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يئازجلا بطقلا ،نينثإ’ا مويلا لجأا
مئارجلا ةحفاكم يف سصسصختملا
ةمكحم ىدل ةيداسصتق’او ةيلاملا
ةيسضق ،ةم˘سصا˘ع˘لا د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘سس
تازايتما حنمب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا دا˘سسف˘لا

عباتي يتلا ةيمومع لاومأا ديدبتو
رارغ ىلع  ةقيلفتوب لاجر مهأا اهيف
«يحيوأا دمحأا» اقباسس لوأ’ا ريزولا

عا˘ط˘ق˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لاو
رامع«و «ينغلادبع نÓ˘عز«ل˘ق˘ن˘لا

ماعلا نيمأ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب «لوغ
برا˘ح˘م» ل˘ق˘ن˘لا ةرازو˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا

حسسيف نب لامع’ا لجرو «دمحم

ربمسسيد82  خ˘يرا˘ت ى˘لإا د˘م˘ح˘م
ن˘م دد˘ع ة˘با˘سصإ’ ار˘ظ˘ن ،يرا˘˘ج˘˘لا
.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب  عا˘فد˘˘لا دار˘˘فأا

ي˘ت˘لا عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه ن˘˘م بل˘˘ط˘˘بو
ةئيه نم فارطأا سضرم نع تفسشك
تأاترا ،يجاتلا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب عا˘فد˘لا

ةمسصاعلا دمح˘ما يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م
لثميسس يتلا داسسفلا ةيسضق ليجأات
،قباسسلا ما˘ظ˘ن˘لا با˘ط˘قأا م˘هأا ا˘ه˘ي˘ف
يريزوو «يحيوأا دمحأا» رارغ ىلع
رامع«و «نÓعز ينغلادب˘ع«ل˘ق˘ن˘لا

ة˘˘ي’و˘˘˘ل ة’و ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘لإا  «لو˘˘˘غ
،«يزوف نيسسح» ا˘ق˘با˘سس ةد˘كي˘كسس
«يرجح فوفرد»و «دمحم يلابرد»

لاومأا ديدبتب نيمهتملا نم ددعو
ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
دمحم»  لامعأ’ا  لجرل ةقحتسسم
قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو .»ح˘˘سسي˘˘ف ن˘˘˘ب
ىلع اهدر يف ةمكحملا تحسضوأا

ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘ط
ليجأات رخأا نوكيسس هنأاب ،ةمكاحملا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا
يف نوطرو˘ت˘م˘لا بلا˘ط ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ل˘˘جر˘˘ل تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق

سسيسسأاتب دمحم حسسيف نب لامعأ’ا

˘مد˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف نور˘˘خا نو˘˘ما˘˘ح˘˘م

نوباسصملا نوماحملا ةلاح نسسحت

يف نو˘طرو˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘يو .ءا˘بو˘لا˘ب

مهددع غلابلاو هذه داسسفلا ةيسضق

لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا˘ب ا˘م˘ه˘˘ت˘˘م91

عفانم حنم سضرغب ادمع ةفيظولا

وح˘ن ى˘ل˘ع ر˘ي˘غ˘ل˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ

و تاميظ˘ن˘ت˘لا و ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي

ريغلل ةقحتسسم ريغ تازايتما حنم

فلاخم دقع وأا ةقفسص ماربإا دنع
ةيميظنتلاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ما˘كحأÓ˘ل
لامعتسس’او يدمعلا ديدبتلا اذكو
فظوم فرط نم يعرسش وحن ىلع
ح˘˘لا˘˘سصل وأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
وأا تاكلتمم ،رخآا نايك وأا سصخسش
مكحب هيلإا اهب دهع ةيمومع لاومأا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،اهببسسب وأا ةفيظو
ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.«ةقيلفتوب زيزعلادبع» عولخملا
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ا˘ه˘ن˘ما˘˘سضت ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تبر˘˘عأا
ملاعلا بوع˘سش ع˘ي˘م˘ج ع˘م ل˘ما˘كلا

يتلا يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا ريغ
ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح ة˘سسرا˘م˘م ى˘لإا و˘ب˘˘سصت
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ف˘˘ن˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا

ة˘لو˘ف˘كم˘˘لا ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لاو
،ةيجراخلا ةرازول نايب ربعو .ايلود
ركف˘ل˘ل ع˘طا˘ق˘لا ا˘ه˘سضفر ن˘ع سسمأا
ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا ترا˘˘˘سشأاو .م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
حيتت ةسصرفلا» نأا ىلإا ،ةيرئازجلا
يف ةقق˘ح˘م˘لا تاز˘ج˘ن˘م˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
كاردإاو رامعتسس’ا ة˘ي˘ف˘سصت لا˘ج˘م
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ح
عيمج يف ةمهملا هذه لامكتسس’
لافتح’ا لكسشي امك ،ملاعلا ءاحنأا
يتلا تايحسضتلا راكذتسس’ ةسصرف
نم ةرمعتسسم˘لا بو˘ع˘سشلا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب
رير˘ق˘ت ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح˘ب فار˘ت˘ع’ا ل˘جأا
فا˘سضأاو .»لÓ˘ق˘ت˘سس’او ر˘ي˘˘سصم˘˘لا

ةمظنم » نإا ةيجراخلا ةرازو نايب
يلودلا عمتجملاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا

هتايلوؤوسسم لمح˘ت˘ب بلا˘ط˘م ل˘كك
يف م˘كار˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘ه˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ءازإا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا

ريغ ام˘ي˘ل˘قإا71 ي˘ف را˘م˘ع˘ت˘˘سس’ا
نيلجسسم يتاذ˘لا م˘كح˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘م
ةدحتملا م˘مأ’ا ة˘ن˘ج˘ل ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ف˘˘سصت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةراقلا يف هنأا افيسضم ،«رامعتسس’ا
ةيبرغلا ءارحسصلا قح نم ةيقيرفإ’ا

نأا ،رامعتسس’ا اياقب رخآا ربتعت يتلا
ل˘ب˘ق ن˘م ىو˘قأا م˘عد ى˘لإا ع˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
هذا˘خ˘تا ى˘لإاو ي˘لود˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
لا˘م˘كت˘سس’ ا˘مز˘ح ر˘ث˘˘كأا تاءار˘˘جإا

ي˘هو را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ف˘سصت را˘˘سسم
ا˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م اد˘˘ي˘˘ع˘˘سصت د˘˘ي˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تار˘تو˘ت˘ل˘ل
ةسسئاي˘لا ت’وا˘ح˘م˘ل˘ل ا˘خ˘ت˘ه˘جاو˘م
ى˘ل˘ع ة˘يز˘خ˘م تا˘سضيا˘ق˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ل

قو˘ق˘˘ح˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘لا با˘˘سسح
.يوارحسصلا بعسشلل ةعورسشملا

¯ S°∏«º.±

قباسسلا يممأ’ا ثوعبملا سسمأا دكأا
رفوتسسيرك ةيبر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا ى˘لإا

ةيبرغلا ءارحسصلا ةدايسس نإا سسور
ي˘كير˘مأ’ا سسي˘ئر˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ’
،بر˘غ˘م˘لا ى˘لإا ’و بمار˘ت د˘˘لا˘˘نود
اهتدايسسب موعزملا هفارتعا فسصوو
ريطخلا رارقلاب ةيبرغملا ةكلمملل
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس سسكع˘˘ن˘˘ي˘˘سس يذ˘˘˘لا
حلاسصم ىلعو ةقط˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘سسا
لا˘م˘سش ي˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
سسور رفوتسسيرك حسضوأاو .ايقيرفإا
ةثلاثلا ةيعاذ’ا ةانقلل حيرسصت يف
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ي ن˘˘˘ل بمار˘˘˘ت رار˘˘˘ق نأا
ءارحسصلا فلمل ةيم˘مأ’ا ة˘برا˘ق˘م˘لا
ةجاحلا يغل˘ي ن˘لو ا˘ئ˘ي˘سش ة˘ي˘بر˘غ˘لا
سسلجم تارارق قي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ل˘جا˘ع˘لا

ىلإا لسصوتلا لقرعيسس لب ،نمأ’ا
ةدع ىلع ملسسلاو نمأ’ا ددهيو لح
ايلاح دهسشت يتلا ةقطنملاب رواحم
ىريو .ديازت˘م˘لا ر˘تو˘ت˘لا ن˘م ءاو˘جأا
ى˘لإا ق˘با˘سسلا ي˘م˘مأ’ا ثو˘˘ع˘˘ب˘˘م˘˘لا
بمارت رارق نأا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘سس ر˘ي˘ثأا˘˘ت ه˘˘ل نو˘˘كي˘˘سس
ة˘ي˘كير˘مأ’ا ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ةرادإ’ا نم اركنت ربتعيو ،ةيرئازجلا
ءÓيتسس’ا مدع ئدابمل ةيكيرمأ’ا

ق˘˘حو ةو˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘سضارأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يذلا اهريسصم ريرقت يف بوعسشلا
تد˘نا˘سسو ل˘ب نور˘ق ةد˘ع˘ل ه˘ت˘ن˘˘ب˘˘ت
ةنسس ةماعلا ةيعم˘ج˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

˘-سسور ف˘ي˘سضي ـ ا˘م˘ن˘ي˘˘ب،9591
فلم يف ةحسضاو رئازجلا فقاوم
ى˘لإا د˘ن˘ت˘سستو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا
حئاوللاو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق

م˘ج˘ح ع˘سسو˘ي˘سس ا˘م و˘هو ة˘ي˘˘م˘˘مأ’ا
.ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ه˘˘لا

ةرادإ’ا نأا سسور ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ندياب وج ةدايقب ةديدجلا ةيكيرمأ’ا

ام اذإا بمارت رار˘ق ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
يف اهحلاسصم ىلع ظافحلا تدارأا
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘˘م˘˘˘سش

تاقÓع اهطبرت ةدحتملا تاي’ولا
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
ينمأ’ا قيسسنتلاو ةراجتلاو ةقاطلا

ح˘لا˘سصم نأا اد˘كؤو˘˘م ،ير˘˘كسسع˘˘لاو
لا˘م˘سش ي˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
ةرذ˘ح ة˘برا˘ق˘م بل˘ط˘ت˘˘ت ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

   . ةنزاوتمو

ةيمويلإ تاباصصإلإ ددع يف فيفط عافترإ

ةديدج ةباصصإإ594 ءاصصحإإ

ةافو31 ،انوروك ضسوريفب

ءافصش ةلاح134 و
سسوريف روطت ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا تلجسس

ةديدج ةلاح594 نينث’ا سسمأا،رئازجلا يف انوروك

تاباسصإ’ا ددع فرعو.ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ
مت ثيح،افيفط اعافترا رئازجلا يف انوروك سسوريفب

،ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح594 ليجسست
دسصرل ةيملعلا ةنجلل يمسسرلا قطانلا هب دافأا ام بسسح
روتكدلا ،رئازجلا يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

.ةديدج ةافو ةلاح31 ليجسست مت امك .راروف لامج
ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا نأا ،رارو˘ف لا˘˘م˘˘ج ح˘˘سضوأاو
غلب ،رئازجلا يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك سسوريفب

يلامجا غلب اميف ،ةديدج ةلاح594 اهنم ،ةلاح79529

134 ءافسش ةحسصلا ةرازو تلجسس امك9062. تايفولا
ت’اح ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘لا˘ح

ىلع اسصخسش34 دجاوتي اميف ،88806 ىلإا ءافسشلا
ءاملع لكسشو اذه .ةزكرملا ةيانعلا حلاسصم ىوتسسم
يحاقل نم ةبيكرت ةبرجتل اقيرف سسورو نويناطيرب
«يف.كينتوبسس»و يناطيربلا «اكينيزارتسسأا-دروفسسكأا»
ىوتسسم نيسسحت مهناكمإاب ناك اذإا ام ةفرعمل ،يسسورلا
يدؤوي دقو.دجتسسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘سض ة˘يا˘م˘ح˘لا
دنع لسضفأا ةيعانم ةباجتسسا ىلإا نيحاقللا نيب جزملا
،ايسسور يف ىرجت يتلا،براجتلا لمسشتسس امك،سسانلا
مدع نم مغر˘لا˘ب،ةر˘سشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا ن˘سس قو˘ف ا˘سصا˘خ˘سشأا

اذ˘ه.برا˘ج˘ت˘لا كل˘ت ي˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا دد˘˘ع حو˘˘سضو
اهحاقل نأا رهظت جئاتن ارخؤوم دروفسسكأا ةعماج ترسشنو
’و.رسشبلا ىلع تيرجأا يتلا براجتلا يف لاعفو نمآا
ةقلعتملا تانايبلا عمج ىلع نولمعي نوثحابلا لازي
نيح يف،انسس ربكأ’ا ةيرمعلا تائفلا عم حاقللا ةيلاعفب
ةلاكولا نم همادختسساب نذإ’ا ىلع لوسصحلا نورظتني
يهو،ةيحسصلا ةياعرلا تاجتنمو ةيودأÓل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
.ايناطيرب يف ةمظنملا ةهجلا
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ءإود نم ةعرج ينويلم اهنيب نم
جÓع يف مدختصسملإ «سسكونيفول»

انوروكب نيباصصملإ

ءإود006 نيب نم023 دإريتصسإإ
تايلديصصلإ ىوتصسم ىلع ةدوقفم

يف ،ةيرهاوط ميركلا دبع ،ةلدايسصلا ةدامع سسيئر دكأا
ةرازو ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ي˘عاذإا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
داريتسس’ سصاوخ نيدروتسسمو ةين’ديسصلا تاعانسصلا

ي˘ف ردا˘˘ن ءاود006 نمسض ءاود˘لا ن˘م ف˘ن˘سص023
نأا ،ة˘ير˘هاو˘ط م˘ير˘كلا د˘ب˘ع حر˘سصو.ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘سسلا
ءاود ن˘م ة˘عر˘ج ي˘نو˘ي˘ل˘م دار˘ي˘˘ت˘˘سسا ترر˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
جÓ˘ع لو˘كو˘تور˘ب ن˘م˘˘سض جرد˘˘م˘˘لا «سسكو˘˘ن˘˘ي˘˘فو˘˘ل»
لك نأا،ةيرهاوط حسضوأاو .انوروك سسوريفب نيباسصملا
نم يلاجعتسسا لكسشب اهنم ءاهتن’ا مت داريتسس’ا جمارب
نيب نم هنأا دكأا امك .ةدوقفملا ةيودأ’ا ددع سضفخ لجأا

رهسشلا ةياهن عم لسصتسس ءاود023 كانه ،ءاود006
يتلا تاكر˘سشلا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت ه˘نأا فا˘سضأاو .ي˘لا˘ح˘لا
«سسكون˘ي˘فو˘ل» ءاود كا˘ن˘ه ه˘نأا ثي˘ح ,ة˘يودأ’ا درو˘ت˘سست
جÓعب ةقلعتملا ةيودأ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب ةعرج ينويلمب
نأا ثدحتملا تاذ دكأاو اذه.ةنمزملا سضارمأ’ا وأا ددغلا
ةمئاقلا نمسض ةل˘ج˘سسم˘لاو ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ىر˘خأ’ا ة˘يودأ’ا
بيرقلا يف ةسصتخملا ةرازولا فرط نم اهتسسارد متيسس
.لجاعلا
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حنمب اقباصس ةدكيكصس ةلو نم ددع ةقفر مهتملإ «يحيوأإ دمحأإ» اقباصس لوألإ ريزولإ ةمكاحم ليجأات ،ةمصصاعلإ دمحمأإ يديصس ةمكحم تأاترإإ
.يراجلإ ربمصسيد82  خيرات ىلإإ » ةقدنفلإ اهنم تلاجم ةدع يف طصشانلإ «دمحم حصسيف نب» لامعألإ لجرل ةقحتصسم ريغ تإزايتمإ

ةعورصشملإ يوإرحصصلإ بعصشلإ تاعلطت مإرتحإإ ىلإإ تعد

ملاعلإ ءاحنأإ عيمج يف يرامعتصسإلإ ركفلإ ضضفرت ةيجراخلإ

ةيبرغلإ ءإرحصصلإ ةيبرغمب يكيرمألإ فإرتعإلإ سضراع

ةقطنملإ رإرقتصسإ موعزملإ بمإرت رإرق ةعزعز نم رذحي ضسور رفوتصسيرك

انوروك سسوريفب نيمهتملإ ييماحم نم ددع ةباصصإإ ةيفلخ ىلع

 لامعألإ لجر ةيصضق يف يحيوأإ ةمكاحم ليجأات
يراجلإ ربمصسيد82 ىلإإ «دمحم حصسيف نب»

فيطصس تايفصشتصسمب انوروكب ةيمويلإ تاباصصإلإ ددع يف لصصإوتم ضضافخنإإ
ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع يف Óسصاوتم اسضافخناو اظوحلم انسسحت فيطسس ةي’و تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيئابولا ةلاحلا تفرع

42 لÓخ طقف نيتديدج  نيتباسصإا ليجسست نع سسمأا لوأا ءاسسم ،ةيرازولا ءابولا دسصرو ةعباتم ةنجل تنلعأا ثيح ، انوروك سسوريفب

ةيبطلا حلاسصملا تلجسس ةيمويلا تاباسص’ا ددع يف سضافخن’ا اذه عم ةازاوملاب و.تاباسصا8  ميوب اهلبق ليجسست مت و ،ةعاسس
يذلا ةريبكلا نيع ىفسشتسسم رارغ ىلع ،لزعلا حلاسصمب جÓعلل نوعسضخي نيذلا ىسضرملا ددع يف اعجارت ةي’ولا تايفسشتسسمب

يذلا ناملو نيع ىفسشتسسم و ،ةمرسصنملا رهسشأ’ا لÓخ ريبك طغسض نم يناعي ناك امدعب ، ديفوكلا ةحلسصمب ةلاح22 هب دجاوتت

021 ىدعتت تناك امدعب ةلاح55 جواجتت ’ هب جلاعت يتلا ت’احلا تحبسصأا ثيح ىسضرملل ديدسش ظاظتكإا نم يناعي رخآ’ا وه ناك

امدعب ةلاح92 نم لقا ىلإا لزعلا ةحلسصمب ت’احلا ددع هب تعجارت يذلا يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم اهفرعي ةيعسضولا سسفن ةلاح

GCjªø.Q. ةيسضاملا ةليلقلا عيباسس’ا لÓخ ةلاح07 زواجتت تناك
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ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ناكو
دكأا،نايز نب يقابلا دبع ،يملعلا
م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘ب ه˘˘نأا

مت دق˘ف،1202-0202 يعماج˘لا
ي˘˘˘ح˘˘˘شص لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘شضو
يروشضح˘لا ط˘م˘ن˘لا ي˘ف »مرا˘شص»
ماظن دامتعا متي ثيح ،ميلعتلا نم
ةشساردلا نامشض لÓخ نم جيوفتلا
ع˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا ثل˘˘ث˘˘ل ة˘˘يرو˘˘شضح˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسلا تاد˘˘حو˘˘لا صسيرد˘˘˘ت
قفو متت˘شس ة˘شسارد˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م

اعوبشسأا21 لد˘ع˘م˘ب ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه
ربع متيشس يقابلاو يشسادشس لكل
ريزولا اعدو .دعب نع ميلعتلا طمن
اذ˘ه حا˘ج˘نإل ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘شسألا
هذه نأاو اميشس ل،يعماجلا مشسوملا
ةيئان˘ث˘ت˘شسا ة˘ف˘شصب ق˘ح˘ت˘لا ة˘ن˘شسلا

اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط959.972
نأا ازربم ،دها˘ع˘م˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘˘ب ة˘˘جواز˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو يرو˘˘شضح˘˘لا
.ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ءلؤو˘˘ه ا˘˘شضيأا ل˘˘م˘˘˘ششي
نع صسوردلا قÓط˘نا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘بو
ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا ر˘˘كذ،د˘˘ع˘˘ب
ةرازولا نأا هل ةلاشسر يف عاطقلا

نم يناثلا يشسادشسلا ذنم تدمع
ةحئاج ببشسبو ،ةمرشصنملا ةنشسلا

ةليدب طامنأا دا˘م˘ت˘عا ى˘لإا،ا˘نورو˘ك
ق˘ئار˘ط ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف
فلتخم لامعتشساو دعب نع ميلعتلا
ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘حا˘ت˘م˘لا ط˘ئا˘شسو˘˘لا

مدعو ايبشسن ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ة˘ثاد˘ح
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع ل˘˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘فو˘˘ت
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ا˘ه˘ل ة˘˘ن˘˘شضا˘˘ح˘˘لا
لاشصتلاب ةطب˘تر˘م˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا
تلد˘˘ع˘˘˘م ف˘˘˘ع˘˘˘شضو ي˘˘˘كب˘˘˘ششلا
ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه نأا د˘كأاو.ق˘فد˘ت˘لا
نع صسورد ميظنتب حمشس ميلعتلا
جهانملا تابلطتم لامكتشسا و دعب
امب ةيميلعتلا جماربلاو ةيشساردلا

نم ددع ءارجإا نم كلذ دعب نكم
لكششب ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

لا˘م˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا اذ˘˘كو يرو˘˘شضح
يحشص لوكوتورب دامتعاب مييقتلا

مارتحاو ةبلطلا جيوفت لÓخ نم
ءاو˘شس ة˘يا˘قو˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا د˘عاو˘ق
ميلعتلا تاشسشسؤوم ىوتشسم ىلع
تا˘مد˘˘خ˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘ب وأا ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ميلعتلا طمن نأا ربتعاو .ةيعماجلا

هني˘ب ا˘نا˘ي˘حأا ة˘جواز˘م˘لاو د˘ع˘ب ن˘ع
يف يروشضحلا ميلعتلا طمن نيبو
ددع اهيف نوكي يتلا تاطاششنلا
طقف ح˘م˘شسي م˘ل،ادود˘ح˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا

0202- يعماجلا مشسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب

يف «ةلوبقم» فورظ يف9102
لب،ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا بل˘غأا

تا˘شسشسؤو˘م˘ل صصا˘خ ل˘كششب ن˘كم
ةيعماجلا ةرشسأÓلو يلاعلا ميلعتلا

نوثحابلا ةذتاشسلا اهتمدقم يفو
اذه يف ةنيمث ةربخ باشستكا نم
نم مهنكمو مي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ط˘م˘ن˘لا
تا˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ريوطتو هب ةطبترملا ةيجوغاديبلا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تاودأاو ه˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو
ةيشضرألاو ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شصن˘م˘لا
ي˘كب˘ششلا ل˘شصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

ي˘ف ةد˘ج˘ت˘شسم بي˘لا˘شسأا دا˘م˘˘ت˘˘عاو
ذاتشسألا نيب ةيجوغاديبلا ةقÓعلا

ددشصلا اذه يف راششأاو .بلاطلاو

09 ة˘بار˘ق ته˘نأا ةرازو˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ةشصاخلا تاشصنملا هذه نم ةئاملاب
،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘كب
ليلذت ددشصب هحلاشصم نأا ادكؤوم
قيبطت يف ةلجشسملا تابوعشصلا

ام اميشس ،ميلعتلا نم طمنلا اذه
بلاطلا نيب ةيلعافتلا أادبمب قلعت
ل˘ئا˘˘شسم˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا،ذا˘˘ت˘˘شسلاو
تنرتنإلا ةكبشش عيشسوتب ةقلعتملا
كلذو ق˘فد˘ت˘لا م˘ج˘ح ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل
تلاشصتا ةشسشسؤوم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
.رئازجلا

مارتحا ةرورسض ىلا تاوعد
راتهتسسلا مدعو يحسصلا لوكوتوربلا

˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ملا د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةيداحتÓل
تحت ةيوشضنملا ،يملعلا ثحبلاو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ءاو˘˘˘ل
نأا ،ةنرامع دوع˘شسم ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘جذو˘م˘ن د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن

دب ل ايجيتارتشسا ارايخ«و ايميلعت
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘˘ف هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا ن˘˘م
نأا ازربم ،«ةيئان˘ث˘ت˘شسلا ة˘ي˘ح˘شصلا
ة˘فا˘ك ة˘ئ˘ب˘ع˘ت» بل˘ط˘ت˘˘ي ه˘˘حا˘˘ج˘˘نا
تا˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا
نا ة˘نرا˘م˘ع ر˘ب˘ت˘عا و .«ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا
فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘˘ت˘˘لا
قÓ˘ط˘˘نا صصو˘˘شصخ˘˘ب ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا
حمشست يلاحلا يعما˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا
طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شضب
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسل˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
-نوهرم نأاششلا اذه نأا لا ،ةديدجلا

ق˘˘ئا˘˘ف˘˘لا ماز˘˘ت˘˘للا˘˘˘ب -لا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
ام˘ي˘شس ل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا˘ب
اذه يروشضحلا صسيردتلل ةبشسنلاب
لئاشسو ري˘فو˘ت ى˘ل˘ع صصر˘ح˘لا ع˘م
حاجنإل ةمزÓلا طورششلاو لقنلا
تدد˘ج ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘بو .ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
مازتللا ىل˘ع ا˘هد˘ي˘كأا˘ت ة˘يدا˘ح˘تلا
هقيبطتو يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
،مشسوملا اذه لÓخ ربكأا ةمارشصب
مدع ىلا ني˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘عاد
حور˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘خار˘˘˘ت˘˘˘˘لا
رارمتشسلا و ةظقيلا و ةيلوؤوشسملا
لك ىوتشسم ىلع يعولا رششن يف
ةيعماجلا تاماقلاو تا˘شسشسؤو˘م˘لا

لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
يف ةمهاشسملا يلاتلاب و يحشصلا
.ةيجوغاديبلا ةيلمعلا حاجن

ةرورسض ىلع تددسش ةيبÓطلا تاميظنتلا
يحسصلا لوكوتوربلل مراسصلا قيبطتلا

ن˘ي˘ملا را˘˘ششأا ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
،نييرئازجلا ةبل˘ط˘لا دا˘ح˘تل ما˘ع˘لا
ل˘ي˘ج˘شست ى˘لإا ،ي˘˘كرا˘˘ب˘˘م بي˘˘ج˘˘ن
دوجو مدع ببشسب صصئاقنلا صضعب

يف ءابولا ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘فا˘ك ةر˘ب˘خ
ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘شساد˘˘شسلا
عيمجلا ايعاد ،ةيشضاملا ةيشساردلا
يدشسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ى˘لإا

.يقاو˘لا عا˘ن˘ق˘ل˘ل م˘ئاد˘لا ءاد˘ترلاو
،د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا صصو˘˘شصخ˘˘بو
نم ناك داحتلا نأا يكرابم ربتعا
يتلا ةيبÓطلا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ى˘لوأا
ط˘˘م˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا تعد
هذه يف ديحولا را˘ي˘خ˘لا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

ةدايز يدافتل ةيئانثتشسلا فورظلا

ةعماجلا ريوطتو تاباشصإلا ددع

ةعماج عورششم ثع˘بو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تا˘ع˘ما˘ج˘لا فا˘شصم ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘قر

ةبلطلا صصو˘شصخ˘ب ا˘مأا .ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

لاق ،لظلا قطا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

ىلع دامتعلا نكمي» هنأا يكرابم

تاعاق لÓغتشساو ةيقرولا خشسنلا

ي˘˘ف ةر˘˘خ˘˘˘شسم˘˘˘لا ي˘˘˘للا مÓ˘˘˘علا

«ةيعماجلا تاما˘قإلاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا

ن˘ي˘مألا ر˘ب˘˘ع ،هرود˘˘ب .ة˘˘شسارد˘˘ل˘˘ل

ديدجتلا لجأا نم فلاحتلل ينطولا

،يعجر ةزمح ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘بÓ˘ط˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل ه˘˘ب˘˘ي˘˘حر˘˘ت ن˘˘ع

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةرازو˘لا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘˘عا

نع ميلعتلا نأا ازربم ،يروشضحلا

عجنألا ةقيرطلا يه تاعفد قيرط

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شسارد˘لا نا˘م˘شضل

دا˘فأاو.ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

يف ةدمتعملا ةمانزرلا نأا يعجر

ةشساردلا دامتعا اذكو راطلا اذه

صسورد˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ثل˘˘ث˘˘ل

ا˘م˘ي˘شسل ق˘ئل بي˘تر˘ت ة˘ي˘شسا˘˘شسلا

لك ةياهن يف م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب جو˘ت˘ي ه˘نأاو

