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إديدحتو لجيج ةي’و ناكسس ناك إذإإو
ىلع إوداتعإ دق ةي’ولإ ةمسصاع ناكسس
ام إريث˘ك ي˘ت˘لإ لو˘ي˘سسلإو تا˘نا˘سضي˘ف˘لإ
ل˘ك ي˘ف  م˘ه˘لزا˘ن˘مو م˘هءا˘ي˘˘حأإ تقر˘˘غأإ
““ ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ظ ي˘ف  يو˘ج بإر˘ط˘˘سضإ
ضضع˘ب ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ““ج’و˘˘كير˘˘ب˘˘لإ
راطمأ’إ  فلم عم لماعتلإ يف فإرطأ’إ
ى˘لإإ د˘حأ’إ ة˘ل˘ي˘ل ء’ؤو˘ه ه˘سشا˘ع ا˘˘م نإا˘˘ف
هفسصو نع تإرابعلإ لك زجعت نينثإ’إ

نا˘كسس ن˘م ر˘ي˘ب˘ك م˘˘سسق ى˘˘سضمأإ ثي˘˘ح
ناكسس م˘ه˘ئإرو ن˘مو ة˘ي’و˘لإ ة˘م˘سصا˘ع
إد˘يد˘ح˘تو ة˘ي’و˘لإ ن˘م ىر˘خأإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ءإر˘ج ءا˘سضي˘ب ة˘ل˘ي˘ل ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لإ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
مهءايحأإ  تمحتقإ يتلإ ةفراجلإ لويسسلإ

ر˘سضخأ’إ ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف تذ˘خأإ  ي˘˘ت˘˘لإو
ةحداف ةيدام إرإر˘سضأإ ة˘ق˘ح˘ل˘م ضسبا˘ي˘لإو
. نينطإوملإ تاكلتممب

ةيفاك تناك راطمأ’أ نم  ملم511
ءأزجأأو ةي’ولأ ةمسصاع قأرغإ’

 ريهاطلأ ةنيدم نم

تا˘ط˘قا˘سست ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و د˘ه˘سشت م˘˘لو
ضسمأإ ةليل اهتدهسش يتلإ كلتك ةيرطم
ة˘ي’و˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘طا˘˘ه˘˘ت ثي˘˘ح لوأ’إ

511 نع لقي’ام تغلب ةينافوط إراطمأإ
Ó˘ي˘ل ةر˘سشا˘ع˘لإ ن˘ي˘ت˘عا˘˘سسلإ ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ل˘˘م
ي˘ت˘لإ ة˘ي˘م˘كلإ ي˘هو ا˘حا˘ب˘سص ة˘ث˘لا˘ث˘لإو
ي˘ف ة˘يو˘ج˘لإ دا˘سصرأ’إ ح˘لا˘سصم تل˘سشف

ملم03 ىلإإ تراسشأإ ثيح اهب ؤوبنتلإ
ريغ تاناسضيفلإ  رسسفيام دح ىسصقأاك
هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لإ ة˘˘قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لإ
عقت ةريثك ءايحأإ تمهإد يتلإو راطمأ’إ
كلت ىرحأ’اب وأإ لجيج ةنيدم لفسسأإ
نيح ىلع ةيرحبلإ ةهجإولإ نم ةبيرقلإ

نوريثكلإ هيف ناك يذلإ تقولإ يف ةرغ
. قيمع مون يف نوطغي

ةرطنقلأ دأو بوسسنم عافترأ
ةطحمل يذاحملأ رسسجلأ دأدسسنأو

 ةثراك يف ببسستي نيرفاسسملأ لقن

إذه نع ةمجانلإ رئاسسخلإ ربكأإ تناكو
كلت قوبسسملإ ريغ يوجلإ  بإرطسضإ’إ
دإوب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لإ ءا˘ي˘حأ’ا˘ب تع˘قو ي˘ت˘لإ
ةمسصاعل يقر˘سشلإ ل˘خد˘م˘لا˘ب ةر˘ط˘ن˘ق˘لإ
بوسسن˘م عا˘ف˘ترإ بب˘سست ثي˘ح ة˘ي’و˘لإ

إر˘ط˘خ ل˘كسش ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لإ دإو˘˘لإ إذ˘˘ه
ةي’ولإ ة˘م˘سصا˘ع نا˘كسس ى˘ل˘ع ا˘قد˘ح˘م
ةط˘ح˘م˘ل˘ل  يذا˘ح˘م˘لإ ر˘سسج˘لإ دإد˘سسنإو
دوعسص يف ىسسوم يحب ةيقرسشلإ ةيربلإ

تÓحملإو  لزانملل اهرمغو هايملل داح

فر˘ج ن˘ع كي˘ها˘ن دإو˘لا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لإ
ىلعو تلوحت  يتلإ تابكرملإ تإرسشع
ةر˘ج˘سش قإروأإ در˘ج˘م ى˘لإإ ا˘ه˘ت˘ما˘˘خ˘˘سض
كلذو ةقفدتملإ هايملإ رحب قوف وفطت
تاناسضيفب نوريثك ههّبسش دهسشم يف
عم تثدح يت˘لإ ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب دإو˘لإ با˘ب
. ةديدجلإ ةيفلأ’إ علطم

اهترمغ ةرايسس81و ةلفاح66
اهتقرغأأ لزانمو تÓحمو هايملأ
 ةدودعم قئاقد فرظ يف لويسسلأ

اهيف ببسست يتلإ رئاسسخلإ ربكأإ تناكو
يقرسشلإ لخدملاب ةرطنقلإ دإو ناسضيف
تا˘ب˘كر˘م˘لإ ط˘سسو ة˘ي’و˘لإ ة˘م˘سصا˘ع˘˘ل
ثيح دإولاب ةطيحملإ ةيراجتلإ لاحملإو

81 نع لقي’ام دإولإ تاناسضيف تفرج
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘نو˘كر˘م تنا˘ك ةرا˘ي˘سس
يذاحملإ رسسجلإ نم ةبيرقلإ ةريظحلإ
لويسسلإ ترمغ ام˘ك ة˘ير˘ب˘لإ ة˘ط˘ح˘م˘ل˘ل

ةنوكرم تناك ةلفاح66 نع لقي’ام
يف لمعت يتلإو ةيربلإ ةطحملإ لخإد
يتلإ ةليوط˘لإ طو˘ط˘خ˘لإ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ل˘غأإ

تاي’ولإ نم ددعب لجيج طبرت تناك
ني˘ب ير˘ب˘لإ ل˘ق˘ن˘لإ طا˘سشن ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق
امك ، انوروك ضسوريف ببسسب تاي’ولإ
قإرغإإ يف ةرطنقلإ دإو ناسضيف ببسست

ةدجإوتملإ لزانملإو تÓحملإ تإرسشع
ةر˘ط˘ن˘ق˘لإ دإو ى˘ل˘ع ة˘ل˘ط˘م˘لإ ءا˘ي˘حأ’ا˘˘ب
عافترإ  غلب امدعب يباقعل يح إديدحتو
نيرتم ن˘م ر˘ث˘كأإ ةر˘ي˘خأ’إ هذ˘ه˘ب ها˘ي˘م˘لإ

ضضعبل ايلعلإ قبإوطلإ ضضعب ىتح غلبو
. يدإولإ نم ةبيرقلإ تايانبلإ

ةرطنقلأ دأو رسسجل يئزج رايهنأ
نيرفاسسملأ لقن ةطحم  قرغو

 لماكلاب

اهيف ببسست يتلإ رئاسسخلإ رسصتقت ملو
لخدملاب ةرطنقلإ دإو بوسسنم عافترإ
ريمدت ىلع ةي’ولإ ةمسصاعل يقرسشلإ

لاحملإو ةسصاخلإ تا˘ب˘كر˘م˘لإ تإر˘سشع
كلذك رئاسسخلإ هذه تلمسش لب ةيراجتلإ
يذا˘ح˘م˘لإ دإو˘لإ و˘ل˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لإ ر˘˘سسج˘˘لإ
تمطحت امدعب نيرفاسسملإ لقن ةطحمل
يف ببسستام وهو ريخأ’إ إذه نم ءإزجأإ
ر˘سسج˘لإ ى˘ل˘ع رور˘م˘˘لإ ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو˘˘ت
طسسو هاج˘تا˘ب ر˘ي˘سسلإ ة˘كر˘ح ل˘يو˘ح˘تو
اقÓطنإ يرحبلإ قيرطلإ وحن ةنيدملإ

رتموليكلاب نمأÓ˘ل تبا˘ث˘لإ ز˘جا˘ح˘لإ ن˘م
نيرفاسسملإ ةطحم تقرغأإ امك ، ثلاثلإ
تÓ˘فا˘ح˘لإ ة˘كر˘ح تف˘قوأإو ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
ا˘ه˘تر˘م˘غ ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’إ هذ˘ه ها˘ج˘˘تا˘˘ب
دإولإ نم ةقفد˘ت˘م˘لإ لا˘حوأ’إو لو˘ي˘سسلإ

ةرا˘ج˘ح˘لإ ن˘م نا˘ن˘طأإ ه˘ع˘م بل˘ج يذ˘˘لإ
هذه يف تببسست يتلإ ةبلسصلإ دإوملإو
دإو˘لإ ذ˘ف˘ن˘م تق˘ل˘غأإ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ثرا˘˘كلإ
ينعي ام وهو راهنملإ رسسجلإ لخدمب
هذ˘ه رزو ل˘م˘ح˘ت˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ا˘فإر˘˘طأإ نأا˘˘ب
تانكسسلإ باحسصأإ مهيف امب ةثراكلإ
نونإوتي ’ نيذلإو دإولإ ىلع ةلطملإ
يف ة˘ب˘ل˘سصلإ م˘ه˘تÓ˘سضف ل˘ك ي˘مر ي˘ف
تإر˘يذ˘ح˘ت˘لإ م˘غر ر˘ي˘خأ’إ إذ˘ه ىر˘ج˘˘م
. ةرركتملإ

نم لكب تقرغ ىرخأأ ءايحأأ
ريهاطلأ ةنيدمو ةي’ولأ ةمسصاع

تدجو ةيندملأ ةيامحلأو
 عسضولأ ءأوتحأ يف تابوعسص

تل˘ج˘سس د˘ق ر˘ئا˘سسخ˘لإ ر˘ب˘كأإ تنا˘ك إذإو
ةر˘ط˘ن˘ق˘لإ دإو˘ب ة˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لإ ءا˘˘ي˘˘حأ’ا˘˘ب
هذهب ىرخأإ ءايحأإ نإاف ةي’ولإ ةمسصاعب
إذكو ةطبإرلإ يح رإرغ ىلع ةريخأ’إ
ةرواجملإ ريهاطلإ ةنيدمب ىرخأإ ءايحأإ
م˘ل˘سست م˘ل تف˘˘ي˘˘سسا˘˘ت ي˘˘ح ةرو˘˘سص ي˘˘ف
ىلإإ دحأ’إ ةليل تاناسضيف  نم اهرودب
طسسو ةريخأ’إ هذه تقرغ ثيح نينث’إ
إرإرسضأإ تثدحأإ يتلإ  ةقفدتملإ لويسسلإ

يحب اسصوسصخو يناب˘م ةد˘ع˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ناسضيف ببسست ثيح ريهاطلاب تفيسسات
يف ينكسسلإ يحلإ إذه قسشي يذلإ دإولإ
اهيف امب ينابملإ ضضعب نإردج رايهنإإ

تÓ˘ح˘م ةد˘ع قإر˘غإإو ي˘ح˘لإ ة˘سسرد˘˘م
ةمهم نم بّعسص امم ةينكسس ققسشو
إورفنتسسإ نيذلإ ةيندملإ ةيامحلإ لاجر
نم تاناكمإو داتع نم مهيدل ام لك
ذنم كلذو هذاقنإ نكمي ام ذاقنإإ لجأإ
تاطقا˘سست˘لإ ة˘يإد˘ب˘ل ى˘لوأ’إ تا˘عا˘سسلإ
ةليل ءاسضقل ء’ؤوه رطسضإ ام ةيرطملإ
ةدجنلإ تإءإدن يلإوت لظ يف ءاسضيب
. بوسصو بدح لك نم

ثÓثو شصاخسشأأ ةسسمخ ذاقنإأ
ةمسصاعب اقرغ توملأ نم تÓئاع

رداقلأ دبع ريمأ’أ ةيدلبو ةي’ولأ

ي˘ت˘لإ  ذا˘ق˘نإ’إ لا˘جر دو˘ه˘ج تح˘˘م˘˘سسو
هذه ةبا˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإإ ة˘ل˘سصإو˘ت˘م تل˘ظ
ضصا˘سصت˘مإ ى˘لإإ ة˘فا˘سضإ’ا˘˘بو ر˘˘ط˘˘سسأ’إ
اهإوتسسم ضضفخو عقإوم ةدع يف هايملإ
نم ريبك ددع ذاقنإاب ىرخأإ عقإوم يف
ةي’ولإ ة˘م˘سصا˘ع ن˘م ل˘كب ضصا˘خ˘سشأ’إ

جرخأإ ثيح رداقلإ دبع ريمأ’إ ةيدلبو
لو˘ي˘سسلإ ط˘سسو ن˘م ضصا˘خ˘سشأإ ة˘سسم˘خ
امدعب ةي’ولإ ةمسصاعب ةيربلإ ةطحملاب
ثÓث تيلجأإ امك قرغلإ ىلع إوفراسش
دبع ريمأ’اب موترخوب ةقطنمب  تÓئاع

ي˘ه ها˘ي˘م˘لإ ا˘ه˘تر˘سصا˘ح ا˘مد˘ع˘ب ردا˘˘ق˘˘لإ
نيح ىلع اهقرغت نأإ تداكو ىرخأ’إ

ثيدحلإ هيف ىرج يذلإ تقولإ  يف ةرغ
ي˘ح˘ب ىر˘خأإ تÓ˘ئا˘ع ثÓ˘ث ذا˘ق˘نإ ن˘ع
اهسسفن تدجو امدعب ريهاطلاب تفيسسات
لو˘ي˘سسلإ ط˘سسو  ة˘ن˘ي˘˘هر ىر˘˘خأ’إ ي˘˘ه
. ةقفدتملإ

ةينطو تاقرط ةدع عاطقنأ
ةراجحلأو لاحوأ’أ ببسسب ةيئ’وو

 هايملأ بوسسنم عافترأو

يتلإ ةينافوط˘لإ را˘ط˘مأ’إ تب˘ب˘سست ا˘م˘ك
ي˘ت˘لإو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ى˘ل˘ع تل˘˘طا˘˘ه˘˘ت
ة˘يو˘˘ج˘˘لإ دا˘˘سصرأ’إ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق

يف ملم041 نع لقي’امب ريهاطلاب

تاقرط ةدع عطق يف ةعاسس61 نم لقأإ
ق˘ير˘ط˘لإ  رإر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’وو ة˘ي˘ن˘طو

تا˘قر˘ط˘لإ إذ˘كو34 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

ثيح73و051،731،231 ةيئ’ولإ
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م˘˘لإ ة˘˘كر˘˘ح تف˘˘˘قو˘˘˘ت
عا˘ف˘ترإو لو˘˘ي˘˘سسلإ بب˘˘سسب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لإ

ق˘فد˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ها˘˘ي˘˘م˘˘لإ بو˘˘سسن˘˘م
ةد˘ع تط˘˘ق ي˘˘ت˘˘لإ لا˘˘حوأ’إ ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لإ

رورملإ ةكرح لسش يف ةببسستم رواحم
ح˘لا˘سصم نأإ و˘لو ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ها˘ج˘˘تا˘˘ب
ةداعإإ  يف تحجن ةيمومعلإ لاغسشأ’إ
دعب ضسمأإ ةحيبسص تاقرطلإ هذه حتف
. ةرابج تإدوهجم

ةتسس  ةبأرق ىلع ءابرهكلأ عاطقنأ
ةي’ولأ ةمسصاعب  لزنم ف’آأ
ت’ّوحملأ شضعب ررسضت ببسسب

ريغ تاناسضيفلإ هذه ةجيتن نم ناكو
وحن ىلع ءابرهكلإ عاطقنإ ةقوبسسملإ

اهدحول ةي’ولإ ةمسصاعب تيب0006
ىسسوم يحو يباقعل ءايحأاب اسصوسصخ
ضضع˘ب لو˘ي˘سسلإ تر˘م˘غ ا˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو
تنا˘ك ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلإ ت’ّو˘˘ح˘˘م˘˘لإ
، ةيئابرهكلإ ةقاطلاب لزانملإ هذه يذغت
ةحيبسص نم ةرسشاعلإ ةعاسسلإ ةياغ ىلإإو

لجيجب زاغلنوسس رسصانع نكمت ضسمأإ

تيب0005 وحن ىلإإ رايتلإ ةداعإإ نم
مغر تاعاطق˘نإ’إ هذ˘ه ا˘ه˘ت˘ل˘م˘سش ن˘م˘م
تإرإرسش ثودحو ةيرومأا˘م˘لإ ة˘بو˘ع˘سص
عاف˘ترإ بب˘سسب ءا˘ي˘حأإ ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يذ˘˘لإ تقو˘˘لإ ي˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لإ بو˘˘˘سسن˘˘˘م
رايتلإ ةداعإ’ تإدوهجملإ هيف لسصإوتت
ه˘تد˘كأإ ا˘م بسسح تو˘ي˘ب˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ى˘˘لإإ
زاغ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م م˘سسا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لإ
. لابرسش نانح لجيجب

ةنجل لسسرت ةيلخأدلأ ةرأزو
دأو رسسج ىلإأ يّسصقتو قيقحت

ءأربخ ءاعدتسسأو ةرطنقلأ
 رأرسضأ’أ مييقتل

ءإربخ ضسمأإ لإوز ذنم عرسش دقو إذه
تا˘كر˘سش ةد˘ع˘ل نو˘ع˘با˘ت نو˘سسد˘ن˘ه˘˘مو
يف اطباسس ة˘كر˘سش رإر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م
لخدملاب ةرطنقلإ دإو رسسج ىلع دفإوتلإ
لجأإ نم لجيج ةي’و ةمسصاعل يقرسشلإ
ريخأ’إ إذهب تقحل يتلإ رإرسضأ’إ مييقت
اهتجلاعم ةيناكمإإ ىدم ىلع فوقولإو
مامأإ رسسجلإ حتف ةداعإإ مث نمو ةعرسسب

لظ يف ةزيجو ةرتف لÓخ رورملإ ةكرح
ةرإزو تدفوأإ  امك ، ةيويحلإ هتيمهأإ
في˘ط˘سس ي˘ت˘ي’و ن˘م ءإر˘ب˘خ ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ

قئاقحلإ يسصق˘ت ل˘جأإ ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو
ةلجسسملإ رإرسضأ’إ مجح ىلع فوقولإو
تقولإ يف راهنملإ ةرطنقلإ  دإو رسسجب
عقوم ىلإإ ةي’ولإ يلإو هيف لقنت يذلإ
ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘عا˘˘سسلإ دود˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ثرا˘˘كلإ

نم نييلحم ن˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘ق˘فر ا˘حا˘ب˘سص
ءÓ˘جإإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع فإر˘˘سشإ’إ ل˘˘جأإ
إذكو هايملإ مهترسصاح نيذلإ ناكسسلإ

لا˘حوأ’إ إذ˘كو رر˘سضت˘م˘لإ دا˘ت˘ع˘لإ ع˘˘فر
يتلإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ي˘هو ة˘ب˘ل˘سصلإ دإو˘م˘لإو
ة˘ع˘با˘˘ت ة˘˘م˘˘خ˘˘سض ت’آإ ا˘˘ه˘˘ل تر˘˘خ˘˘سس
ىت˘حو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ لا˘غ˘سشأ’إ ة˘ير˘يد˘م˘ل
.ضصإوخلإ ضضعب

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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سسي˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم ح˘˘˘˘˘˘سضوأأو
فيسشرأ’اب فلكم˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ىلإأ قتلي مل هنأأ ،ةينطولأ ةركأذلأو
،أروتسس ناماجنب عم ةعاسسلأ ةياغ
د˘كأأو .ةر˘كأذ˘لأ ف˘ل˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م
ةانقلاب هتفاسضتسسأ لÓخ ،يخيسش

نم رهسشأأ6 دعب ،ىلوأ’أ ةينطولأ
رئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ةر˘كأذ˘لأ ف˘ل˘م ح˘ت˘ف
نيماجنب عم لماعتأأ مل» اسسنرفو
ن˘ي˘تر˘م سضع˘ب˘ب ا˘ن˘ل˘سصتأ ،أرو˘ت˘سس
نم بلطب أريرقت دعي هنأأ يل لاقو
هنإأ هغلبأأ أروتسس نأأ لاقو «نوركام
لبق فلملأ نع ثيدحلأ نكمي ’
ى˘ل˘ع هد˘ع˘ي يذ˘لأ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ ع˘سضو
.ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ بت˘˘˘˘كم
ةر˘˘˘كأذ˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘بو
هقيرط يف فقت يتلأ ليقأرعلأو
رئأزجل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب» ،ي˘خ˘ي˘سش لا˘ق
ل˘ئا˘سسم˘˘لأ نأ’ ،ة˘˘ح˘˘سضأو رو˘˘مأ’أ

.«ان˘نا˘هذأأو ا˘ن˘ق˘ئا˘ثو ي˘ف ةر˘ق˘ت˘سسم
ن˘˘ح˘˘˘ن» ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ فا˘˘˘سضأأو
’ ، د˘ير˘ن ا˘م فر˘ع˘ن نو˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
نأأ ن˘كم˘ي ’و ي˘سضا˘˘م˘˘لأ ى˘˘سسن˘˘ن
أأزجتي ’ ءزج هنأ’ ،يسضاملأ وحمن
ربع ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ ةا˘ي˘ح ن˘م
انخيرات ىلإأ ةدوعلأ ديرن ،روسصعلأ

ا˘ن˘تا˘ي˘ح ي˘ف خ˘يرا˘ت˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ظو˘˘تو
ي˘ف ي˘خ˘ي˘سش ح˘سضوأأو .«ة˘ي˘مو˘ي˘˘لأ

انل عنام ’ » ،هحيرسصت سضرعم
دب’ ، ةئدهتلأ لجأأ نم رأوحلأ يف
يتلأ تأونقلأو رسصانعلأ دجن نأأ
نأ’ ر˘طأو˘خ˘لأ ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
دنع كلذ يف ةمهاسسملأ رسصانعلأ
را˘˘˘سشأأو .«ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ فر˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
ا˘ه˘ق˘ل˘ق˘ي ا˘سسنر˘ف ى˘لإأ ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لأ
ديرتو هيلع رتسستت يذلأ يسضاملأ
نع هدر يفو .هاسسنت نأأ رئأزجلأ
ةا˘فر سصو˘سصخ˘ب ه˘˘ل ه˘˘جو لأؤو˘˘سس
رسصح متي مل» يخيسش لاق ءأدهسش
ل˘˘كسشلا˘˘ب ءأد˘˘˘ه˘˘˘سشلأ ةا˘˘˘فر دد˘˘˘ع

لك يف يسسنرفلأ فرطلأ ،قيقدلأ

أريسشم ،»انيعم امقر انحنمي ةرم

ا˘ن˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب «ه˘˘تأذ نأا˘˘سشلأ ي˘˘ف

تأر˘ت˘ف˘لأ ف˘ي˘سشرأأ ل˘˘كب بلا˘˘ط˘˘ن

رئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ب ةر˘م ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘سسنر˘ف ه˘تذ˘خأأ ا˘م ل˘˘كو

لسصن مل» ،يخيسش متخو «2691

دوجوم وه امل ةلماك ةنياعم ىلإأ

نأأ ةجحب ةيسسنرفلأ نزاخملأ يف

’و ه˘ف˘ي˘ن˘سصت م˘ت˘ي م˘ل ف˘˘ي˘˘سشرأ’أ

نكمي ’ ،حيحسص ريغ أذهو هبيترت

ذنم مزر يف فيسشرأ’أ ىقبي نأأ

فر˘ط˘لأ نإا˘ف كلذ˘ل ،ة˘˘ن˘˘سس001

ةبراسضت˘م ما˘قرأأ مد˘ق˘ي ي˘سسنر˘ف˘لأ

ي˘ن˘طو˘لأ ف˘ي˘˘سشرأ’أ سصو˘˘سصخ˘˘ب

ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك .«ة˘˘ي˘˘ن ءو˘˘سس ه˘˘يد˘˘ل

ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر را˘˘سشت˘˘سسم

دو˘جو ن˘ع ،ةر˘كأذ˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ

سضفرت ةفرطتم ةيسسنرف تايعمج

يرامعتسس’أ يسضاملاب فأرتع’أ

ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘سسب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ يأأر˘˘لأ» فا˘˘سضأأو .ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
قلعتي اميف أدحوم سسيل يسسنرفلأ
.«يرامعتسس’أ يسضا˘م˘ل˘ل ةر˘ظ˘ن˘لأ

تأذو ةلعاف تايعمج كانه» عباتو
تع˘فر ،ا˘سسنر˘ف ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك تي˘˘سص
انيلع يمرو ا˘ن˘هو˘جو ي˘ف أرا˘ع˘سش
ن˘˘م د˘˘ل˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘قر˘˘˘سس ا˘˘˘ن˘˘˘نأأ
را˘سشت˘سسم د˘˘كأأو .«ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ

ف˘ل˘كم˘˘لأ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر
ءا˘ن˘ب د˘ير˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ،ةر˘كأذ˘لا˘˘ب

.لودلأ لك عم ةنزأوتم تاقÓع
˘–ي˘خ˘ي˘سش ف˘˘ي˘˘سضي– ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
أذه يف يسضام اهل اسسنرف تمأدام
يفاقثلأ اهريثأات اهيدل مأدامو دلبلأ

بل˘ط˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا˘˘ف ،يدا˘˘سصت˘˘ق’أو
نحن» يخيسش راسشأأو .رثكأأ ةيانع
نأ ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ ى˘˘سسن˘˘˘ن ’
˘مد˘خ˘ي ا˘˘م˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ن
نم أذهف يوطن نأأ امأأ ،انحلاسصم
.«نكمملأ ريغ

:دكؤويو ةركاذلا فلم يف تاروطتلا فسشكي يخيسش

«يضسنرفلا فرطلا ببضسب ءادهضشلا ةافر ددع رضصح متي مل»
 يراجلا ربمسسيد72 نم ءادتبا

ةقباضسمل حضشرتلا تافلم عاديإا
«صسرغورب» ربع هاروتكدلا

دبع ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو فسشك
يف ل˘ي˘ج˘سست˘لأ ل˘حأر˘م ن˘ع سسمأأ ،نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لأ

حسضوأأو .تافلملأ عأديإأ خيراتو هأروتكدلأ ةقباسسم
يف ةيمسسرلأ هتحفسص ربع هل روسشنم يف ريزولأ
نأونعب هأروتكدلأ تاقباسسم ميظنت نأأ «كوبسسياف»

ةدعب زيم˘ت˘ي˘سس،1202-0202 ةيعماج˘لأ ة˘ن˘سسلأ
ى˘ل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ة˘بأو˘ب˘لأ ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ل˘حأر˘م
اهيف ىرجتسس يتلأ ةيعماجلأ تاسسسسؤوملأو عورفلأ

،0202 ربمسسيد62 ىلإأ51 خيرات نم ،تاقباسسملأ
اهيف ىرجتسس يتلأ دأوملأ نع نÓعإ’أ ىلإأ ةفاسضإ’اب
تأذ فاسضأأو .ةقباسسملل حسشرتلأ فلم و تاقباسسملأ

ةياغ ىلإأ0202 ربمسسيد72 نم ءأدتبأ هنأأ ،ردسصملأ

ربع حسشرتلأ تافلم عأديإأ متيسس1202 يفناج01

يفناج21و11 يموي،SERGORP سسرغورب

عبرأأ) تابغرلأ و تأرايتخ’أ ديكأات متيسس1202

10 ىلإأ يفناج31 نم امأأ .سسرغورب ربع (تابغر

تافل˘م˘لأ ة˘ق˘با˘ط˘م ة˘سسأرد م˘ت˘ي˘سس1202 يرفيف
تاسسسسؤوملأ حلاسصم فرط نم ةقباسسملل حسشرتلل
ناجلو جردتلأ دعب اميف نيوكتلاب ةفلكملأ ةيعماجلأ
دا˘فأأو .» سسر˘غور˘ب» ر˘ب˘ع هأرو˘ت˘كد˘لأ ي˘ف ن˘يو˘كت˘لأ

نع نÓعإ’أ متيسس1202 يرفيف20 موي نأأ ريزولأ
امأأو ،ةقباسسم˘ل˘ل ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لأ ة˘م˘ئا˘ق
نوكيسس سسرغور˘ب ر˘ب˘ع نو˘ع˘ط˘لأ عأد˘يإ’ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

هذه جلاعتسس ثيح،1202 يرفيف40و30 يموي

راسشأأو .»1202 يرفيف70و50،60 مايأأ نوعطلأ
ةمئاقلأ نع نÓعإ’أ نأأ ىلإأ روسشنملأ تأذ يف ريزولأ
سسرغورب ربع ةقباسسملأ زايتج’ نيلوبقملل ةيئاهنلأ

ءأرجإ’ ةبسسنلاب امأأ1202. يرفيف80 موي نوكيسسف
،ةيعماجلأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف تا˘ق˘با˘سسم˘لأ

امك،1202 سسرام72 ىلإأ يرفيف31 نم نوكتسس
يف يمسسرلأ قÓطن’أو لوخدلأ نع نÓعإ’أ متيسس

40 موي (هأروت˘كد˘لأ) ثلا˘ث˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘ف ن˘يو˘كت˘لأ

يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تردسصأأ دقو .1202 ليرفأأ
مقر ريزولأ فرط نم اعقوم أرأرق يملعلأ ثحبلأو

ممتملأ رأرقلأ،0202 ربمسسيد71 خيراتب2101

0202 ربمسسيد20 يف خرؤوملأ269 مقر رأرقلل
نامسضل ةلهؤوملأ ةيعماجلأ تاسسسسؤو˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
يذ˘لأو ، (هأرو˘ت˘كد˘لأ) ثلا˘ث˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘ف ن˘يو˘كت˘لأ
ةعدوملأ نوعطلأ ةسسأرد دعب بسصانملأ ددع ددحي
نلعأأ دق ناك يتلأو ،ةيعماجلأ تاسسسسؤوملأ لبق نم

.يجوغأديب دعقم0037 ـب ةردقملأو ريزولأ اهنع

تا˘ق˘با˘سسم˘لأ نأأ ،رو˘سشن˘م˘لأ تأذ ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لأ هو˘˘نو
ىوتسسم ىل˘ع تب˘سسلأو سسي˘م˘خ˘لأ ي˘مو˘ي ىر˘ج˘ت˘سس
ءأرجإ’ ةددحملأ ةرتفلأ لÓخ ةيعماجلأ ةسسسسؤوملأ
ةقباسسملل ةيئاهنلأ جئاتن˘لأ ر˘سشن م˘ت˘يو ،تا˘ق˘با˘سسم˘لأ
لجأأ يف ةلهؤوملأ ةيم˘ل˘ع˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ة˘قدا˘سصم د˘ع˘ب
،ةقباسسملأ ءأرجإأ خيرات نم دح ىسصقأاك مايأأ ةثÓث
نيلوبقملأ نيحسشرتملأ ليجسست نأأ ىلإأ ةفاسضإ’اب
متي ،سسرغورب ر˘ب˘ع ةد˘حأو ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘سسسسؤو˘م ىد˘ل

