
ةدم نوكت نأا ىنمتأا»
عباتأاشسو ةريشصق يبايغ
عاشضوألا نيلوؤوشسملا عم
«اـيموي دلــبلا يـــف
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34 ةيباختنلا ةماعلا اهتيعمج يف «فاكلا» تاباختنإا كرتعم لوخدل

انوروك دشض حيقلتلا ةيلمع ةيادب
دــــح ىـــشصقأاك يـــفناج ةـــياهن

«يزاتشسكإلا» سسولهم نم ةربتعم تايمك زجح مت امنيب

 نوكتت ةباشصعل دح عشضو
مهنيب نم سصاخششأا30 نم
ةنيطنشسقب ايئاشضق ناقوبشسم
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 حتفيشس ديدج لغشش بشصنم فلأا ةبارق

عرششي لجيجب ةرلب عنشصم
قوشسلا ديوزت يف ابيرق
 ءانبلا ديدحب ةيلودلا
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تعد يذلا ينطولا بارشضإلا ءادنل اوباجتشسا
ةباقنلا هيلإا

ةراجتلا ةيريدم وفظوم
نع نوبرشضي ةبانعب

يناثلا عوبشسألل لمعلا
WÉd™ U¢ 7

:نوبت ،يجÓعلا لوكوتربلا ةلشصاومل ايناملأا ىلإا هجوت

ةعاشس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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^  132
ةديدج ةباشصإا

،انوروك سسوريفب
تاــــيفو4

ءافشش ةلاح102 و

لاــــــفطألا  ^
ريغ لماوحلاو
ةيلمعب نيينعم
دشض ميعطتلا
انوروك سسوريف

عوبشسألا اذه لشصي «كينتوبشس» حاقل ةعاشس رخآا هيلإا تراششأا نأاو قبشس امك

هريشصم ىلع فرعتي يششطز
تاـباختنا يـف موـيلا
«اــفيفلا» سســـلجم

: تاباختنإلا نوناق ديدج نع فششكي يفرشش

تاكرششلا عنم»
ليومت نم

امهم تاباختنإلا
WÉd™ U¢ 2«اهتفشص تناك



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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نا˘كشسلأو ة˘ح˘˘شصلأ ةرأزو تف˘˘ششك
سسمأأ تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لأ حÓ˘˘˘شصإأو

ةباشصإأ132 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع،د˘˘حألأ
،دجتشسملأ انوروك سسوريفب ةديدج

كلذو .ةريخألأ ةعاشس42ـلأ لÓخ

ىلع مÓعإلاب فلكملأ هدكأأ امبشسح

د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘˘ج˘˘ل ىو˘˘ت˘˘شسم

ي˘ف د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

،رأرو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لأ ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصح عا˘˘˘ف˘˘˘ترأ د˘˘˘˘كأأ يذ˘˘˘˘لأ

يف.ةلاح441201 ىلإأ تاباشصإلأ

سسوريفلأ اياحشض ددع عفترأ نيح

ليجشست دعب ،ةافو ةلاح7082 ىلإأ

ةعاشس42ـلأ لÓخ ةديدج تايفو4

ةلاح102 تلثامت امنيب .ةريخألأ

لشصيل انوروك سسوريف نم ءافششلل

ةحئاجلأ ةيأدب ذنم نيفاعتملأ ددع

ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف

.ةلاح21296 ىلإأ يشضاملأ

¯ S°∏«º.±

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ سسي˘˘ئر د˘˘كأأ
د˘م˘ح˘م تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لأ
تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ نو˘˘نا˘˘ق نأأ ,ي˘˘فر˘˘شش
م˘ي˘عد˘ت» ل˘ب˘شس ن˘م˘شضي د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
و نطأوملأ نيب «ةقثلأ عاجرتشسأ
عم ةلباقم يف يفرشش لاقو .ةلودلأ
نوناق»: نأاب يرئأزجلأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ
كششوي يذلأ ديدج˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
ن˘م˘شضي ,ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ ى˘˘ل˘˘ع هدأد˘˘عإأ
راشسم ميعدتل لبشسلأ نم ديدعلأ
ن˘طأو˘م˘لأ ن˘ي˘ب «ة˘ق˘ث˘لأ عا˘جر˘ت˘شسأ

هذه نودب» هنأأ ىلأ اتفل ,ةلودلأو
ةلششاف نوكت ةمكوحلأ نإاف ةقثلأ

.«ة˘ن˘˘شسح ا˘˘يأو˘˘ن˘˘لأ تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
نوناقلأ هنمشضتي ام سصوشصخبو
يف دشسافلأ لاملأ ةبراحم لبشس نم
سسيئر دكأأ ,ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
دا˘شسف˘˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م» نأأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
,داشسفلأ مأأ ربتعي يذلأ يباختنلأ
ةرهاظ ة˘برا˘ح˘م را˘طأ ي˘ف جرد˘ن˘ي
ىلأ رظنلاب ,ةماع ةفشصب داشسفلأ

ةمكوحلأ ةيعرشش عبنم سسمي هنوك
راششأأ ,ددشصلأ أذه يفو .«دÓبلأ يف
د˘يد˘ج˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ نأأ ى˘لأ ي˘˘فر˘˘شش
ن˘ي˘ي˘شسا˘شسأأ ن˘يرو˘ح˘˘م ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي
ةيفا˘ف˘ششلأ دا˘م˘ت˘عأ» ي˘ف نÓ˘ث˘م˘ت˘ي
ريشضحت لحأرم عيمج يف ةماتلأ
ي˘ف أذ˘كو «ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ را˘˘شسم˘˘لأ
,«ةراكششلأ دشسافلأ لاملأ ةبراحم»
هنأاشش نم نوناقلأ نأأ ىلع أددششم
ي˘فو .«ة˘فآلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأ»
سسي˘˘ئر ف˘˘ششك ,ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘شس
ط˘بأو˘شضلأ ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأأ ة˘ط˘ل˘شسلأ
ديدجلأ نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف ة˘ن˘م˘شضت˘م˘لأ
ل تا˘كر˘ششلأ» نأأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
امهم تاباختنلأ ليوم˘ت ا˘ه˘ن˘كم˘ي

تأذ زر˘بأأ ا˘م˘ك .«ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘شص تنا˘˘ك
راطأ يف ةبقأرملأ» نأأ لوؤوشسملأ

ي˘ف ة˘ي˘نآأ نو˘كت˘شس نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه
عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م نأد˘ي˘م˘لأ
ةئيهلأ ام˘ي˘شسل ىر˘خلأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
افيشضم ,«داشسفلأ ةبراح˘م˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ
ةلقتشسملأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘شسلأ نأا˘ب
زا˘ه˘ج˘ب م˘عد˘ت˘ت˘شس» تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

.لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف «د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ن˘˘م˘˘قر سصو˘˘شصخ˘˘بو