ة˘ع˘فد ل˘ك ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل ة˘˘شسارد ةر˘˘ت˘˘ف

ثدحتملا دكأاو.يمييقت نا˘ح˘ت˘ما˘ب

رمتشسم يبÓطلا هميظنت نأا هتاذ

لÓخ نم هلكايه رود زيزعت يف

ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ي˘ف م˘ها˘شسي ا˘م˘ك.د˘ئا˘شسلا ع˘شضو˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ت˘شسجو˘ل˘لا تا˘ي˘˘لآلا ع˘˘شضو

ماهشسإلا لÓخ نم ةبلطلا لوانتم

ي˘لآلا مÓ˘عإلا ةز˘ه˘جأا ر˘ي˘فو˘ت ي˘˘ف

يلماعتم فلتخم عم قافتا ماربإاو

ق˘فد˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘˘لا

صصوشصخب ا˘مأا.تنر˘ت˘نأÓ˘ل ي˘لا˘ع˘لا

،ةيئانلا قطانملاب نينطاقلا ةبلطلا

ح˘ت˘ف ى˘˘لإا ي˘˘ع˘˘جر د˘˘ي˘˘شسلا ا˘˘عد˘˘ف

بير˘ق˘˘تو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا

ىنشستي ىتح ةبلطلا نم تامدخلا

بنا˘ج ى˘لا،صسورد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م م˘ه˘ل

طوط˘خ ح˘ت˘ف ةرور˘شضب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م

ةبلطلا نيكمتل ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

.مهتاعماج ىلا لقنتلا نم

يحسصلا لوكوتوربلا مارتحإا ةرورسض ىلإا تاوعدو ةمراسص تاءارجإا طسسو

 تاعفد ىلع نودوعي تاعماجلا ةبلط
مويلا ةسساردلا دعاقم ىلإا

طوطخلا حتفو يربلا لقنلا ةدوع رارق
ايلعلا تاطلسسلل دوعي ةيجراخلا ةيوجلا

ةيمومع ناريط ةكرسش ءاسشنإا وحن
نيرفاسسملل يلخادلا لقنلا يف ةسصسصختم
ىد˘ل ،ن˘ي˘ن˘ثإلا صسمأا،ي˘نا˘ه ر˘هز˘˘ل ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ششك
ل˘ق˘ن˘لا ةدو˘ع رار˘ق نأا «ة˘عاذلا مورو˘ف» ي˘ف ه˘ت˘فا˘شضت˘شسا
ةيجراخلا ةيوجلا طوطخلا حتفو تايلولا نيب يربلا
تاهجلا نأا ريزولا دكأا امك.دÓبلل ايلعلا تاطلشسلل دوعي
نيب ام تÓفا˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا صصي˘خار˘ت تح˘ن˘م ة˘ي˘شصو˘لا
ثعبل ريشضحت عم،يربلا لقنلا حتف راظتنا يف تايلولا
حتف نع هثيدح قا˘ي˘شس ي˘فو.ور˘ت˘م˘لاو تارا˘ط˘ق˘لا طا˘ششن
هترئاد نأا رهزل يناه حشضوأا ةيديدحلا ككشسلا ربع لقنلا
عباتتو ورتملاو تاراطقلا طاششن ثعبل رشضحت ةيرازولا

ةيملعلا ةنجللا عم قيشسنتلاب يحشصلا عشضولا بثك نع
ةبشسانملا لولحلا ميدقتو انوروك ءابو ةعباتمو دشصرل
نم ةليشسولا هذه ربع لقنلا حتف رارق لاق امك ىقبيل

ريكذتلل ريزولا داعو.دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا تايحÓشص
ةحئاج ءارج ةيرئازجلا ةيوجلا اهتدبكت يتلا رئاشسخلاب

رئاشسخ ردق نيح يف،جد رايلم04 ـب ةردقملاو انوروك

0041 نأا ريزولا دكأاو.رانيد رييÓم6 ـب يرحبلا لقنلا
نطولا صضرأا ىلإا اوداع ملاعلا تاراطم يف قلاع يرئازج
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءÓ˘جإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأاو لوألا صسمأا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
. ةمراشص ةيئاقو تاءارجإا طشسو ةلشصاوتم نييرئازجلا

ةيلخادلا ةحÓملا ةكرحل ةيداشصتقلا ةيمهألا ىلإا رظنلابو
لقن ةكرشش ثادحتشسا يف ريكفتلا ىلإا ريزولا راششأا دقف
لحم نآلا يه يلخادلا لقنلا يف ةشصشصختم ةيمومع
ةيوجلا˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع˘ك بناو˘ج ةد˘ع ن˘م ة˘شسارد
.اهلامشسأار يف ةريخألا هذه ةمهاشسم ةيناكمإاو ةيرئازجلا

ةيوجلا طوطخلا حتفو لقنلا ةدوع نأا ريزولا حشضوأا امك
ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا ةراششتشسا دعب متيشس ،ةيجراخلا

.دÓبلا يف انوروك صسوريف يششفت دشصرو
S°∏«º.±

بعكم رتم نويلم723 لدعمب

24 تغلب دودسسلا ءÓتمإا ةبسسن
ينطولا ىوتسسملا ىلع ةئاملاب

صسمأا،ي˘قار˘ب ي˘قزرا ،ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ششك
ينطولا قطانم مظعم اهتدهشش يتلا راطمألا نأا نينثإلا

قطانملاب دودشسلا ءÓتما ةبشسن عفر يف تمهاشس ارخؤوم
دودشسلا ءÓتما ةبشسن نأا يقارب ريزولا دكأاو.ةيلامششلا

هذه تفرع امدعب،ةئا˘م˘لا˘ب24 تغلب ةبشسن˘ب تع˘ف˘ترا
حشضوأاو .را˘ط˘مألا ح˘شش بب˘شسب ار˘ي˘ب˘ك ا˘شصق˘ن ةر˘ي˘خألا

رتم نويلم723 تغلب دودشسلا ءÓتما ةبشسن نأا ريزولا

ةئاملاب83 تناك امدعب ةئاملاب24 ةبشسنب يأا بعكم
ليرفأاو صسرام يرهشش راطمأا نأا يقارب فاشضأاو.اينطو
يف دودشسلا ءÓتما ىدم ددحتشس يتلا يه نيلبقملا
.رئازجلا

S°∏«º.±

تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع يروسضح لكسشب سسوردلا فانئتسسا دسصق تاعفد ربع ةسساردلا دعاقم ىلا ءاثÓثلا مويلا نويعماجلا ةبلطلا دوعي
 .دعب نع ميلعتلا نع نيعوبسسأا ذنم سسوردلا تقلطنا نأا دعب انوروك سسوريف يسشفت ببسسب ةيئانثتسسا فورظ يف ،ةيعماجلا

¯ S°∏«º.±

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م ف˘˘˘ششك
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ىو˘ت˘˘شسم
،ةطازقوب لامج ،يملعلا ثحبلاو
ى˘ل˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘شض ه˘˘لوز˘˘ن ىد˘˘ل صسمأا
يذ˘لا «حا˘ب˘شصلا ف˘ي˘شض» ج˘ما˘نر˘˘ب
ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ر˘˘ي˘˘ثأا ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ي
ىلإا ةبلطلا جيوفت متيشس هنا ىلوألا
ى˘لوألا ة˘ع˘فد˘لا ن˘م˘شضت˘ت تا˘ع˘فد
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يرو˘˘شضح ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ثل˘˘ث
رششابت نيح يف،ةعماجلا ىوتشسم
نع اهميلعت ةثلاثلاو ةيناثلا ةعفدلا
.اهنيب اميف لوادتلا متي نا ىلع،دعب

ميلعتلا نأا ةطازقوب لامج حشضوأاو
تادحولا طقف صصخي يروشضحلا
،ةيجهنملاو ةيشساشسألا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
يميلعتلا ماظنلا ىنبتيشس نيح يف
ةيفاششكتشسلا تاد˘حو˘لا د˘ع˘ب ن˘ع
نأا ثدحتملا را˘ششا ا˘م˘ك.ة˘ي˘ق˘فألاو
ة˘شسارد˘ل˘ل ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا تقو˘˘لا
ىلإا ةنماثلا نم مويلا لاوط دتميشس
دادعت غولب نأا احشضوم .ةشسداشسلا
ةنشسلا يف اول˘ج˘شس ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

فلأا562 يلاوح يعماج ىلوألا
دد˘ع˘لا نو˘كي نأا ا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م،بلا˘˘ط
ة˘ن˘شسلا ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا
نويلم نم رثكأا ةديدجلا ةيعماجلا

،ةطازقوب دكأاو .بلاط فلأا005و
يم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن˘لا دا˘م˘ت˘عا ى˘ل˘ع
مادختشساب دعب نعو .يروشضحلا
ةثدحتشسم˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘شصن˘م˘لا

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ر˘مألا اذ˘ه˘˘ل ا˘˘شصي˘˘شصخ
اهدمتعت ي˘ت˘لا ة˘ما˘نزر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
،ةب˘ل˘ط˘لا صسيرد˘ت ي˘ف تا˘ع˘ما˘ج˘لا
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘نأا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأا˘˘˘ف
فلتخ˘م ع˘م روا˘ششت˘لاو ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
م˘ت د˘ق˘ف ،ن˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ءا˘˘كر˘˘ششلا
يمي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن˘لا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا
ميلعتلا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا،ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
جيوف˘ت د˘م˘ت˘ع˘ي يذ˘لا يرو˘شضح˘لا
ءاشسؤور لبق نم تاعفد ىلإا ةبلطلا

بشسح ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ل˘كا˘ي˘ه˘لا ع˘يزو˘ت بشسحو م˘هدد˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ةعماجلا تررقو .ةيلولا ىوتشسم
تاعفد ثÓث ىلإا ةب˘ل˘ط˘لا ج˘يو˘ف˘ت
نوكي ىلوألا ةعفدلا يف هنأا هانعم
ى˘ل˘ع ن˘˘ير˘˘شضا˘˘ح ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ثل˘˘ث
ةيناثلا ةعفدلاو ،ةعماجلا ىوتشسم
،دعب نع اهميلعت رششابت ةثلاثلاو
ة˘˘˘ع˘˘˘فد ن˘˘˘م لواد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب اذ˘˘˘كهو
نأا ،ةطازقوب لامج دكأا امك.ىرخأل
طقف صصخي يروشضح˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةي˘شسا˘شسألا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تاد˘حو˘لا

.ةيجهنملاو

جاوفأا ةثÓث ىلإا ةبلطلا ميسسقت متيسس

طقف ةيجهنملاو ةيسساسسألا ةيميلعتلا تادحولا صصخي تاعماجلا يف يروسضحلا ميلعتلا

ةقبسسم طورسش نود عيمجلل ةحوتفم تÓيجسستلا

يف ليجسستلل ةيمقرلا ةباوبلا حتف
مويلا نم ةيادب هاروتكدلا ةقباسسم

يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فششك
تابلط عاديإل ةينورتكلإلا ةباوبلا حتف نع ،نايز نب

51 خيرات نم ءاد˘ت˘با ،هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘ل ح˘ششر˘ت˘لا

ربع هل روششنم يف ريزولا دكأا ثيح0202, ربمشسيد
عيمج قح نم هنأا ،كوبشسيافلا ىلع ةيمشسرلا هتحفشص
ءانثتشسا نود تاقباشسم˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ةرازو تثح ،هتاذ قايشسلا يفو .ةقبشسم طورشش نودو
تاشسشسؤوم يريدم يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
فلم يف ةبولطملا قئاثولا رششن ىلع يلاعلا ميلعتلا
بشصان˘م˘لا دد˘ع ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ح˘ششر˘ت˘لا
ديدحت ،هاروتكدلا يف نيوكتلل عرف لك يف ةحوتفملا
يف تاقباشسملاب ةشصاخلاو اهريشضحت بجي يتلا داوملا
ةيملع ةشسارد ةيمهأا ىلع تدكأا امك .ةفلتخملا عورفلا
ةقباطم ىدم ةفرع˘م˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل
،ةقباشسملا اهيف ىرجتشس ي˘ت˘لا عور˘ف˘ل˘ل تا˘شصشصخ˘ت˘لا
،دعب ددحت مل تاقباشسملا ميظنت خيراوت ىلإا ةفاشضإلاب
ةيئابولا ةيعشضو˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ة˘لأا˘شسم˘لا هذ˘ه نأل كلذو
عم ةازاوم اذه يتأاي.دÓبلا يف ةماعلا ةيحشصلا ةلاحلاو
يف ءاثÓثلا مويلا ايروشضح ةيعماجلا ةشساردلا قÓطنا
نمشض ةيزارتحا تاءارجإا ق˘فو، ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
.يعماجلا لوخدلاب صصاخلا يحشصلا لوكوتوربلا
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ةحلشصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت
ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا
قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم ارخؤوم ةشسبت
رار˘شصإلا ق˘ب˘شس ع˘م يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا˘ب
اهعوقوب مل˘ع˘لا ة˘يا˘ن˘ج ع˘م د˘شصر˘ت˘لاو
تا˘يا˘ن˘ج˘لا داو˘م ي˘ف روز˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘ششو
ةميرجلا ملاعم سسمط ىلإا ةفاشضإلاب

حارو سصاخششأا40 اهيف طروت يتلاو،

14 رمعلا نم غلبي سصخشش اهتيحشض
ىلإا ةيشضقلا تايثيح دوعت ثيح ، ةنشس
ذنم ةيلولا نمأاب لاشسرلا ةعاق ىقلت

د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ما˘˘ع
ةشسبت ةيلو تلا˘ج˘ع˘ت˘شسا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب
با˘ب˘شسأا د˘يد˘ح˘ت نود سصخ˘شش ة˘˘ث˘˘ج˘˘ل

ذاختا تقولا كلذ يف مت ثيح ةافولا
قيقحت حتفب ةقلعتملا تاءارجإلا عيمج
اهفلم لاشسرإا عم ةيشضقلا يف قمعم
ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن ى˘لإا
كلذ يف ةيشضقلا.عئاقولا لوح ةشسبت
ثداح سساشسأا ىلع اهتجلاعم مت تقولا
ةافولا ى˘لإا ي˘شضف˘م ي˘شضر˘ع يدار˘ف˘نا

نم ادوجوم ناك ام ىلع ءانب كلذو
ريرقتو ةربخلا جئاتن راظتنا يف، عئاقو
يقلت ةدم دعب متيل، يعرششلا بيبطلا

ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا حلاشصم
ة˘با˘ي˘ن˘لا فر˘ط ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘˘شسب˘˘ت
قيقحتلا حتف ةداعإا˘ب ر˘مأا˘ت ة˘شصت˘خ˘م˘لا
بيبطلا ةربخ ريرقت جئاتن ىلإا ادانتشسا
ةهوبششم ةافولا نأا تنيب يتلا يعرششلا

ةيح˘شضلا سضر˘ع˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن ا˘ه˘نو˘ك

ى˘ل˘ع ة˘بر˘شض ا˘ه˘ن˘˘م تا˘˘بر˘˘شض ةد˘˘ع˘˘ل
متيل، ةافولا ىلإا تشضفا سسأارلا ىوتشسم
حتف ةداعإا ةباينلا تاميلعت يقلت روف
ةقÓع هل نم لك ءاعدتشساو قيقحتلا
براقأا اهيف امب اهتافو لبق ةيحشضلاب
ع˘م ، دو˘ه˘ششلاو ه˘نار˘˘ي˘˘جو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
و ةينقتلا لئاشسولا فلتخم لامعتشسا
ةيوه ديدحت اهنأاشش نم يتلا ةيملعلا
ع˘فر ق˘ير˘ط ن˘˘ع، م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
يتلا راثألا فلتخم ليلحتو تامشصبلا

ىلإا اهلقن لب˘ق ة˘ث˘ج˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘ت تنا˘ك
ةعباتم عم، ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
لبق اهتاقÓعو ةيحشضلا تاكرحت رخأا
قيقحتلا لÓخ نم نيبت ثيح، ةافولا
(ايئاشضق قوبشسملا )ةيحشضلا خأا طروت
سصاخششأا ةثÓث عم لتقلا ةيلمع يف

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ تب˘˘ث ن˘˘ير˘˘خأا

ةيانج نع غيلبتلا مدع يف مهطروت

ىلإا ةفا˘شضإلا˘ب روز˘لا ةدا˘ه˘ششو ل˘ت˘ق˘لا

م˘ت ه˘ي˘ل˘عو، ة˘م˘ير˘ج˘لا م˘لا˘ع˘˘م سسم˘˘ط

مهتهباج˘مو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

لاجم عد˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘لا ة˘لدألا˘ب

لتقلا ةيلمع يف مهطروت يف كششلل

ىلع ءانب متيل، اهملاعم سسمط اذكو

تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعبو كلذ

نيطروتملا ميدقت ةمزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

يتلاو ةشسبت ةمكحم ىدل ةلادعلا ماما

قح يف عاديإلاب يشضقي ارمأا تردشصأا

دافتشسا نيح يف يشسيئرلا هيف هبتششملا

قطنلا ليجأات عم جارفإلا نم نوقابلا

.مكحلاب
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ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ما˘يألا نأا ر˘ها˘ظ˘لاو

ةمشصاعب ةيب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ا˘ه˘ب تر˘م
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب سشي˘˘نرو˘˘كلا

تايفولاو تاباشصإلا لدعم عافتراو
تبثي نأا ىلا تّلو يخوراشص لكششب
ه˘فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو سسكع˘˘لا

يجاتلا سسوريفلا˘ب تا˘با˘شصإلا ر˘ششؤو˘م
تلجشس ثيح قوبشسم ريغ عجارت نم
اميف تبشسلا موي ةباشصإا رفشص ةيلولا

ام سسمأا تاباشصإا01 ىوشس لجشست مل
ةدكؤوملا تلاحلا لدعم لوزن ينعي

لÓخ مويلا يف طقف تاباشصا5 ىلإا

هلجشست مل لدعم وهو ةعاشس84 رخآا
خيرات يشضا˘م˘لا ع˘ي˘بر˘لا ذ˘ن˘م ة˘يلو˘لا

ةيلولاب انوروك تلاح ىلوأا روهظ
ظحول يذلا ريبكلا حايترلا رشسفي ام
يذلاو ةيلولاب ةيبطلا طاشسوألا يف

يف اميشس لشصاوتي نأا لكلا ىنمتي
لوكوتوربلاب ماز˘ت˘لإلا ة˘ل˘شصاو˘م لا˘ح
ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ي˘˘ح˘˘شصلا
تاماّمكلا عشضوو ميقعتلاو دعابتلاب

رفشصلا ةطقن ىلإا رومألا دوعت ل ىتح
.فيرخلا لشصف ةيادب عم ثدح امك

ةماعلاو ةصصاخلا تادايعلا باحصصأا

ريغ عجارت ليجصست ىلع نودكؤوي
 تاباصصإلا ددع يف قوبصسم

باحشصأا نم ربتعم ددع ىّكز دقو اذه
تثد˘ح˘ت ن˘يذ˘لا ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

يلزانتلا راشسملا «ةعاشس رخآا » مهعم
دكأا ثيح لجيجب انوروك تاباشصإل
اددع نوشصحي اوتاب مهنأاب ءلؤوه انل

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘شصم˘˘لا ن˘˘م اد˘˘ج Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق

هذهب تاشصوحف˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل نو˘ه˘جو˘ت˘ي

نأا لب ةريخألا مايألا لÓخ تادايعلا

ةلاح يأا لجشست مل تادايعلا سضعب

امدعب ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ما˘يأل ا˘ه˘ي˘ف كو˘كششم

ربوتكأا يرهشش لÓخ يشصحت تناك

ةلاح05و03 نيبام ر˘ب˘م˘فو˘نو

ام سسفن وهو ، ايموي اهيف كوكششم

سضع˘ب ى˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا بهذ

دكأا ثيح ةيلولاب ةيراوجلا تادايعلا

عجارت لي˘ج˘شست ى˘ل˘ع م˘هرود˘ب ءلؤو˘ه

تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف قو˘˘ب˘˘شسم ر˘˘ي˘˘˘غ

يتلا ةظ˘ق˘ي˘لا˘ب ن˘ي˘هو˘ن˘م ة˘هو˘ب˘ششم˘لا

ار˘خؤو˘م ة˘يلو˘لا و˘ن˘طاو˘م ا˘ه˘ب ى˘ل˘ح˘ت

ددع عجارت يف مهبشسح تمهاشس يتلاو

هفشصو لكششب تايفولاو تاباشصإلا

.سشهدملاب ءابطألا دحأا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6616ددعلا0202 ربمسسيد51 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

 نيموي للخ طقف تلاح01 ليجصست

 لجيجب انوروك سسوريفب تاباشصإلإ ددع يف قوبشسم ريغ عجإرت

 سصاخصشأا4 اهيف طروت

ةشسبتب قيقحتلإ ةداعإإ دنع ماع دعب لتقلإ مرجل هشضرعت ةجيتن لهك ةافو فاششتكإإ
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ة˘كير˘ب ة˘ن˘يد˘م نا˘˘كشس سسمأا ز˘˘ت˘˘ها

لتق ةمير˘ج ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب

دي ىلع باشش اهتيحشض حار ةعششب

راجشش رثإا لوألا سسمأا ةليل كلذو ،رخأا

جÓ˘ي˘ف˘لا ي˘ح˘ب ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب بششن
هيف لمعتشسا ،ةكيرب ةنيدمب ديدجلا
رجنخ يف لثمت سضيبأا احÓشس يناجلا

هتباشصإا ةيحشضلل ةلتاق ةنعط هب هجو
نيعب Óيتق هتدرأا بلقلا ىوتشسم ىلع
ةثجلا ليوحت متي نأا لبق اذه ،ناكملا

ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا
هيف تنكمت تقو يف فايشضوب دمحم
ي˘نا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘مألا ح˘لا˘شصم
سصو˘˘شصخ˘˘ب ه˘˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘فو
ةيناثلا دعت ياتلا ةم˘ير˘ج˘لا تا˘ي˘عاد˘ت

فرظ يف ةنتاب ةيلو ىوتشسم ىلع

اياشضق نأا ركذلاب ريدج.رهشش نم لقأا

اهبلغأا ةنتاب ءاشضق سسلجمب تايانجلا

اهيف تاب يتلا ةكيرب ةنيدمب تبكترا

اداعبأا ذخأاي هلاكششأا فلتخمب مارجإلا

.ىرخأا

ةنتاب

باشش اهتيحشض ةكيرب ةنيدم زهت لتق ةميرج
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ةعقاولا نشسافيإا ةلات ةيدلب تزتها

ىلع سسمأا لاوز، فيطشس ةيلو لامشش

مادقإا يف تلثمت، ةيواشسأام ةثداح عقو
و ه˘˘ن˘˘با ة˘˘جوز ل˘˘ت˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع خ˘˘˘ي˘˘˘شش
ةيقدنب نم ةيران تاقلطب اهنبا ةباشصإا

ةداي˘ع˘لا ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن، د˘ي˘شص

سسادنعوبب تامدخلا ةددعتم ةيبطلا
انلشصحت يتلا تامولعملا بشسح و،

دو˘ع˘ت ة˘ثدا˘ح˘لا با˘ب˘شسأا نإا˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
حلاشصم تلقنت دق و ،يلئاع فÓخل

لو ةثداحلا ناكم ىلإا ينطولا كردلا
ىلع فوقولل ةيراج تاقيقحتلا لازت
هذهل ةيقيقحلا بابشسلا و تايثيحلا
.ةميلألا ةثداحلا

  فيطصس

 نشسافيإإ ةلات ةيدلبب ديشص ةيقدنبب هنبإ ةجوز لتقي خيشش
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ةيئاشضقلا ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ف˘قوأا
ةعشساتلا يف Óهك لجيج ةيلو نمأاب
ليوحت ةمهتب رم˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘ع˘برألاو
ر˘شضخ˘لا ع˘ي˘ب˘˘ل سصشصخ˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘ح˘˘م
ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل عدو˘ت˘شسم ى˘˘لإا ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
رو˘م˘خ˘لا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ج˘˘يور˘˘تو
سصخششلا اذه فيقوت ةيلمع تءاجو.
ةيئاشضقلا ةطرششلا رشصانع يقلت دعب
سصخشش مايقب ديفت تامولعم لجيجب
ه˘ل˘ح˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ب ا˘ي˘˘ئا˘˘شضق قو˘˘ب˘˘شسم

رشضخلا عيبل لشصألا يف سصشصخملا

رومخلا عيبل عدوتشسم ىلإا هكاوفلاو

ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ما˘قو ، ا˘ه˘ج˘يور˘تو

ل˘ح˘م˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

تح˘م˘شس ثي˘˘ح ىو˘˘كششلا عو˘˘شضو˘˘م

فاششتكاب ريخألا اذه ةن˘يا˘ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع

ناك يذلا هبحاشص هب ماق ام ةقيقح

يف هكاوفلاو رشضخلا سضرعب رهاظتي

نع راظنألا داعبإا ةيغب لحملا ةهجاو

فشصنلا لّوح اميف يقيقحلا هطاششن

عيمجتل ةحاشسم ىلإا لحملا نم يناثلا

روثعلا ليلدب ةيلوحكلا تابورششملا

تاركشسملا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع

اهيلع زجحلا ىرج يتلاو لحملا لخاد

ينعملا فيقوت هيف مت يذلا تقولا يف

يف ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع هشضرعو

ثيح يروفلا لوثملا تاءارجإا راطإا

يفو. ةذفان اشسبح رهششأا ةتشسب نيدأا

ح˘لا˘شصم تا˘طا˘ششن˘ب ل˘شصت˘م قا˘˘ي˘˘شس

نم ددع قÓغإا مت لجيجب ةطرششلا

مدع تبث ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

نم ةياقولا دعاو˘ق˘ب ا˘ه˘با˘ح˘شصأا د˘ي˘ق˘ت

ىوتشسم ىلع اميشس انوروك سسوريف

دقو ، ريهاطلاو ةيليملا ، لجيج ندم

ةيئاجف˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تن˘كم

ناوعأاو ةطرششلا ناوعأا اهب ماق يتلا

ةلمج ىلع فوقولاب ةراجتلا ةيريدم

قيبطت مدعب ةقلعتملا تافلاخملا نم

طورشش اذكو ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

اميشس لتا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

سضعب اذكو معاطملا باحشصأا ىدل

ي˘ت˘لا ىر˘خألا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

.نينطاوملا لبق نم اريبك لابقإا فرعت

 تاركصسملا نم تايمك ىلع هلخادب رثع

 لجيجب رومخلل عدوتشسم ىلإإ هكإوفلإو رشضخلل Óحم لّوح ينيعبرأإ فيقوت

ةجرد يف داز ام وهو يلاوتلا ىلع يناثلا عوبصسألل كلذو لجيج ةيلو ىوتصسم ىلع انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع يف لجصسملا عجارتلا لصصاوتي
.هتورذ ىلإا تاباصصإلا لدعم اهللخ لصصو ةبيصصع مايأا دعب اددجم ءادعصصلا سسفنتتل تداع يتلا ةيحصصلا تاهجلا ىدل حايترإلا

طششنت ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت
نم رثكأإ زجحو دودحلإ ربع

ةشسبتب تإردخملإ نم غلك02
˘مار˘جإلا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف̆ل ة˘ع̆با˘ت̆لا ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘كم˘˘ت
،ةشسبت ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب
ةيمارجإا ةكبشش كيكفت نم ةيعون ةيلمع يف ،سسمأا لوأا
ر˘يد˘شصتو ل˘ق̆ن لا˘ج˘م ي˘ف ط˘ششن˘ت يو˘ه˘ج داد˘ت˘˘ما تاذ
ثيح ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةينطولا دودحلا ربع تاردخملا

02 نم رثكا زجحو سصاخششأا ةعبرأا فيقوت كلذ لÓخ مت
ةدع ربع لقنلاو جيورتلا ددشصب تناك تاردخملا نم غلك
ىلإا ةيشضقلا تايثيح دوعت ثيح دÓبلل ةيقرشش تايلو
تاكرحت دوجوب ديفت ةحلشصملا تاذ ىلإا تامولعم دورو
ةيبعششلا ءايحألا دحأا نم ذختت ةيمارجإا ةعامجل ةهوبششم
ةدع ربع ةعورششملا ريغ اهتاكرحتل ازكرم ةشسبت ةنيدمب
فيكلا نم ةيمك نيزخت عم ،سصاشصتخلا عاطقب طاقن
ءانب متيل ،يحلا تاذب ةدوجوملا نكاشسملا دحا يف جلاعملا

