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ىد˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق رد˘˘صصأا

ةمصصاعلا دمح˘مأا يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م

اقباصس ةعانصصلا ةريزو عاديإاب ارمأا

تقؤوملا صسبحلا «تريزامت ةليمج»

عمجمب ةقلعتملا داصسفلا ةيصضق يف

يصضاق رمأا.موغلصش ةوخإÓل ديهنمأا

بط˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا

ةحفاكم يف صصصصختملا ينطولا
ىدل ةيلاملاو ةيداصصتقلا ةميرجلا

˘مو˘ي˘لا د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ة˘عا˘ن˘صصلا ةر˘يزو عاد˘يإا˘ب ،ن˘ي˘ن˘ثلا

«تريزامت ةليمج» اقباصس مجانملاو
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا صسب˘˘ح˘˘لا

DIHNAMA APS»   ةقلعتملا

ة˘˘ق˘˘با˘˘˘صسلا ةر˘˘˘يزو˘˘˘ل˘˘˘ل ته˘˘˘جوو»

«قباصسلا ماظنلا ى˘ل˘ع ة˘بو˘صسح˘م˘لا

ة˘ل˘ي˘ق˘ث ا˘م˘ه˘ت ،«ة˘ل˘ي˘م˘ج تر˘يزا˘م˘ت
حنمو ةيمومع لاومأا ديدبتب قلعتت
عمجمل ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
زا˘ج˘نإل مو˘غ˘ل˘صش ةو˘خإÓ˘ل د˘ي˘ه˘ن˘˘مأا

ع˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘صشم ة˘˘ن˘˘ح˘˘ط˘˘م
اذكو ا˘ق˘با˘صس «ف˘يدور˘قأا» صضا˘ير˘لا

ةر˘ت˘ف ي˘ف كلذو ،د˘ي˘ه˘ن˘مأا ع˘˘م˘˘ج˘˘م
عمجمل ماعلا ريدملا بصصنم اهدلقت
ف˘يدور˘قا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

رد˘ج˘تو.ا˘هرازو˘ت˘صسا ل˘ب˘ق ا˘˘ق˘˘با˘˘صس
عاديإلاب رمألا اذه نأا ىلإا ةراصشإلا
د˘حأا د˘صض ه˘عو˘ن ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا د˘˘ع˘˘ي
ةر˘يزو˘لا ق˘˘با˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا زو˘˘مر
ي˘ف ة˘ع˘با˘ق˘لا ة˘ق˘با˘صسلا ة˘لوؤو˘صسم˘لا
بقع ،«تريزامت ةل˘ي˘م˘ج» ن˘ج˘صسلا
ديربلا ةريزو ةقفر اهعاديإاب رمألا
امهعم قيقحتلا دعب «نوعرف ىده»
.داصسفلاب قلعتت اياصضق يف
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رظنلا ،رئازجلا ءاصضق صسلجم ،لجأا

ليعامصسإا قباصسلا ديقعلا ةيصضق يف

ريدم˘لا صسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا

صسي˘نأا «را˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

رهصشلا نم81 خيرات ىلإا «ينامحر

ل˘ي˘جأا˘˘ت ءا˘˘صضق˘˘لا ىأا˘˘ترا.يرا˘˘ج˘˘لا

لوؤوصسملا هيف ع˘با˘ت˘ي يذ˘لا ف˘ل˘م˘لا

«مدقم دمحم» راهنلا عمجمب لوألا

مهتب «ينامحر صسينأا» ب فورعملا

ةيدأات ءانثأا دئاق ةناهإا ىلع ةديدع

صشيجلا دصض فذقلا ةمهت ،هماهم

ةئيه ةناهإا اذكو يبعصشلا ينطولا

فور˘ع˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن

ي˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘ب

ى˘لإا «ل˘ي˘عا˘م˘صسإا» تارا˘ب˘خ˘˘ت˘˘صسلا

ريدجو1202.يفناج81 خ˘˘يرا˘˘ت
اصضيأا مهتا ينامحر صسينأا نأا ركذلاب
ريغب تاملا˘كم˘لا ل˘ق˘نو ل˘ي˘ج˘صست˘ب
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صضر˘˘عو ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص نذإا
،ة˘˘يا˘˘عد˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ب رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب تار˘صشنو تارو˘˘صشن˘˘مو
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘˘ب رار˘˘صضإلا

ى˘ل˘ع تنا˘ك ة˘ل˘ي˘صسو يأا˘ب ل˘م˘ع˘لاو
ن˘طو˘لا ةد˘حو ة˘مÓ˘صسب صسا˘˘صسم˘˘لا

ىفن دقف ةراصشإÓلو.اصضيأا فذقلاو
˘مÓ˘عإÓ˘ل را˘ه˘ن˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م كلا˘م
هباوجتصسا لÓخ «ي˘نا˘م˘حر صسي˘نأا»
رئب ةم˘كح˘م˘ب ي˘صضا˘ق˘لا فر˘ط ن˘م
،يصضاملا ربمفون رهصش صسيار دارم

ءيرب هنأاب لاقو ،هل ةهجوملا مهتلا

ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم نأا˘ب ا˘ح˘صضو˘م ،ا˘ه˘˘ن˘˘م

هتعفد نم يه ةيقÓخألاو ةينوناقلا

ة˘يا˘م˘حو تا˘م˘لا˘كم˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ل

نو˘ل˘غ˘ت˘صشي ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا

.هعمجمب
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نأا ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا
قيقصشلا «ةقيلفتوب ديعصسلا» ليوحت
ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل ر˘˘غ˘˘صصألا
«ةقيلفتوب زيزعلا دبع» ليقتصسملا

ىلإا ةديلبلاب يركصسعلا نجصسلا نم
ءاج صشارحلاب ةيباق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
فانئت˘صسإلا صسل˘ج˘م رار˘ق˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت
اذه يفو. ةيلولا تاذب يركصسعلا
ي˘ف عا˘فد˘لا ةرازو تدا˘فأا قا˘ي˘˘صسلا
صسلجم رارقل اذيفنت» هنأا اهل نايب
يف ةديلبلاب يركصسعلا فانئتصسإلا

يفناج20 خيراتب ةدقعنملا هتصسلج

هنأا ،املع ماعلا يأارلا طيحن،1202

،1202 يفناج30 ،صسمأا ءاصسم مت

ديعصسلا ةقيلفتوب» مهت˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت

ةياقولل ةيركصسعلا ةصسصسؤوملا نم

ى˘لإا ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإاو

ليهأا˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘صسصسؤو˘م

م˘ت ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ر˘كذو .»صشار˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ليكو فرصصت تحت ديعصسلا عصضو

يئازجلا بطقلا ما˘مأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘م˘كح˘م˘ب ي˘لا˘م˘˘لاو يدا˘˘صصت˘˘قلا

اياصضقب عباتم هنوك دمحمأا يديصس

ءاصضقلا ردصصأا دقف ريكذتللو.همامأا

ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ير˘كصسع˘˘لا

يراجلا يفنا˘ج2 خيرا˘ت˘ب ى˘لوألا
«ةقيلفتوب د˘ي˘ع˘صسلا» ةءار˘ب˘ب ا˘م˘كح
ا˘ق˘با˘صس تار˘با˘خ˘م˘لا يد˘ئا˘ق ة˘ق˘˘فر
«قاطرط نامثع «و «نيدم دمحم»
ة˘˘˘ي˘˘˘بز˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو
ن˘م «نو˘ن˘ح ةز˘يو˘ل» ة˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘صشلا
و ةلودلا يتطلصس دصض رمآاتلا ةمهت
نأا ى˘لإا ةرا˘صشإلا رد˘ج˘تو .صشي˘˘ج˘˘لا
دحأا دعي يذلا د˘ي˘ع˘صسلا ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

صسي˘ئر˘لا يرا˘صشت˘˘صسم م˘˘هأاو را˘˘ب˘˘ك
ن˘˘ج˘˘صسلا ردا˘˘غ د˘˘ق ،عو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
يندملا نجصسلا هاجتاب يركصسعلا
هتدافتصسا مغر ،ةمصصاعلا صشارحلاب
نم ه˘تءار˘ب˘ب ي˘صضا˘ق˘لا م˘كح˘لا ن˘م

ةيصضق ي˘ف ه˘ي˘لإا ة˘بو˘صسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا
ةيركصسع ةليكصشت دئاق دصض رمآاتلا
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا صسي˘˘ئر)
،(حلاصص دياق دمحأا لحارلا قيرفلا

هتعباتمل ارظن ،ةلودلا دصض رمآاتلاو
داصسفلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا ا˘يا˘صضق ي˘ف
ريثأاتلا ةمهتب اهيف عباتي يتلا اهنم
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا تارار˘˘قو ما˘˘كحأا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘لا˘م˘لا ل˘ترا˘كلا م˘˘ي˘˘عز ح˘˘لا˘˘صصل
تا˘˘ي˘˘بو˘˘ل˘˘لا د˘˘حأاو «داد˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘ع»
نيف˘ظو˘م˘لا صضير˘ح˘تو ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

ريزو ةقفر ءاصضقلا يف زيحتلا ىلع
مهأاو «حول بي˘ط˘لا «ا˘ق˘با˘صس لد˘ع˘لا

. قباصسلا ماظنلا زومر

راقعلإ بهن ةيشضق يف

لوغو نÓعز ،ىيحيوأل انجضس تاونضس3 و7 نيب ام

 ينطولإ عافدلإ ةرإزول نايب  بشسح

يركضسعلا فانئتضسإلا سسلجم رارقل اذيفنت ءاج سشارحلا نجضس ىلإا ةقيلفتوب ديعضسلا ليوحت

موغلشش ةوخإÓل ديهنمأإ عمجمب ةقلعتملإ داشسفلإ ةيشضق يف

 تريزامت ةليمج ةقباضسلا ةريزولا دضض ناث عاديإا

ليعامشسإإ ديقعلإ ةيشضق يف

 يراجلا يفناج81 خيرات ىلإا ينامحر سسينأا ةمكاحم ليجأات

ششإرحلإ نجشسب اهاشضق ةدع تإونشس بقع

ةيلاملا ةيروطاربمإلا بحاضص
«ةفيلخ نموملا دبع» ةراهنملا

فلضشلا نجضس ىلإا لوحي
ةيروطاربمإلا بحاصص اهاصضق تاونصس عبصس نم رثكأا دعب
ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب «ةفيلخ نموملا دبع «ةراهنملا ةيلاملا
يلاملا داصسفلا اياصضق ربكأا يف هطروتل ةمصصاعلا صشارحلاب
ةيباقعلا ةصسصسؤوم˘لا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا
ةمكحم تمكح دقف ريكذتل˘لو ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘ب˘صسأل ف˘ل˘صشلا˘ب

يبهذلا ىتفلا ىلع0202 ربمفون51 خيراتب ةديلبلا تايانج
ةقفر اهيف عباتي يتلا داصسفلا ةيصضق يف «ةفيلخ نموملا دبع»

رانيد نويلمب هميرغتو ةنصس81 ب ةيصضايرو ةيلام ءامصسأا
ة˘مذ ى˘ل˘ع ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ه˘كÓ˘مأا ل˘ك ةردا˘˘صصم ع˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج
نم هنامرحو هيلع ينوناقلا رجحلا ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيصضقلا

جارفإلا خيرات نم تاونصس3 ةدمل ةينطولاو ةيندملا هقوقح
قيفر » ةفيلخ لا عمجمل اقباصس ماعلا ريدملل تهجوو.هيلع
،كنب ةفيلخلا ةيصضق يف نيطروتملا ةقفر «ةفيلخ نموملا دبع
،ةفوصصوملا ةقرصسلاو رارصشأا ةعامج نيوكتب قلعتت ةليقث مهت

،ةو˘صشر˘لا ،ة˘ي˘فر˘صصم تارر˘ح˘م ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا ،ة˘نا˘مألا ة˘نا˘ي˘خ
تاررحم يف ريوزتلاو صسيلدتلاب صسÓفإلا ،ذوفنلا لÓغتصسا

ءاصضق صسلج˘م تا˘يا˘ن˘ج ة˘م˘كح˘م تنا˘ك ةرا˘صشإÓ˘لو .ة˘ي˘م˘صسر

اذفان انجصس ةنصس81 ةبوقع5102 ةنصس تطلصس دق ةديلبلا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غو
نموملا دبع قيفر» زغللا ىتفلا قح يف كÓمألا ةرداصصم

¢S¢.T .نرقلا ةحيصضفب فرعي اميف ةفيلخ

لقنلإ تاقفشصب ةقلعتملإ داشسفلإ ةيشضق يف
موكانوشس ةشسشسؤومو يعماجلإ

توكحط ةمكاحم ليجأات

لبقملا يرفيف3 خيرات ىلإا
يحم فلم يف رظنلا ليجأات ةمصصاعلا ءاصضق صسلجم ىأاترا
يف ةراجتلا و لقنلا عاطق باطقأا مهأا دحأا توكحط نيدلا
تاقفصص ةيصضق يف داصسفلاب قلعتت ةليقث مهتب عباتملا ،رئازجلا
تارايصسلا ةعانصصل ةينطو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا و ي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

لجأا عافدلا ةئيه نم بلطب .لبقملا يرفيف3  ىلإا  «موكانوصس»
لجرلاو يقيلفتوبلا ماظنلا عرذأا مهأا دحأا ةمكاحم ءاصضقلا
عولخملا صسيئرلا ماظن يف تازايتما ةدع نم دافتصسإا يذلا
فرظ يف ةلئاط ةورث قيقحت نم هنكم يذلا رمألا ريدرايلملا
يف عباتي يذلا «توكحط نيدلا يحم«لامعألا لجر يصسايق

فوقوم ري˘غ ا˘م˘ه˘ت˘م32  اه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا لا˘ح˘لا ة˘ي˘صضق
عباتملا موكانوصس ةيصضقب يرئازجلا عراصشلا ىدل ةفورعملاو
ةقفر ،ةيمومع لاومأا ديدبتو صسÓتخا يف ةكراصشملاب اهيف
تارايصسلا ةعانصصل ةين˘طو˘لا ة˘كر˘صشل˘ل ا˘ق˘با˘صس ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،ةفيظولا لÓغتصسا ءوصسب عباتملا «راتخم بوبهصش» ةبيورلاب

يرفيف3 خ˘يرا˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘˘تو صسÓ˘˘ت˘˘خا
قباصس تقو يف تصضق دق ةبيور ةمكحم تناكو .لبقملا

رانيد فلأا002و تاونصس6 ةدمل نجصسلا ةبوقع طيلصستب
تارايصسلل زروتوم اميصس ةكرصش صسصسؤوم قح يف ةيلام ةمارغ
نيدلا يحم» قبا˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع بو˘صسح˘م˘لا ر˘يدرا˘ي˘ل˘م˘لا

اقباصس موكانوصسل ماعلا ريدملا صسيئرلا تنادأا امنيب ،«توكحط

جد فلا001 و اذفان اصسبح تاونصس6 ب «راتخم بوبهصش»
اذكو ةيمومع لاومأا ديدبتو صسÓتخإلا رارغ ىلع ةليقث مهتب
ةصسصسؤوملا نأا ركذلاب ريدجو .ةقحتصسم ريغ تازايتما حنم
ةريبك رئاصسخ تدبكت دق ةبيورلاب تارايصسلا ةعانصصل ةينطولا

عم اهلماعت رثإا ميتنصس رايلم422و ميتنصس رايلم1ـب تردق

051 ءارصشب ماق يذلا «توكحط نيدلا يحم«لامعألا لجر

اهنمث نم ةئاملاب42 صضيفختب ةعماجلا ةبلط لقنل ةلفاح

3002 ةنصس نم دوقع ةدع موكانوصس عم مربأا امك ،يقيقحلا

و تاكرحملا ،رايغلا عطق ينتقي ناك امك،6002 ةنصس ىلإا
اهنوبزل ةكرصشلا تحنم امك .ريثكب اهرعصس نم لقأاب تÓفاحلا

ةدحاولل نييÓم5 ةميقب ةلفاح053 توكحط يزايتمإلا
جراخ راي˘غ ع˘ط˘ق ن˘م ه˘تدا˘ف˘ت˘صسا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،م˘صسر˘لا جرا˘خ
عطق ةدع نم توكحط نيدلا يحم دافتصسا امك ،نامصضلا
قح هجو ريغب ةكر˘صشل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ع˘صسا˘صش تا˘حا˘صسمو ة˘ي˘صضرأا

تارايصسلل ر˘ئا˘ظ˘حو ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح˘ل ر˘ئا˘ظ˘ح ى˘لإا ا˘ه˘لو˘حو

¢S°ÉQI.T         .ةياغرلاو ةبيورلاب ةيعانصصلا ةقطنملاب ةديدجلا

ةحايشسلإ عاطق يف رمثتشسملإو لامعألإ لجرل رامثتشسÓل تإزايتمإ حنم ةيشضقب ةشصاخلإ ماكحألإ ،ةمشصاعلاب دمحمأإ يديشس ةمكحم تردشصأإ
 .نيقباشسلإ ةدكيكشس ةلو ةثÓثو ىيحيوأإ دمحأإ قبشسألإ لوألإ ريزولإ مهمدقتي هعم نيطروتملإو حشسيف نب ةقدنفلإو
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7ـب ىيحيوأا دمحأا ةمكحملا تنادأاو

جد نوي˘ل˘مو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس
دبع قح يف مكح اميف ةيلام ةمارغ

3 ـب لو˘غ را˘م˘عو نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘˘لا

جد نوي˘ل˘مو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس

4ـب مكح ردصص امك. ةيلام ةمارغ

جد نوي˘ل˘مو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس
نب رمثتصسملا قح يف ةيلام ةمارغ
اذفان اصسبح نيماعو دمحم حيصسف
قح يف ةيلام ةمارغ جد نويلمو
ن˘ب ةد˘كي˘كصسل ن˘ي˘ق˘˘با˘˘صسلا ةلو˘˘لا

اميف يرجح فوفردو يزوف نيصسح
د˘˘م˘˘ح˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ن˘˘˘يدأا

. اذفان اصسبح تاونصس5 ـب يلابردوب
دقف ،نيمهتملا يقابب قلعتي اميفو

نيماعب لامك ناولع نم لك نيدأا

،ةلودلا كÓمأا ر˘يد˘مو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح

اهنم اصسبح نيماعب ،ديصشر ةرامع

حيصسف نب نيدأا اميف ذفان ريغ ماع

لامعألا ل˘جر ل˘ج˘ن) ن˘يد˘لا ف˘ي˘صس

اصسبح ني˘ما˘ع˘ب (ح˘ي˘صسف ن˘ب د˘م˘ح˘م

ىدل ةيروهمجلا ليكو ناكو .اذفان

صسمتلا دق دمحمأا يديصس ةمكحم

نويلم ةمارغو اذفان اصسبح ةنصس21

ىيحيوأا دمحأا نم لك قح يف جد

اصسبح تاونصس01 و لوغ رامعو

دبع قح يف ةمارغلا صسفنو اذفان

اصضيأا صسمتلا امك. نÓعز يناغلا

جد نويلمو اذفان اصسبح تاونصس01

قباصسلا يلاو˘لا د˘صض ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ

عباتملا يلابردوب دمحم ةدكيكصسل

لاومأا ديدبت مهتب ةيصضقلا هذه يف

ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

يراقع ءاعو يف لثمتت ةقحتصسم

ن˘ب د˘م˘ح˘م لا˘م˘عألا ل˘جر ةد˘ئا˘ف˘˘ل

اذفان اصسب˘ح تاو˘ن˘صس8 و ح˘ي˘˘صسف

جد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو

،ةدكيكصسل قبصسألا يلاولا نم لكل

ل˘˘جر اذ˘˘كو ،ن˘˘ي˘˘صسح ن˘˘˘ب يزو˘˘˘ف

ى˘لإا ،ح˘ي˘صسف ن˘ب د˘م˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عألا

اذفان اصسبح تاونصس7 ةبوقع بناج

يف جد نويلم اهردق ةيلام ةمارغو

ق˘با˘صس ي˘لاو ،ير˘ج˘ح فو˘فرد ق˘˘ح

لي˘كو ا˘صضيأا صسم˘ت˘لاو. ةد˘كي˘كصسل

ةبوقع ةمكحملا تاذب ةيروهمجلا

ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس6

ةرامع دصض جد نويلم اهردق ةيلام

،ح˘صسي˘ف ن˘ب ن˘يد˘لا ف˘ي˘صسو د˘ي˘˘صشر

تاونصس5 ة˘بو˘ق˘ع صسم˘ت˘لا ا˘م˘ي˘ف

يف ةمارغ جد نويلمو اذفان اصسبح

ق˘با˘˘صس را˘˘طإا ،ناو˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ك ق˘˘ح

را˘ق˘ع˘لا به˘ن ة˘ي˘صضق ي˘˘ف ع˘˘بو˘˘تو.

ءو˘˘صس م˘˘ه˘˘تو ةد˘˘كي˘˘˘كصس ة˘˘˘يلو˘˘˘ب

تازايتما حنمو ةفيظولا لÓغتصسا

لاو˘مأا د˘يد˘ب˘˘تو ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ر˘˘ي˘˘غ

لا˘م˘عألا ل˘جر ن˘م ل˘ك ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع

لوألا ر˘يزو˘لاو ح˘ي˘صسف ن˘ب د˘م˘ح˘˘م

اريزو اذكو ىيحيوأا دمحأا قباصسلا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشألاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا

يناغلا دبعو لوغ رمع نيقباصسلا

ةد˘كي˘كصس ةلو ن˘م دد˘˘عو نÓ˘˘عز

تايريدم ةدعب تاراطإاو نيقباصسلا

.ةيلولا تاذب ةيذيفنت

عورششملإ إذه رييشستو زاجنإإ اهماهم ةينطو ةلاكو ءاششنإإ قيرط نع

لاضشرضشب طضسولا ءاـنيم ءاضشنإل رضضخألا ءوضضلا حنمت ةموكحلا
خرؤوملا يذيفنتلا موصسرملا اذه فدهيو.77 مقرلل لماحلا ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف لاصشرصشب طصسولل رئازجلا ءانيم زاجنإا نمصضتملا يذيفنتلا موصسرملا ردصص

بصسحو.اهرييصستو اهميظنتو ةلاكولا هذه ماهم ديدحت عم هتازيهجتو ةيدعاقلا هتآاصشنمو لاصشرصشل » طصسولا ءاـنيم» زاجنإل ةينطو ةلاكو ءاصشنإا0202 ربمصسيد61 يف
فلكملا ريزولا ةياصصو تحت عصضوت اهنأا ثيح يلاملا لÓقتصسلاو ةيونعملا ةيصصخصشلاب عتمتت يراجتو يعانصص عباط تاذ ةيمومع ةصسصسؤوم ةلاكولا هذه دعت، موصسرملا
لاغصشألاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ينطولا بارتلا نم رخآا ناكم ىلإا هلقن نكمي ثيح ,ةزابيت ةيلوب موصسرملا هددح دقف ةلاكولا رقم امأا.ةيمومعلا لاغصشألاب
زاجنإاو تاصسارد يف مهاصست يتلا تايلمعلا لك اهباصسحو ةلودلا مصساب ةدايقو رييصستب ةفلكملا بدتنملا عورـصشملا ةبحاصص يه ةلاكولا نأا موصسرملا صصن امك ،ةيمومعلا

ةوÓع اهماهمب ةطبترملا لاغصشألا لك ذيفنت و ةيديهمتلا عيراصشملا دادعإاب صصوصصخلا ىلع ةلاكولا ىلوتتو.هتازيهجتو ةيدعاقلا هتآاصشنمو لاصشرصشب طصسولل رئازجلا ءانيم
±.S°∏«º.موصسرملا بصسح اهفدهب ةطبترملا ثاحبألاو ةينقتلاو ةيداصصتقلا تاصساردلا ىلع
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كلهتصسملأ ةيامح ةمظنم تحصضوأأو
ىلع اهتحفصص ربع اهل روصشنم يف
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘صصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘قو˘˘˘م
نع ةبترتملأ جئاتنلأ» نأأ «كوبصسياف»
ةراصشإأ يف ،«نآلأ نم ةمولعم ةدايزلأ

دأوم˘لأ را˘ع˘صسأأ ي˘ف ةدا˘يز ى˘لإأ ا˘ه˘ن˘م
ةدا˘م ن˘م ع˘ن˘˘صصت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ
يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف أذ˘ه ي˘تأا˘ي.ر˘˘كصسلأ

ةيئأذغ˘لأ دأو˘م˘لأ را˘ع˘صسأأ ه˘ي˘ف تفر˘ع
ةريخألأ ةرتفلأ يف ةتماصص تأدايز
تأدايز اهبلغأأو ،ةئزجتلأ راجت ىدل

فلخ يذلأ رمألأ وه و، ةرربم ريغ
نيذلأ نييرئأزجلأ ىدل اعصسأو أرمذت

تأدايزلأ هذه يف قيقحتلاب أوبلاط

يناعت تلأزل تقو يف يتأات يتلأ
تافلخم تÓئاعلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ه˘ي˘ف
صضعبلأ عجرأأ اميفو. انوروك ةمزأأ
ةميق رايهنأ ىلإأ راعصسألأ ةدايز ببصس
˘˘مو˘˘صسر˘˘لأو ما˘˘˘يألأ هذ˘˘˘ه را˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لأ
نمو. نيدروتصسملأ ىلع ةصضورفملأ
كل˘ت ا˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ي˘˘ت˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ م˘˘هأأ
بي˘ل˘ح˘لأ تا˘ق˘ت˘˘صشم ي˘˘ه تأدا˘˘يز˘˘لأ

ةوهقلأو ىبرملأو تيزلأو ،نئاجعلأو
حوأرتتو .صضيبلأو ،فيظنتلأ دأومو

5 نيب ام راجتلأ بصسح تأدايزلأ هذه

رمذت يف تببصست يتلأو جد03و جد
مهصضعب ررق نيذلأ نينطأوملل عصسأو
ةيكÓهتصسلأ دأوملأ صضعب ةعطاقم

01 ةبصسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترأ تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ

ي˘ف تأدا˘يز˘لأ هذ˘ه ن˘عو. ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

صسيئر يلبق ديعصس لاق ، راعصسألأ

ةلمجلأ راجتل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ نإأ، ة˘ي˘ئأذ˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةئزجت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لأ تÓ˘ح˘م با˘ح˘صصأأ

يف ةبرا˘صضم˘ل˘ل فر˘ظ˘لأ نو˘ل˘غ˘ت˘صسي

ريغ اهأري يتلأ ةريخألأ هذه ،راعصسألأ

دكأأو.نايحألأ نم ريثكلأ يف ةرربم

عنصصلأ تأذ ةيئأذغلأ دأوملأ صضعب نأأ

نوكت نأأ نكمي لو ةرفوتم ،يلحملأ

ة˘لا˘ح ن˘م ف˘صسأا˘تو ،تأدا˘˘يز ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

تا˘ح˘˘ير˘˘صصت مأد˘˘ع˘˘نأو صضو˘˘م˘˘غ˘˘لأ

يف تأدايز˘لأ صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر

دمحم دكأأ ،كلذ قايصس يفو.راعصسألأ

ةينطولأ ةيلأرديفلأ صسيئر ،يناصسح

نم ريثكلأ نأأ ،ريدصصتلأو دأريتصسÓل

،اهدأريت˘صسأ ف˘قو˘ت ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ

ةفاصضملأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ي˘ف ةدا˘يز كا˘ن˘هو

را˘ي˘ه˘نأ ن˘ع ةوÓ˘ع، ن˘يدرو˘ت˘صسم˘ل˘˘ل

يف تأدايزلأ صضعب رربي ام، رانيدلأ

ع˘ل˘صسلأو ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ را˘˘ع˘˘صسأأ

أذه نكلو ،ةماع ةفصصب ةدروتصسملأ

ة˘˘برا˘˘صضم دو˘˘جو رر˘˘ب˘˘ي ل ،ه˘˘ب˘˘صسح

را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ صضع˘˘ب ن˘˘م ة˘˘يزا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نأو

نإأ لاقو.ةن˘ي˘ع˘م ة˘ل˘حر˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأو

قو˘˘صسو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلأ قو˘˘صسلأ ح˘˘ت˘˘ف

ةرواجم ةيقيرفإأ لود عم ةصضياقملأ

دأو˘˘م˘˘لأ صضع˘˘ب ل˘˘˘كصشم ل˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صس

اهدأريتصسأ فيقوت مت يتلأ ةيئأذغلأ

.Óثم نابجألاك جراخلأ نم
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دبع نب نميأأ ،ةيلاملأ ريزو صسمأأ دكأأ
ةميدع صضورق دوجو نع ،نامحرلأ
ل ،نينصسلأ تأرصشع ىلإأ دوعت ،عفنلأ
ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ا˘˘ه˘˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘كم˘˘ي
عوبصسألأ قلطنتصس ةقيمع تأرييغت
صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ
،ةيلاملأ ريزو حصضوأأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ةيفي˘ك صسم˘ت˘صس تأر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ هذ˘ه نأأ
،ةيمومعلأ كو˘ن˘ب˘لأ ر˘ي˘طأا˘تو ر˘ي˘ي˘صست

ىلإأ أريصشم .أد˘يد˘ج ا˘ع˘فد ا˘ه˘ئا˘ط˘عإل
قلطنت ،ةلماصش مييق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع دو˘جو
ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي˘˘لأ
هذ˘ه فد˘ه˘تو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ كو˘˘ن˘˘ب˘˘لأ
ىلإأ ،-هلو˘ق د˘ح ى˘ل˘ع- تا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ
ي˘ت˘لأ تلÓ˘ت˘˘خلأ ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لأ

صصخ˘˘˘تو. صضور˘˘˘ق˘˘˘لأ ح˘˘˘ن˘˘˘م تصسم
ةعباتلأ ةيمومعلأ كو˘ن˘ب˘لأ ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

نم نإأ Ó˘ئا˘ق ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل

تأءأر˘˘جإلأ ة˘˘فا˘˘ك عا˘˘ب˘˘تأ ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘جأو

نأأ ،ةيلاملأ ريزو حصضوأأو. ةيفافصشلأ

رييصست ةيفيك صسمتصس تأرييغتلأ هذه

اهئاطعإل ،ةيمومعلأ كونبلأ ريطأاتو

نامحرلأ دبع نب لاقو .أديدج اعفد

ةيلمع كانه نإأ ،ةعأذإلأ موروف يف

ءاثÓثلأ مويلأ قلطنت ،ةلماصش مييقت

ةيمومعلأ كونبلأ لك ىوتصسم ىلع

دح ىلع- تاميي˘ق˘ت˘لأ هذ˘ه فد˘ه˘تو.