يمسسرلأ نÓعإÓل ةيلأوملأ اموي رسشع ةسسمخ لÓخ
.ةيئاهنلأ جئاتنلأ نع
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ةعباتمل ةينطولأ ةنجللأ وسضع دكأأ
ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةا˘ن˘ق˘لأ جأو˘مأأ ى˘ل˘ع ه˘ل˘خد˘ت لÓ˘خ
نإأ نينث’أ سسمأأ ىلوأ’أ ةيعأذإ’أ
سسيئر اهردسصأأ يت˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
رايتخ’ لوأ’أ ريزولل ةيروهمجلأ
سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘سض بسسنأ’أ حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ

ءأدتبأ حيقلتلأ ةيلمع ءدبو انوروك

تطعأأ1202 يفنا˘ج ر˘ه˘سش ن˘م
يناكرب فسشكو. نييرئأزجلل لمأ’أ
ةدهاج لمعتسس ةيملعلأ ةنجللأ نأأ،

لجأأ نم بسسانملأ حاقللأ رايتخ’
يتلأ حيقلتلأ ةيلمع يف عورسشلأ
يف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ة˘يأد˘ب ي˘ف نو˘كت˘سس
قايسسلأ تأذ ي˘ف أد˘كؤو˘م، ل˘ب˘ق˘م˘لأ

بئا˘˘˘سص رأر˘˘˘ق˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه نأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
امك، نييرئأزجلل لمأ’أ يطعيسسو
لا˘ج˘م ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس
ةدا˘˘م˘˘ع سسي˘˘ئر را˘˘سشأأو. ة˘˘ح˘˘˘سصلأ
رئأزج˘لأ نأا˘ب ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ب˘طأ’أ

يف ةيئاقولأ لامعأ’أ يف ةمدقتم
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإأ
ةيملع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ ى˘ل˘ع أد˘كؤو˘م،

ىلع لمعتسس تاط˘ل˘سسلأ ة˘ي˘ع˘م˘بو
نأأ ركذي .بسسانملأ حاقللأ رايتخأ

ديجملأ دب˘ع، ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
ر˘يزو˘ل˘ل ر˘مأوأأ رد˘˘سصأأ د˘˘ق، نو˘˘ب˘˘ت
سسمأأ ،دأر˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘˘ع لوأ’أ
ةنجللأ عم عامتجأ سسؤورتل ،لوأ’أ
ةيعسضولأ ةعباتمب ةفلكملأ ةيملعلأ
بسسنأ’أ حاقللأ را˘ي˘ت˘خ’ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

عور˘سشلأو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘سض
رهسش نم ءأدتبأ حيقلتلأ ةيلمع يف
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ .ل˘خأد˘لأ ي˘ف˘نا˘ج
حاقللأ اهجتني يتلأ ةيبناجلأ راثأ’اب
يف حاقل يأأ نأأ يناكرب طاقب لاقف
حسضوأأو .ةيبناج راثآأ هيدل ملاعلأ
نم ةجتنملأ تاحاقللأ نأأ يناكرب
ة˘ي˘كير˘مأ’أو ة˘ي˘نا˘م˘لأ’أ ر˘با˘خ˘م˘˘لأ

.ةئاملاب69ـب ةباجتسسأ ةبسسن اهيدل
حاقل لك نأأ ىلإأ، يناكرب راسشأأو
ةيبناج راثآأ هيدل هعون ناك امهم
ى˘م˘حو ل˘ع˘ف دودر ن˘م ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
زربأأ، حاقللأ را˘ي˘ت˘خأ ن˘عو.ة˘ف˘ي˘ف˘خ
يحسص تيقوت هيدل نأأ، ثدحتملأ

نأأ بج˘يو يدا˘سصت˘قأو ي˘سسا˘ي˘˘سسو
.رابتع’أ ني˘ع˘ب رو˘م’أ هذ˘ه ذ˘خأا˘ت
يتلأ حيقلتلأ ةيلمع ىلأ ةفاسضإ’اب

.ةديدع روهسش و عيباسسأأ قرغتسست

ةديدج˘لأ ة˘لÓ˘سسلأ سصو˘سصخ˘ب ا˘مأأ

دجت˘سسم˘لأ ي˘جا˘ت˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م

ا˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لأو

ةلوهسسب لقتنت اهنأأ ،طاقب حسضوأاف

را˘˘سشأأو .ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تسسي˘˘لو ر˘˘ث˘˘كأأ

ج˘ت˘ن˘م˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ نأأ ى˘لإأ، ي˘نا˘كر˘˘ب

هلامعتسسأ نكمي ،انوروكب سصاخلأ

دكأأو .ةلجسسملأ ت’Óسسلأ لك يف

هينتقتسس يذلأ حاقللأ نأأ ،ثدحتملأ

باحسصأأو نينسسملل هجوم رئأزجلأ

.ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ك ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ

حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ نأأ ي˘˘ف طا˘˘ق˘˘ب ،ح˘˘سضوأأو

.فورظلأ عيمج يف نومأام
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ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تر˘˘ط˘˘خأأ

نييب˘ط˘لأ نأو˘عأÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ

سشا˘˘ع˘˘نإ’أو ر˘˘˘يد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف،

تاهجلأ، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘سصل˘ل

ةرأزو ىوتسسم ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ة˘كر˘ح ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘سصلأ

نينث’أ موي ،ةينطو ةيجاجتحأ

ام ببسسب ،مداقلأ عوبسسأ’أ نم

ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس جا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘سسأأ

جئاتن مأرتحأ مدعو، ة’ابمÓلأ

3 موي ترج يتلأ تاسضوافملأ

ة˘˘ن˘˘سسلأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘م سسرا˘˘˘م

ةرأزو ح˘لا˘سصم ع˘م ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ
يأأ رو˘˘ه˘˘˘ظ مد˘˘˘عو، ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

نيمأ’أ دكأأو.ةنئمطم تأرسشؤوم
ريد˘خ˘ت˘لأ نأو˘عأأ ة˘با˘ق˘ن˘ل ما˘ع˘لأ

ي˘ف ي˘لأد ن˘ب ن˘ي˘مأأ سشا˘ع˘نإ’أو
م˘ه˘نأأ ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
أذ˘ه ل˘ث˘م ذا˘خ˘تأ ى˘ل˘ع أور˘ب˘˘جأأ
ايفاك اتقو أوطعأأ امدعب ،رأرقلأ

،م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأ’
ةعجأر˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘سصو˘سصخ

532 ي˘˘سسا˘˘سسأ’أ ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ

ىلع نوناقلأ سصني ثيح/11,
ر˘يد˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘م ح˘ت˘ف
ةداهسش مييقت ةداعإأو، سشاعنإ’أو

نيوكت نامسض عم، نيردخملأ
بل˘˘ط˘˘مو، ل˘˘هؤو˘˘م ي˘˘م˘˘يدا˘˘˘كأأ
،نأوعأÓل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ء’ؤو˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘سصأأ ي˘˘ت˘˘لأو
ةينوناقلأ تا˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ة˘سضر˘ع
هامسسأ ا˘م بب˘سسب، ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأو
لو˘ح، نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف برا˘سضت˘لأ

نأوعأ’ ةرم سصيخرتلأ ةلأاسسم
سصيخسشتلأ سشاعنإ’أو ريدختلأ

ىرخأأ ةرمو ،يبطلأ فسصولأو
تب˘لا˘ط ا˘م˘ك.كلذ ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م
تايقرتلأ نم ةدافتسس’أ ةباقنلأ

،ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘تو
رييغتلأ ميدقت يف ةعراسسملأو

نع ةربعم ،هراظتنأ لاط يذلأ
لثمل سضفأرلأ ا˘ه˘نأو˘عأأ ف˘قو˘م
ي˘ف ة˘يد˘جÓ˘لأو ل˘طا˘م˘ت˘لأ أذ˘ه
م˘˘ه˘˘نأأو ،ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ف˘˘قو˘˘م˘˘لأ
بج˘ت˘سست م˘ل ا˘م نود˘˘ع˘˘سصي˘˘سس
سسفن يفو.مهبلاطمل ةياسصولأ
نأو˘˘˘عأأ ر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘سسأ، قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ

ي˘ف ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘ب نو˘ل˘ما˘ع
بسص ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ ةد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ

اهرطسش يف «91 ديفوك» ةحنم
ا˘م˘ك، ة˘عا˘سسلأ ة˘يا˘˘غ˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لأ
نم اسضيأأ مهفواخم نع أوبرعأأ

يف ةيدودرملأ ةحنم بسص مدع
.ةددحملأ لاجآ’أ
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يقزرأأ، ةيئاملأ درأوملأ ريزو دكأأ

ل˘ج˘سس عا˘ط˘ق˘˘لأ نأأ سسمأأ، ي˘˘قأر˘˘ب

يف احسش فرعت ةي’و81 يلأوح

ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لأ نوز˘خ˘م

درأو˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو لا˘˘قو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

دودسسلأ ءÓتمأ ىوتسسم نإأ ةيئاملأ

.ةئاملاب24 ي˘لأو˘ح ى˘لإأ ل˘سصو

هنأأ يقأرب لاق ،لسصتم قايسس يفو

يف هايملأ ح˘سش ةر˘ها˘ظ˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

دامتع’أ نكمي، تاي’ولأ سضعب

لثم ةيديل˘ق˘ت˘لأ ر˘ي˘غ ها˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘ع

نأأ، ثد˘ح˘ت˘م˘˘لأ حر˘˘سصو .ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ
ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك أر˘خأا˘ت ل˘ج˘سس ه˘عا˘ط˘ق
،هايم ريهطتل دأوم لامعتسسأ ةداعأ

ابعكم أرتم054 نأأ ىلإأ أريسشم
رمأأو.مويلأ دحل هايم ةيفسصت ةبسسن
ما˘ي˘ق˘لا˘ب «لا˘ي˘سس» ة˘كر˘سش ر˘يزو˘لأ
ىلع دعاسستسس يذلأ تاسسأردلاب
اههيجوتو راطم’أ هايم لÓغتسسأ
راسشأأ ،رخآأ قايسس يفو .نيحÓفلل

051 ن˘م ر˘ث˘˘كأأ نأأ ى˘˘لإأ، ي˘˘قأر˘˘ب
ايموي هليجسست متي أديدج ابرسست
ي˘ف ر˘مأ’أ ل˘ث˘م˘ت˘يو.ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
تأونقلأ ىوت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘بر˘سست

عايسض يف بّبسسي رمأ’أ، ةريبكلأ
ر˘يزو لا˘قو.ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ها˘˘ي˘˘م
تقفتأ ةرأزولأ نأأ، ةيئاملأ درأوملأ

ىلع لمعلل  «جاسسنوأأ» ةلاكو عم
لا˘قو. تا˘بر˘سست˘˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم ل˘˘ح
ي˘قزر ،ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لأ درأو˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لأ نإأ، ي˘˘قأر˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘سس ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘سش
يف نون˘ط˘ق˘ي ن˘يذ˘لأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ
بي˘˘هر˘˘لأ ط˘˘قا˘˘˘سست˘˘˘لأو، ة˘˘˘يدوأ’أ
لÓخ هنأأ، يقأرب حسضوأأو.راطمأÓل

ملم57 ةي’ولأ تفرع نيتعاسس
ى˘˘˘˘لإأ ىدأأ ا˘˘˘˘م، را˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘مأ’أ ن˘˘˘˘˘م

ىلإأ ثدحتملأ راسشأأو .تاناسضيفلأ

مت يتلأ تأءأرجإ’أ سضعب كانه نأأ

ي˘ف ر˘ئا˘سسخ˘لأ يدا˘ف˘ت˘˘ل ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تأ

ل˘ث˘م˘ت˘تو .تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأو حأورأ’أ

نمسض يتأات يتلأ تأءأرجإ’أ هذه

ذ˘ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘˘ت˘˘سس’أ

ر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘ل˘˘كي˘˘ه˘˘لأ ي˘˘˘ف ،8102

درأوملأ ر˘يزو حر˘سصو ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘لأ

نم تفرسص رايلم003 نأأ ،ةيئاملأ

تاناسضيفلأ نم ندملأ ةيامح لجأأ

ةسساسسح ةطقن568 ليجسست متو،

.اهنم

:يناكرب طاقب ،اددجم نييرئازجلل داع لمألا نإا لاق

«ةياغلل يباجيإا لبقملا يفناج رهضش حيقلتلا ةيلمع يف عورضشلا رارق»

سسرام3 موي ترج يتلا تاسضوافملا جئاتن مارتحا مدع ببسسب

مداقلا نينثإ’ا ينطو بارضضإا يف لوخدلاب ددهت صشاعنإ’او ريدختلا ناوعأا ةباقن

راطمألا ةرازغ ىلإا لجيج اهتفرع يتلا تاناسضيفلا ببسس عجرأا ةيئاملا دراوملا ريزو

هايملا نوزخم يف ريبك صصقن نم يناعت ةي’و81
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عجنألإ رايتخل نوبت ةميلعت قبطي دإرج

ناعمتجي ةيملعلإ ةنجللإ و ةموكحلإ
بصسنألإ حاقللإ ءانتقإإ ةصسإردل

عامتجإ لاغسشأإ قÓطنإ نع ىلوألإ ةرإزولل نايب فسشك
ةفلكملإ ةيملعلإ ةنجللإ عم دإرج زيزعلإ دبع لوألإ ريزولإ
بسسنألإ حاقللإ ءانتقإ ةسسإردل ةيئابولإ ةيعسضولإ ةعباتمب

ردجتو .ةموكحلإ رسصق يف91-ديفوك سسوريفل داسضملإ
لوألإ ريزولل هرمإوأإ ردسصأإ نوبت سسيئرلإ نأإ ةراسشإلإ
حاقللإ رايتخإ ةيملعلإ ةنجللإ عم يروف عامتجإ سسؤورتل

ميعطتلإ ةيلمع ءدبل91-ديفوك سسوريف دسض بسسنألإ
ةديرغت يف نوبت سسيئرلإ ركذو.لبقملإ يفناج نم إرابتعإ
حاقللإ را˘ي˘ت˘خإ ه˘فد˘ه عا˘م˘ت˘جلإ نأإ «ر˘ت˘يو˘ت» ع˘قو˘م˘ب ه˘ل

حيقلتلإ ةيلمع ءدبل91-ديفوك سسوريف دسض بسسنألإ

ررقت هنأإ ةراسشإلإ ردجتو1202. يفناج رهسش نم ءإدتبإ

يسضاملإ ربمفون92 موي دقع كرتسشم يرإزو سسلجم يف
ريزو هسسأإرتي ،يحسص عباط وذ لوألإ لمع يجوف ءاسشنإإ
،حاقللإ ءانتقإ ةيجيتإرتسسإ حإرتقإ ةمهم ىلوتيو ،ةحسصلإ

ريسضحت إذكو ،هذيفنت نيع˘ت˘ي يذ˘لإ ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لإ ط˘ط˘خ˘مو
؛حيقلتلإ ةلمح يف دن˘ج˘ت˘ل˘ل ن˘يو˘عد˘مـلإ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لإ

ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ ر˘يزو ه˘سسأإر˘ت˘ي يذ˘لإ ي˘نا˘ث˘لإ جو˘ف˘لإ ف˘ل˘˘كيو
ريسضحتب ،ةينإرمع˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإو ة˘ي˘ل˘ح˘مـلإ تا˘عا˘م˘ج˘لإو
هنيزختو حاقللإ لقنل يرورسضلإ يتسسي˘جو˘ل˘لإ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ

.هعيزوتو
¥.h

كلهتصسإإ نيب ةريخم نوكت رئإزجلإ نأإ لاق
8202 ةنصس لولح عم هريدصصت وأإ زاغلإ

يف ةمخصض عيراصشم نع فصشكي روتيصش
دÓبلإ بونجب ةددجتملإ تاقاطلإ لاجم

سسمسش،ةددجتملإ تاقاطلإو يوقاطلإ لاقتنلإ ريزو دكأإ
ةانق˘لإ ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لو˘ل˘ح لÓ˘خ سسمأإ رو˘ت˘ي˘سش ن˘يد˘لإ

رتم رايلم0052 ىلع رفوتت رئإزجلإ نإإ ةثلاثلإ ةيعإذإلإ
رد˘ق˘ي يذ˘لإ تقو˘لإ ي˘ف زا˘غ˘لإ تا˘طا˘ي˘ت˘حإ ن˘˘م بع˘˘كم

زاغلإ نم بعكم رتم رايلم002 ـب ينطولإ كÓهتسسلإ
نأإ نودكؤوي ءإربخلإ لعج  كلذ نأإ ىلإإ إريسشم،ايونسس

نيب رايتخلإ ان˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي˘سس8202 يف كÓه˘ت˘سسلإ
كلتمت رئإزجلإ نأإ روتيسش دكأإو .ريدسصتلإو  كÓهتسسلإ
جاتنإإ اهناكمإابو ملاعلإ يف ةيسسمسشلإ ةقاطلإ لوقح ربكأإ

إدكؤوم ،عبرم رتم لكل يعاسس/ طإو وليك0003 يلإوح

ن˘م طإوا˘غ˘ي˘م0001 ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإإ ة˘لود˘˘لإ ي˘˘ع˘˘سس

00051 فقسس غولبل1202 ةنسس ةيسسمسشلإ تإزيهجتلإ

متيسس هنأإ ثدحتملإ فسشكو5302. قافآإ يف طإواغيم

ءانبل ماه جمانرب ذيفنت يف1202 ماع نم ًءإدتبإ عورسشلإ
نم ةفلت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘سسم˘سشلإ ة˘قا˘ط˘لإ تا˘ط˘ح˘م

0001 جا˘ت˘نإل ،ا˘ي˘ل˘ع˘لإ با˘سضه˘لإو ر˘ي˘˘ب˘˘كلإ بو˘˘ن˘˘ج˘˘لإ
ينع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘سسم˘سشلإ تإز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لإ ن˘م طإوا˘غ˘ي˘م

دوعيسس ام وهو .زاغلإ نم بعكم رتم رايلم5.1 داسصتقإ
.ينطولإ داسصتقلإ ىلع ةدئافلاب امتح
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دسصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ تل˘ج˘سس
يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

ةلاح654 نينثإلإ سسمأإ ،رئإزجلإ

ةعاسس42 ـلإ لÓ˘˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
تاباسصإلإ ددع ع˘ف˘ترإو.ة˘ي˘سضا˘م˘لإ
مويلل رئإزجلإ يف انوروك سسوريفب
م˘ت ثي˘ح ،ي˘لإو˘ت˘لإ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ

ـلإ لÓخ ةديدج ةلاح654 ليجسست

بسسح كلذو ،ةيسضاملإ ةعاسس42
ةنجلل يمسسرلإ قطانلإ هب دافأإ ام
روط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ
،ر˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ح˘سضوأإو .رإرو˘ف لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لإ

دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإإ نأإ رإرو˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج
ذنم انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لإ
غ˘ل˘ب ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘˘ف هرو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘يإد˘˘ب

ددع لسصو نيح يف .ةلاح95659

ةلاح5762 ىلإإ انوروكب تايفولإ

.ةديدج تايفو9 ليجسست دعب ،ةافو

نم ءافسشلل ةلاح483 تلثامت امنيب

ةعاسس42ـلإ لÓخ انوروك سسوريف
ني˘فا˘ع˘ت˘م˘لإ دد˘ع ل˘سصي˘ل ،ةر˘ي˘خألإ

راثأإ ىرخأإ ةهج نم .ةلاح44636
ن˘م ةد˘يد˘˘ج ة˘˘لÓ˘˘سس را˘˘سشت˘˘نإ أا˘˘ب˘˘ن

اقلق ،ايناطيرب يف انوروك سسوريف
ا˘ه˘ترو˘ط˘˘خ ىد˘˘م لو˘˘ح ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
ع˘م ة˘سصا˘˘خ ،ا˘˘هرا˘˘سشت˘˘نإ ة˘˘عر˘˘سسو
تلاح يف داح عافترإ يف اهببسست

.كا˘˘˘ن˘˘˘ه «91˘-د˘ي˘فو˘ك»ـب ة˘با˘سصإلإ
يناطيربلإ ءإرزولإ سسيئر فسشكو
تب˘˘سسلإ مو˘˘ي ،نو˘˘سسنو˘˘ج سسيرو˘˘˘ب
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لإ ة˘˘لÓ˘˘سس نأإ ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لإ
دإد˘عأإ عا˘ف˘ترإ ى˘لإإ تدأإ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لإ
ني˘ح ي˘ف ،دا˘ح ل˘كسشب ن˘ي˘با˘سصم˘لإ
موي ةيلاطيإلإ ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ
با˘سصم سضير˘م د˘سصر ن˘ع د˘˘حألإ
-دي˘فو˘ك» ن˘م ةد˘يد˘ج˘لإ ة˘لÓ˘سسلا˘ب

باسصملإ نإإ ،ةرإزولإ تلاقو .«91
ةليلقلإ مايألإ لÓخ ايناطيرب نم داع
ةيوج ة˘ل˘حر ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لإ

و˘ن˘ي˘سشت˘ي˘مو˘ي˘ف را˘ط˘م ي˘ف تط˘ب˘ه
نآلإ ع˘سضخ˘يو ،ا˘مور ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
ةمظنم تدكأإ اميف .يحسصلإ لزعلل
ي˘سشف˘ت د˘سصر ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لإ ة˘ح˘˘سصلإ
سسور˘ي˘ف ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لإ ة˘˘لÓ˘˘سسلإ

ايناطيرب يف تفسشُتكإ يتلإ،انوروك
ا˘م˘ك،ىر˘خأإ لود ثÓ˘ث ي˘ف،إر˘خؤو˘م
ر˘ظ˘ح نÓ˘عإإ ة˘˘ي˘˘بوروأإ لود تأإد˘˘ب
،اي˘نا˘ط˘ير˘ب ى˘لإإ ة˘يو˘ج˘لإ تÓ˘حر˘لإ
نم ةديدجلإ ةلÓسسلإ يسشفتل ايدافت

هتهج نم.اهنع نلعأإ يتلإ انوروك

يممألإ ريبخلإو ةئبوألإ ملاع رذح
ربع ،فوروفاف لي˘ئا˘خ˘ي˘م، سسي˘ئرو
ن˘م ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لإ» ى˘ل˘ع ه˘˘با˘˘سسح
نأا˘سشب ر˘تو˘ت˘لإ ةد˘ح ةدا˘يزو ع˘ل˘˘ه˘˘لإ
نإإ Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ ة˘˘˘لÓ˘˘˘سسلإ
ططخم وه امك لمعتسس تاحاقللإ
روطتيسس سسوريفلإ نأإ حسضوأإو .اهل
هنأل،ةريغتم قطانم يف رإر˘م˘ت˘سسا˘ب
ا˘سسور˘ي˘ف ح˘ب˘˘سصي نأإ ى˘˘لإإ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
يف ايدا˘ع ا˘نÓ˘ي˘سس ا˘ب˘ب˘سسم ،ا˘ير˘سشب
نوكي نأإ يف ةبغرلإ نود ،فنألإ

ديري سسوريفلإ نإاف ،هيلعو .اتيمم
نود ،ةيلاعف رثكأإ لكسشب لقتني نأإ
تر˘˘˘˘˘سشنو .ا˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘كي نأإ
نأا˘˘˘ب دا˘˘˘فأإ لا˘˘˘ق˘˘˘م «نا˘˘˘يدرا˘˘˘غ˘˘˘˘لإ»
تقو لك يف روحتت تاسسوريفلإ

،ةديدجلإ تإريغتملإ مظعم تومتو
نود ر˘سشت˘ن˘ت نا˘ي˘حألإ سضع˘˘ب ي˘˘فو
ثدحت امك ،سسوريفلإ كولسس رييغت
نلعأإو إذه.اسضيأإ ةيرذ˘ج تإر˘ي˘ي˘غ˘ت

يف ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لإ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لإ ر˘ي˘ب˘ك
سسير˘ك ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لإ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لإ

نكمي ةديدجلإ ةلÓسسلإ نأإ ،يتيإو
ا˘ن˘ه˘ب˘ن.ر˘ب˘كأإ ة˘˘عر˘˘سسب ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ت نأإ

رمتسسنو ةيملاعلإ ةحسصلإ ةمظنم
ة˘حا˘ت˘م˘لإ تا˘نا˘ي˘ب˘لإ ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف
ةيسضقلإ لثمتتو .انم˘ه˘ف ن˘ي˘سسح˘ت˘ل

تنا˘ك إذإإ ا˘م˘ي˘ف ىر˘˘خألإ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلإ
زواجت ىلع ةرداق ةديدجلإ ةلÓسسلإ
تا˘حا˘ق˘ل ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لإ ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لإ

ي˘ف نآلإ رإد˘˘ُت ي˘˘ت˘˘لإ «91-ديفوك«
لاقو .ملاعلإو ايناطيرب ءاحنأإ عيمج
ر˘ب˘ت˘خ˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م˘˘لإ بئا˘˘ن
،ةيئيزج˘لإ ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘بوروألإ

د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ل كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لإ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لإو
يف يبوروألإ ةيويحلإ تامولعملإ

ىرج هنإإ،ينري˘ب نإو˘يإإ ،جد˘ير˘ب˘ما˘ك
نم ديد˘ع˘لإ ع˘م تا˘حا˘ق˘ل˘لإ را˘ب˘ت˘خإ
:فاسضأإو .ةرسشتنملإ سسوريفلإ عإونأإ
داقتعÓل بابسسألإ لك كانه كلذل»
دسض لمعت لظ˘ت˘سس تا˘حا˘ق˘ل˘لإ نأا˘ب
مغرلإ ىلع،ةديد˘ج˘لإ ة˘لÓ˘سسلإ هذ˘ه
يف.«ةقد˘ب ا˘هرا˘ب˘ت˘خإ بج˘ي ه˘نأإ ن˘م
ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق سضر˘˘˘˘ع سصل˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح
نم،نوسستربور ديفيد روسسيفوربلإ

ة˘ع˘م˘ج˘لإ مو˘ي و˘كسسÓ˘˘غ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ن˘م سسور˘ي˘ف˘لإ نأإ ى˘لإإ ،مر˘سصن˘م˘˘لإ
جاتنإإ ىلع إرداق نوكي نأإ لمتحملإ

.حا˘ق˘˘ل˘˘لإ ن˘˘م بور˘˘ه˘˘ل˘˘ل تإر˘˘ف˘˘ط
انعسضي نأإ هنأاسش نم إذه نأإ فاسضأإو
ثيح ،إزنولفنإÓل هباسشم عسضو يف
.ماظتنا˘ب تا˘حا˘ق˘ل˘لإ ثيد˘ح˘ت بج˘ي
يتلإ تاحاقللإ نإاف ظحلإ نسسحلو
.ليدعتلإ ةلهسس انيدل
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ملعب سصتخملإ روسسيفوربلإ فسشك
،يكم ىيحي نموملإ دبع ،ةئبوألإ
د˘سض تمد˘ُق ي˘ت˘لإ تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ نأإ

نم اهلك ابيرقت تررحت ،انوروك
ح˘˘˘سضوأإو .تا˘˘˘سسإرد˘˘˘لإ ل˘˘˘حإر˘˘˘˘م
ىيحي نموملإ د˘ب˘ع رو˘سسي˘فور˘ب˘لإ

تا˘˘ف˘˘ل˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأإ ،ي˘˘˘كم
ل˘ك سصخ˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لإ تا˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل
ءإوسس ،حاقلل ةعنسصملإ تاكرسشلإ
وأإ ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألإ وأإ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘سصلإ
فاسضأإو .ةيد˘ن˘ه˘لإ وأإ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لإ
تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لإ

بلاط نم ىتح كانه نأإ ةيفحسص
ةيبوروألإ ةمظنملإ نم سصيخرتلإ
ا˘بوروأإ ي˘ف عزو˘ي ي˘كل ،ة˘يودأÓ˘˘ل
.ةحسصلل ةيملاعلإ ةم˘ظ˘ن˘م˘لإ إذ˘كو
هرا˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘سس يذ˘˘لإ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ ن˘˘عو
تإذ حسضوأإ ،ةيرئإزجلإ تاطلسسلإ
ةير˘ح ا˘ه˘ل ر˘ئإز˘ج˘لإ نأإ ثد˘ح˘ت˘م˘لإ
نأإ ا˘ي˘فا˘ن.بسسنألإ حا˘ق˘ل˘لإ را˘ي˘˘ت˘˘خإ
حا˘ق˘ل˘لإ ي˘ف ل˘كسشم كا˘ن˘˘ه نو˘˘كي
هتنتقإ نأإ دعب يسسورلإ وأإ ينيسصلإ

ةلكسشملإ نأإ ىلإإ إريسشم .لود ةدع
يف لب حاقللإ راتخإ يف نمكت ل
فور˘˘ظ˘˘لإو ،ه˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
ح˘˘سضوأإو .ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘حا˘˘˘سصم˘˘˘لإ

د˘حأإ نأإ ة˘ئ˘بوألإ م˘ل˘ع˘ب سصت˘خ˘˘م˘˘لإ

حا˘ق˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لإ طور˘˘سشلإ

يتلإ ةرإرحلإ ةجرد وه «انريدوم»

ةبسسنلاب امأإ ،ةجرد02 نع ديزت ل

هلقنو هظفح بجيف «رزياف» حاقلل

ةجرد08 - ةرإر˘˘ح ة˘˘˘جرد ي˘˘˘ف

نأإ ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لإ تإذ ح˘˘˘˘سضوأإو.