يحلا ةمهادم ةشصتخملا ةباينلا عم قيشسنتلابو كلذ ىلع
رثع يتلاو ةهوبششملا نكاشسملا دحأا سشيتفتو روكذملا

دعب كلذو تاردخملا نم غلك02 نم رثكأا ىلع اهلخادب
تعد˘ت˘شسا ة˘ف˘ي˘ن˘ع ة˘موا˘ق˘م ن˘كشسم̆لا با˘ح˘شصأا ىد̆بأا نأا
ذيفنتو مهيلع ةرطيشسلل انوناق ةلوخملا ةوقلا لامعتشسا
نيتبكرم زجح ةيلمعلا سسفن يف مت امك، ةيطبشضلا رماوأا

فتاوه ىلا ةفاشضإلاب تاعونمملا لقنل لمعتشست اتناك
ءاشضعأا نيب لاشصتÓ̆ل ل̆ئا˘شسو˘ك ل˘م˘ع˘ت˘شست تنا˘ك ة̆لا˘ق̆ن
ةروكذملا ةيمكلا زجح مت كلذ ىلع ءانب و هيلعو، ةكبششلا

حتفو ةقرفلا رقم ىلإا مهليو˘ح˘تو ن˘ي˘طرو˘ت˘م̆لا ف˘ي˘قو˘تو
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك مامتإا دعبو، ةيشضقلا يف قيقحت
ةمكحم ىدل ةلادعلا مامأا مهيف هبتششملا ميدقت مت ةمزÓلا

.عاديإلاب يشضقي ارمأا مهقح يف تردشصأا يتلاو ،ةشسبت
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وزو يزيت

قيرطلإ نوعطقي «ماينإ» لامع
ةيرزملإ ةينهملإ مهفورظب ديدنتلل
ة˘شسشسؤو˘م̆لا لا˘م˘ع ن˘م تار˘ششع̆لا سسمأا را˘ه̆ن  م˘ظ̆ن
ةدجاوتملا «ماينا «ةيلزنمورهكلا تاعانشصلل ةينطولا
ةكرح وزو يزيت يشسيع داوب ةيعانشصلا ةقطنملاب
عطق ىل˘ع م˘ه˘ماد˘قإا لÓ˘خ ن˘م ة˘مرا˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
را˘ف̆لو̆ب» ى˘م˘شسم̆لا نا˘كم̆لا ى̆لإا يدؤو˘م̆لا ق˘ير˘ط˘̆لا
هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسح و ، «يتيتشس
لامعلا تارششع اهيف كراشش يتلا ةيجاجتحلا ةكرحلا

يتلا ةيفشسعتلا ةشسايشسلا ىلع مهنم اجاجتحا تءاج
تاطلشسلا نيبلاطم ةشسشسؤوملل ماعلا ريدملا اهجهتني
ىشضوفلا فاقيإا لجأا نم لخدتلا ةرورشضب ةينعملا
نإاف ةراششإلا هيلإا ردجت امك . ةشسشسؤوملا معت تتاب يتلا

ةشسشسؤوم لامع اهنشش يتلا ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه
نأا و مهل قبشس دقف اهعون نم ىلوألا ربتعت ل «ماينا»
لÓخ تناك اهرخأا ةمراع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح او˘ن˘شش
سضع̆ب تا˘ح˘ير˘شصت بشسحو .مر˘شصن˘م̆لا عو˘˘ب˘˘شسألا
بارشضا يف لوخدلا ىلع اومدقا مهناف نيجتحملا

يتلا ةيرابجإلا ةلطعلا دعب اذه و لمعلا نع حوتفم
لامعلا هلبقتي مل يذلا رمألا ةشسشسؤوملا ريدم اهيلا اعد
ة˘كر˘ح̆لا هذ˘ه ن˘شش ى̆ل˘ع نو˘مد˘ق˘ي م˘ه̆ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
ةلاحإا ببشس دوعي ثيح ، قاطنلا ةعشساولا ةيجاجتحلا
يتلا ةريبكلا بعاتملل ةينقتلا ةلاطبلا ىلع لامعلا
 N∏«π S°©ÉO .ةشسشسؤوملا هذه اهششيعت

نيتلفطو ةديشس ذاقنإإ
يحب زاغلإ برشست رطخ نم
ةشسبت ةنيدمب فايشضوب دمحم

ديهششلا ةيندملا ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحولا تلخدت
ةعاشسلا يلاوحب سسمأا ةحيبشص ةشسبتب حود يناششح
ةلئاع ليوح˘تو فا˘ع˘شسأا ل˘جأل ف˘شصن̆لاو ة˘شسما˘خ̆لا

نوبركلا ديشسكا يداحا زاغب قانتخا ةيادبب ةباشصم
مهلزنمب ةأافدملا ناخد فيرشصت بيبانأا نم ثعبنملا
ةلئاعلا دارفأا ،ةشسبتب فايشضوب دمحم يحب يلئاعلا

30 نيتلفطو ةنشس93 يلاوح رمعلا نم غلبت ةديشس

نهفاعشسإا مت ،سسفنتلا يف قيشض نهل تاونشس90و
ةيبطلا تلاج˘ع˘ت˘شسإلا ة˘ح̆ل˘شصم ى̆لإا ن˘ه̆ل˘يو˘ح˘تو
.ةشسبتب فرجلاب ةفرطوب فشسوي روتكدلا ةيحارجلاو
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ةنيطنصسق

ءاسضيب ةحلسسأإو ةبلسص تإردخم زجح
   بورخلاب ايئاسضق قوبسسم ىدل

ةصصاخ ،اهلاكصشأأ فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم راطإأ يف
،تأردخملأو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيور˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
بورخلأ ةرئأد نمأ’ ةيئا˘صضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ تن˘كم˘ت
ايئاصضق قوبصسم فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب

ةزايح ةيصضق يف طروتم ،ةنصس13 رمعلأ نم غلبي
قيرطلأ ىلع عيبلل ةبلصص تأردخم ريفوتو ضضرعو
فنصصلأ نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ لمح ،ماعلأ
دوعت ةيصضقلأ تايثيح .يعرصش رربم نود ضسداصسلأ
ةيمك ىلع ضصاخصشأ’أ دحأأ ةزايح اهدافم تامولعمل
تايرحتلأ ،اهجيورت ضضرغب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم
ثاحبأأ دع˘ب تن˘كم ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لأ

ىلع متيل ،هيف هب˘ت˘صشم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ث˘ي˘ث˘ح
نم تن˘كم ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ع˘صضو ا˘ه˘ئو˘صض
ةنيدم ءايحأأ دحأأ ىوتصسم ىلع ريخأ’أ أذه فيقوت

ضصأرقأأ90 ىلع هتزوحب رثع هصشيتفتبو ،بورخلأ
ةفاصضإ’اب يزاتصسكإأ عون نم ةبلصصلأ تأرثؤوملأ نم

فلتخم نم جد00071 ـب ردقي يلام غلبم ىلإأ

يديلقت فيصس ) ءاصضيب ةحلصسأأ20 أذكو ،تائفلأ

( مصس06 لوطب مجحلأ ريبك رجنخ و مصس09 لوطب
لا˘م˘كت˘صس’ ة˘ح˘ل˘صصم˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
نم ءاه˘ت˘ن’أ د˘ع˘بو ،ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ

يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ مت قيقحتلأ تايرجم
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب ينعملأ مدق هقح
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 سصاخصشأا01 اهيف طروت/ةليصسملا

بورسشم ةدحو3932زجح
عإونألإ فلتخم نم يلوحك

ةداعسسوبب ماجحألإو
ةر˘ئأد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت

(11) ةجلاع˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ةدا˘ع˘صسو˘ب
ةرجاتملأو ةزايحلأ ةفوصصوملأ ةقرصسلاب قلعتت ةيصضق
يدمعلأ حرجلأو برصضلأ ةيلوحكلأ تابورصشملاب

01 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت رو˘ظ˘ح˘م ضضي˘بأأ حÓ˘صس ةزا˘ي˘˘حو

ثيح ةنصس33و81 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت ضصاخصشأأ

ةقرصسلاب قلعتت اياصضق30 حلاصصملأ تأذ تجلاع
رفأوتب ضسبلت ةلاح يف ةبكرم لخأد نم ةفوصصوملأ

ل˘ح˘م ل˘خأد ن˘م ة˘قر˘صسلأ، دو˘ع˘لأ ع˘م ل˘ي˘ل˘لأ فور˘ظ
ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘كصسم ل˘˘خأد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلأو يرا˘˘ج˘˘ت

زاجنإأو مهفيقوت مت ضصاخصشأأ30 اهيف طروت قلصستلأ
تاهجلأ مامأأ مهم˘يد˘ق˘تو م˘هد˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م

مهنم نيصصخصش20 عدوأأ نيأأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ
امأأ ةداعصسو˘ب˘ب ل˘ي˘هأا˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةدا˘عإأ ة˘صسصسؤو˘م˘ب
تابورصشملاب ةرجاتملأو ةزايح˘لأ ا˘يا˘صضق˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
تأذ تجلاع دقف ةيعرصش ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ

30امهيف طروت ضصوصصخلأ أذهب نيتيصضق حلاصصملأ
ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةيمك زجحو ضصاخصشأأ

فلتخم نم يلوحك بورصشم ةدحو3932 ـب تردق
دصض ةيئاصضق تافلم زاجنإأ مت اميف ماجحأ’أو عأونأ’أ
ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ مهميد˘ق˘تو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ
ةصسصسؤومب دحأو ضصخصش عدوأأ نيأأ ايميلقإأ ةصصتخملأ
.ةداعصسوبب ليهأاتلأو ةيبرتلأ ةداعإأ
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ةنيطنصسق

ةلئاع نم دإرفأإ3 قانتخإإ
يلجنم يلعب ةدحإو

ءاطع نب ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ ةدحولأ تلخدت

52و02 ةعاصسلأ دودح يف فيرصشلأ دمحم هللأ

342 مقر20 ـب لخدم50 ةيرأوجلأ ةدحولاب ةقيقد
كلذو ،بورخلاب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ

حوأرتت ،ىثنأأ ضسنج نم اياحصض30 فاعصسإأ لجأأ نم

عم نايثغ ةلاح يف ،ةنصس66 و31 نيب نهرامعأأ
،يعيبطلأ زاغل˘ل ن˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسأ ءأر˘ج ضسأأر˘لا˘ب نأرود
ىلإأ نهلقن متو ناكملأ نيعب تافاعصسإ’أ مهل تمدق

.يلجنم يلع ىفصشتصسم
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

6616ددعلا0202 ربمسسيد51 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

.نيياكوكلاو جلاعملا فيكلا جيورتب ةقّلعتم اياصضق ةّدع يف هعولصض دعب تّقؤوملا سسبحلا نهر اينيثÓث ةبانع ةمكحمل ةعباتلا ةصصتخملا حلاصصملا تعصضو
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ضسمأأ ةحيبصص هليوحت دعب كلذو
يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ دحأ’أ
ةّدع هّقح يف تردصصأأ نأأو اهل قبصس
لÓ˘خ ضضب˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘مأوأأو تأر˘˘ّكذ˘˘م
يف هطّروت دعب ةيصضاملأ عيباصسأ’أ
ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ ن˘م ة˘ل˘˘صسل˘˘صس
ضصأر˘قأأ ن˘م تا˘عو˘ن˘م˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت˘˘ب
،نيياكوكو جلاعم فيكو ةصسولهم
تأوق تقلأأ دقف لصصّتم قايصس يفو
ى˘ل˘ع ضضب˘ق˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشلأ
ةّد˘ع ي˘ف ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م˘لأ نورا˘ب˘˘لأ

يف تردصص نأأ دعب ةّيقرصش تاي’و
ضضبقلاب رمأوأأو تأرّكذم ةّدع هّقح
ة˘ّصصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘ي’و ن˘م ّل˘كل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

تّد˘ت˘مأ ىر˘خأأ تا˘ي’وو فرا˘ط˘˘لأو
،ا˘ه˘ي˘لإأ ة˘ي˘عر˘˘صشلأ ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘تا˘˘طا˘˘صشن
«ضش.ط» ىّم˘صسم˘لا˘ب ر˘مأ’أ ق˘ّل˘ع˘ت˘يو
تاصضيوفتلأ ةقرف هب تحاطأأ يذلأ
ةبانع ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ةيئاصضقلأ

يف مرصصنملأ عوبصسأ’أ ةياهن كلذو
يديصس ءايحأأ دحأ’ ة˘م˘هأد˘م ةّ̆ي˘ل˘م˘ع
ناك نيأأ ينوبلأ ةّيدلبل عباتلأ ملاصس
ةنئاكلأ تÓبطصسإ’أ دحأأ نم ذّختي
ءا˘صضف ا˘ف˘لا˘صس رو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
را˘ظ˘˘نأأ ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لأو ءا˘˘ب˘˘ت˘˘خإÓ˘˘ل
نم تنّكمت يتلأ ةينمأ’أ حلاصصملأ

رحت دّصصرت
ّ

ةياغ ىلإأ اهعّبتتو هتاك
ّد˘ح ع˘صضوو ه˘ي˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘لإأ
ةياهن عم ةينوناقلأ ريغ هتاصسراممل
ةراصشإ’أ ردجت ،مرصصنملأ عوبصسأ’أ
ط˘˘ب˘˘ترأ فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘صسأ نأأ ى˘˘˘لإأ
ا˘هزر˘بأأ ا˘يا˘صضق˘لأ ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
فيكلأو «نييا˘كو˘كلأ» ـب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ

تأر˘ّثؤو˘م˘لأ ج˘˘يور˘˘ت ع˘˘م ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ءاق˘لإأ ل˘ب˘ق ،ق˘طا˘ن˘م ةّد˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

تأءأر˘جإ’أ ذا˘ّخ˘تأو ه˘ي˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘لأ

ع˘م ه˘ّق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

رق ي˘ت˘لأ ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ّ

تر

.تّقؤوملأ ضسبحلأ نهر هعصضو
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ة˘˘طر˘˘صشلأ ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع  تن˘˘˘كم˘˘˘ت

لأزآأ ن˘ي˘ع ةر˘ئأد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

ضصخصش فيقوت نم، فيطصس ةي’وب

زهاني ام هتزوحب ،ضسبلت ةلاح يف

02و ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ن˘م ل˘طرـلأ

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘صصر˘˘ق

باق˘عأأ ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تءا˘جو.
طروتب ديفت، تامو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت طا˘˘˘˘˘صشن ي˘˘˘˘˘ف ضصخ˘˘˘˘˘صش
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘صسو تأرد˘خ˘م˘˘لأ
ةقمعم اهتايرحت قÓطإأ متيل ،لأزآأ

نم تنكم ةمكحم ةطخ مصسر عم
ناكم و هيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت
ف˘ي˘قو˘˘تو ه˘˘ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت ع˘˘م ه˘˘طا˘˘صشن

ةيحايصس ةبكرم نت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ
نم لطر ةزايحب  ضسبلت ةلاح يف
لكصش ى˘ل˘ع ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ةدا˘م

تأرثؤوملأ نم اصصرق02و حئافصص
ر˘ق˘م ى˘لإأ هدا˘ي˘ت˘قأ م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
يف قمعم قيقحت حتف عم ةحلصصملأ

ة˘ي˘ط˘ب˘˘صضلأ .ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ تا˘˘صسبÓ˘˘م
ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

افلم تدعأأ ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإÓ˘ل
ة˘م˘ه˘ت ن˘ع طرو˘ت˘م˘لأ د˘صض ا˘ي˘ئأز˘˘ج
ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك تأرد˘خ˘˘م˘˘لأ ةزا˘˘ي˘˘ح
ريغ ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تإ’أ ضضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘صش
ى˘لإأ ه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘ي˘حأأ ،ا˘ه˘ب ي˘عر˘صشلأ
تبلل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ
.هيف

فيطصس

جلاعملإ فيكلإ نم Óطر زجحتلإزأإ نيع ةطرسش
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«دلاخ» باصشلأ دحأ’أ ةليل يقل

هفتح ةنصس32 رمعلأ نم غلابلأ

ه˘˘ي˘˘ف بي˘˘صصأأ رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح ي˘˘˘ف

ةحاصسب عقو ثداحلأ ،رخأأ ضصخصش

ةدكي˘كصس ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ضسÓ˘ب’

ةيرانلأ ةجأردلأ تمدطصصأ امنيح
ةرايصسب ةيحصضلأ اهدوقي ناك يتلأ
دعب ةبوبيغ يف لخديل ةيحايصس
ةيامحلأ رصصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ه˘ل˘ق˘ن
ةدكيكصس ىفصشتصسم ىلإأ ةيندملأ
،اهدعب هتافو تنلعأأ يتلأ ةريخأ’أ
ةرا˘ي˘صسلأ ق˘ئا˘˘صس ع˘˘صضخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

تركذو ،ىفصشم˘لأ تأذ˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل
ةيحصضلأ ةلئاع نم ةبرقم رداصصم
ر˘˘خأ ي˘˘ف تو˘˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ه˘˘˘نأأ

ناك هنوكل هتدلأو لبق هتأروصشنم
نع امئأد ثدحت˘ي و ا˘ه˘ب ا˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
اه˘نأد˘ق˘ف م˘لأأ ل˘م˘ح˘ت ه˘ترد˘ق مد˘ع
هنأأ ملعي ’ وه و هتينمأأ ققحتتل

ةرم فلأأ ةظحللأ يف تومت اهكرت

ةذلف نأدقف يف اهتعيجف ببصسب

ثدا˘ح˘˘لأ عو˘˘قو رو˘˘ف و ،ا˘˘هد˘˘ب˘˘ك

ح˘ت˘ف ل˘جأأ ن˘م ة˘طر˘˘صشلأ تل˘˘خد˘˘ت

د˘يد˘ح˘تو ثدا˘ح˘لأ ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

.هتاصسبÓمو هفورظ

كوبصسيافلا ىلع هتاروصشنم رخآا يف توملا ىنمت /ةدكيكصس

رورم ثداح يف رخآإ حرجو باسش ةافو
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نم ةلوذبملأ دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصأو˘م
ةنيطنصسق ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم ل˘ب˘ق
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
ضساصسملاب ةقلعتملأ ةصصاخ ،اهلاكصشأأ
تنكمت ،تاكلتمم˘لأو ضصا˘خ˘صشأ’ا˘ب
ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلأ
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ضسدا˘˘صسلأ ير˘˘صضح˘˘لأ

نيقوبصسم30 فيقوت نم ةنيطنصسق

92 نيب مهرام˘عأأ حوأر˘ت˘ت ا˘ي˘ئا˘صضق

ةيصضق يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ،ة˘ن˘صس03و

دأد˘عإ’أو رأر˘صشأأ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت

د˘صض ة˘ح˘˘ن˘˘ج وأأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كتر’

ةناي˘خ ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأ وأأ ضصا˘خ˘صشأ’أ

.لايتح’أو بصصنلأ ،(ةبكرم) ةنامأ’أ

نم ىوكصشل دوعت ةيصضقلأ تايثيح

ه˘صضر˘ع˘ت ضصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘ح˘صض ل˘ب˘ق

نم هت˘ب˘كر˘م تلا˘ط ة˘قر˘صسلأ ل˘ع˘ف˘ل

دحأأ لبق نم » رانتراب وجيب » عون
،اهتراعتصسأ هنم بلط نأأ دعب هئابرقأأ
ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
فيقوت مت نيأأ تايرحتلأ فيثكتو
عا˘جر˘ت˘صسأ م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘كر˘م˘لأ

ةديدجلأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘نو˘كر˘م تنا˘ك
ىلأ هليوحت مت ينعملأ .يلجنم يلع
لا˘م˘كت˘صس’ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ر˘ق˘˘م
ي˘ف ة˘ل˘صصأو˘م ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘˘جإأ

ةيوه ديدحت مت قم˘ع˘م˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

عيب لواح يذ˘لأ ل˘عا˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘كير˘صش

م˘ت˘ي˘ل ،ا˘م˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ

عيمج نأأ نيبت نيأأ اعابت امهفيقوت

يوذ ن˘م مر˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘صضلأ

نم ءاهتن’أ دعب ،ةيلدعلأ قبأوصسلأ

فلم زاجنإأ م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تا˘ير˘ج˘م

نيينعملأ ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئأز˘ج تأءأر˘جإأ

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقتو

تايرحتلا فيثكت عم /ةنيطنصسق

ةبكرم ةقرسس ةيسضق يف ايئاسضق نيقوبسسم30 فيقوت
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطصس
(ءا˘صشحأأو جا˘جد) ءا˘صضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘˘لأ

ري˘طا˘ن˘ق (30) ا˘˘ه˘˘نزو قا˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأو
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت تنا˘˘ك،
طورصشلأ ىندأأ ىلع رفوتت ’ ةيراجت
زوحي ’ اهبحاصص نأأ امك ةيحصصلأ
وأأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ة˘˘يأأ

يرطيبلأ بيبطلأ لبق نم اهصصحفت
نود طاصشنلأ أذهل هناهتنإأ نع كيهان

.يراجت لجصس وأأ ةقيثو ةيأأ ةزايح
دأر˘فأأ ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تر˘˘طأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةعباتلأ ةفاظنلأو ريهطتلأ ةعومجم
يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملل
بقع تءاجو ،فيطصس ةي’و نمأاب
،ةنيدملأ طصسو تمت ةيباقر تايرود
لقنت ةيعفن ةب˘كر˘م ا˘ه˘لÓ˘خ تف˘قوأأ

ءاصضيبلأ موحللأ ن˘م ة˘ما˘ه تا˘ي˘م˘ك

ريطانق (30) ـلأ اهنزو قاف يتلأو

ماظن ىلع ةريخأ’أ هذه رفوتت نأأ نود

أذه لقنل ةئيهم نوكت نأأ وأأ ديربت

ةعيرصس ةيئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ن˘م عو˘ن˘لأ

ىندأأ مأرتحأ مدع نع كيهان ،فلتلأ

مدع عم ،ةفاظنلأو ةحصصلأ طورصش

تبث˘ت ة˘ق˘ي˘ثو ة˘يأ’ ا˘ه˘ب˘حا˘صص ةز˘ي˘ح

ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ، ا˘˘هرد˘˘صصم

ريغ اه˘نأأ أور˘قأأ ن˘يذ˘لأ نو˘صصت˘خ˘م˘لأ

متيل ،يرصشبلأ كÓهتصسÓل ةحلاصص

عم ةصصتخملأ حلاصصم˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

تاصسبÓم يف قم˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف

تأءأرجإ’أ لامكتصسأ دعب. ةيصضقلأ

ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ تدعأأ ةينوناقلأ

نأاصش يف فلاخملأ دصض ايئأزج افلم

ةحلا˘صص ر˘ي˘غ مو˘ح˘ل ع˘ي˘ب˘ل˘ل ضضر˘ع

تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘صسرأأ ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل

.هيف تبلل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ

 ةيحصصلا طورصشلا ىندأا ىلع رفوتت ’ ةبكرم نتم ىلع تناك /فيطصس

 ءاسضيبلإ موحللإ نم ريطانق3 زجح

ةبانعو فراطلا ةي’ول ةعباتلا ةيئاصضقلا تاهجلا فرط نم فيقوت تارّكذم هقح يف تردصص

 نيياكوكلإو تإرّدخملإ جيورت اياسضقب همسسإ طبترإ ينيثÓث عإديإإ
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ةيدلبلا نإاف رداصصملا صضعب بصسحو

ا˘ه˘ما˘ه˘م ي˘لا˘ح˘لا ر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
عا˘صضوأ’ا ءاو˘صس ي˘ند˘ت ي˘ف عا˘˘صضوأ’او
صسلجملا طصسو ىتحو لامعلل ةينهملا
ط˘صسو ار˘ي˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘خ˘˘صس فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
تارارقلاو رييصستلا ببصسب نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ىلإا عوجرلا نودب ةذختملا ةيئاوصشعلا
ةف˘ل˘كم˘لا نا˘ج˘ل˘لا ى˘ت˘حو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
اوربع نيبختنملا نأا امك ةيدلبلا نوؤوصشب

ةرغاصشلا بصصانملا ءارج مهطخصس نع
كل˘ت˘ب دد˘ج ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت مد˘˘عو
عا˘ط˘ق˘لا صسي˘ئر رار˘غ ى˘ل˘ع بصصا˘ن˘م˘لا
فرط نم ريصسي يذلا لوأ’ا يرصضحلا
هل ديدج صسيئر نييعت متي ملو ةريصسملا

يذلا نيدلا زع نا˘نر˘ف مو˘حر˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ
’ بصصنملاو نيرهصش رثكأا ذنم يفوت
ةفاصضإ’اب اذه مويلا دح ىلإا ارغاصش لازي
تا˘˘˘˘عار˘˘˘˘صصلا صضع˘˘˘˘˘ب ثود˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لإا

رارغ ىلع نيبختنملا نيب تاصشوانملاو
ىدحإا ىلع ةيصضق لاغصشأ’ا ريدم عفر
ةيقÓخأا ’ مهتب  هتمهتا يتلا تاريدملا
نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م نأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه ةدا˘˘عإا ةرور˘˘صضب نو˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي
غارفإا دعب ة˘صصا˘خ د˘يد˘ج ن˘م صسل˘ج˘م˘لا
يتلا تاءافكلاو تاراطإ’ا نم ةيدلبلا

ةمهم˘لا ح˘لا˘صصم˘لا صضع˘ب ر˘ي˘صست تنا˘ك
’ ءامصسأاو صصاخصشأا نيي˘ع˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

روهدت ي˘ف م˘ها˘صس ا˘م اذ˘هو ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع
ةبانع ةيدلب حلاصصم فلتخمب عاصضوأ’ا

نأا امك ةيلاملا ىوتصسم ىلع صصخأ’ابو
نيبختنملا طخصس لحم ماعلا بتاكلا

بب˘˘صسب ءاو˘˘صسلا د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
˘مد˘عو ة˘ئ˘ي˘صسلا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو ه˘تزوا˘˘ج˘˘ت
ةناهإاب ارخؤوم ماق ثيح نيبختنملا مارتحا

روصضح يف ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م م˘ت˘صشو
نأا ا˘م˘ك ا˘ن˘كا˘صس كر˘ح˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘ي˘م˘لا
تصضفر د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ما˘ع˘لا بتا˘كلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع  كي˘˘˘ها˘˘˘ن تار˘˘˘م˘˘˘لا
يدلبلا يبع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ل˘صصا˘ح˘لا

ام  ةينوناق ريغ قرطب تاقفصصب مايقلاو
صسيئر صصخأ’ابو ةينعملا تاهجلا لعج
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا صضفر˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ةر˘˘˘ئاد
صسلجملا فرط نم ةمدقملا ت’وادملا
عصضولا ىلإا ةفاصضإ’اب يدلبلا يبعصشلا
ىلإا تلوحت يتلا ةبانع ةيدلبل يثراكلا
راصشتنا ببصسب نولوقي امك ريبك راود
را˘˘صشت˘˘ناو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ل˘˘˘كب تÓ˘˘˘صضف˘˘˘لا
ءايحأ’ا فلتخمب ةيو˘صضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا

ىلإا ءايحأ’او عراوصشلا لك لوحت اذكو
ر˘ي˘صسكت ة˘ج˘ي˘ت˘ن لا˘˘حوأاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م كر˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا صضر˘˘غ˘˘ب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

عم انماز˘تو تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘هد˘ي˘ب˘ع˘تو
يتلا را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘صستو ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف
ةا˘نا˘ع˘م ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘˘ح تلو˘˘ح
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ط˘خ˘صس ط˘صسو ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح

نيذلا تابكرم˘لا با˘ح˘صصأاو تا˘قر˘ط˘لا
لاغصشأاب مايقلا تارارق ذاختا ىلع اوباعأا
تقولا اذه يف اهديبعتو تاقرطلا ةئيهت
لصصف يف ماقت لاغصشأ’ا هذه لثم امنيب
امك عاصضوأ’ا روهدت يدافتل فيصصلا

تقو يف اهب مايقلا صضورفملا نم ناك
نينطاوملا لك ناك امدنع يلكلا رجحلا
انوروك ببصسب لمعلا فقوتو مهلزانمب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صص د˘˘˘˘ق اذ˘˘˘˘هو
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسم
ام ءايحأ’ابو ةنيدملا طصسوب صصخأ’ابو
يرورم ماحدزاو ىصضوف قلخ يف مهاصس
ةبوعصصو تاقرطلا ءارتها ءارج بيهر
يتلا تاناصضيفلا بناج ىلإا اهيلع ريصسلا