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘لإأ ،-ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ق

ح˘˘˘ن˘˘˘م تصسم ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تلÓ˘˘˘ت˘˘˘˘خلأ

كونبلأ ،ةيلمعلأ صصختو . صضورقلأ

،ةيمومعلأ ةنيزخلل ةعباتلأ ةيمومعلأ

ة˘فا˘ك عا˘ب˘تأ ا˘ه˘ب˘˘جأو ن˘˘م نإأ Ó˘˘ئا˘˘ق

ر˘يزو لا˘قو. ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘صشلأ تأءأر˘˘جإلأ

ديصشرت نأأ يعأذإأ حيرصصت يف ،ةيلاملأ

فر˘˘صص ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لأو تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لأ

حصضوأأو .فصشقتلأ ينعي ل ةينأزيملأ
يف نأأ ،ةينطولأ ةعأذإلأ موروف يف

جأردإأ متي مل،1202 ةيلاملأ نوناق
نأأ فا˘˘صضأأو .ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘صض ةدا˘˘˘يز يأأ
بئأرصضلأ صضيفخت ىلإأ بهذ هعاطق
نينطأوملأ نم ةنيعم ةئف ةقفأرمو
لاملأ فرصص نأأ ىلإأ ريزولأ راصشأأو.
افيصضم، ةمراصصلأ ةباقرلل ىظحيصس
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘فر˘˘ظألأ ع˘˘يزو˘˘ت نأأ
ة˘˘˘لود˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘مو تأرأزو˘˘˘˘لأ
نميأأ دكأأ امك .صسيمخلأ موي نوكيصس
ةروتاف يف مكحتلأ نامحرلأ دبع نب

8 ةمي˘ق˘ب ا˘ه˘صصي˘ل˘ق˘تو دأر˘ي˘ت˘صسلأ

ربمصسيد13 ـلأ ىتح رلود رييÓم

نامحرلأ دبع نب لاقو0202 . نم
ةرصشاب˘م ة˘قÓ˘ع ه˘ل ر˘صشؤو˘م˘لأ أذ˘ه نإأ
يتلأ ريتأوفلأ ميخصضت يف مكحتلاب

ةقباصسلأ تأونصسلأ يف لثمت تناك

ةئاملاب53و03 نيب حوأرتت ةبصسن
دأر˘˘ي˘˘ت˘˘صسلأ ةرو˘˘تا˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘م

تغلب يتلأ4102 ةنصسب أدهصشتصسم

رايلم46 ةروتافلأ هذه ةميق اهيف
ر˘ي˘تأو˘˘ف˘˘لأ م˘˘ي˘˘خ˘˘صضت بب˘˘صسب رلود
ةرو˘تا˘ف نأأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘˘يزو فا˘˘صضأأو.

72 نيب ايلاح حوأرتت يتلأ دأريتصسلأ

صسكع˘˘ت رلود را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م82 و
زجع نم دحلل ةلوذبملأ تأدوهجملأ
تاجايتحأ ةقيقح لث˘م˘تو ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ
يف تلÓتخأ يأأ نع أديعب قوصسلأ
تاهيجوتبو ةينطولأ قوصسلأ نيومت
ريزولأ فدري ةيروهمجلأ صسيئر نم

ىلع1202 لÓخ هجوتلأ بصصنيصس
هصضيوعتو ينطولأ جوتنملأ نيمثت
ىلإأ رو˘ب˘ع˘لأو درو˘ت˘صسم˘لأ ج˘ت˘ن˘م˘لا˘ب
ىلإأ جولولأو يوقلأ جاتنإلأ ةلحرم
.ةيجراخلأ قأوصسألأ

¯ S°∏«º.±

ثعب ةداعإأ لوح لوألأ ريرقتلأ دكأأ

يذ˘˘˘˘˘لأ (4202-0202) دا˘˘صصت˘˘˘قلأ
ةفل˘كم˘لأ ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ ةرأزو˘لأ ه˘تد˘عأأ
انوروك رثأأ صصوصصخب فأرصشتصسلاب

ءأر˘جإأ بع˘صصلأ ن˘م ه˘نأأ د˘ل˘ب˘لأ ى˘ل˘˘ع
ءأوصس تاصساكع˘نÓ˘ل ل˘ما˘ك م˘ي˘ي˘ق˘ت»
وأأ يدا˘˘صصت˘˘قلأ د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صصلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
صصئاقنلأ» ىلإأ أريصشم ،«يعامتجلأ
ةموظنملأ اهنم يناعت يتلأ ةديدعلأ
تح˘م˘صس ن˘كل .«مÓ˘عإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

صساصسحإلأ و نماصضتلأو ةوخألأ حور
نويرئأز˘ج˘لأ ا˘هأد˘بأأ ي˘ت˘لأ ءا˘م˘ت˘نلا˘ب
،ةفا˘ك تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأو تا˘صسصسؤو˘م˘لأو
أوفقو «نييلع˘ف ءا˘ف˘ل˘ح» م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ بنا˘˘ج˘˘ب
تا˘صسا˘كع˘نأ ةد˘ح ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب

دا˘صصت˘قلأ ى˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ةرأزو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ب أذ˘خأأو .ي˘ن˘طو˘˘لأ
ن˘م ه˘نأأ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ ح˘صضوأأ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
يلحم˘لأ ج˘تا˘ن˘لأ ل˘ج˘صسي نأأ رر˘ق˘م˘لأ

«أريبك اعجأر˘ت»0202 ةن˘صس ما˘خ˘لأ

عفترأ نيح يف ،ةئاملاب6,4 ةبصسنب
صصوصصخب كÓهتصسلأ راعصسأأ رصشؤوم
ةينامثلأ لÓخ تاجتنملأ تائف ةفاك

غلبيل،0202 ةنصس نم ىلوألأ رهصشأأ

لÓخ ةئاملاب5,3 مخصضتلأ ىوتصسم

ىلإأ لصصي نأأ عقوتملأ نمو0202

لÓخو1202. لÓخ ةئام˘لا˘ب7,3
رهصش رصشع ىدحإلأ

ً
ماع نم ىلوألأ أ

يرا˘ج˘ت˘لأ نأز˘ي˘م˘لأ د˘ه˘صش0202,

ةئاملأ يف48 ةبصسنب أًداح أًروهدت»
˘ما˘ع ن˘م ا˘ه˘صسف˘ن ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م

,«(رلود راي˘ل˘م6 رأدق˘م˘ب)9102
صضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نأ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب» كلذو

-) رلود رايلم7 يلأوحب تأدرأولأ

هحصضوأأ امبصسح ,(ةئاملأ يف81ر52
تصضف˘˘خ˘˘نأ ا˘˘م˘˘ك. ةرأزو˘˘لأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت

ام لثمت يتلأ تاقورحملأ تأدئاع

ن˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف29 ن˘ع د˘يز˘˘ي
ه˘˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأأ ل˘˘˘كصشب ,تأردا˘˘˘صصلأ
هردق عجأرت ي أأ تأدرأولل ةبصسنلاب

صضافخناب ةرثأاتم ,ةئاملأ يف43ر28
-ديفوك تايعأدتل اعبت لورتبلأ رعصس

عمو. يملاع˘لأ دا˘صصت˘قلأ ى˘ل˘ع91
فد˘˘ه نأأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأ ,كلذ
صضف˘خ ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

رلود رايل˘م01 رأدق˘م˘ب تأدرأو˘لأ

قيرطلأ يف يصضمي»0202 ماع يف
ةرو˘تا˘ف كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ,«ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ
صسوريف رثأاب قلعتي اميفو. تامدخلأ

,ةيداصصتقلأ تاعاطقلأ ىلع انوروك

ة˘عا˘ن˘صص نأأ ةرأزو˘لأ ة˘˘صسأرد تدا˘˘فأأ
«أديدصش أرثأات ترثأات دق» تاقورحملأ

نأأ ريرق˘ت˘لأ ر˘كذو91.-ديفوك ةمزأا˘ب
د˘ق ي˘عا˘ن˘صصلأ جا˘ت˘نإلأ تأر˘˘صشؤو˘˘م»
نيلصصفلأ لÓخ داح لكصشب تعجأرت

ةنصسب ةنراقم0202 ماع نم نيلوألأ

يخيراتلأ صضافخنلأ ببصسب9102
رئأزجلأ دعت يتلأ +كبوأأ صصصصح يف

بلطلأ ع˘جأر˘ت بب˘صسبو ,ا˘ه˘ي˘ف ا˘فر˘ط
زا˘˘غ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل ,ي˘˘˘لود˘˘˘لأ
نأأ ىلإأ ةقيثولأ تراصشأأو .«يعيبطلأ
تاقورحملأ عاطق جراخ تاعانصصلأ
ًأؤو˘˘طا˘˘ب˘˘ت ,ىر˘˘خألأ ي˘˘ه ,تفر˘˘ع د˘˘ق
بب˘˘صسب طا˘˘صشن˘˘لأ ي˘˘ف «ا˘˘ًئ˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م»
,ةذختملأ يح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ
طا˘˘صشن˘˘لأ نأأ كلذ د˘˘ع˘˘ب ح˘˘˘صضو˘˘˘ت˘˘˘ل
تاعا˘ن˘صصلأ عا˘ط˘ق أد˘ع ,ي˘عا˘ن˘صصلأ
«Óماصش اصضافخنأ دهصش» دق ,ةيئأذغلأ
˘ما˘ع لÓ˘خ طا˘صشن˘لأ عور˘ف ل˘ج ي˘˘ف

امك.«9102 ةن˘صسب ة˘نرا˘ق˘م0202
جا˘ت˘نإÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘صشؤو˘˘م˘˘لأ صضف˘˘خ˘˘نأ

يف41ر1و6ر8 ةبصسنب يعانصصلأ
يثÓثلأ لÓخ يلأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لأ

امأأ0202. ما˘ع ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو لوألأ
ءابول يعا˘م˘ت˘جلأ ر˘ثألأ صصو˘صصخ˘ب

ه˘تا˘ي˘عأد˘ت» ر˘ير˘ق˘ت˘لأ زر˘بأأ ,ا˘˘نورو˘˘ك

,لغصشلأ لاجم يف ةصصاخ ,«ةيوقلأ
ن˘كم˘م ر˘ي˘غ لأز˘ي ا˘م» ه˘نأأ ا˘ف˘ي˘˘صضم
هذهل ةيئاهن ةليصصح ىلع لوصصحلأ

ي˘ف و.«0202 ةنصس يف تاي˘عأد˘ت˘لأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘˘كو˘˘لأ ما˘˘قرأل ا˘˘هر˘˘كذ
ةبدتنملأ ةرأزولأ تحصضوأأ ,ليغصشتلل
ر˘ج˘ح˘لأ نأأ فأر˘صشت˘صسلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ
صضا˘ف˘خ˘نأ ي˘ف بب˘صست د˘ق ي˘˘ح˘˘صصلأ

يف93 ة˘ب˘صسن˘ب ل˘˘غ˘˘صشلأ صضور˘˘ع

03 ةبصسنب هيلع تابلطلأ يفو ةئاملأ

0202و9102 يماع نيب ةئاملأ يف

ن˘˘م ى˘˘لوألأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لأ ر˘˘ه˘˘˘صشألأ)
تراصشأأ ,ةينأزيملل ةبصسنلاب و.(ةنصسلأ
اًصضيأأ بعصصلأ نم» هنأأ ىلإأ ةرأزولأ
ببصسب رجحلأ تأءأرجإأ ريثأات ريدقت

ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع

,«0202 ماع نم يناثلأ يصسأدصسلاب
ليخأدملأ نأأ ددصصلأ أذه يف ةفيصضم
تصضفخنأ د˘ق ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ف˘ي˘لا˘كتو

ىلع ةئا˘م˘لأ ي˘ف3-و01- ةبصسن˘ب
ةيا˘ب˘ج˘لأ تفر˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف ,ي˘لأو˘ت˘لأ

يف71- وحنب اصضافخنأ ةيلورتبلأ
,فأرصشتصسلأ ةرأزو بصسحو .ةئاملأ
دنع يلامجإلأ ةنيزخلأ زجع غلب دقف

رايلم0202, 814.1 نأوج ةياهن
.يرئأزج رانيد

براقي ام يأا ،نييعانصصلل ةبصسنلاب ريناند5 وحنب ركصسلا ةدام راعصسأا يف ةدايز نع ،نينث’ا سسمأا ،كلهتصسملا ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا تفصشك
.%01 ـب ةدايز ةبصسن

اهنم عنصصي يتلا داوملا راعصسأا عافترا ببصسب

ركصسلإ راعصسأإ يف ةئاملاب01 ةبصسنب ةدايز
مراصص يحصص لوكوتورب قفو

بلاط نويلم ةبإرق قاحتلإإ
ةينآإرقلإ سسرإدملإ دعاقمب

ح˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا سسمأا تف˘نأا˘ت˘صسا
يلخادلا ما˘ظ˘ن˘لا تاذ ا˘ياوز˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ا˘ه˘طا˘صشن
ة˘ل˘صصت˘م˘لا ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،د˘جا˘صسم˘لا ن˘ع ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م˘˘لا

يتلا اهل ةعبا˘ت˘لا ما˘صسقأÓ˘ل حا˘م˘صسلا م˘ت ا˘م˘ك د˘جا˘صسم˘لا˘ب
ةبار˘ق سسمأا ق˘ح˘ت˘لاو. ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘لا رار˘ق ا˘ه˘ل˘م˘صش
سسرادملا ىوتصسم ىلع ةصساردلا دعاقمب سصخصش نويلم
لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘صست نأا ىل˘˘ع ا˘˘ياوز˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا
«مرا˘˘صص» ي˘˘ح˘˘صص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ق˘˘فو ،يرا˘˘ج˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘صشلا ةرازو ه˘˘تد˘˘عأا

˘ما˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأا و91.˘-د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
قاحتل’ا نأا ،يصسي˘م˘خ زاز˘ب ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو˘ب
ةفصص«ـب متيصس ةنصسلا هذه لÓخ سسرادملا و اياوزلاب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت بب˘˘صسب ،ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
ةعصساو ف˘ي˘ظ˘ن˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لا تب˘جو˘ت˘صسا
ذاختا نع Óصضف نيصسردمتملا لبقتصستصس يتلا ماصسقأÓل
سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘صضت تاءار˘˘˘جإا

اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل و. «ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
بصصنم اصضيأا لغصشي يذ˘لا ي˘صسي˘م˘خ زر˘بأا ،لو˘كو˘تور˘ب˘لا

05 لÓغتصسا متيصس دجاصسملا حتف ةعباتم ةنجل سسيئر

ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘ل˘ل با˘ع˘ي˘ت˘صس’ا ة˘قا˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىلع ةبلطلا جيوفت» أادبم ىلع دامتع’ا عم ،اياوزلاو
،«يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا نا˘م˘صضل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ن˘مز تار˘ت˘˘ف

غلابلاو سسردمتلا نصس نود لافطأ’اب قلعت اميف ةصصاخ

ةصسردم0891 ربع نيعزوم فلأا12 ةبارق مهددع

ةي˘نآار˘ق ة˘صسرد˘م705و د˘جا˘صسم˘لا˘ب ة˘ل˘صصت˘م ة˘ي˘˘نآار˘˘ق
ع˘فر ا˘صضيأا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس و .نا˘˘م˘˘حر˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
نم بلاط لك نيكمتو فوفرلا نم بتكلاو فحاصصملا

ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ب˘ت˘ك˘م˘لا ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ ع˘˘م ه˘˘ب سصا˘˘خ ف˘˘ح˘˘صصم
ري˘فو˘ت ىل˘ع سصر˘ح˘لا و ،ا˘ياوز˘لا و ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘ل˘ل
ةر˘ه˘ط˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘م˘لا ر˘ي˘فو˘تو ةرار˘ح˘لا سسا˘ي˘ق ةز˘˘ه˘˘جأا

سسرادملاب ةيمÓعإ’ا تارو˘صشن˘م˘لاو تا˘ق˘صصل˘م˘لا ع˘صضوو
قيبطتل ماصسقأ’ا زيهجت نع Óصضف ،اياوزلا و ةينآارقلا

عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا ع˘م يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م
و .هايملا تارودل يمويلا فيظنتلا ىلع رهصسلا و يقاولا

حتف مرصصنم˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ترر˘ق ة˘مو˘ك˘ح˘لا تنا˘ك
ريبادتلاب مراصصلا ديقت˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا

سسوريف راصشتنا نم ةياقول˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا ت’و˘كو˘تور˘ب˘لاو
ة˘ي˘صسرد˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
نوؤوصشلل نييئ’ولا نيريدملا فارصشإاو ةبقارم تحتو
ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘ثو˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ،فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسلا˘˘ج˘˘مـلاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘مـلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

يفو. «ةيلحملا تايعمجلاو ءايحأ’ا ناجل ةمهاصسمبو
مت˘ي˘صس ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا مد˘ع لا˘ح

«ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘صسرد˘م˘ل˘ل يرو˘ف˘لا قÓ˘غإ’ا» ن˘ع نÓ˘عإ’ا
سسي˘ئر تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت» ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو.
عم تارواصشملا بقعو ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
انوروك سسوريف ةحئاج روطت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا

± .S°∏«º.«ةيحصصلا ةطلصسلاو

:فصشكي داصصتقإ’ا ثعب ةداعإا ريرقت

«انوروك ةحئاج تاصساكعنإإ ةدح نم إوففخ تايعمجو تاصسصسؤوم»

: دكؤوي نامحرلا دبع نب ر’ود رييÓم8 ةميقب داريتصسإ’ا ةروتاف سصيلقت

«فصشقتلإ ينعي ’ ةينإزيملإ فرصص يف مكحتلإو تاقفنلإ ديصشرت»

اهعجارت لصصاوت ةيمويلا ةليصصحلا

ةديدج ةباصصإإ732 ءاصصحإإ

تايفو5 ،انوروك سسوريفب

ءافصش ةلاح191 و
ةباصصإا732 ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’ا سسمأا ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو تصصحأا

لÓخ تايفو6و ،دجتصسملا انوروك سسوريفب ةديدج

نع مÓعإ’اب فل˘ك˘م˘لا بصسحو .ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘عا˘صس42ـلا
لامج روتكدلا ،انوروك سسوريف دصصر و ةعباتم ةنجل

546001 ىلإا تا˘با˘صصإ’ا ة˘ل˘ي˘صصح تع˘ف˘ترا د˘ق˘ف ،رارو˘˘ف

نيح يف.دجت˘صسم˘لا ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح

دعب ،ةافو ةلاح6772 ىلإا سسوريفلا اياحصض ددع عفترا

ةلاح191 تلثامت امنيب .ةديدج تايفو5 ليجصست
ىلا نيفاعتملا ددع لصصيل ،انوروك سسوريف نم ءافصشلل

نو˘صصت˘خ˘م ن˘˘م˘˘ث قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو .ة˘˘لا˘˘ح99976

،يصسورلا5 كينتوبصس حاقلل ر˘ئاز˘ج˘لا را˘ي˘ت˘خا ءار˘ب˘خو
هتيلاعفل ارظن بصسانمو بئاصص دج رارقلا نأا نيدكؤوم
ي˘ل˘ع رو˘صسي˘فور˘ب˘لا د˘كأاو .ة˘ي˘ب˘نا˘ج سضار˘عأا ه˘ل تصسي˘لو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا سضار˘˘˘˘م’ا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم سسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘م˘ل˘ع ر˘ب˘خ˘م سسي˘ئرو نا˘صسم˘ل˘ت ىف˘صشت˘صشصسم˘˘ب
را˘ي˘ت˘˘خ’او  اد˘˘ج لا˘˘ع˘˘ف ي˘˘صسور˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
امك تافعاصضم هل نوكي نلو بصسانمو بئاصص يرئازجلا
ىري هبناج نم .ةريبك تايناكما بلطتي ’ هنيزخت نأا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر تا˘˘˘حو˘˘˘ن˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘ك رو˘˘˘صسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا
يزكرم˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا سسي˘ئرو ة˘عا˘ن˘م˘لا م˘ل˘ع˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ردا˘˘صصم ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ت˘˘صس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا،ة˘˘ب˘˘يور ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
لودلا لك نأا افيصضم،ةلبقملا رهصشأ’ا يف حاقلل اهئانتقا
اذا نكممو يصسورلاب أادبن فوصس حاقللا يف ددعت فوصس
نأ’ يني˘صصلا حا˘ق˘ل˘لا ن˘ك˘م˘مو ا˘ك˘ي˘ن˘يز ار˘ت˘صسا اد˘ع˘ب ر˘فو˘ت
عيونتب تام˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأا ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ل˘ك ة˘عا˘ط˘ت˘صسا˘ب سسي˘ل ه˘نأا كلذ ىلإا فا˘صضي، تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
بجي كلذل ةبولطملا تايمكلا ريفوت ةجتنملا رباخملا
باحصصأا ددصشيو.تقو برقا يف ةيمكلا ريفوتل ددعتلا
ةينطولا ةلمحلل يم˘صسر˘لا قÓ˘ط˘ن’ا ل˘ب˘ق سصا˘صصت˘خ’ا
تÓ˘م˘ح˘لا ردو ة˘ي˘م˘هأا ىل˘ع سسور˘ي˘˘ف˘˘لا د˘˘صض ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نينطاوملاو ءابطأÓل ةهجوملا ةيوعوتلا ةيصسيصسحتلا

±.S°∏«º.ميعطتلا ةيلمع حاجنإ’
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يمدختسسمل ةينطولإ ةباقنلإ تنلعأإ

ءإول تحت ةيوسضنملإ ةراجتلإ ةرإزو
ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لإ دا˘ح˘تلإ

يناثلإ مو˘ي˘ل˘ل بإر˘سضإلإ ا˘ه˘ت˘ل˘سصإو˘م
اهنيمأإ ديكأات دعب كلذو يلإوتلإ ىلع
ن˘م ة˘با˘ق˘ن˘لإ ف˘قو˘م ة˘مÓ˘˘سسل ما˘˘ع˘˘لإ
م˘كح˘لإ ها˘ج˘ت ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لإ
ة˘م˘كح˘م˘لإ ن˘ع ردا˘˘سصلإ ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لإ
،ةمسصاعلاب سسيإر دإرم رئبب ةيرإدإلإ
ل لاثملإ ليبسس ىلع ةبانع ةيلوبف
ةبسسن نع يباقنلإ عرفلإ نلعأإ رسصحلإ

ةئاملاب001 ى˘لإإ تل˘سصو بإر˘˘سضإإ
لاحربب ةراجتلل ةيميلقإلإ ةيسشتفملاب
ةيسشتفملاب اهليجسست مت اهتإذ ةبسسنلإو
تقولإ يف ،ةبا˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘ب ة˘يدود˘ح˘لإ
ةباجت˘سسلإ ة˘ب˘سسن ه˘ي˘ف تل˘ج˘سس يذ˘لإ
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا˘ب بإر˘˘سضإÓ˘˘ل

يف ،ةئام˘لا˘ب37 راجحلا˘ب ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
ة˘با˘ق˘ن˘˘لإ ه˘˘ي˘˘ف تن˘˘ل˘˘عأإ يذ˘˘لإ تقو˘˘لإ
ءإدنل ةعسسإو ةباج˘ت˘سسإ ن˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لإ
يلإوتلإ ىلع يناثلإ مويلل بإرسضإلإ
و ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘م بل˘˘˘غأإ ي˘˘˘ف
ةيدودح˘لإو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ تا˘ي˘سشت˘ف˘م˘لإ
ثيح ،ينطولإ بإرتلإ ربع ةرسشتنملإ
ىلع يناثلإ مويلل بإرسضإلإ رإرق يتأاي
ةباقنلإ ماع نيمأإ رهظ نأإ دعب يلإوتلإ
ةيمسسرلإ ةحفسصلإ ربع رسشابم ثب يف
نم دكأإ كوبسسياف ةسصنم ىلع ةباقنلل

رداسصلإ ي˘ئا˘سضق˘لإ م˘كح˘لإ نأإ ه˘لÓ˘خ
،ذافنلإ فوقوم ةيرإدإلإ ةمكحملإ نع
:ة˘ب˘سضت˘ق˘م˘لإ ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح
،ةميلسس ةباقنلل ةينوناقلإ تإءإرجإلإ»
تإوطخلإ لك ملعنو نوناق ةباقن نحن
ل˘ب˘ق ا˘ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإإ بجإو˘˘لإ تإءإر˘˘جإلإو
ام انذفن نحن ،بإرسضإإ يف لوخدلإ
ا˘مد˘ع˘ب كلذو نو˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لإ ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي
نا˘ي˘ب˘˘ت˘˘سسإ لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘تر˘˘سشت˘˘سسإ
نم بإرسضإلإ يف لوخدلإ سصوسصخب

ع˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألإ تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ه˘˘مد˘˘ع
يذلإ رمألإ وهو بإرسضإإ يف لوخدلإ

سسلجم˘لإو ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ ه˘ت˘ن˘ب˘ت
يئاسضقلإ مكحلإ» :فاسضأإو ،«ينطولإ
مل اتقؤوم بإرسضإلإ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب سصا˘خ˘لإ
ةثلاثلإ ةعاسسلإ دح ىلإإ ايمسسر هب غلبن
رماغن ل نحن ،دحألإ موي لإوز نم
ةيحانلإ نم ميلسس انفقومو نيفظوملاب
مكحلإ فانئتسساب انمق ثيح ،ةينوناقلإ

قيرط نع ة˘لود˘لإ سسل˘ج˘م˘ل ها˘ن˘غ˘ل˘بو
فقو بل˘ط ة˘سضير˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت ر˘سضح˘م
لعجي ام وهو يلاجعتسسإ رمأإ ذيفنت
ىلإإ ذافنلإ فوقوم يئإدتبلإ مكحلإ

إذل ،ةلودلإ سسلجم رإرق رودسص ةياغ
ة˘با˘ق˘ن˘لإ مز˘˘ل˘˘ي ل لوألإ م˘˘كح˘˘لإ نإا˘˘ف
ى˘لإإ ل˘سصإو˘ت˘م بإر˘سضإلإ نأإ د˘كؤو˘˘نو
متتخي نأإ لبق ،«انبلاطم قيقحت ةياغ
وأإ ة˘ن˘ت˘ف ةا˘عد ا˘ن˘سسل ن˘ح˘ن» :لو˘ق˘˘لا˘˘ب
يئا˘سضق م˘كح سضرا˘ع˘ن م˘لو ى˘سضو˘ف
بلا˘ط˘م ا˘ن˘يد˘ل ،ةرإزو˘لإ د˘˘ح˘˘ت˘˘ن م˘˘لو
اهقيقحت ىنم˘ت˘ن ة˘ط˘ي˘سسبو ة˘عور˘سشم
لسصإونسسو انتا˘حو˘م˘ط ى˘سصقأإ كل˘تو

.«نوناقلإ راطإإ يف ريسسلإ

ةينطولا ةيداحتإلا
نع فقوتلا ةياسصولا نم بلطت

نيفظوملا «ديدهت»
ةباقن˘لإ تن˘ل˘عأإ ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘ف
ةراجتلإ ةرإزو يمدختسسمل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ
ةيمسسرلإ هتحف˘سص ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف
نأإ ،سسمأإ ،كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ة˘˘سصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

نييئلولإ ءإردمل˘ل تل˘سسرأإ ة˘يا˘سصو˘لإ
ةا˘سضا˘ق˘م˘ب ا˘سضيو˘ف˘ت» ن˘ي˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لإو
امل اقفو «ةبرسضملإ ةيباقنلإ عورفلإ
ديعسصتلاب ةباقنلإ تدده ثيح ،هتركذ
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘˘م» ل˘˘˘˘سصإو˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ـل ةياسصولإ ءوجل مدعو «تافرسصتلإ
«بلاط˘م˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘تو دا˘ج˘لإ رإو˘ح˘لإ»
تهجو اه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ا˘ه˘لو˘ق د˘ح ى˘ل˘ع
عاطق يمدختسسمل ةينطولإ ةيداحتلإ
ءإو˘˘ل تح˘˘ت ة˘˘يو˘˘سضن˘˘م˘˘لإ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لإ
«ةعاسس رخآإ» زوحت) ابلط «بابانسسلإ»
ع˘ي˘م˘ج ف˘قو» ـل (ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
ءاج ثيح ،«ديدهتلإو طغسضلإ لاغسشأإ
سضعب مايقل إرظن» هنأإ بلطلإ سصن يف
ة˘يو˘ه˘ج˘لإو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لإ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لإ
ةنياعمب نييئاسضق نيرسضحم فيلكتب
نكامأإ يف نيفظوملإ دجإوت ةبقإرمو
طغسضلإ نم عون ربتعي امم مهلمع
ةرإدإلإ لبق نم رسشابملإ ريغ ديدهتلإو
ةيداحتلإ نإإ .عاطقلإ يمدختسسم ىلع
ةراجتلإ عاطق يمدختسسم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ
إذه لثمل يروفلإ فقولإ ىلإإ وعدت
ج˘ئا˘ت˘ن ى˘لإإ يدؤو˘ي د˘ق يذ˘لإ كو˘ل˘˘سسلإ

ر˘ي˘غ ا˘ه˘ي˘ن˘ب˘ت د˘كؤو˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سسكع
ةعورسشم˘لإ بلا˘ط˘م˘لإ ل˘كل طور˘سشم
نأإ دكؤوي ام وهو «عاطقلإ يفظومل
م˘كح˘لا˘ب ة˘كسسم˘ت˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ ةرإزو
ف˘˘قو˘˘لا˘˘ب ى˘˘سضق يذ˘˘لإ ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لإ

يذلإ مكحلإ وهو بإرسضإÓل تقؤوملإ
تلاقو ةينطولإ ةيداحتلإ هل تلثتمإ
رابتعاب اهمزلي ل هنأاب ةينطولإ ةباقنلإ
،ةلودلإ سسلجم ىدل هيف تنعط اهنأإ

بلاطم نأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجتو إذه
ىلإإ عوجرلإ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لإ

تانييعتلإ يف ةءافكلإو ةربخلإ ريياعم
نوناقلإ ل˘يد˘ع˘ت ،ا˘ي˘ل˘ع˘لإ بسصا˘ن˘م˘لا˘ب
،ةراجت˘لإ عا˘ط˘ق˘ب سصا˘خ˘لإ ي˘سسا˘سسألإ
نمسضتملإ يذيفنتلإ موسسرملإ ليدعت
ةسصاخلإ كÓسسأÓل يسضيوعتلإ ماظنلإ
ةحنم ثإدحتسسإ ،ةراجت˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لإ

