليبن هبردم تاحيرضصت
ةضصاخ ،تآاجافم ةيأل ةضصرفلا ءاطعا

مويلا همودق رظت˘ن˘م˘لا سسفا˘ن˘م˘لا ناو
رخآا بعل لجا نم يتأايضس رئازجلا ىلإا
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح ل˘˘˘ما˘˘˘كو ه˘˘˘قاروأا
هذ˘ه ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع عا˘فد˘˘لا
.ةقباضسملا

مل بعÓلاو دغلا ةارابمل زهاج ةرامعل
انوروكب اقÓطإا بصصي

ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ىف˘ن ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ةرامعل ل˘ي˘ب˘ن ه˘ب˘عل ة˘با˘ضصإا ر˘ئاز˘ج˘لا

نم هبارغتضسا ايدبم ،انوروك سسوريفب
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
،نينب يف ليلاحتلا ءار˘جإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع با˘˘غ د˘˘ق ةرا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل نا˘˘˘كو
ز˘ل˘˘فا˘˘ب يدا˘˘ن ما˘˘مأا ،ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يديهمت˘لا رود˘لا با˘هذ ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لا

ر˘˘˘˘ثإا ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘˘م
ن˘˘˘ع ف˘˘˘ضشك˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خل ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘ضضخ
هجئاتن تءاج ثيح ،انوروك سسوريف
يف يم˘ضصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا لا˘قو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ىل˘˘ع ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ه˘˘با˘˘˘ضسح ر˘˘˘ب˘˘˘ع نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘حألا بق˘˘ع““ :““كو˘˘˘ب˘˘˘ضسي˘˘˘ف““

ن˘ي˘ن˘ب ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘ث˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘˘ضشا˘˘ع
ليلاح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ضصو˘ضصخ

ةرامعل ليبن ماق ،انوروك نع فضشكلا

ءارجإاب نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلا دعب
يهو هتمÓضس نم دكأاتلل يبط ليلحت
انلعجي ام ،ةيبلضس ترهظ يتلا جئاتنلا
تماق يتلا ةوطخلا رضس نع رضسفتضسن
ي˘ف ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ربع بعÓلا““ :نايبلا فاضضأاو ،““نينب

رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ضشلا ه˘˘حا˘˘ي˘˘˘ترا ن˘˘˘ع
ازهاج نو˘ك˘ي˘ضس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
.““ةعمجلا دغ موي ،ةدوعلا ةارابمل

زلفاب ةثعب لوصصو دعوم لهجن““ :سساملا
““رئازجلا ىلإا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ضسا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘فو
ةيدولوم يدان سسيئر ،سساملأا رضصانلا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ةر˘˘˘ك˘˘˘ف ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
،ينينبلا زلفاب يدان لبق نم ةرماؤومل
نايفضس بعÓلا تارابتخا جئاتن نأاضشب
يديهمتلا يرود˘لا با˘هذ ي˘ف ،ةرا˘م˘ع˘ل
سساملأا لاقو ،ايقيرفأا لاطبأا يرود نم
يف ةحارضص““ :ةيمÓعا تاحيرضصت يف
لوح كوكضشلا انبيضصت نايحألا سضعب
رارغ ىلع ،تارارقلا سضعب ةيقادضصم
،““ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘با˘˘ضصإا

تضصر˘˘ح ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ةرادإا““ :فا˘˘˘ضضأاو
لبق تارابتخل اهيبعل عاضضخإا ىلع

اهجئات˘ن تءا˘جو ،ن˘ي˘ن˘ب ىلإا ةردا˘غ˘م˘لا

نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضس

يف ةيناث تاراب˘ت˘خل ة˘ث˘ع˘ب˘لا ع˘ضضخ˘ت

عيمجلل ةيبلضس اهجئا˘ت˘ن تءا˘ج ،ن˘ي˘ن˘ب

،““بردملا دعاضسمو ةرام˘ع˘ل ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب

ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا قر˘˘ف˘˘لا نأا م˘˘غر““ :ع˘˘با˘˘تو

ةيوتلم قرط ىلإا ءوجللا امئاد لواحت

ي˘ن˘نأا لإا ،ن˘ي˘ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ط˘˘غ˘˘ضضل˘˘ل

نأا دقتعأاو ،ةرماؤوملا ةيرظن دعبتضسا

،““تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ف˘ع˘ضض ىلإا ع˘˘جار ر˘˘مألا

ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا نأا˘˘ب سسا˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

،تلا˘م˘ت˘حلا ل˘ك˘ل ةز˘ها˘˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تضضفر ز˘˘˘˘ل˘˘˘˘فا˘˘˘˘ب ةرادإا نأا ىلإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضشم

اهتثعب لوضصو د˘عو˘م˘ب يدا˘ن˘لا را˘ط˘خإا

ةرادإا““ :ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصاوو ،ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ىلإا

ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ىل˘ع ة˘ضصير˘ح ة˘يدو˘لو˘م˘لا

تما˘قو ،ز˘ل˘فا˘ب ة˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘ل تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ث˘ع˘ب˘ل لو˘خد˘لا سصي˘خار˘ت ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘ب

ي˘˘ف ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسل تر˘˘˘ضضحو ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

نآلا دحل ا˘نر˘ط˘خ˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل ،را˘ط˘م˘لا

لحيضس ةق˘ير˘ط يأا˘بو ه˘لو˘ضصو د˘عو˘م˘ب

ابلط ان˘ل˘ضسرأا ا˘ن˘نأا م˘غر ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘ب

.““قباضسلا يف ايمضسر

يوق ءاقل ةعمجلا دغ ءاضسم ةمضصاعلاب ءاضضيبلا رادلا بعلم نضضتحي
ةلوجلا را˘طإا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش ه˘ف˘ي˘ضضو ودارا˘ب كي˘ت˘ي˘ل˘تا ن˘ي˘ب
رادلا باحضصأا ثحبيو اذه ،مدقلا ةركل لوألا فرتحملا نم ةيناثلا

ي˘ف ه˘ن˘ع او˘ف˘ضشك يذ˘لا يو˘ق˘لا ءادألاو لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘ي˘كأا˘˘ت ن˘˘ع
يضسايضسلا ثحبي نيح يف ،ديبارلا مامأا نازيلغ يف ىلوألا ةلوجلا

دادو ه˘ف˘ي˘ضض ما˘مأا ة˘لو˘ج˘لا تاذ ي˘ف ه˘ناد˘ي˘م ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘لا كراد˘ت ن˘ع
افوفحم دغ ءاضسم بقترملا ءاقللا نوكيضسو ،هأاجاف يذلا ناضسملت
ةوق كردي يذلا وهو ينارمع بردملا لابضشأل ةبضسنلاب رطاخملاب
عجاري هلعج يذلا رمألا ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ن˘ي˘ف˘لا ه˘تا˘نا˘ك˘مإاو سسفا˘ن˘م˘لا
ليلحت لمأا ىلع ناز˘ي˘ل˘غ ي˘ف كا˘ب˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ةارا˘ب˘م˘لا

نم يضسايضسلا يناعيو اذه ،دغلا ءاقل يف هترفضش كفو ،هبعل ةقيرط
ناو اميضسل ،ةمهملا ةبوعضص نم ديزيضس يذلا رمألا ،تابايغلا سضعب
يدولا ءاقللا يف ابيضصأا نيديدج نيمضسا مامضضنا تفرع دق ةدايعلا
قيرفلا مامأا يضضام˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا ءا˘ضسم ق˘ير˘ف˘لا ه˘ضضا˘خ يذ˘لا ر˘ي˘خألا
،يرمعمو سشيع˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ة˘با˘ضصإا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه د˘ه˘ضش ثي˘ح ،ف˘يدر˘لا
ءاقللا دهضش نيح يف ،دغلا ءاقل نع امهبايغ ينعي دق يذلا رمألا
يذلا رمألا ،ةليوط ةدمل باغ يذلا يرمعلا بعÓلا ةكراضشم يدولا

جاتحت يتلا دغلا ةارابم يق هيلع دامتعلا ىلإا ينارمعب عفدي دق
.نيبعÓلا نم نكمم ددع ربكا ةيزهاج ىلإا
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م˘سسو˘م˘لا ل˘ط˘ب ءا˘ق˘ل ل˘ي˘˘جأا˘˘ت نأا ود˘˘بي
نا˘ك يذ˘لا ،رو˘كل˘ب با˘ب˘سش ي˘سضا˘˘م˘˘لا

يف ءاج دق ،عوبسسأ’ا اذه ةياهن اررقم
ةبيبسش قيرف ةليكسشت ىلإا ةبسسنلاب هتقو
برد˘م˘لا ن˘كم˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ةد˘كي˘˘كسس
نم ديدعلا ةجلاعم نم ناسسيتفإا سسنوي
دعب ةسصاخ ،قيرفلا يف ةمهملا رومأ’ا
طسسوتم ىوتسسمب نوبعÓلا رهظ نأا
دسض ديدجلا مسسوملا حاتتفا ءاقل يف
.ةركسسب داحتا

ةمداقلا ةلحرملا يف هرظتني ريبك لمع

ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ل˘˘سصت م˘˘لو
يف بولطملا ىوتسسملا ىلإا ةدكيكسس
ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا رور˘م د˘ع˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةرا˘سسخ˘لا ا˘ه˘ي˘ف تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
دسصحي مل ثيح ،مسسوملا يف ىلوأ’ا

ةطقن يأا يقوزرم نيدلا ريخ  ءاقفر
،ةركسسب ىلإا مهبعلم جراخ مهلقنت نم
ةارابم مّدق قيرفلا نأا نم مغرلا ىلع
ىوتسسملا يف تناك اهنإا لوقلا نكمي
سضعب ن˘م ة˘ب˘كتر˘م˘لا ءا˘ط˘خأ’ا ن˘كلو
ةميزه دبكتي قيرفلا تلعج نيبعÓلا
،راسصنأ’ا ءايتسسا راثأا ام وهو ،ةيسساق
مل ةجوخ سسراحلا ءاقفر نأاو ةسصاخ
دودح Óب تاعل˘ط˘ت ىو˘ت˘سسم˘ل او˘ل˘سصي

ق˘ير˘ف˘لا ن˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي او˘نا˘ك ن˘˘يذ˘˘لا

،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف را˘سصت˘نا لوأا ل˘ي˘ج˘˘سست

يتلا ةريبكلا تاميعد˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ

.ةليكسشتلا اهتفرع

جربلا مامأا طاقنلا دشصحب بلاطم قيرفلا

نأا و˘˘ه ،ه˘˘ي˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا بجو˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘مو

لبقتسستسس يتلا سسامسسايجلا ةليكسشت

لبقملا عوبسسأ’ا جيريرعوب جرب يلهأا

توأا02 بعلمب زوفلا قيقحتب ةبلاطم

جئاتن نأا ملعلا عم ،ةدكيكسسب5591
اهحلاسص يف تناك ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
مجن مامأا فلسشلا ةيعمج  مازهنا دعب
اهدعاوق لخاد ةمسصاعلا داحتاو ةرقم
يفده لسضفب فيطسس قافو دي ىلع
نم ةدئاعلا ةرواسسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سشو ةرو˘م˘ع

دارجلا قيرف ةدوعو ،نيمث زوفب ةيدملا
لداعتلا ةطقنب وزو يزيت نم رفسصأ’ا

نوكتسس سسامسسايجلا نأا ينعي ام وهو
لÓب لابسشأا مامأا يقيقح رابتخا مامأا
يذ˘˘لاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ير˘˘يزد
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ةد˘كي˘كسس ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘˘ي˘˘سس
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
ا˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كي˘سس نا˘سسي˘ت˘فا برد˘م˘˘لا
قيرفلا ىلع هتسسمل عسضو ةلسصاومب
اهيف رثعتلا ربتعي يتلا ةارابملا هذه يف
.اعونمم

لبق همدختشس ديعشسوبو مشساق ليهأات
يريزد لابششأا ةهجاوم

نا˘سسي˘ت˘فإا سسنو˘ي برد˘م˘لا ىد˘˘بأا د˘˘قو
يبرايسسلا ءاقل ليجأات ريبكلا هحايترا

نم ر˘مأ’ا ه˘ن˘كم˘ي˘سس ذإا ،عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه
جربلا ةعقوم لبق نيباسصملا عاجرتسسا
رسصانع لماك ىلإا جاتحت يتلا ةلبقملا
ةجيتن قيقحت قيرفلا دارأا اذإا ،قيرفلا
مقاطلا لوا˘ح˘ي˘سسو ،ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا
نيباسصملا لك عاجرتسسا قيرفلل يبطلا

نايفسس سسراحلا ل˘ي˘هأا˘ت لا˘م˘ت˘حا اذ˘كو
نم ام وهو ديعسسوب عفادملاو مسساق
لÓخ ةليكسشتلل ريبك عفد ءاطعإا هنأاسش
ا˘ه˘ن˘م د˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ةيباجيإا ةجيتن ليجسست

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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نيباشصملا ةداعتشسإاو ءاطخألا حيحشصت
جربلا ءاقل لبق ناشسيتفا ةيولوأا
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يسضايرلا بكرملا ةرادإا تلسسار

قافو نم اهتريظن5491 يام8
ة˘˘يو˘˘سست ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
لسصت يتلاو بكرملا تاقحتسسم

،ميتنسس راي˘ل˘م4.7 غ˘ل˘ب˘م ى˘˘لإا
لÓ˘غ˘ت˘سسا قو˘ق˘ح ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو
ر˘˘سسن˘˘لا» فر˘˘ط ن˘˘م ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
،ةطرافلا ةرت˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ط »دو˘سسأ’ا
تما˘ق ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا ةرادإا
نم اذهو رثكأا فقوملا ديعسصتب

ىد˘˘˘˘ل ىو˘˘˘˘كسش ع˘˘˘˘سضو لÓ˘˘˘˘خ
ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ةينوناقلا قرطلاب ةيلاملا ةميقلا
ةرادإا عم قافت’ا مدع لاح يف
قايسس يفو ،ةيدو ةقيرطب قافولا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘ي˘غ ل˘سصاو˘ت˘ي ،ر˘˘خآا

تابيردت نع ةنوملقوبو يبيرعل
ثيح ،نهارلا تقولا يف قافولا
لوأ’ا بايغ وحن رومأ’ا ريسست

د˘سض ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع
ةيسشع جمرب˘م˘لا ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس
˘مد˘ع بب˘سسب ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا
سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم هيفاعت
،ةمسصاعلا داحتإا ةارابم لبق اهل
م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م ه˘تاذ لا˘ح˘˘لا و˘˘هو
بايغلا لسصاوي يذلا ةنوملقوب

،ةسصاخ بابسسأ’ تابيردتلا نع
تفرع قافولا تابيردت نأا املع
يروت كيلام يئانثلا بايغ اسضيأا

بب˘سسب يد˘ي˘ع˘˘سس ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإاو
امي˘ف ،ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ا˘م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
يفاوعل ر˘سسيأ’ا ع˘فاد˘م˘لا ج˘مد˘نا
اهنع باغ يتلا تابيردتلا يف
بب˘سسب ،ى˘لوأ’ا ة˘˘سصح˘˘لا لÓ˘˘خ

اهل سضرعت ةبا˘سصإا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م
،رخآ’ا وه داحتإ’ا ةارابم لÓخ
ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘كلا دد˘˘ع˘˘لا را˘˘ثأاو اذ˘˘ه
او˘˘سضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

تاءاقللا يف ةيلسضع تاباسصإ’
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘˘ح وأا ة˘˘˘يدو˘˘˘لا
دا˘˘ح˘˘˘تإا ما˘˘˘مأا لوأ’ا ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
تامÓع نم ريث˘كلا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ىدل بسضغلا ىتحو ماهفتسس’ا
بردم˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ر˘ي˘خأ’ا اد˘˘بو ،ي˘˘كو˘˘كلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن

نيب˘عÓ˘لا ةر˘ث˘ك بب˘سسب ا˘ب˘سضا˘غ
،يلاح˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘ي˘با˘سصم˘لا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف’او
ةجاح مغر ،ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا
نيبعÓلا لك ىلإا ةسساملا قافولا
يتلا تا˘ه˘ب˘ج˘لا دد˘ع˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
.مسسوملا اذه اهيلع سسفاني