طقاصست بب˘صسب ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘ت˘فر˘ع
تاعولابلا دادصسنا ءارج ةريخأ’ا راطمأ’ا

طط˘خ˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا مد˘عو ا˘هر˘ه˘ج مد˘عو
تاناصضيفلا نم ةنيدملا ىلع ظافحلل
مايقلل ةصصصصخملا ةينازيملا نم مغرلاب
ي˘ن˘طاو˘م نأا ا˘م˘ك لا˘غ˘صشأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب
راصشتنا نم اصضيأا نوكتصشي ةبانع ةيدلب
فرصصلا تاونقل ةيئاوصشعلا تاراجفن’ا
مهاصس ام ءايحأ’ا فلتخم ربع يحصصلا
ةئيهتلا مادعنا ءارج عاصضوأ’ا يدرت يف
ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا مد˘˘˘عو
رب˘ع صسو˘ما˘ن˘لا را˘صشت˘نا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ءا˘ي˘حأا˘ب صصخأ’ا˘بو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
فاصصفصصلا رارغ ىلع يبرغلا لهصسلا

يديصسو يام8و  صسرام8و ميرلاو

يف ءاوصس مهقرؤوت تتاب يتلا روصشاع

ىتح تاقوأ’ا لك يفو راهنلا وأا ليللا

˘ما˘ي˘ق˘لا مد˘ع بب˘صسب ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف ي˘ف

تاديبملا صشرو ةيبقأÓل ريهطتلا ةيلمعب

اذكو صسومانلا ىلع ءاصضقلل ةصصاخلا

تارامعلا يف نارئفلاو ناذرجلا راصشتنا

ةيلمعلا هذهو اصضيأا ةدابإ’اب مايقلا ةجيتن

ةئيبلا ةيريدم اهب مايقلا صضورفملا نم

مغرلابو ةبانع ةيدلب حلا˘صصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

صصي˘صصخ˘ت م˘ت˘ي ةرود ل˘ك ي˘ف ه˘˘نأا ن˘˘م

ةيودأ’او تاديبملا بلجل ةيلام ةينازيم

نكلو صسومانلاو نارئفلا ةدابإ’ ةصصاخلا

مدع ببصسب روهدتي ةرم لك يف عصضولا

ةيد˘ل˘ب˘ب ع˘صضو˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو ة˘ي˘فا˘ف˘صشلا

ءاوصس ىنعملا متأاب ايثراك حبصصأا ةبانع

ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘م وأا صسل˘ج˘م˘لا ل˘خاد˘ب

ءارج يجراخلا طيحملاب ىتحو ةيدلبلا

ماد˘ع˘نا رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ها˘ظ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ة˘عا˘ب˘لا را˘صشت˘ناو ءا˘ي˘حأ’ا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ربع راقبأ’ا لاوجت ةرهاظ نييوصضوفلا

نأا نم مغرلاب ةيدلب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘ي˘حأ’ا

درجم يقب ه˘ن˘كلو كلذ ع˘ن˘م˘ي نو˘نا˘ق˘لا

صضرأا ىلع دصسجي ملو قرو ىلع ربح

ط˘صسو˘لا˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘ت را˘˘ق˘˘بأ’او ع˘˘قاو˘˘لا

راود ىلإا ةنوب تلوحت اذهبو ينارمعلا

لا˘حوأ’ا را˘صشت˘ناو را˘ق˘بأ’ا لو˘ج˘ت ءار˘ج

ط˘صسو˘ب ى˘ت˘ح ءا˘جرأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع

.ةنيدملا
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ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’ا صسمأا دد˘˘˘ج

نكصسم005 ةصصح نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا
ينوبلا ةيدلبب ةيباصشلاب يراجيإا يمومع
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
ىلا مهليحرتل دعوم ديدحتب ةبلاطملل
لوؤوصسملا اودصشان نوجتحملا.مهتانكصس
ةي’ول يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا

لخدتلا » نيد˘لا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب» ة˘با˘ن˘ع
رييصستلاو ةيقر˘ت˘لا ناو˘يد ح˘لا˘صصم ىد˘ل
دعوم ديدحت نم مهن˘ي˘كم˘ت˘ل يرا˘ق˘ع˘لا
دعب ةيعامتج’ا مهتانكصس ىلإا مهليحرتل

ىلع ةمحتقملا تانكصسلا ءÓخإا ةيلمع
نونطقي مه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م. م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح

ينوبلا ةيدلبب ءايحأا ةدعب ةيوصضوف اتويب
يراد˘ي˘بو ةر˘صضخو˘ب ءا˘ي˘حأا رار˘غ ى˘ل˘˘ع

7002 ءا˘صصحإا م˘ه˘لو دو˘ه˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘عو

مهتانكصس ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘يو
مهتاناعم لظ يف ةصصاخ ربصصلا غرافب
برعأاو. ةريخأ’ا ةيوج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ع˘م
مدع نم مهبصضغ نع نوجتحملا ء’ؤوه
يف اوماق مهنأ’ مهليحرتل دعوم ديدحت
تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج ما˘م˘تإا˘ب ق˘˘با˘˘صس تقو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘يرادإ’ا
ةرئاد حلاصصم فرط ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

اوماق امك0202 . يرفيف رهصش ينوبلا
ناويد ةنيزخل ة˘ب˘ت˘ع˘لا قو˘ق˘ح د˘يد˘صست˘ب
اوماق مث يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا
يتلا مهتانكصسل ةعرق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا˘ب

. ربصصلا غرافب اهيلإا لوخدلا نورظتني
تماق نمأ’ا حلاصصم تماق اهتهج نم
ن˘ي˘ب˘صضا˘˘غ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘ب
لقنل مهنع نيلثمم نييعتب مهتبلاطمو
ةنجل نأا ركذيو .ةي’ولا يلاول مهلاغصشنا

اتقو يف تلح دق تناك ةطلتخم ةيئ’و

ةيباصشلاب ن˘كصسم005 ةصصحب قبا˘صس
قيقد ءاصصحإا ةيل˘م˘ع˘ب تما˘قو ي˘نو˘ب˘لا˘ب

9102 طرافلا ماعلا ةمحتقملا ققصشلل

نأا ركذيو . نيمحتقملا ةيوه ديدحتو
ةصصحلا نم نيديفتصسملا نم تارصشعلا
تو˘ي˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لاو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
تقو يف اومظن دق  اوناك ةيوصضوفلا
ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا تا˘ف˘قو ةد˘ع ق˘با˘˘صس
مهتوصص عامصسإا لجأا نم ينوبلا ةرئادو

ناويد ح˘لا˘صصمو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل

اوماق امك .يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تÓ˘صسار˘˘م ةد˘˘ع ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب

مهليحرتب اهلÓخ نم نوبلاطي حلاصصملا

نأا رد˘˘ج˘˘يو .ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف

ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ح˘˘لا˘˘صصم

تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘ك تذ˘˘˘خ˘˘˘تا يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

عم انمازت نيمحتقملا قح يف ةينوناقلا

يف يتلا تارامعلاب لاغصشأ’ا فانئتصسا

لاغصشأ’ا اهب تفقوت يتلاو زاجنإ’ا روط

صسور˘ي˘ف ة˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

لاغصشأ’ا نع ةدايز دجتصسملا «انوروك»

قرطلاب تاكب˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘لا

. يحلل ةيلخادلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
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نيبختنملل ةعسساو ةعطاقم نع ثيدح طسسو

مويلأ ةبانع ةيدلب صسلجمل ةنخاشس ةرود
نيينطولا نيقيرطلا نيب طبري

44و61

 «فورخ نيع» رشسج حاتتفإأ
تابكرملأ ةكرح مامأأ

،صسمأا ،ةبانع ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا ةيريدم تحتتفا

44و61 نيينطولا نيقيرطلا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا لو˘ح˘م˘لا

تاكرح مامأا فورخ نيعب ينمأ’ا زجاحلا برق اديدحتو
.هب لاغصشأ’ا ءاهتنا دعب كلذو تابكرملا

44و61 نيينطولا نيقيرطلا نيب رورملا ةكرح تفرع

لاغصشأ’ا ة˘ير˘يد˘م حا˘ت˘ت˘فا د˘ع˘ب كلذو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘صسÓ˘صس
ةكرح مامأا امهنيب طبارلا لوحملل ،صسمأا ،ةيمومعلا
،هب لاغصشأ’ا قÓطنا نم نيتنصس دعب كلذو رورملا

باح˘صصأا نا˘صسح˘ت˘صسا لو˘ح˘م˘لا اذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا را˘ثأا ثي˘ح
ةيرورملا ةطقنلا ىلع ىصضق هنأا رابتعاب تابكرملا
يدؤوملا قيرطلا نيب عطاقتلا دنع تناك يتلا ءادوصسلا

ىلإا يدؤوملا هر˘ي˘ظ˘نو61 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘لإا

تدهصش يتلا ةطقنلا يهو44 مقر ينطولا قيرطلا
نأا لبق ،تاونصس رادم ىلع رورملا ثداوح نم ديدعلا
لوحم زاجنإ’ لاغصشأا قÓطإا ةيلحملا تاطلصسلا ررقت
يح وحن يدؤوي رخآاو نيينطولا نيقيرطلا نيب طبري
ىلع اصضيأا يصضقيصس ريخأ’ا اذه نأا رابتعاب صسوبيصس
جولوب ةطبترم تناك يتلا ءادوصسلا ةيرورملا ةطقنلا
لاغصشأ’ا تقلطنا ثيح ،صسوبيصس يح ىلإا تابكرملا

هردق يلام فÓغب8102 ةنصس نم ربوتكأا رهصش امهيف

تآاصشنملل ةينطولا ةكرصشلا دي ىلع ميتنصس رايلم09
لاغصشأ’ا يهتنت نأا صضرتفملا نم ناك ثيح ،ىربكلا

صضعب نأا ريغ،9102 ةنصس نم ريخأ’ا يثÓثلا يف امهب
رهصشأ’ا يف لاغصشأ’ا عراصستتل ،كلذ نود تلاح قئاوعلا
ءاهنإا يف ةروكذملا ةينطولا ةكرصشلا حجنتو ةريخأ’ا
رداصصم تدكأا نأاو قبصس يذلا لوأ’ا لوحملاب لاغصشأ’ا
مامأا هحاتتفا نأا ،يصضاملا ربمتبصس رهصش ،«ةعاصس رخآا»

وهو0202 ةنصس ةياهن لبق نوكيصس تابكرملا ةكرح
با˘ح˘صصأا رود˘ق˘م˘˘ب نآ’ا ح˘˘ب˘˘صصأا ثي˘˘ح ،Ó˘˘ع˘˘ف م˘˘ت ا˘˘م

نم44 مقر ينطولا قيرطلا ربع ةمداقلا تابكرملا
قيرطلا ىلإا ةصسÓصسب جولولا «طاطيب حبار» راطم ةهج

رامع يديصس ،ينوبلا تايدلب وحن61 مقر ينطولا
ةيريد˘م ل˘مأا˘ت يذ˘لاو ي˘نا˘ث˘لا لو˘ح˘م˘لا ا˘مأا ،را˘ج˘ح˘لاو
لهصسيصسف ابيرق رخآ’ا وه هميلصست ةيمومعلا لاغصشأ’ا
فقوتلل ةجاحلا نود «وناوج» صسوبيصس يح ىلإا لوخدلا

نم كلذ بحصصي امو44 مقر ينطولا قيرطلا يف
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و نأا  ى˘لإا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘تو اذ˘ه ،ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
ع˘يرا˘صشم ةد˘ع ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف تدا˘ف˘ت˘˘صسا

ةنيدم طصسو ىلإا يدؤوملا رصسجلا اهصسأار ىلع ةلثامم
هل ةعباتلا ت’وحملاو راطقلا ةطحم ةهج نم ةبانع
صسوبيصس يحو مي˘هار˘بإا يد˘ي˘صس رو˘ح˘م ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لاو
.راطقلا ةطحمو

hd«ó gô…

ةحيبسص نارينلا اهيف تلعتسشا
 طرافلا ةعمجلا

تلاط يتلأ باطعألأ حÓشصإأ
ةعبات ةيئابرهك تأدأّدع

يبرغلأ لهشسلأ يف ةرامعل
يتلا باطعأ’ا »زاغلنوصس» ةصسّصسؤوم حلاصصم تحلصصأا

ىلع كلذو نارينلا اهتمهتلإا ةيئابرهك تاداّدع تّصسم
يح ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م ةرا˘م˘ع ىو˘ت˘صسم

ّ
لهصسلا 

ةريبك ارارصضأا ةّيئابرهك ةرارصش تثدحأا ثيح يبرغلا
موي ةح˘ي˘ب˘صص را˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف تل˘ع˘ت˘صشا ي˘ت˘لا تاداد˘ع˘لا˘ب
نم نينطاوملا روفن ى˘عد˘ت˘صسا ا˘ّم˘م طرا˘ف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

يحب ةنئاك ةرامع ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا مهلزانم

يتيصس’» يحب فورعملا يبرغلا لهصسلاب انكصسم786
مهحاورأا ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م اوردا˘غ ن˘يأا «’و˘ناو˘ج
رلا ةجيتن

ّ
ابّصسحت عراصشلا ىلإا اوجرخو هوصشاع يذلا بع

يذلا رمأ’ا مهتهج نم نيركنتصسم ،هوركم ّيأ’ مهنم
يف اهلطامتو ةّيصصولا تا˘ه˘ج˘لا ة’ا˘ب˘م’ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ءا˘ج
حلا˘صصم˘لا اورذ˘نأا د˘ق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع ل˘ّخد˘ت˘لا
داجيإاب اهوبلاطو تابصسانملا نم ديدعلا يف ةصصتخملا

ةيئابرهك تارارصش ثودح لكصشمل ةلجعتصسم لولح
تاهجلا عم قيصسنتلا يف مهتادوهجم ّنأا ريغ مهتاداّدعب
اوماق نينطاوملا ّنإاف ةراصشإÓل ،لصشفلاب تءاب ةينعملا
يتلا نارينلا دامخإا صضرغب ةأافطم بلجب ةثداحلا ءانثأا
ىلإا ،ةيئابرهكلا تاداد˘ع˘لا˘ب ة˘توا˘ف˘ت˘م ارار˘صضأا تثد˘حأا

تنياع يتلا »زاغلنوصس» ةصسّصسؤوم حلاصصم لّخدت ةياغ
يتلا باط˘عأ’ا حÓ˘صصإا ن˘م تن˘ّكم˘تو ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘قو˘م
ناكصسل يئابرهكلا راّيتلا اهعاجرإا عم تادادعلا تلاط
.ةرامعلا
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اذهو ةيدلبلا رقمب مويلا اهميظنت عمزملا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا ةعطاقمل مهرارق نع ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملاب نيبختنملا نم ددع فسشك
 .طبارم ديرف قباسسلا ريملل افلخ يلاحلا ريملا بيسصنت ذنم سسلجملل فافسشلا ريغ رييسستلا ىلع تاجاجتحلاو تاظفحتلا نم ديدعلا ةيفلخ ىلع

دوهسشلا نيعو يراديب و ةرسضخوب ءايحأا نم نوردحني

ةيباششلاب مهققششب ةبلاطملل «نوجتحي» نكشسم005 ـب نكشسلأ وديفتشسم
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ةر˘ي˘صضح لا˘م˘ع صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ن˘صش

ةفقو رامع يديصس ةيدلبل ةعباتلا داتعلا

نيصضفار ةريصضحلا رقم لخاد ةيجاجتحا

نيددنمو مه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا

ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا عا˘˘صضوأ’ا˘˘ب

صشيمهتلاو ةرق˘ح˘لا ءار˘ج ا˘ه˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘يرور˘˘صض ى˘˘ندأا ماد˘˘˘ع˘˘˘ناو

رهطمو تامامكلاو ينه˘م˘لا صسا˘ب˘ل˘لا˘ك
يحصصلا عصضولا يف ةصصا˘خو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ن˘مز ي˘ف دÓ˘ب˘لا ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لا ن˘هار˘لا

ناذآا داجيإا  مدع ىلإا ةفاصضإ’اب انوروك
مهمايق نم مغرلاب مهت’اغصشن’ ةيغاصص
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تا˘كر˘ح˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب
ر˘يد˘م˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م˘˘ل ةا˘˘ي˘˘ح ’ ن˘˘كلو
مهيلإا عامتصسÓل دوجوم ريغ ةريظحلا

لوؤوصسم ’و دو˘جو˘م ر˘ي˘غ ر˘ي˘م˘لا اذ˘كو

م˘ه˘قو˘˘ق˘˘حو م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي
نم نوربتعي مهنأا ةصصاخو ةموصضهملا
م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو ءا˘ط˘صسب˘لا لا˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف
هتفصصب يلاولا لخدت ةرورصضب نوبلاطي
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ل˘جأا ن˘˘م لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ةموصضهملا مهقوقح مهحنمو مهتيصضق
اذكو ةيذحأ’او ةينهملا ةصسبلأ’ا ريفوتل
ل˘م˘ع˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘مو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ي˘صشف˘ت يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب

ددن امك لامعلا طصسو انوروك صسوريف
يدر˘ت˘ب نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘صضيأا
يف رارمتصس’او ةرم لك يف عاصضوأ’ا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م صشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ةر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ىوتصسم ىلع ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
تانحاصشلا ءا˘ق˘بو را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب
ةل˘ط˘ع˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘فر˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

ةريظحلا طصسوب لمع˘لا ن˘ع ة˘ف˘قو˘ت˘مو
.عصضولا اذه نم نورمذتم لامعلاف اذلو

تايرورسضلا مادعناو ةيرزملا ةينهملا عاسضوألا ببسسب

نوجتحي رامع يديشس ةيدلب ةريظح لامع

انوروك سسوريف نم ةياقولل بلطملا دبع نب ةزمح ةيئادتباب ةيسسيسسحت ةلمح

  ةفلتخم اياشضق يف مهيف هبتششم ناتأأرمأ مهنيب نم صصاخششأأ3 فيقوت
،ةنصس84 و91 نيب ام مهرامعأا حوارتت ،نيتأارما مهنيب نم ،صصاخصشأا3 فيقوت نم ،ةبانع نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب تاردخملا ةحفاكم ةقرف تحجن
،ةراعدلا ةصسراممو قصسفلل لحم ءاصشنإا عم ،روظحم صضيبأا حÓصس لمح ىلإا  ةفاصضإا، ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب ةرجاتملاو نيزختو ةزايح ةيصضق يف مهيف هبتصشم

مامأا اومدق  مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك لامكتصسا دعبو ،تاردخملا نم عطق6و ،اصسولهم اصصرق52 زجح نم ةقرفلا تاذ تنكمت امك

،91 ديفوك صسوريف نم ةياقولل ةيصسيصسحت ةلمح ،ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم صسمأا لوأا ةحيبصص تمظن ىرخأا ةهج نم ،عاديإا رماوأا مهقح يف ردصص نيأا ةيئاصضقلا تاهجلا
ةازاوملابو ،ذيمÓتلا ىلع ةيقاو ةعنقأا عيزوت عم تاداصشرإ’او حئاصصنلا نم ةلمج ميدقت مت نيأا ،بلطملا دبع نب ةزمح ةيئادتبإا ىوتصسم ىلع نيصسردمتملا ذيمÓتلا ةدئافل
نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو، راجحلا ةرئاد ميلقإاب اذهو بابصشلا جامدإا و ةيقرت ةيعمج فرط نم ةمظنملا ميقعتلاو ريهطتلا ةلمح يف ةي’ولا نمأا حلاصصم تكراصش كلذ عم

e``ÉRhR .Ü.هتاكلتمم ةمÓصس و نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام لك عدرل ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلاو ةميزعلا صسفنب لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم
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ةقفر ةعينسشلا امهتلعف ابكترا نيأا

او˘نّو˘ك نأا د˘ع˘ب ن˘ير˘خآا Úم˘هّ̆ت˘م3
ّ” دارفأا ةسسمخ نم رارسشأا ةباسصع
دوجو مادع˘نل ار˘ظ˘ن ا˘م˘هد˘حأا ة˘ئÈت
ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ّ̆ي˘˘سضق˘˘لا ‘ ه˘˘طّرو˘˘ت ة˘˘ّلدأا
‘ ةباسصعلا دارفأا نم نانثا دجاوتي

ّنأاو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘عا˘ّسسلا ّد◊ رار˘ف ة˘لا˘˘ح
51 موي ¤إا دوعت ةثدا◊ا تايثيح

ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘م
ةرسشاعلا ةعا˘سسلا ى˘ل˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ة˘˘˘عا˘˘˘ق ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ن درو ن˘˘˘يأا ءا˘˘˘سسم
ن˘مألا ح˘لا˘سصŸ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا لا˘˘سسرإلا

مايق هداف˘م3 ةرسضخو˘ب˘ب ير˘سض◊ا
ل˘باو˘ك ة˘قر˘سسب نا˘مو˘ق˘˘ي Úلو˘˘ه‹

عماوج ةيوناث نم برقلاب ةيسساحن
ةطرسشلا تاوق لّقنت ءانثأاو ،دّمحـم
Úسصخسش فيقوت ّ” ناكŸا Úع ¤إا
ىدحإا لخاد نم لباوك عطق ددسصب
كÓ˘سسألا ظ˘ف◊ ة˘سص˘ّسصıا فر˘غ˘˘لا
ة˘كر˘سشل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
ناذ˘˘˘ه نا˘˘˘كو ر˘˘˘ئاز÷ا تلا˘˘˘˘سص˘˘˘ّ̆تا
كÓ˘سسألا ع˘سضو˘ب نا˘مو˘ق˘ي ناÒخألا
عون نم ةنحاسش Ïم ىلع ةقورسسŸا
ةّيلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست ل˘جأا ن˘م «نو˘تو˘ف»
ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ّل˘ع˘˘ت˘˘يو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
قايسس ‘و ،«ح.ز«و «م.د.ن» ىّمسسŸا

امهيف هبتسشŸا عامسس ءانثأاو لسصّتم
ة˘ّ̆ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘˘م
˘˘مر÷ا˘˘ب «ح.ز» فÎعا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
عم ناك هّنأا فسشكو هيلإا بوسسنŸا

ثيح عئاقولا ءانثأا «م.د.ن» هقيدسص
ةّيسضرألا فرغلا ىدحإا ¤إا اّهجوت
ي˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘جاو˘˘˘تŸا
كÓسسأا ىلع يوت– يتلا ةرسضخوب
تلا˘سص˘ّتا ة˘كر˘سشل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘˘ه
ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م كلذو ،ر˘˘˘˘ئاز÷ا
ر˘˘كنأا Úح ‘ ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو ل˘˘باو˘˘كلا
ركذو هيلإا ةبوسسنŸا عئاقولا «م.د.ن»
ةقرسسب مقي ⁄ هّنأا تاقيقحتلا ءانثأا
اهلقن ةّمهÃ هفيلكت ّ” لب لباوكلا

ّم˘ت˘ي نأا د˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘سش Ïم ى˘˘ل˘˘ع
دار˘فأا ة˘ّي˘˘ق˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘سس
حلاسصŸاّ نأا ةراسشإلا ردŒ ،ةباسصعلا
ىلع اهتهج نم سضبقلا تقلأا ةينمألا
ةباسصعلا رسصانع نم ثلاث سصخسش

غيلبتلا ّ” نأا دعب كلذو ناكŸا تاذب
ن˘˘مأا ناو˘˘عأا د˘˘حأا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع
هّنأا نّيبتو رئاز÷ا تلاسّصتا ةسسّسّسؤوم
«سص.أا.ن» ىّم˘سسŸا و˘هو ا˘م˘ه˘كير˘سش
عبارلا امهيف هبتسشŸا نأا حسضوأا يذلا

ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ه «م.م«و «م.ع.سش» سسماÿاو
ةيسساحنلا لباوكلا ةقر˘سسب نا˘م˘هّ̆ت˘م
افلاسس ةروكذŸا ةكرسشلا تلاط يتلا

ردŒ ،رارف ةلاح ‘ ايلاح نادجاوتيو
ة˘˘˘ّسصتıا تا˘˘˘ه÷ا نأا ¤إا ةرا˘˘˘˘سشإلا
،«ح.ز» ،«د.ن.م» Úم˘˘ه˘˘ّ̆تŸا تع˘˘˘با˘˘˘ت
«م.م«و «م.ع.سش» ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م «سص.أا.ن»
ةّ̆ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج با˘˘كترا˘˘ب
با˘˘كترل داد˘˘عإلا سضر˘˘غ˘˘ب رار˘˘سشأا

¤إا ةفاسضإلاب لاومألا ّدسض تايانج

ليللا فورظب ةنÎقŸا ةقرسسلا ةيانج

را˘˘سضح˘˘ت˘˘سساو ر˘˘سسكŸاو دّد˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

ر˘˘˘حـم تاذ ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ّ

بنا˘˘˘ج ¤إا ك

يدمعلا ميطحتلا ة˘ح˘ن˘ج م˘ه˘با˘كترا

ةباينلا تسسمتلا ثيح ،Òغلا كÓمأل

اذفان انجسس ةنسس02 ةبوقع ةماعلا

ة˘حواŸÎا Úم˘ه˘ّتŸا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ّق˘˘ح ‘

امنيب ةنسس93وÚ 42ب ام مهرامعأا

ر˘˘˘ب
ّ

«سص.أا.ن» م˘˘˘ه˘˘ّ̆تŸا ة˘˘˘م˘˘˘كÙا تأا

تطّلسسو هتنادإا ةّلدأا توبث مادعنل

ةذفان انجسس تاونسس ثÓث ةبوقع

ل Úح ‘ «ح.ز«و «م.د.ن» ّد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سض

دارفأا نمسض نيدجاوتم نامهتم  لازي

.رارف ةلاح ‘ ةباسصعلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

6616ددعلا0202 ربمسسيد51 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

 رئاز÷ا تلاصصّتا ةكرصشل ةعبات

ةرشضخوبب ّةيشساحن لباوكل ةقرشس ّةيلمع ذّفنت رارششأا ةباشصع
صصرق001 نم Ìكأا زجح ”  اميف

عاونألا فلتخـم نم صسولهم

مهيف اهبتششم اشصخشش02 فيقوت
ةقرشسلاو تاردخـم اياشضق ‘

 ءاشضيب ةحلشسأا لمحو
Êاث˘لا ير˘سض◊ا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘ك“

02فيقوت ن˘م ،مر˘سصنŸا عو˘ب˘سسألا لÓ˘خ ،ة˘با˘ن˘ع˘ب

‘ مهيف اهبتسشم اسصخسش31 مهنيب نم اسصخسش

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤوŸاو تاردıا ةزا˘˘ي˘˘˘ح ا˘˘˘يا˘˘˘سضق

ةحلسسأا لمح اياسضق ‘ امهيف هبتسشم Úسصخسشو

ثحب لحـم نيرخآا Úسصخسشو ،ةروظحـم ءاسضيب

ة˘قر˘سسلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه÷ا فر˘˘ط ن˘˘م

سصاخسشأا3فيقوت  ¤إا ةفاسضإا ،تاردıا ةزايحو

،ددعتلاو فنعلاب ةقرسسلا اياسضق ‘ مهيف هبتسشم

سصارقأا901 زجح نم ةحلسصŸا تاذ تنك“ امك

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ،عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خـم ن˘˘˘م ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م

تاد˘ئا˘˘ع ن˘˘م ةÈت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘مو،ءا˘˘سضي˘˘ب

ةطرسشلا تاوق تنك“ قايسسلا سسفن ‘و،جيوÎلا

،لاحرب ةيئاسضقلا ةعباتلا ةطرسشلل ةلقنتŸا ةقرفلل

72 و52 رمعلا نم ناغلبي ،Úسصخسش فيقوت نم

ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح ةيسضق ‘ امهيف هبتسشم ةنسس

تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘˘خ˘˘تإا ” ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل ،ةرو˘˘ظ˘˘حـم

ردŒو ،مهيف ه˘ب˘ت˘سشŸا ق˘ح ‘ ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

لسصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاسصم نأا ¤إا ةراسشإلا

عدرل ةيطرسشلا اهتايلمع ةعانقلا و ةÁزعلا سسفنب

ةمÓسس و نطاوŸا نمأاب سساسسŸا هنأاسش نم ام لك

.هتاكلت‡
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مهماÎحا ىدم ةنياعم لجأا نم

راصشتنا نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإÓل

انوروك صسوÒف

9 يرشض◊ا نمأ’ا رشصانع
معاطملل ةبقارم ةلمحب نوموقي

طشسوب عيرشسلا لكأ’ا تÓحـمو
ةنيدŸا

ةيلمعب عسساتلا يرسض◊ا نمألا رسصانع سسمأا ماق

عيرسسلا لكألا تÓحـمو معاطملل ةعسساو ةبقارم

مهماÎحا ىدم ةنياعم لجأا نم ،مهسصاسصتخا ميلقإاب

دحلل ةلودلا فرط نم ةذختŸا ةيئاقولا تاءارجإÓل

فقو ثيح .دجتسسŸا انوروك سسوÒف راسشتنا نم

باــح˘سصأا ل˘ما˘ع˘ت ةــي˘فـي˘ك ى˘ل˘ع ة˘طر˘سشلا لاـجر

عم ةعيرسسلا تلوكأاŸا عــيب تÓـحـمو معاطŸا

ة˘ب˘قار˘مو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘سش ة˘ن˘يا˘ع˘م ع˘م م˘ه˘ن˘ئا˘بز

” ن˘يأا، ة˘مزÓ˘لا ق˘ئا˘ثو˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘سسلا

ذاختا متيل ، قئاثو نود هطاسشن سسراÁ معطم طبسض

ةيلمع يتأاتو ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا هدسض

يرسض◊ا   نمألا رسصانع اهب تماق يتلا هذه ةبقارŸا

ماÎحا ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لا را˘طإا ‘ ع˘سسا˘˘ت˘˘لا

دحلل ةلودلا فرط نم ةذختŸا ةيئاقولا تاءارجإلا

¤إا ةفاسضإا، دجتسسŸا انوروك سسوÒف راسشتنا نم

رطاخـم لوح ةيو˘عو˘ت ة˘ي˘سسي˘سس– ة˘ل˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لا

تاهيجوتلا ءادسسإا ” نيأا ىودعلا قرطو انوروك

اذه نم ÚكلهتسسŸا ةيام◊ ةمزÓلا تاداسشرإلاو

نمألا رسصانع نأا  ¤إا ةراسشإلا ردŒو ،كاتفلا ءابولا

نم لك ديدح نم ديب برسضت عسساتلا يرسض◊ا

قلعتي اميف ةسصاخ هفلاخيو  نوناقلا ىلع يدتعي

Ãر÷ا عاو˘نأا ل˘ك ة˘˘برا˘˘حÁمو˘ق˘ت ثي˘ح ،ة˘ير˘سض◊ا ة˘

اياسضق˘لا ف˘ل˘ت˘خـم ‘ Úطرو˘تŸا ف˘ي˘قو˘ت˘ب ا˘ي˘مو˘ي

سصارقألاو تاردıا جيورت   اياسضق اهنم اميسس

سصاخسشألا ىلع تاءادتعلاو ،ةقرسسلا ،ةسسولهŸا

ةيوسضوفلا ةراجتلا ةبراحـم نع كيهان ،مهتاكلت‡و

.اهلاكسشأا عيمجب
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع سسمأا تل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت

ءاو˘˘˘يإا˘˘˘ب ة˘˘˘سصاÿا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا
فلسشلا ةيعما÷ا ةماقلاب تابلاطلا
تافلم عاديإا ” نيأا ،رامع يديسس
ة˘ح˘ل˘˘سصم ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘يلا
تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘˘لا ما“إا د˘˘˘ع˘˘˘ب ءاو˘˘˘يإلا
لابقتسسا ” ثيح، ةيمقرلا ةسصنŸاب

،0202 ايرولاكب ةديدج ةبلاط731
م˘˘˘سسوŸا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نل اÒسض– اذ˘˘˘˘هو

ترج دقو0202 /1202. يعما÷ا
طسسو و ةنسسح فورظ ‘ ةيلمعلا
يحسصلا لو˘كو˘توÈل˘ل ي˘ل˘ك ماÎحا
تامدخلل ينطولا ناويدلا هرقأا يذلا

اهرودب،تابلاطلا فرط نم ةيعما÷ا

ةديعسس بابخ ةماقإلا ةريدم تفقو

ن˘˘˘سس◊ا Òسسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش

Ëدقتب تاميلعت تطعأا امك،ةيلمعلل

ةسصاخ تابلاطلل تÓيهسستلا عيمج

رخآا ةدير÷ اهثيدح ‘و.نهنم دد÷ا

ة˘ما˘قإلا باو˘بأا نأا˘ب تحر˘سص ة˘عا˘سس

تبسسلا موي تا˘ب˘لا˘ط˘لا ما˘مأا تح˘ت˘ف

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘سضاŸا

و ءاو˘يإلا˘ب ة˘˘سصاÿا تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا

لوخدلل ابسس– نه˘فر˘غ ن˘ه˘م˘ي˘ل˘سست

” امك، مويلا قلطنيسس يذلا يعما÷ا

يئاقولا بطلا تادحو رود ليعفت

ةما˘قإÓ˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا لÓ˘خ ن˘م

و تابلاطلا ةيعوت ىلع رهسسي يذلا

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا ةرور˘سضب ن˘ه˘سسي˘˘سس–

راسشتنا نم دحل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا Òباد˘ت˘لا

تناك كلذ لبق هنأا تعباتو،ىودعلا

تاي˘ل˘م˘ع ةد˘ع تد˘ه˘سش د˘ق ة˘ما˘قلا

ءاوسس اهقفارم عيم÷ Òهطت و ميقعت

ة˘ح˘ل˘˘سصم وا م˘˘ع˘˘طŸا وا ة˘˘ح˘˘ن˘˘جلا

ةمÓسس ىلع اظافح اذهو تاطاسشنلا

تثح اهنأا ةريدŸا فيسضت و،تابلاطلا

ةقفارم ىلع ÚفظوŸاو لامعلا عيمج

ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ¤إا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ل˘˘ك Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت ع˘˘˘م تÓ˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ن˘ه˘ل تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصÃ تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست

⁄ لا˘˘ح ‘ ة˘˘ما˘˘قإلا˘˘ب تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا

لب˘ق ن˘ه˘سسف˘نأا ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع˘ط˘ت˘سسي

تد˘˘كأا Òخألا ‘،ة˘˘ما˘˘˘قإÓ˘˘˘ل ءيÛا

ترج تÓيجسستلا ةيلمع نأا بابخ

لوكوتوÈلا قفو و ةديج فورظ ‘

Òسسلل اهحايترا تدبأا امك ،يحسصلا

نم ةلوذبŸا دوه÷او ةيلمعلل نسس◊ا

نيذلا ÚفظوŸاو لامعلا عيمج فرط

تامدÿا لسضفأا Ëدقت ىلع اورهسس

ىلع تابلاطلا تهون امك، تابلاطلل

نم ةياقولا تاءارجإا ماÎحا ةرورسض

قلعتي اميف ةسصاخ انوروك سسوÒف

عمجتلا مدع نامآلا ةفاسسم ماÎحإاب

.ةمامكلا ءادترا و

:بابخ فلصشلا ةماقإا ةريدم يعما÷ا لوخدلاو انمازت

 ” امك تابلاطلا لابقتشس’ ةئيهم فورظلا عيمج»
«ةياقولا تاءارجإا عابتا ةرورشضب نهشسيشسحتل يبط مقاط عشضو
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ي˘سشا˘سشو˘ب سسمأا لوأا تل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسا
ةعطاق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘نŸا ›او˘لا ة˘ل˘ي˘سسو
ةيعمج ءاسضعأا سشيرلا عارذ ةيرادإلا

ةنيدمل˘ل ن˘كسسم0001 يح حت˘ف˘لا
” نيأا ىفطسصم نب ةدوع نب ةديد÷ا
¤إا عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه لÓ˘خ قر˘ط˘˘ت˘˘لا
طبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشŸاو سصئا˘ق˘ن˘لا
يراو÷ا بعلŸا رارغ ىلع ي◊ا اهيف
ثي˘ح ع˘ي˘م÷ا بل˘ط˘˘م Èت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
‘ ةسصاخ بابسشلا سسفنتم نوكيسس

امك، ي◊اب هيفÎلا قفارم بايغ لظ
›او˘لا ن˘م ة˘ي˘ع˘م÷ا ءا˘سضعأا بلا˘˘ط
تاءاسضف قلخ ىلع لمعلا بدتنŸا
ل˘جأا ن˘م،لا˘ف˘طألا˘ب ة˘سصا˘˘خ بع˘˘ل˘˘ل
لطعلا تقو ‘ مهسسفنأا نع هيفÎلا
لكسشي ام تاقرطلا ‘ بعللا لدب

لكاسشŸا نمو ،مهتا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
و˘ه ا˘سضيأا ا˘ه˘ي˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘لا ” ي˘˘ت˘˘لا

دد˘ه˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا خا˘سسوألا ل˘كسشم
اذه، اعيرسس Óح بلطتت و مهتحسص
ةرا˘˘˘نإلا با˘˘˘ي˘˘˘غ ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
‘ ي◊ا قر˘غ˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةÎفلا ‘ جورÿا لعجي ام مÓظلا
ل˘ظ ‘ ة˘سصا˘خ ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سسŸا
بجي يتلا ةلاسضلا بÓكلا راسشتنا

دسشان Òخألا ‘، ىرخألا يه اهزجح
ي˘سشا˘سشو˘ب ح˘ت˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘˘سضعأا

لكسشŸ دح عسضو و لخدتلا ةرورسض
ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ةرر˘كتŸا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلا

بسسح لوقعŸا Òغ نم ثيح زاغلاو
ءا˘بر˘ه˘˘ك نود او˘˘ل˘˘ظ˘˘ي نأا ءا˘˘سضعألا

ءاتسشلا لسصف ‘ لماك مويل زاغو
م˘˘˘˘غر و،سسق˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ةدور˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘مو
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةرر˘˘˘كتŸا ىوا˘˘˘˘كسشلا

ةيغاسص اناذآا دŒ ⁄ اهنأا لإا ةيسصولا
بدتنŸا ›اولا لخدت بلطتي ام وهو
¤إا ةفاسضإلاب اذه، لكسشŸا اذه ل◊

.تارامعلا ءارو دنسس ناردج زا‚إا

لكسشي يذلا لقنلا لكسشم لحو
‘ مهلعجو ÚنطاوŸا ىدل اسسجاه
‘ حدافلا سصقنلا ببسسب ةمات ةلزع
›اولا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو
عارذ ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘نŸا
ة˘ي˘ع˘م˘ج بلا˘طŸ تع˘م˘ت˘˘سسا سشير˘˘لا
ردسصب ةعورسشم Èتعت يتلا حتفلا

 .مهل لح داجيإاب تدهعتو بحر

 هيفÎلا تاءاصضف بايغو لقنلا لكصشم و ءابرهكلا عاطقنإاب قلعتي اميف ةصصاخ

يششاششوب ةلواط ىلع ششيرلا عارذب نكشسم0001 يح ينطاوم ت’اغششنا

ةيفتاهلا كÓصسألا ظف◊ ةصصّصصخـم ةفرغ نم ةيصساحن لباوك ةقرصس ىلع امدقأا Úصصخصش لاوقأل ةيئادتبإلا تايان÷ا ةمكحـم ةئيه تعمتصسا
.رئاز÷ا تلاصصّتا ةكرصشل ةعبات
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

66169ددعلا0202 ربمسسيد51 ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com

ةرك مجن لزنم ىلع وطسسلا
هتزانج لÓخ يلاطيإ’ا مدقلا

ملاعلا ضسأاك لطب لزنم نأا ةيلحم ريراقت تركذ
ضضر˘ع˘ت د˘ق ي˘شسور و˘لوا˘ب ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا2891 ماعل
تم˘˘ي˘˘قأاو.تب˘˘شسلا مو˘˘ي ه˘˘تزا˘˘ن˘˘ج لÓ˘˘خ و˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ل

از˘ن˘ششت˘ي˘ف ة˘ن˘يد˘م ي˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع’ ةزا˘˘ن˘˘ج
نع ضسيمخلا موي هتافو دعب دÓبلا قرشش لامشش

«ا˘شسنأا» ءا˘ب˘نأا ة˘لا˘كو تلا˘قو.ا˘ما˘ع ز˘ها˘ن46 رمع
،يتيليباك اكيريديف ،يشسور ةجوز نإا ةيلاطيإ’ا

دق اناكشسوت يف امهلزنم دجتل ةزانجلا نم تداع
نم يدقن غلبمو يشسور ةعاشسو.ماحتقÓل ضضرعت
غÓبا مت دقو.اهتقرشس نع غلبأا يتلا ءايششأ’ا نيب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لاز˘ي ’و ما˘ح˘ت˘ق’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘طر˘ششلا

ي˘ف ة˘عرز˘م ي˘ف ه˘ت˘ل˘ئا˘˘عو ي˘˘شسور ضشا˘˘عو.ا˘˘يرا˘˘ج
اربماد لاف ىلع لطي عجتنم وهو ،انينيشس ويجوب

ر˘يد˘ي ي˘شسور نا˘ك ثي˘ح ،ا˘˘شسنرو˘˘ل˘˘ف قر˘˘شش بو˘˘ن˘˘ج
.ةيوشضعلا ليشصاحملا ةعارزل ةكرشش

مÓظ يف ينوبلا ةيدلب رقم

عطقب ة˘با˘ن˘ع˘ب  زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘شسشسؤو˘م ح˘لا˘شصم تما˘ق
لخدأا ام ينوبلا ةيدلب رقم ىلع يئابرهكلا رايتلا
كلذو ضسماد مÓظ يف حلاشصملا عيمجو بتاكملا

زاغلنوشس لوقت نويد ببشسب طرافلا عوبشسأ’ا دنم
ط˘˘بر˘˘لا ءار˘˘ج ا˘˘هد˘˘يد˘˘شست˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ل
تانكشسلا  ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا را˘ي˘ت˘ل˘ل ي˘ئاو˘ششع˘لا
. ةيوشضوفلا

ىلإا وعدي نافلخ يحاسض
ةعماج ىلإا ليئارسسإا مسض

!ةيبرعلا لودلا
قباشسلا يبد ةطرشش ضسيئر بئان نافلخ يحاشض اعد
لودلا ةعماج ةيوشضع ىلإا ناريإاو ليئارشسإا مشض ىلا
قر˘ششلا ة˘ع˘ما˘ج» ىلإا ا˘ه˘م˘شسا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
يف هباشسح ىلع ةديرغت يف نافلخ بتكو.»طشسوأ’ا

ىلإا لوحتت نأا ىرأا ةيبرعلا لودلا ةعماج» :رتيوت
نار˘˘˘يإا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘ك˘˘˘˘ت ..ط˘˘˘˘شسوأ’ا قر˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج
ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف ع˘با˘تو .«بر˘ع˘لا بنا˘ج ىلا .ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإاو
ي˘نار˘يإا نو˘ي˘ل˘م ة˘ئا˘˘م نو˘˘ك˘˘ي ة˘˘لو˘˘ق˘˘ع˘˘م ضشم» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
يف ن˘ي˘ششيا˘عو ة˘ل˘ه˘ج ي˘لÓ˘م ع˘م˘ق˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ضسو˘عد˘م

ىهتناو…ملاعلا اهب فرتعا ةلود ليئارشسإا» نإا نافلخ لاقو. «ناريج نييناريإ’ا ناك امهم .مهيلع يملاع راشصح
هدودح ىلع هتلود ضسابع نلعيلف…ةفورعم ةدحتملا ممأ’ا تاررقمل اقفو ةينيطشسلفلا ةلودلا دودحو… رمأ’ا
.«Óجاع مأا Óجآا ملاعلا هيف فرتعيشسو ةدحتملا ممأ’ا تاررقمل اقفو ةررقملا

 انوروك حاقل ىقلتأاسس :ضستيغ ليب
ل˘ي˘ب ة˘شسشسؤو˘م» ضسي˘ئر ي˘ك˘ير˘مأ’ا ير˘ث˘لا ،ضست˘ي˘غ ل˘ي˘˘ب ن˘˘ل˘˘عأا

رزياف حاقللا راكتبا يعاشسمب ةطبترملا ،«ضستيغ ادنيليمو

ةقث ززعي ىتح انلع ميعطتلل عشضخيشس هنأا ،انوروكل داشضملا

اذ˘ه ل˘ث˘م ذا˘خ˘تا ي˘ف ضست˘ي˘غ ل˘ي˘ب ق˘ب˘شسو.حا˘ق˘ل˘˘لا ي˘˘ف ضسا˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ءا˘شسؤور (ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا) رار˘˘ق˘˘لا

نيشسح كارابو نب’ا ضشوب جروجو نوتنيلك ليب نوقباشسلا

:«تفوشسوركيام» ةكرشش ضسشسؤوم يكيرمأ’ا يرثلا لاقو.امابوأا

حا˘ق˘ل˘لا ذ˘خآا˘شس (...) يرود ن˘ي˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘عو ،م˘ه˘ل˘ث˘م ل˘ع˘فأا˘˘شس»

’أا يف ضسانلا لكل ةدئاف كانه نأا دقتعأا يننأ’ ،ينلع لكششب

ةا˘ن˘ق ع˘م هراو˘ح ي˘ف ،ضست˘ي˘غ ل˘ي˘ب رذ˘حو. »ىود˘ع˘لا او˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ي

«NNC» ح˘ب˘شصت نأا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ن˘م ،ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ة˘ي˘نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

،ءابولا ةيادب ذنم أاوشسأ’ا ةلبقملا ةتشسلا ىلإا ةعبرأ’ا رهششأ’ا

دق ةلبقملا ةتشسلا ىلإا ةعبرأ’ا رهششأ’ا ،فشسأ’ا عم» لاق ثيح

مييقتو ضسا˘ي˘ق د˘ه˘ع˘م» ن˘ع Ó˘قا˘ن ،«ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل أاو˘شسأ’ا نو˘ك˘ت

«ةديد˘ج ةا˘فو ف˘لأا002» عوقو هع˘قو˘ت ي˘ك˘ير˘مأ’ا «ة˘ح˘شصلا

.ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا يف ضسوريفلا ببشسب

زايتماب ت’داعتلا ةلوطب
اذهل ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نأا ودبي

ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب تشسي˘ل اد˘ج ةز˘ي˘م˘ت˘˘م م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ’و ةر˘˘ها˘˘ب˘˘˘لا

ةيبلشسلا ت’داعتلاب لب نوبعÓلا همدقي

لعج ام وهو تاهجاوملا مظعم تزيم يتلا

ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘ب نود˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصخأ’ا

رهششأا8 نم رثكأ’ ةشسفانملا نع نيبعÓلا

مهلعجو نيبعÓلا دودرم ىلع ايبلشس رثأا

.ناديملا ةيشضرأا قوف مهملاعم نودقفي

تاداقتن’ ضضرعتي يوادوب
اسسنرف يف ةعذ’

،يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘ششه ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
،تهابلا هدودرم دعب ،اشسنرف يف ةعذ’ تاداقتن’
مامأا ضسين هيدا˘ن ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا لÓ˘خ
ر˘ي˘ت˘خأاو.يرود˘لا ن˘م ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ،نار
،«نابقعلا» بناج نم بع’ أاوشسأاك ،ناديملا طشسوتم
م˘ل ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘مÓ˘˘ع «بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل» ةد˘˘ير˘˘ج ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ج˘ير˘خ نأا˘ب ،ةد˘ير˘ج˘˘لا تح˘˘شضوأاو01/3.ـلا زوا˘ج˘ت˘ت
امامت هملاعم دجي ملو ،ائيشس ناك ،وداراب ةشسردم
را˘ششب ن˘بإا ل˘ششف˘ل ترا˘ششأاو.ن˘م˘يأا حا˘ن˘ج بشصن˘م ي˘ف
هئافتكإاو ،ةيموجهلاو ةيعافدلا هماهمب مايقلا يف
.ةرداُبم يأا نود هئÓمزل ةركلا عاجرإاب

لاقلا ووليقلا
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ل˘ف˘ح˘لا ن˘ع ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك ثد˘ح˘˘تو

ة˘ط˘ح˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘ير˘˘كت˘˘لا
فسشك ثيح ةينطولا ةزفلتلل ةنيطنسسق
بلطو زنق ميلسس نم لاسصتا ىقلت هنأا

موحرم˘لا هد˘لاو ن˘ع ة˘ي˘ن˘غأا زا˘ج˘نإا ه˘ن˘م
،لفحلا يف اهينغي يكل ينانب يدمح
ة˘ي˘سسف˘ن ة˘ي˘ع˘˘سضو ي˘˘ف نا˘˘ك ه˘˘نأا د˘˘كأاو
رسضخل نانفلاب لسصتاف ةبعسص ةينهذو
يدمح راج ةباثمب ربتعي يذلا يرسسك
هنأا امك ،هقيدسصو «ولكناسس» يف ينانب
هنم بلطو اديج املق كلمي هنأا ملعي

يرسسك فسشكو ،ةينغألا تاملك ةباتك
يكل هراتخا هنأل حرف هنأا «ةعاسس رخآا» ـل
هنأا لاقف ينانب لامك امأا ،ةينغألا بتكي
اهبتكيسس هنأا ملعي هنأل يرسسك راتخا

اهب اهادأا يتلا ةقيرطلا نعو ،هبلق نم
بعسص روع˘سش نا˘ك«:ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك لا˘ق
ناك سسا˘سسحإلا˘ف ا˘ه˘ئا˘ن˘غ ع˘ط˘ت˘سسأا م˘لو
تام˘ل˘كلا سضع˘ب ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب تم˘قو ا˘يو˘ق
.«سسيسساحأا بسسح

ةينغألا تاملك يرسسك بتك اذكه
 ينانب يدمح موحرملل ةيميركتلا
لامك نأا يرسسك رسضخل خيسشلا فسشكو
بلطو سسيمخلا موي هب لسصتا ينانب
نأا هنم بلطف ةينغألا تاملك ةباتك هنم

يف أادب هنأا دكأا اهدعبو ،مايأا4 هلهمي
اهاهنأاو فسصنلاو ةدحاولا ىلع اهتباتك
اهب تثدحأاو ،فسصن˘لاو ة˘ع˘با˘سسلا ى˘ل˘ع
،ةينغألا هملسس نأا ىلإا تارييغتلا سضعب
تفرذ نويزفلتلا يف هتيأار امدنع«:لاقو
ه˘ل تل˘˘قو ا˘˘ع˘˘ئار نا˘˘ك هؤوادأاو عو˘˘مد˘˘لا
.«اهاتسسبل ةيانغلا»

لفحلا عم لعافت ينانب لامك
يميركتلا

ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘يأار سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
هد˘لاو˘ل ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت يذ˘لا ي˘م˘ير˘كت˘لا

رابك نم قوجلا نوكتو ينانب يدمح
لك ركسشأا«:ينانب لام˘ك لا˘ق ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا
هذ˘ه ي˘ف او˘كرا˘˘سش ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
وأا ل˘ف˘ح˘لا د˘ها˘سشأا ا˘م˘˘ل˘˘كو ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ،ي˘كبأا ا˘ه˘ت˘يدأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا
يف انوسساوو انعم او˘ن˘ما˘سضت ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا

يدلاول اوعد نييرئازجلا لكو انباسصم
ىوسس انعسسي لو ،ةمحرلاب ينانب يدمح
عيمجلا ةبحم بسسك يدلاوف ،هل ءاعدلا
 .«همدق يذلا نفلاو هقÓخأا لسضفب

ديعيسسو ةزهاج تاموبلأا3 كلمي
 «لامجلا يهاب اي» ةينغأا

اهكرت يتلا ةليقثلا ةيلوؤوسسملا نع امأا
ىلع ظفاحي يكل ينانب يدمح هدلاو هل
نعو ةيفولاملا ةينغألا يف ينانب بقل

3 تزه˘ج «:ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك لا˘ق هد˘يد˘ج

يهاب اي» ةينغأا اهنمسض دجويو تاموبلأا
اهادأا يتلا ىلوألا ةينغألا يهو «لامجلا

ةنسس حكرلا ىلع هدوعسص دنع يدلاو

ةيرسصع ةقيرطب ا˘ه˘تز˘ج˘نا ا˘نأاو3691
ةيسسلدنألا ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘جوز˘م˘م
اهزيهجت ددسصب تنك امدنعو ةيكرتلاو
وعدملا ةيلياحر يعم ناك ويدتسسلا يف
نأا تلسضف ونايبلا ىلع فزاعلا «يباب»
دلاولا اه˘ع˘م˘سسي نأا ل˘ب˘ق ر˘ث˘كأا ا˘هز˘ه˘جا
هذ˘هو كلذ ل˘ب˘ق ي˘فو˘ت ف˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘كل
ا˘مأا ،ي˘نا˘ث˘لا مو˘ب˘لألا ن˘م˘˘سض ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا
ناونع لمحيو زهاج وهف لوألا موبلألا
ع˘م تق˘ف˘تاو «ن˘ي˘طÓ˘سسلا ة˘˘نا˘˘ط˘˘ل˘˘سس»
مداقلا سسرام يف هرادسصإا ىلع جتنملا
اي هللاب» ةينغأا هيف يناثلا موبلألاو هيف
يناغأا نمسضتي ثلاثلا موبلألاو »يمامح

 .سسارعأاو ةيسسامح
 ةسصق اهتسصق «يغوبلا» ةينغأا

عورسشم نع اسضيأا ينانب لامك ثدحتو
دحأا هنأا فسشك ثيح «يغوبلا» ةينغأا
هللا باج نب دعاسس وهو هدلاو دادجأا
ـف ،ه˘ل˘لا با˘ج ن˘ب ا˘ه˘ب˘ق˘ل يد˘لاو ةد˘ج˘ف
بتك يذلا وهو اهتدج مع ربتعي دعاسس
«ةمجن» ةينغأا ىنغو «يغوبلا» ةينغأا

،ةينغألا ليجسستب ينانب لامك موقيسسو
ةسصقلا هذه ىلع زاجنا مت هنأا فاسضأاو
يناغلا دبع ةحيرف روتكدلا هبتك باتك

قرطتي يذلاو ةحفسص752 نم نوكتي
.«يغوبلا» ةسصق لماكل

يدمح ملح «ايبملوألا» يف ءانغلا
 ققحتي مل يذلا ينانب

ي˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ك فاد˘˘˘هأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
يف هدلاو ملح ديسسجت وه ةيلبقتسسملا
ثيح «سسيراب ـب «ايبملوألا» يف ءانغلا
نأا ل˘ب˘ق يد˘لاو «:دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق

ةريخألا تاونسس3 رادم ىلعو ىفوتي
يف مايألا نم موي يف ءانغلاب ملحي ناك
ايئاهن نفلا لزتعي اهدعبو «ايبملوألا»
،ملحلا اذه ققحي نأا لبق يفوت هنكل

3 يف كلذ قيقحت عيطتسسا ل انأا عبطلاب

نكل ينانب يدمح تسسل يننأل تاونسس
يف ام لكب موقأاسس يننأاب ادعو مدقأا

ن˘م مو˘ي ي˘ف ءا˘ن˘غ˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘˘ع˘˘سسو
.«ايبملوألا» يف مايألا

«ENAVARAC DEEPS » عم موبلأا
 ةيملاعلا ىلإا فولاملا لاسصيإا ةسصرفو
ةيلبقتسسملا ةينفلا عيراسشملا نيب نمو
عم موبلألا ينانب لا˘م˘ك ا˘ه˘كل˘م˘ي ي˘ت˘لا

ENAVARAC DEEPSجيزم وهو
يف ةقباسس يهو «كورلا» و فولاملا نيب
يت˘لاو ة˘ي˘سسلد˘نألا ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا خ˘يرا˘ت
يسسنرف˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا فار˘سشإا تح˘ت تم˘ت
نم نينانف نم نوكتي قوجلاو ةبانعب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنو˘˘تو ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘جو ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف
سسرام يف اسسنرف يف موبلألا ردسصيسسو
تلوجب مهمايق ىلإا ةفاسضإا ،ليرفأا وأا
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب تÓ˘˘ف˘˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف
عور˘سشم˘لا اذ˘ه نا˘ك اذإا ن˘عو ،ا˘نورو˘˘ك
نم لاسصيا نكمي يتلا ةليسسولا ةباثمب