مت» هنأاب يفرشش نلعأأ ,ةيباختنلأ

دتمي يجي˘تأر˘ت˘شسأ ج˘ما˘نر˘ب ع˘شضو

لقألأ ىلع تأونشس5 ىلأ4 نم

يف لثمتملأ فدهلأ غولب لجأأ نم

أر˘كذ˘م ,«ي˘نور˘ت˘كللأ تيو˘شصت˘لأ

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب

م˘ئأو˘ق˘لأ ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع ل˘ي˘ج˘شست˘لأ

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ .«ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

,ةيباخت˘نلأ ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لأ عو˘شضو˘م˘ب

لما˘كت» دو˘جو ى˘ل˘ع ي˘فر˘شش د˘كأأ

ةرأزوو ه˘ت˘ئ˘ي˘ه ن˘˘ي˘˘ب «ق˘˘ي˘˘شسن˘˘تو

ةيباختنلأ ةيقاطبلأ نأاششب ةيلخأدلأ

ةطلشسلأ سصاشصتخأ نم يه يتلأ

ىلأ دوعت يتلأ ةيندملأ ةقاطبلأو

و .«ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ سصا˘˘شصت˘˘خأ

يف ةكراششملأ نع فوزعلأ نأاششب

قلعتي رمألأ نأاب ربتعأ ,تاباختنلأ

نأأ ىلأ اتفل ,«ةيملاع ةيلاكششأ»ـب

ةرهاظ˘لأ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م

ىرخأأ اهأرت ا˘م˘ي˘ف «ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط أر˘مأأ»

نأاب Óئاق عباتو .«ام اعون ةقلقم»

ةقث˘لأ ىو˘ت˘شسم» سسكع˘ي فوز˘ع˘لأ

أزربم ,«نيموكحملأو ماكحلأ نيب

يطأرقميدلأ يعولأ ةيمنت» ةيمهأأ

يف ةكراششملأ ةرورشضب «نطأوملل

نم .ةيباختنلأ ديعأوملأ فلتخم

نم هنأأ ثدحتملأ دكأأ ,ىرخأأ ةهج

تاباختنÓل ةينطولأ ةطلشسلأ ماهم

ةيروتشسدلأ ةيطأرقميدلأ «قيمعت»

ىد˘˘ل ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لأ ي˘˘˘عو˘˘˘لأو

يعو˘لأ ىو˘ت˘شسم ع˘فرو ن˘طأو˘م˘لأ

ة˘˘كرا˘˘ششم سصو˘˘شصخ˘˘بو  .ه˘˘˘يد˘˘˘ل

دكأأ ,مداقلأ ناملربلأ يف بابششلأ

ل˘˘م˘˘ع˘˘ت» ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ نأأ ي˘˘˘فر˘˘˘شش

با˘˘ب˘˘ششلأ عا˘˘ن˘˘قإل ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘لأ ةرور˘˘˘شضب

لباقملاب زربأأ هنأأ ريغ ,«تاباختنلأ

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلأ بأز˘حألأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم

لاجملأ أذه يف يندملأ عمتجملأو

عم كيرششك» امهرود نم اقÓطنأ

ي˘˘عو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ

.«يطأرقميدلأ

 اماع مودت دق و يحشص زكرم فلآا8 نم رثكأا اهل زهجيشس

دح ىضصقأاك يفناج ةياهن انوروك دضض حيقلتلا ةيلمع ةيادب

اهعجارت لشصاوت ةيمويلا ةليشصحلا

ءافضش ةلاح102 و تايفو4 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا132

: تاباختنإلا نوناق ديدج نع فششكي يفرشش

«اهتفضص تناك امهم تاباختنإلا ليومت نم تاكرضشلا عنم»

حمشسي يمقر ماظن قÓطإا عم نمازتلاب
بشصانملل حششرتلاب عاطقلا يفظومل

ءاعبرألا موي نم ةيادب ايلعلا

ةقباضسم حتفت ةيبرتلا ةرازو

ايرادإا09 فيظوتل
ة˘ق˘با˘شسم ح˘ت˘ف ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو تن˘˘ل˘˘عأأ

.ايرأدإأ اب˘شصن˘م09ـل تأدا˘ه˘ششلأ سسا˘شسأأ ى˘ل˘ع ف˘ي˘˘ظو˘˘ت
بشصانمب قلعتي رمألأ نأأ اهروششنم يف ةرأزولأ تحشضوأأو

ابشصنم22و ،بشصنم3ـب للحم تاظوفحم نيمأأ يقئاثو

سسدنهمك بشصانم01و،يلآلأ مÓعإلأ يف ةلود سسدنهمك

81 حتف مت يرأدإأ فرشصتمك و.تايئاشصحإلأ يف ةلود

5 و ، تا˘ظو˘ف˘ح˘م ن˘ي˘مأأ ي˘ق˘ئا˘ثو بشصا˘ن˘م6و ،ابشصن˘م
سسد˘ن˘ه˘م د˘عا˘شسم˘ك د˘حأو بشصن˘مو ،م˘جر˘ت˘م˘ك بشصا˘ن˘م

دعاشسمك رخآأ بشصنمو ،يلآلأ مÓعإلأ يف1 ىوتشسم

دعاشسم بشصنم امأأ .تايئاشصحإلأ يف1 ىوتشسم سسدنهم

قحلمك بشصانم4و ،بشصانم9 هل سصشصخف فرشصتم

يف يماشس ينقت بشصانم7 ىلإأ ةفاشضإلاب ،ةرأدإÓل يشسيئر

.تايئاشصحإلأ يف يماشس ينقت بشصانم4 و يلآلأ مÓعإلأ
اماظن ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو قÓطأ عم نمأزتلاب أذه يتأاي
يفظومل حمشسي  «ةي˘قر˘ت» ة˘ي˘م˘شست ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘طأأ ا˘ي˘م˘قر
ةزكرمملأ ريغ حلاشصملل ايلعلأ بشصانملل حششرتلاب عاطقلأ
ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ نأأ ،ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرأزو˘˘لأ تدا˘˘فأأو.
ا˘ي˘ل˘ع˘لأ بشصا˘ن˘م˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل طور˘˘ششلأ نو˘˘فو˘˘ت˘˘شسي
تا˘ب˘ل˘ط م˘يد˘ق˘ت م˘ه˘ن˘كم˘ي ةز˘كر˘م˘م˘لأ ر˘ي˘غ ا˘ه˘ح˘لا˘شصم˘˘ل
كلذو ,مداقلأ ءاعبرألأ موي نم ءأدتبأ دعب نع مهحيششرت
مشسأ هيلع تقلطأأ يمقر ماظنل اهريوطتو اهميمشصت دعب
ةعابطب ينعملأ فظوملل ما˘ظ˘ن˘لأ أذ˘ه ح˘م˘شسيو .«ة˘ي˘قر˘ت»
عيمج زجح نم ءاهت˘نلأ د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ ه˘تر˘ي˘شس ةرا˘م˘ت˘شسأ