لوأا موي ةنسس02 تحت ينطولا بختنملا  ىرجأا
يديسسب ينقتلا ينطولا زكرملاب ،ءاثÓثلا سسمأا

ىلع تناك ىلوأ’ا  نيتيدو نيتارابم  ىسسوم
نيسسح رسصن يدان دسض احابسص  ةرسشاعلا ةعاسسلا

لداعتلاب تهتنا يتلا و  ةنسس12 نم لقأا ياد

’اوز ةثلاثلا ةعاسسلا مامت يف  ةيناثلاو، (2-2)

لÓخ نمو،(3-1 ) ةيدملا يبملوأا يدان مامأا
نب ر˘با˘سص برد˘م˘لا عا˘ط˘ت˘سسا ن˘يءا˘ق˘ل˘لا ن˘يذ˘ه
لبق  ،نيبعÓلا ةيزهاج ىلع  فوقولا  نيعامسس
دا˘ح˘تإا ةرود قÓ˘ط˘نا  ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ن˘م ل˘˘قأا

اهؤوارجإا ررقملا ةنسس02 نم لقأ’ ايقيرفإا لامسش

0202. ربمسسيد82 ىلإا31 نم سسنوتب
´.Q

¯  ê.fé«Ö 
ةلاقتسس’اب ،ةرارغوب نيمايل سسابعلب داحتا بردم دده
لسصاوتل افسسأا˘ت˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ه˘ب˘سصن˘م ن˘م
،يسسابعلا يدانلا اهنم يناعي يتلا ةعونتملا لكاسشملا

يف ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف ةرار˘غو˘ب د˘كأاو
ةمسساح نوكتسس ةلبقملا مايأ’ا نأا داحتÓل »كوبسسياف»
نأا افيسضم ،ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هلبقتسسم ديدحتل
لكاسشملل نيريسسملا لحب طبترم هبسصنمب هرارمتسسا
راسشأاو ،ةلبقملا ةارابملا لبق ددجلا نيبعÓل ةيرادإ’ا
يف داح˘ت’ا˘ب ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لا ،ق˘با˘سسلا ي˘لود˘لا سسرا˘ح˘لا
ىلع طرافلا مسسوملا فرسشأا امدعب مرسصنملا ربمتبسس
لذ˘ب ه˘نأا˘ب ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘جو ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش

هيب˘ع’ عا˘ن˘قإ’ ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م

مهتاقحتسسمب ةبلاطملل هب اوماق يذلا بارسضإ’ا فقوب

يف ىلوأ’ا انتارابم نأا انظح نسسحل» افيسضم ،ةيلاملا

يف ةررقم تناك يتلا رئازجلا ةيدولوم مامأا ةلوطبلا

دكأا لباقملا˘ب ،»تل˘جأا˘ت د˘ق ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن

ددع بايغ ةرملا هذه لبقي نل هنأاب »ةركملا» بردم

يلهأا ناديم ىلع ةلبقملا ةارابملا نع هيبع’ نم ريبك

متخو ،ةيرادإا باب˘سسأ’ ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب

تاحومطب سسابعلب داحتاب قحتلا هنأاب ديكأاتلاب ةرارغوب

هتاباد˘ت˘نا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا حا˘ج˘ن˘ب ا˘هو˘ن˘م ،ةر˘ي˘ب˘ك

يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعلل علطتي هلعجت يتلا ةيفيسصلا

 .ةلوطبلا

 فيطشس قافو

ةلادعلل «ةراوفلا» وكششت يام8 ةرادإا
  يكوكلا قلقت تاباشصإلاو

ايقيرفإا لامشش داحتإا ةرودل ابشسحت

02 نم لقأل ينطولا بختنملا
 ةيدجلا هتاريشضحت لشصاوي ةنشس

ةدكيكشس ةبيبشش

   سسابعلب داحتا

 ابيرق معدتي ىشسوم يديشسب ينقتلا زكرملا
ايعيبط ةبششوششعم ةديدج ةيشضرأاب

يف «3 يت» ايعيبط ةبسشوسشعم ةيسضرأاب ةمسصاعلاب ىسسوم يديسسب ينطولا ينفلا زكرملا معدتي نأا رظتنملا نم

ةيلاردفلا ةئيهلا تحسضوأاو ،سسمأا لوأا ءاسسم مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا هتنلعأا امبسسح ،مداقلا ربمسسيد02
بسشعب ةاطغم تناك يتلا ةيسضرأ’ا لادبتسساب يسضقي ، عورسشملا اذه نأاب ،تنرتن’ا ىلع يمسسرلا اهعقوم ربع
بختنملل ةسصسصخم اهنم ةدحاو ،تايسضرا ثÓث ىلع ىسسوم يديسس زكرم رفوتيو ،ةيعيبط ىرخأاب يعانطسصا

ةفاسضإا،(3 يت) ةديدج ةثلاثلاو ةنايلم سسيمخب يوهجلا ينفلا زكرملاب عسضوتل تعزن ةيناثلاو،(1 يت) ينطولا
عباتلا سصسصختملا قيرفلا يعيبطلا بيسشعتلا عورسشم زاجنإاب ماقو ،يعانطسصا بسشعب تلازام ةعبار ةيسضرأا ىلإا

hd«ó.±           .»فافلا» هيلا تراسشا امبسسح مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نم ليومتبو ينطولا ينفلا زكرملل