لامك لاق ةيملاعلا ىلإا فولاملا اهلÓخ

لاسصيإا لجأا نمو ،ل امل معن «:ينانب
يتريسسم لمكأاو ةيملاعلا ىلإا فولاملا

نم يعسسو يف ام لكب موقأاسس يدلاو
ار˘˘ت˘˘سسكروأا˘˘ب «ة˘˘بو˘˘ن˘˘لا» زا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘˘جأا
ةكيلم ةريزولا عم انثدحتو ةينوفمسس
ثي˘˘ح عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه لو˘˘˘ح ةدود ن˘˘˘ب
تلآا نم يسسيئرلا ارتسسكروألا نوكتي
ةينوفمسسلا ىقيسسوملا هفلخو فولاملا
فولاملا لاسصيإا اننكمي ةقيرطلا هذهبف
عيمجلا ناكمإاب حبسصيو ةيملاعلا ىلإا

اوعمسسي نأا تايسسن˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘مو
 .«فولاملا ىقيسسوم

ينانب يدمح مسساب ةيعمج ضسيسسأات وحن
 ديدجلا ليجلل فولاملا ةينغأا ميلعتو

رخآا» ـل ا˘ير˘سصح ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك ف˘سشكو
ةيعم˘ج سسي˘سسأا˘ت˘ب مو˘ق˘ي˘سس ه˘نأا «ة˘عا˘سس
ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب يد˘˘م˘˘ح هد˘˘لاو م˘˘سسا ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ي˘ن˘غأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ي˘˘سسو
بابسشلا باطقتسسل فد˘ه˘تو فو˘لا˘م˘لا

،يئان˘غ˘لا ع˘با˘ط˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
لاق بابسشلا مامتها بلج ةيفيك نعو
«ة˘بو˘ن˘لا» ـب مو˘ق˘ن و˘ل«:ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ك
بابسشلا نم ليلقلاف فولاملل ةيلسصألا
لك يف موقن كلذل ،ملعتلاب نومتهيسس
ة˘ي˘ن˘غألا ة˘نر˘˘سصعو د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةر˘˘م
نزاو˘˘ت˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت˘˘ي ي˘˘كل ة˘˘ي˘˘فو˘˘لا˘˘م˘˘˘لا
اهنوعمسسي يتلا يناغألا عم ىقيسسوملا
فولام ىقبي فولاملا نكل ملاعلا يف
نا˘˘˘م˘˘˘˘كلاو «دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا» د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب يأا

هذهف«راطلا«و «قاوجلا«و «ةكوبردلا«و
نكل هنم غورفم رمأا اهدجاوت تلآلا
ةيكيسسÓكلا ىقيسسو˘م˘لا˘ب ا˘ه˘م˘عد˘ن˘سس
Óثمف روطتلا رياسست نأا بجيف ،ةيملاعلا
«بابرلا» نولمعتسسي اوناك يسضاملا يف
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م تاد˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘جو˘˘˘ي نآلاو
ح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو «و˘˘نو˘˘سسل«و
هنأا ينعي ام وهو يرورسض اهلامعتسسا
اهلغتسسنو روطتلا عم ىسشامتن نأا بجي
.»فولاملا ةينغأا ةدئافل

فيسشرألا ىلع ظافحلل يعسسلا
 ثارتلا ليجسستو

هكلم˘ي يذ˘لا «ة˘بو˘ن» و˘يدو˘ت˘سسأا ن˘عو
نينانفلا نم ديدعلا هيف لجسسي يذلاو

حوتفم «ةبون» ويدوتسسأا»:لاق مهيناغأا

ىلع ظافحلل ىع˘سسن˘سس ا˘م˘ك ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
دجوت ثيح ثارتلا ليجسستو فيسشرألا

اهنم يقبو فولاملا ةينغأا يف ةبون42

ي˘ف˘ف ،ر˘ثد˘ن˘ت ل ي˘كل ط˘ق˘ف ة˘بو˘ن21
يكل تايناكملا كلمن يلاحلا تقولا
نمو ،تنرتنلا دجوتو لامعألا لجسسن
ىمادقلا خويسشلل ةيحت مدقأا ربنملا اذه
تا˘بو˘ن˘لاو ي˘نا˘غألا نو˘ظ˘ف˘ح˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

 .«انل اهلاسصيإا نم اونكمتو
 ةياغلل مهم يبراغملا يفاقثلا لدابتلا
ق˘سشع˘˘ت ة˘˘ي˘˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا لود˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘بو
ةد˘ئا˘ف ن˘عو ة˘ي˘سسلد˘نألا ى˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لا
برغملاو رئازجلا نيب يفاقثلا لدابتلا

لدابتلا»:ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك لا˘˘ق سسنو˘˘تو

مهم اهركذ فلاسسلا نادلبلا نيب يفاقثلا
ع˘م كا˘كت˘حلا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسيو ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ديدعلا يف انكراسش دقف ،سضعبلا انسضعب
ةيبراغملا لودلا يف تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘م
دجوي لو جاطرق ناجرهم رارغ ىلع
ثيح يقيسسوملا بناجلا يف ريبك قرف
نف ىقبيو «ناديزلا«و «ةكيسسلا» يدؤون
 .«يسسلدنأا

لبقتسسم نع ثدحتي يرسسك رسضخل

 فولاملا ةينغأا
ير˘سسك ر˘سضخ˘˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘لا خ˘˘ي˘˘سشلا ا˘˘مأا
بابسشلا يف هيأارو هديدج نع ثدحتف
فو˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ن˘غأا ا˘ي˘لا˘ح نودؤو˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
تاملك تبتك يننأا وه يديدج«:لاقف
يتلاو ةيبانعلا ةأارملا اهيف فسصأا ةينغأا
ةيفيارسش ةليمج» اهتاملك سضعب لوقت
ينانب لامك ىلإا اهمدقأاسسو »سسان تنب
تقو اذ˘ه لا˘ق˘ي ا˘م˘˘كف ،ا˘˘ه˘˘يدؤو˘˘ي ي˘˘كل
فولاملا ينانف نع امأا ،يلاحلا ليجلا
يف نينانفلا نم ديدعلاو زيمملا دجويف

سسا˘˘فر م˘˘ي˘˘ل˘˘سسو ردا˘˘خ م˘˘ير˘˘ك ةرو˘˘سص
ظافحلل ةديحولا ةقيرطلا ييأار بسسحو
ه˘ي˘ن˘غ˘ن ه˘نأا و˘ه فو˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ن˘غأا ى˘ل˘˘ع
لا˘سصيإا ل˘سضفو ،ة˘ح˘ي˘ح˘سص ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ءاقدسصأا«:لاقف «ةعاسس رخآا» ربع ةلاسسر
مهعم سسلجي ناك نيذلا ينانب يدمح
نولوقي «روكلا» يف حبارب ىهقم يف
ةغراف وتسصÓب ىلخ ينانب يدمح نأا

 .«ةمحرلاب هل نوعديو
لو دحاو يبعسشلاو فولاملا روهمج

 امهنيب ةسسفانم دجوي
يف ىمادق˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘بو
يرسسك رسضخل خيسشلا انلأاسس فولاملا

يتينغأا نيب ةسسفانم دجوت تناك اذإا نع
يف دولوم انأا«: لاقف يبعسشلاو فولاملا

01 سشاع ىقنعلا جاحلاو رفاحملا يح

ي˘ب˘ع˘سشلا ،ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك تاو˘ن˘˘سس

«ةئاملاب001 ة˘ير˘ئاز˘ج ى˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م
و يبعسشلا معن«: ينانب لامك فاسضأاو
ءار˘ح˘سصلا ي˘ف »يا˘ي يا˘ي˘لا» ،ة˘ب˘سصق˘˘لا

ةيرئازج ىقيسسوم «لÓقلا» ـب يارلاو
ن˘م ها˘ن˘ثرو˘ف فو˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا ،ة˘˘سضح˘˘م
 .«ماسشلا دÓب اهلبقو سسلدنألا

ـل ءافسشلا ناينمتي ينانب لامكو يرسسك
 ياب ميهاربإا

ير˘سسك ر˘سضخ˘ل ع˘م ا˘ن˘ث˘يد˘ح ا˘ن˘م˘ت˘˘خو
ةينغأا خيسش نع ثيدحلاب ينانب لامكو
يذلا ياب ميهاربإا ريدقلا نانفلا يبعسشلا
لا˘ق˘ف ا˘ي˘لا˘ح سضر˘م˘لا سشار˘ف ي˘ف د˘قر˘ي

ىلإا تلقنت مايألا نم موي يف «:يرسسك
ا˘مد˘ن˘عو سسر˘ع يد˘ل نا˘كو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
رام˘ع نا˘ن˘ف˘لا نا˘ك قد˘ن˘ف˘لا ى˘لإا ا˘ن˘ل˘خد
ينلأاسسف هب انيقتلاو Óفح ييحي يهازلا

امأا ،«ياب ميهاربإا وهو دحاو سصخسش نع
خيسشلل ءافسشلا ىنمتأا«:لاقف ينانب لامك
يكل ايفتاه هب لسصتا يذلا ياب ميهاربإا
تنب نبا وهو هتحسصو هلاوحأا نع لأاسسأا

 .«يدلاو ةمع

 يرسسك رسضخل خيسشلا هل اهبتك يتلا ةينغألا نع ثدحتو ينانب يدمح هدلاو ةريسسم لامكإل حمطي

 ةيملاعلأ ىلإأ فولاملأ لاصصيإل حمطيو ةزهاج تاموبلأأ3 هيدل ينانب لامك
يرسسك اهبتك يتلا ةينغألاو امهيديدج نع امهعم انثدحت ثيح ينانب لامك نانفلاو يرسسك رسضخل خيسشلا امهو امهنيب فولاملا ةينغأا عمجتو نيفلتخم نيليج نم نينانفب «ةعاسس رخآا» تقتلا
نامكلا» بحاسص هدلاو لعسشمل هملسستو ةاقلملا ةيلوؤوسسملا نع ينانب لامك ثدحت امك ،ةينطولا ةانقلا ىلع اهسضرع مت يتلاو ينانب يدمح موحرملل ةدلخملا ةيلافتحلا يف ينانب لامك اهادأاو

 .فولاملا ةينغألا يف «ينانب» بقل ىلع ظافحلا لجأا نم «ضضيبألا



رطق يف ءاوضفا فطخي يليقب
،يرطقلا يرودلا يف هل سسداسسلا فدهلا ليجسست يف يرئازجلا يلودلا حجنثيح ،يرطقلا رطق هيدان عم ثدحلا ةعانسص يليÓب فسسوي لسصاو

نيتمسساح نيتريرمتل هميدقت ىلإا ةفاسضإلاب ،يرطقلا يرودلا نم ةعسساتلا ةلوجلا راطإا يف ةيليسسلا مامأا فده ىلع ، يليÓب مسصبو
ديسصر دمجت امنيب ،عبارلا زكرملا يف ،ةطقن51 ىلإا رطق ديسصر عفتراو ،نيفده ىلإا امهليوحت يف ““وتوبكأا““يريجينلا اهلÓخ نم حجن

دمحلا““ :Óئاق رتيوت ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع يليÓب درغو ،ةهجاوملا ةياهن دعبو ،عباسسلا زكرملا Óتحم ،ةطقن11 دنع ةيليسسلا
.““رطق يدان عم تايرابم عبرأا يف سسداسسلا فدهلا يليجسستب روخف ، هللا
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يئاهنلا نمث رودلا ةعرق تزرفأا
تبحسس يتلا ابوروأا لاطبأا ةطبارل
نم ديدعلا نع نينثلا سسمأا موي
تا˘مد˘سصلاو ةر˘ي˘˘ث˘˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يف زرحم سضاير نوكيسسو ،ةيوقلا

،ينيعبسس نب يمار هنطاوم ةهجاوم
يتيسس رتسسسشنام يدان يقتلي امدنع

ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ب يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا
تعقوأاو ،يناملألا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
يف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘سسل˘ي˘سشت ة˘عر˘ق˘لا

،ينابسسإلا ديردم وكيتلتأا ةهجاوم
ةنولسشربل اًيران اًمادسص تلمح امك
نامريج ناسس سسيراب مامأا ينابسسإلا
ةيسضاملا ةخسسنلا فيسصو يسسنرفلا

خنويم نرياب بعليو ،ةلوطبلا نم
و˘يزل ما˘مأا بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح ي˘نا˘م˘˘لألا
ديردم لاير يقتلي اميف ،يلاطيإلا
ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا˘˘˘˘تأا هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن  ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا
لوبرفيل مدطسصي امنيب ،يلاطيإلا
،ي˘نا˘م˘لألا غ˘يز˘ب˘يل ـب يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا

و˘ترو˘ب ـب  ي˘لا˘ط˘يإلا سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو
ه˘˘جاو˘˘ي ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘بو
تايرابم ،ينابسسإلا ةيليبسشإا هريظن
ماق˘ت˘سس ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا با˘هذ

يهو ،ةقر˘ف˘ت˘م ما˘يأا4 راد˘˘م ىل˘˘ع

،1202 يرفيف42و61،71،32

،9 مايأا ،با˘يإلا ة˘لو˘ج بع˘ل˘ت ا˘م˘ي˘ف

دعبو،1202 سسرام71و01،61
،رود˘˘لا اذ˘˘˘ه ىل˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘سسلا لاد˘˘˘سسإا
راودألا ة˘عر˘ق ““ا˘ف˘يو˘ي˘لا““ ير˘ج˘ي˘˘سس
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا

91 مو˘ي ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا ىت˘˘ح
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اسس00:51 ىلع مويلا) ةيدملا يبملوا – رئازجلا ةيدولوم

 فيطشسب قاحللا ةشصرف مامأا ““ديمعلا““
 ةلوطبلا بيترت ةرادشص يف

(ةيناثلا ةلوجلا ةمانزر ةيوست) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

”ةرملا هذه انم تلفت نل ةيراقلا ةسفانملا ةريشأت“ :روليد
يد˘نأا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا د˘كأا ،هرود˘˘بو
ه˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘ن د˘˘˘ئا˘˘˘قو ،رو˘˘˘لود
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ءا˘ه˘نا و˘ه ه˘ق˘ير˘ف˘لو ه˘ي˘لا ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ةل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا د˘حأا ي˘ف م˘سسو˘م˘لا
مسسوملل اب˘سسح˘ت ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
تاحيرسصت يف روليد لاقو ،لبقملا
:سسنل ءا˘ق˘ل ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا
نحنف هيقباسسك سسيل مسسوملا اذه““

،““ةعومجمكو قيرفك اريثك عتمتسسن
قير˘ف˘ك اد˘ي˘ج بع˘ل˘ن ن˘ح˘ن““ :فا˘سضأاو
جرا˘˘˘خو ل˘˘˘خاد طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘˘سصح˘˘˘˘نو
نحن ،يسضاملا مسسوملا سسكع رايدلا

،““ر˘ي˘ث˘ك˘ب ىو˘قا ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘˘ف
دعب ىلع نوكن ةرم لك يف““ :عباتو

ةكراسشمل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ن˘م ط˘ق˘ف ةو˘ط˘خ
ه˘نأا د˘ق˘ت˘˘عأاو ،ة˘˘يرا˘˘ق ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
زكارملا دحأا لÓتحا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ل˘˘جا ن˘˘م م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،““ر˘ك˘ب˘م ل˘ك˘سشبو ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا عا˘ط˘ت˘˘قا

نم برتقن ن˘ح˘ن““ :ه˘ح˘ير˘سصت م˘ت˘خو
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ءا˘ه˘˘نإا

مدعو ،قسسنلا اذهب ةلسصاوملا انيلعو
ي˘ت˘لا با˘يلا ة˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا
.““بعسصا نوكتسس

ديلو.ف

انع انناخ قيفوتلا“ :يزع
”ليحدلا مامأ

د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا ،يز˘˘ع بو˘˘يأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ع˘˘جرأا
اهل سضرعت ي˘ت˘لا ةرا˘سسخ˘لا ،ير˘ط˘ق˘لا ي˘بر˘ع˘لا يدا˘ن فو˘ف˘سصب
ءاسسم امهنيب تميقأا يتلا ةارابملا يف ،ليحدلا مامأا هقيرف
ءوسس ىلإا ،يرطقلا يرودلا نم ةعسساتلا ةلوجلاب ،سسما لوا
يف يزع لاقو ،ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ه˘ق˘ير˘ف ه˘جاو يذ˘لا ق˘ي˘فو˘ت˘لا

لÓخ ظح ءوسس انفداسص““ :ةارابملا بقع مÓعإÓل تاحيرسصت
ةديج ةروسصب انبعل ان˘نأا م˘غر ا˘ن˘ع ىل˘خ˘ت ق˘ي˘فو˘ت˘لاو ،ءا˘ق˘ل˘لا
اور˘سصق˘ي م˘ل نو˘ب˘عÓ˘لا ،ل˘ي˘حد˘لا م˘ج˘˘ح˘˘ب يو˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا

يف هلادبتسسا نعو ،““ةلبقملا ةلحرملا يف لسضفأÓل علطتنو
ةيدولومل قباسسلا بعÓلا لاق قيرفلا عم هل ىلوألا ةارابملا
امومعو ،ار˘ي˘ث˘ك ه˘مر˘ت˘حاو برد˘م رار˘ق ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا““ :ر˘ئاز˘ج˘لا
مدقأا نأا ىنمتأاو يدانلا عم يل ةبسسنلاب ةديج ودبت رومألا
ةمئاقلا يف هليهأات مت دق يزع ناكو ،““ةبولطملا ةفاسضإلا

،يوا˘بر˘ح˘لا يد˘˘م˘˘ح ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م لد˘˘ب فر˘˘ت˘˘ح˘˘م بعÓ˘˘ك
نم ديزملل هتجاحل ارظن هلادبتسسا متو سسما لوا كراسشو
.قيرفلا عم ماجسسنÓل تقولا

ديلو.ف

خينويم نرياب بقللا لماح ويزق عم سراف هجاوي امنيب / ابوروأ لاطبأ ةطبار

يئاهنلا نمث رودلا يف هجول اهجو ينعبشس نبو زرحم

 ءاقللا ةرادإل ايريجين نم ميكحت مقاط /لئابقلا ةبيبسش

رجينلا يف يرجينلا كردلا يدان هجاوت ةبيبششلا
 لبقملا ءاثÓثلا موي

ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سسأاك نم لوألا رودلا باهذ باسسحل ،لئابقلا ةبيبسش مامأا يرجينلا كردلا داحتا ءاقل ةجمرب تمت
تيقوتلاب03:51 ةعاسسلا نم ةيادب يماين ةمسصاعلاب ““يسشتنوك ينيسس لارنجلا““ بعلمب ربمسسيد22 لبقملا ءاثÓثلا موي ،مدقلا
يرداق هدوقي ايريجين نم ميكحت مقاط ةارابملا هذه ريديسسو ،ةيراقلا ةسسفانملا يف رئازجلا لثمم هنع نلعأا ام بسسح ،يرئازجلا
،ةبيبسشلا تيفعأاو ،ريسشب وسسيلاسس وهف عبارلا مكحلا امأا ،ووغوأا يجيجيا رتيب و يديلوأا ديجملا دبع ةدعاسسمب ،يبميبيدأا يدللوأا
،فيطسس قافول ةبسسنلاب هسسفن رمألا وهو ،يديهمتلا رودلا تاءاقل نم ،تاونسس سسمخ ماد بايغ دعب ةيراقلا ةسسفانملل دوعت يتلا

،مداقلا يفناج6 وأا5 موي وزو يزيتب ““ربمفون لوا““ بعلمب بايلا ةهجاوم ىرجتو ،ةيلاردفنوكلا سسأاك يف يناثلا رئازجلا لثمم
1-1. ةجيتنب ابايا لداعتلاو،1-0 : ةجيتنب اهذ زوفلاب يلاملا كيبملوا نيليي يدان باسسح ىلع رودلا اذه ىلإا رجينلا لثمم لهأاتو
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(ىلوألا ةلوجلا ةمانزر ةيوسست) /  (اسس00:51 ىلع مويلا) دادزولب بابسش – ةليلم نيع ةيعمج

 يدحتلا عفرل ةزهاج ةليلم نيعو ةبعشص ةمهم يف ةبيقعل
ةنيدمب ““ريبز يفيلخ““ بعلم نسضتحي

رخأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ءا˘سسم ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ن˘˘˘م ىلولا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع

ن˘ي˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ىلولا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ليقثلا فيسضلاو ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
بعرا يذ˘˘˘لا ،دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش اد˘˘˘˘ج

ر˘ي˘خلا هرا˘سصت˘نا لÓ˘خ ن˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
با˘سسح ىل˘ع وزو يز˘ي˘ت ي˘ف يود˘˘م˘˘لاو
،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘˘ملا
““ما˘سصل““ ق˘ير˘ف˘ل اد˘ج ا˘ب˘ع˘سص ارا˘ب˘ت˘˘خا
ع˘˘سضو ي˘˘ف ا˘˘سضيا د˘˘جو˘˘˘ي هرود˘˘˘ب يذ˘˘˘لا

ن˘ي˘م˘ث˘لا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ،د˘˘ي˘˘ج
ةلوجلا يف ةمسصاعلا نم هب داع يذلا
اذه ،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ما˘ما ة˘ي˘سضا˘م˘لا

با˘ب˘سش ق˘ير˘ف برد˘م بلا˘˘ط ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةرورسضب هيبعل امود كنارف دادزولب
نا˘˘˘ي˘˘˘سسنو سضرلا ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘جرلا ع˘˘˘˘سضو
ةيسضاملا ةلوجلا يف حسساكلا راسصتنلا

لخدي ل ىتح كلذو ،وزو يزيت يف
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر سسو˘˘ف˘˘ن ىلا رور˘˘غ˘˘لا

ي˘ف ا˘مود ها˘سشخ˘ي ا˘م د˘˘سشا و˘˘هو ،را˘˘سشو˘˘ب
مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل نأاو ة˘سصا˘خ ،مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م
ق˘ير˘ف˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا و˘˘ه
ءا˘ق˘ل هر˘ظ˘ت˘ن˘ي لاز ا˘م يذ˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ر˘خآا ر˘خأا˘ت˘م
ي˘ف ،ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘ما ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م هد˘˘عو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا
برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ك˘˘سش ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا

ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م سشي˘˘ع˘˘ي
يف هومدق يذلا دودرملا ىلع هبعل

ةلوجلا يف كلذكو ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
تابثلاب مهايا اب˘لا˘ط˘م ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا

،ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ىل˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
يتلا ةمهملا ة˘بو˘ع˘سصب م˘ها˘يا ار˘كذ˘مو
ءاسسم ةبي˘ق˘ع˘ل ق˘ير˘ف ما˘ما م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت
.مويلا

 يملاشسو ويلشسوب عجرتشسي بابششلا

بردم˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سسي ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو
ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عل ةدو˘˘ع ن˘˘م ا˘˘مود كنار˘˘ف
˘ما˘ما مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘˘م ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ل˘˘قلا

نم اسصلخت امدعب ،ةليلم نيع ةيعمج
ةليكسشت ن˘م ا˘م˘ه˘ت˘مر˘ح ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا
˘˘ما˘˘ما ق˘˘با˘˘سسلا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب ر˘ملا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ا˘ك˘سسا˘˘ي˘˘ج˘˘لا

هنأاسش نم يذلا رمألا ،يملاسسو ويلسسوب
ةسصاخ ،امودل ةيفاسضإا لولح حنمي نأا

ي˘ف ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا تد˘ه˘سش د˘ق ةدا˘ي˘ع˘لا ناو
ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك بب˘˘˘˘سسب ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
تلازام هسسفن تقولا يفو ،تاباسصلا

ديدعلا يسصحت دادزولبلا يدانلا ةدايع
تاكيرتو خاسسن اهزرباو تابايغلا نم
م˘˘غر با˘˘ي˘˘غ˘˘لا نÓ˘˘˘سصاو˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘لا

ر˘ح˘ب دار˘ف˘نا ىل˘ع برد˘ت˘ل˘ل ا˘م˘˘ه˘˘تدو˘˘ع
برقب ئبني ام وهو ،يراجلا عوبسسألا

.قيرفلا فوفسص ىلا امهتدوع

لثامم ويرانيشس ىششخن““ :يششيرق
ىلعو زلفاب عم ةيدولوملا ويرانيشسل

 ““اندعاشست نأا تاطلشسلا

بطقلا ريدم فسشك ،رخآا قايسس يفو
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

حماط˘مو فاد˘هأا نأا˘ب ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت
نو˘ك˘ت˘سس ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘˘ير˘˘ف
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘˘قو ،اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

لÓخ سسما لوا ةرهسس قباسسلا ينطولا
نو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘سض ه˘˘˘˘لوز˘˘˘˘ن
،ينغ دادعت كلتمن نحن““ :يرئازجلا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قو
وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ن˘يز˘ي˘م˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
فدهتسسن““ :لسصاوو ،““ريخلا يفيسصلا
،تاسسفانملا عيمج يف اديعب باهذلا

ي˘ف ا˘ن˘ب˘ق˘˘ل ىل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘نو
،““ا˘يرا˘ق ق˘لأا˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

انقل˘ق˘ي يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ر˘مألا““ :فا˘سضأاو

ىلإا انيسسفانم تÓحر طبسض وه ،ايلاح
ة˘يدو˘لو˘م ع˘م ل˘سصح ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لظ ي˘ف ة˘ب˘ع˘سص ة˘م˘ه˘م ي˘هو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ن““ :م˘˘ت˘˘خو ،““دود˘˘ح˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘غ
ة˘يد˘نألا ع˘ي˘م˘ج د˘عا˘سست نأا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف ة˘˘يار˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نم ،فاكلا سسأاكو ةيقيرفإلا لاطبألا

ةيدنلا لوخد ةيلمع ليهسست لÓخ
.““ةسسفانملا
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ةرملا هذه نيدايملا نع هبايغو ديدج نم باصي رصان نب
 لوطأ نوكيس

يرئازجلا جرخ ثيح ،هدراطت يتلا تاباسصإلا ببسسب كلذو ،رسصان نب ليعامسسا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ظحلا ءوسس قحÓي
ةبسسانمب ناكو ،ايسساسسأا هلخد يذلا ءاقللا رمع نم57 ةقيقدلا يف سسمأا لوأا ءاسسم (2 –2) امراب مامأا نÓيم هقيرف ءاقل نم اباسصم
دوعي نا لبق ،ةيبورولا ةسسفانملا يف دحاو ءاقلو ةلوطبلا يف نيءاقل نم كلذ لبق هتمرح ةباسصا نم داع دق ءاقللا اذه
ريراقت تراسشأا ثيح ،رثكا لوطيسس ةرملا هذه رسصان نب بايغ نإاف ،ةيلاطيلا ““تروبسس ياكسس““ ةكبسش بسسحبو ،اددجم باسصيل
،سشيتروك بعÓلا عم امراب ةارابم يف همادطسصا ةجيتن ،ذخفلا ةلسضع يف يلسضع طغسضل سضرعت دق بعÓلا نا ىلا ردسصملا تاذ

مدعو تافاعسسلا يقلت لجا نم هجارخا ىلا عراسسي يلويب بردملا لعج امم سضكرلا نع يرئازجلا بعÓلا اهدعب زجع ثيح
نوكتسس هنا ىلا اهتاذ رداسصملا تحسشر ،رسصان نب اهل سضرعت يتلا ةباسصلا ةيعون ىلع ةقدب فرعتلا راظتنا يفو ،هب ةرماغملا

.لبقملا سسرام رهسش يف رسضخلل مداقلا ركسسعملا يف دجاوتلا نم بعÓلا عنمي دح ىلا لوطت ل نا لما ىلع ،ةليوط
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ريغتت مل قيرفلا يف يرئازجلا بعÓلا ةيعسضو نأا مغر

ةيمهأا ىلع دكؤوي ايشسراغ
نويل يف يرمعلا نب

يلودلل ةديدج م˘عدو ع˘ي˘ج˘سشت ل˘ئا˘سسر ا˘ي˘سسرا˘غ يدور نو˘ي˘ل يدا˘ن˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ه˘جو
سسفن نم يناعي لازام هنا مغر ،يدانلا ىلا اثيدح لقتنملا يرمعلا نب لامج يرئازجلا
يدانلاب هقاحت˘لا ذ˘ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ق˘ي˘قد83 بعل ثيح ،سشيم˘ه˘ت˘لا ي˘هو ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
لاقو ،يدوعسسلا بابسشلا يدان نم امداق ريخلا يفيسصلا وتاكريملا مايا رخي يف يسسنرفلا