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي ل˘˘كسشم˘˘˘لإ

سصا˘خ˘لإ ج˘ل˘ث˘لإ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لإ

ةرإر˘˘ح˘˘لإ ة˘˘جرد ي˘˘ف ظ˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب

ل˘خإد كل˘ت ل˘ث˘م إد˘ج ة˘سضف˘˘خ˘˘ن˘˘م

.هدإر˘ي˘ت˘سسا˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ تا˘يوا˘ح˘˘لإ

ق˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لإ تإءإر˘˘جإلإ لو˘˘˘حو

سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘سض حا˘˘ق˘˘ل يأإ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قإ

يكم روسسيفوربلإ لاق91-ديفوك

بلط بجي حاقل يأإ ءإرسش لبق هنأإ

تير˘جأإ ي˘ت˘لإ تا˘سسإرد˘لإو ه˘˘ف˘˘ل˘˘م

في˘كو ة˘ع˘برألإ ل˘حإر˘م˘لإو ه˘لو˘ح

يف إريسشم .اهجئاتن إذكو تروطت

بلط ةرورسض ىلع قايسسلإ تإذ

،ةجتنملإ تاكرسشلإ نم تانامسض

ريغ راثآإ فاسشتكإ لاح يف هتداعإل

رفم ل هنأإ إدكؤوم ،اهيف بوغرم

سصا˘˘خ˘˘سشألإ سضع˘˘ب سضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘م

ءإود يأإ لثم هلثم  ةيبناج سضإرعأل

.قوسسلإ يف دجإوتم
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ةيوجلإ طوطخلإ ةكرسش تنثتسسإإ
تر˘سشت˘نإ ي˘ت˘لإ لود˘لإ ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
سسوريف نم ةديدجلإ ةلÓسسلإ اهيف
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م د˘ج˘ت˘سسم˘لإ ا˘˘نورو˘˘ك
ءÓ˘˘˘جإا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لإ تÓ˘˘˘حر˘˘˘لإ
.جراخلإ يف نيقلاعلإ نييرئإزجلإ

ةيوجلإ طوطخلإ ةكرسش تفسشكو
ةل˘حر˘م˘لإ ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
ءÓ˘˘˘جإإ تÓ˘˘˘حر ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإر˘˘˘˘لإ
.جراخلإ يف نيقلاعلإ نييرئإزجلإ

ى˘ل˘ع مÓ˘˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لإ د˘˘كأإو
ةيوجلإ طوطخلإ ةكرسش ىوتسسم
ي˘ف ي˘سسلد˘˘نأإ ن˘˘ي˘˘مأإ ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ايناطيرب نأإ ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ي˘˘ت˘˘لإ لود˘˘لإ ن˘˘م˘˘سض نو˘˘كت ن˘˘˘ل

ءÓ˘˘جإلإ تÓ˘˘حر ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘سس
ةمئاق إولخت نأإ عقوتيو .ةديدجلإ
ايا˘عر˘لإ ءÓ˘جإإ م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لإ لود˘لإ
تفرع يتلإ كلت ن˘م ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
ة˘˘لÓ˘˘سسلا˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإإ ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
تنلعأإو .انوروك سسوريفل ةديدجلإ
نع ةيرئإزج˘لإ ة˘يو˘ج˘لإ طو˘ط˘خ˘لإ
ءÓ˘جإإ تÓ˘حر˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لإ د˘˘يد˘˘م˘˘ت
جراخلإ يف نيقلاع˘لإ ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
تÓ˘حر˘لإ ن˘ع ف˘سشكلإ م˘ت ثي˘˘ح،
ةد˘ع ى˘لإإ ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لإ ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلإ

اياعرلإ ءÓجإل ملاعلإ يف مسصإوع
ة˘يو˘ج˘لإ تم˘ظ˘نو .ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ةموكحلإ رإرق ىلع ءانب ةيرئإزجلإ

راطإإ يف ةيوجلإ تÓحرلإ تإرسشع
ةيإدب نم ءإدت˘بإ ة˘ث˘لا˘ث˘لإ ة˘ل˘حر˘م˘لإ
فلآإ ءÓجإإ اهربع مت ربمسسيد رهسش

م˘سصإو˘ع ةد˘ع ن˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
اكير˘مأإ ن˘مو ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خو ة˘ي˘بوروأإ
ن˘م د˘يد˘ع˘لإ بر˘عأإو .ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلإ
لسصإوتلإ عقإوم ربع ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘˘ت ن˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ

سسوريفل ةديدجلإ ةرفطلإ لوسصو
ىوتسسم ىلع ة˘ل˘ج˘سسم˘لإ ا˘نورو˘ك
إد˘ن˘لو˘هو كرا˘م˘نإد˘لإو ا˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب
تقولإ يف رئإزجلإ ىلإ ايلإرتسسأإو
ايبسسن إرإرقتسسإ دÓبلإ فرعت يذلإ
ذنم ةي˘مو˘ي˘لإ تا˘با˘سصإلإ دد˘ع ي˘ف
فسشك امك. يراجلإ رهسشلإ ةيإدب
ةيرئإزج˘لإ ة˘يو˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لإ ن˘ي˘مألإ
ةيوج˘لإ نأإ، لا˘بو˘ط ر˘ي˘غ˘سص ا˘سضر،

ميتنسس رايلم51 ـب نيدت ةيرئإزجلإ
ن˘م إودا˘ف˘˘ت˘˘سسإ ن˘˘يذ˘˘لإ با˘˘كر˘˘ل˘˘ل

دودحلإ قلغ دعب ءÓجإلإ تايلمع

يف انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
يف لابوط دكأإو .مرسصنملإ سسرام
ل˘سصإو˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

ن˘ي˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ءÓ˘˘جإإ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهددع غلابلإ جرا˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لإ

نأإ إزر˘ب˘م ،ير˘ئإز˘ج ف˘لأإ52 غل˘ب
ةزهاج ةيرئإزجلإ ةيوجلإ طوطخلإ

امأإ.ةي˘لود˘لإ تÓ˘حر˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل
يتلإ ةيلخإدلإ تÓحر˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

،يراجلإ ربمسسيد6 يف تقلطنإ
د˘يد˘ج ج˘ما˘نر˘ب د˘جو˘ي ه˘نأإ را˘˘سشأا˘˘ف
ءإدتبإ ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ تÓ˘حر˘لإ سصخ˘ي
ثي˘˘ح، ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م

ايموي ةلحر06 ىلإإ04نمسضتي
نيرفاسسملإ ىلع ل˘ق˘ن˘لإ ل˘ي˘ه˘سست˘ل
تايلولإ ن˘ي˘ب ا˘م ه˘ف˘قو˘ت ل˘ظ ي˘ف
.رهسشأإ ذنم

انوروك ءابو نم ةديدجلإ ةللصسلإ اهيف ترهظ يتلإ لودلإ ىلإإ ةفاصضإلاب

 ايناطيرب يف نوقلاعلإ نويرئإزجلإ
رخأإ راعصشإإ ىتح رئإزجلإ لوخد نم نوعونمم

:دكؤوي يكم ىيحي نموملإ دبع ةئبوألإ ملع يف صصتخملإ روصسيفوربلإ

«درإو ريغ «رزياف» حاقل ءانتقإإو اهبصساني يذلإ حاقللإ دإريتصسإإ ةيرح اهل رئإزجلإ»

ءلجإلإ تايلمع نم إودافتصسإ نيذلإ باكرلل ميتنصس رايلم51 ـب نيدت ةيرئإزجلإ ةيوجلإ ^

يلإوتلإ ىلع يناثلإ مويلل ةيمويلإ تاباصصإلل فيفط عافترإإ

ءافصش ةلاح483 و تايفو9 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ654 ءاصصحإإ
حاقللإ ةيلاعف ىلع اهريثأاتو انوروك سسوريفل ةديدجلإ ةلÓصسلإ نم ديإزتم يملاع قلق ^
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ةيل˘خ نا˘ي˘ب بشسح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ي˘هو
ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لإ تا˘قÓ˘˘ع˘˘لإو لا˘˘شصت’إ

ى˘لإإ تشضفأإ ي˘ت˘لإ ي˘قإو˘˘ب˘˘لإ مأإ ة˘˘ي’و
زجحو نيطروت˘م ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
يتلإ ةيلمعلإ يف ةلمعتشسملإ ةنحاششلإ
ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لإ ى˘˘لإإ ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘ت
ة˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شسإ د˘ع˘بو ن˘ير˘ي˘خأ’إ

ةفقوتم ةهوبششم ةنحاشش دجإوت اهدافم
ن˘ي˘ع˘ب سسإرو’إ ي˘ح ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ناكملإ نيعل يروفلإ لقنتلإ ،ءاشضيبلإ

ةينمأ’إ تإءإر˘جإ’إ ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإ د˘ع˘بو
ةلمحم اهنأإ ىلوأ’إ ةلهولإ يف نيبت
قيقدلإ سشيتفتلابو اطاطبلإ نم ةيمكب

ةريبك ةينوطرك مزر01 ىلع رثع
قيدانشص تحت ماكحإاب ةأابخم مجحلإ
ةينورتكلإ ةزهجأإ ىلع يوتحت اطاطبلإ
ةبر˘ه˘مو أا˘ششن˘م˘لإ ة˘ي˘ب˘ن˘جأإ ا˘ه˘ق˘حإو˘ل˘ب

ن˘م لا˘ق˘ن ف˘تا˘˘ه859:يف ةلث˘م˘ت˘م

ةحول311,تا˘كرا˘م˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م

,اهقحإول عيم˘ج˘بettelbat ةي˘م˘قر

hsalf كر˘˘ح˘˘ت˘˘م سصر˘˘ق0592

.ksidةيشضقلإ يف حوتفملإ قيقحتلإ

بحا˘˘شص ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م ن˘˘˘كم
ه˘كير˘ششو تإزو˘ج˘ح˘م˘لإو ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششلإ
ىلإإ امهليوحتو امه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت نإذ˘ل˘لإ

افلم امهدشض زجنأإ نيأإ ، ةطرششلإ زكرم
ةزهجأإ لقنو ةزايح» :ةيشضق نع ايئإزج

أاششنم تإذ (ةيكذ فتإوه) ةينورتكلإ
بيره˘ت˘لإ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘ب˘ن˘جأإ
تإذ ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘شسو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
ة˘با˘ي˘ن˘لإ ما˘مأإ ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق «كر˘ح˘م
.امهرمأإ يف تلشصف يتلإ ةيلحملإ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

2716ددعلا0202 ربمسسيد22 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

اطاطبلا قيدانضص تحت ةأابخم تناك ةيمكلا /يقاوبلا مأا

امهتزوحبو نيسصخسشل إدح عسضت ءاسضيبلإ نيع ةطرسش
برهم ينورتكلإ زاهج0004 نم ديزأإ

حلاضصمل نيتلضصفنم نيتيلمع يف
فراطلاب كرامجلا

52 بيرهت ةيلمع طابحإإ
ىرخأإ دإومو منغلإ نم اسسأإر

سسنوت وحن
لÓخ نم فراطلاب كرامجلإ حلاشصم تنكمت

نم يشضاملإ عوبشسأ’إ نيتلشصفنم نيتيلمع

منغلإ نم اشسأإر52 بيرهت ةيلمع طابحإإ
ةينإديم ةيلمع لÓخ نم رواجملإ دلبلإ وحن
نيب ة˘يدود˘ح˘لإ را˘ج˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘كر˘ت˘ششم
ي˘ن˘طو˘لإ سشي˘ج˘لإ دإر˘فأإو كرا˘م˘˘ج˘˘لإ نإو˘˘عأإ
ةقرف عاطت˘شسإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ تإذ˘بو ،ي˘ب˘ع˘ششلإ

ةيششتفمل ةعباتلإ راجحو˘ب˘ب ما˘ه˘م˘لإ ةدد˘ع˘ت˘م
ةكرتششم ةينإديم ةيلمع رثإ كرامجلإ ماشسقأإ

ةعاشضب زجح نم ينطولإ كردلإ ةقرف عم

78 وحن ةيلام˘لإ ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق ة˘شسا˘شسح
قا˘ط˘ن˘لإ ل˘خإد بير˘ه˘ت˘ل˘ل م˘ي˘ت˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ىلع ةلمحم ل˘ق˘ن˘ت ة˘شصخر نود ي˘كر˘م˘ج˘لإ

«وتنكيب ايك » عون نم ةيحايشس ةرايشس نتم
.دإوملإ هذه زجح رشضحم ريرحت مت ثيح
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 ةنتاب

امهتزوحب نيقيقسش فيقوت
نم ةدحو005 نم ديزأإ

ةيلوحكلإ تابورسشملإ
ةطرششلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
رثإإ ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةلمح ةيناثلإ ةيئاشضقلإ

نيقيقشش ماي˘ق سصو˘شصخ˘ب ةردإو تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةلمح قيرطب ةيلوحكلإ تابورششملإ جيورتب
نم ةربتعم ةيمك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
عإو˘نأ’إ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ تا˘بور˘ششم˘لإ

روف حلاشصملإ تإذ تماق ثيح ،ماجح’إو
ةمكحم ةطخ دإد˘عإا˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
نم نيغلابلإ نيقيقششلإ فيقوت نم مهتنكم

دعب ،ةبكرم نتم ىلع اناك ةنشس54 و73

ةدحو035 ىلع اهلخإدب روثعلإ مت اهششيتفت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ تا˘بور˘ششم˘لإ ن˘˘م
امهميدقت متي نأإ لبق إذه ،ماجحأ’إو عإونأ’إ
عيبو ةزايح ةمهت نع ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ
.ةشصخر نود ةيلوحكلإ تابورششملإ
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جيريرعوب جرب

فطخلاب ةقرسسلإ اسصل
 ةيران ةجإرد لامعتسساب

نم’إ ةسضبق يف
ي˘نا˘ث˘لإ ير˘شضح˘لإ ن˘مأ’إ ح˘لا˘شصم تن˘كم˘˘ت

نيشصخشش فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأ’
ةبيقح ةقرشسب اماق رمعلإ نم يناثلإ دقعلإ يف
ةيلخ بشسحو سسماخلإ دقعلإ يف ةيحشض دي
اهنأإ ةي’ولإ نمأ’ ةماعلإ تاقÓعلإو لاشصت’إ
ماق ثيح ةيرانلإ امهتجإردب اهقيرط اشضرتعإ
و رإرفلاب إذوليل ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لإ ف˘ط˘خ˘ب ا˘م˘هد˘حأإ

ةنشس32 (ن-غ) امهب هبتششملاب رمأ’إ قلعتي

نإ ةيلخلإ تإذ بشسحو ةنشس22 (إ - ب) و
حلاشصم اهب تماق يتلإ ثاحبأ’إو تايرحتلإ
امهب هبتششملإ ةيوه ديدحت نم تنكم نمأ’إ

-غ) :وعدملاب رمأ’إ قلعتي و امهدحأإ فيقوتو
،(إ- ب) يناثلإ هب هبتششملإ نأإ نيح يف (ن
لجأإ نم ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ةدا˘عإإ ة˘شسشسؤو˘م˘ب د˘جإو˘ت˘م
يئاشضق فلم زاجنإإ مت هيلعو ىرخأإ ةيشضق

لامعتشساب فطخلاب ةقرشسلإ ةمهتب امهدشض
(ن -غ) :وعدملإ هبجومب مدق ةيران ةجإرد
ةشسلج ىلع ليحأإ ثيح ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ
 .عإديإإ رمأإ هقح يف ردشص نيأإ يروفلإ لوثملإ
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ةملعلإ ةمكحم سسمأإ موي تردشصأإ

ةنإدإاب يشضقي امكح، فيطشس ةي’وب

تإونشس3 ةبوقعب ةماحلإ ةيدلب سسيئر
اياشضق يف هتعباتم دعب إذفان انجشس

. ةيشضاملإ ةدهعلإ لÓخ داشسف

نيب ام حوإرتت ماكحأإ تردشصأإ امك
قح يف ةءإربلإ و إذفان انجشس نيتنشسلإ

لواقملإ دافت˘شسإ و، ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لإ ي˘قا˘ب
م˘كح˘ب تا˘قر˘ط˘لإ لا˘غ˘ششأا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لإ
ة˘لا˘ح˘لإ ي˘ف ة˘ف˘˘ظو˘˘م إذ˘˘ك و ةءإر˘˘ب˘˘لإ
ةمكحملإ ةئيه تطلشس اميف ،ةيندملإ

يف ذفان نجشس فشصن و ماع ةبوقع
و، رخأإ لواقم و نييفرح نم لك قح
بئان و فظوم قح يف ذفان سسبح ماع
كلذك ذفان سسبح ماع و ةيدلبلاب قباشس
ةريظحب لماع و نيبشساحم قح يف

مكح ةمكحملإ تردشصإ اميف، ةيدلبلإ

قح يف ذاف˘ن˘لإ ة˘فو˘قو˘م ر˘ه˘ششأإ6 ـب

ةهجإو دق و ةيندملإ ةلاحلاب فظوم

تا˘ق˘ف˘شص مإر˘بإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ء’ؤو˘˘ه

تإررحم ر˘يوز˘ت، ع˘ير˘ششت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م

ديد˘ب˘ت و ة˘ف˘ي˘ظو˘لإ لÓ˘غ˘ت˘شسإ، ة˘يرإدإ

ق˘ل˘ع˘ت˘ت دا˘شسف ا˘يا˘شضق و، ما˘ع˘لإ لا˘م˘لإ

قيرطلإ لاغششإ و ورجاب جÓع ةعاقب

.ةماحلإ و ةفشصرلإ نيب

ام˘ي˘ف تشسم˘ت˘لإ د˘ق ة˘با˘ي˘ن˘لإ تنا˘كو

7 ةدمل نجشسلإ ةبوقع طيلشست قبشس

ةيلام ةمإر˘غ و إذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس تإو˘ن˘شس

قح ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م002 ةمي˘ق˘ب

ت’وإد˘˘م˘˘لإ د˘˘ع˘˘ب و ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘˘ئر

˘ما˘كحأ’إ ة˘كح˘˘م˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ترد˘˘شصأإ

. ةروكذملإ

داضسف اياضضق يف هتعباتم دعب

إذفان انجسس تإونسس3ـب فيطسسب ةماحلإ ةيدلب سسيئر ةنإدإإ
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يلإو سسمأإ لوأإ راهن لÓخ فرششأإ

عماج دومحم ديشسلإ وزو يزيت ةي’و

ةينيوكتلإ ةرودلإ حاتتفإ تايلاعف ىلع

عإرذب يلاف دإوب نيوكتلإ زكرم نم

هفإرششإإ سشماه ىلع و . وزو يزيتب

دكإ ةرودلإ هذه حاتتفإ ميشسإرم ىلع

ة˘˘لود˘˘لإ نا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لإ ي˘˘لإو د˘˘˘ي˘˘˘شسلإ

مامتهإ و ةشصاخ ةيانع تلوأإ ةيرئإزجلإ

ريوطت لجإ نم لمعلإ ةلشصإومل ريبك

نيينهملإ ميلعتلإ و نيوكتلإ ةموظنم

قطانم يف سصو˘شصخ˘لا˘ب ا˘هر˘يو˘ط˘ت و

ةقاطبلإ ميعدت لÓخ نم إذه و لظلإ

لوخدلإ ةبشسانمب ةي’ولل ةيجوغإديبلإ

لÓخ ن˘م كلذ و د˘يد˘ج˘لإ ي˘ن˘يو˘كت˘لإ

عاطق يف ةديدج تاشصشصخت جامدإإ
ةحÓفلإ لثم ةموكحلإ جمانرب نمشض
و ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلإ ة˘˘يذ˘˘غأ’إ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص و
هذ˘ه ة˘ج˘مر˘ب ع˘م ة˘فر˘ع˘˘م˘˘لإ دا˘˘شصت˘˘قإ
تإرودلإ فلت˘خ˘م ي˘ف تا˘شصشصخ˘ت˘لإ
تإرودلإ لكب لف˘كت˘لإ و ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لإ
دقو . لظلإ قطانم يف اهنع ةربعملإ
قيشسنتلاب عورف حتف ةبشسانملإ هذهب مت
فإدهتشسإ و ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لإ ة˘كر˘ح˘لإ ع˘م
ىلع افيشضم اهيرغو هتششيعم ىوتشسم
ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لإ ةرود˘لإ ه˘حا˘ت˘ت˘˘فإ سشما˘˘ه

ةرود˘ل ة˘ل˘م˘كم˘˘لإ1202-0202

ذنم تفقوت يتلإو ة˘ي˘شضا˘م˘لإ ير˘ف˘ي˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب مر˘˘شصن˘˘م˘˘لإ سسرا˘˘م
و ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لإ لا˘˘غ˘˘ششأإ نأا˘˘ب - ا˘˘نورو˘˘ك
تاقحلم ةدع حتف ةيغب ةيراج زيهجتلإ

عا˘ط˘ق ر˘يد˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م و. ةد˘˘يد˘˘ج
نإ دكإ يحول ديششر ديشسلإ نيوكتلإ
حتف مت ةنشسلإ هذهل ةينيوكتلإ ةرودلإ

ةديعب قطانم ةدعب ةينيوكت تاقحلم
مإربإإ ربع لظلإ قطانم ةدع يف ةيئان و
و تا˘يد˘ل˘ب˘لإ ع˘م ة˘كإر˘شش تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تإ
سسف˘ن بشسح ة˘ط˘ششا˘ن˘لإ تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ
ةبدتنملإ عورف˘لإ هذ˘ه نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لإ
ةأإرملل ةهجإو˘م˘لإ كل˘ت ا˘شسا˘شسأإ سصخ˘ت
ة˘فد˘ه˘ت˘شسم˘لإ كل˘ت كلذ˘ك و ة˘ي˘ف˘ير˘˘لإ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لإ كير˘˘˘شش
لÓخ مت امك ةيحÓفلإ تاشصشصختلإ

نيوكتلإ يف نيعرف حتف ةنشسلإ هذه
ةنايشص و بيكرت نإديم يف نيينهملإ
و ةيفإر˘غو˘ت˘ف˘لإ ة˘ي˘شسم˘ششلإ تا˘حو˘ل˘لإ

عيشسوت و يلأ’إ مÓعإ’إ ماظن ةنايشص

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لإ ع˘˘م ة˘˘كإر˘˘ششلإ ة˘˘قÓ˘˘ع
تاشصبر˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’إ
عم ةيقافتإ ديشسجت مت امك ةيقيبطت
متتخإ و ةشضايرلإ و بابششلإ ةيريدم
نيوكتلإ يعاطق ةششرو ةي’ولإ يلإو
ةيبرتو يرح˘ب˘لإ د˘ي˘شصلإو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لإ
تا˘شصشصخ˘ت حإر˘ت˘قإ ع˘م تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لإ

ةي’ولإ تاحومطب ىششامتي امب ةديدج
و عا˘ط˘ق˘لإ إذ˘ه ة˘ي˘قر˘ت و ز˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
و ن˘يو˘كت˘لإ عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘يد˘˘م د˘˘كإ . د˘˘ق
يحول ديششر ديشسلإ نيينهملإ ميلعتلإ
فرع ةنشسلإ هذهل نيوكتلإ عاطق نأإ

نهمتمو سصبرت˘م429.21 قاحتلإ

ينهملإ نيوكت˘لإ تا˘شسشسؤو˘م ة˘كب˘ششب
ددجلإ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لإ م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب
 . ينهملإ ميلعتلإ راشسمب نيقحتلملإو

ةيلولا يلاو فارضشإا تحت ترج ةيلمعلا

ةنايسص و بيكرت نإديم يف ينهملإ نيوكتلإ يف نيديدج نيعرف حتف
وزو يزيتب ةيفإرغوتفلإ ةيسسمسشلإ تاحوللإ

و ةيمقر تاحول ةيكذ ةلاقن فتاوه) ةينورتكللا ةزهجألا نم ةربتعم ةيمك بيرهت ةلواحم ءاضضيبلا نيعب يناثلا يرضضحلا نمألا حلاضصم تطبحأا
.ةبرهمو يبنجأا أاضشنم تاذ (ةكرحتم صصارقأا

 يحضصلا رجحلا ةرتف يضضقي ناك

 رئب يف هطوقسس رثإإ فيطسسب ةلات ةيدلبب لجر ةافو
لامشش نشسافيإإ ةلات ةيدلب يدعشسلإ د’وإ رإودب رئب لخإد طقشس لجر ةثج سسمأإ حابشص فيطشس ةي’و لامششب سسإدنعوب ةيندملإ ةيامحلإ ةدحول ةدجنلإ قرف تلششتنإإ

يلإوح قمع ىلع رئبلإ فوج لخإد ءاملإ ةخشضم دقفت ددشصب ناك ،ةنشس74 رمعلإ نم غلبي يذلإ ةيحشضلإ نإاف انيدل ةرفوتملإ تامولعملإ بشسحو ،فيطشس برغ

حلاشصم روشضحب ةعاقوب ىفششتشسمل ثثجلإ ظفح ةحلشصم ىلإإ ةيحشضلإ ةثج لقن متيل، راتمأإ5 نم رثكأإ ءام بوشسنمب رئبلإ يف طقشسيو هنزإوت دقفيل رتم51
حيرشصت بشسح ةيحشضلإ نأإ و ةشصاخ، فيطشس ةي’ول ةيلامششلإ ةقطنملإ ناكشس طشسو ىشس’إ و نزحلاب ةنوحششم ءإوجأإ ةثداحلإ هذه تفلخ دق و، ينطولإ كردلإ
.نيعوبشسأإ ذنم ةعاقوب ىفششتشسمب مايأإ ةدع جÓعلإ هيقلت دعب، هلزنم يف يحشصلإ رجحلإ ةرتف يشضقي ناك ثيح، انوروك سسوريفب اباشصم ناك ةيحشضلإ هلهأإ
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ةيان˘ج ي˘ف م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ن˘ع كلذو
،روزملا لامعتسساو ريوزتلاب قلعتت
ةدحو ريدم ةنادا هيف مت تقو يف اذه
سس» قباسسلا ةتوتلا نيعل تنمسسلا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا لوؤو˘˘˘سسم اذ˘˘˘˘كو «ز
فوقوم سسبح ماعب «خ ب» ةيراجتلا
،ةطلسسلا لÓغتسسا ةمهت نع ذافنلا
ةبتاك «ر ف» ةمهتملا ةئربت مت اميف
ع˘جر˘تو اذ˘ه. ي˘ئا˘سضق˘لا ر˘سضح˘˘م˘˘لا

يف تناكو4102 ةنسس ىلا ةيسضقلا
ر˘˘ه˘˘سشأا ةد˘˘˘ع ذ˘˘˘ن˘˘˘مو ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو
سسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘تلا ة˘فر˘غ تر˘˘مأا د˘˘ق
يليمكت قيقحت ح˘ت˘ف˘ب ة˘ن˘تا˘ب ءا˘سضق
نم ق˘ح ي˘ف ىو˘عد˘لا ه˘جو ءا˘ف˘ت˘ناو
ةيسضقلا يف اقبا˘سس ا˘ه˘ن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا
ماربإا يف ني˘طرو˘ت˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا

تايسصخسش نيب ةهوبسشم تاقفسص
ع˘˘˘ن˘˘˘سصم ن˘˘˘م تارا˘˘˘طاو ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
ليسصا˘ف˘ت ،ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع˘ب تن˘م˘سسلا

4 مد˘ق˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ر˘ئا˘ظ˘ح ع˘يرا˘سشم ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو م˘˘عد را˘˘طإا ي˘˘˘ف بو˘˘˘ط
د˘ي˘ف˘˘ت ىو˘˘كسشب جا˘˘سسنوأا با˘˘ب˘˘سشلا
م˘ه˘ح˘ن˘م تن˘م˘سسلا ع˘ن˘سصم سضفر˘ب
ةداملا هذ˘ه ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘سشم ةر˘سشا˘ب˘م˘˘ل
لك يفو مهنأا مغر ،بوطلا ةعانسصب
نودهاسشي ع˘ن˘سصم˘لا نود˘سصق˘ي ةر˘م
كانه نم جرخت تنمسسلا نم نانطأا

تن˘م˘˘سسإلا سصق˘˘ن ي˘˘ف˘˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
او˘نا˘ك ا˘م سسكع ى˘ل˘ع ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
يلوؤوسسم يريسسم فرط نم هنوقلتي
ةدافتسساو ةيم˘كلا سصق˘ن˘ب ع˘ن˘سصم˘لا

ةهوبسشم قرطب اهنم نيذفان فارطأا
سسÓفإلاب بابسشلا دده ام ،ةهوممو
عنسصملا ىلإا رمتسسملا ددرتلا مامأا
يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا و˘˘˘˘هو ،ىود˘˘˘˘˘ج نود
ةيئاسضقلا تاهجلا هرثإا ىلع ترسشاب
ىلع فوقولل ه˘لÓ˘خ ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ىلإا تلسصوت يتلا ةيسضقلا تايرجم
اهب طروت ليقثلا رايعلا نم ةيسضق

نانطأا نم نوديفتسسي نيلواقم60
ةروز˘م ق˘ئا˘ثو م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ب تن˘˘م˘˘سسلا

ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘بو ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘سشمو
براسضم راعسسأابو ءادوسسلا قوسسلاب
رئاظحل نوكلام مهنأا ة˘ج˘ح˘ب ،ا˘ه˘ي˘ف

ةدام نم ةدافت˘سسÓ˘ل بو˘ط˘لا ع˘ن˘سص
سسي˘˘ئر نأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب تن˘˘˘م˘˘˘سسإلا
تÓيهسست ى˘ط˘عأا د˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةدام نم ةبولطملا تايمكلا حنمل
اذ˘ه ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل تن˘م˘˘سسلا
نم ،جاسسنوأا تاسسسسؤوم نم بناجلا

نأا تفسشك يتلا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ

جارخإا اهمسساب متي يتلا عيراسشملا
ىلع اهل دوجو ل تنمسسلا نانطأا
رو˘˘سصلا نأا م˘˘˘كح˘˘˘ب ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا
لكل ةقباطتم عيراسشم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
ةيسضقلا حتف مت نيأا اذه ،نيلواقملا

ايلعلا ةمكحملا سضفر دعب ديدج نم
ثيح ،قباسس تقو يف مدقملا نعطلل
يف ةطروتم˘لا فار˘طألا تي˘عد˘ت˘سسا
سسب˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘تو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

.ةسسلجلا دعب ةرسشابم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2716ددعلا0202 ربمسسيد22 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

ةنتأبب ةهوبصشم قرطب أهنم نأنطأا جارخإا يف مهطروتل

نيرشضحمل ذافنلا فوقومو ذفانلا نيب سسبح ماعو تاونشس30 نيب ماكحأا
نيلواقمو قباشسلا ةتوتلا نيع تنمشسإلا ةدحو ريدمو نييئاشضق
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ة˘ي˘م˘ك سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص تط˘قا˘سست

تر˘م˘ت˘سسا را˘ط˘˘مألا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

بر˘˘سست ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م، تا˘˘˘عا˘˘˘سسل

ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘حوألا

مسساب ةفورعملا يدومح سشورمحب

ل˘ت˘ك را˘ط˘مألا تفر˘ج ا˘مد˘ع˘ب ي˘لا˘ف

ةدكيكسس ةنيدم لخدم قلغيل ةينيط

ةيام˘ح˘لا˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘سسلا ى˘لإا ع˘فد ا˘م،

ةنيدملا بلق نع ةلزعلا كفل ةيندملا

ةمسصاعب قيلي ل نزحم رظنم يف

ن˘˘ع را˘˘˘ط˘˘˘مألا تف˘˘˘سشك و ،زا˘˘˘غ˘˘˘لا

ةمسصاع اهسشيعت يتلا ةثراكلا مجح

ىلإا عراوسشلا تلوحت امدعب ةيلولا
نع تلؤواسست حرطي ام وهو نايدو
نم ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ع˘يرا˘سشم ىود˘ج
،رييÓملا تمهتلإا يتلا ،تاناسضيفلا

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تÓ˘˘م˘˘ح با˘˘ي˘˘غ اذ˘˘كو
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلاو
ئراوطلا هذه لثمل ابسسحت ،ةيلحملا
،ةريزغلا راطمألا هايم ترمغ امك،
ةيلولا ةمسصاع ىلع تطقاسست يتلا