أدكؤوم ،تافلملأ ةجلاعم يف لمعتشستشس يتلأ هتامولعم
نود لاع بشصنم لغششل حششرت يأأ Óبقتشسم لبقي ل هنأاب
نا˘ي˘ب را˘ششأأو .ما˘ظ˘ن˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع ح˘ششر˘ت˘لأ بل˘ط ل˘ي˘ج˘شست
تلÓ˘˘ت˘˘خلأ ه˘˘ت˘˘شضر˘˘ف ى˘˘ع˘˘شسم˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ ةرأزو˘˘لأ

روغشش نع اهبلغأأ ةجتانلأو ءأدألأو رييشستلأ يف سصئاقنلأو
فيلكتلاب نيمدختشسم نييعت وأأ ايلعلأ بشصانملأ نم ددع
نو˘فو˘ت˘شسي ن˘ي˘ف˘ظو˘م دو˘جو م˘˘غر بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف
نأأ ىلإأ اتفل ،تÓهؤوملأ ىلع نورفوتيو ةينوناقلأ طورششلأ

هذهل نشسحلأ ريشسلأ ىلع رششابم لكششب رثأأ عشضولأ أذه
ينهم˘لأ ا˘هدودر˘م ى˘ل˘عو ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘فو ا˘ه˘ئأدأأو ح˘لا˘شصم˘لأ

.ةمدقملأ تامدخلأ ةيعونو
S°∏«º.±

تاقيقدتلا جئاتن عم ضضقانتي فينشصتلا نإا تلاق
 ةمÓشسلا لاجم يف تيرجأا يتلا ةفلتخملا

 درت ةيرئازجلا ةيوجلا
بتارملا نمضض اهفينضصت ىلع
ناريطلا تاكرضشل ةريخألا

ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘شش م˘شسا˘ب ي˘م˘شسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ د˘كأأ
نأأ ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘شسلد˘نأأ ن˘ي˘مأأ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ىلثملأ ةمÓشسلأ طورشش ةفاك نامشض ىلع تلمع ةكرششلأ
قباطم ،ثيدح يتا˘مد˘خ لو˘ط˘شسأأ لÓ˘خ ن˘م،ا˘ه˘ير˘فا˘شسم˘ل
ريخألأ بيتر˘ت˘لأ ن˘ع ي˘شسلد˘نأأ ق˘ّل˘عو.ة˘ي˘لود˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
تافينشصت يف سصشصختملأ عقوملأ هّدعي يذلأ ،ةكرششلل
جئاتن سضقا˘ن˘ي ه˘نأأ ،نأر˘ي˘ط˘لأ ة˘مÓ˘شسل نأر˘ي˘ط˘لأ تا˘كر˘شش
ةمÓشس لا˘ج˘م ي˘ف تير˘جأأ ي˘ت˘لأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘قد˘ت˘لأ
ىلع لدي امم ،ءÓتملأ ةبشسن عافترأ عم أذكو ،نأريطلأ
: Óئاق فاشضأأو ،نيرفاشسملأ ىدل اهب ىظحت يتلأ ةقثلأ
فرط نم انيلإأ عامتشسلأ مت دقو ةياغلل ةنمآأ ةكرشش نحن»
ف˘ي˘ن˘شصت نأأ ى˘لإأ ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘ت. «ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
ريياعم ةعبرأأ ىلع يشساشسأأ لكششب دمتعي نأريطلأ تاكرشش
ىد˘م ى˘ل˘ع ا˘يا˘ح˘شض دو˘جو مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر
ةطبترم˘لأ ثدأو˘ح˘لأ دد˘عو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ر˘ششع˘لأ تأو˘ن˘شسلأ
تايلمع جئاتنو ،نأريطلأ ةكرشش اهتلجشس يتلأ ،نيرايطلاب
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ ع˘˘م تير˘˘جأأ ي˘˘ت˘˘لأ ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لأ
ةقلعتملأ ةيلود˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘ملأ كلذ˘كو ،نأر˘ي˘ط˘لأ

ةكرششلأ نأأ ثدحتملأ حشضوأأ امك.«91-ديفوك» ةحئاجب
ينطولأ ملعلأ نأولأاب مطحت ثداح يأأ لجشست مل ةيمومعلأ
وه مييقتلأ أذه عجرم ناك أذإأ هنأأ ىلإأ اهبنم،اهراعششب وأأ
ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ ةلحر لÓخ عقو يذلأ مطحتلأ

ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب و˘غودا˘غأو  ط˘بر˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ7105 مقر
يف تمطحت يتلأ ةرئاطلأ نأأ ر˘ي˘كذ˘ت˘لأ بج˘ي˘ف،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

نم ةرجأاتشسم تناك4102 ةيليوج42 موي يلام طشسو
.ةينابشسإلأ «ريإأ تفيوشس» ةكرشش
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فيشض» جمانرب ىلع افيشض هلوزن لÓخ ضسمأا ،انوروك ضسوريف ةعباتمو دشصرل ةيملعلا ةنجللا وشضع يوايهم ضضاير روشسيفوربلا فششك
لجأا ىشصقأاك انوروك دشض حيقلتلا ةلمح ةرششابمو حاقللا لابقتشسل ةزهاج رئازجلا نأا ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلاريثأا ربع ثبي يذلا «حابشصلا
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حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ نأأ يوا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م ف˘˘˘ششكو
لÓخ رئأزجلأ يف أرفوتم نوكيشس
فد˘ه˘ب ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ما˘˘يألأ
يتلأ حيقلتلأ ةيلمع يف عورششلأ
لمششتشسو ةريبك ةيلمع نوكتشس
ربع تايرئأزجلأو نييرئأزجلأ لك
ىلإأ أريششم ،ينطولأ رطقلأ لماك
و˘ه ل˘م˘ع˘ت˘شسي˘شس يذ˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ نأأ

،«5 كينتو˘ب˘شس» ي˘شسور˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ

59 ة˘ب˘شسن˘ب ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف تب˘ثأأ يذ˘˘لأ
سضأر˘عأأ ه˘يد˘˘ل سسي˘˘لو ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

.نيتعرج ى˘ل˘ع مد˘ق˘ي˘شسو ،ةر˘ي˘ب˘ك
هنأأ ،ةيملعلأ ةنجللأ وشضع حشضوأأو
ق˘˘فو حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ م˘˘˘ت»
ر˘ئأز˘ج˘لأ بشسا˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ

ل˘˘كب ةز˘˘ها˘˘ج ا˘˘ه˘˘نأأ د˘˘كأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
لجأأ نم ةيكيت˘شسجو˘ل˘لأ ل˘ئا˘شسو˘لأ
نشسحأأ ي˘ف حا˘ق˘ل˘لأ ن˘يز˘خ˘تو ل˘ق˘ن
نأأ ،يوا˘ي˘ه˘م ر˘كذ ا˘م˘ك .فور˘ظ˘لأ
نو˘كت˘شس  ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ي˘ف ة˘يو˘لوألأ
باحشصأأو نين˘شسم˘لأ سصا˘خ˘ششأÓ˘ل
ىلإأ ةفاشضإلاب ،ةنمزملأ سضأرمألأ
،ن˘مألأ كÓ˘شسأأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘ق˘˘طألأ
دكأأو .ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ي˘قا˘ب ل˘م˘ششت˘ل
ةحشصلأ ةرأزو نأأ ثدحتملأ سسفن

زكر˘م فلآأ8 نم رث˘كأأ تز˘ه˘ج
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف عور˘˘ششل˘˘ل ي˘˘ح˘˘شص
ةلماك ةنشس  مودتشس يتلأ حيقلتلأ

عيمج حيقلت نم نكمتلأ لجأأ نم

م˘ت  ه˘نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘ششم .ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
،ة˘يرأدإلأ تأءأر˘جإلأ ل˘كب ما˘ي˘ق˘˘لأ
م˘ت ه˘نأأو حا˘ق˘ل˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ ل˘ي˘ه˘شست˘ل
ن˘م ر˘ث˘كأأ ى˘لوأأ ة˘ل˘حر˘م˘˘ك د˘˘شصر
يرئأزج رانيد رايلم فشصنو رايلم
لباق غلبملأ أذه نأأو .حاقللأ ءانتقل
تاط˘ل˘شسلأ نأأو ة˘شصا˘خ عا˘ف˘ترÓ˘ل
اهدأدعتشسأ نع ترب˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةيداملأ تايناكمإلأ عيمج ريفوتل

،ر˘خأأ بنا˘ج ن˘م.حا˘ق˘ل˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل
متتشس ةيلمعلأ نأأ يوايهم حشضوأأ

نو˘˘كي ،ح˘˘شضأو ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ق˘˘˘فو
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘ق˘˘ب˘˘شسم ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا˘˘ب
رظتني امك ،حاقللأ يقلتل نطأوملأ

حاقلب سصا˘خ ي˘ح˘شص ر˘ت˘فد ع˘شضو
قÓ˘ط˘˘نأ د˘˘عو˘˘م ن˘˘عو .ا˘˘نورو˘˘ك
ل˘ك نإأ ،يوا˘ي˘ه˘م لا˘ق ،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ
حاقل لوشصول ةبشسنلاب زهاج ءيشش

أأدبتشسو ،يشسورلأ «5 كينتوبشس»
ي˘˘ف ل˘˘جأأ ى˘˘شصقأا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
يفناج رهشش نم ريخألأ عوبشسألأ
˘ما˘ي˘ق˘لأ بج˘ي ه˘نإأ Ó˘ئا˘ق ،يرا˘ج˘˘لأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سسي˘شسح˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ربت˘ع˘ي يذ˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا˘ب
ى˘ل˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ ل˘˘ح˘˘لأ
قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
ةيأدبلأ نأأ يوايهم حشضوأأ لشصتم
نأأ ىلع ،يشسورلأ حاقللاب نوكتشس

ع˘م ىر˘خأأ دو˘ق˘ع مأر˘بإأ ل˘شصأو˘˘ت˘˘ي
ينيشصلأ حاقللأ لثم ةيلود رباخم
ةريبك ةيلاعف تبثأ هنأأ لاق يذلأ

.رخآلأ وه

ةيلمعب نيينعم ريغ لماوحلاو لافطألا
انوروك سسوريف دضض ميعطتلا

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرأزو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ل˘م˘ح نأأ ،لا˘حر سسا˘ي˘لإأ ،ة˘ح˘شصلأ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘شض ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لأ
ر˘˘ه˘˘ششلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘˘ق أأد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شس
ي˘ف سسمأأ لا˘حر ف˘ششكو.يرا˘ج˘لأ
ةنج˘ل˘لأ نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
عيمج ةشسأرد يف تعرشش ةيملعلأ

توأأ6 موي ةحورطملأ تاحاقللأ

01 ا˘هدد˘ع ل˘شصو ي˘ت˘لأ0202
ةيملاع رباخ˘م ا˘ه˘ت˘ج˘ت˘نأأ تا˘حا˘ق˘ل
يتلأ تائفلأ سصوشصخبو.ةفورعم
ةيل˘م˘ع ي˘ف ة˘يو˘لوألا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت˘شس
ةرأزو˘ب لوؤو˘شسم˘لأ لا˘ق ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ى˘لوألأ ة˘ئ˘˘ف˘˘لأ نإأ ة˘˘ح˘˘شصلأ
يه انوروك سسوريف حاقل ىقلتتشس
را˘ب˘ك بنا˘ج ى˘لإأ ي˘ب˘ط˘˘لأ كل˘˘شسلأ
ر˘شصا˘ن˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ن˘˘شسلأ
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأو ة˘˘طر˘˘ششلأو سشي˘˘ج˘˘لأ
ر˘كذو.ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ لا˘م˘عو ة˘ي˘ند˘م˘لأ
لمأوحلأو لافطألأ نأاب ثدحتملأ

دشض ميعطتلأ ةيلمع نم نونثتشسم
نو˘كت˘شس ي˘ت˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
.ةيراجلأ ةنشسلأ رأدم ىلع
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ة˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘م˘˘سض ،ي˘˘قأر˘˘ب د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك
يلاجعتسسلأ عباطلأ تأذ تاميلعتلأ
يف نييئلولأ نيريدملل اههجو يتلأ

عأرسسإلأ ةرورسض ىلع ،عامتجلأ أذه
عيراسشملأ فلتخم زاجنإأ ةريتو يف
ىوتسسملأ ىلع أرخأات تلجسس يتلأ
،اهديسسجت ديعأوم مأرتحأو يلحملأ

اهب ير˘ج˘ي ي˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ د˘يوز˘تو
ةتباث جيراهسصب عيراسشملأ لامكتسسأ
بسسح ،نا˘كسسلأ ةا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل
ا˘سضيأأ ر˘يزو˘لأ ثحو.رد˘سصم˘لأ ضسف˘ن

فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأأ حا˘ت˘ف˘نلأ ى˘ل˘ع
نم أذهو لاسصتلأو مÓعإلأ تأونق
تامولعملل لسصأوتملأ رسشنلأ لÓخ
ىواكسش لاب˘ق˘ت˘سسأو تأد˘ج˘ت˘سسم˘لأو
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ
ي˘ف كلذو زا˘ج˘نإلأ د˘ي˘ق ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل
يف ددسشو.ماعلأ يأأرلأ ريونت ليبسس
ع˘سضو ة˘يو˘˘لوأأ ى˘˘ل˘˘ع تقو˘˘لأ ضسف˘˘ن
و ةيجيتأرتسسأ ميمسص يف نطأوملأ