ةجيتنب هلابسشا زوفب تهتنا يتلاو يجسسايبلا ماما هقيرف ةارابم بقع سسما لوا ءاسسم ايسسراغ
،هيلا ةجاحب نحنو ،انيلا ةبسسنلاب ةريبك ةميق ود بعل يرمعلب““ :يرمعلب بايغ يف0 –1
هنإاف ،ةريبكلا هتايناكماو بعلل ةمئادلا هتيزهاج نع Óسضفف““ :فاسضأاو ،““براحم نم رثكا هنا

يتأاتو ،““هيلا ةجاحب نوكنسس اننأا˘ب م˘ل˘عا““ :م˘ت˘خو ،““نا˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ن˘ي˘م˘ث ح˘ئا˘سصن مد˘ق˘ي
يف عبارلا زكرملا يف يتأاي يرمعلب لامج يرئازجلا بعÓلا نا مغر نويل بردم احيرسصت
اميسسل رمتسسم لكسشب نييسساسسأاك راينادو وليسسرام نم لك دجاوت لظ يف ليدبك هتاططخم
باسشلا بعÓلا ىظحي نيح يف ،قيرف˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو ا˘م˘ه˘ق˘لأا˘ت ل˘ظ ي˘ف
،عبارلا ماقملا يف يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ا˘ي˘سسرا˘غ برد˘م˘لا ىد˘ل ة˘يو˘لولا˘ب ي˘لا˘ن˘ي˘سس
رظنلاب ةلوطبلا يف ةعئار جئاتن زرحي ثيح ،ةديج لاح يف مسسوملا اذه نويل يدان دجويو
يف يناثلا زكرم˘لا نو˘ي˘ل ل˘ت˘ح˘يو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا ي˘ف ق˘ف˘خا ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع هز˘ي˘كر˘ت ىلإا
.ليل يدان ردسصتملا ديسصر سسفن وهو ،ةطقن92 ديسصرب ةيسسنرفلا ةلوطبلا
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ءاسسم رئازجلا ةيدولوم قيرف دعتسسي

ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘˘م˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا

ةفرتحملا ةطبارلا ر˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ثي˘ح ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ىلوألا

5 بع˘ل˘م ي˘ف ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ف˘ي˘سضلا

نو˘ك˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

ةرادسص ءÓ˘ت˘عل ة˘سصر˘ف ما˘مأا د˘ي˘م˘ع˘لا

يف فيطسس قافو عم ةفسصانم بيترتلا

قيرفلا نوكيسس نيح يف ،زوفلا لاح

ة˘م˘ه˘م ي˘ف ة˘يد˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ف˘˘ي˘˘سضلا

ةيباجيا ةجيتن ةدوعلا لجا نم ةبعسص

ةطقن كلتمي يذلا وهو ةمسصاعلا نم

ة˘ه˘ج ن˘م ،هد˘ي˘˘سصر ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ةد˘˘حاو

ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ،ىر˘˘˘خأا

وغروب يد زلفاب يدان لوسصو رئازجلا

رئازجلا ىلا لبق˘م˘لا تب˘سسلا ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لا

بايإلا ءاق˘ل ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا
لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل
ايئدبم ررقملا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

˘ما˘مأا ر˘ب˘م˘˘سسيد12 ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلا مو˘˘˘˘ي

ةيليوج5 بعلمب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘با˘˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لولا
تÓ˘حر˘لا ماد˘ع˘نا˘ب ا˘ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘م ىلوألا
يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘˘غ ءار˘˘ج ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ةرادإا ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م بسسح ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةرادإا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ح˘سضوأاو ،د˘ي˘م˘ع˘لا

سساملأا رسصانلا دبع ،رئازجلا ةيدولوم
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا ة˘ل˘سسار˘م د˘ع˘ب““ :Ó˘ئا˘˘ق
ل˘ك ا˘ن˘يو˘سس ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ثي˘ح ،ة˘عا˘سس42 فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف رو˘˘˘مألا
مويل ينينبلا دفولل نكامأا زجحب انمق

راد˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد91 تبسسلا
ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا

لكسشم انيوسس و دÓبلل لوخدلا ةقفاوم
ايئدب˘م ءا˘ق˘ل˘لا ير˘ج˘ي˘سسو ،تار˘ي˘سشأا˘ت˘لا

يف ةركلا و ،ربمسسيد12 نينثلا موي
م˘˘لو ،““نآلا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ىمر˘˘˘م
رئازج˘لا ىلإا ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ي

ربمسسيد4 موي ةيدولوم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

مادعناب اججحتم ،ةي˘ل˘يو˘ج5 بعلم˘ب
يوج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غ ءار˘ج تÓ˘حر˘لا

تناكو ،انوروك سسوريف يسشفتل ايدافت
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
تررق دق ،فا˘ك˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يد˘نألا˘ب
˘˘ما˘˘مأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا

:سساملأا فا˘سضأاو ،د˘ي˘م˘ع˘لا ةرادإا ة˘سشهد
ينينبلا يدانلا ءيجم مدع لاح يف““

لوسصحلل فاكلاب لسصتنسس ،ديدج نم
.““تاسضيوعت ىلع

ةيشضق همشسا ءيشش دوجو يفني سساملا
 ةيجلع نب بعÓلا

ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘˘ع ىف˘˘ن ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيدولوم ةرادإا سسلجم سسيئر ،سساملأا

،ارخؤوم تجار يتلا تاعئاسشلا رئازجلا

ي˘ف ة˘ي˘ج˘ل˘ع ن˘ب بعÓ˘لا كار˘سشإا لو˘ح

ةزاجإا هكÓتما نود ،قيرفلا تايرابم

ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تنا˘˘˘كو ،ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ن˘˘˘م

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا تر˘˘˘˘كذ د˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي د˘˘ق ،ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ةيجلع نب ىلع هدامتعا دعب ،ةيسساق

˘ما˘مأا ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

ءا˘ه˘ت˘نا م˘غر ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تاو ودارا˘ب

ي˘˘ف ،كلذ ن˘˘ع سسا˘˘م˘˘لأا لا˘˘˘قو ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع

نب دقع نأا دكؤوأا““ :ةيفحسص تاحيرسصت

يف بعل وهو ،ايراسس لاز ام ةيجلع

اذه نم ةيسضق دجوت لو ،ةيدولوملا

نأا دقتعي سضعبلا““ :عباتو ،““ادبأا عونلا

،ل˘ع˘ف˘ت اذا˘م ي˘ع˘ت ل ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا ةرادإا

تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا ق˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ئاد لوا˘˘˘ح˘˘˘يو

سسفن يف ةجاح لجأا نم ،بيذاكألاو

.““بوقعي
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داحتإأ قيرفل ديدجلأ بردملأ لصصو
يجورف يريت يصسنر˘ف˘لأ ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
امك ةمصصاعلأ رئأزجلأ ىلإأ سسمأ لوأ

دق˘ع ع˘ي˘قو˘ت ل˘جأأ ن˘م ،ا˘ب˘ق˘تر˘م نا˘ك
لاقمل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،دا˘ح˘تإ’أ ى˘لإأ ه˘لا˘ق˘ت˘نأ
ف˘˘صشكو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘صس أو˘˘صسنأر˘˘ف
يمصصاعلأ يدانلل يم˘صسر˘لأ ع˘قو˘م˘لأ
رئأزجلأ ىلإأ لصصو دق يجورف نأاب

طوطخ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ي˘˘ف نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لأ
نيدموب يرأوه راطم يف هلابقتصسأ
قير˘ف˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ي˘لود˘لأ

نأاب يدانلأ ةرأدإأ تدافأأو ،ىيحي رتنع
رابتخأ ءأرجإاب ماق دق يجورف يريت
سسوريف نع فصشكلل «رأأ يصس يب»
،هتماقإأ رقم ىلإأ هجوتلأ لبق انوروك
رر˘ق د˘ق ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ نا˘˘كو
برد˘˘م˘˘لأ تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لأ
هصضفر بقع ،ينلو˘كي˘صس ي˘صسنر˘ف˘لأ
ةيلأديملأ مÓتصس’ ةصصنملل دوعصصلأ

زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ فرط نم
بابصش دصض ،ربوصسلأ يئاهن يف ،دأرج
دا˘ح˘تأ نأأ ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ،دأدزو˘˘ل˘˘ب

ةلوجلأ لÓخ نكم˘ت˘ي م˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
ةفرتحملأ ىلوأ’أ ةطبأرلأ نم ةثلاثلأ

ثيحب تأراصصتن’أ دأدع ليغصشت نم

0-0 ي˘ب˘ل˘صسلأ لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ى˘ف˘˘ت˘˘كأأ

،ناصسملت دأدو لقعمل هلقنت ةبصسانمب

نيتطقن ديصصرب71 فصصلأ لتحيل
لÓخ مأزهن’ ه˘ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘ب ،ط˘ق˘ف
فيط˘صس قا˘فو ما˘مأأ ى˘لوأ’أ ة˘لو˘ج˘لأ

ةبي˘ب˘صش ما˘مأأ لدا˘ع˘تو2-0 ةجيت˘ن˘ب

2-2. ةجيتنب ةرواصسلأ

يتبرجت يف حجنأا نأا ىنمتأا» :يجورف
 »داحتلا عم ةيناثلا

م˘يد˘ق˘˘لأ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘عو
،يجورف يريت يصسنرفلأ ةراطصسوصسل

لمعلل ةدوعلاب ةريبكلأ هتداعصس نع
هلوصصو ىد˘ل ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ ع˘م
ى˘˘ل˘˘ع فأر˘˘صشإÓ˘˘˘ل ،ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ
نينوللأ ةليكصشتل ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘صضرا˘ع˘لأ
هنع نلعأأ امبصسح «دوصسأ’أ و رمحأ’أ»
ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ

عقوم˘ل ي˘جور˘ف ح˘صضوأأو ،ي˘م˘صسر˘لأ

أدج دي˘ع˘صس ا˘نأأ» :ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ

نأأ ىنمتأأ ،ةمصصاعلأ داحت’ ةدوعلاب

،حاجنلاب ةديدج˘لأ ي˘ت˘بر˘ج˘ت ل˘ل˘كت˘ت

غو˘ل˘ب˘ل د˘ي˘لأ ي˘ف د˘ي˘لأ ع˘صضو ا˘ن˘ي˘ل˘ع

د˘يد˘ج˘لأ برد˘م˘لأ ع˘قوو ،»ا˘˘ن˘˘فأد˘˘هأأ

أوصسنأرفل افلخ ي˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل

،هبصصن˘م ن˘م لا˘ق˘م˘لأ ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صشت

ع˘م د˘حأو م˘صسو˘م ةد˘م˘ل د˘ق˘ع ى˘˘ل˘˘ع

نأأ ي˘جور˘ف˘ل ق˘ب˘صس و ،ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘صس

مصسوم لÓخ ةمصصاعلأ داحتأ برد

بقلب هرثإأ ىلع جوتو9102-8102

ليقأأ دق ينيلوكيصشت ناك و ،ةلوطبلأ

دو˘ع˘صصلأ ه˘صضفر د˘ع˘ب ه˘ب˘صصن˘م ن˘م

هتيلأديم ملصستل ة˘ي˘فر˘صشلأ ة˘صصن˘م˘ل˘ل

نيب ةزا˘ت˘م˘م˘لأ سسأا˘كلأ ةأرا˘ب˘م بق˘ع

1-) دأدزولب بابصش و ةمصصاعلأ داحتأ

ربمفون12 مو˘˘˘ي تر˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لأ (2

يدان˘لأ نا˘كو ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘ل˘م˘ب

ةينفلأ ةصضراعلأ دنصسأأ دق يمصصاعلأ

ي˘ب˘يأر˘ع ن˘ب د˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ برد˘˘م˘˘ل˘˘ل

بو˘ب ’و˘كي˘ن ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب ،نا˘˘يزو˘˘ب

ومح ن˘ب د˘م˘ح˘م و ي˘ند˘ب ر˘صضح˘م˘ك

.سسأرحلل بردمك

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ 14GdãÓKÉA 51Ojù°ªÑô0202Gd©óO6616ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

هتداعصس نع ربعيو رئازجلا ىلإا لصصي يجورف
«ةراطصسوصس» عم لمعلل ةدوعلاب
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بردم ،زاكعوب ز˘ع˘م ي˘صسنو˘ت˘لأ لا˘ق
˘ما˘مأأ لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ نأا˘˘ب ،ةر˘˘كصسب دا˘˘ح˘˘تأ

تبصسلأ موي،0-0 ةرقم مجن هفيصضم
نم ةثلاثلأ ةلوجلأ راطأ يف يصضاملأ
نا˘ك ى˘لوأ’أ ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ

ي˘˘ف زا˘˘كعو˘˘ب فا˘˘صضأأو ،ا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
:قيرفلل يمصسرلأ با˘صسح˘ل˘ل ح˘ير˘صصت
ن˘يردا˘ق ا˘ن˘كو ةد˘ي˘ج ةأرا˘ب˘م ا˘ن˘صضخ»
حايرلأ لماع نكل ،زوفلاب ةدوعلأ ىلع
ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لأ ح˘لا˘صص ي˘ف نا˘˘ك
ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،طو˘˘˘صش

ةدع انل تح’» :فاصضأأو ،«ةئفاكتم
ىلوأ’أ ةلحرملأ يف اصصوصصخ سصرف
˘ما˘مأأ ا˘هد˘ي˘صسج˘ت ن˘ع ا˘نز˘ج˘ع ا˘ن˘ن˘˘كل
انعجأرت يناثلأ طوصشلأ يفو ،ىمرملأ
يبع’ مامأأ لاجملأ انحصسفأأو فلخلل
سصرف ةد˘ع أو˘ع˘ن˘صص ن˘يذ˘لأ ،م˘صصخ˘لأ

نأأ دقتعأأ» :زا˘كعو˘ب م˘ت˘خو ،«ةر˘ي˘ط˘خ
،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ تنا˘˘ك لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

،طقف ةيأدبلأ اهنأأ ملعن اننأأو اصصوصصخ
،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يد˘ح˘˘ت ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأأ تلأز ’و
ليكصشت وه يلاحلأ تقولأ يف انلمعو
ة˘ب˘ي˘˘كر˘˘ت دا˘˘ج˘˘يإأو ،ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ق˘˘ير˘˘ف
.»ةلماكتم

ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لإ ،بعÓ˘˘لإ نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘ل˘˘عأإ
ف˘ل˘م˘لإ دإد˘عإإ ن˘م ا˘ه˘ئا˘ه˘ت˘نإ ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ةسصاخ ،هب ةطبترملإ قئاثولإ لكو ءاطسسولاب صصاخلإ

ءاطسسو عم ةكإرسشلاب صصاخلإ نوناقلاب ةقلعتملإ كلت
يمسسرلإ اهعقوم ربع فافلإ  هتدافأإ ام بسسح  ،نيبعÓلإ

يف ةيلإردفلإ ةئيهلإ تحسضوأإو ،تنرتن’إ ةكبسش ىلع
ي˘عا˘سسم˘لإ ي˘ف ا˘سسا˘سسأإ جرد˘ن˘ت ،ةو˘ط˘خ˘لإ هذ˘ه ّنأإ  ا˘ه˘نا˘ي˘ب
نم نيبردملإ و نيبعÓلإ و يدإونلإ ةيامح ىلإإ ةيمإرلإ
مهمإربإ دنع ةينوناق ريغ  تاسسرامم يأإ يف طروتلإ
و يدإونلاب ةسصاخلإ لمعلإ دوقع و ت’اقتن’إ دوقعل
نوناقلإ إذه ىوتحم ّنأإ ةدكؤوم ،نيبردملإ و نيبعÓلإ

ةبعلل يلودلإ داحت’إ اهددحي يتلإ طورسشلل بيجتسسي
إذ˘ه ّنأإ ،نا˘ي˘ب˘لإ تإذ ح˘سضوأإو ،با˘˘ب˘˘لإ إذ˘˘ه ي˘˘ف (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف)
ةيفافسش و ةيقيقح ةبقإرم نمسضي نأإ هنأاسش نم نوناقلإ

ن˘˘ك˘˘م˘˘ي و ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ىل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
غلبملإ لوح تامولعملإ لك ىلع لوسصحلإ نم ةيداحت’إ
،يدا˘ن˘˘لإ) فإر˘˘طأ’إ هذ˘˘ه ن˘˘م فر˘˘ط يأإ ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لإ
ي˘ف ة˘يدا˘ح˘ت’إ ترا˘سشأإو ، ط˘ي˘سسو˘ل˘ل (برد˘م˘لإ ،بعÓ˘˘لإ
ة˘ما˘ه ا˘طا˘ق˘ن ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي  نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ إذ˘˘ه ّنأإ ىلإإ ،ر˘˘ي˘˘خأ’إ
نم ةفيظولإ هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ب˘قإر˘م ىل˘ع ا˘هد˘عا˘سست˘سس

ىلع هليجسست و ةمقرم ةزاجإ’ طيسسولإ إذه حنم لÓخ

Q.´.(فافلإ) ةيداحت’إ ىوتسسم
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ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ا˘ي˘م˘صسر سسمأأ لوأأ تل˘˘صصح˘˘ت
قافولأ ةامصسملأ يواهلأ يدانلأ ةيصضايرلأ
نم اهدامتعأ ىلع يفياطصسلأ يصضايرلأ

ةيدلبل يبعصشلأ سسلجملأ حلاصصم فرط
دامتع’أ ميلصست مصسأرم ترجو ،فيطصس
يصضايرلأ قافولأ» ةيصضاير˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
روصضحب فيطصس ةيدلب رقمب «يفياطصسلأ

لا˘م˘ك ،د˘يد˘ج˘لأ يوا˘ه˘لأ يدا˘ن˘˘لأ سسي˘˘ئر
و طرافلأ رهصشلأ لÓخ بختنملأ يف’
سضع˘ب و ي˘ب˘˘ع˘˘صشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ تأرا˘˘طإأ
سسلجملأ سسيئر و يدانلأ ةرأدإأ ءاصضعأأ
بقعو ،ينامروب دمحم ،يدلبلأ يبعصشلأ

ةيعمجل ةيذيفنتلأ ةئيهلأ ديدجت ميصسأرم
ةيعمجلأ سسيئر حرصص ،دامتعإ’أ ةيلحم
نأاب يفياطصسلأ يصضايرلأ قافولأ ةصضايرلأ

رأرقتصسأ ليبصس يف ةنبل دعي دامتع’أ أذه
رييصستلأ ةل˘حر˘م نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘صشم ،ق˘ير˘ف˘لأ

ىلإأ ةجاحب قافولأ نأأ و تهتنأ دق تقؤوملأ
ق˘ير˘ف˘لأ ةد˘عا˘صسم ي˘ف نو˘م˘ها˘صسي لا˘جر
ةعانصص و باقلأ’أ دصصح ةلصصأوم ىلع
لامك فصشكو ،ةيرئأزجلأ مدقلأ ةرك دجم
ني˘ع˘ي˘صس رأر˘صس م˘ي˘كح˘لأ د˘ب˘ع نأا˘ب ي˘ف’
ةرأدإأ سسل˘˘ج˘˘م سسأأر ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
قايصس يف «زلغيإأ كÓب» ةيراجتلأ ةكرصشلأ
ىلع ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ةرأدإأ ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإأ

يف ةيافلح دهف نع ديمجتلأ عفر رأرغ
،ةكرصشلأ تأذل ماع ريدمك ةقباصسلأ مايأ’أ

ي˘ف’ لا˘م˘ك ر˘كذ ،ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب و
ع˘برأ’ د˘ت˘م˘م˘لأ ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’أ ه˘˘عور˘˘صشم˘˘ب
لامصسأأر حت˘ف ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ و ،تأو˘ن˘صس
باتتكÓل «زلغيإأ كÓب» ةيراجتلأ ةكرصشلأ
ي˘ن˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘م˘يدا˘كأأ ح˘ت˘ف و ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ
ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإأ و ة˘˘˘با˘˘˘صشلأ بهأو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
قافو يف ترثدنأ يتلأ تاصصاصصتخ’أ
و ةر˘ئا˘ط˘لأ ةر˘كلأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
قلأات سصوصصخبو ،ديلأ ةرك و ةمكÓملأ

يكوكلأ ليبن يصسنوتلأ بردملأ لابصشأأ

ىلع هلوصصح و يلاحلأ مصسوملأ ةيأدب يف

:يف’ لاق ،ةنكمملأ9 لصصأأ نم طاقن7

راطإأ يف سسابعلبب دوصسأ’أ رصسنلأ زوف»

ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ

قافولأ رثعت نأاب دكأأ دق ىلوأ’أ ةفرتحملأ

ةباحصس درج˘م نا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف

سسلجملأ سسيئر دكأأ ،هتهج نم ،«ةرباع

سسلجملأ نأاب في˘ط˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلأ

أركذم ،قافولأ بناج ىلإأ امئأد ىقبيصس

سسلجملل تناك يتلأ ةفقولاب روصضحلأ

امدنع ةطرافلأ ةن˘صسلأ يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ

دا˘ح˘ت’أ فر˘ط ن˘م أدد˘ه˘م ق˘ير˘ف˘لأ نا˘˘ك

نويد ببصسب «افيفلأ» مدقلأ ةركل يلودلأ

ثيح ،أدامأأ مي˘هأر˘بإأ ي˘صشا˘غ˘ل˘م˘لأ بعÓ˘لأ

تأءأرجإ’أ ل˘ك يد˘ل˘ب˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ذ˘خ˘تأ

دوصسأ’أ رصسنلأ بيصصي ’ يكل ةينوناقلأ

.هريبعت دح ىلع هوركم يأأ

ةركسسب داحتإإ

ةرقم مامأا لداعتلا ةطقن» :زاكعوب
«ةقحتصسم تناك

بعÓلإ نوناق ةنجل

فلم دادعإا نم ءاهتنإلا
نيبعÓلا ءاطصسو عم ةكارصشلا

ةمسصاعلإ داحتإإ

فيطسس قافو

 يدلبلا يبعصشلا سسلجملا نم دامتعإلا ىلع لصصحتي يواهلا يدانلا
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ةدكيكسس ةب˘ي˘ب˘سش برد˘م ر˘ع˘سشي
ببسسب ق˘ل˘ق˘لا˘ب نا˘سسي˘ت˘فإا سسنو˘ي

يا˘ب˘لا ى˘سسي˘ع ي˘ثÓ˘ث˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ىلع هتاجاجتحا ببسسب بقاعملا
د˘سض ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘ل م˘كح تارار˘˘ق
مدع ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ر˘ي˘خألا ا˘با˘كلا
م˘سسا˘ق نا˘ي˘ف˘سس سسرا˘ح˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ن˘يذ˘ل˘لا ،د˘ي˘˘ع˘˘سسو˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م˘˘لاو
ةيسساسسألا رسصانعلا نم نوربتعي
ءاقللا يف مهتكراسشم قيرفلا يف
ةليلم نيع ةيعمج دسض لبقملا

بردم˘لا فر˘ت˘عاو ،ةد˘كؤو˘م ر˘ي˘غ
ثدح ول كحملا ىلع اننإا» Óئاق
ي˘˘ف تا˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا
ريبك ملأاب ر˘ع˘سشأا˘سس ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

يف اريسشم» انتاباسسح طلتختسسو

ر˘˘ع˘˘سشي ه˘˘نأا ى˘˘لإا ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا
ن˘˘˘م بب˘˘˘سسب ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ب
نم مايأا لبق ةباسصإÓل نوسضرعتي
نأامط كلذ مغرو ،ماسصل ةعقوم
Ó˘ب را˘سصنأا ي˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘نأا دود˘˘˘ح
ميدقت اهناكمإاب ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ةعقوم ي˘ف تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ل˘سضفأا

اريثك اهيلع لوعي يتلا ماسصل
هديسصر ىلإا طاقن ثÓث ةفاسضإل
نم يكتسشي سسفانملا نأا مكحب

تÓباقم3 بعلي هنأل قاهرإلا
كلذ˘بو ،ما˘يأا ة˘ي˘نا˘م˘ث فر˘˘ظ ي˘˘ف
ءانبأل ةبسسانم ةسصرفلا نوكتسس
،كلذ يف رامثتسسÓل اداكيسسور
ي˘˘نو˘˘ي برد˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘طو اذ˘˘˘ه
يناث قيقحتب هيبعل نم ناسسيتفإا
دسض لوألا دعب ةلوطبلا يف زوف

جئاتنلا نل جيريرعوب جرب يلهأا
باوبألا حتفيسس هبسسح ةيباجيلا

فادهأا قيقحتل اهيعارسصم ىلع
بعسصأا يف مسسوملا اذه قيرفلا
ةيرئازجلا ةركلا اهدهسشت ةلوطب
.ةدم دنم

ةهجاولا ىلإا ةيلاملا تاقحتسسملا لكسشم ةدوع

تاق˘ح˘ت˘سسم˘لا ل˘كسشم دا˘ع ا˘م˘ك
نيأا ةه˘جاو˘لا ى˘لإا يذ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأا˘˘ب نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
نإا˘˘˘ف بر˘˘˘ق˘˘˘˘م رد˘˘˘˘سصم بسسحو
ريث˘كلا ىد˘بأا نا˘سسي˘ت˘فإا برد˘م˘لا

،عسضولا اذه لايح سضاعتملا نم
ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق˘˘لا ع˘˘فر ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘يو
،كلذ بقاوعب هنم اكاردإا قيرفلا

،هيبعل زيكرت تتسشت نم افوخ
رد˘سصم د˘˘كأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

مدق ىلع لمعت ةرادإلا نأا قوثوم
لاكسشإلا اذه لح لجأا نم ،قاسسو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘˘كم˘˘ت ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو
ةلبقملا تاهجاوملا ىلع زيكرتلا
تبسسلا ماسصل ةعقوم نم ةيادب
.لبقملا

ىلع مهقلق نودبي دودح لب راسصنأا

5591 توأا02 بعلمب لاغسشأ’ا

اودبأا دودح Óب راسصنأا مهتهج نم
ةيراجلا لاغسشألا نم مهسضاعتما

توأا02 بعلم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع

ءÓ˘ط ة˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘سصا˘˘خ،5591
م˘هداد˘ع˘ت˘سسا اود˘بأاو تا˘جرد˘م˘لا
تاجردملا ءÓطو كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
سضي˘˘بألاو دو˘˘سسألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا˘˘˘ب
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ناو˘˘˘لأل نÓ˘˘˘كسشم˘˘˘لا
.سصاخلاو ماعلا ىدل ةفورعملا

«ماسص’» ةهجاوم يف ناسسيتفإا سسجاه تابايغلا
ةدكيكصس�ةبيبصش

�وديج/�ةيقيرفإلا�ةلوطبلا

نويرئازجلا نوعراسصملا
 دايبملوألل لهأاتلا لجأا نم

ةيقيرفلا ةلوطبلا نم14لا ةعبطلا وديجلل يرئازجلا بختنملا لخدي

اهيف كراسشي يتلاو ،ربمسسيد02 ىلا71 نم رقسشغدمب ةررقملا (رباكأا)

»طاقنلا نم ددع ربكأا دسصح» ةينب،81 نم لدب طقف نيعراسصم ةتسسب
يحتفب رمألا قلعتيو،ويكوطب ةيبملولا باعلألا ةريسشأات عاطتقا يف Óمأا

نايفسس دمحم و (غلك09 -) يدامع نب نمحرلا دبع ,(غلك37 -) نيرون

36 -) يسضاقلب ةنيمأا ىلا ةفاسضلاب ,لاجرلا دنع (غلك001 +) ةعقرلب

ىدل (غل˘ك87 +) ةل˘سسع ا˘ي˘نو˘سصو (غ˘ل˘ك87 -) لÓعو ر˘ثو˘ك ,(غ˘ل˘ك
،وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ينطولا ينفلا ريدملا حرسصو ،تاديسسلا

81 مسضي لماك قيرفب كراسشن نأا ررقملا نم ناك» :ةسشبطوب ميلسس

ناك يذلا ريبكلا غلبملا ىلا رظنلاب نكل ،تاديسس9 مهنم اعراسصم
بسسحو ،«دادعتلا سصيلقت ىلا انررطسضا ،ركاذتلا اميسس ،لقنتلا هفلكيسس
ةنيزخ فل˘كي˘سس نا˘ك ط˘ق˘ف ر˘كاذ˘ت˘لا غ˘ل˘ب˘م نإا˘ف ،ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘م رد˘سصم