توأا02 يح رارغ ىلع ءايحأا ةدع ،

توأا02 تارمم يح، بيدلا جرم
داد˘سسنا بب˘سسب ة˘˘مر˘˘كو˘˘ب ى˘˘سسي˘˘ع،
خا˘˘سسولا م˘˘˘كار˘˘˘تو تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا

داد˘˘˘˘سسنإا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سضع˘˘˘˘م نأا تفÓ˘˘˘˘لاو

فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘قو ،تا˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا
ءا˘ي˘حأاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘سصلا
لكاسشملا رثكأا نم تتاب ، ةنيدملا
ا˘م˘ل˘ك ن˘يد˘˘كي˘˘كسسلا ق˘˘هر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ا˘مأا را˘ط˘مألا ن˘م تار˘ط˘ق تط˘˘ق˘˘سس
ثدحف ةرورعزوب ةديدجلا ةنيدملا

قيرط تأÓتما ةلفلف يفو، جرح لو
ر˘˘يذ˘˘ح˘˘ت م˘˘تو ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب كراد نا˘˘˘ج
ةلفلف قيرط لامعتسسا نم نيقئاسسلا

ةرداق ةمخ˘سض كر˘ب˘ل تلو˘ح˘ت ا˘ه˘نأل
ويران˘ي˘سس ،تارا˘ي˘سسلا عÓ˘ت˘با ى˘ل˘ع
راطمألا طقاسست دنع ةرم لك رركتي
ديدج˘لا ن˘كل ةد˘كي˘كسس ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
ىلع لاحولا ةرطيسس وه ةرملا هذه

دوجو ببسسب ةنيدملا ءايحا و لخادم
يتلا ةيهتنملا ريغ عيراسشملا ماكر
لا˘حولا م˘سسر˘ت˘ل ها˘ي˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ج
ةيلولا ةمسصاع نع ةيثراك ةروسص
و نينطاوملا و لقنلا ةكرح تقاعإا و
عفد ام ،ذيمÓتلا ىلع ارطخ تلكسش
ئراط عامتجا دقع ىلإا ةيلولا يلاو
ءارد˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘لÓ˘˘خ ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا
ىلإا مهاعدو نيينعم˘لا ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
نامسضل ةلجاع ةطخ عسضوو لخدتلا
حلاسصم نأا اميسس عسضولا اذه رركت
اذ˘˘ه نأا تد˘˘كأا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘سصرألا
ا˘ج˘ل˘ث˘مو ار˘ط˘م˘م نو˘كي˘سس ءا˘˘ت˘˘سشلا

.ةربتعم طقاسستلا ةيمك نوكتسسو

أئرأط أعأمتجا تدقع ةيئلولا تأطلصسلا/ةدكيكصس

اهئايحأا لزعت و ةنيدملا لخادم دشست لاحوألا
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نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ف˘˘سشك
ة˘يلو˘ب تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ي˘ع˘جر˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا نأا، ة˘م˘لا˘ق

دق ، ةملاقب لفطلاو مألا91 ديفوكل
ةزهجألا نم ةعومجمب هميعدت مت
ة˘جا˘ح˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا نا˘ك ة˘ي˘ب˘ط˘لا

عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ظ ي˘˘ف ، ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘سسا˘˘˘م
طسسو انوروك سسوريفب تاباسصإلا
ةزهجأا اهسسأار ىلعو ، ةيلولا ناكسس

معدت ثي˘ح ي˘عا˘ن˘ط˘سصلا سسف˘ن˘ت˘لا

51و ، ةزهجأا ةثÓث نم ىفسشتسسملا

ةفاسضإلاب ، نيجسسكألا عيمجت زاهج

ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ةز˘ه˘جأا01ىلإا

ة˘˘ب˘˘سسن سسا˘˘ي˘˘˘ق زا˘˘˘ه˘˘˘ج001و،

ةزهجأا01و ، مدلا يف نيجسسكألا

زاهج08و ، ينورتكللا نقحلا عفد

كيهان ، يرتيموناملا طغسضلا سسايق

ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع

لئاسسو ةياقولا تلدبو تامامكلاك

ةملاق ةيلو نأا ةراسشإÓل ، ميقعتلا
اسصقن ةريخألا عيباسسألا لÓخ تفرع
سسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ىسضرملا ددع ببسسب يعانطسصلا
سشا˘ع˘˘نإلا م˘˘سسق ي˘˘ف ن˘˘يدو˘˘جو˘˘م˘˘لا

ىفسشتسسم˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ

، لفطلاو مألا91 ديفوكل يعجرملا
ىسضرملا ددع ىسضرملا حبسصأا نيأا
سسفن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘ل ة˘جا˘ح˘ب م˘ه ن˘يذ˘لا
ةز˘ه˘جألا ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصلا
ام وهو ، سشاعنإلا مسسقب ةدوجوملا

ءاد˘ن˘ب ه˘جو˘ت˘ي ءا˘˘ب˘˘طألا د˘˘حأا ل˘˘ع˘˘ج
عر˘ب˘ت˘لا˘ب ءا˘ير˘ثألا ة˘يلو˘˘لا نا˘˘كسسل
ي˘عا˘ن˘ط˘˘سصلا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا˘˘ب
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ى˘سضر˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل
ةجرح م˘ه˘ت˘لا˘حو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
مل ءاد˘ن˘لا اذ˘ه نأا لإا ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ةسساملا ةجاحلل ارظنو ، ابواجت ىقلي
سسلجملا لفكت ةزهجألا هذه لثمل
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو ي˘˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
ةي˘ناز˘ي˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا
 .ةيلولا

ةملأق

 يعانطشصإلا سسفنتلا ةزهجأاب «لفطلاو مألا»91 ديفوك يعجرملا ىفششتشسملا معد

لكب رمألا قلعتيو ةيصضقلا يف نيلوأقم اذكو «ع ب» ىعدي يئأصضق رصضحم ةنادإأب ،ةنتأب ءأصضق سسلجمب تأيأنجلا ةمكحم ،لولا سسمأا ،تصضق
نيرخأا نيلوأقم قح يف ذفأن نجصس مأع هتدم رخأا مكح ىلإا ةفأصضإلأب ،ةصسلجلا نم عاديإلاو ،اذفأن أنجصس تاونصس30 ـب «م ـه» و «ن ا» نم

 .نارخألا مه ةصسلجلا دعب ةرصشأبم سسبحلا أمهعاديإا مت نيذلا «ا ج«و «ت ا» نيوعدملا

مأكحإأب ةأأبخم «ةلطز» ةحيفصص82 زجح
 رئأجصس بلع لخاد

ةشصتخم ةيلود ةكبششب ةحاطإلا
سسنوت نيب تاردخملا جيورت يف

رئازجلاو
ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘جألا تن˘˘كم˘˘ت
ةيلود ةكبسش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘ي˘ن˘ثلا سسمأا ن˘ير˘سصق˘لا˘ب
ةثÓث اهنيب ن˘م تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م
.ةيسسنوت مÓعإا لئاسسو هنع تفسشك امبسسح نييرئازج
ينطولا سسرحلل سشيتفتلاو ثاحبألا ةقرف تنكمت دقف
ىوتسسم ىلع ماقزوب قرطلا قرتفمب سسمأا يسسنوتلا

ةحاطإلا نم ن˘ير˘سصق˘لا˘ب31 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
نيب طسشنت تاردخملا جيورت يف ةسصتخم ةكبسشب
ة˘ثÓ˘ث دار˘فأا ة˘سسم˘خ ن˘م نو˘˘كت˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو سسنو˘˘ت

سسرح نوع مهنيب ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ي˘سسنو˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
دقف ردسصملا تاذ بسسحو.سصحفلا ةنيدم نم ردحني

«ةلطزلا «نم ةحيفسص82 زجح نع ةيلمعلا ترفسسأا
نتم ىلع رئاجسس بلع لخد ماكحإاب اهؤوافخإا مت ناك
ليوحت دعبو.ةيمار˘جإلا ة˘با˘سصع˘لا كل˘م ى˘ل˘ع ةرا˘ي˘سس
سصاسصتخإلا ميلقإا ةيمومعلا ةباينلا ىلع نيفوقوملا
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا م˘ه˘عاد˘يإاو م˘ه˘ب ظا˘ف˘˘ت˘˘حلا˘˘ب تنذأا

هذه رد˘سصم لو˘ح ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسإل
YÉO∫ GCe«ø.اهتهجوو مومسسلا

لوألا سسمأا ةليل تذفن أهرخآا

ةرايشس31 ةقرشس
ةنتابب فشصن و رهشش فرظ يف

31 ةقرسس ،ةنتاب ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘سس
قطانملا ديدع ربع ةنتاب ةيلو ىوتسسم ىلع ةرايسس
تفدهتسسا ،فسصنو رهسش فرظ يف كلذو ،تايدلبلابو
ماما اهباحسصا فرط نم اهنكر دعب ،تابكرملا هذه هيف
يلاوملا موي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ي˘ف اوؤو˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،م˘ه˘تا˘ن˘كسس
ىدل ىواكسش نوعدوي مهتلعج يذلا رملا ،اهئافتخاب
يف اقيقحت ترسشاب يتلا ةسصتخملا ةينملا حلاسصملا
نأاو اسصوسصخ ،اهيف نيطروتملا نع فسشكلل ،ةيسضقلا
ةيسضرف حجري ام «ياوباتسس» عون نم تابكرملا بلغأا

تابكرملا نم عونلا اذه ةقرسس سصتخت ةكبسش دوجو
ه˘ن˘ع ر˘ف˘سست˘سس ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع
دح عسضوو نيلعافلاب ةحاطلاو ةرسشابملا تاقيقحتلا
نيذلا اميسس نينطاوملا فواخم ديازت مامأا ،مهطاسشنل
تايلمع ا˘ه˘لا˘ط˘ت نأا ن˘م ا˘جرا˘خ م˘ه˘تارا˘ي˘سس نو˘ن˘كر˘ي
ةنوآلا يف اعافترا تفرع يتلاو ،ةرركتملا ةقرسسلا
اهكي˘كف˘ت ى˘لا ى˘ع˘سست تا˘با˘سصع فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘خألا

T°ƒT°É¿.ì.رايغ عطق اهعيبو

سسولهم سصرق009 زجح
ةنتابب ايئاشضق قوبشسم ةزوحب

ةقرف رسصانع اهيلع تلسصحت ةدكؤوم تامولعم تنكم
نمأاب تاردخم˘لا˘ب عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘كم
سصارقألا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو
غلبي ،ايئاسضق قوبسسم سصخسش ةزوحب تناك ةسسولهملا

ريفاسصعلا نويع ةيرقب كلذو ،ةنسس72 رمعلا نم

009 ىلع هتزوحب رثع ثيح ،ةنتاب ةيلول ةعباتلا

ناك غل˘م051 نيلباقير˘ب عو˘ن ن˘م سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
ةباينلا مامأا هميدقت متي نا لبق اذه ،اهجيورت ددسصب
T°ƒT°É¿.ì.ةيلحملا

يقاوبلا مأا

نوركف نيعب اقنشش باشش راحتنإا
اقنسش هتايحل دح عسضو ىلع باسش سسمأا حابسص مدقأا

نإاف يقاوبلا مأا ةيلول ةيندملا ةيامحلا رداسصم بسسحو
ةثج لقن لجأل تلخدت دق نوركف نيعب اهحلاسصم

اقلعم ةدماه ةثج هيلع رثع ةنسس82 (ن.ع) موحرملا
ناكملاب ين˘كسس لز˘ن˘م˘ب ة˘فر˘غ ل˘خاد ل˘ب˘ح ة˘ط˘سساو˘ب
لقن متيل نوركف نيع ةيدلب ةيفاعوب يح ىمسسملا
نيع ىفسشتسسمب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘ث˘ج˘لا
اقيقحت ةسصتخملا نملا حلاسصم ترسشاب اميف نوركف
دح عسضو ىلع ةيحسضلا مدقأا عفاودو بابسسأا ةفرعمل
GCMªó RgÉQ.هتايحل
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نيحÓفلأ عيمج نأأ ردسصملأ دكأأ امك
حÓف يأأ قبتي ملو مهتاقحتسسم أوقلت
اهريفوت م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘لو˘ي˘سسلأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةلاكولأ ريدم تاقÓع لسضفب كنبلل
ن˘م ىر˘خأأ ت’ا˘كو ع˘م ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

، ةلويسسلأ ىلع رفوتت ةي’ولأ جراخ
جرا˘خ ن˘م ة˘لو˘ي˘˘سسلأ بل˘˘ج م˘˘ت ن˘˘يأأ

أرايلم08 نم رثكأأ ديدسست و ةي’ولأ
ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ نأو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م
مسسوم ةرتف يهو نيحÓفلل ربمتبسس
ة˘عا˘سس ر˘خآأ تف˘قو ثي˘ح. دا˘˘سصح˘˘لأ
ردب ةي˘كن˘ب˘لأ ة˘لا˘كو˘لا˘ب لوأ’أ سسمأأ
ة˘مزأأ نأأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو ، ة˘˘فد˘˘سص را˘˘سشسش
ر˘ي˘غ ة˘لا˘كو˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلأ

يتلأ ريبأوطلأ رهاظم نأأ و ةدوجوم
يلأوح ذنم نوحÓفلأ اهلكسشي ناك

، ةدوجوم دعت ملو تفتخأ رهسشأأ5
رظتني حÓف يأأ دجن مل اننأأ ليلدب
نيبت ، راسسفتسس’أ دعبو ، ةلاكولاب
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب ة˘لا˘كو نأأ
نم تنكمت راسشسش ةر˘ئأد˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘لأ
اهيدل ةلو˘ي˘سسلأ ة˘مزأأ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأ
عم ةلاكو˘لأ ر˘يد˘م تا˘قÓ˘ع ل˘سضف˘ب
، ةرواجم تاي’و يف ىرخأأ ت’اكو
ي˘ت˘لأ ت’ا˘كو˘لأ هذ˘ه تم˘˘عد ثي˘˘ح
كنب ةلويسسلأ يف سضئاف ىلع زوحت
ىلع ءاسضقلأ لهسس امم راسشسشب ردب

، يسسايق فرظ يف ةلويسسلأ ةمزأأ
تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ ر˘˘كذو ، ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
اهتدهسش يتلأ ةمزأ’اب فرعي عيمجلأ

سصق˘˘ن ثي˘˘ح ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘ي’و
راسشسش ةلاكو تناك ثيح ، ةلويسسلأ
سضفر ببسسب كلذ نم ررسضتم ربكأأ

ديوزت ره˘سشأأ5 ذنم رئأز˘ج˘لأ كن˘ب
ةدع مغر ةبولطملأ غلابملاب ةلاكولأ

كنبلل ته˘جو تا˘ب˘ل˘طو تÓ˘سسأر˘م
كنبلأ ديوزت مدعل أرظنو ، يزكرملأ
ةينعملأ تاهجلأ لبق نم ةلويسسلاب
رهسش يف رومأ’أ تمزأات ، ةيسصولأ

كن˘ب˘لأ ح˘˘ب˘˘سصأأ و ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ نأو˘˘ج

ني˘حÓ˘ف˘لأ ن˘م تأر˘سشع˘لا˘ب ا˘ظ˘ت˘كم
، ةلويسسلأ روسضح راظتنأ يف ايموي
مهعم ةريثك لكاسشم يف ببسست امم
ى˘لإأ ة˘لا˘كو˘˘لأ و˘˘لوؤو˘˘سسم أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي˘˘ل ،
ةيوهجلأ و ةماعلأ ةيريدملأ ةلسسأرم
نكل ، اهلخدت بلطل عسضولأ لوح
مقي ملو ، اهلاح ىلع رومأ’أ تيقب
راسشسشب ةلاكولأ ديوزتب رئأزجلأ كنب
نئابزلأ فرط نم ةبولطملأ غلابملاب
ر˘يد˘م أا˘ج˘ل ، ر˘ب˘˘سصلأ دا˘˘ف˘˘ن د˘˘ع˘˘بو ،
ةدجنلأ بلط ىلإأ ةيل˘ح˘م˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ

كل˘م˘ت ة˘ي’و˘لأ جرا˘خ ت’ا˘كو ن˘˘م
م˘ت ثي˘ح ، ة˘لو˘ي˘˘سسلأ ي˘˘ف سضئا˘˘ف˘˘لأ
تأر˘سشع˘˘ب را˘˘سشسشب كن˘˘ب˘˘لأ د˘˘يوز˘˘ت

ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأ م˘ت ن˘يأأ ، ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لأ
نيذلأ نيحÓفلأ تاقحتسسم ةلكسشم

نم لقأأ يف أرايلم08 نم ديزأأ أوقلت
دنجت دعب كلذو ةلاكولأ نم نيرهسش
اهريدم و ة˘لا˘كو˘لأ ي˘ف˘ظو˘م ع˘ي˘م˘ج
ىد˘˘ل ة˘˘لو˘˘ي˘˘˘سسلأ ل˘˘˘كسشم ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’
ة˘مزأأ ءا˘ه˘˘ت˘˘نأ د˘˘ع˘˘بو ، ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
تابلط˘ب كن˘ب˘لأ ل˘ف˘كت ، ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
ر˘فو˘ت دود˘ح ي˘ف ن˘ير˘خآ’أ ن˘ئا˘˘بز˘˘لأ
نونومم ء’ؤوه نيب نمو ، ةلويسسلأ
بلط دق ناك ، ةيبونجلأ ةقطنملاب
نم رث˘كأأ ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م بح˘سس
دعبو هنأأ ردسصملأ ركذ نيأأ ، رهسش
دوجوو يداع لكسشب ةلويسسلأ رفوت
اقبط مه˘لأو˘مأأ م˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت سضئا˘ف˘لأ
رخآأ ـل كنبلاب نئابز ركذو نوناقلل
تهتنأ ة˘لو˘ي˘سسلأ ة˘ل˘كسشم نأأ ة˘عا˘سس
سسكع ر˘ه˘سشأأ ذ˘ن˘م ة˘لا˘˘كو˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب
كنبلأ ةروسص نأأو ، ىرخأأ ت’اكو
ديدجلأ ريدملأ نييعت ذنم ةسصاخو
تنسسحت يسضاملأ يفناج رهسش لÓخ
نئابزلأ نم ريثكلأ ةدوع ليلدب أريثك
تأونسسلأ يف ةلاكولأ أورداغ نيذلأ
ر˘يد˘˘م˘˘لأ نأأ ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ، ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ
لكاسشم لح ىل˘ع ر˘ه˘سسي ا˘ي˘سصخ˘سش
ل˘ك ي˘ف م˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ و ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأ
يتلأ تامدخلأ نأأ ىتح و تاقوأ’أ
تروط˘ت ة˘ي˘كن˘ب˘لأ ة˘لا˘كو˘لا˘ب مد˘ق˘ت
.  أريثك تنسسحتو
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ةعباتلأ تآا˘سشن˘م˘لأ د˘يد˘ع م˘ل˘ت˘سست˘سس
ي˘ف ة˘سضا˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل

ةنسس نم لوأ’أ يسسأدسسلأ نوسضغ

ةيرأدإ’أ ةعطاقملأ نم لكب1202
ةنيطنسسق ي˘ت˘يد˘ل˘بو ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
ةيريدم نم ردسصم دكأأو ،بورخلأو
قلعتي رمأ’أ نأاب ، ةسضايرلأو بابسشلأ
ةسسرامملأ ةيقرتل ةهجوم تآاسشنمب
ي˘˘ف قر˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘عدو ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ
ةيسضايرلأ ديعأو˘م˘ل˘ل تأر˘ي˘سضح˘ت˘لأ
تاطاسشنلأ أذكو ةيراقلأو ةينطولأ

فلت˘خ˘مو ة˘يو˘بر˘ت˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
.هيفرتلأو ةيسضايرلأ ت’دابتلأ

راطإ’أ أذه يف سصيسصخت مت دقو

1,5 ةميقب يلامجإأ يمومع رامثتسسأ
رهسش اهمÓتسسأ راظتنأ يف جد رايلم
أذه يف ززعت˘ت˘سسو ل˘ب˘ق˘م˘لأ ي˘ف˘نا˘ج
ي˘ل˘ع ة˘يرأدإ’أ ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لأ را˘˘طإ’أ

مدقلأ ةركل ديد˘ج بع˘ل˘م˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م

طاسسبب ف’آأ3 ـل هتاجردم عسستت
و ر˘ي˘خأ’أ ل˘ي˘ج˘لأ ن˘م ي˘عا˘ن˘˘ط˘˘سصأ

ه˘˘جو˘˘م ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأأ ف˘˘˘سصن ح˘˘˘ب˘˘˘سسم
فلتخمل ةبخنلأ يحا˘ب˘سس ر˘ي˘سضح˘ت˘ل
ن˘ي˘كم˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘مو ،تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لأ ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ
و ةيوبرتلأ و ةيعامتج’أ تاطاسشنلأ
ميظنت يف أذك و ت’دابتلأ و هيفرتلأ
تأرهاظتلأ فلتخم و تانا˘جر˘ه˘م˘لأ
،ةيوع˘م˘ج˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ و ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ

نويلم043 ـب يلام فÓغ سصسصخ

با˘˘ب˘˘سش رود (4) ع˘˘برأأ زا˘˘ج˘˘نإ’ جد

يلعب81 مقر ة˘يرأو˘ج˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب
تأذ هيلإأ تراسشأأ ام بسسح يلجنم
هذه عيمج نأاب ةحسضوم ةلوؤوسسملأ
يف مدقت ةبسسن تغلب دق تآاسشنملأ

،ةئاملاب04 ب رد˘ق˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأ’أ
أذه نم لك لاغسشأأ ةريتو فرعتو

يبملوأ’أ فسصن حبسسملأ و بعلملأ
ي˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م˘ب ن˘يز˘ج˘ن˘˘م˘˘لأ

و06 نيب ام حوأرتي امدقت يلجنم

نأأ امك ،يلأوتلأ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
ابلطت دق نييسضايرلأ نيلكيهلأ نيذه

239 ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ي˘لا˘م˘جإأ ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
زاجنإأ لاغسشأأ تغلب امك ،جد نويلم
ي˘ئا˘م˘لأ بكر˘م˘لا˘ب با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل تي˘˘ب
ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب د˘ي˘سسم يد˘ي˘˘سسب

سصسصخ د˘قو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب06 ة˘ب˘سسن

66 ةميقب يمومع رامثتسسأ اهلجأ’
نو˘سضغ ي˘ف م˘ل˘ت˘سست˘سس جد نو˘ي˘ل˘˘م
.لبقملأ فايطسص’أ مسسوم
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رأديسسوك ةينطولأ ةسسسسؤوملأ تررق
لب˘ج ق˘ف˘ن ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ
دعي يذلأ ةنيطنسسق ةي’وب سشحولأ

˘-قر˘سش را˘ي˘سسلأ ق˘ير˘ط˘لأ ن˘م أءز˘˘ج
يف يئز˘ج را˘ي˘ه˘ن’ سضر˘ع˘تو بر˘غ

ة˘سصا˘˘خ ة˘˘سسأرد4102 ي˘ف˘˘نا˘˘ج
رييسست ل˘سضفأأ ل˘جأأ ن˘م ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب
أر˘ط˘خ ل˘كسشت ي˘ت˘لأ ة˘سشرو˘لأ هذ˘ه˘ل
.لامعلل ةبسسنلاب

ةيل˘م˘ع نأا˘ب رد˘سصم˘لأ تأذ ح˘سضوأأو
قيرطلأ نم ءزجلأ أذه ليهأات ةداعإأ
اهقÓطإأ مت يتلأ برغ-قرسش رايسسلأ

مل أر˘ه˘سش42 لا˘جآا˘ب7102 ةنسس
تأذ با˘ب˘سسأأ ةد˘ع˘ل د˘ع˘ب ل˘م˘كت˘˘سست

دقعتب سصوسصخلأ هجو ىلع ةلسص
أرا˘ط˘خأأ ل˘كسشت ي˘ت˘˘لأ سسيرا˘˘سضت˘˘لأ

ثيح ة˘ل˘ما˘ع˘لأ د˘ي˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةسسأرد دأدعإأ يرورسضلأ نم حبسصأأ

م˘عدو ن˘ي˘مأا˘ت˘ب ح˘م˘سست˘سس ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
ىلإأ ردسصملأ سسفن راسشأأ و ،ةسشرولأ

زواجتي مل لاغسشأ’أ مدقت لدعم نأأ

مت هنأأ ىلإأ اتف’ ،ةئاملاب51 ةبسسن
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘سضو أر˘˘˘خؤو˘˘˘م
نيمأات لوح روحمتي ““يلاجعتسسأ““
و ةيامحلل ريبأدت لÓخ نم عقأوملأ
ةسسسسؤوم فرط نم ينقتلأ لخدتلأ

عيرسست لجأأ نم كلذ و رأديسسوك
ة˘ي˘ل˘م˘ع زا˘ج˘نإأ م˘˘ت د˘˘قو ،لا˘˘غ˘˘سشأ’أ
و ةينقتلأ ليقأرعلل ةعسسأو سصيخسشت
نمسض ةحورطملأ ةيعيبطلأ قئأوعلأ
ةلسسلسس نع رفسسأأ ام وه و ةسشرولأ

اهعاب˘تإأ ن˘ي˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘م

يأأ يدا˘˘ف˘˘ت و لا˘˘غ˘˘سشأ’أ ع˘˘ير˘˘سست˘˘˘ل

˘ما˘ي˘ق˘لأ م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م ثدأو˘ح

قفو ةسشرولأ هذه نمسض لاغسشأ’اب

نم اقح’ ا˘ه˘ط˘ب˘سض م˘ت˘ي˘سس ة˘ما˘نزر

و رأديسسوك ةسسسسؤوم يينقت فرط

را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’أ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ

يف ةحرتقملأ لولحلأ و تاظفحتلأ

م˘ت ي˘ت˘لأ ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘سسأرد را˘˘طإأ

.اهدأدعإأ
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ارايلم08 نم رثكأا ددسسي راسشسشب ةحÓفلا كنب
ةلويسسلا ةمزأا ىلع يسضقي و نيحÓفلا تاقحتسسم

نم ديزأإ طبر عم ةإزإوملاب / شسإرهأإ قوسسكنبلل ةنسسحلإ ةروسصلإ ديعي اهروطت و تامدخلإ يف ريبك نسسحت / ةلسشنخ
  يعيبطلإ زاغلإ ةكبسشب لزنم0001

نوبلاطي ةدهسشوب ةتسشم ناكسس
 ءاملاو ءابرهكلاو زاغلا نم مهبيسصنب
سسيردإأ د’وأأ ةيدلبب ةدهسشوب ةتسشم ناكسس بلاط
تافتل’اب ةيلحملأ تاطلسسلأ سسأرهأأ قوسس ةي’و
متي مل يتلأ مهبلا˘ط˘مو تلا˘ط ي˘ت˘لأ م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘لإأ
نم ، ةميركلأ ةايحلأ تايرورسضب قلعتت و اهتيبلت
هذه ونطاق قلطأأو ،ءاملأو ءابرهكلأ و يعيبطلأ زاغلأ
ءأد˘ن ءا˘ت˘سشلأ ل˘سصف ي˘ف ة˘سصا˘خ ةدرا˘ب˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لأ
برغتسسأو ،ةيدلبلأ يلوؤوسسم ىلإأ لسصي هلع ةثاغتسسأ
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لأ سشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ نا˘˘كسسلأ

قطانمل ةهجوملأ ةيمنتلأ جمأرب ةفاك نم اهئانثتسسأو
نم مهب ةطيحملأ ىرقلأ لك تدافتسسأ ثيح ، لظلأ

و زاغلأ و ءابرهكلأ لاسصيإاب ةقلعتملأ جمأربلأ فلتخم
و دأولأ سسأر لثم اهريغ و تاقرطلأ ديبعت و ءاملأ
و ليأونلأ ةبعسش و يلع د’وأأو ةعراسشملأ و نسسملأ

ىلع ثيغتسست يتلأ ةدهسشوب ةتسشم ىدع ام ، اهريغ
ىلإأ ةيلحملأ تاطلسسلأ ىلإأ اهتوسص لسصي نأأ لمأأ
قوسس ةي’و تاطلسس سسيمخلأ  موي تفرسشأأ كلذ

’زنم3401 هعومجم ام طبر ةيلمع ىلع سسأرهأأ
يتاسشملأ ديدع ربع كلذو يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشب
ة˘˘حر˘˘ف ط˘˘سسو ة˘˘ي’و˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ظ˘˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘مو
مسسو˘م ع˘م تن˘مأز˘ت ا˘ه˘نأأو ا˘م˘ي˘سس ’ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ

023 طبرب رمأ’أ قلعتيو .جولثلأو راطمأ’أ طقاسست

نكسس102و (ةيرورعزلأ) ةسسات مامح عمجمب ’زنم

(سسأرهأأ قوسس) ةسشيع جفب ’زنم07و لحكل دأوب

251و (نÓيو) ةنيدركو ةرورعزوب يتتسشمب002و

فيرسشلأ حأرمب001و (سسيردإأ د’وأأ) يلع د’وأاب
عومجم طبر لاغسشأأ تبلطت دقو .سشوروأدم ةيدلبب
ردقي ايلام افÓغ ةيويحلأ ةداملأ هذهب تانكسسلأ هذه

عيزوت ةكبسش دم نع Óسضف جد نويلم991 ب

ءابرهكلأ عيزوت زايتمإأ ريدم بسسح ملك96 لوطب
ذنم مت هنأأ فاسضأأو. دوغزب رهاطلأ ةي’ولاب زاغلأو

زاغ˘لا˘ب لز˘ن˘م ف’آأ8 ط˘˘بر0202 ةنسس عل˘ط˘م
““يراجلأ ربمسسيد ةياهن““ لبق متيسس اميف يعيبطلأ

ءا˘قرز˘لأ ة˘ير˘ق˘لأو ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج˘˘لأ ل˘˘با˘˘ق ي˘˘تا˘˘سشم ط˘˘بر
ى˘سسو˘م ي˘سسو (ةدأد˘ح˘ل) ة˘˘ل˘˘ي˘˘مر˘˘لأو (ة˘˘سشنا˘˘ن˘˘ح˘˘ل)
سسيردإأ د’وأأ ةيدلبب نسسملو عراسشملو (ةبوقأرلأ)
سش.أ .يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشب

تإرايهناب نيددهم إوحبسصأإ امدعب /ةنيطنسسق
ةريبكلإ تاققسشتلإ ءإرج مهلزانم

انكسسم05 تارامع ناكسس
نوثيغتسسي فسسوي دوغيزب

دوغيز ةيدلبب ،انكسسم05 يح تأرامع ناكسس ربع
رطخ نم ديدسشلأ مهقلق نع ةنيطنسسق ةي’و فسسوي
تاققسشت روهظ دعب ،مهنكاسسمو مهتأرامع رايهنأ

ءأرج ،ةيلخأدلأ اهنأرد˘جو ا˘ه˘تا˘ه˘جأو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةدكيكسس ةي’و تبرسض يتلأ ةريخأ’أ ةيسضرأ’أ ةزهلأ