،قايسسلأ ضسفن يفو.عاطقلأ تاطاسشن
ة˘˘لود˘˘لأ ضصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘ب ي˘˘قأر˘˘ب ر˘˘كذ
لفكتلل هجوم ربت˘ع˘م ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ل
ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘سضوو ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
يتلأ ةيونعملأو ةيدا˘م˘لأ تا˘نا˘كمإلأ
عورسشملأ أذه ديسسجت ىلع دعاسست
ةلسصأوم ىلإأ عيمجلأ ايعأد ،ليبنلأ
دي˘كأا˘ت˘لأ ع˘م نأا˘سشلأ أذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ

تلا˘غ˘سشنلأ ة˘فا˘كل عا˘م˘سسلأ ى˘ل˘˘ع
ءأرآلأو تاحورطلأ عيمج لابقتسسأو
أذهو مهلمع قيعت يتلأ ليقأرعلأ وأأ
ىؤورلأ لدابت و رأوحلأ نأاب هنم اناميإأ

حيتيو تا˘ب˘ق˘ع˘لأ ة˘لأزإأ ل˘ف˘كي هد˘حو
ةقاط نم عفرت يتلأ ةيدجملأ لولحلأ
جردنيو.يدحتلأ ةهباجم و عاطقلأ

ه˘˘˘تر˘˘˘سضح يذ˘˘˘لأ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ أذ˘˘˘ه
وريدمو عاطقلل ةيزكرملأ تأراطإلأ
راطإأ يف ،تايلولل ةيئاملأ درأوملأ
ةيروهمجلأ ضسيئر تامأزتلأ ديسسجت
لفكتلاب ةسصاخلأ ةريخألأ هتاهيجوتو
تا˘يلو ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘ب

عم˘ت˘سسأ ،ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه لÓ˘خو.ن˘طو˘لأ
ضصخ˘˘ت ضضور˘˘ع ةد˘˘ع ى˘˘لإأ ر˘˘يزو˘˘لأ

ةفداهلأو ةرطسسملأ جمأربلأ ةيعسضو
ةفاسضإلاب لظلأ قطانم ريوطت ىلإأ
لي˘قأر˘ع˘لأ ضصي˘خ˘سشت و د˘يد˘ح˘ت ى˘لإأ
ضضع˘˘ب د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت نود تلا˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأ
.قطانملأ تأذل ةيومنتلأ عيراسشملأ

ةليسصح˘لأ ر˘ه˘ظ˘ت ،دد˘سصلأ أذ˘ه ي˘فو

عورسشم623.2 مÓتسسأ ةيعا˘ط˘ق˘لأ

ةهجوم اعورسشم043.1 اهنيب نم
ها˘ي˘م˘لا˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
ةموكحلأ تناكو .برسشلل ةحلاسصلأ

ماه جما˘نر˘ب˘ب0202 ي˘ف تمد˘ق˘ت
ةد˘يد˘ع ع˘يرا˘سشم ل˘يو˘م˘ت ن˘م˘˘سضت˘˘ي

جد رايلم46 قوفي يلامجإأ غلبمب
نأأ يقأرب زربأأو .عاطقلل تسصسصخ
ةطرافلأ ةنسسلأ ةلجسسملأ تابوعسصلأ

91-ديفوك ةحئاج ببسسب اهللخت امو
ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لأ أذ˘ه˘ل ي˘ب˘˘ل˘˘سسلأ ر˘˘ثألأو
ة˘يدا˘سصت˘قلأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ةا˘ي˘ح˘لأ

ح˘˘سش بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأو

عاطق دزت مل، يلاملأ رثألأو راطمألأ
ةهباجمو أدومسص لإأ ةيئاملأ درأوملأ
ةلكوملأ تايلمعلأ لمجم رييسست يف
ةزفق دهسش عاطقلأ نأاب ربتعأ امك.هل
ةيباجيإلأ ةليسصحلأ اهتمجرت ةيعون

تامزألأ مغر0202 يف ةلجسسملأ
ةد˘ع مÓ˘ت˘سسأ أذ˘كو ،ا˘ه˘˘سشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ

يف ةمهاسسم˘لأ ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ع˘يرا˘سشم
هايملل ةيمو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ ن˘ي˘سسح˘ت

ها˘ي˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ريهطتلأ لاجمو بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلأ
ل˘˘ج ضشا˘˘˘ع˘˘˘نإأ ةدا˘˘˘عإأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ
حمسسنسس يتلأو ةفقوتملأ عيراسشملأ
ى˘ل˘ع ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘لأ ع˘˘فد˘˘ب
مييقتلأ نأأ امك .يل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ
كرأد˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
نا˘ي˘سسا˘سسأأ نا˘طر˘سش ا˘م˘ه ضصئا˘ق˘˘ن˘˘لأ
فأدهألأ ديسسجت وحن عاطقلأ مدقتل
را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘سسلأ
ةنسس ة˘يا˘غ ى˘لإأ مود˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسإأ

.0302
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و ة˘ي˘ل˘خأد˘˘لأ ر˘˘يزو ضسمأأ ى˘˘سصوأأ
دوجلب لامك ةيلحملأ تاعامجلأ
يف ريذبتلأ لاكسشأأ لك ةحفاكمب
د˘ي˘سشر˘تو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لأ
ىلع أددسشم ،ةيمومعلأ تاقفنلأ
تامزينا˘كي˘م˘لأ د˘ي˘سسج˘ت ر˘ه˘سسلأ
ةكرحلأ طاسشن ةيقرت ىلإأ ةيمأرلأ
يندملأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ

نوؤوسشلأ رييسست يف امهكأرسشإأو
ةينقت˘ب عا˘م˘ت˘جأ ي˘فو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ةلو ع˘م ،د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ر˘˘سضا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
.نيبدتنملأ ةلو˘لأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

فلم لوانت ،ةرأزولل نايب بسسح
،دوجلب ددسش .لظلأ قطانم ةيمنت

لمعلأ ةريتو عفر ةرورسض ىلع
أذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ى˘˘سصقأل
،ةيروهمج˘لأ ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ةلجعتسسم ةليدب تأءأرجإأ ذاختأو

يتلأ ةيومنتلأ ضصئاقنلاب لفكتلل
عفر ىلإأ ةفاسضإلاب .اهؤواسصحإأ مت
،قطانملأ هذه ينكاسس نع نبغلأ
فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب ط˘˘ب˘˘ترأ ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
.ءاتسشلأ لسصف لÓ˘خ ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لأ

،نيينعملأ ديوزتب ،رمألأ قلعتيو
برسشلل ةحلاسصلأ هايملأو زاغلاب
م˘كأر˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن كلا˘سسم˘لأ ح˘˘ت˘˘فو
ة˘يرأر˘م˘ت˘سسأ نا˘˘م˘˘سضو جو˘˘ل˘˘ث˘˘لأ
.ة˘ي˘سسا˘سسألأ دأو˘م˘لا˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لأ