 ليحرلاو ةفششنملا يمرب حولي ةرارغوب
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةرمثم تاريجصش نم ةدافتصسلا مهناكمإاب ناكصسلا / ةبانع

يبياطشش ةيدلبب ةريجشش004 صسرغ

ر˘ي˘ج˘سشت ة˘ل˘م˘ح ،سسمأا ،ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب تد˘ه˘سش

ةريجسش004 سسرغ مت ثيح فسسوي نانج ةقطنملاب
سسيئر نم لك فارسشإا تحت كلذو ينيلف طولب
يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ،يبياطسش ةرئاد
تايلا˘ع˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م رو˘سضح˘بو ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ط˘سشن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ل˘ك كلذ˘كو ةر˘ئاد˘لا ىو˘ت˘سسم
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ةيفيرلا ةسسدنهلا ةسسسسؤو˘م ،““ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا““
اذهب ةيد˘ل˘ب˘لا ته˘جو ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او
يب˘يا˘ط˘سش ي˘ن˘طاو˘م ع˘ي˘م˘ج ى˘لإا ءاد˘ن سصو˘سصخ˘لا
ةيلب˘ج˘لا ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشأ’ا سسر˘غ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
ن˘ي˘ت˘لا ،نا˘مر˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع فا˘ف˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ةدا˘ف˘ت˘سس’ا بل˘ط˘ب او˘مد˘ق˘ت˘ي نأا˘ب نو˘ت˘يز˘˘لاو
.يحÓفلا يعرفلا مسسقلا ىوتسسم

ـه .و

راحتنلا ىلع ةاتف تمدقأا اميف /يقاوبلا مأا

نوبركلا يداحأا اهقاششنتشسا رثإا ةديشس فاعشسإاو زاغلاب اقانتخإا ينيتشس كÓه
ةعاسس42ـلا لÓ˘خ ي˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و تد˘˘ه˘˘سش
نع ترفسسأا ةقرفتم ثداوح ةثÓث عوقو ةريخأ’ا
امنيبو زاغلاب اقانتخا ينيتسس كÓهو ةاتف راحتنا
نوبركلا يداحأا زاغل اهقاسشنتسسا رثإا ةديسس تفعسسأا
ةيام˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بسسحو ,
يدهم يح هدهسش يذلا لوأ’ا ثداحلا نإاف ةيندملا
ةد˘حو˘لا ه˘نأا˘سشب تل˘خد˘تو ة˘لÓ˘ب ة˘يد˘ل˘ب ي˘ما˘ه˘ت˘لا
دودح يف ةنايكسسم ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ةنسس36 لجر ةثج لقن لجأ’00:41 ةعاسسلا
بسسح (سس .م) موحرم˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ي˘فو˘ت˘م
زاغل هقا˘سشن˘ت˘سسا ر˘ثإا بوا˘ن˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لا ح˘ير˘سصت

دقوم نم ثعبنملاoc نوبركلا ديسسكأا يداحأا
ةيامحلا تافاعسسإا ةطسساو˘ب ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل .،ي˘ه˘ط˘لا
لامكتسسا دعب ةنايكسسم ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا
ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلا رو˘سضح˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ثدا˘ح˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب .ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ه˘نأا˘سشب تل˘خد˘ت يذ˘لا ي˘نا˘ث˘˘لا
ةسسداسسلا دودح يف يقاوبلا مأا ةيندملا ةيامحلل

قلعتيو ةنسس16 ـلا يف  ةديسس فاعسسإا لجأ’ ءاسسم
سسفنتلا يف ةبوعسص اهل (ب ،م) ةيحسضلاب رمأ’ا

ocنوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغل اهقاسشنتسسا ءارج
يح ىمسسملا ناكملاب ةقسش يف ةأافدم نم ثعبنملا
ىلإا اهلقنو اهفاعسسإا مت نيأا يديهم نب يبرعلا

ن˘ي˘ح ي˘ف .ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘با ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ءاسضيبلا نيعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس
ثدا˘ح ءا˘سسم ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا دود˘˘ح ي˘˘ف سسمأا ءا˘˘سسم
ةطسساوب اقنسش ةيفوتم ةنسس  ـلا يف  ةاتف راحتنإا

حيرسصت بسسح مÓسسلا يح ىمسسملا ناكملاب لبح
.ةسصتخملا ةطرسشلا حلاسصم

راهز دمحأا

قودنسصلل ةبانع ةي’وب ةيلحملا ةلاكولا تلسصاو
ةيناديملا اهتاجرخ ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا
ىرخأا ةرم ،سسمأا ،رودلا ناك ثيح ،لظلا قطانمل

نينطاوم˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ى˘ل˘ع
مهمÓعإاو م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا ع˘م˘جو م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘لاو
قودنسصلا مهل اهمدقي يتلا تامدخلاو مهقوقحب
ثلاث هذه دعت ثيح ،قودنسصلا مهل اهمدقي يتلا

ةيدلب يف لظلا قطانم قودنسصلا اهيف راتخي ةرم
نم لك اوراز نأاو هناوعأ’ قبسس ثيح ،ةملعلا

ربمفون81 خيراتب ةيسصحاسصحلا ،ليلاهبلا راود

ة˘ت˘سشم ن˘م ل˘ك اوراز ن˘ي˘مو˘ي˘ب ا˘ه˘ل˘ب˘قو0202
نيعباتلا دادح و نادند ،يلع يدسصاق ،ناحيرلا