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،ي˘ن˘طو˘لإ دا˘سصت˘قلإ ة˘يا˘م˘ح
ةبسسن سصيسصختب قلعت˘م˘لإ حر˘ت˘ق˘م˘لإ

لجسسلل ينطولإ زكرملإ تإدإريإإ نم
ن˘ي˘نإو˘ق˘لإ سضع˘ب ل˘يد˘ع˘ت ،يرا˘ج˘˘ت˘˘لإ
ةيراجتلإ ة˘با˘قر˘لإ ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لإ
ةيليمكتلإ ليخإد˘م˘لإ قود˘ن˘سص م˘عد˘ل
ة˘ح˘ن˘˘م فر˘˘سص ،ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصب
ةدئافل انوروك ءابو راسشتنإ ةحفاكم
تدكأإ يذلإ تقولإ يف ،ةباقرلإ نإوعأإ
تع˘ط˘ق ا˘ه˘نأا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ ةرإزو ه˘˘ي˘˘ف
نم ديدعلإ قيقحت يف ةريبك اطإوسشأإ
لÓخ نم عاطقلإ يفظومل بلاطملإ
ليخإدملإ قودن˘سص تإدإر˘يإإ ن˘ي˘سسح˘ت
ةميلعتلاب ل˘م˘ع˘لإ ءا˘غ˘لإإ ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لإ
˘مد˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ ة˘ق˘با˘˘سسلإ ة˘˘يرإزو˘˘لإ
ـب ةردقملإ ةحلاسصملإ ةمإرغ قيبطت

ةقباطم مدعب ةقلعتملإو جد فلأإ004
مهاسس ام˘م ةدرو˘ت˘سسم˘لإ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لإ
إذه تإدإريإإ نيسسحت يف ريبك ردقب
ع˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لإ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لإ ،قود˘˘ن˘˘سصلإ

فلمل ةي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ف˘ي˘ظو˘لإ ح˘لا˘سصم
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لإ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ة˘ي˘قر˘ت
يذلإو ةينوناقلإ طورسشلإ نوفوتسسملإ

ىلإإ9102 ة˘يا˘˘ه˘˘ن م˘˘هدد˘˘ع ل˘˘سصو

ةعبرأإ ةبإرق نيوكت ،فظوم2691
اسصسصخت نيسسمخ يف فظوم فلآإ

ي˘سضا˘م˘لإ ر˘بو˘ت˘كأإ ر˘ه˘˘سش ة˘˘يإد˘˘ب ن˘˘م
ةيا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإإ ل˘سصإو˘ت˘ي˘سس يذ˘لإو

1202. يفناج رهسش

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4816ددعلا1202 يفناج50 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

هذيفنت فقو دكؤوت ةينطولا ةباقنلاو يئاسضقلا مكحلاب ثبسشتت ةياسصولا

ةباقنلإو ةرإزولإ نيب تانايب برحو لسصإوتي ةراجتلإ عاطق يفظوم بإرسضإإ
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ةيعامتجإلإ تامدخلإ ةنجل تفسشك
نع لجيجب ةيبر˘ت˘لإ عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ

فلم006 ـلإ برا˘ق˘ي ا˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسإ
سسوريف نع سضيوعتلإ ةحنمب سصاخ
ن˘م تا˘ئ˘م˘لإ با˘˘سصأإ يذ˘˘لإ ا˘˘نورو˘˘ك
عا˘ط˘ق ىر˘حألا˘ب وأإ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ لا˘˘م˘˘ع
ة˘م˘سصا˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لإ
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لإ تسصحأإو. سشي˘˘˘˘نرو˘˘˘˘كلإ

افلم865 نع لقي ل ام ةروكذملإ
لجيجب ةيبر˘ت˘لإ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع سصخ˘ي

ن˘ع سضيو˘ع˘ت بل˘ط إو˘˘عدوأإ ن˘˘يذ˘˘لإو
ذنم هب إوبيسصأإ يذلإ انوروك سضرم
سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘ئإوأإ ءا˘˘بو˘˘لإ ة˘˘يإد˘˘˘ب
ىقبت يتلإ ةليسصحلإ يهو يسضاملإ

نم ريثكلإ نأإ راب˘ت˘عإ ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م
إو˘˘ب˘˘ي˘˘سصأإ ن˘˘يذ˘˘لإ عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لإ لا˘˘˘م˘˘˘ع
دعب مهتاف˘ل˘م إو˘عدو˘ي م˘ل سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
˘˘˘مد˘˘˘ع كلذ ن˘˘˘˘مو ر˘˘˘˘خآل وأإ بب˘˘˘˘سسل
قئاثولإ سضعب جإرختسسإ نم مهنكمت
ي˘فو ف˘ل˘م˘˘لإ إذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لإ

دكؤوت يتلإ ةيبطلإ ةداهسشلإ اهتمدقم
ر˘سصت ي˘ت˘لإو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب م˘ه˘ت˘˘با˘˘سصإإ

نو˘كت نأإ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘سصو˘˘لإ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ
ىرحألاب وأإ ماع بيبط لبق نم ةررحم
نأإ نيح يف ةيمومع ةيحسص ةسسسسؤوم
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لإ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلإ

ي˘فو لا˘م˘ع˘لإ ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ىدل جÓعلإ إوقلت تاعا˘ط˘ق˘لإ ع˘ي˘م˘ج
يذ˘لإ ر˘مألإ ة˘سصا˘خ تإدا˘ي˘عو ءا˘ب˘˘طأإ

يتلإ ةيبطلإ تإداهسشلإ لوبق نود لاح
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ي˘˘ف ا˘˘هو˘˘مد˘˘ق
لجأإ نم ةريبك تاهاتم يف نولخدي
ءابطألإ نم تإداهسش ىلع لوسصحلإ
يتلإ تإداهسشلإ نع ليدبك نيّماعلإ

نأإ ريغ سصإوخلإ لبق نم مهل تحنم

ىعسسملإ إذه يف إولسشف ءلؤوه بلغأإ

ىلإإ مهسضعبب عفدو مهبسضغ ججأإ امم

نإدقفب نيددهم إوتاب امدعب جاجتحإلإ

ررقت يتلإ رانيد فلأإ05 ـلإ ةحنم

يف مه يتلإو ىسضرملإ ءلؤوهل اهحنم

مهتف˘ل˘ك ا˘م د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘لإإ ة˘جا˘ح˘لإ سسمأإ

يجاتلإ سسوريفلإ نم ي˘فا˘ع˘ت˘لإ ة˘ل˘حر

ةبسسن˘لا˘ب تقا˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م

.رانيد فلأإ07 ـلإ مهسضعبل

 سسوريفلاب ةباسصإلا تابثإا يف تابوعسص اودجو مهسضعب

 انوروك ةحنم نم ةدافتسسإلإ فلمل لجيجب ةيبرتلإ عاطق يف فظوم006 ةبإرق عإديإإ
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ر˘م˘حألإ لÓ˘ه˘لإ عر˘ف ر˘ق˘˘م سضر˘˘ع˘˘ت
لجيج ةيلوب ريهاطلإ ةنيدمب يرئإزجلإ
مظعم ىلع ىتأإ لوهم قيرحل سسمأإ لوأإ

تامدخ مّدق يذلإ رقملإ إذه تايوتحم
قطانمو ةقطن˘م˘لإ هذ˘ه نا˘كسسل ةر˘ي˘ب˘ك
إديدحتو ةريخألإ تامزألإ لÓخ ىرخأإ

تائم تلاحأإ يتلإ انوروك ةمزأإ لÓخ
فقوت دعب عقدملإ رقفلإ ىلع تÓئاعلإ

ئجافم قيرح علدنإ دقو.اهقزر رداسصم

رمحألإ لÓهلإ عرف رقم ىوتسسم ىلع

وأإ لجيجل ةيناثلإ ةن˘يد˘م˘لا˘ب ير˘ئإز˘ج˘لإ

ببسست ام وهو ريهاطلإ ةنيدم ىرحألاب

نم رقملإ إذهب ةغيلب رإرسضأإ قاحلإإ يف

ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ت ه˘˘˘ب˘˘˘سش فÓ˘˘˘تإ لÓ˘˘˘خ

إذكو هلخإدب تناك يتلإ تإدنتسسملإو

لم˘ع˘لإ تإد˘ع˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م

إذكو Óيوط اتقو بلطتيسس يذلإ رمألإ

سضيوعتو ربج لجأإ نم ةربتعم لإومأإ

إذه وبسستنم ناك ي˘ت˘لإ ة˘ف˘لا˘ت˘لإ دإو˘م˘لإ

لجأإ نم اهيلإإ ةجاحلإ سسمأإ يف عرفلإ

لإز˘تلو. ة˘ل˘ي˘ب˘˘ن˘˘لإ م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘سسر ة˘˘يدأا˘˘ت

إذه ببسس ةفرعمل ة˘يرا˘ج تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ

دق تامولعملإ ىلوأإ تناك نإإو قيرحلإ

راظتنإ يف ةيئابرهك ةرإرسش نع تثدحت

ببسس لوح قيقحتلإ جئاتن لماك روهظ

إذه طاسشن زع يف ءاج يذلإ قيرحلإ إذه

ىلإإ ةجاحلإ هيف دإدزت لسصف يفو عرفلإ

تÓئاعلإ لبق نم ريخألإ إذه تإدعاسسم

نماسضتلإ رسسفي يذلإ رمألإ ةمورحملإ

ريخألإ إذه وبسستنم هيقل يذلإ عسسإولإ

ةيبعسشلإ تا˘ق˘ب˘ط˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ب˘ق ن˘م

يتلإو اهجراخ ىتحو ريهاطلإ ةنيدمب

نم عرفلإ إذه همدق امب اهعيمج فرتعت

ةمورحم˘لإ تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘مد˘خ

تف˘عا˘سضت ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘ق˘ف˘لإ ر˘سسألإ إذ˘كو

دجو امدعب انوروك ةمزأإ لÓخ اهتاناعم

ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ر˘سسألإ با˘برأإ ن˘م تا˘ئ˘م˘لإ

تقّلع امدعب ةلاطبل˘ل ة˘سسير˘ف م˘ه˘سسف˘نأإ

رمألإ ةيتامدخلإو ةيراجت˘لإ م˘ه˘تا˘طا˘سشن

ىلإإ عرفلإ إذه ةداعإإ نم لعجي يذلإ

ةنكمم ةعرسس ىسصقأابو طاسشنلإ ةرئإد

ة˘ل˘سصإو˘م ل˘جأإ ن˘م ه˘ن˘م سصا˘ن˘مل ر˘˘مأإ

نيمورحملإ ةرزإؤومو ةدعاسسم يف هرود

. ةيلولإ نم ةماهلإ ةهجلإ هذهب

 ببسسلا ةفرعمل ةيراج تاقيقحتلا لازتل اميف

 لجيجب ريهاطلاب يرئإزجلإ رمحألإ لÓهلإ عرف رقم رّمدي قيرح

تدكأا يذلا اتقؤوم بارسضإلا قيلعتب يسضاقلا يئاسضقلا مكحلا مغر كلذو يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل لمعلا نع ،سسمأا ،ةراجتلا ةرازو وفظوم برسضأا
 .ةياسصولا عم تانايب برح يف ةينطولا ةيداحتإلا ةقفر اهلوخدو هيف نعطلا دعب هذيفنت فقو ةينطولا ةباقنلا

تاجاجتحإا عم ةازاوم

 ةبلطلاو ةذتاسسألا

لجيج ةعماج ةرإدإإ

رتسساملإ ءاغلإإ يفنت

مولعلإو قوقحلإ ةيلكب

 ةيسسايسسلإ
ناسسل ىلع سسمأإ لجيج ةعماج ةرإدإإ تفن

تررق دق نوكت نأإ سشريمع ةزمح اهريدم

قوقحلإ ةيلك ىوتسسم ىلع رتسساملإ ءاغلإإ

ى˘˘ل˘˘ع إدر كلذو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لإو

ةيلكلإ هذه ةذتاسسأإ اهب ماق يتلإ تاجاجتحإلإ

ن˘م ن˘يذ˘لإ ة˘ب˘ل˘ط˘لإ ن˘˘م تإر˘˘سشع˘˘لإ إذ˘˘كو

دكأإو .يدحتلإ إذه إوسضوخي نأإ سضرتفملإ

ةيفحسص تاحيرسصت يف لجيج ةعماج ريدم

ةيلك ةبلطو ةذ˘تا˘سسأإ تا˘جا˘ج˘ت˘حإ ى˘ل˘ع إدر

ةرإدإإ نأا˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلإ مو˘ل˘˘ع˘˘لإو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لإ

هذه ىوتسسم ىلع رتسساملإ غلت مل ةعماجلإ

˘مو˘ل˘ع˘لإ سصسصخ˘ت ي˘ف إد˘يد˘ح˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلإ

ايلمع نوكيسس ريخألإ إذه نأإو ةيسسايسسلإ

متيسسو يراج˘لإ ي˘ع˘ما˘ج˘لإ م˘سسو˘م˘لإ لÓ˘خ

فاسضأإو ، يمسسر لكسشب ةبلطلإ مامأإ هحتف

تاحيرسصتلإ تإذ يف لجيج ةعماج ريدم

ةياسصولإ عم تلاسصتإ ترجأإ هحلاسصم نأاب

ةر˘ي˘خألإ هذ˘ه نأإو ف˘ل˘م˘لإ إذ˘ه سصو˘˘سصخ˘˘ب

رتسساملإ حتف لجأإ نم رسضخألإ ءوسضلإ تقلت

كلذو ةيسسايسسلإ مولعلإ سصسصخت يف (1)

ام هبسسح يفني ام وهو ةئاملاب02 دودح يف

ىلع رتسساملإ ءاغلإإ سصوسصخب هجيورت مت

مسسوملإ مسسرب ةروكذم˘لإ ة˘ي˘ل˘كلإ ىو˘ت˘سسم

ةلسص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو. يرا˘ج˘لإ ي˘ع˘ما˘ج˘لإ

ةعماج ىوتسسم ىلع ةبل˘ط˘لإ تا˘جا˘ج˘ت˘حا˘ب

ةز˘م˘ح ةر˘ي˘خألإ هذ˘ه ر˘يد˘م ل˘˘ّم˘˘ح ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

حتف مدع ةيلوؤوسسم هإروتكدلإ ةبلط سشريمع

مسسرب روطلإ إذهل ة˘سصسصخ˘م˘لإ ة˘ق˘با˘سسم˘لإ

نأا˘ب إد˘كؤو˘م د˘يد˘ج˘لإ ي˘ع˘ما˘ج˘˘لإ م˘˘سسو˘˘م˘˘لإ

تافلم عمجب فل˘كم˘لإ ي˘م˘ل˘ع˘لإ سسل˘ج˘م˘لإ

مل ةقباسسملإ هذه يف ةكراسشملإ يف نيبغإرلإ

تحنم يتلإ ة˘ل˘ه˘م˘لإ لÓ˘خ ف˘ل˘م يأإ ق˘ل˘ت˘ي

روكذملإ فل˘م˘لإ م˘يد˘ق˘ت ل˘جأإ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل

، لماك عوب˘سسأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لإ ا˘هرد˘ق ي˘ت˘لإو

ةعماجلإ ةرإدإإ نأاب لجيج ةعماج ريدم لاقو

نأإو هإروتكدلإ فلمب قلعتي اميف اهتمذ تأإرب

لمحي نأإ بجي رمألإ إذه ىلع جتحم يأإ

قتاع ىلع اه˘ي˘مر لد˘ب ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لإ ه˘سسف˘ن

. ةعماجلإ ةرإدإإ
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كردلأ دأرفأأ دجأوت ءانثأأ و هنأأ ثيح

راباب ةيدلب بونج ةتيملأ ءأرحصصب

ةيلو عم ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ دود˘ح˘لأ ى˘ل˘ع

ةبكرم ءوصض مههابتنأ تفل ، ةصسبت

د˘ن˘ع ، لز˘ع˘˘ن˘˘م نا˘˘كم˘˘ب ة˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م

رأرفلاب اهقئا˘صس ذل ا˘ه˘ن˘م بأر˘ت˘قلأ

،80 مقر يئلولأ قيرطلأ هاجتاب

ىلع روثعلأ مت ناكملأ سشيتفت  دعب

ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ تأرا˘ي˘صس تا˘كر˘ح˘م50

اهميلصستو  اهزجح متي˘ل ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم

ينطولأ كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘ل˘ل

سسفن يف ،قيقحتلأ ةلصصأومل رابابب

ةيم˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ما˘ق  مو˘ي˘لأ

سشا˘˘صشر دلوأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘ل˘˘˘ل

نو˘تو˘ف عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صش ف˘ي˘قو˘ت˘ب

ةمداق تناك،93 ةيلولأ مقر لمحت

ها˘ج˘تأ ي˘ف ة˘صسب˘ت ة˘ن˘يد˘م ها˘ج˘تأ ن˘م

ةرايصس اهنتم ىلع ، ةلصشنخ ةنيدم

قئاصسل كلم،626 أدزام عون نم

هتقفرب ، (أأ م . غ) ىمصسملأ ةنحاصشلأ

سشي˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ، (إأ . ب) ى˘˘م˘˘صسم˘˘لأ

،ركذلأ يتفلاصسلأ ةبكرملأو ةنحاصشلأ

626 أدزام عون نم ةرايصسلأ نأأ نيبت

كرحم اهلخأدب أابخمو كرحملأ نود،

ةرا˘˘ي˘˘صسب سصا˘˘خ  لو˘˘صصو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ

دا˘ي˘ت˘قأ م˘ت ا˘هر˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس
ةلصصأومل ةقرفلأ رقم ىلإأ ةنحاصشلأ
.قيقحتلأ

ين˘طو˘لأ كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع ل˘صصأو˘تو
ةيبونجلأ ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘ع˘صسأو ة˘ل˘م˘ح
طابحإأ ةصسبت ةيلو عم دودحلأ ىلع
تاكرح˘م˘لأ بير˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع
ة˘صصا˘خ رأو˘ج˘لأ لود ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ
ةير˘ئأز˘ج˘لأ قو˘صسلأ قأر˘غإأ و سسنو˘ت
. ةصشوصشغملأ و ةبرهملأ رايغلأ عطقب

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

4816ددعلا1202 يفناج50 ءاثÓثلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
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ةضسبت عم دودحلأ ىلع ةيئلولأ ةعومجملأ دئاق فأرضشإأ تحت تمت

بيرهت تايلمع ةدع طبحي ةلششنخب ينطولإ كردلإ
ةيلولإ بونجب تإرايشسلإ تاكرحمل

هتنبإو هتجوز ذاقنإإو لجر ةافو
ةنتابب زاغلإ ببشسب ةعيشضرلإ

ةنضس82 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘جر سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘ضص ي˘˘ق˘˘ل

72 رمعلأ نم ةغ˘لا˘ب˘لأ ه˘ت˘جوز ذا˘ق˘نإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ه˘ف˘ت˘ح
رثإأ كلذو ،نيتنضسلأ ةب˘حا˘ضص ة˘ع˘ي˘ضضر˘لأ ه˘ت˘ن˘بأو ة˘ن˘ضس
نم ثعب˘ن˘م˘لأ نو˘برا˘ك˘لأ د˘ي˘ضسكأأ لوأأ زا˘غ˘ب ا˘م˘ه˘قا˘ن˘ت˘خأ

ةنيدم طضسو انكضسم02 يحب يلئاعلأ مهنكضسم ةأافدم
لقنل ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم تلخدت ثيح .ةنتاب

ىلإأ مهليوحت لبق نيباضصملأ فاعضسإأو ةيحضضلأ ةثج
نإاف ةيلوألأ ةنيا˘ع˘م˘لأ بضسحو ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ىف˘ضشت˘ضسم˘لأ
تأزاغلأ فيرضصت ةان˘ق لا˘ضصف˘نأ و˘ه ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ بب˘ضسلأ
نأأ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج أذ˘˘ه .ةأا˘˘فد˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع ة˘˘قر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

1202 ةيراجلأ ةنضسلأ نم ىلوألأ مايأأ ةعبرألأ ةليضصح

مهذاقنإأ مت اضصخضش81و Óيتق اياحضضلأ ددع غلب دق
ةيلوب اعيضضف اعافترأ فرع يذلأ زاغلأ ثدأوح نم
تأءأد˘ن˘لأ م˘غر ن˘ير˘˘ي˘˘خألأ ن˘˘ير˘˘ه˘˘ضشلأ لÓ˘˘خ ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
حلاضصمل ةلضصأوتم˘لأو ة˘ف˘ث˘ك˘م˘لأ سسي˘ضسح˘ت˘لأ تÓ˘م˘حو
تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع ة˘˘كرا˘˘ضشمو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ

امو تماضصلأ لتاقلأ رطا˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأو
تاقيقحت بلطتت يتلأ بابضسألأ ديدع ءأرج هنع جتن

.ةقمعم

ح ناصشوصش

ةدحو00051 ـلإ ةبإرق زجح
ةيلوحكلإ تابورششملإ نم

ةنتابب ةكيرب يف
ةقرف رضصانع اهيلع تلضصحت ةدكؤوم تامولعم تنكم
،ةنتاب ةيلوب ةكيرب ةرئأد نمأاب ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ

ةيلو˘ح˘ك˘لأ تا˘بور˘ضشم˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
تامولع˘م˘لأ تدا˘فأأ ثي˘ح ،ما˘ج˘حألأو عأو˘نألأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘بور˘˘ضشم˘˘لأ ع˘˘ي˘˘بو ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب سصخ˘˘ضش ما˘˘ي˘˘ق ةدرأو˘˘لأ
ه˘ن˘ك˘˘ضسم كلذ ي˘˘ف Ó˘˘غ˘˘ت˘˘ضسم ة˘˘ضصخر نود ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك˘˘لأ

ىلع مت ثيح ،اهلقنل ةيعفن تابكرمÓ 30معتضسمو

قوبضسم ةنضس46 رمعلأ نم غلابلأ ينعملأ فيقوت روفلأ
ي˘ح˘ب ه˘ن˘ك˘ضسم سشي˘ت˘ف˘ت˘˘ب نذإأ رأد˘˘ضصت˘˘ضسا˘˘بو ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق

نم ةد˘حو59841 زجح مت ةك˘ير˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ضصن˘لأ
،ماجحألأو عأونألأ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورضشملأ

لم˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ك
تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ م˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل
مامأأ هب هب˘ت˘ضشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘يدا˘مر˘لأ
ءافيتضسأ دعب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘ضصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
.قيقحتلأ تأءأرجإأ

ح ناصشوصش

دعب  امهفتح نايقلي هنبإو بأإ
ةليشسملاب  رئب يف امهطوقشس

06 رمعلأ نم غلابلأ بألأ امهو ناضصخضش سسمأأ لوأأ يقل

يد˘ي˘ل˘ق˘ت ر˘ئ˘ب ي˘ف ا˘م˘ه˘ف˘ت˘ح ة˘˘ن˘˘ضس82 ن˘بلأو ة˘ن˘˘ضس
ثيح ةليضسملأ ةيلو ةنابخلأ ةيدلب ةبأرغلأ ةقطنمب
ىلإأ امهلقنو ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم امهجأرخإأ مت
ر˘ي˘ضشب˘لأ ق˘˘يزر ىف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم
يف اقيقحت ةينمأأل حلاضصملأ تحتف اميف ،ةداعضسوبب
ةلئاع ةضصاخو ةيلولأ ناكضس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ
ةباتك دح ىلإأ ةلوهجم بابضسألأ ىقبت اميف اياحضضلأ

  .رطضسألأ هذه

 خوصشخصش حلاصص
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ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ““ يرا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ““ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو

ة˘طر˘صشل˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل

فرا˘ط˘لأ ة˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

نمصض نيصصخصش فيقوت نم أرخؤوم

يف ةصصتخم ةمظنم ةيمأرجإأ ةكبصش

يصضفلأ سضيبألأ قبئز˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ

.ه˘ب˘ير˘ه˘تو ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب

فيطصس ةيلو نم نأردحني ناينعملأ

،رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف امهÓك

ةيمك زجح ةيلمعلأ لÓخ مت ثيح

تردق يصضفلأ سضيبألأ قبئزلأ نم

ةبكرم ىلإأ ةفاصضإلاب امأرغ561 ـب

تءاج دقو ،امهتÓقنت يف لمعتصست

تدرو تامولعم رثإأ ىلع ةيلمعلأ

ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘ل

ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عو˘م˘ج˘م  ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م

ةدام بيرهتو ةرجاتملأ يف ةصصتخم

ةيلو نم نوردحني اهدأرفأأ قبئزلأ

ري˘صضح˘ت˘لأو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا˘ب ف˘ي˘ط˘صس

ةدا˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك بل˘˘˘ج˘˘˘ل

ىلإأ ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو ن˘م ة˘صسا˘صسح˘لأ

ربع اهبير˘ه˘ت د˘صصق فرا˘ط˘لأ ة˘يلو

هذ˘ه˘ل لÓ˘غ˘ت˘صسأو ه˘ي˘ل˘عو دود˘˘ح˘˘لأ

ف˘ي˘ث˘˘كت ل˘˘صضف˘˘بو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

تعا˘ط˘ت˘صسأ ثا˘ح˘بألأو تا˘ير˘ح˘ت˘˘لأ

عون ىلإأ لصصوت˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع

لقنتلأ ع˘مز˘م˘لأ ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘ب˘كر˘م˘لأ

نأأ امك ةباصصعلأ دأرفأأ اهنتم ىلع

ةنصسلأ نم موي لوأأ أراتخأ نيينعملأ

امهتطخ ذيفنتل ةديدج˘لأ ة˘يدÓ˘ي˘م˘لأ

ةيئاجف ةبقأرم طاقن ةدع بصصن متيل

امهفيقوت نع ةيلمعلأ ترفصسأأ نيأأ

نيأأ ةبكرم نتم ىلع فراطلأ ةنيدمب

نم امأرغ561 ىلع اهلخأدب طبصض

ىلإأ امهليوحتو يصضفلأ قبئزلأ ةدام

زجنملأ قيقحتلأ نيب نيأأ ةقرفلأ رقم

ةباصصع نمصض ناطصشني نيينعملأ نأأ

ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مأر˘˘جإأ

د˘ع˘بو ،ق˘ب˘ئز˘لأ بير˘ه˘تو ةر˘جا˘ت˘م˘˘لأ

امهقح يف زجنأأ قيقحتلأ نم ءاهتنلأ

ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م

دأو˘˘م بير˘˘ه˘˘ت و رأر˘˘صشأأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج

ي˘كر˘م˘ج˘لأ قا˘ط˘ن˘لأ ي˘ف ةرو˘ظ˘ح˘م

مامأأ امدق لق˘ن ة˘ل˘ي˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب

ىدل ةصصتخملأ ةيئاصضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

امهقح يف ردصص فراطلأ ةمكحم

. عأديإأ رمأأ
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لجأأ نم ةفثكملأ اهتاطاصشن راطإأ يف
ل اهعأونأأ ىتصشب ةميرجلأ ةبراحم
داصصتقلاب ة˘صسا˘م˘لأ م˘ئأر˘ج˘لأ ا˘م˘ي˘صس
ينطولأ كردلأ دأرفأأ نكمت ، ينطولأ
رصصانع طبصضلا˘بو ة˘ل˘صشن˘خ ة˘يلو˘ب
دأرفأأ عم قيصسنتلاب تنايزوات ةقرف
ةليمرلأ و سسياقب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ قر˘ف˘لأ
كردلل ةيميلقإلأ ةبيتكل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ
ةماه تايمك زجح نم سسياق ةرئأدب
ردق˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م

فلتخم نم ةدحو0007 نم ديزأاب
تابورصشم اهنم ماجحألأ و عأونألأ

.  يبنجأأ عنصص تأذ ةرخاف ةيلوحك

ردصصم بصسح دوعت ةيصضقلأ عئاقو
ىلإأ تامولعم دورو رثإأ ةعاصس رخآأ

سسيا˘ق˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك
ة˘ن˘حا˘صش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب
ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل˘˘خأد˘˘ب
نم رمتصس ،ةيلو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ
ة˘يلو ها˘ج˘تا˘˘ب سسيا˘˘ق ةر˘˘ئأد م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ

روفلأ ىلع تلقنت نيأأ ،  ةرواجم
ق˘ير˘ط ى˘لإأ ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘˘لأ تأو˘˘ق
زجأوح بصصن متيل ، ةلصشنخ – ةنتاب
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ تا˘قر˘˘ط˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
و ةنحاصشلأ بوره ع˘ن˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لأو
ماق نيأأ ، اهمامأأ ذفانملأ عيمج قلغ
حاجنب ةنحاصشلأ فيقوتب كردلأ دأرفأأ
دعبو ثيح ، تنايزوات ةيدلب ميلقإاب

زجحو طبصض مت ق˘ي˘قد˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ

ةيلوح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك

ن˘ع برا˘ق˘ي ا˘م˘ب رد˘ق˘ي عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب

عأونألأ فل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو0007

تأذ تا˘بور˘صشم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ما˘˘ج˘˘حألأو

دعب ردصصملأ ةيبنجأأ و ةرخاف ةيعون

فلم زجنأأ قيقحتلأ تأءأرجإأ مامتإأ

ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ ق˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ئأز˘˘ج

تابورصشم لقنو ةزا˘ي˘ح عو˘صضو˘م˘ب

،ةصصخر نود عيبلأ سضرغل ةيلوحك

،ريتأوف نود ةيكÓهتصسأ دأوم ةزايح

مامأأ هيف هبتصشملأ لاحيصس هبجومب

ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو

. سسياق

ةيلمعلأ رثإأ نيضصخضش فيقوت مت اميف

فراطلاب يشضفلإ سضيبألإ قبئزلإ نم ةيمك بيرهت ةلواحم طابحإإ

ةريخألأ ةعاضس84 ـلأ يف ، ةلضشنخ ةيلوب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ تأدحولأ تماق ، بيرهتلأ ةحفاكم و ديدجلأ يتايلمعلأ ططخملأ راطإأ يف
. دلاخ رهوجلب مدقملأ ينطولأ كردلل ةيئلولأ ةعومجملأ دئاق فأرضشإأ تحت و ةيلولأ بونجب نيتقرفتم نيتيلمع ذيفنتب