ربتعت يتلأ نايزوب نيع ةقطنم ةسصاخو اهرواج ام و
دوغيز نم اي˘فأر˘غ˘ج أد˘ج ة˘ب˘ير˘ق ي˘هو ةز˘ه˘لأ ز˘كر˘م
داجيإأو لجاعلأ لخدتلاب ناكسسلأ بلاط دقو ،فسسوي

رو˘ه˘ظ ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لأ ،ة˘ل˘كسشم˘لأ هذ˘ه˘ل لو˘ل˘˘ح
تد˘ها˘سش د˘قو ،ة˘سشه˘لأ م˘ه˘تأرا˘م˘˘ع ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ق˘˘سشت
ةيسضرأأ ىلع مهبسسح اهعوقول ،ةزهلأ لبق تاققسشت
يفو ،امقافت يعيبطلأ ثدحلأ أذه اهدأز دقو ،ةقلزنم
ة˘ن˘طا˘ق˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ تأر˘سشع تسضق قا˘ي˘سسلأ سسف˘ن

““مÓ˘سسلأ““ د˘ج˘سسم بر˘ق ،ا˘ن˘˘كسسم05 تأرام˘ع˘ب
يف ةليل  ةنيطنسسق ةي’و ،فسسوي دوغيز ةيدلبب
تاعدسصتلأ ببسسب ،اهتانكسس رايهنأ نم افوخ ،ءأرعلأ
نوكتسشملأ ،تايابنلأ نأردج اهتفرع يتلأ ةريبكلأ
را˘ي˘ه˘نأ ة˘فا˘خ˘م ،ءأر˘ع˘لأ ي˘ف م˘ه˘ت˘ل˘ي˘ل أو˘سضق ن˘يذ˘˘لأ

ةررسضتملأ نم مهنم ةلئاع52 نأأ أودكأأ ،مهنكاسسم
أوماق دق أوناك ،تأونسس ذنم ةريبك ةفسصب مهنكاسسم
نأأ ريغ ،ىرخأأ ةزه ةفاخم تاققسشتلأ كلت حÓسصإاب
نأأ نودكأاتي مهت˘ل˘ع˘ج ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ ةر˘ي˘ب˘كلأ رأر˘سضأ’أ

لاح يف ،مهسسوؤور قوف رايهن’اب ةددهم مهتأرامع
نيمويلأ لÓخ أوأاجافت اميف ،ةوق رثكأأ ةزه ثودح
ىوتسسم ىلع تاعدسصتلأ م˘ج˘ح ةدا˘يز˘ب ،ن˘ي˘طرا˘ف˘لأ
نأأ ةسصاخ ،مهءايتسسأو مهفوخت راثأأ ام وهو ،فرغلأ
.مهل لح داجيإ’ لخدتت مل ةيدلبلأ حلاسصملأ

زاكعوب لامج

اهيف ققحت يتلإ ةيسضقلاب كنبلل ةقÓع ’ هنأإ ةلسشنخ ةي’و بونج ملك05 راسشسش ةرئإد ةلاكو ةيفيرلإ ةيمنتلإو ةحÓفلإ كنب نم يمسسر ردسصم دكأإ
وهو رهسش نم رثكأإ ذنم غلبملإ بحسس بلط نومملإ نأإ ةدكؤوم ، مايأإ ذنم نومم ةزوحب رييÓم6  براقي ام اهزجح دعب ةلسشنخب ينطولإ كردلإ حلاسصم

..نوناقلل اقبط ، هبلط يذلإ يلاملإ غلبملإ ىلع لسصح كنبلاب فاك لكسشب ةلويسسلإ رفوت دعبو رظتني

جد رايلم1,5 ةميقب يلامجإإ يمومع رامثتسسإ شصيسصخت مت امنيب

 ةيسضايرلا تآاسشنملا نم ديدعلا ةجمرب
ةنيطنسسقب1202 ةنسس نم لوألا يسسادسسلا لÓخ

4102 ةنسس راهنملإ ششحولإ لبج قفن ليهأات ةداعإإ راطإإ يف

تاناسضيفلا يدافت لجأا نم ةسصاخ ةسسارد يرجت ةنيطنسسق ““راديسسوك““
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نيقئاسسلا رذحت ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
 راطمأ’ا لوطه ءانثأا ةفزاجملا نم

ةسصاخو نينطاوملا ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ترذ˘ح
تعد ثيح ،راطمأ’ا لوطه ءانثأا ةفزاجملا يدافتب نيقئاسسلا
بارتق’ا مدعو اهروبع وأا لويسسلا يراجم يف فوقولا مدع ىلإا

ىلع ارطخ ل˘ك˘سشــي ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘فاو˘ح را˘ي˘ه˘نا ة˘ي˘سشخ ة˘يدوأ’ا ن˘م
ة˘فزا˘ج˘م˘لا مد˘ع˘ب ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ترذ˘ح ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سس
ةبا˘سصإ’ا يدا˘ف˘ت˘ل ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا مد˘عو ل˘ي˘سسلا ىر˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘سسلاو
نأا عيطتسست يتلاو ،ة˘ع˘فد˘ن˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا م˘ك˘م˘هاد˘ت د˘ق˘ف ،راود˘لا˘ب
نأا نكمي ةريزغلا راطمأ’ا نأا نع كيهان، روسسجلاو قرطلا رمغت
’ ثداوح يف ببسستت دق يلاتلابو تاقرطلاب افارجنا ثدحت
فعاسضتت رورملا ثداوح نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ،اهابقع دمحت

ةديجلا ةيؤورلا مدع ببسسب ةي’ولا تاقرطب راطمأ’ا لوطه نع
ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ضضع˘ب رو˘ه˘ت ن˘ع  كي˘ها˘ن ة˘طر˘ف˘م ة˘عر˘سسب ةدا˘ي˘ق˘˘لاو

.ةريطخلا تافزاجملاو تازواجتلاب مايقلاو

’ويدراوغ ةلكسشم» :يفياسص
! «ةيسصخسش زرحم عم

ضضاير» ةلكسشم نأا ،«يفياسص قيفر» قباسسلا يلودلا بعÓلا فسشك
ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘سصخ˘˘سش «’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب» ع˘˘م «زر˘˘ح˘˘م
:«ضسترو˘˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘يإا ي˘˘˘ب» ةا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ل «ي˘˘˘ف˘˘˘يا˘˘˘˘سص» لا˘˘˘˘قو.ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
لسضفأا وهو عيمجلا ةداهسشب يتيسس رتسسسشنام يبع’ لسضفأا زرحم»

ع˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ب د˘ي˘ع˘سس ر˘ي˘غ ضضا˘ير» :فا˘سضأاو.«ا˘سضيأا فاد˘˘ه
رمأ’ا لبقتيسس هنم لسضفأا نيبع’ كانه ناك ول ،يتيسس رتسسسشنام
فدراو.«ايسصخسش ح˘ب˘سصأا زر˘ح˘م ع˘م ’و˘يدراو˘غ ل˘ما˘ع˘ت» :ع˘با˘تو.»

’ويدراوغ هسسلجي هلاوحأا نسسحأا يف نوكي امدنع زرحم» :Óئاق
يف.«جرخي نم لوأا وه ئيسس قيرفلا نوكي ،ء’دبلا ةكد ىلع
ل˘ي˘حر تقو نا˘ح ،هرر˘كأاو ي˘يأار ه˘˘ل تل˘˘ق» :ه˘˘مÓ˘˘ك م˘˘ت˘˘خ ن˘˘ي˘˘ح

.«ملاعلا يف قيرف يأا يف بعللا هنكمي يتيسسلا نع ضضاير

ةيباسشلا قاورب «ابيرق» فافجلا ىلع ءاسضقلا

،يا˘م لوأا ، ة˘ي˘با˘سشلا ءا˘ي˘˘حأا د˘˘يوز˘˘ت عور˘˘سشم نأا ا˘˘نردا˘˘سصم تدا˘˘فأا
ثيح زاجنإ’ا روط يف لازي ’ برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ةزارخ

ةروكذملا ءايحأ’ا هميلسستو هتياهن دنع عورسشملا ناكسس نكميسس
عورسشملا ىظحيسسو نينسسلا ةاناعم دعب برسشلل حلاسصلا ءاملا نم
.ةي’ولاب لوأ’ا لجرلا نم ةبقترم ةرايزب

؟ةبانع داحتا رييÓم تبهذ نيأا
طسسابلا دبع ةبانع داحتا قيرف ضسيئر بلاط
ىلع قيقحت حتفب ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا م˘ي˘عز
ي˘˘ف م˘˘ي˘˘عز لا˘˘قو.يوا˘˘ه˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ىلع يدان˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
مل9102 يف ةماعلا ةيعمجلا «:كوبسسيافلا

يف ةمكارتملا نويدلا ببسسب تيوسصتلاب مقت
لك ىل˘ع ،م˘ه˘ن˘م˘سض ن˘م تن˘ك ا˘نأاو ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ثو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘مأا لا˘˘˘˘˘ح
يف اوؤواج ضصاخسشأ’ا ضسفن» فاسضأاو.»ةيلاملا
،رمت مل يتلا9102 ةليسصح اوعسضوو0202
ةلقرع لجأا نم هلك اذه ،اهريرمتب اوماقو
رييÓم3 ـب ةردقملا ةيلاملا ةناعإ’ا لوخد
ىلع رومأ’ا ريسس لسش يلاتلابو رايلملا فسصنو
يدانلل قباسسلا ضسيئرلا هرودب يدانلا ىوتسسم
ح˘ت˘ف˘ب بلا˘ط˘ي مور˘ك يدا˘˘ه˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م يوا˘˘ه˘˘لا

ن˘ع ثح˘ب˘لا و ر˘ي˘ي˘سست˘لا ثراو˘˘ك ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ىلإا تلخد يتلا رييÓملا ريسصم يف قيقدتلا ىلع نورسصي راسصنأ’ا مهبناج نم ةرربم ريغ ةقيرطب تبهذ يتلا رييÓملا

لاؤوسسلا ىقبيل روتسسملا فسشك ىلع نوحلي مدقلا ةرك ريغ ىرخأ’ا عورفلا ءاسسؤور ىتح اهريسصم ةفرعم نود داحت’ا ةنيزخ
.ةبانع داحتا رييÓم تبهذ نيأا ريبكلا

رادحن’ا لسصاوي رانيدلا
يف هتميق رايهنا ةأاطو تحت نئي يرئازجلا رانيدلا لازي ’

نع افسشاك ،لوأ’ا ماقملا يف وروأ’ا لباقم ةيمسسرلا قوسسلا
اه˘تار˘ي˘ثأا˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ند˘ت ةر˘ي˘تو˘ل ر˘ي˘ط˘خ ه˘جو˘ت
ن˘ع Ó˘سضف ة˘ي˘ل˘ك˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تار˘سشؤو˘م˘لا ىل˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘خو˘˘لا
دسسجتيسس يذلا يعامتج’ا عسضولاب ةقÓعلا تاذ تاسساكعن’ا

نمو ،نينطاوملل ةيئارسشلا ةردقلل فيخم يواهت لÓخ نم
ىلع ءانبو.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ رقفلا ةبسسن عافترا ةمث
ةيلحملا ةلمعلاّ نإاف فرسصلا قوسس تÓماعتل ةيمسسرلا ماقرأ’ا

ذنم ةلسصاوتملا راذحنإ’ا ةريتوو طغسضلا نم يناعت لازت ’
ضسمأا ةينطولا ةلمعلا ةميق تردق ثيح ،رهسشأ’ا نم ديدعلا
ارانيد3.161 لداعي امب ةيم˘سسر˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘ث’ا

لباقم يف فرسصلا تÓماعت تقاف اميف ،وروأا دحاو لباقم
،ر’ود دحاو لك لباقم يف ارانيد54.231 يكيرمأ’ا ر’ودلا

يرئازجلا رانيدلل يلاملا عسضولا لعجت يتلا تايوتسسملا يهو
.كلذك يعامتج’او يداسصتق’ا عسضولا ىلع تايعادت نم تايطعملا هذه لك نع رجني امب ،ةجرح ةلاح يف

اهملع نود هتجوز قلطي
!اماع41 اهعم ششيعيو

ةرو˘سصن˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘م ير˘˘ث ل˘˘جر ة˘˘ل˘˘مرأا تئ˘˘جو˘˘ف
ضشاعو ا˘ما˘ع41 لبق ا˘ه˘ق˘ل˘ط ا˘ه˘جوز نأا˘ب ة˘ير˘سصم˘لا

جوزلا ماقو.هتافو ىتح اهقÓطب ملعت نأا نود اهعم
،ةسصاخلا هتنازخ يف هتجوز قÓط ةميسسق عاديإاب
نأا ىلإا ا˘ه˘ع˘م ضشي˘ع˘ي ل˘ظو ا˘ه˘ق˘ل˘ط ه˘نأا ا˘ه˘˘ن˘˘ع ىف˘˘خأاو
نأا ة˘˘˘ير˘˘˘سصم˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو.تا˘˘˘م
هتوم دعب هتنازخ تحتف امدنع تقعسص ةجوزلا»

اهقلط هنأا تحسضوأا يتلا قÓطلا ةقيثو تدجو ثيح
ة˘م˘ك˘ح˘م ىلإا ة˘جوز˘لا تمد˘ق˘تو.»ىلوأ’ا ة˘ن˘سسلا ن˘˘م
يف ا˘ه˘ق˘ح˘ب تب˘لا˘طو ة˘ي˘ند˘م˘لا لاو˘حأÓ˘ل ةرو˘سصن˘م˘لا
نكل.ةنسس41 ـلا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘سشغ ا˘ه˘جوز نأ’ ثار˘ي˘م˘˘لا
دعبو.»ةنسس41 ذنم ةقلطم اهنأا تباثلاو ةثرولا ةفسصب عرسشلا اهل فرتعي نأا نكمي ’» هنإا اولاقو اهوسضراع اهجوز د’وأا
اسسراح تنيعو للحم نودب هنع عوجرلا جوزلل نكمي ةدحاو ةملك يف تبث يذلا قÓطلا نأاب ةمكحملا تمكح تاعفارملا

.قÓطلا دعب هيلإا تداع ةجوزلا نأا تابثإ’ ىوعدلا تلاحأاو يفوتملا ةكرت ىلع

راعسسأا ديعت ةديدجلا انوروك ةلÓسس
لوزنلا ىنحنم ىلإا طفنلا

ذنم دحاو موي لÓخ طوبه ربكأا ةلجسسم طفنلا راعسسأا تعجارت

انوروك نم راسشتن’ا ةعيرسس ةديدج ةلÓسس تكذأا ذإا ،يسضاملا ناوج

يفاع˘ت لا˘ي˘ح فوا˘خ˘م ا˘بوروأا ي˘ف دو˘ي˘ق˘لا د˘يد˘سشتو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف

ار’ود14.94 ىلإا%54.5 ةبسسنب «تنرب» ماخ ضضفخناو.بلطلا

نيح يف ،ضشت˘ن˘ير˘غ تي˘قو˘ت˘ب21:50 ةعاسسلا لولحب ،لي˘مر˘ب˘ل˘ل

%78.5 ةبسسنب يكيرمأ’ا» طيسسولا ضساسسكت برغ» ماخ عجارت

ىدل للحملا وفونوتسس ينافويج لاقو.ليمربلل ار’ود81.64 ىلإا

انوروك ضسوريف نم ةديدج ةلÓسس نع ريراقتلا» نإا :«ضسإا يب وي»

ىل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا دو˘ي˘ق˘لا .ط˘ف˘ن˘لاو ةر˘طا˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ه˘سشلا ىل˘ع تر˘˘ثأا

بلطلا رثأاتيسسو اسضيأا دعاسست ’ ابوروأا ءاحنأا عيمج يف لقنتلا

كاردإا نيرمثتسسملا ىلع نيعتي» فاسضأاو .«طفنلا ىلع يبوروأ’ا

.«ارعو لظيسس راعسسأ’او طفنلا ىلع بلطلا عافترا ىلإا قيرطلا نأا

لاقلا ووليقلا
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لّوأا ةحيبصص هليوحت دعب كلذو
ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا دحألا سسمأا
هّقح يف تردصصأا نأاو اهل قبصس يتلا

لÓخ سضبقلاب رماوأاو تارّكذم ةّدع

71 اهددع غلب ةيصضاملا عيباصسألا

يف هطّروت دعب يئاصضق مكحو ارمأا
ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ن˘م ة˘ل˘˘صسل˘˘صس
رّوزملا لامعتصساو ريوزتلاب اصساصسأا
ر˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف

ّ
ة˘˘ّيرادإاو ة˘ّ̆يرا˘˘ج˘˘ت تار

ر˘ه˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ّ

يبير˘صضلا ب
ة˘ّصصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ه˘˘ل ته˘ّ̆جوو
بصصن˘˘لا˘˘ب ق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ت كلذ˘˘ك
نودب تاكي˘صش راد˘صصإاو لا˘ي˘ت˘حإلاو
يتلا ايا˘صضق˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو د˘ي˘صصر
رمعلا نم غلابلا ينعملا اهيف طّروت

دقف لصصّتم قايصس يفو ،ةنصس25
ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تق˘˘لأا
ةياهن هنع ثوحبملا ىلع سضبقلا

هب تحاطأا نيح ،مرصصنملا عوبصسألا
ةيئلولا ةحلصصملل ةيئانجلا ةقرفلا

نمأل ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

دّصصر˘ت ة˘ّي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

رحتل
ّ

ةنيدم طصسو هيف هبتصشملا تاك

هيلع سضبقلا ءاقلإا ةياغ ىلإا ةبانع

ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ّد˘˘˘ح ع˘˘˘صضوو

مصسا نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت ،ةينوناقلا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب ط˘ب˘ترا فو˘قو˘م˘لا

ديدعلا اهتّيحصض حار يتلا اياصضقلا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ّصصا˘˘˘خ سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا ن˘˘˘م

تاوق لعج ام وهو افلاصس ةروكذملا

تاءار˘˘جإلا ّل˘˘ج ذ˘˘خ˘˘ّت˘˘ت ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا

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

ر˘ق ي˘ت˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ّ

تر

ىلإا تّقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر ه˘ع˘صضو

ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ة˘صسل˘ج ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ة˘˘يا˘˘غ

.ةلادعلا مامأا هلوثمو

 اياسضق ةّدع يف هعؤلسض ببسسب ةليؤط ةّدم ذنم ثحب ّلحم ناك

يئاشضق مكحو ارمأا71 هّقح يف ردشص تّقؤوملا صسبحلا نهر ينيشسمخ عشضو
ةيرابجإلا ةلاطبلا نم رهسشأا9نم رثكأا دعب

ةحئاجلا ةهباجم ريبادت ببسسب

يديشس ةطحمب ةرجألا تارايشس باحشصأا
مهطاششن فانئتشسإاب نوبلاطي ميهاربإا

ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تإل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا تدا˘˘فأا
هنأا اهل نايب يف ن˘ي˘ن˘ثإلا سسمأا،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةباجتصسإاو ةريخألا اهب موقت يتلا تاءاقللا ةلصسلصسل ةلصصاوم
ةطحمب تايلولا نيب ام ةرجألا تارايصس يقئاصس بلطل
فل˘كم˘لا ي˘ئلو˘لا ن˘ي˘مألا ل˘ب˘ق˘ت˘صسإا ه˘نا ، م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘صس
نع ةباين داحتإلا رقمب «نصسحأا هللا سسرغ نب» ميظنتلاب
يقئاصس نم ةعومجم » سضاير يناميلصس» يئلولا قصسنملا
سشاقنلا دعبو ، تايلولا نيب ام نيطصشانلا ةرجألا تارايصس
طاقنلا نم ةلمج ىلإا قرطتلا مت مهلاغصشنإل عامتصسإلاو
ةيمصسرلا ةحفصصلا ربع روصشنملا داحتإلا نايب اهيلإا راصشأا
ةيزكرملا تاطلصسلا ةبلاطم يف يئلولا يذيفنتلا بتكملل
ةدمل هفقوت دعب تايلولا نيبام لقنلا طاصشن ثعب ةداعإاب
مهب سصاخلا يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت عم رهصشأا ةعصست
ةدافتصسإلا تافلم ةيوصست و نوعطلا ةرتف ديدمتب ةبلاطملاو

ةصصاخ0202 ربمصسيد13 ةياغ ىلإا ةيلاملا ةدعاصسملا نم
ءارجألا ريغل يعامتجلا نام˘صضلا قود˘ن˘صصب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

SONSACةطحمل ديدج سسيئر باختنإا ةيلمع ميظنت و
سسيئر ةلاقتصسإا دعب ةصصاخ تايلولا نيبام ةرجألا تارايصس
ميظنتب اهفيلكتو ةنجل ليكصشت و ةيحصص بابصسأل ةطحملا

نم هرايتخإا متي ةطحملل سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نإاو ة˘ل˘كي˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع
مه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ن˘م˘ل ح˘صشر˘ت˘لا با˘ب ح˘ت˘فو ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا فر˘ط
قرطتلا دعب و .يباقنلا لمعلا ةصسراممل ةينوناقلا طورصشلا
نب ميظنتلاب فلكملا يئلولا نيمألا نأامط طاقنلا لكل

ةنامألا نأاب نيقئاصسلا نم روصضحلا لك نصسحأا هللا سسرغ
تاهجلا ىلإا طاقنلا لك  عفرب لفكتت فوصس ةيذيفنتلا
سسيئر باختنإا ةداعإا عوصضومب قلعتي اميف امأاو ، ةينعملا

فوصس ةيلمعلا هذه نأاب ريخألا مهربخأا دقف ةطحملل ديدج
عم داحتÓل يلخادلا ماظنلاو يصساصسألا نوناقلا قفو متت

YÉO∫ GCe«ø.يباقنلا لمعلل ةمظنملا تاءارجإلا مارتحإا

نم ةدحو401 زجح ىلإا ةـفاسضإا
ةيلؤحكلا تابورسشملا

نم رثـكأا زجحو صصاخششأا4فيقوت
ةنيدملا طشسوو ينوبلاب اشسولهم اشصرق062

طاصشنل دح عصضو نم ينوبلا ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت

نم ايلام اغلبمو اصسولهم اصصرق481 زجح و ،نيصصخصش
يرصضحلا نمألا حلاصصم تنكمت امك ، جيورتلا تادئاع

،ةنصس91 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ر˘صشا˘ع˘لا
ةيلقع تار˘ثؤو˘م ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم
نم ةيمك زجح عم ،عيبلا سضرغل ةعورصشم ريغ ةقيرطب

فلت˘خ˘م ن˘م ا˘صصر˘ق08 ـب رد˘ق˘ت ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا
نم ةحلصصملا تاذ تنكمت قايصسلا تاذ يفو ،تامÓعلا

يف هيف هبتصشم ،ةنصس04 رمعلا نم غلبي سصخصش فيقوت
عم ،ةصصخر نود ةيلوحك تابورصشم لقنو ةزايح ةيصضق

فلتخم نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةروراق401 زجح
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختإا مت ثيح، تامÓعلاو عاونألا
نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو ،مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا

ةعانقلا و ةميزعلا سسفنب لصصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم
امك ،اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا ةبراحمل ةيطرصشلا اهتايلمع

.ءارصضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا نينطاوملا فرصصت تحت عصضت
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«ةمركلا» ةقطنم لافطأا ىلع سصسصقلاو بتكلا عزؤتسس

مظنت «ومنت رئازجلا» ةيعمج
«لمأا ةشصق» عورششم

ربمصسيد «لمأا ةصصق» عورصشم  «ومنت رئازجلا» ةيعمج مظنت

يذلا طاصشنلا لثمتي ثيح ءاتصشلا ةلطع عم انمازت0202
سصصصقو بتكلا عيزوتو عمج ةل˘م˘ح ي˘ف ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس
ة˘ب˘ت˘كم ءا˘صشنإا سضر˘غ˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لاو ةد˘يد˘ج˘لا لا˘˘ف˘˘طألا

ةيدلبل ةعباتلا ة˘مر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م سسراد˘م ىد˘حإا˘ب ة˘ي˘صسرد˘م
«ةمركلا» ىوتصسم ى˘ل˘ع طا˘صشن˘لا اذ˘ه ىر˘ج˘ي˘صسو ،ةدرا˘ب˘لا

ىلإا لصصاوتتصسو يراجلا ربمصسيد02 موي تقلطنا ثيح

«ومنت رئازجلا» ةيعمج تثدحتو،1202 يفناج81 ةياغ
ثدحلا حاجنإا لجأا نم اهريفوت بجي يتلا تايناكمإلا نع
بصشخلا نم وأا ةيديدح ةنازخ ريفوت بجي هنأا تفصشكف

ىلإا ةفاصضإلاب باتك002 لقألا ىلع باعيتصسا اهنكمي

˘˘مÓ˘˘فأا ،ةرو˘˘صصم سصصصق ،تÓ˘˘ج˘˘م ،بت˘˘ك ،ة˘˘صصق005
،ةينورتكلإا مئاعد ىلع ةلومحم لافطأÓل ةكرحتم موصسرو
ةبولطملا تا˘ي˘نا˘كملاو سصصصق˘لاو بت˘كلا ع˘م˘ج م˘ت˘ي˘صسو

،يفناج51 ىلإا ربمصسيد02 نيب ام ةرتفلا يف ىرخألا
يف ةدوصصرملا تايناكمإلا عيزوتل طيطختلا متيصس اهدعبو

عيزوت متيصس اهدعبو ،يفناج51 ىلا يفناج3 نيب ام ةرتفلا

 S°∏«ªÉ¿.Q.اقحل هعمج مت ام
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ة˘صسصسؤو˘م ةد˘حو ةر˘˘يد˘˘م تف˘˘صشك
لك نأا ةبانع ةيلوب «رئازجلا ديرب»
ل˘جأا ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا

نيدعاقتملا تاصشاعم فرصص نامصض
مويلا نم ءادتبا فورظلا نصسحأا يف
ة˘لو˘ي˘صسلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
.ةيلاملا

ي˘ف ةد˘حو˘لا ةر˘يد˘م تد˘كأا ثي˘˘ح
نأا ،سسمأا ،«ةعاصس رخآا» ـل حيرصصت
رادب قاصسو مدق ىلع تاريصضحتلا
«فايصضوب دمحم» نونفلاو ةفاقثلا

ةثÓث ةمدخلا زيح عصضو لجأا نم
تماق ام رارغ ىلع ةتقؤوم كيبابصش
ثيح ،يصضاملا رهصشلا ،ةصسصسؤوملا هب
فر˘˘˘صص ي˘˘˘ف ءار˘˘˘جإلا اذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘صس
ة˘ي˘ب˘ل˘تو ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘صشا˘˘ع˘˘م

ن˘ئا˘بز˘لا ي˘قا˘ب˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا
ري˘باد˘ت˘ل ر˘ي˘ب˘ك مار˘ت˘حا˘بو ة˘صسÓ˘صسب
ثيح ،انوروك سسوريف نم ةياقولا
:سصو˘صصخ˘لا اذ˘ه˘ب ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا تلا˘˘ق
ىوتصسم ىلع ةيراج تاريصضحتلا»
ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا راد
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
فرصصل نئابزلا ميظنتو كيبابصشلاب
اريثك ا˘ن˘تد˘عا˘صس ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘صشا˘ع˘م
رادب اهان˘ثد˘ح˘ت˘صسا ي˘ت˘لا كي˘با˘ب˘صشلا
اصصوصصخ ،يصضاملا رهصشلا ةفاقثلا

ةيصسيئرلا ةصضابقلا نم ةبيرق اهنأاو
ع˘فر ي˘ف م˘ها˘صس ا˘˘م و˘˘هو د˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل
يقابو ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا

د˘كؤو˘˘ن ا˘˘م˘˘ك» :تفا˘˘صضأاو ،«ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘صصا˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا نأا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

ةيحان نم ءاو˘صس ة˘مر˘ت˘ح˘م نو˘كت˘صس

ريفوتو نئابزلا نيب دعابتلا نامصض

ا˘مأا ،«م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘ه

ة˘لو˘ي˘صسلا ر˘فو˘˘ت ىد˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب

ربكألا سسجاهلا تناك يتلا ةيلاملا

ءاوصس دح ىلع ةصسصسؤوملاو نئابزلل

:تلا˘˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘صشأا ةد˘˘ع راد˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع

لكصشلاب ةرفوتم ةيلا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا»

ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح مزÓ˘˘˘˘لا

حمصسيصس ام وهو ةيلآلا تاعزوملا

يف نيدعاقتملا تاصشاعم فرصصب انل

يذ قا˘ي˘صس ي˘˘ف ،«فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا

ر˘خآا» ـل ةر˘يد˘م˘˘لا تح˘˘صضوأا ،ة˘˘ل˘˘صص

تاصشاعم فرصص ةيلمع نأا «ةعاصس

اق˘فو ،مو˘ي˘لا ،أاد˘ب˘ت˘صس ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

لوألا مويلا) هب لومعملا جمانربلل

ماقرأا يه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل

مويلا،1 وأا0 ـب ةيديربلا مهتاباصسح

،5 وأا4 ثلاثلا،3 وأا2 ـب يناثلا

وأا8 ريخألا مويلاو7 وأا6 عبارلا

52 مو˘ي ق˘فاو˘ت نأا ى˘لإا ة˘˘ت˘˘فل،(9

متحيصس ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ع˘م ر˘ب˘م˘صسيد
ي˘˘مو˘˘ي ر˘˘مألا كراد˘˘ت ةرادإلا ى˘˘ل˘˘ع
تذختا لاح يف لإا دحألاو تبصسلا
ي˘صضق˘ي ارار˘ق ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
نا˘م˘صضل ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
رد˘ج˘تو اذ˘˘ه ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
د˘ير˘ب˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإلا
يف يصضاملا رهصشلا تحجن ةبانعب

يف نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘صشا˘ع˘م فر˘صص
ىلع كلذب تصضقو فورظلا نصسحأا
ديربلا بتاكم تمزل يتلا ريباوطلا
ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘صسب ر˘˘ه˘˘صشأا ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
.ةيلاملا ةلويصسلا

:«ةعاسس رخآا» ـل ةبانعب «رئازجلا ديرب» ةدحو ةريدم

«ةفاقثلا رادب اددجم نيعتشسنشسو نيدعاقتملا تاششاعم فرشصل ةرفوتم ةيلاملا ةلويشسلا»
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ثعب ةداعإاب سسمأا ةبانع يلاو ماق
˘مو˘ح˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا بكر˘م˘لا طا˘˘صشن
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
نع هفقو˘ت د˘ع˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ب لور˘صصلا
بكرملا  .ةنصس نيرصشع ذنم لمعلا

يف لماع001 نم ديزأا فظويصس
ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.حبذلا ةيلمع قÓطنإا روف ةينقتلاو
ح˘بذ ة˘ع˘˘صس نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘صصم بصسحو

ةرقب سسأار فلأا03 ب ردقت بكرملا

و ةنصسلا يف فورخ سسأار فلأا09و
هتعصس ام ا˘يو˘ن˘صس ج˘ت˘ن˘ي˘صس بكر˘م˘لا

عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘˘ن˘˘ط0579
بكرملا نأا ا˘م˘ك ،ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ة˘ي˘قر˘صشلا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا د˘˘ع˘˘ي
نيع حبذم دعب ةرواجملا تايلولاو
قباصس حيرصصت نإاف ةراصشإÓلو..ةليلم
را˘˘مو˘˘ع» ة˘˘كر˘˘صشلا˘˘ب لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل

دكأا ناك «ةعاصس رخآا «ل «ةروصشاع
باتني يذلا سضومغلل اريونت هنأا هيف
˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا بكر˘˘م نأا˘˘صشب سضع˘˘ب˘˘˘لا
ةيمومع ةكرصش وه ذإا ةبانع ءارمحلا
ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا م˘صسإا˘ب

رئازجلا يعام˘ت˘جإلا ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا

ىلع تابكر˘م3 ريصست ةم˘صصا˘ع˘لا
ا˘ه˘ي˘لإا فا˘صضي ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا
هتنايصصو هل˘ي˘هأا˘ت يرا˘ج˘لا بكر˘م˘لا

ل˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ع˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو
هليهأات متيل ةبداصصتقلا تاصسصسؤوملا
ا˘ق˘فوو ر˘صصا˘ع˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب نو˘˘كي˘˘ل
مارتحإا ثيح نم ةيملاعلا سسيياقملل
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘باد˘ت
ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘˘ل Ó˘˘يد˘˘ب نو˘˘كي كلذ˘˘بو
موحللا ةبعصش يف ةيلولاب ةصشاعملا
بواجتتل يتلا ح˘باذ˘م˘لاو ءار˘م˘ح˘لا

يف ةبولط˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا طور˘صشلاو

سصر˘ح اد˘كؤو˘م ق˘فار˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م

ىلع فوقولل ناك  ةبانع ةيلو يلاو

اهحازأا يتلا ليقارعلاو تابوعصصلا

ةير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ع˘فد ى˘ط˘عأا ة˘م˘ث ن˘مو

اهعورصشم دصسجتل ءارم˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘ل

سسي˘ئر˘لا ذ˘ف˘ن˘يو ة˘يلو˘لا ي˘ف د˘ئار˘لا

ةموكحلا هاجت هتامازتلا ماعلا ريدملا

غلبت ةحاصسم ىلع عورصشملا عبرتي و

زواجت نا˘كمإلا˘بو2م0000032

ايونصس سسأار000531 نم رثكأا رحن

زاجنإا مت امك راقبألاو مانغألا نيب

اهنم ةيلاع تاينقتبو ةقحلم قفارم

ةطحمو3م005 ةعصسب هايملل نازخ

ةقاطب ةلمعتصسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل

د˘ي˘ق يزاو˘ترا ر˘ئ˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي م001

تايناكمإلا ىلع دامتعÓل زاجنإلا

حبذلا لصسÓصسب ةلماك ةيانب ةصصاخلا

ما˘ن˘غأÓ˘ل ىر˘خألاو را˘ق˘بأÓ˘ل ا˘هاد˘حإا

ةفرغو3م0021 د˘˘ير˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا فر˘˘˘غ

مح˘ل˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘ت˘ل فر˘غو د˘ي˘م˘ج˘ت˘ل˘ل

.بيظوتلاو

ةنسس نيرسشع ماد فقؤت دعب

ينوبلاب ءارمحلا موحلل يوهجلا بكرملا طاششن ثعب ةداعإا

يف هعؤلسض ةجيتن ةيئاسضق ماكحأاو رماوأا71 ثحب ّلحم تّقؤؤملا سسبحلا نهر ّاينيسسمخ ةبانع ةمكحمل ةعباتلا ةسصتخملا حلاسصملا تعسضو
.هل اههيجؤتّ مت يتلا ةليقثلا مهتلا نم اهريغو لايتحإلاو بسصنلاو ريوزتلاب ةّقلعتم اياسضق ةّدع

تاميقملا طاسسوأا يف رعذلا نم ةلاح فلخ ثداحلا

ريرشس0003 ةيعماجلا ةماقإلاب تابلاطلا حانجب قيرح بوبشش
ةماقإلاب تابلاطلا حانجب فرغلا ىدحإاب سسمأا لوأا ةيصشع بصش قيرح دامخإل ينوبلا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

انرداصصم بصسحو. ةيرصشب رئاصسخ يف ثداحلا ببصستي مل ظحلا نصسحلو ةبانعب (2 )ينوبلا ريرصس0003 ةيعماجلا

فوخلاو علهلا نم ةلاح نع رفصسأا ام تابلاطلاب سصاخلا (B) حانجلاب بصش قيرحلا نإاف ربخلا تدروأا يتلا
بهللا ةنصسلأا ةدهاصشم دعب ةماقإلا ةحاصس ىلإا فرغلا نم جورخلل نعراصس يتÓلا تاميقملا طاصسوأا يف نيديدصشلا

عراصس قيرحلا ربخب اهغولب روفو .هذاقنإا نكمي ام ذاقنإاو قيرحلا دامخإل عيرصسلا لخدتلاب نبلاط ثيح ناخدلاو
نم ةبيرقلا  نهفرغ نم تابلاطلا عيمج ءÓجإاو نارينلا ءافطإل ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل نيعباتلا ءافطإلا ناوعأا

ةينمألا  ةصصتخملا تاهجلا تعراصس اميف .قيرحلا ىلع ةرطيصسلا نم مهنكمت لبق يزارتحإا ءارجإاك ثداحلا طيحم
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ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب كلذو
» يواد˘ع˘سس ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع «ة˘لا˘كو˘˘لا
ةماعلا ةيريدملا تاميلعت عم ايسشامت
اذه يف ةيسصولا ةرازولاو ةلاكولل
ر˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘لا˘كو نأا ا˘م˘ك .نأا˘˘سشلا

بابسشلا لبق˘ت˘سست ا˘ه˘ق˘حÓ˘م ع˘ي˘م˘ج
نييعماجلا ءاوسس عيراسشملا يلماح
ينهملا نيوكتلا زكارم يجيرخ وأا
لوخدلا و مهعيراسشم راكفأا حرطل
نم ةدافتسسإ’ا و رامثتسسإ’ا ملاع ىلإا
تازايتمإا ءاوسس ة˘لا˘كو˘لا تازا˘ي˘ت˘مإا

ر˘يزو˘لا نا˘ك و.ة˘ي˘ب˘ير˘سض وأا ة˘ي˘˘لا˘˘م
فلكملا لوأ’ا ريزولا ىدل بدتنملا
تافايسض» ةرغسصملا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
نع ديمجتلا عفر نلعأا دق «ميسسن
ءانثتسسإاب تاطاسشنلا ع˘ي˘م˘ج ل˘يو˘م˘ت
ى˘لإا لا˘ط˘ب˘لا با˘ب˘سشلا ا˘ي˘عاد ل˘ق˘ن˘لا
تا˘سسسسؤو˘م ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
بسصانم ريفوت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ع˘جا˘ن
تاميلعتلا لÓخ نم ددسشو .لغسشلا

ة˘لا˘كو˘لا ر˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا ىد˘˘سسأا ي˘˘ت˘˘لا
نمو ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا ءارد˘م˘ل˘ل ا˘ه˘لÓ˘˘خ
ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم
ىتح وأا رثعتلا نم اعون فرعت يتلا
نم اهثعب ةداعإا لجأا نم ةيلقنلا كلت

 . ديدج

معد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تنا˘كو
ة˘ي˘م˘سست تفر˘ع با˘ب˘سشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت

ةيداسصتقإا ةبراقم ىلإا ةفداه ةديدج
ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
ةينطولا ةلا˘كو˘لا˘ب فر˘ع˘ت ةد˘يد˘ج˘لا
ثيح ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت و م˘عد˘ل
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘م˘سست˘لا هذ˘ه ي˘ط˘ع˘ت˘سس
و ةرثعتملا تاسسسسؤوملل اديدج اسسفن
د˘يد˘˘سست ي˘˘ف از˘˘ج˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

07  ددعلا يف ردسص ثيح اهطاسسقأا
˘مو˘سسر˘م˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م

يف خرؤوملا02-923 مقر يذيفنتلا

نمسضتي يذلاو0202 ربمفون22
ديدجلا ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا د˘يد˘ح˘ت
ل˘ي˘غ˘سشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل

ةلاكولا ىلإا اهمسسإا رييغتو بابسشلا
ةيت’واقملا ةيمنتو م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا م˘˘م˘˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

يف خرؤوملا69-692 مقر يذيفنتلا

ءاسشنإا نمسضتملا6991 ربمتبسس80
ل˘ي˘غ˘سشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا
ا˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإاو.با˘˘ب˘˘سشلا
نإاف يسساسسأ’ا اهنوناق يف ةددحملا
لك قيبطتب ا˘سضيا ة˘ف˘ل˘كم ة˘لا˘كو˘لا
دسصر˘ب ح˘م˘سسي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ر˘ي˘بد˘ت
ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
حلا˘سصل تا˘طا˘سشن ثاد˘حإا ل˘يو˘م˘ت˘ل
لا˘جآ’ا ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سساو با˘ب˘˘سشلا
ميظنتلاو عير˘سشت˘ل˘ل ا˘ق˘فو ةدد˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا داد˘عإا.ا˘م˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
نكم˘ي ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
با˘ب˘سشلا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
ايرود اهنييحتو عيراسشملا باحسصأا
تاعاطقلا فل˘ت˘خ˘م ع˘م كار˘ت˘سش’ا˘ب
عيجسشتب ةلاكولا موقت امك.ةينعملا
ةيئيبلا ةمظنأ’ا ريوطتو ثادحتسسا
ةحاتملا رامثتسس’ا شصرف ىلع ءانب

يبلت يتلا تاعاط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
وأا/و ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حا
ددعلا تاذ يف ردسص امك .ينطولا

02-033 مقر رخآا ايذيفنت اموسسرم

لدعي،0202 ربمفون22 يف خرؤوم

89- مقر يذيفنتلا موسسرملا ممتيو

ةيليوج9 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا002

قودنسص ثادحإا نمسضتملاو8991
راطخأا نامسضل ةكرت˘سشم˘لا ة˘لا˘ف˘كلا
ووذ بابسشلا اهايإا حونمملا شضورقلا
ه˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ىلعً ةدايز هيف ءاج يذلاو.يسساسسأ’ا

شضيو˘ع˘ت د˘ع˘˘بو قود˘˘ن˘˘سصلا ما˘˘ه˘˘م
ة˘م˘ه˘م قود˘ن˘سصلا ى˘لو˘ت˘ي،كو˘ن˘ب˘˘لا

يوذ با˘ب˘سشلا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
ديدسست يف ن˘ير˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
˘˘مو˘˘ق˘˘ي م˘˘ث ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘سضور˘˘˘ق
نو˘يد˘لا هذ˘ه ل˘ي˘سصح˘ت˘ب قود˘ن˘سصلا
بابسشلا ىدل ةق˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
دعب نيرثعتملا عيراسشملا باحسصأا
كونبلا اهزوحت يتلا قوقحلا ليوحت
.قودنسصلا ىلإا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2716ددعلا0202 ربمسسيد22 ءاثÓثلا 11نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيبيرصض و ةيلام تازايتمإا نم ةدافتصسإ’ا و رامثتصسإ’ا ملاع ىلإا لوخدلا و مهعيراصشم راكفأا حرطل

عيراسشملا يلماح لبقتسست ةيت’واقملا معدل ةينطولا ةلاكولا
نيوكتلا زكارم يجيرخ و نييعماجلا نم

 ميتنصس نويلم04و7 نيب ام تحوارت

عاطق يفظومل ةيلام فلسس
جاوزلاو نكسسلل ةيبرتلا

لامعل ةيعامتجإ’ا تامدخلل ةيئ’ولا ةنجللا تدكأا
تابلط لك نأا نينثإ’ا شسمأا ةبانعب ةيبرتلا عاطق
،نكسس) ةفلسس تابلط ن˘م ل˘كب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ل˘سسلا
موي ةياغل ةنجللا ىدل ةعدوملا ( جاوز ، ةيئانثتسسإا

اهباحسصأا فرط ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت م˘تو03/11/0202
تا˘با˘˘سسح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘ت د˘˘يد˘˘ج بتار ف˘˘سشكب
موي كلذو رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم ىدل نيديفتسسملا
ةفلسسب _ ردسصملا بسسحب_ رمأ’ا قلعتيو دحأ’ا

ةفلسسلاو ميتنسس نويلم04 ب ةردقملاو نكسسلا

ةفلسس و ميتنسس نييÓم01ب ةردقملا ةيئانثتسسإ’ا

تاذ بسسح و.ميتنسس نييÓم70 ب ةردقملا جاوزلا
ني˘ي˘ح˘ت د˘ع˘ب نو˘كت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘فد˘لا نإا˘ف رد˘سصم˘لا
رهسش تابلط اهل فاسضت اهباحسصأا فرط نم تافلملا

تدكأا امك .تاعجرتسسملا بسسح0202 ربمسسيد

0202 ةينازيم نم ىّوسست حنملا لك نأاب ةنجللا
ةدايز نآ’ا دحل ةرازولا نم ةنجللا اهملسست مل يتلاو
نم ىطعتو ةينازيملاب اهل ةقÓع ’ فلسسلا نأا ىلع
اقباسس اودافتسسإا نيذلا ءÓمزلل ةيرهسشلا تاعاطتقإ’ا

نكسسلا ةفلسس ةميق عفر مت امك .فلسسلا فلتخم نم

يف و7102. دعاقت ةحنم ةنجللا تّوسس نأا دعب
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تف˘سشك ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس
ربع اهل روسشنم يف ةبانع ةيبرتلا لامعل ةيعامتجإ’ا
لجأا رخآا نأا ةروكذم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا

شسيمخلا موي وه (91 ديفوك )ةحنم تافلم مÓتسسإ’

نم ةدافتسسÓل و0202ربمسسيد42ل قفاوملا لبقملا
تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘سسإا ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘سسي ة˘ح˘ن˘م˘˘لا
تبثت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ه˘سشلا را˘ه˘ظ˘ت˘سسإا رد˘سصم˘لا
ةحلسصم نم «انوروك» شسور˘ي˘ف˘لا ىود˘ع˘ب ه˘ت˘با˘سصإا
ةيمومعلا ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ( د˘ي˘فو˘كلا)
نع تفسشك كلذ ىلع ةدايز ةيبطلا ةعسشأ’ا ريرقتو
فسشكلل ريناكسسلا نع شضيوعتلا ةحنم شصيسصخت

YÉO∫ GCe«ø.انوروك شسوريف نع

لبق نم ةحونمملا تÓيهصستلا راطإا يف
هايملل ةيرئازجلا

كÓهتسسإا نم نئابزلا نويد ديدسست
«حيرملا طيسسقتلا»ـب بورسشلا ءاملا

نينثإ’ا شسمأا (ةبانع ةدحو )هايملل ةيرئازجلا تنلعأا
عفد شضرغب اهنئابز مامأا تÓيهسستلا لك عسضو نع
اهل نايب يف تدكأا يتلاو هايملا كÓهتسسإا تاقحتسسم
رارقتسسإا و ريسس يف يسساسسأ’ا لماعلا ربتعت اهنأا
روسشنملا نايبلا دكأاو .اهنيسسحت و ةيمومعلا ةمدخلا

نكمي هنأا كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع
قيدانسص  عيمج ربع ءاملا ريتاوف ديدسست نوبزلل
مايأا لÓخ ةحوتف˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةا˘˘عار˘˘˘م ع˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

انوروك شسوريف نم ةياقولل ةمزÓلا تاطايتحإ’او

نئابز˘ل˘ل ن˘كم˘ي ا˘ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضأاو91. ديفوك
ىلإا ةفاسضإا ديرب˘لا بتا˘كم ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع د˘يد˘سست˘لا

ةقاطبلا يلماحل ديربلا ربع ينورتكلإ’ا عفدلا ةمدخ

يلماحل وأاzd.etsop.www عقوملا ىلع ةيبهذلا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘عBIC ةيكنبلا ةقا˘ط˘ب˘لا

نأا ردسصملا فاسضأا امكzd.eda.www . هايملل
تÓيهسست˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع شصر˘ح˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لا

بترت ةلاح يف طيسسقت˘لا˘ب ع˘فد˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ه˘م˘هأاو
ةمانزر عسضو  قيرط نع كلذ و ةقباسس نويد مهنع
شصوسصنملا نيناوق˘لا ق˘فو نا˘فر˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘ي

نم مدقتلل اهنئابز ةسسسسؤوملا تعد هيلع و .اهيلع
و اهل ةعبا˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا اذ˘ك و ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ت’ا˘كو˘لا
لول˘ح˘لا دا˘ج˘يإ’ كلذ و م˘ها˘ن˘كسس ر˘ق˘م ن˘م بر˘قأ’ا
هنأا نايبلا تاذ دكأاو .مهل ةمئÓم رثكأ’ا و ةبسسانملا
نئابزلا مهاسسيسس هايملا كÓهتسسإا تاقحتسسم ديدسستب
ةسصاخ ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت و ءادأ’ا ةعفر يف
عيمجلا نم بلطتي يذلا نهارلا عسضولا اذه يف
بسسحب نئابزك و ةسسسسؤومك دوهجلا رفاظت و فثاكت
ة˘سسسسؤو˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو . رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
تقو يف تناك _ةبانع ةدحو _هايملل ةيرئازجلا
يتلاو ،اهنئابز ىدل اهنويد مجح نع تفسشك قباسس

نم فانسصأ’ا عيمج يف ميتنسس رايلم242 تغلب

YÉO∫ GCe«ø. عناسصمو تاسسسسؤوم ،راجت ،لزانم
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ة˘ي’و˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا بل˘˘غأا ششي˘˘ع˘˘ي

ةيئادتب’ا شسرادملا يف ةسصاخ ةبانع
بب˘سسب شسرا˘ق˘لا در˘ب˘لا ة˘م˘حر تح˘ت
ىتسشب ةئفدتلا ىلإا اهمظعم راقتفا
ة˘ير˘يد˘م شصل˘م˘ت˘ت ا˘م˘ي˘فو،ا˘ه˘˘عاو˘˘نأا
بب˘سسب لا˘كسشإ’ا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا شسراد˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت
ذيمÓتلا نم تائملا ششيعي تايدلبلا

ماسسقأ’ا لخاد شسراقلا دربلا تÓيو
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي ا˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو
م˘ه˘ل˘ي˘˘سصح˘˘ت ى˘˘ل˘˘عو م˘˘ه˘˘سسرد˘˘م˘˘ت
ءا˘ي˘لوأا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو ي˘˘سسارد˘˘لا
ةي’ولا شسرادمب ذيمÓتلا نم ديدعلا
تاطلسسلا تارملا ديدع اودسشان دق
زاجنإا يف عارسسإ’ا ةرورسض ةيلحملا
ئفادم ريفوت وأا ةيسسردملا ةئفدتلا
زا˘غ لا˘˘كسشإا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،شسراد˘˘م˘˘لا˘˘ب
هجو يف ةرث˘عر˘ج˘ح ف˘ق˘ي ة˘ن˘يد˘م˘لا
تايدلبلا˘ب ة˘سصا˘خ ئ˘فاد˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا
ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘سش رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا

نأا امك تاعيرتلاو، ةملعلا،ةفرسشلا،

ة˘ئ˘فد˘ت˘لا تا˘كب˘سش زا˘ج˘نإا ع˘يرا˘˘سشم

غلا˘ب˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘كت˘سس

ن˘ع ةز˘جا˘ع نآ’ا د˘ح˘ل ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط

ةيوناث ذيمÓت مهتهج نم،اهديدسست

و شسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب شسنو˘˘˘ي يرو˘˘˘ق

عوبسسأ’ا اوماق رامع يهاب ةيئادتبا

اهيف اوددن ةيجاجتحا ةققوب يسضاملا

نوطبختي يتلا ةيرزملا عاسضوأ’اب

ءاملا و ةئفدتلا بايغ ببسسب اهيف

هنم يناعي لكسشملا شسفن ءابرهكلاو

ي˘ها˘ب ة˘فر˘طو˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث  ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت

ششير˘لا عارذ ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب

لك ل˘ظ ي˘فو،را˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘يدز˘عو˘ب،

ةسصاخ ذيمÓتلا تائم عراسصي كلذ

شسراقلا دربلا ،ةيئانلا قطانملا يف

تلوحت يتلا ،ةيسساردلا ماسسقأ’ا يف

تائفدم ببسسب ةيقيقح تاجÓث ىلإا

وأا ةنايسصلا ناوعأا با˘ي˘غ˘ل ،ة˘ل˘ط˘ع˘م

تاذ يف،ةيلك ما˘سسقأ’ا ن˘ع ا˘ه˘با˘ي˘غ

تاناسضيفلا لكسشم لازي ’ قايسسلا

اسسجاه لكسشي ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا و

نيذلا ذيمÓ˘ت˘لا ء’ؤو˘ه ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

تافا˘سسم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا نور˘ط˘سضي

دعاقمب قا˘ح˘ت˘ل’ا ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط

ذيمÓتلا هنم يناعي ام وهو ةسساردلا

داو ةيدلبل ايرادإا عباتلا ةزارخ يحب

لكسشمب قلعتي اميف ةسصاخ بنعلا

يتلا تاناسضيفلا و يسسردملا لقنلا

ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا حا˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ت

ثدحي ام رارغ ى˘ل˘ع تا˘ي˘ئاد˘ت˘بÓ˘ل

بعسصي يتلا ميهاربإا يلفلف ةيئادتبإاب

دنع اه˘ي˘لإا لو˘خد˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ل˘ع

ىلإا لوحتت ثيح راطمأ’ا طقاسست

ذيمÓ˘ت ي˘كت˘سشي ا˘م˘ي˘ف، ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب

لكسشم نم يرمعلا داغز ةطسسوتم

يف نونط˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ة˘سصا˘خ، ل˘ق˘ن˘لا

كا˘تو˘كي˘لو ن˘كسسم005 ءا˘˘ي˘˘حا

دعب ببسسب نيرمأ’ا نوناعي نيذلاو

ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو با˘ي˘˘غو ة˘˘فا˘˘سسم˘˘لا

ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ي˘سسرد˘م˘˘لا

تاب يذلا رمأ’ا، يسساردلا مهاوتسسم

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي

نيذلا ةقطنملا ذيمÓتل لح داجيإ’

رظن مدعو ششيمهتلا ببسسب نوناعي

مه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ل˘˘سصف لÓ˘˘خ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا

ةبانع ةي’و يلاو هتهج نم.ءاتسشلا

اعامتجا ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ شسأارت

ةي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت

شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا شسراد˘م˘˘لا

و ماعطإ’ا ،يسسردملا لقنلا ريفوت

فورظب لثمأ’ا ل˘ف˘كت˘لا و ة˘ئ˘فد˘ت˘لا

شسرادملا لك ربع ذيمÓتلا  شسردمت

تا˘يد˘ل˘˘ب بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ىد˘سسأا ثي˘ح.ة˘ي’و˘لا

لك و تايدلبلا ءا˘سسؤور˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ذاخت’ ةينعم˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ريفوت لجأا نم ةيروفلا تاءارجإ’ا

عيمجل ةنزاو˘ت˘م و ة˘ن˘خا˘سس تا˘ب˘جو

ل˘ك ة˘ئ˘˘فد˘˘ت نا˘˘م˘˘سض و ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

لقنلا ريفو˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا.شسراد˘م˘لا

.نيسسردمتملا ذيمÓتلا لكل

 اروف ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختإاب تايدلبلا ءاصسؤور ىلإا تاميلعت يلاولا ىدصسأا اميف

  ذيمÓتلا تائم قرؤوي سسرادملاب لقنلا و ةئفدتلا بايغ

نع ةرداصصلا تاميلعتلاو تاءارجإ’ا ذيفنت ةبانعب (اقباصس جاصسنوأا بابصشلا ليغصشت) ةيت’واقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ترصشاب
لجأا نم مههيجوت و ةيموي ةفصصب مهلابقتصسإاب مهت’اغصشنإا عفرو ةرثعتملا ةرغصصملا تاصسصسؤوملا باحصصأا بابصشلا ةدعاصسمل ةيصصولا تاطلصسلا

.ليقارعلا لك ةلحلحل مهل ةمزÓلا ةقفارملاو لولحلا لك نع ثحبلا

مهب لفكتلل ارايلم552 ـب ردقت ةينازيم صصيصصخت

 تمسص يف نوناعي يبياطسشو ةملعلا يتيدلبب يتاسشملا ناكسس
ةايحلا ةبوعسصو ششيعلا ةرارمب نورعسشي مهلعج ام،مهعسضو روهدت يف ريبك لكسشب تمهاسس ،ةيسساق ةيسشيعم افورظ ، يبياطسش و ةملعلا يتيدلبب يتاسشملا ناكسس يناعي
مادعنا نم اوكتسشا املاط ’ ثيح.ةيئانلا قطانملا هذه يف ةنكاسسلا رارقتسسا يف ةمهاسسملا اهنأاسش نم يتلا ةيومنتلا عيراسشملا بايغو ،قفارملا فلتخم مادعنا ىلإا رظنلاب
ىلع مهنم ديدعلا لعج امك،مهتايح ىلع ابلسس رثأا ام وهو ةنيدملا زاغو ةيمومعلا ةرانإ’ا و هايملا رفوت مدع نع كيهان ةمات ةلزع يف مهلعج ام لقنلا لئاسسو و كلاسسملا

ةلزعلا ةقطنم و ةملعلا ةيدلبب ةيسصاحسصحلا يحو دماح يديسس يح ،ىراسصنلا رئب ةتسشم ،ةجرملا رئب ةتسشم ،ةفلاخم ةزمح ينب ةتسشم ،يموت د’وأا ةتسشم ينطاوم رارغ
نأا ’إا ،ة’ولاو ةيدلبلا ةيبعسشلا شسلاجملا بقاعت مغر ،مهبسسح نكل ،ةي’ولا يلاو ىلإا ’وسصو ،ةيلحملا تاطلسسلل مهت’اغسشنا غÓبإ’ اراركتو ارارم نودهتجي يبياطسشب
رمأ’ا نوناعي ، ةريخأ’ا تاونسسلا لاوط اولاز’ ةيئانلا قطانملا هذه ناكسس

ّ
بايغل ةماتلا ةلزعلا اذكو ،هايملا مادعنا اهتدح نم داز يتلا لكاسشملا نم لئاهلا مكلا عم ني

يه عسضولا نع ةلوؤوسسملا تاهجلا نإاف «ةعاسس رخآا» ةديرجل،ناكسسلا ثيدح بسسح نكل، جÓعلا تاعاق بايغل يحسصلا راطإ’ا روهدت عم ةازاوملاب ،ةيفيرلا كلاسسملا
يتلا ةيعسضولا يهو ،جÓعلل وأا هايملا بلجل ةديعب تافاسسم عطقل نورطسضي نيذلا ،نينطاوملا ةيعسضو ىلع ابلسس رثأا يذلا رمأ’ا ،عسضولا اذهل لح داجيإا نع ةبئاغلا
ةبسصخ ةبرت نم ةعسساسشلا مهيسضارأا هب زيمتت ام مغر يحÓفلا معدلا نم مهتدافتسسا مدع ةلكسشم ناكسسلا حرط امك،ششيعلا ةرارمب نورعسشي مهتلعجو ،مهلهاك تلقثأا

ليلق ددع ءانثتسساب يفيرلا ءانبلاو ةيفيرلا ةرانإ’ا نم مهتدافتسسا مدعل ،ىرخأا ةهج نم ،اوفسسأات امك،هكاوفلاو رسضخلاو بوبحلا عاونأا فلتخم جاتنإ’ ةعارزلل ةحلاسص
ام لظ يف زاغلا تاروراق ىلع لوسصحلاو ريسسلا بعسصي ثيح،ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ ،تدجو نإا ناتوبلا زاغ تاروراق ءارو يرجلل عيمجلا رطسضي تقو يف ،مهنم

ةي’وب ةيدلب11 ىلع ةعزوم قطانم011 ءاسصحإا نع ةيوهجلا ةبانع ةعاذإ’ يميرب نيدلا لامج ةبانع ةي’و يلاو فسشك قايسسلا تاذ يف.شسراق درب نم ةقطنملا هدهسشت

شسمتسس ةيلمعلا نأا ىلإا اريسشم، هايملا تاونق و زاغلاو ءابرهكلا، تاقرطلا ةئيهت لجأا نم اذهو ميتنسس رايلم552 ب ردقت مهب لفكتلل ةينازيم شصيسصخت مت امك ،ةبانع
ثيح قطانملا هذه ناكسس حارأا يذلا رارقلا وهو، اهيف نوطبختي يتلا نبغلا ةايح نم مهجارخإا لجأا نم ةمات ةلزعو ةيرزم ةيعسضو نم يناعت يتلا يتاسشملاو قطانملا

U°Édí. Ü .ةيثراكلا ةيعسضولا هذه نم اعرذ اوقاسض مهنأا ةسصاخ قرو ىلع ربح درجم لظت ’ نأاو اهريفاذحب ةيروهمجلا شسيئر تاميلعت قبطت نأا نولمأاي
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رجين˘لا˘ب ““سشت˘نو˘ك ي˘ن˘يا˘سس د˘ي˘م˘ع˘لا““ بع˘ل˘م ن˘سضت˘ح˘ي
سسأاك ةسسفانم نم23 رودلا باهذ ءاقل مويلا رسصع

ة˘ب˘ي˘ب˘سشو ير˘ج˘ي˘ن˘لا كرد˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن ن˘ي˘ب فا˘ك˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ثي˘˘ح ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘˘لا
،ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا يف ةمهم لوأا يف ةيرئازجلا

رظنلاب ةبوعسصلا ةياغ يف نوكتسس يتلا ةمهملا يهو
ةيرئازجلا ةليكسشتلا هنم يناعت يذلا قاهرإ’ا ىلإا
ىلإا قيرفلا داق يذلا قاسشلاو ليوطلا رفسسلا ةجيتن
ةليكسشتلا تدسش يسضاملا تبسسلا ذنمو ثيح ،رجينلا
ةينوطارام ةلحر يف ،رجينلا ىلإا لاحرلا ةيلئابقلا
ر˘م ل˘يو˘ط ها˘ج˘تا ي˘ف ،تقو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا تقر˘غ˘ت˘سسا

نم ر˘ي˘ث˘ك˘لا ه˘ل˘ل˘خ˘تو ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا ىلإا م˘ث بر˘غ˘م˘لا ر˘ب˘ع
د˘جو˘ت اذ˘ه م˘غرو ،ىر˘خأ’او ة˘ل˘˘حر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تقو˘˘لا

ر˘مأ’ا و˘هو ،لا˘ح ن˘سسحأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
فسسوي بردملا ار˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي يذ˘لا ي˘با˘ج˘ي’ا