نأا امك،0202 ربمفون61 خيراتب ةملعلا ةيدلبل
قطانم ن˘م د˘يد˘ع˘لا تل˘م˘سش قود˘ن˘سصلا تا˘جر˘خ
يف ةي’ولا بارت ربع ةرسشتنملا ىرخأ’ا لظلا

نيعو ةفرسشلا تايدل˘ب˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘ت ةرو˘سص
.ةدرابلا

ـه .و

ةبانعب لظلا قطانمل اهتاجرخ لشصاوت ““صصانك““ ةلاكو
مهقوقحب مهمÓعإاو مهتلاغصشنا عمجل

يقاوبلا مأا

 ءادتعلا يف نيتشصتخم نيتيوهج نيتكبشش كيكفت
قيرطلا يلمعتشسم ىلع

ربع ناطسشنت نيتيوهج نيتكبسش كيكفت نم ،نوركف نيعب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا دارفأا حجن
مÓعإ’ا ةيلخ نايب بسسحو ،مهلاومأا بلسس و قيرطلا يلمعتسسم ىلع ءادتع’ا يف نيتسصتخم ،تاي’و ةدع
يف فوخلاو بعرلا اوعرز دق نيتكبسشلا رسصانع نإاف يقاوبلا مأاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملاب
نيلمعلا نيتاه رثإا ىلع مت نيأا نيمرجملا ء’ؤوهل اياحسض اوبهذ ام اريثك نيذلا قرطلا يلمعتسسم سسوفن

مهنع ثحبلا يراجو رارف ةلاح يف اولاز’ نيرخآا سصاخسشأا (30) ةثÓث ةيوه ديدحتو نيسصخسش فيقوت
تايلمع يف Óمعتسست اتناك نيتيعفن نيترايسس زجح نم ردسصملا تاذ بسسحب ناتيلمعلا تنكم امك،
مت .ةسسولهم اسصارقأا نيفوقوملا دحأا ةزوحب تطبسض امك ،(نيكاكسسو فويسس) ءاسضيب ةحلسسأا و ءادتع’ا
اميف. تقؤوملا سسبحلا امهعاديإا مت نيأا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا نيسصخسشلا ميدقت

 راهز دمحأا.نيرافلا ىلع سضبقلل Óسصاوتم ثحبلا لاز’

هقيقسش ةايحل اّدح رمعلا لبتقم يف باسش عسضو
ّلج قّزمو هتبقر قرتخا رجنخ ةطسساوب ربكأ’ا
عقوم رداغي نأا لبق ةّ̆ي˘سشحو ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ن˘ي˘يار˘سش
حبسست هتّثج اكرات باسصعأا ةدوربّ لكب ةميرجلا
.امهلزنم مامأا ءامّدلا نم ةكرب يف
ةمكحم اهتجلاع يتلا ة˘عّور˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘هو
سسمأا ةحيبسص ةبانع ءاسضق سسلجم ىدل تايانجلا
موي ىلإا انعجري ّةيسضقلاّ فلمّ نأاو املع ءاعبرأ’ا

ةي’و تّزتها نيح8102 ةنسس نم يرفيف21
باسش اهلطب ءاركن لتق ةميرج عقو ىلع ةبانع
تاسشوانم يف لخد رمعلا نم تاّينيرسشعلا يف
امهنيب تبسشن نأا دعب ربكأ’ا هقيقسش عم ةّيظفل

ثيح ،ةّسصاخلا هت˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ا˘هد˘م˘خأا تا˘فÓ˘خ
مجحلا ريبك انيّكسس لوانتو خبطملا ىلإا هّجوت

هنيز˘خ˘ت˘ب ما˘قو ق˘با˘سس تقو ي˘ف هار˘ت˘سشا د˘ق نا˘ك
نم ىدبأاو ةلئاعلا دارفأا عيمج هتهج نم ادّعوتم
Óعف لسصح ام وهو هئاّقسشأا دحأا لتق يف هتّين لبق
لزنملا باب ىلإا هلوسصو ةياغ ىلإا هيخأا عبت نيح
ةيظّفللا تاسشوانملا دعب جورخلا يف ّمهي ناك نيأا
ةطسساوب ابرسض هيلع لاهناو امهنيب تعقو يتلا
تابر˘سضلا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ه˘ل ه˘ّجو ثي˘ح ن˘ي˘ك˘ّسسلا
اّمم هنييارسش قّزمو ةبقرلا ىوتسسم ىلع ةرداغلا

نيع يف ةريخأ’ا هسسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل˘ي ةّ̆ي˘ح˘سضلا ل˘ع˘ج
قايسس يفو ،ةري˘ط˘خ˘لا ه˘حور˘ج˘ب ارّ̆ثأا˘ت˘م نا˘كم˘لا

لثم يذلا ““د.خ.ب““ مهّتملا حسضوأا دقف لسصّتم
نأا دعب تايانجلا ةمكحم ةئيه مامأا ءاعبرأ’ا سسمأا
لتقلا ةيانج باكتراب ةيئاسضقلا تاهجلا هتعبات
ناك هّنأا ،دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس عم يدمعلا

ة˘ل˘ئا˘ع˘لا لز˘ن˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ’ا ة˘فر˘غ ي˘˘ف ا˘˘سسلا˘˘ج
عباتلا سسيدلا رجح يح ىوتسسم ىلع دجاوتملا
هتدلاو هنم تبلط نيح ،رامع يديسس ةيدلبل ايرادإا
لوخدلاب دحأ’ حامسسلا مدعو تيبلا يف ثوكملا
كلذ نم ةقح’ تاقوأا يف اهتدوع ةياغ ىلإا هيلإا