ةيقرضشلأ ةهجلاب رومخلأ تانوراب دحأأ طوقضس

ةدحو0007 نم ديزأاب ةلمحم ةنحاشش زجحي ةلششنخ كرد
رومخلإ عإونأإ فلتخم نم

ءاضضيبلأ نيعب ثلاثلأ يرضضحلأ نمألأ اهب ماق /يقأوبلأ مأأ

ةدلقم ةمشش سسيك00701  نم ديزأإ  جيورت ةيلمع طابحإإ
نم ةربتعم ةيمك  جيورت ةيلمع ءاصضيبلأ نيعب ثلاثلأ يرصضحلأ نمألأ حلاصصم تطبحأأ

ةيصضقلأ يف طروتملأ فيقوتو اهزجح متيل ةدحو00701 لأ تقاف ةدلقملأ ةمصشلأ سسايكأأ

تاقÓعلأو لاصصتلأ ةيلخ نايب بصسحب ةيصضقلأ عئاقو دوعت اميف.  ةنصس25 رمعلأ نم غلابلأ
عماصسم تلصصو تامولعم ىلع ءانب نيريخألأ نيمويلأ ىلإأ يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب ةماعلأ

ديدحت نم اهتنكم ةعصسأو تايرحت يف ترصشاب كلذ روفو ءاصضيبلأ نيعب ةطرصشلأ لاجر
،  ءاصضيبلأ نيع ةنيدمب نكصسم سشيتفت مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ  ةفاك ذاختأ دعبو  فدهلأ
تل˘ث˘م˘ت ةد˘ل˘ق˘م ة˘م˘صشلأ ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘ب˘˘صض ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تن˘˘كم ن˘˘يأأ

طبصض رمأأ لحم““ :هنأأ نيبتيل ةيلمعلأ يف طروتملأ سصخصش فيقوت عم اصسيك55701 يف
ةحنج““ :ةمهت نع ةيئاصضقلأ تاهجلأ نع نيرداصص ““سضبقلاب رمأأ لحم““ و ““راصضحإأو
ةطصسأوب علصسلل ةمزÓلأ تاموقملأ ةبصسنو ةيرهوجلأ تافصصلأ يف كلهتصسملأ ةعداخم
متيل ““ةيراجت تامÓع ديلقت ةحنج ،ةعلصسلأ بيكرت يف سشغلأ قيرط نعو ةيلايتحأ قرط
زجنأأ يذلأ .ءاصضيبلأ نيعب ثلاثلأ يرصضحلأ نمألأ رقم ىلإأ طروتملأو تأزوجحملأ ليوحت

مامأأ هميدقت مت ،ةرجاتملأ سضرغل (ةمصش) ةدلقم ةعاصضب ةزايح ةيصضق نع يئأزج فلم هدصض
.ةصصتخملأ حلاصصملأ ىلإأ تأزوجحملأ ميلصست  عم  هرمأأ يف تلصصف يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

راهز دمحأأ
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أوناك مهنإاف نيجتحملأ بصسحو
ةقلعتملأ ت’اغصشن’أ لقن ددصصب
نأأ د˘ع˘ب ي˘ح˘صصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
ةرواجملأ تا˘ي’و˘لأ ه˘ن˘ع تجر˘فأأ
لقنلأ يمصسرلأ قÓطنأ ليجصستل
رهصشأ ةرصشع نم ديزأ’ فقوت دعب
ن˘م كر˘ح˘ت يأ ل˘ج˘صسي م˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نم ةي’ولاب ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
لو˘كو˘تور˘ب˘لأ ن˘ع نÓ˘˘عإ’أ ل˘˘جأ
ام لقنلأ لئاصسو ةدوعل يحصصلأ
بنا˘ج ى˘˘لإأ أذ˘˘ه تا˘˘ي’و˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب
ىوتصسم ىلع لجصسملأ لاكصشأ’أ

ةبصسنلاب م˘ي˘هأر˘بأ يد˘ي˘صس ة˘ط˘ح˘م
اهليوحت مت يتلأ لقنلأ تÓفاحل
ن˘يد˘لأ رو˘ن سشو˘˘ك ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ه˘˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘عأ ا˘˘م بصسح
ريدم سضفر اميف اقباصس ةيئ’ولأ

مهلابقتصسأ ميهأربأ يديصس ةطحم
بعوتصست ’ ة˘ط˘ح˘م˘لأ نأ ة˘ج˘ح˘ب

د˘˘جو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لأ دد˘˘˘ع
باحصصأأ نو˘ل˘قا˘ن˘لأ وأأ نو˘ق˘ئا˘صسلأ
ةطح˘م نود م˘ه˘صسف˘نأأ تÓ˘فا˘ح˘لأ

لاصصت’أ انلواح كلذ ىلع ءانبو
ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘ب
عصضولأ ةقيق˘ح ن˘ع را˘صسف˘ت˘صسÓ˘ل
ءوصس درجم رمأ’أ هنأاب دكأأ يذلأ

. مهافت

يلثمم لابقتصسأ سضفري مل ثيح
ددعلأ لابقتصسأ سضفر لب نيلقانلأ
ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘صش’أ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

ني˘ل˘قا˘ن˘لأ ت’ا˘غ˘صشنأ ل˘ق˘ن أودأرأأ

سسوري˘ف را˘صشت˘نأ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ

مهنم بلط هناب احصضوم انوروك

نيل˘ث˘م˘م ة˘ع˘برأأ وأأ ة˘ثÓ˘ث را˘ي˘ت˘خأ

أوصضفر مهنكل مهلابقتصس’ طقف

تأذ بصسحو ة˘ير˘يد˘م˘لأ أوردا˘˘غو

ر˘˘خآأ ع˘˘م لا˘˘صصتأ ي˘˘ف رد˘˘صصم˘˘˘لأ

ةحوتفم ةرأدإ’أ بأوبأأ نإاف ةعاصس

ةي’ولاب نيلقانلأ عيمج لابقتصس’

. تاقو’أ لك يف

نم جرخ يذلأ دفولأ نأأ املع

يف Óثمم ابصضاغ لقنلأ ةيريدم

نع نيلثممو نيلقانلأ عرف سسيئر

ةي’وب لقن˘لأ تا˘عا˘ط˘ق ف˘ل˘ت˘خ˘م

فرط نم م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ م˘ت ة˘با˘ن˘ع

راجتلأ دا˘ح˘ت’ ي˘ئ’و˘لأ ق˘صسن˘م˘لأ

ن˘ع ع˘صضو˘لأ ة˘ئد˘˘ه˘˘ت لوا˘˘ح ن˘˘يأأ

م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشن’ عا˘م˘ت˘صس’أ ق˘ير˘ط

بلطتتو ةعورصشم اهنأاب دكأأ يتلأ
برقأأ يف اهلحل لجاعلأ لخدتلأ

لكصشم˘لأ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تقو
ةطحم ىوت˘صسم ى˘ل˘ع حور˘ط˘م˘لأ

نيلقا˘ن˘لأ ن˘كل ن˘يد˘لأ رو˘ن سشو˘ك
ل˘صش يد˘لأ جا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب أو˘كصسم˘ت

طصسوب سسمأأ حابصص لقنلأ ةكرح
يلأولأ لخدتي نأأ لبق ةبانع ةنيدم
نيلقانلأ ىل˘ث˘م˘م ى˘عد˘ت˘صسأ يذ˘لأ
 .مهت’اغصشن’ عامتصس’أو رظنلأ
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سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تلو˘˘ح

ةيريدم اهتدفوأأ يتلأ ةبقأرملأو

ةبانع ةي’وب تايدلب ةدعل لقنلأ

م˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ةب˘قأر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ا˘هد˘صصر

لقنلأ لئاصسوو ةرجأ’أ تأرايصس

تابوقعلأ ةن˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع ة˘ف˘صصب

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م يد˘ل

ةفلاخمب ةقلعتملأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل

ته˘جو ا˘م˘˘ي˘˘ف طور˘˘صشلأ ر˘˘ت˘˘فد

مدع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل

يحصصلأ لوكوتوربلا˘ب مأز˘ت˘ل’أ

انوروك يودع راصشتنأ يدافتل

سصاخ˘صشأ’أ ل˘ق˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل

ىلع قبطت˘صس ي˘ت˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘لأ

ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ

تقلطنأ دق تناك يتلأ ةلمحلأ

دق يتلأو طرافلأ ربمفون رهصش

نيقئاصسلأ قئاثو بحصسل لصصت

ةنهملأ ة˘لوأز˘م ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘حو

تدروأأ يتلأ رداصصملأ بصسحو

75 ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نإا˘ف ر˘ب˘˘خ˘˘لأ

ةبقأر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ة˘ف˘لا˘خ˘م

اميف ة˘ب˘كر˘م9551 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأأ

45 تل˘ج˘صس د˘ق ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تنا˘˘ك

تايدلب فلتخمل ةينأديم ةجرخ

قيصسنتلاب تناك ي˘ت˘لأو ة˘ي’و˘لأ

تنا˘˘˘كو ن˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ع˘˘˘م

ةي’وب لق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم

اصصاخ اجمانرب ترطصس دق ةبانع

عيم˘ج˘ل سشي˘ت˘ف˘ت˘لأو ة˘ب˘قأر˘م˘لا˘ب

أذكو يمومعلأ لقنلأ تابكرم

ر˘ه˘صش ق˘ل˘ط˘نأ ةر˘جأ’أ تأرا˘ي˘˘صس

13 ىتح دتمأ طرافلأ ربمفون

.1202 ربمصسيد
تناك, يتلأ رداصصملأ بصسحو

تايلمع نإاف ربجلأ تدروأأ دق
م˘˘ت˘˘ت سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘˘لأ
ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

ن˘مأأ سصا˘صصت˘˘خ’أ ةر˘˘ئأد بصسح
تأراطإأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشيو كردو
ةبانع˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ن˘م
مأزتل’أ يدم ةبقأرم متت ثيح
ر˘ت˘فدو ةز˘ي˘م˘م˘˘لأ تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ىلإأ ى˘لوأ’أ ة˘جرد˘لا˘ب طور˘صشلأ

˘˘مأز˘˘ت˘˘لأ ىد˘˘م ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م بنا˘˘˘ج
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تا˘˘ب˘˘كر˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ
يحصصلأ لوكوتوربلل يمومعلأ

سصاخ˘صشأ’أ ل˘ق˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نأ ع˘˘م ا˘˘ن˘˘مأز˘˘ت

ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘جأ’أ تأرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسل
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ةد˘ع يو˘ت˘صسم ي˘ل˘ع ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لأ
ة˘ق˘ط˘ن˘م ’وأأ تن˘˘م˘˘صضت طا˘˘ق˘˘ن

.لاحرب
ةبقأرم ة˘ط˘ق˘ن ع˘صضو م˘ت ا˘م˘ك

ينمأ’أ ز˘جا˘ح˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
م˘˘م˘˘ع˘˘ت نأأ ل˘˘ب˘˘ق فور˘˘خ ن˘˘ي˘˘ع
تايدل˘ب ع˘ي˘م˘ج ي˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
كلد رثإأ ىلع مت دقو أذه ةي’ولأ
قلع˘ت˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م ةد˘ع ر˘ير˘ح˘ت
أدكو طورصشلأ ر˘ت˘فد ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ب

لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ مد˘˘ع
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلأ

تاهجلأ ىلإأ اهليوحت مت انوروك
تابوقعلأ يف رظنلل ةصصتخملأ
. ةفلاخم لك نع بترتت يتلأ

 مهت’اغسشنإا ىلإا عامتسس’او مهلابقتسسا ريدملا ضضفر دعب

 ةنيدملا طصسو ةكرحلا نولصشي صصاوخلا نولقانلا

نيقئاسسلا رتفد بحسسل لسصت تابكرملا باحسصأا رظتنت ةمراسص تابوقع

نمأ’ا حلاصصمل يحصصلا لوكوتوربلل نيفلاخملا نيلقانلا رصضاحم عفر

ةطحمو ميهاربا يديسس نارودلا روحم ةيجراخلاو ةيلخادلا طوطخلا ىلع نولماعلاو ةبانع ةي’ول نوعباتلا ضصاوخلا نولقانلا ضسمأا حابسص لسش
نيب ام لقنلا لاجم حتف نع نÓعإ’ا ةيسشع مهريبعت دح ىلع مهت’اغسشنا ىلإا عامتسس’او مهلابقتسسا لقنلا ريدم ضضفر امدعب نيدلا رون ضشوك

.تاي’ولا

انوروك ضسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملا ةيزارتح’ا ريبادتلا ةفلاخمل

   ةبكرم781 رصشحملاب عصضوو صصخصش0011 نمرثكأا فيقوت
أذهو ،ةيران تاجأرد40 و ةبكرم781 رصشحملاب عصضوو، اصصخصش9511 فيقوتب  مرصصنملأ عوبصس’أ لÓخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق
ةرتفلأ لÓخ نيفوقوملأ سصاخصشأ’أ نيب نم هنأأ ركذي ثيح ،انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو تأرأرقلأ ةفلاخمل

نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ  مت نيأأ ،يقأولأ عانقلأ ءأدترإأ مدع ةفلاخم لحم اصصخصش414 ،ركذلأ ةفلاصسلأ
فلتخم تماق انوروك سسوريف نم ةياقولل نينطأوملأ ةدئافل ةهجوملأ ةيصسيصسحتلأو ةيوعوتلأ تاطاصشنلأ فيثكت راطإأ يفو كلذ عم ةأزأوملابو

نينطأوملأ ةفاكل اهتوعد ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم ددجت هيلعو ،لاجملأ أذه يف ةيصسيصسحت ةيلمع777 ـب ةرتفلأ تأذ لÓخ حلاصصملأ
نم مهتياقوو مهتÓئاع ةحصصو مهتحصص ىلع اظافح أذهو، تاطلصسلأ فرط نم ةذختملأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو تأءأرجإ’اب مأزتل’أ  ةرورصضل
.انوروك سسوريف
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يذلا ضضومغلا كفو مهتانكسسب اوبلاط

  عورسشملا دوسسي

APL 056 ةصصح وبتتكم

نوددجي ءاقرزلا ةكربلابانكصس
ةي’ولا رقم مامأا مهجاجتحإا

ايوقرت انكصسم056 ةصصح وبتتكم سسمأأ ددج
جاجتح’أ ينوبلأ ةيدلب ءاقرزلأ ةكربلاب امعدم
نيددنم و مهتانكصسب نيبلاطم ةي’ولأ رقم مامأأ
ةقلاعلأ مهتيصضق ةجلاعم يف نيلوؤوصسملأ لطامتب
ةيصصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ كر˘ح˘ت نأأ نود تأو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
ةداعإاب ةرم لك يف أدوعو مهيقلت مغر ،انكاصس
هذه رورم مغر نكل، ديدج نم عورصشملأ ثعب
يف داعي ميدق ’و ركذي ديدج ’ هنأأ ’إأ ةدملأ
نم برقتلل مهتلواحم عيمج نأأ ىتح مهتيصضق
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

اعفن دجت مل مهتانكصس ريصصم لوح تامولعم
نيبتتكملأ لعج ام ةصضماغ رومأ’أ عيمج تلظو
يواكصشلأ عيمج دجت مل نأأ دعب ةجهللأ نودعصصي
ة˘ي˘غا˘صص ا˘نأذآأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل˘ل ا˘ه˘ب أو˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لأ

نم ينغت ’و نمصست ’ دوعو ءاطعإاب ءافتك’أو
لخدتلاب ي˘لأو˘لأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بلا˘ط ا˘م˘ك، عو˘ج
مهتاناعم ءاهنإأو لجاعلأ بيرقلأ يف لح داجيإأو
ةنصس هب لاغصشأ’أ تقلطنأ يذلأ عورصشملأ أذه عم

42 دعب يهتنت نأأ سضورفملأ نم ناكو3102
تحبصصأأ امك أريبك أرخأات تفرع اهنكل أرهصش
لكاصشملأ ببصسب ءوصسأأ ئيصس نم ريصست هب رومأ’أ
رأرغ ىلع تأونصس ذنم اهيف طبختي يتلأ ةريثكلأ
فر˘ط ن˘م لا˘غ˘صشأ’أ ر˘ي˘صس ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘كلأ ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ
لامعلأ جاجتحاب أرورم سساطرك ةيكرتلأ ةكرصشلأ

دنم ةقلاعلأ ةيلاملأ مهتاق˘ح˘ت˘صسم˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو
سسفنلأ ينمي عيمجلأ ناك رخآأ قايصس يف ، رهصشأأ
عيمج نأ ريغ ابيرق نكصسلأ عم مهتمزأأ يهتنت نأاب
ببصسب رملأ عقأولا˘ب تمد˘ط˘صصأ تا˘ي˘ن˘م˘ت˘لأ هذ˘ه
تأرأرقلأ ذاخ˘تأ ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘طا˘م˘ت
ح˘ن˘مو لا˘غ˘صشأ’أ لا˘م˘كت˘˘صسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لأ
هنأأ نوجتحملأ ىري ثيح .اهيديفتصسمل تانكصسلأ

مهلأومأأ دخأأ يذلأ يكرتلأ ةبصساحم ردجأ’أ نم
ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لأ دأز ا˘مو، عور˘صشم˘لأ ي˘ه˘˘ن˘˘ي نأ نود
لطامت وه مهباصصعأأ نودقفي نيجتحملأ لعجو
نييعتو ةمزÓلأ تأءأرج’أ ذاختأ يف نيلوؤوصسملأ

ة˘صسا˘ي˘صس لد˘˘ب عور˘˘صشم˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘نإ’ ر˘˘خآأ لوا˘˘ق˘˘م
. مهعم اهعبتت يتلأ ة’ابمÓلأ
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 نوطسشني ضصاخسشأا ةعبرأا نم نوكتت
ةي’ولا ميلقإاب

ةباصصعب حيطي لاحرب كرد
يصشاوملا ةقرصس يف ةصصتخم

اصسأار32 عجرتصسيو
ينطولأ كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت
ةصصتخم ةيمأرجإأ ةباصصعب ةحاطإ’أ نم لاحربـب
ةدع ىوتصسم ىلع طصشنت يصشأوملأ ةقرصس يف
سصا˘خ˘صشأأ ة˘ع˘برأأ ن˘م نو˘كت˘ت ،ة˘ي’و˘لا˘ب م˘ي˘˘لا˘˘قأأ
ةيلمعلأ تءاج ثيح .ةبانع ةــي’و نم نوردحني
ينطولأ كردلأ ةقرف رقم ىلإأ ةيحصضلأ مدقت دعب
سضرع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ىو˘كصش ع˘فر ل˘جأأ ن˘م لا˘حر˘ب˘ب
ةيرقب دوجوملأ هل˘ب˘ط˘صسإأ ن˘م ة˘قر˘صسل˘ل ه˘ت˘ي˘صشا˘م
ليعفت مت روفلأ ىلع نيلوهجم فرط نم ةصشاط
ى˘لإأ نا˘ي˘صضف˘م˘لأو ير˘ح˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ير˘صصن˘˘ع
ىوــتصسم ىلع مهفيقوتو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ل˘ل ل˘صصوـت˘لأ

لاحرب يتدلب نيب طبأرلأ701 يئ’وـلأ قيرطلأ
ةردقم˘لأ تا˘قور˘صسم˘لأ عا˘جر˘ت˘صسأو تا˘ع˘ير˘ت˘لأو

نم ةباصصعلأ نوكتت ثيح ،منغلأ نم سسأأر32ـب

ةنصس91 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ ةعبرأأ

د˘ع˘بو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘˘ن˘˘صس82و
أوطروت نيفوقوملأ نأأ نيبت قيقحتلأ لامكتصسأ
م˘ي˘˘ل˘˘صست م˘˘ت ن˘˘يأأ ،ة˘˘قر˘˘صس تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع ي˘˘ف
مامأأ ن˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘ب˘حا˘صصل تا˘قور˘صسم˘لأ
 .ةيئاصضقلأ تاهجلأ
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ةلقتصسملا ةينطولا ةباقنلا نايب بصسحو
ر˘خآا» زو˘ح˘ت يذ˘لاو ل˘م˘ع˘لا ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘ل
اذ˘˘ه نإا˘˘ف ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘عا˘˘˘صس
بب˘صسب ما˘يأا ة˘صسم˘خ مود˘˘ي˘˘صس بار˘˘صض’ا
˘مد˘عو ة˘يا˘صصو˘لا ل˘ها˘ج˘ت ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
وحن مه˘ع˘فد ا˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا
ةينطولا ةباقنلا تلصسرأا ثيح، ديعصصتلا
اًراعصشإا اًيمصسر لمعلا يصشتفمل ةلقتصسملا
ليغصشتلاو لمعلا ريزو ىلإا بارصضإ’اب
ذافنتصسا دعب اذهو ،يعامتج’ا نامصضلاو
ة˘˘يرادإ’او ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘ك
ةمزأ’ا نم جورخلل ا˘ه˘ت’وا˘ح˘م ع˘ي˘م˘جو
اذه .لمعلا سشيتفت عاطق اهصشيعي يتلا
هب موقت يذلا يدايرلا رودلا نم مغرلاب
ىلع ةظفاحملا لاجم يف لمعلا ةيصشتفم
راوحلا أادبم خيصسرتو ،يعامتج’ا ملصسلا

رارقتصسا ىلع ظافحلا يف ةلاعف ةيلآاك
ة˘ير˘ح سسير˘كت ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
تتاب اهنأا ’إا ،هتيا˘م˘حو ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا
دده˘ي ح˘ب˘صصأا مرو تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘صشت˘ف˘˘م˘˘لا
ق˘ح˘لا ة˘صسرا˘م˘م ي˘ف اذ˘كو ،ة˘عور˘صشم˘˘لا
لهاجت لواحت ةياصصو دوجو يف يباقنلا

و ةينهملا فورظلا نيصسحتل ةردابم لك
لهاجتو، لمعلا ي˘صشت˘ف˘م˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يصشتفم˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
اذهو ،ا˘صضيأا ي˘عا˘م˘ت˘جا كير˘صشك ل˘م˘ع˘لا
يتلا تابوقعلا لÓخ نم احصضاو حبصصأا
،موي دعب امو˘ي ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ب˘صست˘ن˘م لا˘ط˘ت
حصضاولا ّتنعتلا مامأاو قبصس امم اقÓطناو
اّدُب ةباقنلا دج˘ت م˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا ءا˘صصقإ’او
ءانمأ’ا يف ةلثمملا اهدعاوق عمج ىوصس
قيرط نع ةماع ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا
˘˘مو˘˘˘ي ي˘˘˘ئر˘˘˘م˘˘˘لا روا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت

ءوجللا ةيناكمإا يف ثبلل0202/21/21
،رخآا ليدب يأا بايغ يف بارصضإ’ا ىلإا

يف ة˘يا˘صصو˘لا حا˘م˘ج ح˘ب˘كل ل˘ح ر˘خآا˘كو
قييصضتلاو يباقنلا لمعلا ةصسرامم ةلقرع
محÓتلا برصض ةلواحمو نييباقنلا ىلع

نطولا ربع نيصشتفملا عومجمل حصضاولا
، ة˘ه˘ج ن˘م م˘ه˘ت˘با˘ق˘ن لو˘ح م˘ه˘عا˘م˘ت˘جاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘ح˘˘ل ع˘˘قاو ر˘˘مأا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسكو
ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
تاذ ي˘ف.ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘ل˘˘ل
يناثلا مويلل لمعلا وصشتفم لصش قايصسلا

بارصضإÓل ةباجتصسا عاطقلا يلاوتلا ىلع
ةلقتصسملا ةينطولا ةباقنلا هيلإا تعد يذلا
ةو˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘م˘عد˘م ، ل˘م˘ع˘لا ي˘صشت˘ف˘م˘ل
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب
ةلصصاومب مهكصسم˘ت ن˘يد˘كؤو˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
موي نم جمربملا يعوبصسأ’ا بارصضإ’ا
سسي˘م˘خ˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإاو ي˘صضا˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ي˘مأ’ا تح˘صضوأاو .ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
ةبا˘ق˘ن˘ل˘ل ن˘يو˘كت˘لاو مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
لم˘ع˘لا ي˘صشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
او˘ل˘صش ن˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا نأا ، جا˘بر˘ق ة˘ل˘ي˘˘ه˘˘صس
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م
تا˘ي’و ةد˘ع تد˘ه˘˘صش ثي˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.بار˘صضإÓ˘ل م˘ه˘تو˘عد˘ل ة˘ما˘ت ة˘با˘ج˘˘ت˘˘صسا

ةديلبلا ةي’وب ةباجتصس’ا ةبصسن تءاجو

،ةئاملاب001 ف˘ل˘صشلاو سسادر˘مو˘˘بو

38 ةيدملاو ةئاملاب5.79ـب ةمصصاعلاو

نم ةئام˘لا˘ب08 ل˘صش م˘ت ا˘م˘ك .ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

مناغتصسمب ةئاملاب79و ترايتب عاطقلا

ةي’وب ةئاملاب55و فودنتب ةئاملاب08و

تح˘صضوأا˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ا˘˘مأا .ة˘˘ل˘˘قرو

39 تغ˘ل˘ب ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا ة˘ب˘صسن نأا جا˘بر˘˘ق

99و ةدكي˘كصسب ة˘ئا˘م˘لا˘ب18و ةئام˘لا˘ب

ةفلجلاب ةئا˘م˘لا˘ب77و ةبان˘ع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةباقنلاب ةينطولا ةنيمأ’ا تدكأا لباقملاب.
جمربملا بارصضإ’ا ةلصصاوم˘ب م˘ه˘كصسم˘ت

مل ةياصصولا نأا ةصصاخ ،مايأا5 رادم ىلع
نم لوأ’ا مو˘ي˘لا لÓ˘خ م˘ه˘ع˘م ل˘صصاو˘ت˘ت
.بارصضإ’ا

انقوقحل نودماص نودماص
مويلا تاراعش زربأ نوبلاطم

 يناثلا
بلاطم مهأا لثمتت قايصسلا تاذ يف

ةيرارمتصسا نا˘م˘صض ي˘ف ل˘م˘ع˘لا و˘صشت˘ف˘م
لظ يفو ،ةنكمملا رئاصسخلا لقأاب لمعلا

اهرود ةداعتصسا ةباقنلا مزتعت عصضولا اذه
رُطأا زيزعتل ةديدج ةحفصص تحتف امدعب
،اهل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإا ذ˘ن˘م روا˘صشت˘لاو راو˘ح˘لا
نو˘نا˘ق˘لا ة˘ع˘˘جار˘˘م ةدا˘˘عإا ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
رظنلا ةداعإا و لمعلا يصشتفمل يصساصسأ’ا
مءÓتي امب اذهو ،تاصضيوعتلاو حنملا يف
فور˘ظ˘لاو ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م ما˘˘ه˘˘م ع˘˘م
قود˘ن˘صص ءا˘صشنإا اذ˘ك و ،ا˘ه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لا
تاعاطق رارغ ىلع ةيليمكتلا ليخادملا
سشيتفت زاهج نأا رابتعاب ىرخأ’ا سشيتفتلا
ةنيزخل ةيّذغملا دراوملا نم ّدعي لمعلا

ةرورصضب ة˘با˘ق˘ن˘لا بلا˘ط˘ت ا˘م˘ك ، ة˘لود˘لا

ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل بصصا˘˘ن˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف عار˘˘صسإ’ا

ن˘م ع˘فر˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كت تارود م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو

ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ي˘صشت˘ف˘م ل˘ي˘˘هأا˘˘ت و تارد˘˘ق

نمف يعامتج’ا بناجلا نم امأا .ناديملا

يصشتفم ةدافتصسا فلم ةجلاعم ةرورصضلا

ري˘فو˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ، ن˘كصسلا ن˘م ل˘م˘ع˘لا

ىلع لمعلا و ةربتعم ةيفيظو تانكصس

ةهجوملا ةيلاملا تاناعإ’ا نم ةدافتصس’ا

اذهو،SOPNF ةناعإا ةصصاخو نكصسلل

غيصص اهيف امب ةينكصسلا غيصصلا عيمجل

.«لدع»

ةباجتسقا ةبسن ةئاملاب07

24 ةكراشمب و اينطو بارضقل

ةيقو

بارصضا يف ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب

07 نطولا ىوتصسم يلع لمعلا يصشتفم

ام بصسح ةي’و24 ةكراصشمبو ةئاملاب

ءاج يذلا، ةلقتصسملا ةباقنلا نايب يف ءاج

لصصاوت لمعلا يصشتفم بارصضإا نأاب هيف

دغ لجأا نم يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل

د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ .ل˘م˘ع˘لا ي˘صشت˘ف˘م˘ل ل˘˘صضفأا

زييمتلاو ءاصصقإ’او سشيمهتلا نم ةاناعملا

بصسحو ،نمزلا نم نيدقع نم رثكأا ذنم

يصشتفم عيمج ييحت ةباقنلا نإاف نايبلا

،م˘ه˘تا˘ه˘جو˘تو م˘ه˘ب˘تر فÓ˘ت˘خا˘ب ل˘م˘ع˘لا

نيذلاو ،نيفطاعتم وأا اونا˘ك ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م

يروت˘صسد˘لا م˘ه˘ق˘ح او˘صسرا˘م˘ي نأا ’إا او˘بأا

نأاب تنل˘عأا ا˘م˘ك. ءي˘صش ل˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب

بار˘˘صضإ’ا ءاد˘˘ن˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ب˘˘˘صسن

سشيتفت ناديمب ةقلعتملا ماهملا ةعطاقمل

تايصشتفملا فلتخم ىوتصسم ىلع لمعلا

دق لوأ’ا اهموي يف نطولا ربع ةيئ’ولا

ثيح ،ةي’و24 ةكراصشمب،07% تغلب

ىلع نايبلا تاذ بصسح ةبصسنلا هذه ربعت

لمع˘لا ي˘صشت˘ف˘م م˘حÓ˘تو ن˘ما˘صضت ىد˘م

نيذلا تعد ريخأ’ا يفو. مهبتر فلتخمب

قاحتل’ا ىلإا بارصضإ’ا يف اوكراصشي مل

غولبل فوفصصلا سصر لجأا نم مهئÓمزب

.ةدوصشنملا بلاطملا

«نوبلاطم انقوقحل نودماصص نودماصص» راعصش تحت

ةيلولاببإرشضإلل ةباجتشسلإ ةبشسن ةئاملاب99 و يناثلإ مويلل عاطقلإ لشش نولشصإوي لمعلإ وششتفم
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نود سصاخ˘صشأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ي
يف ةصصاخ، ادج ةيصساق عاصضوا ىوأام
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا در˘˘ب˘˘لا تا˘˘جرد ل˘˘ظ
ندملا نم اهريغك ةبانع ةنيدم اهدهصشت
نم سضعبلا نإاف كلذ مغر نكل، ةيقرصشلا
ةفصصرأ’ا نوصشرت˘ف˘ي ن˘يذ˘لا ن˘يدر˘صشم˘لا
يتلا ءاويإ’ا زكارمب قاحتل’ا نوصضفري
دصصق اهتÓمح ّفثكتو مهل اهباوبأا حتفت
قرف هجاوتو .سسقطلا ةواصسق مهبينجت

ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا
ت’واحملا مغر ،ء’ؤوه لبق نم اصضفر
هنودجي امل كلذو ،مهعانقإ’ ةرركتملا

ءاو˘يإ’ا ز˘كار˘م راو˘صسأا جرا˘خ ة˘ير˘ح ن˘م
ثيح. نينمدملا ة˘ئ˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا
ن˘م عراو˘˘صشلا ي˘˘ف او˘˘تا˘˘ت˘˘ق˘˘ي م˘˘هد˘˘ج˘˘ت

هدوجت امب وأا نينصسحملا سضعب تاقدصص
ةروا˘ج˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا سضع˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ووذ ردابيل، اهنوصشرتفي يتلا نكامأÓل
دوقنلا نم ليلقلاب مهتدعاصسمب ناصسحإ’ا

ةصشرفأ’ا سضع˘بو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘ب˘جو˘لاو

ةثرلا ةي˘ط˘غأ’ا˘ب نو˘ف˘ح˘ت˘ل˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘م،
خا˘صسوأ’ا ن˘م تا˘ق˘ب˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘لا

يدتري نم مه˘ن˘مو، ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لاو
رمأ’ا ،مهتاروع رتصست داكت ةيلاب ابايث
ى˘لإا ة˘صضر˘ع م˘˘هدا˘˘صسجأا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا

مهماصسجأا نأا ةصصاخ ،سضارمأ’ا فلتخم
ماد˘ع˘ناو ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ءو˘صس بب˘صسب ة˘ل˘ي˘ح˘ن
روهدت نم د˘يز˘ي ا˘م ،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘عر˘لا

تايعمجلا ديدع اهت˘ه˘ج ن˘م ،م˘ه˘ت˘ح˘صص
مصستبا رارغ ىلع ةبانع ةنيدمب ةطصشانلا
ةصضبن، لاحرب ريخلا سسان، ريخ ةمصسب،

فيفختل˘ل ى˘ع˘صست ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لا، ل˘مأا
ي˘ف نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘يدور˘صشم˘لا ى˘ل˘˘ع
ةينادي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا لÓ˘خ ن˘م تم˘صص
رخآ’او نيح˘لا ن˘ي˘ب ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا
،ةصسبلا ،ةنخاصس تابجو عيزوت متي ثيح،
فيفختلا لجأا نم مهيلع ةصشرفأاو ةيطغأا

عيمجلا ةدناصسم تاب˘ثاو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م
يه تايلمعلا هذه يف ام لمجأاو، مهل
ولو فيفختلا ل˘جا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘ع˘صس
يناعت يتلا ةئفلا هذه ةاناعم نم Óيلق
.عوجلاو دربلا نم تمصص يف

 مهنع فيفختلل تايعمجلا سضعب تادوهجم مغر

ضسقطلإ ةدورب عم تمشص يف نوناعي ىوأام نود ضصاخششأإ

¯hd«ó S°Ñà»
ةّدعب ةن˘ئا˘ك ة˘ّي˘صضا˘ير تا˘عا˘ق لواز˘ت

نع اديعب مويلا اهطاصشن ةبانعب تاّيدلب
سسوريف نم ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب دّ̆ي˘ق˘ت˘لا

لّكصشي ىحصضأا ام وهو «91--ديفوك»
رادأا ثيح نيّيصضاّيرلا ةّحصص ىلع ارطخ
ماصسجأ’ا لامك تاعاق باحصصأا نم ددع
اوحارو ّةيزارتحإ’ا تاءارجإÓل مهروهظ
نود م˘ه˘تاءا˘صضف ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف نو˘˘عرا˘˘صسي
يتلا ة˘مو˘كح˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘ل م˘ه˘مار˘ت˘حا

نم امراصص اّيحصص ’وكوتورب تعصضو
سسور˘ي˘ف ن˘م سصا˘خ˘صشأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا

د˘ق˘ف ل˘˘صص˘˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو ،ا˘˘نورو˘˘ك
نا˘ّب˘صشلا  اد˘فاو˘ت «ة˘عا˘صس ر˘خآا» تظ˘˘ح’
ة˘صسرا˘م˘م˘ل ة˘ّي˘صضا˘ّير˘لا تا˘عا˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع

ترا˘صص ي˘ت˘لا ما˘صسجأ’ا لا˘م˘ك ة˘صضا˘˘ير

ن˘ي˘ّم˘ت˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا يو˘˘ه˘˘ت˘˘صست

نم مهتقاصشرو مهتّحصص ىلع ةظفاحملاب

نيبراهلا سصاخصشأ’ا نم ديدعلاو ةهج

عا˘صضوأ’ا ا˘ه˘ت˘صضر˘ف ي˘ت˘لا دو˘ي˘ق˘˘لا ن˘˘م

يف ةلّثمتم˘لاو ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ن˘هار˘لا

لئاصسو بايغو ةّيلصستلا تاءاصضف مادعنا

مظع˘م ةا˘نا˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ه˘ي˘فر˘ت˘لا

اهريغو ن˘ي˘تور˘لا سسف˘ن ن˘م سصا˘خ˘صشأ’ا

رار˘ف ي˘ف تم˘ها˘صس ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘˘لا ن˘˘م

لامك ت’اصص هاجّتاب مهتويب نم نّابصشلا

ادادعأا بطقتصست تراصص يتلا ماصسجأ’ا

فرعت اميف ارّخؤوم نييصضايرلا نم ةريبك

ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ا˘ت˘ف˘ل˘م ا˘ع˘جار˘ت ا˘ه˘ن˘م سضع˘˘ب˘˘لا

نم ةيئاقولا ريبادتلاب ّديقتلا سصوصصخب

˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘˘حاو «91-˘-د˘ي˘˘فو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف

فرط نم رّطصسملا يّحصصلا لوكوتوربلا

تاهجلا لّخد˘ت نود ة˘ّي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

يف ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاّختاو ةّينعملا

لكب دجاوتت اهنأاو املع ،نيفلاخملا ّقح

يديصسو لاحرب ،راجحلا ،ةبانع ةّيدلب نم

ةهج نمو ،قطانملا نم اهريغو رامع

نواهت «ةعاصس رخآا» هابتنا تفل دقف ىرخأا

مهمارت˘حا مد˘عو ن˘ي˘ي˘صضاّ̆ير˘لا ن˘م دد˘ع

مهاندجو نيأا ،يعامتجإ’ا دعابتلا أادبمل

ل˘خاد سضع˘ب˘لا م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب نو˘˘ح˘˘فا˘˘صصي

لا˘م˘ك ة˘صضا˘ير نو˘صسرا˘م˘˘يو ت’ا˘˘صصلا

تاّد˘ع˘م˘لا سسف˘ن لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب ما˘˘صسجأ’ا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ماد˘خ˘ت˘صسا ى˘ل˘ع نو˘بوا˘ن˘˘ت˘˘يو

مهتراعإا ريغ نم اهميقعت نود ةزهجأ’ا

جتنت نأا اهناكمإاب يتلا رطاخملل ة’ابم

رج
ّ

قبصس يتلا تاصسرامملا هذه لثم ءا

ّةصصتخملا تاطلصسلا اهنم ترّذح نأاو

تايصصوتو حئاصصن اهميدقت قيرط نع

تاءارجإ’ا˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صضب ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م

رقملا
ّ

لاجملا اذه يف ةلوّدلا فرط نم ة

تاعاقلا باحصصأاو نييصضاير˘ل˘ل ا˘ه˘ّث˘حو

ّةيمازلإا ىلع ءاوصس ّدح ىلع ةيصضايرلا

دعابتلاو ةفاظنلا دعاوقب مراصصلا ّديقتلا

تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

نييصضاير˘لا ن˘م دد˘ع ّنأا ر˘ي˘غ ة˘ّي˘ح˘صصلا

كلذك ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘عا˘ق˘لا با˘ح˘صصأاو

˘ما˘م˘ت˘ها ى˘˘ندأا نود˘˘ب˘˘ي ’ مو˘˘ي˘˘لا او˘˘تا˘˘ب

مهرودب  ن˘ي˘برا˘صض ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ر˘طا˘خ˘م˘ل

.طئاحلا سضرع ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك

انوروك ببصسب اهحتف ةداعإاب حيرصصتلا مدع مغر

ةّيزإرتحإلإ ريبإدتلاب  ّديقتلإ نود لمعت ةّيشضاير تاعاق

 بصسح لوعفملا ةيراصس ىقبت ةيلمعلا
يقاقحتصسإ’ا بيترتلا

نم نيديفتشسملإ تإرششع جامدإإ
ةيبرتلإ عاطقب ليغششتلإ دوقع

مئاوقلا نع نÓعإ’ا ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم لصصاوت
دوقع نم نيديفتصسملل جامدإ’ا ةيلمعب ةقلعتملا ةيمصسإ’ا
ةيريدملل ةيرادإ’ا حلاصصملا فلتخم يف ينهملا جامدإ’ا

ءادتبا ةينعملا حلاصصملا ىدل مهتافلم عاديإا لجا نم كلذو
سسوريف ءابو نم ةياقولا ريبادتب مازتل’ا عم اذغ موي نم

اقبط هنأاب تدكأا دحأ’ا اهل نايب يفو91. ديفوك انوروك

يف خرؤوملا91- 633 مقر يذيفنتلا موصسرملا ماكحأ’

يزاهج نم نيديفتصسملا جامدإا نمصضتملا9102-21-80
بابصشلل يعامتج’ا و ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاصسملا
ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم نلعت تاداهصشلل نيلماحلا

ىقبت ةيلمعلا هنأاب ةدكؤوم نيجمدملل ةيمصس’ا ةمئاق نع
يقاقحتصسإ’ا بي˘تر˘ت˘لا بصسح لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘صس جا˘مدإ’ا
بصصنم ريرحت مت املك بترلا لكب رصضاحملاب نودملا

ريرحتلا ةهبج ةطصسوتمب نيجمدملا لابقتصسا متي .يلام

فلملا عفد متي ثيح0202 يفناج سسماخلا ادغ ينطولا
نيتروصصو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ةخصسن نم نوكتملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘م ة˘خ˘صسنو ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘صسم˘˘صش
ةخصسنو مولبدلاو ةداهصشلا نم ةخصسنو لاجرلل ةبصسنلابو

YÉO∫ GCe«ø.نيوكتلا ةداهصش نم

 حورجب ناصصخصش بيصصأا اميف
رورم يثداح يف

تاباشصإل ضضرعتي ينيعبرأإ
فرط نم همدشص بقع ةددعتم

  ةيران ةجإرد
،نينطاوملا ةمÓصسو ةحصص ددهت رورملا ثداوح لازـت’
ثداوح ةدع سسمأا لوأا ةبانع ةي’و تاقرط تدهصش ثيح

تافاعصسإ’ا مهل تمدق ىحرج3 نع لـقـي ’ ام تفلخ
ت’اجعت˘صس’ا ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن م˘ث  نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ل ة˘ي˘لوأ’ا
هذ˘ه ر˘ط˘خأا نا˘ك ثي˘ح.مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةيندملا ةيامحلا  حلاصصم هتلقن ام ىلإا ادانتصسا  ثداوحلا
ة˘يرا˘ن  ة˘جارد ماد˘ط˘صصا ثدا˘ح «ة˘عا˘صس ر˘خآا«ـل ة˘˘با˘˘نـعـب

ربمفون لوأا عراصشب رمعلا نم ةنصس94ـلا يف  لهكب
ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإا هل فلخ امم ، ةبانع ةنيدمب
ىلع هلقنو ناكملا نيع يف هفاعصسإا تعدتصسا ةروطخلا

جÓعلا يقلتل  دــصشر نبا ىفصشتصسم ىلإا ةعرصسلا حانج
غلبت ةأارمإاب ةرايصس مادطصصا فلخ مويلا  سسفن يفو ،مزÓلا

ن˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘صس34 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ب ع˘˘صسا˘˘ت˘˘˘لا  ير˘˘˘صضح˘˘˘لا
اهلقنو ناكملا نيع يف اهفاعصسإا تعدتصسا ةفيفخ  حورجب
ىدأا امك ،مزÓلا جÓعلا  يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا

رمعلا نم ةنصس91  ـلا يف باصشب ةيران  ةجارد مادطصصا
فعصسأا، ةفيفخ حورجب هتباصصإ’ د˘ي˘ع˘صسلا ي˘ل˘عو˘ب ج˘ه˘ن˘ب

ةيامحلا لاجر فرط نم ناكملا نيع يف  اهرثإا ىلع
ايميلقإا ةصصتخم˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
اه˘تا˘صسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل  ثداو˘ح˘لا ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
دح ىلإا ةصضماغ لازــت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او
ةمÓصس ددهت رورملا ثداوح ىقبتو ،رطصسأ’ا هذه ةباتك
ةعرصسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف نينطاوملا
بابصسأ’ا نم اهريغو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘طر˘ف˘م˘لا
 .تاقرطلا باهرإا تايئاصصحإا يمانت يف ةمهاصسملا

eÉRhR .Ü

نوبلاطي يام لوأإ يح ونطإوم
نكشسلإ يف مهقحو ةئيهتلاب

ةلمج ينوبلا ةيدلبب يام لوأا يحل يقرلا ةيعمج تعفر
ناكصس اهيف طبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لاو ت’ا˘غ˘صشن’ا ن˘م
يف مهل لح داجيا لمأا ىلع ةيلحملا تاطلصسلل ةقطنملا
ةصصح سصيصصختب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ، ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا

لقأ’ا ىلع يحلا ينطاومل لايصسوصسلا تانكصس نم ربتعم

تبلاط امك، ةعدوملا فلملا ددع وهو انكصس053 ةصصح
تافلم باحصصأا ةصسارد لامكإ’ قيقحت ةنجلب ةيعمجلا

بعلمب ةبلا˘ط˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضا،102 دعب ا˘م لا˘ي˘صسو˘صسلا
لافطأ’ ءارصضخ تاحاصسمو ةيئادتبا ةصسردم و يراوج
بابصش يقاب لثم مهلثم مهصسفنأا نع هيفرتلا لجأا نم يحلا
يفيرلا يحلا ةئيهتب ةبلاطملا نع كيهان، ىرخأ’ا ءايحأ’ا

يف، عورصشملا لطعت بابصسأا حيصضوت و نكصسم481
اهرهجو ةيدوأ’ا فيظنتب ي˘قر˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تب˘لا˘ط ر˘ي˘خأ’ا
 .تاناصضيفلا ثودح بنجتل

U°Édí. Ü

ثيح لمعلا يصشتفمل ةلقتصسملا ةينطولا ةباقنلا هيلإا تعد يذلا ينطولا بارصضإلل ةباجتصسا اذهو يلاوتلا يلع يناثلا مويلل عاطقلا لصش لمعلا وصشتفم لصصاو
.لوأ’ا مويلا يف ةئاملاب99 ةبانع ةي’وب بارصضإلل ةباجتصس’ا ةبصسن تغلب دقو ،يراجلا يفناج7 سسيمخلا موي ةياغ ىلإا رمصستيصس
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ةنجلل اسسيئر باطع لامك نييعت
نÓفألإ ةظفاحمل ةيلاقتنلإ

 يتانزلإ يدإوب

ةنجلل اصسيئر باطع لامك ديصسلا نييعت سسمأا راهن مت
يتلا و يتانزلا يداوب نÓفلا ةظفاحمل ةيلاقتنلا

ة˘م˘صصا˘ع د˘ع˘ب ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ر˘ئاود˘لا ر˘ب˘كأا ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت
ع˘ي˘قو˘ت بق˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘ي و ، ة˘م˘لا˘ق ة˘˘يلو˘˘لا
نييعت نمصضتت تارارق د˘ي˘ت˘ع˘لا بز˘ح˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

ي˘ف ل˘يد˘ع˘تو تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا نا˘˘ج˘˘ل ءا˘˘صسؤور
نمصضتي ارارق بزحلل ماعلا نيمألا عقو امك ،اهتليكصشت
ة˘ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت ي˘˘ف ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ءار˘˘جإا
ني˘ل˘صضا˘ن˘م˘لا ن˘م با˘ط˘ع لا˘م˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘يو ، تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل
04 ديصصر هلو ديتعلا بزحلا يف نيلعافلاو نيزرابلا
ةيلولاب اريب˘ك ا˘ي˘ب˘ع˘صش ا˘م˘عد ىق˘ل˘ت˘ي ا˘م˘ك لا˘صضن ة˘ن˘صس
ةنجل وصضع رارغ ىلع بزحلاب بصصانم ةدع دلقتو
ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر بئا˘ن ،ي˘ن˘طو سسل˘ج˘م و˘صضعو ة˘˘يز˘˘كر˘˘م
ىر˘خأا بصصا˘ن˘م د˘ل˘ق˘ت ا˘م˘ك ظ˘فا˘ح˘م بئا˘ن، طا˘˘ب˘˘صضنلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘ل˘˘ل ارا˘˘صشت˘˘صسم م˘˘ث ة˘˘صسب˘˘ت ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر˘˘ك
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصل˘˘˘˘˘ل

ر˘يد˘م ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا  سسي˘˘ئر
نم لكل يعامتجلا نامصضلل ينطولا قودنصصلل يئلو
يوهج ريدم بصصنم و ةملاقو لجيجو ةركصسب ةيلو
. ةبانع ةيلوب قودنصصلل

عقوم ريدم ميلسست ضضفرت ايناطيرب
اكيرمأل «ضسكيليكيو»

سسصسؤوم ميلصست ،ني˘ن˘ثلا  ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ءا˘صضق˘لا سضفر
ج˘نا˘صسأا نا˘ي˘لو˘ج ،هر˘ير˘ح˘ت ر˘يد˘مو سسك˘ي˘ل˘ي˘ك˘يو ع˘قو˘م
عقوم ريدم نأا ركذيو.ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولل
تاونصس01 ذنم هتقحÓم متت ،يلارتصسألا سسكيليكيو
نع فصشك »ةلود ودعك» ةيكيرمألا تاطلصسلا لبق نم
جناصسأا نايلو˘ج ن˘ط˘ن˘صشاو ه˘م˘ه˘ت˘تو.ة˘م˘تا˘ق˘لا ا˘هرار˘صسأا

،رطخلل ة˘ي˘ك˘ير˘مألا تارا˘ب˘خ˘ت˘صسلا ردا˘صصم سضير˘ع˘ت˘ب
ةقي˘ثو ف˘لأا007 ن˘م ر˘ث˘˘كأا0102 ما˘˘ع هر˘˘صشن بق˘˘ع
ةيصسامو˘ل˘بد˘لاو ة˘ير˘ك˘صسع˘لا ة˘ط˘صشنألا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ير˘صس
ِفقوأاو.ناتصسناغ˘فأاو قار˘ع˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
˘ماو˘عأا ة˘ع˘ب˘صس ىصضق نأا د˘ع˘ب9102 ل˘ير˘فأا ي˘ف ج˘نا˘صسأا

تربتعاو ،ندنل يف روداوكإلا ةرافصس ناردج فلخ
.«مادعإا ةبوقع» ةباثمب نوكيصس هميلصست نأا ،هتيماحم

نمسض ةيرئإزج تاعماج
فيطسسو ملاعلإ يف نسسحألإ

ىلوألإ ةبترملإ يف
ن˘صسحأل ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘م˘˘يا˘˘ت˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘خا ع˘˘صضو

ةيعماج زكارمةينامث0202 ةنصسل ملاعلا يف تاعماجلا

0051 م˘صضت ي˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ريرقتلا عصضو ثيح ،ارصشؤوم31 ىلع دمتعتو ،ةعماج
106 ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ف˘ي˘ط˘صسب سسا˘ب˘ع تا˘حر˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو ىلوألاو ،ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

ةبترملا تلتحا يتلا ةركصسب ةعماج مث108 ةبترملا
ةعماج مث.نيدموب يراوه ايجولونكتلاو مولعلا ةعماج و سسادرموب ةرقوب دمحما ةعماج ،ةنيطنصسق ةعماج اهيلت،1001
عقومتلا ىلإا ةيرئازجلا ةعماجلا كلذب تداعودياقلب ركب وبأا ةعماج) ناصسملت ةعماج .فايصضوب دمحم ايجولونكتلاو مولعلا

تاعماجلا ف˘ن˘صصت ر˘يرا˘ق˘ت˘لا بل˘غأا ي˘ف تنا˘كو ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف را˘طإلا جرا˘خ تل˘ظ ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ي˘ف
ةينازيملا ثيح نم تاعاطقلا مهأا نيب نم يلاعلا ميلعتلا عاطق نأا نم مغرلا ىلع يملاعلا بيترتلا ليذ يف ةيرئازجلا
ةصسمخ يف ةصسصسؤوملا ءادأا سسيقت ةيانعب اهترياعم تمت ءادأا رصشؤوم31 ىلإا لودجلا دنتصساو ةلودلا لبق نم هل ةدوصصرملا

.لخدلا مجحو يلودلا ىوتصسملا ىلع ةناكملا ،ةعماجلا ثاحبأاب تاداهصشتصسلا ،ثحبلا ،سسيردتلا :تلاجم

بلاُطي ايناملأإ ةروطسسأإ
بلاط نبل رابتعإلإ ةداعإاب

ةرورصضب ،سسو˘ي˘تا˘م ر˘ثو˘ل ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ةرو˘ط˘صسأا بلا˘ط
،بلاط نب ليبن ،يرئازجلا يلودلل رابتعإلا ةداعإا

نم رثكأا ذنم دعبتصسُملا وهو،40 كلاصش يدان لخاد
لصضفأا حّرصصو.ةفرتحملا ةليكصشتلا نع ،لماك رهصش

يا˘ك˘˘صس» ة˘˘ك˘˘ب˘˘صشل Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘ق˘˘با˘˘صس م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف بعل
ل˘صضفأا ن˘˘م د˘˘حاو و˘˘ه ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب»: »سسترو˘˘ب˘˘صس

ول لصضفألا نم نوكيصس»: فاصضأاو40 كلاصش يبعل
دمتعيو ،هتاباصسحل ،ديدجلا ينفلا مقاطلا هديُعي

ةجاحب قيرفلا»: متخو.«اد˘عا˘صصف ا˘ن˘ه ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
ن˘ب تا˘مد˘خو ،طو˘ق˘صسلا يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل˘˘ل

قيقحت يف اولصشف مهنأا ثيح ،دوصسأا امصسوم ،ءارحصصلا براُحم ءÓمز سشيعيو.» ةياغلا هذهل لوصصولل دعاصسُت نأا نكُمي بلاط
.اهنم ةلوج41 رورم دعب اغيلصسدنوبلا يف زوفلا

كÓهلإ نم طقذاقنإإ
لوطب ةرجسشل هقلسست دعب

إرتم51
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تما˘˘ق
دود˘ح ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس يوا˘˘صسي˘˘صس
نادعصس ةليصضف يحب ةقيقد74و01 ةعاصسلا
ناك طقذاقنإا لجأل ،ارافيج يصش عراصش30 جهن

م51 يلاوح اهو˘لو˘ط ةر˘ج˘صش ىل˘عأا ي˘ف ا˘ق˘لا˘ع
ةيلمعلا ،يصضارألا حصسم ةيريدم ىوتصسم ىلع
نم ةديج ةحصصب طقلا لازنإا متو حاجنب تمت
.يكيناكيملا ملصسلا لامعتصساب ةرجصشلا ىلعأا

ةينورتكلإلإ ةمدخلإ قÓطإإ
تاقحتسسم ديدسستل ةديدجلإ

ةنيطنسسقب راجيإلإ
تاقحتصسم ديدصستب ةّصصاخلاو ةديدجلا ةيلمعلا قÓطنا مت
تئصشنأا ةّدحومو ةثيدح ةينورتكلإا ةكبصش ةطصساوب راجيإلا

ر˘ي˘ي˘صست˘لا و ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد تا˘صضا˘ب˘ق ع˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع
يت˘لاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا يرا˘ق˘ع˘لا

˘مو˘م˘ع ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘ّ̆ي˘˘ح ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘صضو
ىلع يداصصع لصضاف ماعلا ريدملا فرصشأا دقو.نيرجأاتصسملا
ةقفرب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلا ة˘مد˘خ˘لا ءد˘ب ةرا˘صشإا ءا˘ط˘عإا
ر˘ي˘ي˘صست ةر˘ئاد ي˘صسي˘˘ئر ن˘˘مّ ل˘˘كو ،د˘˘عا˘˘صسم˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
سسيئر ،ةبصساحم˘لا و ة˘ي˘لا˘م˘لا ةر˘ئادو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لا

ةنجل سسيئر و ،لاّمعلا نع نيلثمم ،يباقنلا عرفلل ماعلا نيمألا روصضحب قرصش يلجنم يلع راجيإلا ليصصحت و رييصستلا ةدحو
ةمراصص ةقدب و برق نع ماعلا ريدملا عبات ثيح ةيراوجلا ةدحولاب قرصش يلجنم يلع ةصضابق نم ةرصشابم اذه و ةكراصشملا

قطانم فلتخم نم ةصضابقلا قودنصص ىلإا نيدفاولا نيرجأاتصسملا لابقتصسا عم اهريصس لحارمو قيبطتلا ّزيح ةيلمعلا لوخد

نم مهنكمتصس اهنأل امتح اهنم نوديفتصسيصس يتلاو تامدخلا نم عونلا اذهل مهنانتما و مهناصسحتصسا نع اوربع نيذلا و ةيلولا
.80نانئمطا و ةيحيرأا لكب اهنم برقلاب نودجاوتيصس ةصضابق يأا يف راجيإلا تاواتإا ديدصست

لاقلا ووليقلا
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402 ةماحلا ةيدلب ةمئاقب تلهتشسا

ة˘شصح را˘شششش ة˘يد˘ل˘˘ب اذ˘˘كو ن˘˘كشس

ن˘ي˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب اذ˘˘كو ا˘˘ن˘˘كشس936

متيشس نيح يف ،انكشس636 ةليوطلا
نم نيديفتشسملا ةمئاق نع نÓعإ’ا
ةغيشسنا ةيدلبب يعامتج’ا نكشسلا

˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ا˘ن˘˘كشس033 ةشصح

تادحو01 اذكو ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةيدلب نومي˘م ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘كشس

ةينكشس ةدحو0001 اذكو ةزماط
ءاهتن’ا متيشس يتلا لمحملا ةيدلبب
˘ما˘يأ’ا لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا داد˘˘عإا ن˘˘م

ةرئادب ةينكشس ةدحو414و ةمداقلا

رو˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ما˘˘م˘˘حو˘˘ب

ةي˘ن˘كشس ةد˘حو545و ري˘شضح˘ت˘لا

ةدحو004و ة˘ما˘م˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

تغلب ةمئاقلا راباب ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كشس

اهنع جارفإ’ا لب˘ق ة˘مد˘ق˘ت˘م ل˘حار˘م

ةينكشس ةدحو001 ىلإا ةفاشضإا ابيرق

.ياغب ةيدلبب

نم ديزأا عيزوت دكأا ةي’ولا يلاو

نم راديشسوك ةينكشس ةدحو007

ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘˘حو0002 يلامجإا

ةدحو0223 ن˘ي˘ح ي˘ف راد˘ي˘شسو˘ك

ة˘ب˘شسن˘ب زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف رو˘ط ة˘ي˘ن˘كشس

م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف57% تغ˘ل˘ب لا˘غ˘ششأا

ةيدلبب ةد˘حو502 ة˘شصح مÓ˘ت˘شسا

يف ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو74و ةمام˘حو˘ب

لاغششأاو56% ةبشسنب زاجنإ’ا روط

يف ةيجراخلا ةئيهتلاو زاغلاب طبرلا

ةدحو006 ة˘شصح ،زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط

مÓت˘شسا م˘ت سشا˘ششر د’وأا˘ب ة˘ي˘ن˘كشس

501 نيح يف ةينكشس ةدحو594

زاج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف ة˘ي˘ن˘كشس تاد˘حو

لاغ˘ششأا اذ˘كو58% تقا˘ف ة˘ب˘شسن˘ب

،زاجنإ’ا روط يف ةيجراخلا ةئيهتلا

لمحملا ةيدلبب انكشس0221 ةشصح

ةي˘ن˘كشس ةد˘حو028 مÓ˘ت˘شسا م˘ت

رو˘ط ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو004و

لاغششأاو57% ة˘ب˘˘شسن˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإ’ا

003 ةشصحو زاجنإ’ا روطب ةئيهتلا

م˘ت ة˘ما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو
ةيجراخلا ةئيهتلا لاغششأاو اهمÓتشسا

ةين˘كشس ةد˘حو08 ةشصحو ة˘يرا˘ج

ةدحو04 مÓيتشسا مت ةزماط ةيدلبب

اهب لاغششأ’ا ةبشسن تغلب ةدحو04و

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ششأا ن˘ي˘ح ي˘ف%58
 .ةيراج
جما˘نر˘ب ن˘ع ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ف˘ششكو
ن˘كشسلا ة˘ير˘يد˘م˘ب سصا˘خ˘لا ن˘كشسلا

0005  دو˘جو ن˘ع ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘˘ل

51 ربع ةعزوم ةينكشس ةدحو ف’آا

0223 اهنم ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب ة˘يد˘ل˘ب

زا˘ج˘ن’ا رو˘ط ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو
ل˘˘˘ك بشسح ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م بشسن˘˘˘بو
.عورششم

 ةليوطلأ نيعو راشششش ، ةماحلأ تايدلبب ةيأدبلأ

 ةلششنخب يعامتجا نكشس0024 نم ديزأا عيزوت يف قÓطن’ا
ىلع مهلاغششنأ حرط نم مهعنم دعب : يقأوبلأ مأأ

ةقطنملل ةريخأ’أ هترايز بقع يلأولأ

ششيقدو ةليشس ةتششم ناكشس
نوبلاطيو نوثيغتشسي شسوقيشسب

ششيمهتلاو ةرقحلل دح عشضوب
ة˘يد˘ل˘ب سشي˘فد ة˘˘ت˘˘ششمو ة˘˘ل˘˘ي˘˘شس ة˘˘ت˘˘ششم نا˘˘ك˘˘شس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي

بلطتت ة˘يرز˘م ة˘ي˘ع˘شضو ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ة˘ي’و˘ب سسو˘ق˘ي˘شس

قحÓي يذلأ نب˘غ˘ل ع˘فر˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘خد˘ت

يتلأ ةيرامعتشس’أ ة˘ب˘ق˘ح˘لأ ذ˘ن˘م ة˘ت˘ششم˘لأ هذـه نا˘ك˘شس

مـهعبات لاحلأو مـهيشضأرأأ ةرداغم ىلع ناكشسلأ تربجأأ

، باـهرإ’أ تÓ˘يو ن˘م أو˘نا˘ع نأأ د˘ع˘ب لÓ˘ق˘ت˘شس’أ د˘˘ع˘˘ب

نو˘ب˘لا˘ط˘ي  ة˘عا˘شس ر˘خآأ  ةزو˘ح˘ب ة˘لا˘شسر بشسح نا˘ك˘˘شسلأ

سضع˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ك˘˘ت ي˘˘ف عأر˘˘شسإ’أ ىلإأ ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ تاـه˘˘ج˘˘لأ

نم ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ نا˘ك˘شسلأ اـه˘ب دا˘ف˘ت˘شسأ ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم˘لأ

لبق نم لأومأأ اـهل ترخشس يتلأ لظلأ قطانم عيراششم

فورظ ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ا˘م˘م اـه˘ي˘ن˘طا˘ق جأر˘خإ’ ة˘مو˘ك˘ح˘لأ

ة˘ت˘ششم˘ب ها˘ي˘م˘لأ ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لأ عور˘ششم اـه˘ن˘م ، ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص

ذنم فقوت يذلأ بقنلاب سصاخلأ عورششملأ  ةيميÓح

ي˘ق˘بو ها˘ي˘م˘لأ ة˘خ˘شضم˘ب هد˘يوز˘ت مد˘ع بب˘شسب ن˘ي˘ت˘ن˘˘شس

ذنم جيراـهشصلأ هايم نم برششلأ ىلع نودمتعي ناكشسلأ

ةتششمب ةدحب حرطي يذلأ لكششملأ سسفنو ليوط نمز

يقب نكل ةتششملأ هب تدافتشسأ يذلأ عورششملأ سشيقد

م˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لأ نأأ م˘˘غر قرو ىل˘˘ع أر˘˘˘ب˘˘˘ح

ناكو  ةشضيرعلأ هدكؤوت ام بشسح رفوتم هزاجنإ’ هدشصر

نأوج رـهشش ذنم ةمدخلأ يف نوكي نأأ سضورفملأ نم

مـهلعجو ناك˘شسلأ لـها˘ك ل˘ق˘ثأأ يذ˘لأ ر˘خأا˘ت˘لأ،0202

قيرط نع اهنونتقي يتلأ هايملأ رداشصم نع نوثحبي

مـهديوزت نع رخأاتت ام أريثك يتلأ راجتلأ جيراـهشص

زاغلأ ةدامب دوزتلأ امأأ ، اـهنع ىنغ’ يتلأ ةداملأ هذـهب

ةنشس ذنم عورششملاب لاغ˘ششأ’أ تف˘قو˘ت د˘ق˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ

ىواكششلأ مغر لوأ’أ هرطشش يف قلطنأ نأأ دعب5102

نكل نيينعملأ نيلوؤوشسم˘لأ ل˘ك˘ل تل˘شسرأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ث˘ك˘لأ

مل تانكشسلأ نم ريثكلأ تيقبو هلاح ىلع لاحلأ يقب

ي˘ف عور˘ششم˘˘لأ ف˘˘قو˘˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب نآ’أ د˘˘ح ىلإأ د˘˘ف˘˘ت˘˘شست

مل ةيفيرلأ كلاشسملأو تاقرطلأ نأأ امك ، يناثلأ هرطشش

كف ي˘ف اـه˘ت˘ي˘مـهأأ م˘غر ة˘ف˘قو˘ت˘م يـهو اـه˘ت˘ل˘م˘ك˘ت م˘ت˘ي

نيع طبري قيرطلأ أذه نوكلو، يتاششملأ نع ةلزعلأ

ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ك  ،سسو˘˘ق˘˘ي˘˘شسو م˘˘˘شسا˘˘˘ق د’وأأ .ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

ةبلاطم مغر ةقلغم تلأز’ ةد’ولأ يف ةشصشصختملأ

ةدا˘عإ’ ة˘لوـه˘ج˘م با˘ب˘شسأ’أ ىق˘ب˘تو اـه˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب نا˘˘ك˘˘شسلأ

جÓعلأ ةعاق لظ يف، بيبطتلل تامدخ مدقتل اـهحتف

طبرلأ ىتح لمعلأ تايرورشض طشسبأأ اهب مدعنت يتلأ

ءانتقأ ىلإأ اهيف نيلماعلأ رطشضي امم اهب مدعني هايملاب

ىلإأ ة˘شضير˘ع˘لأ تقر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ء’د˘لأ ة˘ط˘˘شسأو˘˘ب ءا˘˘م˘˘لأ

مه و بابششلل ةينكشسلأ ةشصحلأ بايغو ةلاطبلأ لكششم

ةيشضرأأ عطق نم ةدافتشس’أ ىلإأ ةجاح يف و ديأزت يف

ي˘ف ا˘ي˘شسي˘ئر Ó˘ما˘ع نو˘ك˘ت د˘ق ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘˘ك˘˘شس ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل

نإاف ةراششإÓل.مهيشضأرأأ ةمد˘خو ف˘ير˘لا˘ب م˘هرأر˘ق˘ت˘شسأ

ي˘لأو˘ل م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ حر˘ط ن˘م أر˘خؤو˘˘م أو˘˘ع˘˘ن˘˘م نا˘˘ك˘˘شسلأ

ةروا˘ج˘م˘لأ ة˘ي˘م˘يÓ˘ح˘ل ة˘ت˘ششم˘ل ه˘ترا˘يز بق˘ع ة˘ي’و˘لأ

.مهتتششمل

راهز دمحأ

لخدتلأو ثحبلأ ةقرف اهب تماق ةيلمعلأ

ةرجاتملا ةباشصعب ةحاط’ا
 ةليشسملا يف تاردخملاب

ةحلشصملاب لخدتلأ و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ر˘شصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘ت

ةل˘ي˘شسم˘لأ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ

34  ن˘ي˘ب ا˘م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م

ج˘˘˘يور˘˘˘تو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘طرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس44و

تأأدب ةيشضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح . (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك) تأرد˘خ˘م˘لأ

اهدافم ةدكؤوم تامولعمل حلاشصملأ تأذ لÓغتشسأ دعب

د˘حأا˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت˘ب نا˘مو˘ق˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش دو˘˘جو

ل˘م˘ع ة˘ط˘خ دأد˘عإأ م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأأ

قيشسنتلابو ،امهيف هبتششملأ فيقوت نم تنكم ةمكحم

رثع نيأأ ،امهينكشسم سشيتفت مت ةيلحملأ ةباينلأ عم

(جلاعم في˘ك) تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ىل˘ع ا˘م˘ه˘ل˘خأد˘ب

هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ىلإأ ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب غ9,972 ـب ترد˘˘˘˘ق

هذ˘ه ج˘يور˘ت˘ل  تأد˘ئا˘ع ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ جد005795,1

لجأأ نم امهدشض يئاشضق فلم ليكششت متيل ،مومشسلأ

امهميدقتو ،(جلاعم فيك) تأردخملأ جيورتو ةزايح

مت نيأأ  ةليشسملأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ

.ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةدا˘˘˘عإأ ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ب ه˘˘˘عأد˘˘˘يإأ

ف˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآأ ـل ه˘˘˘ب حر˘˘˘شص ا˘˘˘م بشسح أذ˘˘˘هو

ريغ راجتإ’أ ةحفاكم راطإأ يف يئ’ولأ نمأاب  مÓعإ’اب

.اهعأونأاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملاب يعرششلأ

خوششخشش حلاشص

نم ديزأأ عيزوت متيشس ثيح  ، ةيعامتج’أ تانكشسلأ نم نيديفتشسملأ مئأوق نع جأرفإ’أ ةيأدب نع يديزوب يلع ديشسلأ ةلششنخ ةي’و يلأو فششك
.. يعامتج’أ نكشسلأ نم نيديفتشسملأ ةمئاق نع فششكلأ ةيلمع نأأ دكأأ ثيح ،نكشس0024

¯   G.T¢

نا˘م˘يإا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘با˘ششلا تن˘˘كم˘˘ت
تاشسشسؤوملا ملاع جولو نم ينادغز
يف ةشسشسؤومل اهثادحتشساب ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا

ةعارزلاو ريع˘ششلا تا˘ب˘ن˘ت˘شسا لا˘ج˘م
نمشض ةأاششنم رطفلا جاتنإاو ةيئاملا

ليغششت معدل ةينطولا ةلاكولا زاهج
ةيدلب ىوتشسم ىلع كلذو بابششلا
سسار˘˘هأا قو˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘يرد˘˘˘لا
ةباششلا هذه تمحتقا دقو ،ةيدودحلا

ةداهشش ىلع ة˘ل˘شصا˘ح˘لا (ة˘ن˘شس82)
ايجولو˘يز˘ي˘فو ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب سسنا˘شسي˘ل
د˘م˘ح˘م““ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
سسارهأا قوشسب ““ةيدعاشسم فيرششلا

تاشسشسؤوملا لا˘ج˘م–7102 ةنشس
دحت ىلع ةدارإاو مزع اهلكو ةئششانلا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصو ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئاو˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ك
يف اشساشسأا ةلثم˘ت˘م˘لاو ““ةد˘يد˘ع˘لا»ـب
ترمثتشساو  ““كونبلا ةيطارقوريب““
يتلا ريعششلا روذب يف ةيعماجلا هذه
رشضخأا ريعشش ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب مو˘ق˘ت
ة˘ي˘ن˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو تب˘ن˘˘ت˘˘شسم
ام وهو ةيدوم˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘عارز˘لا
نم ةيعون جات˘نإا˘ب –ا˘ه˘ب˘شسح– ح˘م˘شس
رشضخأ’ا ريعششلا) ءارشضخلا فÓعأ’ا
ةيذغتل اشساشسأا هجوم˘لا (تب˘ن˘ت˘شسم˘لا
نيمشستلا لوجعو بو˘ل˘ح˘لا را˘ق˘بأ’ا

بنارأ’او نا˘˘˘فر˘˘˘خ˘˘˘لاو ز˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘لاو
.لبإ’او لويخلاو

فÓعأ’ا نم عونلا اذه ةيلعاف نعو
عيرشس هنأاب ينادغز ةشسنآ’ا تحشضوأا
تا˘ن˘ي˘تور˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘غو سصا˘شصت˘م’ا

ةظوحلم ةدايزب حمشسي امم فايلأ’او
تتبثأا ثيح بيلحلا ةدام جاتنإا يف
ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه برا˘˘ج˘˘ت

بيلحلا نم تارتل6ـب ردقت ةدايز
ةر˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م لد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ك
اذه نكم كلذ نع Óشضفو   .ةدحاولا
ي˘ف ةدا˘يز ن˘م فÓ˘عأ’ا ن˘م عو˘ن˘˘لا
نيمشستلا تاناويحل ةيمحللا ةلتكلا

نا˘˘فر˘˘خو لو˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا ىلإا تراششأا ا˘مد˘ع˘بو. ن˘ي˘م˘شست˘لا

ع˘˘ير˘˘شس فÓ˘˘عأ’ا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه
د˘حاو عو˘ب˘شسأا فر˘ظ ي˘˘فو جا˘˘ت˘˘نإ’ا
لو˘شصف ل˘ك لÓ˘خ ر˘فو˘ت˘˘مو ط˘˘ق˘˘ف

(0061) يرغ˘م د˘ج ر˘ع˘شسبو ة˘ن˘شسلا
ةرمثتشسملا تاذ تدكأا  راطنقلل ج.د
سضفخ نم نيبرملا نكم كلذ نأاب
فورظلا لظ يف ةظهابلا فيلاكتلا
يندت يف اشساشسأا ةلثم˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ر˘ه˘˘ششأ’ا لÓ˘˘خ را˘˘ط˘˘مأ’ا ط˘˘قا˘˘شست
يرا˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘ف˘˘لاو .ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ةيذغأاوsirg setoruelp  يدامرلا

ة˘طÓ˘شسلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م ة˘˘يو˘˘شضع
هذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘حا˘˘˘شص نأا ’إا ة˘˘˘لوار˘˘˘ف˘˘˘لاو
تيب نم ذختت يتلا ةيتفلا ةأاششنملا

تابوعشص ي˘قÓ˘ت– ا˘ه˘ل ار˘ق˘م ا˘هد˘ج
مد˘ع˘ل ق˘يو˘شست˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ة˘م˘ي˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘بر˘م  ة˘فر˘ع˘˘م

ه˘جو˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
.ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘شسا˘˘˘شسأا

ع˘شسوأاو ل˘شضفأا ق˘يو˘شست نا˘˘م˘˘شضلو
ةباششلا تدششان اهتاجتنم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
عر˘ف ن˘م ل˘˘ك ي˘˘لوؤو˘˘شسم ي˘˘ناد˘˘غز
ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا
ح˘لا˘˘شصم˘˘لا ي˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘مو با˘˘ب˘˘ششلا
م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غو
سضرق»ـل اهحنم لÓخ نم اهعورششم
ةشسراممب اهل حمشسيشس ام ““زايتما

مامأا ““ةيحيرأا““ لكب اهتطششنأا لماك
ة˘شسرا˘م˘م˘ل م˘ئÓ˘م ر˘ق˘م˘ل ا˘هدا˘ق˘˘ت˘˘فا
لهشست لقن ةليشسو بايغو اهتطششنأا

عيشسوتو اهتاجت˘ن˘م ق˘يو˘شست ا˘ه˘ي˘ل˘ع

4 ىوشس ايلاح رفوت يتلا اهتشسشسؤوم

مهتهج ن˘م ي˘ل˘ئا˘ع ل˘غ˘شش بشصا˘ن˘م
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا عر˘˘ف و˘˘لوؤو˘˘شسم ى˘˘ع˘˘شسي
با˘ب˘ششلا ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
هذ˘˘˘ه ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘شسل
ريدشصت لجأا نم ةئششانلا ةشسشسؤوملا

Óشضف ةرواجم لود ىلإا اهتاجتنم
ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل ىر˘خأا ي˘˘عا˘˘شسم ن˘˘ع
ةحÓفلا ةفرغو ةيحÓفلا حلاشصملا
ةدئافل ةيشسيشسح˘ت تاءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
دئاوفب مهفيرعت لجأا نم نيحÓفلا
ي˘ف تب˘ن˘ت˘شسم˘لا ر˘شضخأ’ا ر˘ي˘˘ع˘˘ششلا

مزتعت ةراششإÓل .راقبأ’ا ةيذغت لاجم
ارخؤوم تكراشش يتلا ةيعماجلا هذه
سصا˘خ˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا سضر˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

يحÓفلا داششرإ’او ةيف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا˘ب
لÓخ سسارهأا قوشس هتنشضتحا يذلا
يف ةكراششم˘لا – ي˘شضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا سضر˘ع˘˘م˘˘لا
يذلا ريدشصتلاب ةمتهملاو ةردشصملا
ةياهن ةمشصاعلا رئازجلا هنشضتحتشس
ةشسنآ’ا تحشضوأاو  .لبقملا ربمشسيد
ةديدجلا ةي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه نأا˘ب ي˘ناد˘غز
حمشست ةبرتلا جراخ فÓعأ’ا جاتنإ’
ةداملا هذه جاتنإاو دودرملا ةفعاشضمب
ىلع يششاوملا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ة˘يرور˘شضلا

ةينقتلا هذه نكمت امك ةنشسلا رادم
تبنتشسملا رشضخأ’ا فلعلا جاتنإا نم
ل˘ح ي˘ف كشش Ó˘˘ب م˘˘ه˘˘شسي˘˘شس يذ˘˘لا
لاجم يف لجشسملا زجعلا ةيلاكششإا
د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو فÓ˘عأ’ا جا˘ت˘˘نإا
ةبعششب سضوهنلل ةيشسيئرلا قئاوعلا
يديلقتلا فلعلا فÓ˘خ˘بو .بي˘ل˘ح˘لا
طقف ةنشسلا يف نيترم جتني يذلا
جتنت ةثيدحلا ةعارزلا هذه ةينقت نإاف
ةنشسلا رادم ىلع ءارشضخلا فÓعأ’ا

.ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا تنا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
نم ينقت قيرف ارخؤوم ماق ةراششإÓل

ة˘جر˘خ˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
فو˘قو˘ل˘ل ة˘عرز˘م˘لا تاذ˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ري˘ع˘ششلا ة˘عارز ة˘عا˘ج˘ن ىد˘م ى˘ل˘ع
دودرم ىلع هريثأات ىدمو تبنتشسملا

عم راقبأا4 رايتخا  مت ثيح بيلحلا
سسيياقملا ل˘ك را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا
.براجتلا هذه لثم يف اهب لومعملا

سسأرهأأ قوشسب  ةيعماج ةباشش  اهدوقت

 ةعيردلا ةيدلبب ريعششلا ةعارز لاجم يف ةديرف ةبرجت
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جرخمللYATS»» مليف لانو
فاكوب ي˘قو˘سش ر˘ها˘ط˘لا د˘م˘ح˘م
،يئاور ريسصق مليف لسضفأا ةزئاج
يمليفب ميكحتلا ةنجل تهونو

«ايبوف«و «ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلا»

،YEK»» مليف يف لفطلا ءادأاو
ل˘ي˘ب˘ن م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل صسأار˘˘تو
يعماج ذاتسسأاو يميداكأا يجاح

يميداكأا حارفإا ةماسسأا تمسضو
وديبع دمح˘م ،ي˘ع˘ما˘ج ذا˘ت˘سسأاو
دارمو ايروسس نم يئامنيسس دقان
ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس ةرا˘م˘ع ن˘ب دو˘˘ل˘˘ي˘˘م
تفر˘˘عو ،ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا-ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج

امليف41 ة˘كرا˘سشم ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
ن˘م ار˘ي˘سصق ا˘ي˘ئاورو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو
،بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو ر˘˘سصم ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
وه ناجرهملا ظفاحمف ريكذتلل
نم بويأا ةسسنو باسشلا جرخملا

زيم يذلا ءيسشلاو ةماعنلا ةيلو
نم اهليوحت وه  ةيناثلا ةعبطلا
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا صسل˘˘طأا ما˘˘يأا
ةيبرعلا صسلطأا مايأا ىلإا ريسصقلا
يف هنلعأا ام وهو ريسصقلا مليفلل
قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن
ةفاقثلا ريدم روسضحب ةرهاظتلا
ءا˘˘سضعأا و ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
ن˘ف صسل˘طأا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيلول نونفو ةفاقثلاو بابسشلل

 .ةماعنلا
«دادرتسقا كلم» ملي
 زئاوجلا دصح لصاوي
«دادرتسسلا كلم» مليفل قبسس

رو˘سصن˘م ه˘ل˘لا د˘ب˘ع جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
نأاو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘م فار˘غو˘˘ب

بي˘˘كر˘˘ت ن˘˘سسحأا ةز˘˘ئا˘˘ج د˘˘سصح
ةيقاسسلا ناجرهم يف «جاتنوم»
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘فأÓ˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘سشع صسدا˘˘˘˘˘سسلا

ترج يذ˘لا0202 ةيليجسست˘لا
مليفلل قبسسو رسصم يف هتايلاعف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سش نأاو
ىلع تاناجرهملاو تار˘ها˘ظ˘ت˘لا

ي˘ف ا˘كد ا˘م˘ي˘سس نا˘جر˘ه˘م رار˘˘غ
مليفلل تلسسم˘ي˘سسي˘ت ما˘يأا ،ر˘سصم
ر˘ي˘سصق˘لا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م ،ر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا
نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘مو صسنو˘˘˘ت فا˘˘˘كلا˘˘˘ب
رودتو ،يقئاثولا مليفلل ةيقاسسلا
لوح يقئاثولا مليفلا اذه ثادحأا

راي˘ت˘لا صسكع را˘سس عد˘ب˘م ل˘جر
م˘لا˘ع˘لا نا˘كسس م˘ظ˘ع˘م ف˘˘لا˘˘خو
اذ˘ه بير˘خ˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘ي˘م˘ج˘˘لا بكو˘˘كلا

نا˘كم ل˘ك ي˘ف تا˘يا˘ف˘ن˘لا ي˘˘مر
هذه عمجب لجرلا اذه موقي ثيح
اهيطعيل ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسيو تا˘يا˘ف˘ن˘لا

كلذ ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب ةد˘يد˘ج ةا˘ي˘ح
فحت ىلإا تايافنلا هذه لوحي
تار˘˘ئا˘˘ط˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘عأاو
ن˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘سصا˘˘خو تارا˘˘˘ي˘˘˘سسو

قحتسسيو ،ةيعارسشلا بكارملاو
،هيونتلاو ةدهاسشملا لمعلا اذه
لمعلا بحاسصب قلعتي اميف امأا
دبع فارغوب باسشلا  جرخملا
يف هراوسشم أادبف روسصنم هللا
صضع˘˘˘ب˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت ءار˘˘˘˘جإا
ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف تا˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘لا

رئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘تو ةرو˘سصلاو
دهعملا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا
صضر˘ع˘لا نو˘ن˘ف ن˘ه˘م˘ل ي˘لا˘˘ع˘˘لا

نكمت نيأا يرسصبلا يعمسسلاو
يف ةبر˘ج˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘م
كلم هلا˘م˘عأا ن˘مو لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
ي˘ق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف و˘هو دادر˘˘ت˘˘سسلا

،9102 ة˘˘ن˘˘سس هز˘˘ج˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘سصق
ي˘ق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف ي˘˘ل˘˘كلا مÓ˘˘سسلا
ةدتمملا ةرتفلا يف هزجنأا ريسصق

نم»،8102و7102 نيب ام
،ر˘ي˘سصق ي˘ق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف «م˘ه˘ل˘جأا
لماه دمحأا ذاتسسألا نع يرتروب

ن˘ع ير˘ترو˘˘بو7102 ةنسس

7102 ة˘ن˘سس ي˘م˘سساو˘ق د˘م˘ح˘˘م

 .اسضيأا

رهاطلا دمحم جرخملا
لصاوي فاكوب يقوش

 قلأتلا
رها˘ط˘لا د˘م˘ح˘م جر˘خ˘م˘لا ا˘مأا

رخآلا وه لسصاوف فاكوب يقوسش
يف هيونت ارخؤوم لان ثيح قلأاتلا

باب˘سشل˘ل ي˘سشا˘ع˘م ي˘ل˘ع ةز˘ئا˘ج
ه˘م˘ل˘˘ي˘˘ف ل˘˘سصحو ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا

YATSمليف لسضفأا ةزئاج ىلع
ةيبر˘ع˘لا صسل˘طأا ما˘يأا ي˘ف ر˘ي˘سصق
همليف دسصحو ،ريسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل

«YHW ?»يكيرحتلا

ةكربلا ةزئاج يف ةيناثلا ةزئاجلاب
ل˘جأل ي˘مÓ˘˘عإا ل˘˘م˘˘ع ن˘˘سسحأل
ميكحتلا ةنجل ةزئا˘ج ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل صسار˘هأا قو˘سس ما˘يأا ي˘˘ف

ملي˘ف˘لا صسف˘ن ل˘سصحو ،ر˘ي˘سصق˘لا

يف ميكحتلا ة˘ن˘ج˘ل ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع

مليفلل ةي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا ةدادر˘ك ما˘يأا

.يقئاثولاو ريسصقلا

ه˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف لا˘˘˘ن نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘سسو

««NUSما˘يأا ي˘ف لوأا ه˘يو˘ن˘ت˘

ةزئاجلاو ريسصقلا مليف˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع

ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م ي˘ف ة˘ي˘سضف˘لا

،ريسصقلا يلودلا مليفلل ةيمقرلا

MAXE»» ه˘˘م˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ف˘˘˘ظو

ي˘ف م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ب
ةفاسضإا ،يلود˘لا ةد˘جو نا˘جر˘ه˘م

NEEWTEB»» م˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘لإا

ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ك تنا˘˘كو
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشمو
نمو ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘لا لا˘ن˘ي نأا ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لا
يتلا لام˘عألا˘ب ا˘سسا˘ي˘ق ز˘ئاو˘ج˘لا
 .اهمدقي

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4816ددعلا1202  يفناج50 ءاثÓثلا 11ةفاقثلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ريسصقلا مليفلل ةيبرعلا سسلطأا مايأا
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 ةيلاع ةدهاسشم بسسنو اريبك احاجن ىقلت هلامعأا

HOM بارلا ينغمل ديدجلا بيلكلا «ناكيرام»
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ةبانع ة˘ن˘يد˘م ن˘با بار˘لا ي˘ن˘غ˘م رد˘سصأا

««HOMناونع ل˘م˘ح˘ي اد˘يد˘ج ا˘ب˘ي˘ل˘ك
متو ةيبابسش بار ةينغأا يهو «ناكيرام»
،ةبانع يف ةفلتخم قطانم يف اهريوسصت

ةدهاسشم فلأا04 نم رثكأا بيلكلا دسصحو

مخسض مقر وهو ةعاسس42 نم لقأا يف

TR بي˘˘ل˘˘كلا جار˘˘خإا˘˘ب ما˘˘قو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كو

NOISIV،ـل غنيرتسسا˘م˘لاو جا˘سسكي˘م˘لا

DROCER ATAMجا˘ت˘˘نإا ن˘˘مو

EDISNI TSAEB،نانف˘لا كل˘م˘يو «

«HOMلسضفب هيناغأا يف ايوق ادجاوت
تاملكلا رايتخا يف هتعاربو هئادأا ةقيرط
ي˘ق˘ل˘ت˘م˘لا ى˘لإا ةو˘ق˘ب ل˘سصت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘˘لا

ى˘ل˘ع ه˘تا˘ن˘ق ي˘ف كل˘م˘يو ،بار˘لا قا˘˘سشعو

،عباتم فلأا77 نم رثكأا ايلاح بوتويلا
ي˘نا˘غألاو تا˘ب˘ي˘ل˘كلا تق˘ق˘ح نأاو ق˘ب˘˘سسو
رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا

ىلوألا تققح ثيح «2و1صشÓك يكنود»

رثكأا ةيناثلاو ةدهاسشم فلأا962 نم رثكأا

» بيلك ىلإا ةفاسضإا ،ةدهاسشم فلأا491 نم

«OGE،بار˘لا ي˘ن˘غ˘م ع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ا˘مأا

««OKAZطإا مت يذلا بيلك يفÓموي هق

AL» ناونع لمحيو يسضاملا ربمسسيد42

«NOISSERPنم رثكأا نآلا دحل ققحف

ا˘ح˘˘سشر˘˘م لازا˘˘مو ةد˘˘ها˘˘سشم ف˘˘لأا026
يارلا ينغم عم ويد زجنأا امك ،عافترÓل

،«ادو˘كت ي˘ب˘ل˘ق» بي˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘يز ما˘˘سسح

ABANNA OLLA»» ةينغأا تمطحو

˘ما˘قرألا ل˘˘كOKAZ»» نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘م
ايلاح اهتدهاسشم ةبسسن تغلب ثيح ةيسسايقلا

نانفلا دكأاو ،ةدهاسشم نييÓم3 نم رثكأا

««HOMديدعلا كلمي هنأا «ةعاسس رخآا» ـل
تآا˘جا˘ف˘م˘لاو Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
زورب دكؤويو ،اهنع فسشكلا ليجأات لسضفو

نم د˘يد˘ع˘لاوHOM»» بار˘لا ي˘˘ن˘˘غ˘˘م
كلمت قرسشلا ةرهوج نأا ةبانع يف نينانفلا

بهاوملا نم ديدعلاو ةريبك ةينابسش ةقاط
ةحاسسلا ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا نو˘سضر˘ف˘ي˘سس ن˘يذ˘لا
 .Óبقتسسم ةيلودلا ىتحو ةينطولا ةينفلا

ةيريدم عم قيسسنتلاب راتخم يجاب ةعماج اهمظنت
رامع يديسس تامدخلا

يف عادبإلل ةيعماجلا ةينطولا ةقباسسملا
ةرطاخلاو ةريسصقلا ةسصقلا

راتخم يجاب ةعماج مظنت
ةيريدم عم قيسسنتلاب ةبانع
يديسس ةيعماجلا تامدخلا

ة˘سسما˘خ˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا را˘م˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
يبÓطلا عادبÓل ةيعماجلا
و ةريسصقلا ةسصقلا » يف
مظ˘ن˘ت˘سس ثي˘ح ،«ةر˘طا˘خ˘لا
صصختو دعب نع ةقباسسملا
لÓ˘خ ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ديربلا يف لامعألا لاسسرإا
يف دوجوم˘لا ي˘نور˘ت˘كلإلا
نم ةيادب رامع يديسس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدمل ةيمسسرلا ةحفسصلا

ةناعتسسلا نكمي ثيح1202. يرفيف51 ةياغ ىلإا يراجلا يفناج10
نÓعإلا متي نأا ىلع ،يلحملا وأا ينطولا ىوتسسملا ىلع نيفورعم ءابدأاب

نم نييعماج ةذتاسسأا نم ةنوكتملا ميكحتلا ةنجل فرط نم نيزئافلا نع

80 موي ةبانع راتخم يجاب ةعماجل ةيناسسنإلا مولعلا و بادآلا ةيلك

ةيعماجلا ةنيدملا ةبلط ناكمإاب نوكيسس رخآا قايسس يف ،مداقلا صسرام
طخلا يف دعب نع ةيعماجلا ةينطولا تاقباسسملا يف ةكراسشملا ةبانع
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘خز˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
يتلا يروتاكيراكلا مسسرلا يف ةيعماجلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ينطولا ناجرهملاو صسارهأا قوسس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم اهمظنت

 S¢.Q.يداولاب غولونوملل يعماجلا



 ةفارغلا مامأ مساح ررممو فاده يليقب
،ةفارغلا عم هقيرف ةارابم اهيلإا تلآا يتلا لداعتلا ةجيتنل هحايترا ،يرطقلا رطق يدان بعل ،يليÓب فضسوي يرئازجلا ىدبأا