،دحاولا درفلل ميتنسس نويلم5.24 يأا ،ميتنسس رايلم3.1 ةبارق ةيداحتلا
انك» : ةسشبطوب فاسضأا و ،ةيلارديفلل ةيلاملا تاردقلا زواجتت ةميق يهو
نكل ،ديج ىوتسسمب نوعتمتي نيذلا نم نييسضايرلا نم ددع ربكأا ذخأا ديرن
زكارملا نسسحأا نولتحي نيذلا نيعراسصملا رايتخا ىلا انتعفد فورظلا
اريسشم ،»ويكوط دايبملوا ىلا لهؤوملا دعوملا عيسضن ل يكل ،ةيبملولا
سصلقت  ،وفيراناناتنأا ىلا ريطي نأا ررقملا نم ناك يذلا ،يرئازجلا دفولا نأا

،بيبطلا ،دعاسسملا بردملا رارغ ىلع ءامسسلا سضعب بطسش لÓخ نم

Q.´.دفولا سسيئر و نيمكحلا

د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا عرا˘سصم˘لا كت˘فا

(غلك36) تا˘˘قر˘˘ف م˘˘ير˘˘˘كلا

هبلغت بقع ، ةيزنوربلا ةيلاديملا

ايفادلوم نم ينايليد مويترا ىلع

د˘حلا مو˘ي˘لا،6-4  ةجيتنب

تاقباسسمل يناثلا مويلا باسسحل

يف ةينامور-وقيرغلا ةعراسصملا

(تاديسسو لاجر) ملاعلا سسأاك راطإا

در˘غ˘ل˘ب˘ب ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف ير˘ج˘ت ي˘ت˘لا

هلوخد دعب تاقرف رثعتو ،(ايبرسص)

يئاه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م

ف˘˘ير˘˘سس ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا  ما˘˘مأا تب˘˘سسلا

عا˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سساو .(01-0) سشت˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك

يف زوفلا نم كلذ دعب يرئازجلا

ينامورلا ىل˘ع ي˘كارد˘ت˘سسا  ءا˘ق˘ل

41-) سستينويجاف ليزف نايتسسيرك

عراسصملا بعليسس ،هتهج نم،(5

36) يرابج رابجلا دبع يرئازجلا

ل˘جا ن˘م ه˘ظو˘ظ˘ح ل˘˘ما˘˘ك (غ˘˘ل˘˘ك

مويلا ةيزنوربلا ةيلاديملا كاكتفا

يف رثعت امدعب،(71ر00) نينثلا
هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ما˘˘ما ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا  ف˘˘سصن

،(4-1) ا˘˘˘برو˘˘˘ت كيرإا ير˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘سضيا تب˘سسلا تلزا˘ن˘˘م تفر˘˘عو

(غلك78) ةرازع ديسس ريسشب مازهنا
˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بررود˘˘لا ي˘˘ف

5-) يرون دمحأا نيسسح يناريلا

يئاهنلا نمث يف بلغت امدعب،(2
فوسسابا مÓسسإا يناجيبرذألا ىلع

دبع نم لك يسصقأا امك،(1-2)

دب˘ع ،(غ˘ل˘ك06) ي˘نو˘ع˘ل رو˘ن˘˘لا

يقوسش ،(غلك77) يلاكوأا ميركلا

نيلمجوب مدآا و (غلك28) سشلود

˘مو˘ي لولا رود˘لا ي˘ف (غ˘ل˘ك79)
،ةر˘ح˘لا ة˘عرا˘سصم˘لا ي˘˘فو ،د˘˘حألا

75) سشابرك ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ل˘ه˘ت˘سسي
،ءا˘ع˘برألا مو˘ي ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا (غ˘˘ل˘˘ك
د˘ب˘ع ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ه˘ع˘ب˘ت˘˘ي

.(غلك16) هللا ءاطع نب يناغلا

´.Q
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ربا˘كأا ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خد˘ي
يريسضحت ركسسعم يف تاجاردلل
ابسسحت لبقملا يفناج رهسش علطم
يف ةررقملا ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل

ةلوطبلا رار˘غ ى˘ل˘ع،1202 ةن˘سس
باعلألاو رئازجلا فاوطو ةيقيرفإلا
ر˘ه˘سش ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘كو ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لولا

هترسشن ام بسسحبو ،نارهوب ربمتبسس
ربع تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا

نإا˘ف ،«كو˘ب˘سسي˘ف» ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘ن˘تا˘˘ب ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘˘قرو وأا ةر˘˘كسسبوأا
يتلا فورظلا سساسسأا ىلع رايتخلا
نوكيسسو ،زكرم لك اهيلع رفوتي
˘˘˘ما˘˘˘مأا ا˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘م سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه

ءاعدتسسا متيسس ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا

ا˘ب˘سسح˘˘ت ن˘˘ي˘˘جارد˘˘لا سضع˘˘ب ا˘˘سضيأا

طسسوتملا سضيبألا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأل

بختنملا نأا ركذي،2202 نارهو

ار˘كسسع˘م ى˘ه˘نأا د˘ق نا˘ك ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا مو˘ي ا˘ير˘ي˘سضح˘˘ت

يندبلا ريسضحتلل سصسصخ ةركسسبب

ي˘ف ،ةو˘ق˘لاو ة˘عر˘سسلا تا˘ن˘ير˘˘م˘˘تو

تت˘˘ب˘˘ث ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثا ن˘˘˘ي˘˘˘جارد با˘˘˘ي˘˘˘غ

ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

ينطولا قيرفلا نوكتو ،دجتسسملا

ن˘يد˘لا ز˘ع ن˘م سصبر˘ت˘لا اذ˘ه لÓ˘خ

ميسسن و يقيقر فسسوي و باقعل

يروسصنم نامحرلا دبعو يديعسس

يريحسس بويأا و يروسصنم ةزمحو

.يراهن دمحم و

�ةينامور-وقيرغإلا�ةعراصصملا�لايدنوم

 ميركلا دبع تاقرف
ةيزنوربلا ةيلاديملا كتفي

تاجارد

 مداقلا يفناج يف رئازجلاب ديدج يريسضحت ركسسعم يف ينطولا بختنملا



يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يلخداف ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ

يتنج يلخدأأو يدابع يف

ةلئاعب ملأإ يذلإ للجلإ باشصملإ رثإإ ىلع
تا˘ششو˘ن˘ف˘˘تو˘˘ب بأ’إ ةا˘˘فو˘˘ل تا˘˘ششو˘˘ن˘˘ف˘˘تو˘˘ب

نع0202 ربمشسيد41 نينث’إ ضسمأإ حلاشص
ةعجافلإ هذه˘بو ة˘ن˘شس87 ـلإ ز˘ها˘ن˘ي ر˘م˘ع

ةعاشس رخأإ ريرحت ضسيئر مدقتي ةميلأ’إ
،ي˘˘ك˘˘م هد’وأإ ىلإإ ما˘˘م˘˘˘شش م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘لإ د˘˘˘ب˘˘˘ع
زع ىلوملإ نم اي˘جإر ةا˘شسإو˘م˘لإ تإرا˘ب˘ع ىم˘شسأا˘ب د˘ي˘حوو ضسرا˘ف ،د˘م˘ح˘م
هنانج حيشسف هنكشسي نأإو هتمحر رفإوب موحرملإ حور دمغتي نأإ لجو
 نإولشسلإ و ربشصلإ تاششونفتوب لأإ مهلي نأإو

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل اّنإأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةملاقب يباحر ةوخ’ا يحب ةيلقعلا تارثؤوملا جورمب ةحاطإ’ا
تنكمت يرضضحلأ طضسولاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج نع يرحتلأو ثحبلأ ماهم راطإأ يف
ةبقأرملأ ةيلمع دعب ،ةملاق ةي’و نمأ’ ةعباتلأ (تأردخملأ ةحفاكم ةقرف) ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ تأوق

ةيودأ’أ جيورتب اضسبلتم ،ةملاقب ميقملأ ،ةنضس33 رمعلأ نم غلابلأ هيف هبتضشملأ فيقوت نم دضصرتلأو
مت ،هنأاضشب ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب   ،ةملاقب يباحر ةوخإ’أ يح ىوتضسم ىلع ،ةضسولهملأ

يلام غلبمو ةلوضسبك44 عومجمب غلم051 ركيب نيلاباغيرب ءأودل طاضشمأأ50 ىلع هتزوحب روثعلأ
،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلضصملأ ىلأ هيف هبتضشملأ ليوحت مت .تاضسولهملاب راجت’أ تأدئاع نم
ةلديضصلأ ةنهمل ةيعرضشلأ ريغ ةضسرامملأ لعف نع ايئاضضق افلم هدضض نوكو ةيضضقلأ يف قيقحت حتف نيأ

مامأأ هيف هبتضشملأ مدق ،ةينعملأ حلاضصملأ نم ةدمتعم ريغ ةضسضسؤوم قيرط نع ةين’ديضص دأوم عيزوتو
نيدلأزع.ل.ةيضضقلأ يف مكحلأ ليجأات عم هنع جرفأأ نيأأ ،ةملاق ةمكحم

ةملاق

ةكولماتب رورم ثداح يف ةفلتخم حورجب شصاخسشا4 ةباسصإا
ةولضس ةيرقب طبضضلاب، يقأوبلأ مأأو ةملاق نيب طبأرلأ201  مقر ينطولأ قرطلأ ضسمأأ راهن دهضش

يف لثمت ريطخ رورم  ثداح لجأ’  ،د04و اضس51  ةعاضسلأ دودح يف ، ةكولمات ةيدلبل ايرأدأ ةعباتلأ
ةباضصإأ ىلإأ ىدأأ امم (لوبماضس) عون نم ةيحايضس ةرايضسب (ونور) عون نم ةروطقم تأذ ةنحاضش مأدطضصإأ

،ةنضس43 ةأأرمأو14 لجرب رم’أ قلعتيو، ةريخأ’أ هذه نتم ىلع أوناك ةفلتخم حورجب ضصاخضشأأ40

ةطضسأوب أولقنو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم مهفاعضسإأ مت ، تأونضس70 ةلفطو تأونضس30 لفط
.مزللأ جلعلأ يقلتل ةكولمات ةيرأوجلأ ةحضصلل ةيمومعلأ ةضسضسؤوملأ ىلإأ فاعضسإأ ةرايضس

نيدلأزع .ل

ةملاقب ةلفاح نم شسهدلل  هسضرعت دعب ةريطخ حورجب لهك ةباسصإا
،““يزيضسيأ““ عون نم يرضضحلأ لقنلل ةلفاح فرط نم ضسهد ةثداحل لهك لوأ’أ ضسمأأ راهن ضضرعت

ىمضسملأ ناكملاب د23و اضس60 ةعاضسلأ  دودح، ةملاق ةنيدم طضسو مدقتملأ زكرملأ هل لخدت ثداحلأ
نم غلبي ركذ ضسنج نم ضصخضشل يرضضح لقن ةلفاح ضسهد يف لثمت ،ريطخ ثداح لجأ’ ةدكيكضس باب

ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم هفاعضسإأ مت ضضوحلأ يف ملأأو ضسأأرلأ يف ةغيلب حورج هل ةنضس74 رمعلأ
نيدلأزع .ل.مزللأ جلعلأ يقلتل يبقع ميكحلأ ىفضشتضسم ىلإأ فاعضسإأ ةرايضس ةطضسأوب هلقنو

ةيركشسعلإ ضسرإدملإ فلتخمل اقيرف11 ةكراششمب

يركسسعلا يثÓثلل ةينطولا ةلوطبلا تايلاعف قÓطنا
ةنتابب تاعردملا حÓسسل ايلعلا ةسسردملاب

ةلوطبلإ تايلاعف ةنتاب ةي’وب يرداق دمحم ديهششلإ تاعردملإ حÓشسل ايلعلإ ةشسردملاب ضسمإ ةحيبشص تقلطنإ

ايشضاير اقيرف11 ةكراششمب كلو1202/0202 مشسوملل ضسرإدملإ نيب ام يركشسعلإ يثÓثلل ةيركشسعلإ ةينطولإ
ةديلبلإ نإريطلإ ينقتل ايلعلإ ةشسردملإو لاششرششل ةيركشسعلإ ةيميداك’إ رإرغ ىلع ضسرإدملإ فلتخمل نيلثمم
ةشسردملإ ،ةعبإرلإ ةيركشسعلإ ةيحانلل ةعباتلإ ةركشسب ةشصاخلإ تإوقلل ايلعلإ ةشسردملإ ،ىلو’إ ةيركشسعلإ ةيحانلاب
،رئإزجلاب نم’إو مÓعتشسÓل ايلعلإ ةشسرد˘م˘لإ ،لا˘ششر˘شش ةا˘ششم˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ ة˘شسرد˘م˘لإ ،ة˘ن˘تا˘ب تا˘عرد˘م˘لإ حÓ˘شسل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ
ةشسردملإ ،لجيج ةيرح˘ب˘لإ د˘ن˘ج˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لإ ة˘شسرد˘م˘لإ ،طإو˘غأ’ا˘ب تإر˘ئا˘ط˘ل˘ل دا˘شضم˘لإ ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لإ ة˘شسرد˘م˘لإ
ضسرحلإ ةدايقل ةيشسورفلإ بكرم إذكو ،ناشسملت رورملإو لقنلل ةيقيبطتلإ ةشسردملإ ،ةياجب ةشسدنهلل ةيقيبطتلإ
ىلع فرششأإو إذه .يفيرلإ ودعلإو لبانقلإ يمر ،زجإوحلإ قابشسب قلعتت تاقباشسم ثÓث يف نوشسفانتي .يروهمجلإ

ةشصيشصق ديمعلإ ،يراجلإ ربمشسيد81 ـلإ ةياغ ىلإإ اهتايلاعف رمتشست يتلإ ةينطولإ ةيشضايرلإ ةرهاظتلإ قÓطنإ
ىلع اشساشسأإ دمت˘ع˘ت هذ˘ه ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ نأإ ه˘ت˘م˘ل˘ك لÓ˘خ د˘كإ يذ˘لإ تا˘عرد˘م˘لإ حÓ˘شسل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ ة˘شسرد˘م˘لإ د˘ئا˘ق م˘شسا˘ق˘ل˘ب
،مراشص بيردت ىلع ةموإدملإ لشضفب يشضايرلإ اهبشستكي ةقئاف ةيندب تإردق بلطتت ثيح ،ةقدلإو ةمواقملإ

نوكيل ،ايحورو ايندب لتاقملإ درفلإ نيوكتو ءانب ىلإإ اشساشسأإ فدهت ةيركشسعلإ ةشضايرلإ نأإ ثدحتملإ تإذ ربتعإو
حور عرز ىلإإ فدهت هذه ةرهاظتلإ نأإ ىلإإ ةفاشضإ’اب إذه ،اهدئإدششو اهباعشصب ةيركشسعلإ ةايحلإ ءابعأإ ىوتشسم يف
دعإوقب يلح˘ت˘لإو ير˘ك˘شسع˘لإ طا˘ب˘شضن’إ را˘طإإ ي˘ف كلذو ،زو˘ف˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ة˘ب˘غر˘لإ ة˘يو˘ق˘تو يد˘ح˘ت˘لإو ضسفا˘ن˘ت˘لإ
ةيقرتو ريوطت ةيشضاير تا˘شسفا˘ن˘م إذ˘ك˘ه ن˘م ة˘يا˘غ˘لإ نإ ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لإ ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ قÓ˘خ’إو ه˘يز˘ن˘لإ ضسفا˘ن˘ت˘لإ
.يبعششلإ ينطولإ ضشيجلإ فوفشص يف ةيشضايرلإ ئدابملإ رششنو معدو قيقحتو ةيركشسعلإ ةشضايرلإ

ح ناششوشش

انوروكب هتباسصإاب ارثأاتم ةنتاب ةي’ول ماعلا ششتفملا ةافو
هيلع ترهظ دق تناك ةيحشضلإ ،انوروك ضسوريفب هتباشصإإ رثإإ ضشياع ميلشس ةنتاب ةي’ول ماعلإ ضشتفملإ ضسمأإ يفوت
هيلع ءاقبإ’إ ىعدتشسإ ام هتلاح تروهدت ثيح ،مايأإ ةرششعلإ براقي ام ذنم ،هب هتباشصإإ تدكأاتو ءابولإ ضضإرعأإ

إذه ،حإورأ’إ نم ديزملإ دشصح يذلإ يملاعلإ يجاتلإ ضسوريفلاب إرثأاتم ةايحلإ قرافي نأإ لبق ،ةزكرملإ ةيانعلاب

ح ناششوشش.ءافششلل إولثامت مهبلغأإ91 ديفوكب إوبيشصأإ دق ةنتاب ةي’و يفظوم نم إددع نأإ ركذي

ي˘بر˘غ˘م˘لأ مل˘عإ’أ ل˘جر ي˘عر˘ضشلأ د˘م˘˘حأأ ف˘˘ضشك
زا˘ه˘ج ضسي˘ئر ن˘م بر˘ق˘˘م˘˘لأ ل˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لأو ذ˘˘فا˘˘ن˘˘لأ
ن˘ي˘ضسا˘ي ““د˘ي˘جد’““ ي˘جرا˘˘خ˘˘لأ تأرا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ضس’أ
لانوضشان““ ةلج˘م˘ب هر˘ضشن لا˘ق˘م ي˘ف ،يرو˘ضصن˘م˘لأ
عم يبرغملأ يتأرابختضس’أ نواعتلأ نع ““تضسرتنإأ
برعلأ دضض اهتنضش يتلأ اهبرح يف للتح’أ ةلود

نا˘ي˘كلأ د˘عا˘ضس يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ و˘˘هو،7691 ةنضس
يف.““ ةضسكنلأ““ برع˘لأ ة˘م˘يز˘ه ي˘ف ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلأ
ي˘بر˘غ˘م˘لأ ي˘مل˘عإ’أ ا˘ضضيأأ ف˘ضشك قا˘˘ي˘˘ضسلأ تأذ
نواع˘ت˘لأ أذ˘ه““ نأأ ي˘عر˘ضشلأ د˘م˘حأأ ر˘ضشن˘لأ ر˘يد˘مو
دعاضسي مل نيفرطلأ نيب ينمأ’أو يتأرابختضس’أ
ةميزهو اهضسفن نع عافدلأ يف طقف للتح’أ ةلود

اضضيأأ برغملأ دعاضس لب،7691 برح يف برعلأ
ع˘ضضب د˘ع˘ب ءأر˘ح˘ضصلأ بر˘˘ح ي˘˘ف را˘˘ضصت˘˘ن’أ ي˘˘ف
هو˘جو زر˘بأأ ي˘عر˘ضشلأ د˘م˘حأأ ر˘ب˘ت˘˘عأو .““تأو˘˘ن˘˘ضس
انطأوم هفضصوب““ هنأأ ،ينزخملأ يبوللأ ءلمعو
دو˘ه˘ي˘لأ ن˘ي˘ب بير˘ق˘ت˘ل˘ل تأو˘ن˘ضسل ل˘م˘ع ا˘ي˘بر˘˘غ˘˘م
رخفلاب““ رعضش ،ةنياهضصلأو ةبراغملأ نيملضسملأو
تاقلع ةماقإأ نع بمأرت نلعإأ دعب ““نانتم’أو
مغر ،ليئأرضسإأو برغملأ نيب ةديدج ةيضسامولبد
دمحأأ ليمعلأ. ““عيبطتلاب ةبراغملأ نم ريثك ديدنت
رهضش هرضشن لاقم يف دقتنأ نأأ هل قبضس يعرضشلأ
““تضسو˘ب م˘ي˘لأزور˘ي˘ج““ ة˘ف˘ي˘ح˘ضصب طرا˘ف˘˘لأ توأأ
ةيبرغملأ ةموكحلأ ضسيئر تاحيرضصت ةينويهضصلأ

ه˘˘ب ى˘˘لدأأ ي˘˘ت˘˘لأ ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘يد˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘ضس

نإأ ددضصلأ أذه يف لاقو. يبرغملأ063el عقومل
ةلأدعلأ يملضسإ’أ بزحلأ م˘ي˘عز و˘ه ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لأ““
عيطتضسي ’و ضسامح ةكرح نم برقملأ ةيمنتلأو
ةضسا˘ي˘ضسلأ ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف بر˘غ˘م˘لأ م˘ضسا˘ب ثيد˘ح˘لأ
ن˘مأ’أو ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘ب˘يد˘لأ ا˘يرو˘ت˘ضسد .. ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لأ
د˘م˘حأأ .““كل˘م˘لأ تا˘ضصا˘ضصت˘خأ ن˘م ي˘ه ي˘مو˘ق˘˘لأ
تاعومجم نم هبرقب كلذك فورعملأ يعرضشلأ
يف ينويهضصلأ نايكلل ةيلأوملأ ةينيميلأ طغضضلأ
ع˘قو˘م بضسح˘ب ،ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘ح˘ت˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘لأ
ءاقل مرضصنملأ ربمتبضس رهضش يف مظن دق كضسيدول
هعوضضو˘م ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلأ ضشي˘ج˘لأ ي˘ف ط˘با˘ضض ع˘م
ىلإأ ةدوعلأ ةركف نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب ر˘ن˘ضشو˘ك حر˘ت˘ق˘م

دييأات ىلإأ ريضشي يزمر روضضح وهو،7691 دودح
ريغ لكضشب برغملأ يف ةطلضسلأ يف ةيوق تاهج
تامولعملأ هذه .ةيربعلأ ةلودلأ فقأومل يمضسر
تأرباخملأ ءلمع دحأأ اهنع فضشك يتلأ ةديدجلأ
يف مهؤوامضسأأ ترهظ نيذلأ ،ةيجراخلأ ةيبرغملأ
ة˘ح˘ضص د˘كؤو˘ي ،““نا˘م˘˘لو˘˘ك ضسير˘˘ك““ تا˘˘ب˘˘ير˘˘ضست
نأأ نم تأونضس لأوط اهلوأدت مت يتلأ تامولعملأ

تزهجأأو يبرغملأ ماظنلأ نيب يرضس نواعت كانه
بر˘ح ي˘ف ة˘ضصا˘خ ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلأ تأرا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ضس’أ
ماظنلأ أذه طروت فضشكي امك ،ةيبرغلأ ءأرحضصلأ
.ةينيطضسلفلأ ةيضضقلأو برعلأ ةنايخ يف

تدنرب لوحُت .ىقرأأ ةمدخو عضسوأأ ءاضضف ريفوتل
،ةينورتكل’أ ةزهجألل يلحملأ عنضصُملأ رئأزجلأ
ةماعلأ اهترأدإأ ةلاقنلأ فتأوهلأو ةيلزنمورهكلأ

عراضش612 ـب ديدج عقوم ىلإأ ةرديحب اهرجتمو
اهءاضشنإأ مت .ةمضصاعلأ رئأزجلاب يلعوب نب ةبيضسح

ذ˘ن˘م ةرد˘ي˘ح˘ب ق˘ي˘ل˘ع ي˘بر˘ع˘لأ عرا˘ضش21 يف

مدقت،5102 ما˘ع ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘لو˘˘ضصو
،ديدجلأ اهرقم يف اهي˘ف˘ظو˘م˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ تد˘نر˘ب

ع˘م ع˘بر˘م ر˘ت˘م0051 زوا˘ج˘ت˘ت ر˘ب˘كأأ ة˘حا˘˘ضسم
فدهلأ.عقو˘م˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘ئل˘م˘ع لو˘ضصو ة˘لو˘ه˘ضس
ديد˘ج˘لأ ر˘ق˘م˘لأ ى˘لإأ لا˘ق˘ت˘ن’أ أذ˘ه ن˘م ح˘ضضأو˘لأ
نم رثكأأ بأرتق’أ وه رئأزجلأ تدنرب ةكرضشل

هذه ،لضضفأأ فورظ يفو ةمضصاعلأ يف اهئلمع
ةحومط ةيجيتأرتضس’ ةيأدب ىوضس تضسيل ةيلمعلأ
،رئأزجلأ يف اهتطضشنأأ ريوطتل ةملعلأ اهذفنت
ط˘ضسوأ’أ قر˘ضشلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘ح˘نأأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘فو
عراضشب تدنربل ديدجلأ رجتملأ عمجي.ايقيرفإأو
تر˘كف ثي˘ح ،ة˘قا˘ن’أو ة˘ثأد˘ح˘لأ ن˘ي˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ضسح
حمضست تأءاضضف زيهجتب اهنئابز يف ةضسضسؤوملأ
لكب تاجتنملأ ةبرجتو ةلوهضسب لوجتلاب مهل
نم ةبيرق ةيراج˘ت ة˘مل˘ع ،تد˘نر˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت.نا˘مأأ
ثي˘ح ،ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘ئل˘م˘ع ق˘فأر˘ت ي˘ت˘لأ تل˘ئا˘ع˘لأ
دأرفأأ نم درف لكل تاحاضسم قلخ يف تحجن
نب ةبيضسح ديد˘ج˘لأ تد˘نر˘ي ر˘ج˘ت˘م ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ

عبرم رتم005 نع هتحاضسم ديزت يذلأ يلعوب

ةيقأر خبا˘ط˘م3 ىلع يوتح˘ي خ˘ب˘ط˘ل˘ل ءا˘ضضف:

ةيراج˘ت تا˘مل˘ع3 ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ب ةز˘ه˘ج˘مو

لجأأ نمhcirteiD eD وretuaS ، تدنرب
ءا˘ضضف. خ˘ب˘ط˘لأ ي˘ف برا˘ج˘تو ضضور˘ع˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لأ
ةحولب زه˘ج˘م ،و˘يد˘ي˘ف˘لأ با˘ع˘لأأ قا˘ضشع˘ل با˘ع˘لأأ
زاهجب لضصتم ةاكاحم زاهج اهب باعلأأ مكحت

ةحاضسمRDH / K4 ريبك مجح نويز˘ف˘ل˘ت
،تدنرب تانويزفلت نم ةلماك ةعومجم ضضرعل
ةحاضسم. تاينأزيملأ عيمج عم قفأوتت تاجتنم
ءاضضق لافطألل نكمي ثيح لافطألل ةضصضصخم
ن˘كم˘ي ،ن˘يو˘ل˘ت˘˘لأو با˘˘ع˘˘ل’أ ع˘˘م ع˘˘ت˘˘م˘˘م تقو
،حايترأ لكب اهئأرضشو تاجتنملأ رابتخأ نيدلأولل
““ ةينقت ضضرعل هزيهجت مت نويزفلت ىلإأ ةفاضضإأ

sdiK tdnarB““.هذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن
مقرلأ رئأزجلأ تدنرب تعضضو دقف ،تأءاضضفلأ

لبقتضسي،(4133) ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ة˘مد˘خ˘ل ر˘ي˘ضصق˘˘لأ
ن˘م ضسي˘م˘خ˘لأ ى˘لإأ د˘حأ’أ مو˘ي ن˘م تا˘م˘لا˘كم˘لأ
،أءاضسم ةضسماخلأ ىلإأ احابضص ةعضساتلأ ةعاضسلأ

ف˘ضصن˘لأو ة˘ع˘ضسا˘ت˘لأ ة˘عا˘ضسلأ ن˘م تب˘ضسلأ مو˘يو
كلذ ،أءاضسم فضصنلأو ةعبأرلأ ةياغ ىلإأ احابضص
قيرف هدوقي هيجوتو لاضصتأ زكرم عم لضصأوتلاب
تابلطلأ عيمج ىلع نودري نيذلأ نيفرتحملأ نم
نيينهملأو ضصأوخلأ اهحرطي يتلأ ت’اغضشن’أو
ةضصاخلأ عيزوتلأ ةكبضش ،اهتاجتنم ،ةكرضشلأ نع
.عيبلأ دعب ام ةمدخو اهب

ةيهافرلإو ةنرشصعلإ نيب عمجت ةديدج ضضرع ةلاشص :رئإزجلإ تدنرب

 ديدج رقم ىلإا رجتملاو ةماعلا ةرادإ’ا ليوحت
يلعوب نب ةبيسسح يح612 مقر

:فششكت ““تشسرتنإإ لانوششان““ ةلجم

يف اهدعاسس ليئارسسا عم يبرغملا يتارابختسس’ا نواعتلا »
””7691 ةنسس برعلا ةميزه