هتدلاو ليحر دعبو هّنأا هتهج نم افيسضم ،مويلا
وهو ““ط.ب““ ربكأ’ا هقيقسش لزنملا ىلإا مّدقت
نيأا ،يلئاعلا لزنملا نم برقلاب نطقيو جّوزتم
ّنأا ريغ سسولجلا ةعاق ىلإا هجّتاو ريخأ’ا لخد
ربم تيبلا لوخد هعنم لواحو هب قحل مهّتملا

ّ
ار

يف ادحأا ينثتسست مل يتلا هتدلاو تايسصوتب هتلعف
جعزأا يذلا رمأ’ا وهو ،هتاحيرسصت بسسح اهمÓك
تا˘سشوا˘ن˘م ي˘ف ل˘خد يذ˘لا ““ط.ب““ ة˘ّ̆ي˘˘ح˘˘سضلا

يف تاظحلب اهدعب ّمهو رغسصأ’ا هيخأا عم ةيمÓك
تابرسضب هقيقسش هتغابي نأا لبق ،تيبلا ةرداغم
رم ةّدعل هتبقر قرتخا نيّكسس ةطسساوب ةيلاتتم

ّ
تا

رداغي نأا لبق ،هئامد يف اقراغ اسضرأا هطقسسأاو
بسسح با˘˘سصعأا ةدور˘˘بو ءود˘˘˘ه ّل˘˘˘كب نا˘˘˘كم˘˘˘لا
مامأا لتاقلا فسشك دقو اذه ،دوهسشلا تاحيرسصت
هباكترا ءانثأا هيعو يف نكي مل ّهنأا ةمكحملا ةئيه
لتق˘ب ه˘ما˘ي˘ق كرد˘ي ن˘كي م˘لو ءار˘كن˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
اعجرم قئاقد ةعسضب رورم دعب ’إا ربك’ا هقيقسش
ةيودأ’ا عاونأا سضعب هلوانت ىلإا كلذ يف ببسسلا
اهفسصو يتلا يهو باسصعأ’ا ىسضرمب ةسصاخلا
م˘ه˘ت˘م˘لا د˘لاو ّنأا ةرا˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘ت ،بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ل
نسسحب فورعم لوتقملا هنبا ّنأا فسشك ّةيحسضلاو
ا˘م ار˘ي˘ث˘ك يذ˘لا م˘ه˘ّت˘م˘لا سسكع ه˘ت˘ي˘بر˘تو ه˘ق˘ل˘خ
يحلا يف لكاسشمو تارجاسشم ع’دنا يف ّببسستي

ّ
ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا هد˘لاو ر˘كذو ،لز˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ى˘˘ت˘˘حو
سضيبأا حÓسس ءارسشب ماق مهّتملا هنبا نأا ةمكحملا

هيوخأا د˘حأا ل˘ت˘ق˘ب اّد˘عو˘ت˘م خ˘ب˘ط˘م˘لا ي˘ف ه˘نّز˘خو
نم ديدعلا يف امهديدهت ىلع مدقأاو نيريبكلا
ردجي ،ةثيبخلا هتلعف˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘ب˘ق تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ّنأا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘لا
نم ةّيسضقلا تجلاعو فارطأ’ا ةفاك ىلإا تعمتسسا

رقت نأا لبق اهبناوج عيمج
ّ

هقيقسش لتاق ةنادإا ر
.مادعإ’ا ةبوقعب

يتبسس ديلو

ةملاقب رورم ثداح يف ةيران ةجارد قئاس كقه
عون نم ةيحايسس ةرايسس مادطسصا ثداح يف ،سسمأا راهن ،ةنسس82 رمعلا نم غلبي ةيران ةجارد قئاسس ،يفوت

لخدم دنع ،سسارهأا قوسسو ةملاق يتي’و نيب طبارلا02 مقر ينطولا قيرطلاب ةيران ةجاردب ““4 ويلك““
ةيرورسضلا تافاعسسإ’ا هل تمدق يذلا““ د ع ““ ةيحسضلاب رمأ’ا قلعتيو ،دمحأا ةرهموب ةيدلبب روظانلا ةيرق
ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا هلقن لبق ، ةيندملا ةيامحلا بيبط فرط نم ناكملا نيع يف
نمأ’ا حلاسصم تحتف اهتهج نم ،ةغيلبلا هحورجب ارثأاتم كانه ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل نيأا يبقع ميكحلا
ناكسس ىدل ىسسأ’او نزحلا نم ريثكلا فلخ يذلا ميلأ’ا ثداحلا اذه بابسسأا يف اقيقحت ةسصتخملا
نيدلازع .ل.ةقطنملا

ةميرجلا هباكترا لبق ةلئاعلا دارفأا دحأا لتقب دّعوتو ةادأا ىرتصشا

ةبانعب ربكألا هقيقشش ةايح يهني ينيرششع
هتبقر تقرتخا نيكشس تانعطب هب ردغ نأا دعب

 ةيوناث عرف حتفب نوبلاطي ةضفلا رئب ةيدلب ناكس
رداقلا دبع ةليصسملا يلاو مهصسيئر يلعو ةيئلولا تاطلصسلا ةليصسملا ةيلو ةصضفلا رئب ةيدلب ناكصس دصشاني

بعاتمل دح عصضو لجأا نم عرفلا حتف يف عارصسإلاب وبلاط امك لجاعلا بيرقلا يف  ةيوناث عرف حتفب يوÓج
ةيلحملا تاطلصسلا يلا ةديدعلا تÓصسارملا مغر اذهو ةرواجملا تايدلبلا يف مهتصسارد نولوازي نيذلا ذيمÓتلا