ةجيتن نأا دقتعأا““ :ةارابملا بقع مÓعإÓل تاحيرضصت يف ،يليÓب لاقو ،يرودلل21ـلا ةلوجلا راطإا يف ،دحألا ضسمأا لوأا ءاضسم
نكمتن مل اننكل ،نيفده ليجضست يف انحجنو ،ريبك قيرف مامأا ةديج ةارابم انبعل ،ءاقللا ثادحأا لظ يف ،ةلداع لداعتلا
يننأا لإا ،ةباقرلا مغر““ :يرئازجلا مجنلا لاق ،ضسما لوا ةارابم يف اهل ضضرعت يتلا ةباقرلا نعو ،““امهيلع ظافحلا نم

““يل ةبضسنلاب ادج ديج رمأا وهو ،يناثلا فدهلا ةعانضصو ،يقيرفل فده ليجضست نم تنكمت
ديلو.ف
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ي˘ضسل˘ي˘ضشت ةارا˘ب˘م ي˘ف ل˘يد˘ب˘ك زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا كرا˘˘ضشو
ار˘ي˘ب˘ك ازو˘ف ضسنز˘ت˘ي˘ي˘ضسلا ق˘ق˘حو ،ضسما لوا ي˘ت˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘ضضو

عم ةط˘ق˘ن92 ديضصرب ضسماخ˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘ع˘ضصي˘ل3-1 ةجيت˘ن˘ب

ضسمل و58 ةقيقدلا يف ليدبك كراضش يرئازجلا بعÓلا ،نيئاقل ضصقان

نأا رظتنيو،01 نم6 طيقنت ىلع لضصحت و طقف تابضسانم4 يف ةركلا
دغ موي دتيانويلا دضض ضسأاكلا ءاقل يف ارضضاح يرئازجلا بعÓلا نوكي
يف هقيرفل نيتريخألا نيتهجاوملا نع بيغت امدعب يضساضسأاك ءاعبرألا

بردم ،لويدراوغ بيب ينابضسإلا بردملا رضصي و ،غيلريميربلا ةضسفانم
يلودلا بعÓلا نأاضش نم ليلقتلا ىلع ،يزيلجنإلا يتيضس رتضسضشنام قيرف
يتلا ةمقلا لÓخ ةيوق ةمدضص هل هجو ثيح ،زرحم ضضاير يرئازجلا
لويدراوغ نلعأا ،ةارابملا ةيادب لبقو ،يضسليضشت مامأا لوألا ضسمأا تبعل
يرئازجلا مجنلا مضسا نم تلخ يتلاو يوامضسلا قيرفلل ةيمضسرلا ةليكضشتلا

رتضسضشنام““ ةفيحضص ،ايضساضسأا هتكراضشم ىلإا ريضشت تناك يتلا تانهكتلا مغر
يرئازجلا بعÓلا نأا ىلإا تراضشأا دق تناك ةيناطيربلا ““زوين غنينيفيإا
غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘ضس م˘˘ي˘˘حر يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا بنا˘˘˘ج ىلإا ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأا ل˘˘˘ك˘˘˘ضشب كرا˘˘˘ضشي˘˘˘ضس
عيمجلا أاجاف ينابضسإلا بردملا نأا ريغ ،وريوغأا ويخريضس ينيتنجرألاو
مجاهم نودب بعل˘لاو ،ة˘ي˘ضسا˘ضسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا ن˘ع ور˘يو˘غأاو زر˘ح˘م دا˘ع˘بإا˘ب

،يرئازجلا مجنلا نم لدب افليضس ودرانرب يلاغتربلاب ءدبلا عم حيرضص
ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ضسو˘ضسي˘خ ل˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غ ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا با˘˘ي˘˘غ م˘˘غر كلذ ي˘˘تأا˘˘يو
مجاهم دوجو مدعو انوروك ضسوريفب ةباضصإÓل هضضرعت ببضسب يوامضسلا

ةيادب ذنم يتيضس رتضسضشنام عم تاكراضشملا ةلق نم زرحم يناعيو ،ليدب

ىلع نم اه˘م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ءا˘ج ةارا˘ب˘م81 يف كراضش ثيح ،ي˘لا˘ح˘لا م˘ضسو˘م˘لا

.طقف رخآا عنضصيو فادهأا5 لجضسيل ءلدبلا دعاقم

وتاكريملا يف اراعم رتسسيل ىلإا هتدوع نع ثدحتت ةيزيلجن’ا ةفاحسصلا
 يوتسشلا

يلودلا ليحر بارتقا نع ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفضشك اهتهج نم
وتاكريملا لÓخ يتيضس رت˘ضسضشنا˘م ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت ن˘ع زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا
نوكي دق زرحم نأاب ةيناطيربلا ““تروبضس ياكضس““ ةكبضش تركذو ،يوتضشلا

ىتح ةراعإا لكضش ىلع يتيضس رتضسيل قباضسلا هقيرف ىلإا ةدوعلل هقيرط يف
لوح طقف ىقبي قافتلا نأاب رضصملا ضسفن دكأا امك ،يراجلا مضسوملا ةياهن
دوعت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘ضصلا ة˘م˘ي˘قو ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت˘لا

ديدج نم ةضصر˘ف˘لا ه˘ل ح˘ن˘م˘ت˘ضس يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ىل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب
نم ضصلختلا دعب قلأاتلا ىلإا ةدوعلا املو ربكأا بعل تقو يف ةكراضشملل

.ينابضسلا بردملا ميحج

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اضس00:51 ىلع مويلا) لانويضسان يريمادنوج – لئابقلا ةبيبضش

 لــــهأاتلا مسسحل زــــهاج ““يراــــنكلا““
 عادوــــلا ءاــــقل بــــعلي يدــــيزوبو

““فاــــــــــكلا““ ضسأاــــــــــك

  يلاطيإ’ا يرودلا خيرات يف ةيوتسشلا تاقفسصلا لسضفأا نمسض مÓغ

يرودلا خيرات يف ةيوتضشلا تاقفضصلا لضضفأا ةمئاق نمضض ،يلاطيإلا يلوبان بعلو قباضسلا ““رضضخلا““ مجن ،مÓغ يزوف دجاوت
،يلاطيإلا يرودلا خيرات يف ةيوتضشلا تاقفضصلا لضضفأا نم دحاوك مÓغ ““ايلاطيإا ياكضس““ ةكبضش تراتخاو ،ويضشتلاكلا يلاطيإلا

تاقفضص7ـب ةيوتضشلا تاقفضصلا نم عفتنا يدان رثكأاك ةمئاقلا نÓيم لتحيو ،ةكبضشلا اهتراتخا ةقفضص72 نمضض نم71ـلا هبيترتو
زديفيد راغدإا ،بيترتلا ردضصتو ،يضسكلاغ ضسولجنأا ضسول نم ضشتيفوميهاربإا ناتلز مضض ناك اهرخآا ،يلاطيإلا يدانلا اهدقع

ىلإا ايجورب نم همامضضنا دعب يناثلا زكرملا يف اتاكان يضشوتيديه هيلي،7991 ربمضسيد يف ضسوتنفوج ىلإا نÓيم نم مضضنا يذلا
يروام ونافيتضس ةقفضص تءاج اميف ،ثلاثلا زكرملا رتنإا ىلإا ويضستل نم ضشتيفوكناتضس نايد ةقفضص تلتحاو،0002 يفناج يف امور
نم وتاب ردناضسكيلأاو ،ضسماخلا زكرملا يف نÓيم ىلإا ديردم لاير نم ودلانورو ،عبارلا زكرملا يف ويضستل ىلإا يزينيدوأا نم
يف حجن يلوبان ،ةيوتضشلا قوضسلا نم موي رخآا يف““ :مÓغ رايتخا نع ةكبضشلا تبتكو ،ضسداضسلا زكرملا يف نÓيم ىلإا لانويضسانرتنإا

هتميق تعفترا ذإا ،رودلا اذه يف قÓطإلا ىلع لضضفألا حبضصأا ةليلق مضساوم لÓخو ،كلذ نم لضضفأا هنأا حضضتا نكل ،ريهظ مضض
 بيجن.ج.““يكيتامارد لكضشب

”زولبلا“ ةهجاوم قئاقد رخآ يف هتكراشم دعب

ادغ ةطبارلا سساك ءاقل يف دتيانويلا مامأا هتسصرف ىلع لسصحي دق زرحم

دعتسم نويل
ضرع ميدقتل

يناميلس ـل
6 همادقتسق
 طقف رهشأ

مÓضسإا يرئازجلا يلودلا مضسا لازي ل
ةيضضايرلا عقاوملا ردضصت˘ي ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس
ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو نأا ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
يذلا يتيضس رتضسيل هيدان عم ةيلاحلا

،طقف ر˘ه˘ضشأا6 هع˘م هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ق˘ب
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘يد˘˘ع با˘˘ع˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ت
عم طرافلا مضسوملا ةقفوملا هتبرجت
ةيدنأا ىقبت ددضصلا اذه يفو ،وكانوم
ةجردب نايتيإا تناضسو ايليضسرم ،نويل
مغر هتا˘مد˘خ˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا زر˘بأا ل˘قأا

ايلاح لاني يذلا وهو عفترملا هبتار
نييÓم4 يلاو˘ح ““ضسي˘ضسكو˘ف˘لا““ ع˘م
““و˘تا˘كر˘ي˘م تو˘ف““ ع˘قو˘م .ا˘يو˘˘ن˘˘ضس وروأا

نو˘ي˘ل كي˘ب˘˘م˘˘لوأا ةرادإا نأا ضسمأا ف˘˘ضشك
يف همضض ةقفضص لضشف دعب ةنضس33 بحاضص مجاهملا مادقتضسا يف ريكفتلل ةوقب تداع

زجعو ةليكضشتلا يف يابيد ضسيفيمم يدنلوهلا يلودلا ءاقب ببضسب طرافلا ““وتاكريملا““
،هيلوؤوضسم ىلع ناموك دلانور هضضرف يذلا ديدضشلا طغضضلا مغر همادقتضسا ةنولضشرب
هجورخ لظ يف ،ةيوتضشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ،ءاوجألا رييغت ىلإا يناميلضس ىعضسي
ي˘ف بع˘ل˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس د˘ير˘يو ،““بلا˘ع˘ث˘لا““ برد˘م زر˘جور ند˘نر˘ب تا˘با˘ضسح ن˘˘م
مغر ،ةيجيلخلا تلوطبلا ىدحإا ىلإا لاقتنلا نم لدب ،ىربكلا ةيبوروألا تايوتضسملا

ناكو ،ةيرطقو ةيدو˘ع˘ضس ة˘يد˘نأا ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ضضور˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘ق˘ل˘ت
ةيضسنرف˘لا ةرا˘مإلا يدا˘ن ع˘م ة˘يو˘ق تا˘يو˘ت˘ضسم مد˘ق د˘ق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضشل ق˘ب˘ضسألا م˘ج˘ن˘لا

61 لÓخ ىرخأا7 هتعانضصو فادهأا9 هليجضستب ،″1 غيل““ نم ةيضضاملا ةخضسنلا لÓخ
.ةارابم

بيجن.ج

طقف تلوج تضس يضضم دعب مهبضصانم نم نولاقي نيينقت6

نيبردملاب ةيحسضتلا قطنمل ةيفو ةينطولا ةلوطبلا

ضفري يسنوتلا يجرتلا
يلهفا نم اضرع

ناردب مضل يدوعسلا

يرئازجلا يلودلا بعÓلا نأاب ةيضسنوت ةيفحضص ريراقت تفضشك
ىق˘ل˘ت د˘ق ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا يدا˘ن ع˘فاد˘م ،نارد˘ب ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع
لÓخ هعم دقاعتلا لجأا نم يدوعضسلا يلهألا يدانلا نم اضضرع
ي˘ل˘هألا يدا˘ن˘لا ىع˘ضسيو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘يو˘ت˘˘ضشلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف
ميعدت لجأا نم ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ يوق عفادم عم دقاعتلل

يتلا ة˘ي˘عا˘فد˘لا تا˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ،ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ه˘فو˘ف˘ضص
““ح˘˘ير˘˘ضصلا““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ترا˘˘ضشأاو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
يدمح ةضسائرب يضسنوتلا يجرتلا يدان ةرادإا نأا ىلإا ،ةيضسنوتلا
عفادملا رارمتضساب ةكضسمتم يدوعضسلا ضضرعلا تضضفر دق بدملا
ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا ةرادإا ،بهذ˘لاو مد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

دعتضسي اهقيرف نأل،اعطاق اضضفر يدوعضسلا يلهألا ضضرع تضضفر
ايلاح ةدجاوتملا رضصانعلاب ظافتحلا بلطتت ةمهم تاناهرل
يدا˘ن ضضفر˘˘ل ر˘˘خآلا بب˘˘ضسلاو ،ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘ب ه˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘تو
ني˘ب ة˘ئ˘ي˘ضسلا تا˘ير˘كذ˘لا و˘ه ،يدو˘ع˘ضسلا ي˘ل˘هألا ضضر˘ع ي˘جر˘ت˘لا
يف يداملا لبا˘ق˘م˘لا د˘يد˘ضست ي˘ف ة˘ل˘طا˘م˘م˘لا بب˘ضسب ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

يدا˘ن˘لا ل˘ضصاو˘ت˘يو ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘ضسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضص
ضشنولا يدمح دو˘م˘ح˘م ير˘ضصم˘لا ع˘فاد˘م˘لا ع˘م يدو˘ع˘ضسلا ي˘ل˘هألا

ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح كلا˘˘مز˘˘لا بعل
.يدوعضسلا يدانلا فوفضص ميعدتل ،ةيوتضشلا تلاقتنلا

ديلو.ف

اهرمأ مسحت مل يدوعسلا يلهفا ةرادإ
 يرمعلب ةقفص نم دعب

يلودلا يرئازجلا يلودلا عفادملا عم ،يدوعضسلا يلهألا يدانلا ةرادإا تاضضوافم تادجتضسم نع ةيفحضص ريراقت تفضشك
،ةيوتضشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ هعم دقاعتلا لجأا نم ،يضسنرفلا نويل يدان فوفضص يف فرتحملا ،يرمعلب نيدلا لامج
لامج نأاب ،““رتيوت““ ةريضصقلا تانيودتلا عقومب يضصخضشلا هباضسح ربع ،يرمنلا دمحم يدوعضسلا يضضايرلا يمÓعإلا ركذو
عضضو يف تلاز ام اهدرو ،ةينلا اهيدل له ةرادإلا نم رضسفتضساو هليكو داع لب ،يلهألا ةرادإل هتبغر لضصوأا دق يرمعلب
ةقفضص يف نويل ىلإا اهجتم ،ةيضضاملا ةيفيضصلا تلاقتنلا ةرتف يف ،بابضشلا فوفضص نع لحر دق يرمعلب ناكو ،ريكفتلا
يف طقف نيتارابم يف ىوضس ،نويل عم يرمعلب كراضشي مل نيح يف ،بابضشلا ةرادإا عم تامزألا نم ةلضسلضس دعب ،رح لاقتنا
ةبغر ىلإا تراضشأا دق ريراقت تناكو ،ىرخأا تايرابم9 يف ءلدبلا ةكدل اضسيبح يقب امنيب ،ليدبك يضسنرفلا يرودلا
دقع قيوضست لÓخ نم ،يلهألاب بناجألا ةمئاق يف تارييغت ءارجإا يف ،ضشتيفيوليم نادÓف ،يلهأÓل ينفلا ريدملا
،ةيلاملا ةءافكلا ةنجل رارق راظتنا يف يلهألا لازي ل نيح يف ،اميل ضساكول يليزاربلاو نيرام وكرام يناملألا ،يئانثلا
نيح يف ،يراجلا يفناج يف تادقاعتلا ءارجإا مهل حيتت يتلا ةيلاملا ةءافكلا ةداهضشل ةقحتضسملا ةيدنألا ددحتضس يتلا

.ءاتضشلا وتاكريم نم ةداهضشلا ىلع ةلضصاحلا ريغ ةيدنألا نامرح متي
ديلو.ف
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وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلم نضضتحي

نم23 رود˘لا با˘يإا ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ر˘ضصع
لبقتضسي ثيح ،““فاكلا““ ضساك ةضسفانم
ن˘م ه˘ف˘ي˘ضض ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف
نوكيضسو ،كردلا دا˘ح˘تا يدا˘ن ر˘ج˘ي˘ن˘لا

ءاقل لوأا بعلل ازهاج يرانكلا قيرف
يف مضسوملا اذه ةيراقلا ةضسفانملا نم
،راضصتنلا قي˘ق˘ح˘ت ل˘مأا ىل˘ع ،ه˘ناد˘ي˘م
ةجيتنب داع دق يرانكلا قيرف ناكو
،باهذلا ةارابم يف رجينلا نم ةعئار

–2 ةجيتنب نورمح ءاقفر زاف ثيح

مويلا ةارابم نم لعجي يذلا رمألا،1
ةارابم نوكتضس امك اذه ،لوانتملا يف
بردملل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب اد˘ج ة˘ضصا˘خ مو˘ي˘لا

ر˘خآا نو˘ك˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا يد˘˘يزو˘˘ب ف˘˘ضسو˘˘ي
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا ه˘˘˘ل ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
ىل˘ع يد˘يزو˘ب لو˘ع˘ي ثي˘ح ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
،ناديملا قوف ةرادإÓل در رخآا ءاطعإا

بيردت نم هتلاقإا رارق راثأا يذلا وهو
ه˘نأاو ة˘ضصا˘خ ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك لد˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ذ˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ق˘˘ق˘˘ح
لو ةر˘ه˘ضس تما˘˘قأا د˘˘قو اذ˘˘ه ،ه˘˘ئ˘˘ي˘˘ج˘˘م
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا ضسمأا

ف˘˘ضسو˘˘ي برد˘˘م˘˘لا فر˘˘˘ضش ىل˘˘˘ع Ó˘˘˘ف˘˘˘ح

ءاقل بقع هليحر دكأات مغر يديزوب
،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا كرد˘لا دا˘ح˘تا ما˘ما مو˘ي˘لا
قيرفلا ةماقإا رقمب ميقأا يذلا لفحلا
لÓم فيرضش ضسيئرلا هرضضح يلئابقلا

ف˘˘ضسو˘˘ي برد˘˘م˘˘˘لاو نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
نأا رمألا يف بيرغلا ىقبيو ،يديزوب
يديزوب تمرك دق ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ةرادإلا

م˘غر ه˘ب˘ضصن˘م ن˘˘م ه˘˘ت˘˘لا˘˘قإا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
،ارخؤوم ةققحملا ةيبا˘ج˘يلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ق˘ير˘ف برد˘م˘ب تل˘ضصتا يرا˘ن˘ك˘لا ةرادإا
ضسي˘ن˘يد˘ب ق˘با˘ضسلا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘˘ضش

هعم تق˘ف˘تاو ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت˘ل نا˘فل
لوازي لازيل يديزوب ناك تقو يف
دعوم ىلع نافل نوكيضس ثيح ،هماهم
ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ىلإا ءي˘ج˘م˘لا ع˘م
.هماهم ةرضشابمل يراجلا عوبضسألا

نيبع’ ةعبرأا نم قيرفلا مرحت انوروك
مويلا ةارابم يف

اددجم لئابقلا ةبيبضش قيرف ضضرعت
،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘ضصإلا ة˘˘مزأل
دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ضشع كلذو
با˘يإا ي˘ف ،ير˘ج˘ي˘ن˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

ةيلاردفنوك˘لا ضسأا˘ك ن˘م23 ـلا رود˘˘˘لا
تيب ن˘م ردا˘ضصم تف˘ضشكو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ن˘˘ع ف˘˘ضشك˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن نأا˘˘˘ب يرا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لا

ا˘ه˘˘ل ع˘˘ضضخ ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ةباضصإا تتبثأا ،لئابقلا ةبيبضش وبعل

ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل ة˘˘˘ع˘˘˘برأا
نأا˘ب تد˘كأا ردا˘ضصم˘˘لا تاذ ،د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
م˘ي˘ضسنو ،ة˘لز˘ن ا˘˘ضسي˘˘ن˘˘ي˘˘ضسا˘˘م ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا

ة˘فا˘ضضإا ،نور˘م˘ح ي˘قزرو ،ضشاد˘ي˘ك˘ي˘˘م
ة˘با˘ضصإÓ˘ل او˘ضضر˘ع˘ت ،مور˘˘ك د˘˘م˘˘حأا ىلإا

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ن˘˘ع م˘˘ه˘˘لز˘˘ع م˘˘˘تو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك˘˘˘ب
لوكوتوربلل مهعاضضخإا عم ،نيبعÓلا
يدا˘˘ن˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘تو ،دا˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘ح ة˘˘مزأل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ضسأا˘ك˘ب ه˘تا˘˘كرا˘˘ضشم لÓ˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
رث˘كأا بي˘ضصأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘لا

.انوروك ضسوريفب نيبعل6 نم

يديزوب ةلاقإا تمت باسس’ا هذهل
هل عفسشت مل ةديجلا هجئاتنو

ف˘ضسو˘ي برد˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘قإا رار˘˘ق ىق˘˘ب˘˘يو
نأاو ة˘ضصا˘خ ،لد˘ج˘لا ع˘˘ن˘˘ضصي يد˘˘يزو˘˘ب
يذلا رمألا ،هحلاضص يف تناك جئاتنلا

ةرك˘لا ي˘ع˘با˘ت˘مو ق˘ير˘ف˘لا را˘ضصنأا ل˘ع˘ج
ةيقي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘ضسلا ن˘ع نور˘ضسف˘ت˘ضسي
بضسح˘˘˘بو ،ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘قإا ءارو تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نإاف ،قير˘ف˘لا تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘ضصم
ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا برد˘˘م ة˘˘لا˘˘قا بب˘˘˘ضس
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ضضفر ىلإا دو˘˘ع˘˘ي ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا

،قيرفلا زئاكر نم نيبعÓلا نم ددع
،ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘غر˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا

اوناك مهنأاب رداضصملا تاذ تفضشك ثيح
مهنأا ول يديزوب عم لمعلا نوضضفريضس
ة˘ضصا˘خ ،ه˘ماد˘ق˘ت˘ضسا ل˘˘ب˘˘ق اور˘˘ي˘˘ضشت˘˘ضسا

مهنأا امب هلمع ةقيرط نوفرعي مهنأاو
بردملا داك امك ،هعم لمعلا مهل قبضس
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘ضست˘˘˘˘ي نأا يد˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ب
ف˘لودور ي˘ضسنر˘ف˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘ضضح˘م˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا رذ˘ح يذ˘لا ،ي˘˘نر˘˘ي˘˘فود
ادد˘ه˘مو يد˘يزو˘˘ب ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘م
نيبعÓلا نأاب دكأا ثيح ،ةلاقتضسلاب
اقحل ةيندبلا ةيحانلا نم نوناعيضس

ءار˘˘جإا˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘ك˘˘˘ي نا˘˘˘ك برد˘˘˘م˘˘˘لا نل
،طقف ةفيفخ تان˘ير˘م˘تو تار˘ي˘ضضح˘ت
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت ع˘˘م برد˘˘ت˘˘لا ىلإا نو˘˘ئ˘˘ج˘˘ل˘˘˘ي
،مهتقايل نم رثكأا ني˘ضسح˘ت˘ل˘ل ف˘يدر˘لا

ة˘ب˘ي˘ب˘ضشلا نأا˘ب ردا˘ضصم˘˘لا تاذ تفا˘˘ضضأاو
ةر˘ي˘خألا ا˘ه˘تاءا˘ق˘ل ي˘˘ف ا˘˘هزو˘˘ف م˘˘غرو
يف نوكتضس اهنأا لإا ،اهراضسم حيحضصتو
ة˘يو˘ق ة˘يد˘نأا ته˘جاو لا˘ح ي˘ف ة˘طرو
ىلع مضسوملا اذه ةيلاحلا ةلوطبلا يف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘مو قا˘˘˘فو˘˘˘لا رار˘˘˘غ
ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘ضشو
بردم مادقتضسا ررقتو ناوألا قبتضست

.ديدج

ة˘ي˘فو لوألا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب تي˘˘ق˘˘ب
درجمب نيبردملاب ة˘ي˘ح˘ضضت˘لا ق˘ط˘ن˘م˘ل
6 ـب ةيحضضتلا ليلدب ،تارثعتلا يلاوت
،طق˘ف تلو˘ج6 ي˘ضضم د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت
ىلخت يذلا ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا˘ب ة˘ياد˘ب˘لاو

،ةلوطبلا قÓطنا لبق ينيلوكيضشت نع
ر˘بو˘ضسلا ءا˘ق˘ل ةرا˘ضسخ بق˘ع ط˘ب˘ضضلا˘˘بو
يب˘ل˘ضسلا ه˘ل˘ع˘ف درو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ما˘مأا

ة˘˘˘ضصن˘˘˘م˘˘˘˘لا ىلإا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضصلا ضضفر ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضست ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ضشلا
دا˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘ضسلا م˘˘˘ت د˘˘˘قو ،تا˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

تراضس اميف ،يجورف بردملا تامدخب
رييغت يناث ثادحإا وحن لئابقلا ةبيبضش
نع يلختلا دعبف ،ةينفلا ةضضراعلا يف

فضسوي نإاف ،ينافلزلا يضسنوتلا تامدخ
ل˘ظ ي˘ف ر˘ي˘ضصم˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ق˘˘ل يد˘˘يزو˘˘ب
نافل يضسنرفلا عم ةيراجلا تاضضوافملا
˘مدا˘ق˘لا برد˘م˘لا ا˘ي˘م˘ضسر نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا
ةلاقإا ةرقم مجن لضضف اميف ،““يرانكلل““
4 ي˘ضضم د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ضشا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م بر˘˘ج˘˘م˘˘لا

د˘ب˘ع ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘ف ه˘ف˘ل˘خ د˘قو ،تلو˘ج
يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ضشر˘˘˘ط˘˘˘ل م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
عضضولا ببضسب ةرارغوب بردملا لاقتضسا
ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ه˘ب ر˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا بع˘˘ضصلا

ةيعضضو ةيوضست نع رخأاتلا اذكو ايلام
قحتلا امك ،ددجلاو ىمادقلا نيبعÓلا
عم هماه˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب بكر˘لا˘ب يوا˘ن˘ك˘ل
ةرا˘˘˘˘ضسخ˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘˘ع ياد ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسح ر˘˘˘˘˘ضصن
قا˘فو ما˘مأا را˘يد˘لا ر˘ق˘ع ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا
يدانلل ةبعضصلا ةيعضضولا اذكو ،فيطضس

طاقن3 ديضصرب ةريخألا بتارملا يف
يف ن˘ي˘برد˘م˘لا ة˘لا˘قا ة˘ل˘ك˘ضشم نإا ،ط˘ق˘ف
ةرهاظ تحبضصأا ،ةيرئازجلا مدقلا ةرك

ا˘ه˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ىر˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘ضصو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ينفلا رارقتضسلا ىوتضسم ىلع ةيدنألا

ي˘ضضا˘ير˘لا عرا˘ضشلا لءا˘˘ضست˘˘يو ،يرادإلاو
نم مت يتلا ريياعملا نع ددضصلا اذه يف

،مهرايتخاو نيبردملا بادتنا اهلÓخ
يرادإا ط˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘ضشك˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ىو˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ضضاو ة˘˘يؤور ماد˘˘ع˘˘ناو

نا˘ك اذإاو ،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘˘خ
ددحت يتلا يه جئاتنلا نأا وه قطنملا

ةد˘عا˘ق˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه نإا˘˘ف ،برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضصم
Ó˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘م تضسي˘˘ل
تعفضش قيرفلا ءادأا لو ةينقتلا جئاتنلا

اوعفد وأا اوليقأا نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضع˘ب˘ل
بردم رارغ ىل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘ضسا م˘يد˘ق˘ت˘ل
مامأاو .يديزوب فضسوي لئابقلا ةبيبضش

مل نإا نوعب˘ت˘ت˘م˘لا لءا˘ضست˘ي ع˘ضضو˘لا اذ˘ه
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل د˘˘ع˘˘ب تقو˘˘˘لا ن˘˘˘ح˘˘˘ي
لجأا نم لخدتلاب رئازجلاب ةيضضايرلا

مدخي ل يذلا فيزنلا اذهل دح عضضو
نل لاو˘˘˘˘حلا ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ح يأا˘˘˘˘ب قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
يأا حا˘ج˘ن طور˘ضش ن˘م طر˘ضش رار˘˘ق˘˘ت˘˘ضسلا

تاونضس يف   ،مدقلا ةرك ريوطتل عورضشم
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘ك˘ت م˘ل ة˘ق˘با˘ضس
ن˘ي˘تزا˘جإا ن˘م ر˘ث˘كأا ح˘ن˘م˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ءارجإلا اذه .قير˘ف ل˘ك˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘ب˘يرد˘ت
دم˘لا ما˘مأا د˘م˘ضصي م˘لو Ó˘يو˘ط ر˘م˘ع˘ي م˘ل
ع˘ج˘ضش ع˘ضضو˘لا اذ˘˘ه ،تلا˘˘قإÓ˘˘ل فرا˘˘ج˘˘لا

ن˘ي˘ب ““لاو˘ج˘ت˘لا““ ىل˘ع ن˘ي˘برد˘م˘لا ضضع˘˘ب
نولضضف˘ي ن˘ير˘خآا ضسك˘ع ىل˘ع ،ة˘يد˘نألا
ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ل˘˘م˘˘ع نود ا˘˘يدارإا ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘عإا

يأا ضضيو˘ع˘ت˘ل ة˘ضصر˘˘ف ىندأا ن˘˘ي˘˘ضصبر˘˘ت˘˘م
يف ةيبلضس جئاتن هقيرف لجضسي بردم
ءا˘ضسؤور ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘م ىلوألا تلو˘˘ج˘˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘ب م˘˘ل˘˘ع ىل˘˘ع م˘˘هرود˘˘ب يداو˘˘ن˘˘لا
نو˘˘˘عر˘˘˘ضشيو ل˘˘˘م˘˘˘˘ع نود ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لا برد˘م˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘لا
رار˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘مÓ˘˘˘عإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ىت˘˘˘ح لا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ضس
ه˘˘˘تا˘˘˘ه ،ن˘˘˘ي˘˘˘ضصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا بضسح .ةرادإلا
ةد˘ح ر˘ث˘كأا دا˘ع˘بأا ذ˘˘خأا˘˘ت د˘˘ق ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
طا˘ضسوأا ي˘ف ةد˘˘ئا˘˘ضسلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
بردملا نولعجي نيذلا يداونلا ءاضسؤور