نابأا يتلا ةعئارلا ةقافتسس’ا ةجيتن كلذو ،يديزوب
لÓخ يسضاملا ةعمجلا موي يل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘ع
ه˘ب دا˘ع يذ˘لا ل˘ي˘م˘ج˘لا زو˘ف˘لاو ،ف˘ل˘سش ىلإا ه˘ت˘˘جر˘˘خ
ىلإا حور˘لا زو˘ف˘لا كلذ دا˘˘عأا ثي˘˘ح ،نور˘˘م˘˘ح ءا˘˘ق˘˘فر
ةيادب دعب ،نيبعÓلا سسوفن ىلإا ةقثلاو ةليكسشتلا
وزو يزيت بعلم يف ةيوق ةزهو ةلوطبلا يف ةئيسس

مويلا يرانكلا قيرف نوكيسسو ،دادزولب بابسش دي ىلع
فور˘ظو قا˘هرإ’ا ىلإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ف
،ةراح ءاوجأاو ةبعسص ةيسضرأا يف ةرظتنملا ةارابملا

ةارابم بعل لجا نم ارسضاح نوكيسس حومطلا نأا ريغ
ةمهم لهسست ةحيرم ةجيتنب ةدوعلل يعسسلاو ةيوق
وزو يزيت بعلم يف رظتنملا بايإ’ا ءاقل يف قيرفلا

.لبقملا يفناج6 موي

ةحاطإÓل فلشش ةليكششت سسفن ىلع لوعي يديزوب
 كردلاب

ىلع يديزوب فسسوي بردملا لوعي ،رخآا قايسس يفو
ةليكسشتلا يهو ،زوفت يتلا ةليكسشتلا ىلع ظافحلا
،يسضاملا ةعمجلا موي فلسش ةيعمج ىلع تزاف يتلا

يتلا تارييغتلا سضعب بردملا اهنيح ىرجا ثيح
نم اهيف راثمتسس’ا ىلع لوعي ثيح ،اهرامثب تتا

يرجينلا ينطولا كردلا ةليكسشتب ةحاطÓل ديدج
لو˘خد ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا فر˘ع˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،مو˘˘ي˘˘لا
ثي˘ح ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ف˘ل˘سش ما˘ما بع˘ل يذ˘لا داد˘ع˘ت˘لا سسف˘ن
سسفنو ،نييسساسسا حياسس نبو مÓسسلا دبع تيآا نوكيسس
ن˘ير˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘خ˘ي˘سشو يد˘ب˘ع ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ءي˘˘سشلا
،فلسش مامأا نيليدب Óخد امهنأا مغر مويلا نييسساسسأا
كلذ يف بسسانملا تقولا يف ةفاسضإ’ا احنم امهنكل
،داد˘ع˘ت˘لا ر˘يود˘ت ىل˘ع يد˘يزو˘ب لو˘ع˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

Ó˘ق˘ث˘م ح˘ب˘سصي˘سس ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا˘ب كرد˘ي ه˘ناو ة˘سصا˘خ

ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةونوب بايغ ىلا ةراسش’ا ردجتو ،ةيراقلا ةسسفانملا

سسوريفلاب هتباسصا يف هابتسشÓل قيرفلا ةيرفسس نع
.يجاتلا

نحنو رجينلا يف عئار لابقتشساب انيشضح““ :لبقم كلام
““ةارابملل نوزهاج

كلام لئابقلا ةبيبسش قيرفل ماعلا ريجانملا فسشك
يف عئار لابقتسساب تيظح دق ةبيبسشلا نأاب لبقم
ن˘م ر˘ك˘ب˘م تقو ي˘ف ا˘ه˘لو˘سصو رو˘ف سسمأا لوأا ر˘ج˘ي˘ن˘لا
قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلل ينعملا حرسصو ،حابسصلا

ام˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تنا˘ك ة˘ع˘ئار ا˘فور˘ظ نأا˘ب
يف تناك يتلا رجينلا يف ةيرئازجلا ةرافسسلا ركسش
،سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م بنا˘ج ىلا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سس’ا

ن˘م ة˘سصا˘خ ةرا˘يز˘ب ““ا˘ك˘سسا˘ي˘ج““ ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘سشت تي˘˘ظ˘˘حو
يذلا ،سشيورد يلع رجينلا ةلود يف رئازجلا ريفسس
رقم ىلا هتداق يتلا ةرايزلا ىلع اريثك لبقم هركسش
ءي˘سش ل˘ك ر˘ي˘˘فو˘˘ت ىل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سس ن˘˘يا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ما˘˘قا
و˘˘ه قا˘˘هر’ا نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكو ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل˘˘˘ل
رفسسلا ةجيتن ةيلئابقلا ةليكسشتلل ديحولا سسجاهلا
لوأا ه˘لو˘سصو رو˘ف د˘فو˘لا ىر˘جأا د˘قو اذ˘ه ،ل˘يو˘˘ط˘˘لا
سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشك˘لا تارا˘ب˘ت˘خا ر˘ج˘ي˘ن˘˘لا ىلإا سسمأا

د˘عو˘م ل˘ب˘ق ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘˘مÓ˘˘سس ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك
.مويلا ةارابملا

يدنلوهلا يرودلا يف قلأتلا لصاوي ولفرد
درونيف ـب ةحاطقل ميهنرأ دوقيو

حجن ثيح ،يدنلوهلا يرودلا يف ميهنرأا سسيتيف هيدان عم ةيوقلا هسضورع ،ولفرد ةماسسأا لسصاوي
لجسس ثيح ،در نود فده ةجيتنب ،درونيف قÓمعلا مامأا زوفلل هقيرف ةدايق يف يرئازجلا يلودلا

دعيو ،ةنيمث طاقن ةثÓث هقيرف حنميل ةارابملاب ديحولا فدهلا ،رئازجلا داحت’ قباسسلا مجاهملا
يوركلا مسسوملا قÓطنا ذنم فادهأا ةتسس هديسصر يف كلمي يذلا وفلرد ـل يلاوتلا ىلع عبارلا وه فدهلا اذه
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يف بع’ لسضفأا ةزئاج ،زرحم سضاير دسصح

يف0202 ةنسسل ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘سشنا˘م ه˘يدا˘ن
ع˘˘قو˘˘م د˘˘كأاو ،را˘˘˘سصنأÓ˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسإا
اوراتخا راسصنأ’ا نأا ““زوين يتيسس رتسسسشنام““
،عزانم نود ةنسسلل مجنك يرئازجلا يلودلا

ـل ق˘با˘سسلا م˘ج˘ن˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب كلذو
رايخ ربتعيو ،ء’دبلا ةكد عم يتيسس رتسسيل

ة˘لا˘˘سسر˘˘لا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب ،““ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس نا˘˘م˘˘لا““ قا˘˘سشع
،ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘˘ب ـل ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا

قيرفلا راسصنأا نم ريبك بناج لمحي ثيح
ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ىت˘˘˘حو
يف بعÓلا ىوت˘سسم سضا˘ف˘خ˘نا ي˘ف بب˘سست˘لا˘ب
لÓخ نم كلذو ،ةيسضاملا ةليلقلا تايرابملا
يف قلأات لك بقع ء’دبلا ةكد ىلع هئاقبإا

ىلع ر˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘م
د˘ق˘ف˘ي ه˘ل˘ع˘جو ،بل˘سسلا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
.نيسسفانملا ىمرم مامأا هتعاجن نم ريثكلا

سسيل ’ويدراوغ عم زرحم ةلكششم ““ :يفياشص
 ““يشضايرلا بناجلاب ةقÓع اهل

قيفر قباسسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا لاق
ن˘ي˘ب ة˘ي˘سصخ˘سش ة˘ل˘ك˘سشم كا˘ن˘ه نأا˘ب ،ي˘ف˘˘يا˘˘سص
يدان يف هبردمو زرحم سضاير رسضخلا دئاق
ي˘ت˘لا ي˘ه ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م
،ةر˘م ل˘ك ي˘ف ه˘تا˘با˘سسح ن˘م جر˘خ˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
بنا˘ج˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل سسي˘ل ة˘ل˘ك˘سشم˘˘لا هذ˘˘هو
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م بع’ د˘˘كأاو ،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

سستروبسس نيب““ ةانقل تاحيرسصت يف قباسسلا
ي˘ب˘ع’ ل˘سضفأا د˘حا و˘ه زر˘ح˘م““ :““ة˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لاو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
،ا˘سضيأا فاد˘ه ل˘سضفأا و˘˘هو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سشب
زرحم سضاير““ :قباسسلا رسضخلا دئاق فاسضأاو

ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ر˘˘ي˘˘غ
امبر هنم لسضفأا نيبع’ كانه ناك ول ،يتيسس

ن˘ك˘ل ،ع˘قاو˘ل˘ل خ˘سضر˘يو ر˘مأ’ا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘سس نا˘˘ك
ا˘ي˘سصخ˘سش ح˘ب˘سصأا د˘ق ه˘ع˘م ’و˘يدراو˘غ ل˘ما˘˘ع˘˘ت
:عباتو ،““يسضايرلا بناجلاب ةقÓع هل سسيلو
ه˘˘لاو˘˘حأا ن˘˘سسحأا ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع زر˘˘ح˘˘˘م““

،ء’د˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كد ىل˘˘˘ع ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ ه˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘ي
ئيسس قيرفلا نوكيو ايسساسسا همحقي امدنعو
،هرركأاو ييأار هل تلق دقل ،جرخي نم لوأا وه

هنكميو يتيسسلا نع سضاير ليحر تقو ناح
.““ملاعلا يف قيرف يأا يف بعللا

ديعشس هعلجت زرحم عم يشضاملب لماعت ةقيرط»
““رشضخلا عم

يذ˘لا ي˘ف˘يا˘سص ق˘ي˘فر ف˘سشك ،ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ي˘ب““ تاو˘ن˘ق ي˘˘ف ل˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ك ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشي
ءادأا ن˘ي˘ب قر˘ف˘لا نأا˘ب ة˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ““سسترو˘˘ب˘˘سس
بردملل عجار يتيسسلا عمو رسضخلا عم زرحم
اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بختنملا يف بعللاب ديعسس زرحم““ :بناجلا
:فا˘سضأاو ،““ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب بب˘˘سسب اذ˘˘هو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عم امامت فلتخم بختنملا عم سضاير ءادأا““
تايرابم ديعاوم اريثك رظتني وهو ،يتيسسلا
تاركسسعملا يف ارسضاح نوكي ىتح رسضخلا
:ع˘با˘تو ،““بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘يو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هيدل وهف ،ىرخأا ةل˘ما˘ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ي ي˘سضا˘م˘ل˘ب““

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ير˘˘ح˘˘لاو مار˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ك
ادج ديعسس زرحم نأاب رعسشي عيمجلا كلذلو
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ه˘ب˘ح ر˘˘ه˘˘ظ˘˘يو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
م˘˘ت˘˘خو ،““ر˘˘سضخ˘˘لا سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
،يتيسس رتسسسشنام عم امأا““ :هتاحيرسصت يفياسص
نوكي ةر˘م ل˘ك ي˘ف˘ف ،ا˘ما˘م˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘مأ’ا˘ف
ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ه˘˘لاو˘˘حأا ل˘˘سضفأا ي˘˘ف زر˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
لجسسي امدنع ىتحو ،ةكدلا يف ’ويدراوغ

هنإا ،تايرا˘ب˘م˘لا ي˘ف لد˘ب˘ت˘سسي و˘ه˘ف فاد˘هأ’ا
ي˘ت˘ي˘سسلا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا

.““رارمتسسابو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اسس03:51 ىلع مويلا) لئابقلا ةبيبسش – لانويسسان يريمرادنوج

 دـــــيكأاتلا لـــــجأا نـــــم ““يراـــــنكلا““
رـــــجينلا نم ةـــــحيرم ةـــــجيتنب ةدوعلاو

”فاكلا“ سأك

ةنسس02 نم لقأ’ ايقيرفإا لامسش ةلوطب

لهأاتلا ملحو ايبيل مامأا نوطقشسي ““رشضخلا““
رخبتي ايقيرفإا ةلوطبل

ةلهؤوملا ،ةنسس02 نم لقأ’ ايقيرفإا لامسش ةلوطب يف هتكراسشم لÓخ ةبيخملا هسضورع ،ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملا لسصاو
ملح رخبتيل ،در فده ةجيتنبو ،يبيللا بختنملا مامأا نينث’ا سسمأا موي ““رسضخلا““ طقسس ثيح،1202 ايناتيروم ايقيرفإا ممأا سسأاكل
ثيح ،ةطقن نم رثكأا دسصح نم ،نيعامسس نب بردملا لابسشأا نكمتي مل ت’وج ةثÓث رورم دعبو ،ةيراقلا ةسسفانملل لهأاتلا

قÓطنا ذنم ينطولا بختنملا لجسسو ،ايبيل بختنم مامأا اريخأاو برغملا بختنم مامأا اومزهني نأا لبق ،سسنوت بختنم مامأا اولداعت
باحسسنا دعب ،طقف تابختنم4 ىلع رسصتقت ةسسفانملا نأا ىلإا راسشي ،فادهأا ةثÓث مهكابسش تلبقتسسا امنيب ،اديحو افده ةسسفانملا

.ةيراقلا ةلوطبلل يناثلاو لوأ’ا نابختنملا لهأاتيو ،““ةنعارفلا““ فوفسص يف انوروكب تاباسصإ’ا يسشفت ببسسب ،اهجئاتن ءاغلإاو رسصم
سش.م

قيرفلا موجن ةيقب ىلع هتلضف ”يتيس ناملا“ ريهامج

 بع’ لشضفأا ةزئاج لاني زرحم
يتــــيشس رــــتشسششنام يف

قيرفلل همعد ددجي يلاولا /ةبانع داحتا

ديدجلا يوركلا مشسوملل ابشسحت اهتاريشضحت لشصاوت ““ةنوب““

بردتتو ،ةبانعب قلغم سصبرت يف قيرفلا دجاوتي ثيح ،ديدجلا يوركلا مسسوملل ابسسحت ةيدجلا هتاريسضحت ةبانع داحتا لسصاوي
لخدي نأا عقوتملا نمو ،هلابسشأ’ ةيزهاجلا نم عفرلل حمطي يذلا ينفلا مقاطلا نم رارقب كلذو ،مويلا يف نيتسصح لدعمب ةليكسشتلا
،ةيدولا تايرابملا سضوخل لكسشب سصسصخم نوكيسس يذلا سصبرتلا وهو ،ةمداقلا ةلحرملا يف ةديلبلا ـب عبار سصبرت يف يبانعلا قيرفلا

يتلا ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةيدنأ’ محدزملا جمانربلا نأا ’إا ،ةبانع سصبرت يف نييدو نيءاقل ةجمربل حمطي داحت’ا ناكو
لوأا ءاسسم قيرفلا تابيردت ،يميرب نيدلا لامج ةبانع ةي’و يلاو راز ،رخآا قايسس يف ،كلذ نود لاح ةيمسسرلا ةسسفانملا تفنأاتسسا
لمعيسس هنأا ىلإا يلاولا راسشأا ثيح ،قيرفلا بناج ىلإا فوقولا هيعسس ادكؤوم ،ةيبانعلا رسصانعلا زيفحتل يلاولا دمع ثيح ،دحأ’ا سسمأا

نأا ىلإا راسشي ،قيرفلل مزÓلا يداملا معد˘لا ر˘ي˘فو˘ت م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا˘ب مدا˘ق˘لا ة˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ءا˘ق˘ت˘ل’ا ىل˘ع
لاحرلا دسش لبق ةحار مايأا ةعسضب نم نيبعÓلا ديفتسسي نأا ىلع ،ةمداقلا ةعمجلا موي يهتني ايلاح ةبانع داحتا هيرجي يذلا سصبرتلا
ر.ع.ةيدولا تايرابملا نم ديدعلا هللختتسس يذلا عبارلا يريسضحتلا سصبرتلا سضوخل ةديلبلا ىلإا

فيطسس قافو

 ““انيماجن يف زوفلل ىعشسنو طغشضلا ىششخن ’““ :يكوكلا

““فاـــــــــكلا““ سسأاـــــــــك

ي˘سسنو˘ت˘لا ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو برد˘م د˘كأا
ىو˘ط د˘ق ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن

ز˘كر˘ي˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘ف˘سص
د˘˘غ˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ىل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘فو ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح

يدا˘˘ن ما˘˘مأا دا˘˘سشت˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
باهذ راطإا يف يداسشتلا سسنوسسينور
،““فاكلا““ سسأاك ةسسفانم نم23 رودلا

تايونعملا ىلإا هتاذ تقولا يف اريسشم
ريخأ’ا زوفلا بقع نيبعÓل ةيلاعلا

˘مو˘ي ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ىل˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ي˘كو˘˘ك˘˘لا لا˘˘قو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

هتير˘ف˘سس ي˘ف قا˘فو˘لا قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘سشع
ن˘ل دو˘سسأ’ا ر˘سسن˘لا نأا˘ب ا˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج˘˘ن ىلإا

ل˘جا ن˘م بع˘ل˘ي˘سسو ،ق˘ير˘ف يأا ىسشخ˘˘ي
عم لاحلا سسفن وهو ،لح امنيأا زوفلا
ي˘ف د˘غ ءا˘سسم ةر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

يدان مامأا ““ايوا دمحم سسيردا““ بعلم
فا˘˘˘˘˘سضأاو ،يدا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لا سسنو˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘نور
’ ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب ي˘ف˘يا˘˘ط˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا

ثي˘˘ح ،تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘سض ىسشخ˘˘˘ي
اهعيمج تاءاقللا رييسست ىلع لمعيسس
تقو˘لا ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘فار˘˘ت˘˘حا ل˘˘ك˘˘ب
ي˘ف بع˘ل˘ي˘سس دو˘سسأ’ا ر˘سسن˘لا نأا˘˘ب ه˘˘تاذ
،تا˘ه˘ب˘ج˘لا ل˘ك ىل˘ع ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘˘لا

سسفانملا نأا ىلإا ثدحتملا تاذ راسشأاو
يف ةريبك ديلاقت هل سسيل يداسشتلا
ةطقنلا يهو ،ةيقيرفإ’ا تاسسفانملا
ةحاطإ’ا لجا نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ن˘م ةر˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا ف˘˘سصن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لاو ه˘˘ب
ءاسسم قافولا لسصو دقو اذه ،داسشتلا
انيماجن ةيداسشتلا ةمسصاعلا ىلإا سسمأا

تاعاسس5 تقرغتسسا ةيوج ةلحر دعب
ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه را˘˘ط˘˘م ن˘˘م ه˘˘˘تدا˘˘˘ق
ىلإا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ت ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

ة˘˘˘يو˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘حر ن˘˘˘ت˘˘˘م ىل˘˘˘ع دا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا
د˘˘˘ق يوار˘˘˘ق ءا˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ

ىلإا سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم ار˘˘˘˘ب او˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
لبق ،ةليللا ءاسضق لجا نم ةمسصاعلا

ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘˘ط˘˘م ىلإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
،دا˘سشت˘لا و˘ح˘ن لا˘حر˘˘لا د˘˘سشل ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
يكوكلا ليبن بردملا لابسشأا دعتسسيو
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ة˘˘سصح˘˘لا ءار˘˘جإ’ مو˘˘ي˘˘لا

ادغ رظتن˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ب˘ق ةد˘ي˘حو˘لا
تيقوتلاب00:51 ةعاسسلا نم ةيادب
.يرئازجلا

ديلو.ف

يف ةيقوبو روليد
 ةيلاثملا ةليكشتلا

يدا˘ن م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس
ي˘ف هد˘جاو˘˘ت ،ز˘˘ت˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘ير˘˘فو ،ي˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘نو˘˘م
،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘˘لا ن˘˘م61 ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘˘لا
روليد قلأات ةلوجلا اذه يفو ،تيسصلا ةعئاذلا ““بيكيل““  ةفيحسصل
لداعتلا ةطقن كاكتف’ هداق ثيح ييلوبنوم عم تف’ لكسشب
،ة˘م˘سسا˘ح ةر˘ك رر˘مو ا˘فد˘ه ل˘ج˘سس ثي˘ح ،تسسير˘ب ه˘سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا
د˘ير˘ف دا˘ق هرود˘بو ،ة˘ك˘ب˘سش ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘˘ل
ةر˘ك ر˘خآ’ا و˘ه رر˘م ثي˘ح ،سسن’ ىل˘ع قو˘ف˘ت˘˘ل˘˘ل ز˘˘ت˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب

سسراحلا ءÓمز اهمسسح يتلا ةارابملا يف افده لجسسو ةمسساح
يف روليد كلميو ،ةفيظن ةيئانثب مهحلاسصل ةجديكوأا يلودلا

ل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘م˘سسا˘ح تار˘ير˘م˘ت تسسو فاد˘هأا ة˘ع˘ب˘˘سس هد˘˘ي˘˘سصر
.نيتمسساح نيتريرمت مدقو فادهأا ةثÓث ةي’وب

سش.م

ينانويلا يرودلا يف يناثلا هفده لجسي ينادوس

لوأا يف كلذو ،ينانويلا يرودلا يف يناثلا هفده ليجسست يف ،سسوكايبملوأا يدان مجاهم ،ينادوسس لÓه يبرعلا حجن
اومسسح نيذلا هئÓمز ةرداغم لبق ،ةقيقد06 قباسسلا فلسشلا ةيعمج مجاهم سضاخ ثيح ،يسساسسأاك اهيف كراسشي ةارابم
لسضف يذلا هبردم ةقث ةداعتسسا نم يرئازجلا يلودلا نكمتو ،ديحو فده لباقم فادهأا ةتسس ةجيتنب مهحلاسصل ةارابملا
رداسصملا نم ديدعلا نأا ىلإا راسشي ،ةقباسسلا تايرابملا يف ليدبك هيلع دمتعي ناك نا امدعب ،ءاقللا ةيادب ذنم هكارسشإا

يف هتبغر ىفن بعÓلا نكل ،جيلخلا ىلإا لاقتن’ا لجأا نم ينانويلا يرودلل ةنسس33 بحاسص ةرداغم برق تدكأا دق تناك
.هقيرف عم ةحارلاب رعسشي هنأاب دكأاو ،سسوكايبملوأا ةرداغم

سش.م
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دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م رر˘˘˘ق

،لول˘ج رو˘ضشا˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

ريدملا ماهم ءاهنإا ضسمأا لوأا ءاضسم

ةيفلخ ىلع ىيح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ي˘ضضا˘ير˘لا

ةلوطب˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت

ةراضسخ نع لضضف ىلو’ا ةفرتحملا

يضضاملا ربمفون يف ربوضسلا يئاهن

تد˘بأاو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘ضش د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع

نم ا˘ه˘ب˘ضضغ ةرا˘ط˘ضسو˘ضس ر˘ي˘ها˘م˘ج

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘ع˘ب ه˘ترادإا ن˘مو ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ه˘م˘لاو ة˘ل˘يز˘ه˘˘لا

اذه نأاب ةيعماضسملا دكأا ثيح ،يدانلا

ةنيهملا جئاتنلا هذه نم ربكأا قيرفلا

˘ما˘مأا ةرا˘ضسخ˘˘لا ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

نيغولوب بعلم يف ةيدملا يبملوا

دق ةراطضسوضس يدان ناكو ،ةيثلثب

ليذتيو راضصتن’ا قيقحت يف لضشف

ت’وج4 رورم دعب ماعلا بيترتلا

ءاقفر مزهنا د˘ق˘ف ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘ب

لخاد نيتبضسانم يف يردوك ةزمح

يبملوأاو فيطضس قافو مامأا مهبعلم

ةروا˘ضسلا ما˘˘مأا او˘˘لدا˘˘ع˘˘تو ة˘˘يد˘˘م˘˘لا

قيرفلا ريها˘م˘ج نأا ا˘م˘ك ،نا˘ضسم˘ل˘تو

ة˘ي˘عو˘ن ن˘ع تلءا˘ضست ،ي˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا

ريدملا اهب ماق ي˘ت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘ضس’ا

ىقلت يذلا ،ىيحي ر˘ت˘ن˘ع ي˘ضضا˘ير˘لا

تضضرف ،تاداقتن’ا نم اريبك امك

عمجمو قيرفلا ةرادا ىلع اطغضض

مل ،قايضسلا ضسفن يفو ،““روبريضس““

تادا˘ق˘˘ت˘˘نا ن˘˘م نو˘˘ب˘˘عل˘˘لا م˘˘ل˘˘ضسي

ا˘ضضيأا م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م را˘˘ضصن’ا

،ةيثرا˘كلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا هذ˘ه ي˘ف بب˘ضسلا

يدانل ةقل˘ط˘نا ءو˘ضسأا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو

تاونضس ةدع ذن˘م ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا

يتلا ريهامجلا بضضغ رضسفي ام اذهو

،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘عذ’ تادا˘ق˘ت˘نا ته˘جو

ضسيئر نأاب ،ةدكؤوم رداضصم نم ملعو

ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘˘م
ر˘ت˘ن˘ع˘ب ع˘م˘ت˘جا د˘ق لو˘ل˘ج رو˘˘ضشا˘˘ع
ه˘م˘ل˘˘عأاو ضسما لوا ءا˘˘ضسم ،ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
هلضشف دعب ،هتامدخ نع يلختلا رارقب
نمو ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘فا˘ضضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
قباضسلا رضضخلا دئاق بلاط ،هبناج

002 هردق ضضيوعت ىلع لوضصحلاب
ع˘م هد˘ق˘ع خ˘ضسف ر˘ي˘˘ظ˘˘ن ،وروأا ف˘˘لأا
ي˘م˘ضصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ر˘م˘يو ،دا˘ح˘˘ت’ا
داحتا لتحيو ،ةياغ˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ضس ةر˘ت˘ف˘ب
يف ،ريخأ’ا لبق ام زكرملا ةمضصاعلا

نيت˘ط˘ق˘ن د˘ي˘ضصر˘ب ،بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
.طقف

ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ضشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ،ينيطنضسقلا

تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ضسق˘˘˘˘˘ن’ا ع˘˘˘˘˘قو ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ةرادإ’ا ضسلجم لخاد لكاضشملاو
ديضشر ماعلا ريدملا ررق نأا دعبف
هب˘ضصن˘م ن˘م با˘ح˘ضسن’ا ،جار˘جر
ي˘ضضا˘م˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ف˘˘ضصت˘˘ن˘˘م
ةز˘ف˘ح˘م ر˘ي˘غ˘لا فور˘ظ˘˘لا بب˘˘ضسب
ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا رر˘ق ،ل˘م˘ع˘ل˘ل
،هاطخ ىلع ريضسلا ،جوجم رضصان
ةرادإا ضسلجمل هتلاقتضساب مدقتلاو
،يدانلل ةكلاملا ““رابآ’ا““ ةكرضش
يذ˘لا بي˘هر˘˘لا ط˘˘غ˘˘ضضلا بب˘˘ضسب
،ةري˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ع˘˘˘جار˘˘˘تو
ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،يرود˘˘˘لا
ت’و˘ج˘لا ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
،ةلوطبلا رمع نم ىلوأ’ا ثلثلا

م˘ل ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘˘لا نأا م˘˘غرو
با˘˘˘ب˘˘˘ضسأ’ا نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل ف˘˘˘˘ضشكي
هرارق فلخ فقت يتلا ةيقيقحلا
ضسأار ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘ضسن’ا˘˘˘ب
نأا ى˘˘لإا با˘˘ب˘˘ضشلا ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘˘م
نأا تدكأا ““ةعاضس رخآا““ رداضصم
يلوؤو˘ضسمو جو˘ج˘م ة˘قل˘ع ر˘تو˘ت
ة˘˘˘نوآ’ا ي˘˘˘ف ““را˘˘˘بآ’ا““ ة˘˘˘كر˘˘˘ضش
زر˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ت ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ضصي˘ل˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ،با˘ب˘ضسأ’ا

،ةرادإ’ا ضسلجم لخاد هتايحلضص
قلعتي رارق يأا ذاختا نم هعنمو
نم هرابتعاب ،يضضايرلا بناجلاب

رداقلا دبع برد˘م˘لا تا˘ي˘حل˘ضص
.طقفو ينارمع

””رابآلا»و ةدوعلا ضضفري
رارقلا دمتعتسس

جوجم رارق ربتعا ضضعبلا نأا مغر
باحضسن’او هبضصنم نم ةلاقتضس’اب
رابآ’ا يلوؤوضسم˘ل ر˘يذ˘ح˘ت˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب
لبق ،ةيرذج تارييغت ذاخت’ طقف
تدكأا انرداضصم نأا ’إا ،ناوأ’ا تاوف
ةدوعلا مدعب هيبرقمل رضسأا جوجم نأا

نأا د˘ع˘ب ،با˘ب˘ضشلا ةرادإا ى˘لإا ادد˘ج˘˘م
تا˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ضصت ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘عرذ قا˘˘˘˘˘ضض
مهضسفنأا اوحن˘م يذ˘لا ،ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
ةير˘ي˘ضصم تارار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘ف ق˘ح˘لا

ماتلا مهداعتبا مغر يدانلاب ةطبترم
قلعتي ام لكو ،قيرفلا طيحم نع
يف دجاوتي يذلا جوجم ضسكع ،هب
يأا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘لا

ى˘ت˘حو ،رار˘ق يأا ذا˘خ˘ت’ ة˘ي˘حل˘˘ضص

يفو ،هتارايخ نع بردملا ةضشقانم
““ةعاضس رخآا““ تلمع لضصتم قايضس
عمتجيضس ““رابآ’ا““ ةرادإا ضسلجم نأا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘ضسلا ي˘˘ف
رار˘˘ق ة˘˘ضشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع ل˘˘كضشبو
يف يتأاي مل هنأاو ةضصاخ ،ةلاقتضس’ا

42 دعب نوكيضس قيرفلا نأا امب ،هتقو
ةارابم ضضوخ عم دعوم ىلع ةعاضس
دضض ،يرودلا نم ةضسماخلا ةلوجلا
نأا م˘غرو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ل˘ط˘˘ب˘˘لا

ىد˘بأا ى˘ل˘ع˘ل ةرادإ’ا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر
ي˘˘ف جو˘˘ج˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ه˘˘˘كضسم˘˘˘ت
نأا تدكأا انرداضصم نأا ’إا ،قباضسلا
ة˘لا˘ق˘ت˘ضسا ى˘˘ل˘˘ع قدا˘˘ضصت˘˘ضس را˘˘بآ’ا
ةي˘مل˘عإ’ا ه˘تا˘جر˘خ بب˘ضسب ،ل˘جر˘لا
.ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةلوؤوضسم ريغلا

ب.ماضشه
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وروأا فلأا002 هردق سضيوعتب بلاطي ىيحي رتنع
دادزولب بابسشهبسصنم نم هتلاقإا رارق دعب / ةمسصاعلا داحتا

ينيكلا ايهامروغ““ :يضشيرق
هتارابم لقنل ججحتي
 ““رئازجلا جراخ انمامأا

ديدضشلا اهءايتضسا دادزولب بابضش قيرف ةرادإا تدبأا
ةهجاوم لبق ،ينيكلا ايهامروغ يدان تافرضصت نم
نم لوأ’ا رودلا باهذ يف لبقملا ءاعبرأ’ا نيقيرفلا