لازي ل لكصشملا نأا لإا ،ماهلا عورصشملا اذهب ةبلاطملا لجأا نم ذيمÓتلا ءايلوأا و تايعمجلا  فرط نم ةيئلولاو
نم ضضعب ةعاصس رخأل اوحرصص ثيح  ةيوناثلا زاجنإا متي نأا هنأاصش نم يذلا و لكيهلا دوجو مغر اذهو ،امئاق
يتلا ةيوناث عورصشم ليجصست لجأا نم ،ذيمÓتلا ءايلوأا تايولوأا نيب نم يوبرتلا قفرملا اذه ريفوت نأا ناكصسلا

تاطلصسلا عيمجلا نأا مغر اذهو ،كرحتت مل رومألا نأا لإا ،ةيدلبلا بارت لخاد مهتصسارد ةلوازم مهئانبأل حمصست
بصسانملا لحلا داجيإا متي نأا نود ةريخألا رهصشألا يف ربحلا نم ريثكلا تلاصسأا يتلا عوصضوملاب ةيارد يلع

عورصشملا تاذ ىلع لوصصحلا لجأا نم اديعب باهذلا ىلع مهمزع اودبأا نيذلا ناكصسلا قرؤوي ىحصضأا يذلا لكصشملل
            .ابيرق لاغصشألا قÓطناو

  خوصشخصش حلاصص

 اهنمض نمو تاقورسملا عاجرتسا
ةليسملاب ديص ةيقدنب

81 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم ةليصسملا ةيلو نمأل لوألا يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
يرانلا حÓصسلا ةقرصسلا يف ةلثمتملا تاقورصسم ءارصشو ءافخإاو لزنم لخاد نم رصسكلاب ةقرصسلا ةمهتب ةنصس42و
هلزنم ضضرعت اهدافم حلاصصملا تاذل ةيحصضلا اهب مدقت ىوكصش رثإا ىلع ةيصضقلا عئاقو دوعت(ديصص ةيقدنب)
،ديصص حÓصس ىلإا ةفاصضإلاب ةيلزنملا ضضارغلا نم ضضعب لاط يذلا لعفلا ،رصسكلا قيرط نع ةقرصسلل يلئاعلا

تاقورصسملا عاجرتصساو امهيف هبتصشملا فيقوت مت نم تنكم يتلا اهتايرحت حلاصصملا تاذ ترصشاب روفلا ىلع
ةيروهمجلا ليكو مامأا امهميدقتو امهدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل ،(ديصص ةيقدنب) يرانلا حÓصسلا اهنمصض نمو
ىلع امهلاحأا يذلا ،تاقورصسم ءارصشو ءافخإاو لزنم لخاد نم رصسكلاب ةقرصسلا ةمهتب ةليصسملا ةمكحم ىدل

ةليصسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤومب عاديإا رمأا يصسيئرلا هيف هبتصشملا قح يف ردصص نيأا يروفلا لوثملا ةصسلج
. ةليصسملاب يئلولا نمألاب مÓعألاب فلكملا ةعاصس رخأل حرصص ام بصسح اذهو

خوصشخصش حلاصص

ةليسملاب يدمعلا حرجلاو برضلاو فنعلاب رصاق فاطتخا ةلواحم
52 و22رمعلا نم نيغلابلا نيصصخصش فيقوت نم ةليصسملا ةيلو نمأل عبارلا يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
عئاقو دوعت ثيح يدمعلا حرجلاو برصضلا ىلإا ةيناثلا ةيحصضلاو ةبكرم قيرط نع فاطتخإا ةلواحم ةمهتب ةنصس
ةلواحم ىلإا ىلوألا ةيحصضلا ضضرعت ا˘هدا˘ف˘م ح˘لا˘صصم˘لا تاذ˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا د˘لاو ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘ك˘صش ر˘ثإا ىل˘ع ة˘ي˘صضق˘لا
ىلوألا ةيحصضلا نع عافدلا ةلواحم دنع يدمعلا حرجلاو برصضلا ىلإا ةيناثلا ةيحصضلاو ةبكرم قيرط نع فاطتخا
نتم ىلع امهتاوطخ عبتتب ناموقي امهيف هبتصشملا ناك ثيح نيتيحصضلا اهيف ضسردي يتلا ةيوبرت ةصسصسؤوملا مامأا
نع ضصاصصتخلا ميلقإاب ةيوبرتلا تاصسصسؤوملاو يصسردملا طيحملا نيمأات ططخمل اهعابتإاب حلاصصملا تاذ ،ةرايصس

فرظ يف تنكمت ، ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا طيحمب تايرودلا فيثكت لÓخ نم ناديملا يف يلعفلا دجاوتلا قيرط
ليكو مامأا امهميدقتو امهدصض يئاصضق فلم زاجنإا مت نيأا ،رقملا ىلإا امهليوحتو امهيف هبتصشملا فيقوت نم يصسايق
يذلا فنعلا قيرط نع ةنصس81 لمكت مل رصصاق فاطتخا ةلواحم ةيانج ةمهتب ةليصسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ةليصسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤومب عاديإا رمأا امهقح يف ردصصأا نيأا ةمكحملا ضسفن ىدل قيقحتلا يصضاق ىلع امهلاحأا

خوصشخصش حلاصص.  ةليصسملاب يئلولا نمألاب مÓعألاب فلكملا ةعاصس رخأل حرصص ام بصسح اذهو