بضضغ ىدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ““ءاد˘˘˘˘ف ضشب˘˘˘˘ك““
 .ةضسائرلا يف ىقبيو راضصنألا
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ةنيط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ضشي˘ع˘ي
ذ˘ن˘م ه˘م˘سساو˘م أاو˘سسأا ن˘˘م اد˘˘حاو
يرودلاب فارتحلا ماظن دامتعا
جئاتنلا ةر˘ث˘ك بب˘سسب ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ةدر راهظإا نع هزجعو ،ةيبلسسلا

تلوج5 يف ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘ع˘ف
با˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ،ى˘˘˘˘لوألا
يرادإلا ديعسصلا ىلع رارقتسسلا
يسضايرلا ريدم˘لا با˘ح˘سسنا د˘ع˘ب
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ك ،جو˘˘ج˘˘م
ىلإا ،رابآلا ةرادإا ضسلجمب تعفد
برقأا يف هل ةفيلخ نع ثحبلا

بجو˘ت˘ي ا˘م ن˘˘كل ،ن˘˘كم˘˘م تقو
ة˘ف˘ي˘ل˘خ حا˘ج˘ن نأا ه˘ي˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا

ل˘ك ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م جو˘˘ج˘˘م
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ،تا˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا
ي˘ف ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘سشف بب˘˘سس
يني˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا

،تايحÓسصلا ضصيلقت ىلإا عجار
ي˘سسا˘ح ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو
ي˘ف Ó˘ع˘ل ف˘ت˘ه كلذ˘ل ،دو˘ع˘˘سسم
زازب نيسساي ،نييسضاملا نيمويلا

جو˘ج˘م ة˘فÓ˘خ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضضر˘˘عو
تاي˘حÓ˘سص ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ق˘فاوو
ضسيئر رسصو ،رييسستلا يف ةعسساو
ىلع Ó˘ع˘ل د˘يز˘ي ةرادإلا ضسل˘ج˘م

لÓ˘خ جو˘ج˘م ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت

نأا رابتعا ىلع ،يلاحلا عوبسسألا

نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘ت

ديمعلا تيب لخاد ةمزألا ليطي

.بابسشلا مدخي ل ام وهو رثكأا

جاجحلا فيضس رهضشي ينارمع

رخآا» تملع ،لسصفنم قايسس يفو

،ةسصاخلا اهرداسصم نم «ةعاسس

داعبتسسا ررق ينارمع بردملا نأا

نم ةيئاهن ةفسصب رسصانعلا ضضعب
تايرابم نم ىقبت امل هتاباسسح
م˘ه˘ح˘ن˘م ثي˘ح ،با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م
،ةيسضاملا تايرابملا يف ةسصرفلا

،م˘هاو˘ت˘سسم ة˘يدود˘ح˘م˘ب ع˘ن˘ت˘قاو
ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل كلذ˘˘ل
تد˘كأاو ،ة˘مدا˘ق˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘ف ى˘ناو˘ت˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأا ا˘˘نردا˘˘سصم
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست
ام بسسحو هنأل ،ءاتسشلا وتاكريم

عم   مهءاقب نإاف ،هيبرقمل هدكأا
كلذ˘ل ،ه˘ل ى˘ن˘ع˘م ل ،ةرو˘سضخ˘لا

فعاسضت نأا رسصانعلا ضضعب ىلع
،ةمداقلا ةرتفلا يف دوهجلا نم
ةل˘حر˘م ي˘ف ح˘ير˘سست˘لا ىدا˘ف˘ت˘ت˘ل
.ةدوعلا

نع لوؤوضسملا تضسل» :ينارمع
«تامادقتضسإلا

ريراقتلا ،ينارمع رداقلا دبع ىفن
هفارسشإا لوح ارخؤوم تجار يتلا

،تا˘ماد˘ق˘ت˘سسإلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ناك نيب˘عÓ˘لا بل˘ج نا˘ب اد˘كؤو˘م
،ةكلاملا ةكرسشلا ةسسايسس بسسح
،عيمجلل حسضوأا نأا بجي » :لاقو
ناديملا يف يلمعو بردم يننأاب
يتلا ءامسسأÓل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ط˘ق˘ف
،يسضام˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ب˘ل˘ج
ق˘فو ا˘ه˘ماد˘ق˘ت˘سسا˘ب ا˘ن˘˘م˘˘ق د˘˘ق˘˘ف
ا˘ن˘ل ا˘هر˘˘فو ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
م˘ه˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف نو˘لوؤو˘سسم˘˘لا
،نيوكتلا زكرم ءانب يف نوبغري
نيبعل عم دقاعتلا اوبلط كلذل
ثي˘ح ،ه˘ب ا˘ن˘م˘ق ا˘م و˘هو ،نا˘˘ب˘˘سش
وتاكريملا يف انتاجا˘ي˘ت˘حا ا˘ندد˘ح
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘فو ،ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.«ةروسضخلل ةيسضايرلا ةكرسشلا

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج
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قاور لـــضضفأا يـــف زازـــب
«يضسايضسلا» ـل يضضايرلا ريدملا بضصنم يلوتل
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دادزول˘ب با˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت نو˘كت˘سس
يدان ةاقÓمل دعوم ىلع ،دغ لاوز
ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘كلا ا˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ
رود˘˘لا با˘˘يإا را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘˘بور˘˘˘ي˘˘˘ن
لاطبأا ةطبار نم يناثلا يديهمتلا
رئازجلا لثمم ةثعب تناكو ،ايقيرفإا
ةليل تلح دق ةيراقلا ةسسفانملا يف

لابسشأا ىلع ةقاسش ةلحر يف دحألا
ديكأاتل نوعسسي نيذلا امود بردملا
باهذلا يف ققحملا ضضيرعلا زوفلا
ثي˘ح ،در نود ة˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘سساد˘˘سسب
ضسفانم مامأا ةلهسس مهتمهم نوكتسس
عا˘˘ط˘˘ت˘˘قل تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا دود˘˘ح˘˘˘م
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود لو˘خد ةر˘ي˘سشأا˘˘ت

،ءارمسسلا ةراقلاب تاسسفانملا ىلغأل
يف مسصخلا ط˘ب˘خ˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

ىل˘ع ة˘سصا˘خ ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م ة˘ماود

يدا˘ن˘لا د˘ه˘سشيو ،ي˘لا˘م˘لا د˘ي˘ع˘سصلا

ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كلا

لبق ي˘لا˘م˘لاو يرادإلا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا

ن˘سش ثي˘ح ،»ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا» ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م

ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘بار˘˘سضإا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

وهو ،ةق˘لا˘ع˘لا ةيلام˘لا مهتاقحتسسمب

نم رثكأا ل˘ه˘سسي˘سس يذ˘لا ل˘كسشم˘لا

،امود كنارف بردملا لابسشأا ةمهم

ي˘˘ف فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ود˘˘ب˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

مهلهأات مي˘سسر˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ح˘لا˘سص

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود ى˘˘˘لإا

ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ا˘ه˘ت˘عر˘ق بح˘˘سست˘˘سس

تسضاخ كلذ ىلإا ،ةرهاقلاب لبقملا

نينثلا ضسمأا ةيدادزولبلا ةليكسشتلا

لو˘سصو د˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت ة˘˘سصح لوأا

جمرب ثيح ،ضسمأا لوأا ةيسسمأا قيرفلا

ة˘ي˘ئا˘خر˘ت˘سسا ة˘سصح ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

دعب قاهرإلا نم ضصلختلل نيبعÓل

ن˘م او˘ج ا˘˘هو˘˘سضق تا˘˘عا˘˘سس ع˘˘ب˘˘سس

ضضوخيسس امك ،يبورين ىلإا رئازجلا

نم ةيادب مويلا دويعسس ريمأا ءاقفر

تيقوت وهو لاوز ةدحاولا ةعاسسلا

لبق ةيبيردت ةسصح رخآا ،ةهجاوملا

وياين» بعلمب ادغ ايهام روغ ةاقÓم

.»يلودلا

تÓباقم بعÓمو تيقأومو خيرأوت نع ،ةفرتحملأ ةركلأ ةطبأر تفضشك
،ديدجلأ مضسوملل لّوألأ ينطولأ مضسقلأ ةلوطب رمع نم ةعباضسلأ ةلوجلأ

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ل˘ق˘ن ع˘م ،ما˘ّيأأ ة˘ثÓ˘ث ي˘ف ة˘لو˘ج˘لأ هذ˘˘ه تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م بع˘˘ل˘˘ُت˘˘ضسو
ةلوجلأ هذه حرتقتو  ،رضشابملأ ىلع تأءاقل ةّتضسِل يرئأزجلأ يمومعلأ

قيرف فيضضلأو رئأزجلأ ةيدولوم ءاقل اهزربأأ ،ةمقلأ يف تÓباقم ةّدع
،فيطضس قافو دئأّرلأو جربلأ يلهأأ نيب باضضهلأ ةّمقو ،نأرهو ةيدولوم
ةهجأوم نع Óضضف ،ةمضصاعلأ داحتأ فيضضلأو لئابقلأ ةبيبضش «وكيضسÓك»و
 .دأدزولب بابضشو ودأراب كيتيلتأأ

ê.fé«Ö
 :تÓباقملأ لودج يلياميفو

1202: يفناج نم8 ةعمجلأ

 ةزفلتم ةلباقم (03.41 :اضس) ةليلم نيع.أأ – ةنيطنضسق.سش

(03.41 :اضس) ةرواضسلأ.سش – ةدكيكضس.سش

 ةزفلتم ةلباقم (03.41 :اضس) فلضشلأ.ج – يأد نيضسح.ن

1202: يفناج نم9 تبضسلأ

(00.41 :اضس) ناضسملت.و – ةيدملأ.أأ

 ةزفلتم ةلباقم (03.41 :اضس) فيطضس.و – جربلأ.أأ

 ةزفلتم ةلباقم (03.41 :اضس) ةركضسب.أ – نأزيلغ.سس

(00.51 :اضس) ةرقم.ن – سسابعلب يديضس.أ

1202 يفناج نم11 نينثإلأ

(00.41 :اضس) دأدزولب.سش – ودأرابلأ.ن

ةزفلتم ةلباقم (03.41 :اضس) ةمضصاعلأ.أ – لئابقلأ.سش

 ةزفلتم ةلباقم (00.51 :اضس) نأرهو.م – رئأزجلأ.م

 ةقاضش ةلحر دعب يبورين لضصو قيرفلأ /دأدزولب بابضش

 ءاغلإلاب ةددهم ينيكلا ايهام روغ ةارابم

 لوألأ فرتحملأ نم ةعباضسلأ ةلوجلأ

ىلع ةلوقنم تاهجاوم تضس
 يمومعلا نويزفلتلا

جوجم ـل افلخ /ةنيطنضسق بابضش

راـــــهضشإأ

ANEP/2023004584 Akher Saa le 05/01/2021-95214

يركز نب ليقي كمضض
يرئأزجلأ ةمجاهم نم ةليلق مايأأ دعب كلذو ،يركز نب نيدلأ رون هبردم ،كمضض لاقأأ
ةيأدب ذنم ميكحتلأ ىوتضسم نم ديدضشلأ هءايتضسإأ ىدبأأ دق يركز نب ناكو ،ميكحتلل
ةأرابم ةرأدأأ يذلأ ،ريضضخلأ يكرت يوعضسلأ مكحلأ نع ةداح ةجهلب ثدحتو ،يرودلأ
، كمضض يبعÓب هتعانق مدع نع بردملأ ربع امك ، حتفلأ مامأأ ةقباضسلأ قيرفلأ

فوفضص ميعدت لجأأ نم ةيوتضشلأ تلاقتنلأ يف كرحتلاب ةرأدإلأ بلاطو
با˘ضسح ر˘ب˘ع ير˘كز ن˘ب ة˘لا˘قإأ ،ن˘ي˘ن˘˘ثإلأ سسمأأ كم˘˘ضض ن˘˘ل˘˘عأأو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
،بردملأ هيف ركضش ويديف قفرأأ ثيح ،رتيوت عقومب يمضسرلأ يدانلأ

مضسوملأ فضصتنم يف كمضض بيردت ةمهم ىلوت دق يركز نب ناكو
نم ابيرق ناك نأأ دعب ،نيفرتحملأ يرود يف ءاقبلل هداقو ،يضضاملأ

Q.´.ةريخألأ ةلوجلأ ىتح طوبهلأ
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°03ةبانع

°03 ةدكيكصس

°23شسإرهأإ قوصس

°13ةملاق

ربع اهلاصسرإإ ىجري ةعاصس رخآإ ةديرج يف مكتانÓعإإ رصشنلو ،دÓبلإ هب رمت يذلإ يحصصلإ رجحلإ ببصسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللإ ديربلإ
        ريدقتلإ و مإرتحلإ قئاف انم إولبقت

ريرحتلإ ةصسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلإ
:رهظلإ
:رصصعلإ
:برغملإ
:ءاصشعلإ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه2441ىلوألا ىدامج12 ـل قفاوملا -4816 ددعلا1202 يفناج50 ءاثÓثلا

95:50

22:21

55:41

71:71

04:81

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ooderoOىلع ًايجيورت ًاضرع قلطت  ooderoO amiD

اهنئابزooderoO قفإرت
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لإ إذ˘˘˘ه ة˘˘˘˘يإد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
قلطتو1202 د˘يد˘˘ج˘˘لإ

إًد˘يد˘ج ا˘ًي˘ج˘يور˘˘ت ا˘˘ًصضر˘˘ع
ooderoO amiD .ىلع

بإرتلإ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ر˘فو˘ت˘م
ةك˘ب˘صش لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘طو˘لإ

،ooderoOتاعيبم
شضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لإ إذ˘˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صسي
نئابزل ديدجلإ يجيورتلإ

ooderoO amiD

دد˘˘ج˘˘لإ ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ)
(ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لإ ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لإو
ن˘˘˘م ا˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلإ
ةفاصضإلاب تنرتنإ ةدصصرأإ
ىلإإ ي˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لإ جو˘˘لو˘˘لإ ىلإإ
.ةيمقرلإ تامدخلإ نم ديدعلإ

ةيناجم تاكإرت˘صشإ ىل˘ع نو˘بز˘لإ ل˘صصح˘ت˘ي،amiD يفإزجلإ ديصصرلل ديدج˘ت وأإ ءا˘ن˘ت˘قإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ك˘ل

 :نع ةوÓعassardaMi وXILFANA وKIZANA تامدخل
اميد0021شضرع ىلع تنرتنإإ ديصصر يتكوإ اغيج01 -
0053 اميدو0002 اميد يصضرع ىلع تنرتنإإ ديصصر يتكوإ اغيج04 -

ةرا˘˘يز وأإ035#*زمرلإ ل˘ي˘ك˘صشت ىو˘صس نو˘بز˘لإ ىل˘ع ا˘م ،ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لإ تنر˘ت˘نإلإ ةد˘صصرأإ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
ديدجت وأإ ءانتقإ خ˘يرا˘ت ن˘م ءإد˘ت˘بإ ة˘ح˘لا˘صص ة˘ي˘ج˘يور˘ت˘لإ ا˘يإز˘م˘لإ هذ˘هzd.ooderoo.foohcعقوملإ
.اميد يفإزجلإ ديصصرلإ

ةفصصب1202 ديدجلإ ماعلإ لابقتصسإ اهنئابزلooderoO  حمصست ،يجيورتلإ شضرعلإ إذه لÓخ نم
نم ةديرف ةعومجم مهل ريفوت ىلإإ ةفاصضإ كÓهتصسلإ يف  ةحإر رثكأإ مهحنم لÓخ نم كلذو ةزيمتم
.يهيفرتلإو يفاقثلإو يميلعتلإ ىوتحملإ ثيح نم ةيرثلإ ةيمقرلإ تامدخلإ

ديز ينب ةيدلبب ةديول ةيرق ونطأوم  صسمأأ مدقأأ
ةرايزب ماق يذلأ لقلأ ةرئأد صسيئر ةرايصس زاجتحاب
هنأأ ريغ ةي’ولاب لظلأ قطانم نم اهنوك مهتيرق
ىلع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘مرا˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘جو˘م˘ب ل˘بو˘ق
كرت ىلإأ ةرئأدلأ صسيئرب اعد امم ،ةيرزملأ مهعاصضوأأ
رقمل ةصصاخ لئا˘صسو˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لأو ة˘ير˘ق˘لا˘ب ه˘ترا˘ي˘صس
ناف ةعاصس رخأ ةديرجل تامولعم بصسح و،ةرئأدلأ

ديز ينبب ةديول ةيرق ىلأ لقنت لقلأ ةرئأد صسيئر
يف ناكصسلأ تابلطو ةقطنملأ عقأو ىلع عÓطÓل
أوفتلأ ناكصسلأ نأأ ريغ ،لظلأ قطانمب مامته’أ راطأ

تأونصسل مهل˘ها˘ج˘ت بب˘صسب بصضغ˘ب ه˘ترا˘ي˘صس لو˘ح
قفأرملأ طصسبأأ بايغل تÓ˘يو˘لأ نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘كر˘تو

ريبعتلأ نيلواحم ،اهنوجاتحي يتلأ تايرورصضلأو
ا˘ه˘نا˘كصسو ة˘ير˘ق˘لأ ل˘ها˘ج˘ت ن˘م م˘ها˘صضر مد˘ع ن˘ع
قيرطلاك ةايحلأ تايرورصض طبصسأ نم مهنامرحو
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ي˘ف˘ير˘˘لأ ن˘˘كصسلأو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ زا˘˘غو
ةرداغملأ ةرئأدلأ صسيئر ررقيل ،ةيعرصشلأ بلاطملأ

نكصسلأ فرط نم ترصصوح يتلأ هترايصس كرتو
اهب أولباق ةبخاصص ةي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘كر˘ح أو˘ن˘صش ن˘يذ˘لأ

.ةرئأدلأ صسيئر
،ة˘صصا˘خ ةرا˘ي˘صس ل˘ق˘ت˘صسأ ه˘نأ تا˘مو˘ل˘ع˘˘م تر˘˘كذو
هدر ةفرعمل لقلأ ةرئأد صسيئرب لاصصت’أ انلواحو
.انيلع رذعت هنكل ثدح امع

رانيدوب ةايح

ةي’وب ةريبكلأ نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
ةلمعلأ ريوزت فرتحي صصخصش فيقوت نم فيطصس
ماه غلبم زجح نع ةيلمعلأ ترفصسأأ ثيح ،ةينطولأ

قأروأأ نم ةلكصشم مي˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م90 ـب رد˘ق

عم جد0002 و جد0001 ةئف نم ةروزم ةيدقن

ميتنصس نويلم11 ـلأ ـب ردق يلام غلبم عاجرتصسأ
كلت حرط تايلمع تأدئاع نم نوكي نأأ حجري
قأروأÓ˘ل ه˘ع˘ي˘ب تأد˘ئا˘˘ع ن˘˘م ةروز˘˘م˘˘لأ قأروأ’أ
ةيطب˘صضلأ ا˘ه˘تر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ. ةروز˘م˘لأ ة˘يد˘ق˘ن˘لأ
بقع تءاجو ةريبكلأ نيع ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ
لوهجم صصخصش مايقب ديفت تامولعم لÓغتصسأ
ثيح ،قوصسلاب ةروزم ةيدقن قأروأأ حرطب ةيوهلأ

اياحصض اهÓخ مهوي ةيراجت تÓماعتب موقي ناك
ةقثو صضعبلأ ةجأذصس Óغتصسم ةميلصس هدوقن نأاب
ثاحبأأ قÓطإأ روف˘لأ ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ر˘خآ’أ صضع˘ب˘لأ

،ينعملأ تافصصأوم ديدحت نم تنكم تايرحتو

ثيح ،هلوأد˘ت نا˘كمو ه˘ت˘يو˘ه ن˘ع فر˘ع˘ت˘لأ م˘ت˘ي˘ل
نم يفأرتح’أ مهلخدت لصضفب نوققحملأ نكمت
ةيدقن قأروأأ هتزايحب صسبلت ةلاح يف هب عاقيإ’أ
’امكت˘صسإأ و. ةروز˘م ا˘ه˘نأأ ى˘لوأ’أ ة˘ل˘هو˘ل˘ل ود˘ب˘ت
نم دكأاتلأ مت ةربخلاب ةناعتصس’أ دعبو تايرحتلل

قأروأأ نم لكصشم ميتنصس نييÓم90 غلبم نأأ

صسفن لمحت جد0002 و جد0001 ةئف نم ةيدقن
غلبملأ ناك اميف، ةروزم تناك يلصسلصستلأ مقرلأ

نويلم11 نم ديزأاب ردقملأ ةلمعلأ نم يلاملأ
طاصشنلأ أذه تأدئاع نم ربتعيو اميلصس ميتنصس
يف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ،عور˘صشم˘لأ ر˘ي˘غ
،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسإأ دعب. ةيصضقلأ
دصض اي˘ئأز˘ج ا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ تد˘عأأ
ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ ليحأأ يذلأ هب هبتصشملأ

.هءأزج ىقلي يك
ر نميأ

فيطصس

ةينطولأ ةلمعلأ روزمب حيطي ةريبكلأ نيع نمأأ
ميتنسس نييÓم90 زجحيو

ةدكيكصس

لقلأ ةرئأد صسيئر ةرايسس نوزجتحي  نونطأوم

ةملاقب نوبركلأ ديسسكوأأ يداحأأ زاغ برسست ببسسب توملأ نم ةلئاع ذاقنإأ
صسمأأ لوأأ غابد مامح ةيوناثلأ ةدحولأ نم معدب ةينياصسحأأ نيعب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
نوبركلأ ديصسكوأأ يداحأأ زاغ برصست يف لثمت ثداح لجأ’ نيدموب يرأوه ةيدلب ىصسيع خيصشلأ نب يحب

نيرهصش نم مهرامعأأ حوأرتت ةدحأو ةلئاع نم صصاخصشأأ90 ةباصصإأ يف ببصست ام وه و ،ةرامعلأ ةنخدم نم

ةيرأوجلأ ةحصصلل ةيمومعلأ ةصسصسؤوملأ ىلإأ مهلقنو مهفاعصسإأ مت صسأأرلأ يف م’أأو نايثغ مهل ةنصس77 ىلإأ
نيدلأ زع.ل.فاعصسإ’أ ةرايصس ةطصسأوب ةينياصسحأأ نيع

ةيئابولإ ةلاحلإ نصسحت دعب

 فيطسسب لأزأأ نيع ىفسشتسسمب ةيحأرجلأ تايلمعلأ فانئتسسأ
ءأرجإأ فانئتصسأ نع صسمأأ موي ،فيطصسب لأزأأ نيع ةنيدمب يوÓعي فصسوي ىفصشتصسم ةرأدإأ تنلعأأ
نيذلأ ديفوكلأ ىصضرم نم ةرصسأ’أ ةيبلاغ روغصش و ةيئابولأ ةلاحلأ نصسحت دعب ةيحأرجلأ تايلمعلأ
ىفصشتصسملأ ةرأدإأ نإاف، اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و . ىفصشتصسملأ أورداغ و ءافصشلل أولثامت

يف ةجمربم تناك ةيحأرج تايلمع مهنيب نم و، يراجلأ عوبصسأ’أ ةليط ةيحأرج ةيلمع51 تجمرب دق
ناك يتلأ طغصضلأ ةلاح و ةيئابولأ ةيعصضولل أرظن اهئأرجإأ نم ةيبطلأ حلاصصملأ نكمتت مل و، قباصسلأ

صضفخنأ امنيب، ةلاح08 ةيناثلأ ةجوملأ لÓخ انوروك ىصضرم ددع زواجت ثيح، ىفصشتصسملأ اهصشيعي

ركذلاب ريدج. عوبصسأ’أ يف ةافو يتلاح ىلإأ ءابولأ ببصسب تايفولأ ددع عجأرت و ةلاح31 ىلإأ صسمأأ موي
تاباصصإ’أ ددع يف أريبك اعجأرت ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ تلجصس، فيطصس ةي’وب ةيبطلأ حلاصصملأ نأأ

0 ليجصست نع، ءابولأ دصصرو ةعباتمب ةفلكملأ ةيرأزولأ ةنجللأ تنلعأأ ثيح، ةيمويلأ انوروك صسوريفب

ر نميأ. نيصضاملأ نيمويلأ ةليط ةلاح

فيطصسب ةملعلإ

يداحأأ زاغب قانتخÓل أوسضرعت صصاخسشأأ30 نم ةلئاع ءÓجإأ
 نوبركلأ ديسسكأأ

ةلئاع ذاقنإأ نم صسمأأ حابصص ،فيطصس ةي’و قرصش ةملعلأ ةنيدمل ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تنكمت

ديصسكأأ يداحأأ تماصصلأ لتاقلأ زاغلل مهقاصشنتصسأ ءأرج قانتخÓل أوصضرعت، دأرفأأ30 نم ةنوكتم
دق و ،ةملعلأ ةيدلب قراصسلأ دأوب ملاصس  تأرامعب ةنئاكلأ مهتقصش لخأد ةنخدملأ نم ثعبنملأ، نوبركلأ
ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ةحلصصم ىلإأ مهلقن و، اياحصضلل ةمزÓلأ تافاعصسإ’أ ميدقت ذاقنإ’أ قرف تلوت
ر نميأ.مهترداغم لبق ةمزÓلأ تافاعصسإ’أ يقلتل ريثخلأ بورصص ىفصشتصسمب

وزو يزيت

ةسسأردلأ نم  نوعنمي «ناسضمر تيأ نيوخألأ» ةسسردم ذيمÓت ءايلوأأ
نصسولمأأ ةقطنمب ناصضمر تيأأ نيوخأ’أ ةيئأدتب’أ ةصسردملاب ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم تأرصشعلأ صسمأأ راهن نصش
نم مهئانبأأ عنم ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم قاطنلأ ةعصسأو ةيجاجتحأ ةكرح وزو يزيت ةي’و رأزيمث ةيدلبب
ميظنت ىلع أومدقأأ ، ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و. ةصسأردلأ دعاقمب قاحتل’أ

معطملأ بايغ اهنيب نم و صسردمتلل ةنصسحلأ فورظلأ بايغ نم مهئايتصسأ ببصسب ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه
ءاتصشلأ لصصف يف ةدرابلأ تابجولأ لوانت نورطصضي ذيمÓتلأ لعجي امم ةيوبرتلأ ةصسصسؤوملأ هذهب يصسردملأ

أودكأأ نيجتحملأ نإاف ةراصشإ’أ هيلإأ ردجت امك . يصسأردلأ مهدودرم ىلع ابلصس رثؤوي يذلأ رمأ’أ وه و
.  ذيمÓتلأ ةاناعمل دح عصضول يصسردم معطم زاجنإأ ةرورصض وه و مهبلطمب مهكصسمت

داعصس ليلخ

ةملاقب ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو8041 زجحو..
ىوتصسم ىلع ةصصخر نودب اهلقنو ةيلوحكلإ تابورصشملإ عيبو ،تاباصصعلإو ةيصصوصصللإ ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف

يتاعوبب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ قرفلإ دإرفأإ نكمت ،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ
ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب تءاج ةيلمعل .ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةدحو8041 زجح نم فوقصشوبو ةزومكوب،
ىلع ،اهب ةرجاتملإ دصصق ةيلوحكلإ تابورصشملإ لقنب موقت تابكرم دوجو اهدافم ينطولإ كردلإ دإرفأإ ىلإإ
اصشيتفت تابكرملإ ششيتفت دعب .ةهوبصشملإ تابكرملإ فيقوت اهلÓخ نم مت ةمكحم ططخ عصضو مت اهرثإإ

تابكرملإ ليوحت مت روفلإ ىلع ،اهنتم ىلع تناك ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلإ مت امكحم
.ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةدحو8041 زجح نع ترفصسأإ .قيقحتلإ ةلصصإومل قرفلإ بتاكم وحن نيينعملإو

نيدلإزع.ل

فيقوت نم، فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
تأردخملأ يجورم رطخأأ دعي امهدحأأ نيصصخصش
فرتحي رخآ’أ و ،فيطصس ةنيدمب «يمصشح» يحب
ةيلمعلأ تحمصس ثيح ،ةيلوحكلأ تابورصشملأ عيب

054 نم ديزأأ و جلاعملأ فيكلأ نم غلك2 زجح

ناتي˘ل˘م˘ع˘لأ .ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ةد˘حو
ةطرصشلل ةلقنت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ل˘ب˘ق ن˘م بر˘طأأ
ل˘صضف˘ب ا˘م˘ه’وأأ تءا˘جو ،ف˘ي˘ط˘صسب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لأ
دأرفأ ملع ىلإأ تدرو تامولعمل ديجلأ لÓغتصسإ’أ
جيورت تايلمع يف صصخصش طروتب ديفت ،ةقرفلأ
مت ن˘يأأ ،ف˘ي˘ط˘صسب «ي˘م˘صشح» ي˘ح˘ب تأرد˘خ˘م˘ل˘ل
نم ةيلوأأ ةيمك زجح عم هفيقوتو هل دصصرتلأ
يف هعول˘صضل د˘ي˘كأا˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك تأرد˘خ˘م˘لأ
لوصصحلأ دعب متيل ،مومصسلأ هذه جيورت اياصضق

ةبا˘ي˘ن˘لأ ن˘ع ردا˘صص ه˘ن˘كصسم صشي˘ت˘ف˘ت˘ب نذإأ ى˘ل˘ع

نم غ˘ل˘ك5.20 زجحب ح˘م˘صس يذ˘لأو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
تءاج ةيناثلأ ةيلمعلأ. (جلاعم فيك) تأردخملأ

ى˘لإأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ تدا˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو ة˘˘جر˘˘خ بق˘˘ع
ةبكرم فيقوت مت نيأأ ،ةنيدملل يلامصشلأ جرخملأ
نيبت ةينوناقلأ ةبقأرملل اهعاصضخإأ ىدل ةيراجت

تابورصشملأ نم ةدحو054 نم ديزأأ لقنت اهنأأ
صصخصشب قلع˘ت˘ي ر˘مأ’أ نأا˘ب ح˘صضت˘ي˘ل ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ
رو˘˘فو .ة˘˘صصخر نود رو˘˘م˘˘خ˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
تدعأأ ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ فلتخمل اهلامكتصسإأ
يفلاصسلأ دصض نييئأزج نيفلم ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ
ةيئاصضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب Ó˘ي˘حأأ ر˘كذ˘لأ
.ةصصتخملأ

ر نميأ

نيتلصصفنم نيتيلمع لÓخ

 فيكلأ نم غلك5.2 زجحي فيطسس نمأأ
 ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو054و