ةيليوج5 بعلم ىلع ،ايقيرفأا لاطبأا يرود ةقباضسم
ريدملا ،يضشيرق قيفوت فضشكو ،ةمضصاعلاب يبملو’ا
يدا˘ن ةرادإا نأا˘ب ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش يدا˘ن˘ل ي˘ضضا˘˘ير˘˘لا

اهلضصوت ةيوج ةلحر دوجو مدعب ججحتت ايهامروغ
مت يذلا ناريطلا ططخم نأاب ادكؤوم ،رئازجلا ىلإا

ىلإا يبورين نم ينيكلا قيرفلا لقنب حمضسي هطبضض
لاقو ،ةحودلا ةيرطقلا ةم˘ضصا˘ع˘لا˘ب ارور˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
يذلا رفضسلا ططخ˘م““ :ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإل˘ل ي˘ضشير˘ق
قلطنت ةيوج ةلحر دوجو دكؤوي ايهامروغل هانزهج
ةحودلا نم نينث’ا ضسمأا حابضص ةعباضسلا ةعاضسلا يف
فقوم مهفأا ’ ةحار˘ضص ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ى˘لإا

ايهامروغ امبر““ :فاضضأاو ،““قيرفلا اذه يلوئضسم
دمعتي كلذل ،رئازجلا جراخ ىلإا ةارابملا لقن ديري
مايأ’ا ةليط لضصاوت ىلع تنك يننأا مغر انجارحإا
يقيرفأ’ا داحت’ا تغلبأاو ه˘ي˘لو˘ئ˘ضسم ع˘م ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
،لباقملا يفو ،““اننيب ترج يتلا تلضسارملا لكب
دق ضسنوت نم مهو ةارابملا ماكح نأا ب،يضشيرق دكأا

اتف’ ،ةيرئازجلا دودحلا لخاد ىلإا ضسمأا لوأا اوربع
،ضسمأا ةيرئازجلا ةمضصاعلاب اوج اوقحتلا دق مهنأا ىلإا
فرتعاو ،دلبلا يقر˘ضش ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ن˘م ا˘قل˘ط˘نا
ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا نأا˘˘ب ،ي˘˘ضشير˘˘ق
ةيلاردفنوكلا ضسأاكو ايقيرفأا لاطبأا يرود يتقباضسم
يوجلا لاجملا نأا ىرت يتلا اهيضسفانم عم يناعتضس
ةيلخادلا تلحرلا رئازجلا تقلعو ،قلغم يرئازجلا

ةيفلخ ىلع يضضا˘م˘لا ضسرا˘م ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ة˘ي˘لود˘لاو
ح˘م˘ضست نأا ل˘ب˘ق ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘˘ضشف˘˘ت
ربمضسيد علطم ةيلخادلا تلحرلل ةيجيردتلا ةدوعلاب
.ةيجراخلا تلحرلا نم دودحم ددعو ،يراجلا

ديلو.ف

ةنيطنسسق بابسش

رارقلا ديؤوت ““رابآ’ا““و ةلاقتضس’ا ىلع رضصي جوجم

 نيترم ىلع لاغنسسلا نوهجاوي دق/ ةنسس71 نم لقأل ينطولا بختنملا

يريضضحت ركضسعم يف سسمأا ذنم ““رضضخلا““
 ىضسوـــــم يدـــــيضسب قـــــلغم

نيتارابم مدقلا ةركل اماع71 نود ةئفل يرئازجلا ينطولا بختنملا ضضوخي نأا بقترملا نم

ينطولا ينفلا زكرملاب يراجلا ربمضسيد82 و62 يموي يلاغنضسلا هريظن دضض نيتيدو
اهعقوم ىلع ““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا هنع تنلعأا ام بضسح ىضسوم يديضسب
ايقيرفإا لامضش داحتا ةرودل تاريضضحتلا راطإا يف ناتارابملا جردنت و ،ينورتكل’ا يمضسرلا
ممألل ايقيرفإا ضسأاكل ةلهؤوملا و رئازجلاب لبقملا يفناج رهضش ةررقملا يرمعلا فنضصلا اذهل

ىقبت و ،برغملاب ضسرام رهضش يف ةيئاهنلا اهتلحرم يرجتضس يتلا فنضصلا اذهل1202
لخد دقو اذه ،نيتيدولا نيتارابملا ءارجإ’ يلاغنضسلا فرطلا ديكأات راظتنا يف ““فافلا““
ىضسوم يديضسب نينث’ا ضسمأا موي نم ارابتعا قلغم ضصبرت يف تاضس’ دمحم بردملا لابضشا

ت’وطبلا فلتخمب نوطضشني61 مهنيب نم ابع’13 روضضحب ربمضسيد82 ةياغ ىلإا مودي
ديلو.ف.ةيبنجأ’ا

 :ابع’13 ةمئاق يلي اميفو
ملعوب ةزمح :ةمضصاعلا داحتا
حزحزوب ضسينو و يواز نيدلا حلضص و ضشوقنموب زيزعلا دبع :فافلا ةيميداكأا
يناموخ قحلا دبع :ةرواضسلا ةبيبضش
ضسلب ميهارب و قوفنح داؤوف :دادزولب بابضش
يدودرضش ليلخلا ميهارب :فلضشلا ةيعمج
ضشاميز زتعم قيفر و تاراق ضسنأا و كلام زيزعلا دبع دمحم و ملعل ينغلا دبع :وداراب يدان
بيرخأا ولحل :لئابقلا ةبيبضش
ةرهم قازرلا دبع :تنانجات عافد
دمحأا نب نيدلا نيز :نازيلغ عيرضس
يوللا دبع مهون :اضسنرف/نايتيإا تناضس
نودملع ضسيني اغ’ و ديع نيمأا دمحم :اضسنرف/نويل كيبملوأا

دمحم يجاح ضسنوي و يدادغب ضسيني :اضسنرف/ضسمار
ضشومكوب نيمأا :اضسنرف/نايلروأا داحتا

يقود مدآا :ارتلجنا/ضسرجنار كراب زنيوك
يواضسوم نارمع و ريتخ ناير :اضسنرف/اقباضس ايليضسرم كيبملوا
يدهم ناير ضشوارك :اضسنرف/زتام يدان
يضسينوب نارقم دنحم :اضسنرف/وضشوضس يدان

ضسويحم ريدن :اضسنرف29/ جور تنوم
ضشاوضشوو ضسينأا و يرابتون ليربج :اضسنرف/نايمآا يدان
يلازو ليضسام :اضسنرف/نوغناغ يدان
.نافيإا يديإا ينايلوز :اضسنرف/زولوت يدان
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°61ةبانع

°61 ةدكيكصس

°21صسارهأا قوصس

°51ةملاق

.ملاعلا لوح هتلحر اًئداب يزيلجنإلا ثوميلب ءانيم نم علقي كيرد صسيصسنرف ريصسلا7751 -
.ادنليزوين ىلإا لصصي نامصسات لبأا يدنلوهلا فصشكتصسملا2461 -

.ةيلودلا تاعازنلا ةيوصستل كلذو يلودلا لدعلل ةمئادلا ةمكحملا صسيصسأات نع نلعت ممألا ةبصصع0291 -
.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأا كلذو ةدحتملا تايلولا ىلع برحلا نانلعت اينامورو رجملا1491 -

.«صساصسح ةيرقب» ةرزجم «ةثلاثلا حاملب ةبيتك» تبكترإا نأا دعب اًينيطصسلف21 لتقم7491 -
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ةراجتلا ةرازو ومدختصسم دده
هقبصسي حو˘ت˘ف˘م بار˘صضإا ن˘صشب

4و3 ي˘مو˘ي ي˘ن˘طو بار˘صضإا

مايأا4ـل ايلآا هديدجتو يفناج

يف كلذو ،يفناج01 نم ةيادب
ةرازو حلا˘صصم رار˘م˘ت˘صسا لا˘ح
يلاتلابو اهت˘ن˘ع˘ت ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا
تحصضوأاو .ديعصصت˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فد
يمدختصسمل ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

نايب يف ،صسمأا ةراجتلا ةرازو
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ناوعأ’ ي˘صشي˘ع˘م˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
مهماهم ددعت لظ يف ةباقرلا

ل˘با˘ق˘م م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ي را˘˘صص
لهاجتب ةراجتلا ةرازو كصسمت
ةعوفرملا مهبلاطمو مهتاناعم
ر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘صساو .ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
عا˘م˘˘ت˘˘جا لل˘˘خ نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ارخؤوم ةباقنلل ةماعلا ةيعمجلا

نيدكؤوم ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ف˘يو˘صست
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
ل˘ظ ي˘ف ا˘هدو˘˘عو ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب
نوناقلا ليدعت صضفر لصصاوت
عا˘ط˘ق˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا
ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت صضفرو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

11-502 يذيفنت˘لا مو˘صسر˘م˘لا

يصضيوعتلا ماظنلا نم˘صضت˘م˘لا
ةف˘ل˘كم˘لا ة˘صصا˘خ˘لا كل˘صسأل˘ل
مغر هتعجارم ىتح وأا ةراجتلاب
نم ةلثامم تاعا˘ط˘ق ةدا˘ف˘ت˘صسا

ةباقنلا تدقتناو .تادايز ةدع
ة˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم صضفر
تامارغلا ليصصحت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

نم ةل˘صصح˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا بصص
فرط نم ةررحملا رصضاحملا
با˘صسح˘لا ي˘ف ة˘با˘قر˘˘لا ناو˘˘عأا

60-832 نوناقلا قفو صصاخلا

قود˘ن˘صص ءا˘صشنإا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
اذ˘كو .ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ل˘˘خاد˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ةرازو صضفر

ديصصر˘ل˘ل ل˘ما˘كلا لل˘غ˘ت˘صس’ا
صصاخلا باصسحلا يف يقبتملا

،ةئاملاب52ـب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ك’او
ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
صصيصصختب قلعتملا مهحرتقم
ز˘كر˘م˘˘لا تادار˘˘يإا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘صسن
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نامرحب تددن امك .مهحلاصصل

مغر ةيقرتلا نم افظوم2691

،ةربخ تاونصس01 مهئافيتصسا

لمع ةنصس82 مهصضعب غلبو
.ةيقرت يأا نم ةدافتصس’ا نود
ةيلام بصصانم حتف مدع اذكو
نيلصصحتملا نيفظوملا ةيقرتل

مهراصسم للخ تاداهصش ىلع
ركنتصسا ةيناث ةهج نم.ينهملا
مهتدافتصسا مدع ةباقرلا ناوعأا

ءابو راصشتنا ةحفاكم ةحنم نم
ي˘ف م˘هد˘جاو˘˘ت م˘˘غر ا˘˘نورو˘˘ك
ةح˘ئا˘ج˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ناد˘ي˘م˘لا
.يصضاملا صسرام رهصش

ا˘بار˘صضإا د˘ن˘ه˘لا ي˘˘ف نو˘˘عراز˘˘م أاد˘˘ب
را˘˘طإا ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع اد˘˘˘يد˘˘˘ج

3 ذنم ةرمتصسم ةعصساو تاجاجتحا

،ةيعارز تاحلصصإا ءا˘غ˘لإ’ ع˘ي˘با˘صسأا
ى˘ل˘ع طو˘غ˘صضلا كلذ˘ب د˘عا˘صصت˘˘ت˘˘ل

لواحت يتلا يدوم اردنيران ةموكح
نود بصضغ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘جو˘˘˘˘م ءاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا

ه˘ي˘لإا ا˘عد يذ˘لا بار˘˘صضإ’او.ىود˘˘ج

ةعاصس42 ةدمل تاجاجتح’ا ةداق
يتأاي وهو ،عوبصسأا للخ يناثلا وه
ز˘كر˘ت˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح ن˘˘م˘˘صض
باجنبلا ي˘ت˘ي’و ي˘ف صصو˘صصخ˘لا˘ب
،دلبلا يلامصش ناعقت نيتللا انايراهو
ةداق دحأا لاقو.خيصسلا امهيلع بلغيو
د˘يد˘ج˘لا بار˘صضإ’ا نإا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ةموكحلا ىلع ط˘غ˘صضلا فد˘ه˘ت˘صسي

اهرقأا ني˘ناو˘ق3 ءاغ˘لإ’ ة˘ي˘لارد˘ف˘لا

نود ،يصضاملا ربمتبصس يف ناملربلا

يتأايو .اهنأاصشب ريبك صشاقن يرجي نأا

يف ،ماعطلا نع ديدجلا بارصضإ’ا

ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘لا ف’آا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي تقو

ةمصصاعلا فراصشم ىلع ماصصتع’ا

د˘˘يد˘˘صش صسق˘˘ط ط˘˘صسو ي˘˘ه˘˘لدو˘˘ي˘˘ن

ليل ةرارحلا صضفخنت ثيح ،ةدوربلا

،دربلا ببصسبو.ةيوئم تاجرد4 ىلإا

ة˘ثل˘˘ث˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا لل˘˘خ ي˘˘فو˘˘ت

يف ،نيمصصتعملا نم03 ةيصضاملا

ي˘خ˘ي˘صس ن˘˘يد ل˘˘جر ر˘˘ح˘˘ت˘˘نا ن˘˘ي˘˘ح

حل˘صصإ’ا ن˘ي˘ناو˘ق ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا

ةديدجلا نيناوقلا حمصستو .يعارزلا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةلم˘ج˘لا قاو˘صسأا جرا˘خ ن˘ير˘ت˘صشم˘ل˘ل
تناك يتلاو ،ةموكحلا اهمظنت يتلا
ى˘˘˘˘˘ندأا اد˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صضت
نم نإا نوجتحملا لوقيو.راعصسألل
راعصسأا صضفخت نأا نيناوقلا هذه نأاصش
ةمحر تحت مهعصضتو ،مهليصصاحم
،لبا˘ق˘م˘لا ي˘فو.ىر˘ب˘كلا تا˘كر˘صشلا
اهدوقي يتلا ،يدوم ةموكح لوقت

يصسودنهلا «اتاناج ا˘ي˘تارا˘ه˘ب» بز˘ح
ع˘صسو˘ت˘صس ن˘ي˘ناو˘ق˘لا نإا ،دد˘˘صشت˘˘م˘˘لا
ةيرورصض ي˘هو ة˘ي˘عارز˘لا قاو˘صسأ’ا
هريغو نيزختلا ىلع ةردقلا ةدايزل
.ةيصساصسأ’ا ةينبلا لاكصشأا نم

ةجوملا يصشفت نم فواخملا طصسو
ةللصسلا روه˘ظو ا˘نورو˘كل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
عرصسأ’ا يهو صسوريفلا نم ةديدجلا
و˘صضع لا˘ق ،ا˘ه˘ت˘ق˘با˘صس ن˘م ارا˘صشت˘نا
انوروك ةهجاومل ةيموق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب
ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا نإا ر˘˘صصم ي˘˘˘ف

01» ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘با˘˘صصإ’

نإاو ،ايمصسر «اهنع نلعُملا فاعصضأا
ةدوجوم نوكت دق ةيناثلا ةللصسلا
ةنجللا صسيئر ىفن نيح يف ،لعفلاب

تاحيرصصت يفو .دلبلا يف اهروهظ
ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع لا˘ق ،ة˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
وهو ،يدانلا دمحم روتكدلا ةيموقلا

،ةيردصصلا صضارمأ’ا يف صصصصختم
انوروك تاباصصإ’ يقيقحلا مقرلا نإا

نلعم˘لا فا˘ع˘صضأا01 ر˘صصم ي˘˘ف
اذه نأ’ اصضيأا نيلماجم نوكنصسو»
د˘حأ’ا مو˘ي تن˘ل˘عأاو .«ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘قأا

ةلاح466 ليجصست ةحصصلا ةرازو
،انوروك صسوري˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ىلإا نيباصصملا ددع يلامجإا عفتريل

ةافو تنلعأا امك ،ةباصصإا فلأا521

دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ة˘لا˘ح92

لوحو8907. ى˘˘˘لإا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا
ة˘لل˘˘صسلا را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ترهظ يتلا صسوريفلا نم ةديدجلا
لا˘ق ،لود˘لا صضع˘بو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘ي˘ج ة˘صسارد ا˘ن˘ير˘جأا و˘ل» يدا˘ن˘لا
ةللصسلا دجن دق انوروك صسوريفل
دقتعأا» فاصضأاو.«رصصم يف ةديدجلا

ي˘ف ةدو˘جو˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘لل˘صسلا نأا

صسيلو ةظحلملا ديق اذهو ،رصصم

نكل دعب ةصساردلاب مقن مل ،ةصساردلا

ىصضرملا ةب˘قار˘م ر˘ب˘ع اذ˘ه ظ˘حل˘ن

ةعرصسو ناكملا صسفن يف مهبراقأاو

لد˘ت د˘ق تار˘صشؤو˘م ي˘هو ،را˘صشت˘ن’ا

.«ر˘صصم ي˘ف ة˘لل˘صسلا دو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع

ةدوجوم ةديدجلا ةللصسلا نأا عباتو

تاب صضرملا نأا فورعمو ةرتف ذنم

،رب˘كأا ل˘كصشب را˘صشت˘ن’ا ى˘ل˘ع اردا˘ق

ثيح ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف ثد˘ح ا˘م اذ˘هو

ل˘كصشب ن˘ي˘با˘صصم˘لا داد˘عأا تع˘ف˘ترا

ديزي ام دحاو موي يف لجصستل ريبك

.ةافو005 وحنو ةلاح فلأا72 ىلع

ةدد˘˘صشم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا تاءار˘˘جإا تح˘˘ج˘˘ن
تل˘˘خد˘˘تو ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا تاو˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘م˘صسرو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس تا˘˘طا˘˘صسوو
ة˘ن˘يد˘م بي˘˘ن˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئا˘˘صشعو
راق يذ ةظفاحم ةمصصاع ةيرصصانلا
نا˘ك ة˘يو˘مد تا˘ماد˘صص ة˘ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لا
راصصنأا نيب كا˘ن˘ه ا˘ه˘عو˘قو ى˘صشخ˘ي
نأا » .نيرهاظتملاو يردصصلا رايتلا
ت’اصصتا تدهصش ةريخأ’ا تاعاصسلا

ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
عم ةينوثارام ةيرئاصشع تاطاصسوو
ىدتقم ةماعزب يردصصلا رايتلا ةداق
ناكم داعبإا ىلع قافت’ا يف ردصصلا
اهل اعد يتلا ةعمجلا ةلصص ةماقإا
ةيرصصانلا طصسو˘ب ا˘ه˘ت˘ما˘قإ’ را˘ي˘ت˘لا
نع اديعب ةي˘قر˘صشلا ا˘ه˘ي˘حاو˘صض ى˘لإا

.تاجاجتح’ا زكرم

ةلجع001 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تما˘˘قو
نم هراصصنأا لقنب رايتلا اهصصصصخ
ى˘لإا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘حاو˘˘نو ة˘˘ي˘˘صضقا
اهقرصشب او˘ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح ة˘ير˘صصا˘ن˘لا

ط˘صسو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةل˘˘صص او˘˘ما˘˘قاو
تكرا˘صش ة˘ي˘ح˘صصو ة˘ي˘ن˘مأا تاءار˘جإا

ةينمأ’ا ناجللاو ةينمأ’ا تاوقلا اهيف
لامعأا ةيا عوقو نود لاح ام رايتلل

ةعمج˘لا ل˘صصح ا˘م˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘صش ف˘ن˘ع
ردصصلا را˘صصنإا ما˘ق ن˘ي˘ح ي˘صضا˘م˘لا
ةحلصسأ’اب نيرها˘ظ˘ت˘م˘لا ة˘م˘جا˘ه˘م˘ب
ا˘م تاوار˘ه˘لاو ءا˘صضي˘ب˘لاو ة˘يرا˘ن˘˘لا

08 نم رثكا ةباصصاو ىلتق9 عقوا

مايأ’ا للخو.مهفوفصص نيب نيرخآا
رد˘صصلا م˘ه˘تإا ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
نيي˘كر˘ي˘م’ا ق˘صشع˘ب ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

تا˘حا˘صس ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لاو
راثأا ام ةصشحافلل ةنكمأا ىلإا رهاظتلا
.اعصساو ايبعصش ءايتصسا

ةينيد تأراعشش نوعفري نوطششانلأ
ةنتفلل أءرد

تائملا دفاوت عمو كلذ عم قفارتلاب
ةيبونجلا تاظفاحم˘لا ي˘ط˘صشا˘ن ن˘م
اهيرهاظتمل ام˘عد ة˘ير˘صصا˘ن˘لا ى˘ل˘ع
نيرهامجلا مهتيلاعف او˘م˘ظ˘ن ن˘يذ˘لا
ىلع نيدكؤوم «ة˘ير˘صصا˘ن˘لا ة˘ع˘م˘ج»
ة˘ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘م
تددصش ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

يف اه˘تاءار˘جإا ن˘م ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاو˘ق˘لا
ىلا ة˘يدؤو˘م˘لا تا˘قر˘ط˘لاو عراو˘صشلا
ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو ي˘بو˘ب˘ح˘لا ة˘˘حا˘˘صس
ةظفاحملا يف تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ز˘كر˘م
اهلوح مكحم ينمأا قوط برصضو
يأا عنمل نيرهاظتملا عم نواعتلاب

فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ف˘˘ن˘˘ع وأا ي˘˘ن˘˘مأا قر˘˘خ
ور˘ها˘ظ˘ت˘م ما˘قو.ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘˘لا
تاراع˘صشو مل˘عإا ع˘فر˘ب ة˘ير˘صصا˘ن˘لا
ةينطولا مهبلاطم بناج ىلإا ةينيد
ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ة˘ن˘ت˘ف˘ل˘ل اءرد كلذو
ةمظنملا ةنجللا» تهجوو.مهتيملصس
موي ناي˘ب ي˘ف «ن˘ير˘صشت تار˘ها˘ظ˘ت˘ل
ةرصصن ةعمج» ناونع لمح صسيمخلا
تلاق نيطصشانلا ىلا ءادن «راق يذ
ة˘حا˘صس ي˘ف اد˘غ م˘كر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن» ه˘˘ي˘˘ف
فوقولل تاحاصسلا ي˘قا˘بو ر˘ير˘ح˘ت˘لا

لاطبا ةروثلا ةمصصاع يف انتبحأا عم
عم اور˘صصق˘ت ل˘ف ي˘بو˘ب˘ح˘لا ة˘حا˘صس
تا˘ي˘˘صشي˘˘ل˘˘م˘˘لا اود˘˘ح˘˘تو م˘˘كتاو˘˘خأا

ي˘ك راو˘˘ث˘˘لا جر˘˘خ˘˘ي˘˘لو ا˘˘ه˘˘با˘˘هرإاو
اهدافم ناريإا لويذل ةلاصسر اولصصوي

.«قارعلا انلك ةيرصصانلا انلك

 عيراصشملا باحصصأا بابصشلا نيب ةيتلواقملا ةيقرت

ooderoOيئاهنل يمشسرلأ يعأرلأ
« 0202 egnellahC putratS aireglA»

راكت˘ب’او عاد˘بإل˘ل ا˘ه˘م˘عدooderoO لصصاوت
عيراصشملا باحصصا بابصشلا يمصسر يعارك قفارتو

aireglA » ةقباصسم يئاهن للخ ةئصشانلا تاكرصشلل

)CSA( egnellahC putratS»، موي مت يذلا

– ةفاقثلا رصصقب0202ربمصسيد91 ،طرافلا تبصسلا
ةرازولا ةياعرب .ةمصصاعلا رئازجلاب – ءايركز يدفم
تاكرصشلاو ةفرعملا داصصتقا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
اهقلطأا يتلا ةينطولا ةقباصسملا هذه ىعصست ،ةئصشانلا

krowocpaC ةصسصسؤوم نم معدب بابصش نولواقم

.ةركتبملا لولحلاو عيراصشملا ي˘ل˘ما˘ح ز˘ي˘ف˘ح˘ت ى˘لا
عادبإ’او لامعأ’ا ةداير ةيقرتل ةردابملا هذه فدهت
ةبصسانملا هذه يف .ينطولا بارتلا ربع ةراتخملا ةئصشانلا تاكرصشلا نيب ةمظنم ةقباصسم راطا يف

ةقفارمب ءادعصس دج نحن » : ميهاربا لآا ماصسب ديصسلاooderoO ةكرصشل ماعلا ريدملا بئان حرصص ،
ةدارإا ددجأا .ةزيمتملا ةقباصسملا هذه نم ةيناثلا ةعبطلا يف نييرئازجلا بابصشلا عيراصشملا يلماح

ooderoOربع ةباصش بهاوم زورب عيجصشتو يرئازجلا بابصشلا ىدل ةيت’واقملا حور ةيقرت يف

فلتخم ربع عادبإ’ا ةيقرت ىلعooderoO تصصرح املاطل .مهراكفأا ديصسجت يف مهتقفارم
لك معد لصصاونصس ةنمقرلا يف انتبرجتو انتربخ للخ نم .ةيت’واقملا معدل ةصصصصخملا اهجمارب
و ةفرعملا ،ءاكذلا ىلع دمتعي ىوتحم ةعانصصو يئيب ماظن ءاصشنا ىلع لمعت يتلا تاردابملا

egnellahC putratS aireglA » ي˘˘˘فooderoO ةكراصشم جردنت» .ةيلح˘م˘لا تارا˘ه˘م˘لا

)CSA(» يف عنصص» يمقر ىوتحم قلخ و عيراصشملا يلماح ةقفارم ةيجيتارتصسا راطإا يف

3102 ةنصس امهقلطا مت يتلاtratSi تراتصس يأا وtratSt تراتصست يجمانرب للخ نم «رئازجلا

ةكرصش02 مهنمصض نم ةيجولونكت ةئصشان ةكرصش92 قوفي ام ةقفارم امهللخ نم مت يتلا و

ةزهجأ’ جذومن02 قلخ ،باصش0045 نيوكت،ooderoO ةنصضاح ىلإا جولولا نم تدافتصسا

هذه ربع. ليمحت نويلم2 نم ديزأا تثدحأا يفتاه قيبطت372 و اهربخم ىوتصسم ىلع ةلصصتم

ةيجلولونكت ةعانصص قلخو ةيقرت يف اهمعدو اهمازتلاooderoO ددجت، ةركتبملا تاردابملا
.ةيلحم ةيمقر

اهطيحمو ةيلحاصسلا ةنيدملا يف ًارخؤوم كراعملا تدعاصصت

نميلاب ةديدحلأ يف يعانشص عقوم ىلع فشصق ءأرج ىلتق ةينامث
يف قراغلا نميلا برغ يف يجيتارتصسلا ةديدحلا ءانيم يف يعانصص عّمجم ىلع فصصق يف لقألا ىلع صصاخصشأا ةينامث لتق

ةنيدملا يف ًارخؤوم كراعملا تدعاصصتو.هنع ةيلوؤوصسملاب ناريإا نم نيموعدملا نييثوحلا ًةمهتم ةموكحلا تنلعأا امك ،برح
نيب فنعلا لدابت عنمب يصضاملا يف ةدحتملا ممألا ةياعرب اهيلع صضوافتلا ىرج ةصشه ةنده تحمصس ثيح ،اهطيحمو ةيلحاصسلا
ملعإلا ريزو ددنو .نييثوحلا نيدرمتملاو ،ةيدوعصسلا هدوقت يركصسع فلاحت نم5102 ذنم ةموعدملا ةينيميلا ةموكحلا
لتقم نع رفصسأا موجهلا نإا لاقو.يعانصصلا عمجملا تفدهتصسا يتلا «ةعصشبلا ةيباهرلا ةميرجلا»ـب ينايرلا دمحم ينميلا

تددنو.لقألا ىلع صصاخصشأا ةرصشع لتقم ىلإا ىدأا موجهلا نأا ةيبط رداصصم تدكأاو .حورجب31 ةباصصإاو عنصصملا لامع نم ةينامث
تادعاصسملل ةيصساصسألا لوخدلا ةطقن ،أافرملا فدهتصسا يذلا موجهلاب اهتهج نم ةديدحلا قافتا معدل ةدحتملا ممألا ةثعب
فقو ىلع ظافحلا ىلع عازنلا يف فارطألا لك تصضحو ،«فقوتي نأا بجي نييندملا لتق» نإا تلاقو.نميلا ىلإا ةيناصسنإلا
رخاوأا و.فنعلا دعاصصت طصسو ،ربوتكأا يف ةديدحلا ةظفاحم يف ًايندم47 حرج وأا لتق ،ةدحتملا ممألا بصسحبو.رانلا قلطإا
،نميلا يف برحلا ءدب ذنمو.ةيلحاصسلا ةقطنملا هذه فدهتصسا فصصق يف لافطأا ةصسمخ مهنيب نييندم ةينامث لتق ،ربمفون

.نييلملا حزنو ،نييندم مهتيبلاغ ،صصاخصشألا نم فلآلا تارصشع لتق

يفناج01 نم ةيادب مايأا4 ـل ايلآا هديدجت عم يفناج4 و3 يموي ينطو بارصضإا هقبصسي

حوتفم ينطو بأرشضإأ نششب نوددهي ةراجتلأ ةرأزو ومدختشسم

:يرصصم يبط لوؤوصسم

ايمشسر اهنع نلعُملأ فاعشضأأ01 انوروك تاباشصإأ

رهاظتلا زكرم تمح تاوقلاو اودعتبا نويردصصلا

ًايومد ًامأدشص ةيرشصانلأ تبنج تاطاشسولأو نمأ’أ ديدششت

دنهلا

طغشضلأ ديدششتل نيعرأزملل ديدج بأرشضإأ
يدوم ةموكح ىلع

ةبانعب راجحلاب تاردخملل يعرصشلا ريغ راجتإلل ةيوهجلا ةحلصصملا فرط نم

فيقوتو يدنهلأ بنقلأ نم غلك83 نم رثكأأ زجح
ةيقرششلأ تاي’ولاب صصاخششأأ3

ةكبصش طاصشنل عصضو نم راجحلاب تارذخملل يعرصشلا ريغ راجتإلل ةيوهجلا ةحلصصملا تنكمت
،اهطاصشنل ةدعاق ةيقرصشلا تاي’ولا نم ذختت ،تارذخملا جيورت يف ةمظنم ةصصتخم ةيلود ةيمارجا

عم ةنصس06و ةنصس62 نيبام مهرامعا حوارتت صصاخصشا3 فيقوت نم ةحلصصملا رصصانع نكمت ثيح

لقن يف لمعتصست ةيحايصس ةرايصسو ،غ003و غلك83 بةردقم يدنهلا بنقلا جتنار نم ةيمك زجح
ةيوهجلا ةحلصصملا لصصاوتو اذه ،مهقح يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا مت ثيح ،تارذخملا جيورتو
 .تارذخملاب ةقلعتملا ةميرجلا عاونا لك ةحفاكمل اهتايلمع تارذخملل يعرصشلا ريغ راجتلل

Ω. Ü