ةيع˘سضو˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م ضصو˘سصخ˘بو
را˘سشت˘نإا˘ب ة˘ل˘سصلأ تأذ ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لأ

ىلع ريزولأ دكأأ ،انوروك ةحئاج
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ءا˘ق˘˘بإلأ ةرور˘˘سض
يف ةمأرسصلأو ة˘ظ˘ق˘ي˘لأ ن˘م لا˘ع
.ةررقملأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ ذيفنت
عيمج عم قيسسنتلأ ىلإأ ةفاسضإلاب
ءأوتحاب حم˘سسي ا˘م˘ب ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ
ر˘كذ ا˘م˘ك .ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لأ
ةي˘نآلأ تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘تأ ة˘ي˘م˘هأا˘ب

كرأدتل يلحملأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع
،ل˘سصت˘م ف˘ل˘م ي˘˘فو .ئرا˘˘ط يأأ

فورظ ةعبات˘م˘ب عا˘م˘ت˘جإلأ ضصخ
ريزولأ اعدو .ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ضسرد˘م˘ت
دو˘ه˘ج˘لأ ف˘ي˘ث˘كت رأر˘م˘ت˘سسأ ى˘لإأ
ع˘ي˘م˘ج˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘˘سسح˘˘ت م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل
.ينطولأ بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع ضسرأد˘م˘لأ

اهيسستكي يتلأ ةيولوألاب أركذم
ليسصحتلل ى˘ل˘ث˘م فور˘ظ ر˘ي˘فو˘ت
لقنتلأ لÓخ نم اميسس يسسردملأ

.ةئ˘فد˘ت˘لأو ي˘سسرد˘م˘لأ ما˘ع˘طإلأو
را˘˘طإأ ي˘˘فو ىر˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ضشا˘˘˘ع˘˘˘نإلأ تا˘˘˘ي˘˘˘لآأ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لأ د˘˘كأأ ،يدا˘˘سصت˘˘قلأ

ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘سضم˘˘لأ ةرور˘˘سض
ططخملأ اهنمسضتي يتلأ ريبأدتلأ
ةيكيمانيدب اهت˘ق˘فأر˘مو ي˘ن˘طو˘لأ

دمتعتو .ةور˘ث˘ل˘ل ة˘قÓ˘خ ة˘ي˘ل˘ح˘م
لك ةبراحم ىل˘ع ،ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لأ
نام˘سضو ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ لا˘كسشأأ

ةفاسضإلاب .نيرمثت˘سسم˘لأ ة˘ق˘فأر˘م

ريوطتو تأردا˘ب˘م˘لأ ر˘ير˘ح˘ت ى˘لإأ

ةيرسصع ةبراقم قفو ةيتلواقملأ

ح˘˘م˘˘سست تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م

تÓهؤوملل ل˘ث˘مألأ لÓ˘غ˘ت˘سسلا˘ب

تايلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ

،ر˘˘يزو˘˘لأ ىد˘˘سسأأ ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘طو˘˘˘لأ

ضصو˘سصخ˘ب ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

يف ريذبتلأ لاكسشأأ لك ةحفاكم

د˘ي˘سشر˘تو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لأ

ريزولأ اعدو .ةيمومعلأ تاقفنلأ

ي˘ف ي˘سضم˘لأ ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سسلأ ى˘˘لإأ

ةيمأرلأ تامزي˘نا˘كي˘م˘لأ د˘ي˘سسج˘ت

ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ طا˘˘سشن ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ

.يندملأ عم˘ت˘ج˘م˘لأو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ

ةكرحلأ كأرسشإأ ةرورسضب أركذم

،يندملأ عم˘ت˘ج˘م˘لأو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ

نوؤو˘سشلأ ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم˘˘لأ

.نايبلأ فيسضي ،ةيلحملأ
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دبع نب نميأأ ةيلاملأ ريزو ضسمأأ دكأأ
ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ق˘ح ن˘م ه˘نأأ ،ن˘م˘حر˘لأ
قيبط˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك م˘ه˘ف ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ
ة˘˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق ما˘˘˘كحأأ

ةودن لÓخ ريزولأ فاسضأأو1202.
ةيلاملأ نوناق ريبأدت حرسشل ةيفحسص

تا˘ي˘ف˘ي˘ك حر˘سش بج˘ي ه˘˘نأأ،1202
حرسش ىلإأ ةفاسضإلاب .نوناقلأ قيبطت
اهيل˘ع لو˘سصح˘لأ ةو˘جر˘م˘لأ د˘ئأو˘ف˘لأ

ماكحألأ اهسسرامت يتلأ تاقوعملأو
ددسش امك .ةفلتخملأ مهتاطاسشن ىلع
يتلأ ةرأدإلأ ىلع نمحرلأ دبع نب
فلت˘خ˘م روا˘سشت˘لا˘ب نو˘نا˘ق˘لأ تد˘عأأ
ه˘˘ما˘˘كحأأ ح˘˘˘سضو˘˘˘ت نأ تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ

بناج ىلإأ .ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأو
ل˘كسشي يذ˘لأ ضسب˘ل˘˘لأ ع˘˘فر ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ
حسضوأأو  .نوناقلل حيحسصلأ قيبطتلأ
ةدأرإأ م˘˘جر˘˘ت˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ نأأ ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ

رأو˘˘ح˘˘لأ ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ
طيحم˘لأ ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ت˘لأو روا˘سشت˘لأو
ز˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘˘˘سسكل يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قلأ
ءاسسرإأ ءاقللأ لكسشي و .ةيطأرقوريبلأ

،ةيفافسشلأ ضسيركتل لسصأوتلأ روسسج
ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لأو روا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ط˘˘˘برو
يداسصتقلأ نأاسشلاب ةمتهملأ تاهجلأ

يرور˘˘سضلأ ن˘˘م أذ˘˘˘كو .ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأو
ةموظن˘م را˘طإأ ي˘ف رأو˘ح˘لأ خ˘ي˘سسر˘ت
بلاطي يذلأ عمتجملأ روطتو رييسست
ةايحلأ يف ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأ ة˘كرا˘سشم˘لأ ي˘ف
ةيلاملأ نو˘نا˘ق نأأ ا˘م˘ك .ة˘يدا˘سصت˘قلأ

ةدو˘ع ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘ي1202 ة˘ن˘˘سسل
تايوتسسم ىلإأ يداسصتقلأ طاسشنلأ
ي˘ت˘لأ ر˘ئا˘سسخ˘لأ ضضيو˘ع˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
نو˘نا˘ق˘لأ نأأ فا˘سضأأو .ا˘ف˘˘نآأ تل˘˘ج˘˘سس
لÓتخلأ نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ح˘م˘سسي˘سس
نم ةلودلأ تا˘با˘سسح ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ

دأوملأ مأدخ˘ت˘سسأو تا˘نزأو˘ت˘لأ لÓ˘خ
حمسسيسس كلذ نع Óسضفو .ةحاتملأ

ة˘لود˘لأ م˘عد ءا˘ق˘بإا˘ب ا˘سضيأأ نو˘نا˘˘ق˘˘لأ
ىلع ظافحلأ فدهب ةسشهلأ تائفلل
،ةحسصلأو ةيعامتجلأ تا˘ب˘سست˘كم˘لأ
حسضوأأو .ةيئأرسشلأ ةردقلأو مي˘ل˘ع˘ت˘لأ
يدا˘˘سصت˘˘قلأ ضشا˘˘ع˘˘نإلأ نأأ ،ر˘˘يزو˘˘لأ
قÓ˘ط˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ي دو˘˘سشن˘˘م˘˘لأ
ةأا˘سشن˘م˘لأ ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسلأ ع˘يرا˘سشم˘لأ
ن˘ي˘ب ة˘كأر˘˘سشلأ لÓ˘˘خ ن˘˘م ةور˘˘ث˘˘ل˘˘ل
نميأأ لاقو .ضصاخلأو ماعلأ عاطقلأ
ةيلاملأ نو˘نا˘ق نأأ ،ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع ن˘ب
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ قÓ˘˘ط˘˘نا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
ل˘غ˘˘سشل˘˘ل ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لأو ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ضصا˘خ˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كأر˘˘سشلا˘˘ب
نكمي ل هنأأ ريزولأ فاسضأأو .ماعلأو
ةيداسصت˘قلأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ رود ي˘ف˘ن
ر˘˘يزو˘˘لأ ا˘˘عد و .ةور˘˘ث˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خ ي˘˘˘ف
ى˘لإأ ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تاططخم يف لاعف لكسشب جامدنلأ
اهب ءاج ي˘ت˘لأ يدا˘سصت˘قلأ ضشا˘ع˘نإلأ

نوناق نأأ ا˘م˘ك .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ضسي˘ئر

حمسسيسس،1202 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘ب

ليلقتلأو ةيئابجلأ تأءأرجإلأ طيسسبت

نأأ ىلإأ راسشأأو .يبيرسضلأ ئبعلأ نم

را˘طإلأ و˘ه1202 ةيلاملأ نو˘نا˘ق

تا˘ي˘سصو˘ت˘لأ د˘ي˘سسج˘ت˘˘ل بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ءانثأأ نيلماعتملأ لبق نم ةحرتقملأ

ةيبلغأأ ّربع دقو .ةينطولأ تاسسلجلأ

حÓسصإلأ ةرورسض ىلع نيلماعتملأ

د˘عأو˘ق ءا˘سشنإأو ،ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لأ

˘مأر˘ت˘حأو رأر˘ق˘ت˘سسأ ح˘م˘سست ة˘ي˘ئا˘ب˘˘ج

يف ةيلاعفلأ ىلع لمعيسسو .ماكحألأ

يوا˘˘كسشو تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م

ة˘ي˘عو˘ن ن˘ي˘سسح˘تو ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةرأزو نأأ، ريزولأ دكأأو .لابقتسسلأ

بئأرسضلأ ةيريدم لÓخ نم ،ةيلاملأ

ا˘ه˘ما˘ظ˘ن ة˘ع˘جأر˘م ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس

ءاهنإأو طيسسبتلأ لÓخ نم يئابجلأ

.ةنمقرلأ فلم

لظلا قطانم ناكضس ديوزت نامضضب يضضقت تاميلعت عاطقلا يريدم عم هعامتجا لÓخ ،يقارب يقزرأا ةيئاملا دراوملا ريزو ردضصأا
 .ةرازولل نايب هب دافأا امبضسح، لبقملا سسرام رهضش ةياهن لبق ينطولا بارتلا لماك ربع برضشلل ةحلاضصلا هايملاب

0202 ةنضس لÓخ اعورضشم0431 مÓتضسا

بورسشلا هايملاب لظلا قطانم ديوزتب تاميلعت
لبقملا ضسرام رهسش ةياهن لبق

0202 ةنضس نم ثلاثلا يثÓثلا لÓخ

عاطقلا جاتنإا راعسسأا يف يبسسن دوكر
تاقورحملا جراخ يمومعلا يعانسصلا

ةئاملاب2.0 ةبسسنب
جراخ، يمومع˘لأ ي˘عا˘ن˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف جا˘ت˘نإلأ را˘ع˘سسأأ تفر˘ع

يثÓثلأ لÓخ ةئاملاب2.0 ـب ردقي ايبسسن أدوكر ،تاقورحملأ

،اهسسفن ةنسسلأ نم يناثلأ يثÓثلاب ةنراقم0202 ةنسس نم ثلاثلأ
أذه رسسفيو .تايئا˘سصحإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح
دوكر وأأ ضضافخناب عنسصملأ نم جورخلأ دنع يبسسنلأ دوكرلأ
نم ثلاثلأ يثÓثلأ لÓخ تاطاسشنلأ تاعاطق ةيبلغأل راعسسألأ

ـب ردقي عافترأ ءانثتسسابو. قباسسلأ يثÓثلاب ةنراقم0202 ةنسس

(ةئاملاب5.0)و رجاحملأ و مجانملأ جاتنإأ راعسسأل (ةئاملاب4.1+)
أدوكر وأأ اسضاف˘خ˘نأ عور˘ف˘لأ ي˘قا˘ب تد˘ه˘سش ،بسشخ˘لأ تا˘عا˘ن˘سصل
دنع راعسسألأ تعجأرت دقو .يعانسصلأ جاتنإلأ دنع راعسسأÓل ايبسسن

- ءانبلأ دأومو ةئاملأ يف7 ـب ةقاطلأ عاطق يف يعانسصلأ جاتنإلأ

يثÓثلاب ةنراقم0202 نم ثلاثلأ يثÓثلأ لÓخ ةئاملأ يف2.0

ةنراقم0202 نم ثلاثلأ يثÓثلأ لÓخو.ةنسسلأ ضسفن نم يناثلأ

يعانسصلأ جاتنإلأ دنع راعسسألأ تعفترأ،9102 نم ةرتفلأ ضسفنب

ىلوألأ ةعسستلأ رهسشألأ لÓخو.ةئاملاب2.2 ب تاقورحملأ جراخ

تدهسش ةقباسسلأ ةنسسلأ نم ةرتفلأ ضسفنب ةنراقم0202 ةنسس نم
حنم تا˘قور˘ح˘م˘لأ جرا˘خ ي˘مو˘م˘ع˘لأ ي˘عا˘ن˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ را˘ع˘سسأأ

اسساسسأأ ىحنملأ أذه ليجسست مت دقو.ةئاملاب5.2 ـــب ردقي ايدعاسصت

ةئاملاب9.9 ــب ة˘يذ˘حألأو دو˘ل˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف

ةئاملاب2.5 ـب ة˘قا˘ط˘لأو ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب2.7ـب رجاحم˘لأو م˘جا˘ن˘م˘لأو
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لأو بل˘سصلأو د˘يد˘˘ح˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصو

ىرخأأ ةيعانسص تاعاطق تفرع امك.ةئاملاب9.3 ـب ةينورتكللأو

تاعانسصو ةئاملاب8.2ـب جيسسنلاب رمألأ قلعتيو لقأأ تاعافترأ

يف .ةئاملاب2.1 ــب ةيئأذغلأ تاعانسصلأو ةئاملاب8.1 ــب بسشخلأ
ىلع ايبسسن أدوكر ءانبلأ دأومو ةيواميكلأ تاعانسصلأ تفرع نيح

ومنلأ طسسوتم نأأ ركذي. ةئاملاب1.0و ةئاملاب3.0 ــب يلأوتلأ
تاقورحملأ جراخ يمومعلأ يعانسصلأ جاتنإلأ راعسسأل يونسسلأ

8102. ةنسسب ةنراقم ةئاملاب8.2 غلب9102 ةنسس رأدم ىلعو
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نطاوملا ةحضصو يوقاطلا و يئاذغلا نمأ’ا رواحم يف

ةينطولا جماربلا ذيفنت يف قÓطنإلا
ةيراجلا ةنسسلا نم ءادتبإا ثحبلل

نب يقابلأ دب˘ع,ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو ف˘سشك
ءأدتبأ ثحبلل ةينطولأ جمأربلأ ذيفنت يف قÓطنلأ متيسس هنأأ,نايز

لمع ططخم يف ةيولوأأ لكسشت يتلأ رواحملأ يف1202 ةنسس نم
.نطأوملأ ةحسصو يوقاطلأ نمألأو يئأذغلأ نمألأ يهو ةموكحلأ

ةعاقب ةيعماجلأ ةرسسألأ مامأأ اهاقلأ ةملك لÓخ ريزولأ حسضوأأو
ةعماجب ميلسس دأرم بلاط روتكدلأ عمجمب «تيحÓت فولخم»

تاسسسسؤوملأ نم نيثحابلأ ةوعد متيسس هنأأ ,»ةلب نب دمحأأ»1 نأرهو
جمأربلأ هذه يف ةكراسشملل ىرخأأ تاعاطق نم نيثحابلأو ةعماجلأ

ةنيدملاب نيثحابلأ اي˘عأد ,ثو˘ح˘ب˘لأ هذ˘ه م˘ي˘ي˘ق˘تو ن˘ي˘م˘ث˘ت م˘ت˘ي˘سسو
ةكراسشملل ةيثحبو ةيملع تأءافكب رخزت يتلأ نأرهول ةيعماجلأ
ريزولأ راسشأأ, ىرخأأ ةهج نمو .ثحبلل ةينطولأ جمأربلأ هذه يف
ىدملأ ىلع هلمع جمانرب ذيفنت لÓخ نم ىعسسي هعاطق نأأ ىلإأ
ىلع ةحورطملأ تايدحتلأ نم ةلمج عفر ىلإأ ,طسسوتملأو ريسصقلأ
ةطبترملأ تايدحتلأ يف ضصوسصخلأ هجو ىلع ةلثمتملأو ةعماجلأ
ريوطتو ,ةيعماجلأ ةمكوحلأ نيسسح˘تو,ثح˘ب˘لأو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدو˘ج˘ب
نيسسحتو,ةنرسصعلأو ةثأدحلأ تايسضتق˘م ق˘فو ر˘ي˘ي˘سست˘لأ بي˘لا˘سسأأ
زيزعتو يلاعلأ ميلعتلأ يجيرخل ةيرا˘ه˘م˘لأو ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لأ تأرد˘ق˘لأ
اهطيحم ىلع لاعف لكسشب ةعماجلأ حاتفنأ نامسض أذكو مهليغسشت
ريدمل ةحونمملأ تايحÓسصلأ راطإأ يف أذهو يلودلأو ينطولأ
أذه يفو .تاعماجلأ ةيلÓقتسسل أدأدعتسسأ ةيعماجلأ ةسسسسؤوملأ
تايولوألأ ضسأأر ىلع عسضو هعاطق نأأ نايز نب ركذ ,قايسسلأ

بنأو˘ج˘لأ ي˘ف هر˘ي˘سس ط˘ب˘سضتو م˘كح˘ت ي˘ت˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ة˘ع˘˘جأر˘˘م
نم كلذ يف عرسش هنأ ىلإأ اتفل,ةمكوحلأو ةيثحبلأو ةيميلعتلأ

ا˘ه˘ت˘سسأرد˘ل ة˘مو˘كح˘ل˘ل م˘ي˘سسأر˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘يد˘ق˘ت لÓ˘˘خ
تاسسسسؤوم نأأ ريزولأ زربأأ ,رخآأ بناج نمو .اهيلع ةقداسصملأو
اقفو بيترتلأو فينسصتلأو ميي˘ق˘ت˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت˘سس ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
زيزعتل نيوكتلأو ثحبلأ تاجرخمو ىودجلأو ةيلعافلأ ريياعمل
عفر ىلإأ هتملك ماتخ يف نايز نب  اعدو.اهنيب ةيسسفانتلأ حور
يلاعلأ ميلعتلأ تاسسسسؤومل لوبقم ريسس نامسضب ةلحرملأ تايدحت
نيب ةجوأزم لÓخ نم نيوكتلأ يف اهماهم ءأدأأ نم اهنيكمتو
ءاطعإأ ىلع أددسشم ,دعب نع ميلعتلأ طمنو يروسضحلأ طمنلأ
ي˘ح˘سصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل مرا˘سصلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ىو˘سصق˘لأ ة˘ي˘م˘هألأ

لفكتلل ةيعماجلأ تامدخ˘لأ ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ة˘ل˘سصأو˘مو
.Óبقتسسم ةلوبقم فورظ يف ةبلطلاب
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ة’ولا ىلإا دوجلب نم تاميلعت يف

تاقفنلا ديسشرتو ريذبتلا لاكسشأا ةفاك ةحفاكمب ةبلاطم ةيلحملا تاطلسسلا

:حضضويو ةيلاملا نوناق نومضضم ىلع عفادي ةيلاملا ريزو

«رئاسسخلا ضضيوعت تايوتسسم ىلإا يداسصتقلا طاسشنلا ديعتسس ةديدجلا تاءارجإلا »



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9816ددعلا1202 يفناج11 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com
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ة˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
سسي˘ئر ة˘لا˘˘ح نإا˘˘ف ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
متو، ةلجعتشسم ر˘ي˘غ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

سسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘ل’ ار˘ظ˘ن ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت

سسيئر عيدوت يف ناكو .ةيروهمجلا

ة˘يو˘ج˘لا ةد˘عا˘ق˘لا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

سسلجم سسيئر نم لك ،كيرافوبل

سسلج˘م˘لا سسي˘ئرو ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا

سسلجملا سسيئرو ،ينطولا يبعششلا

ريزولا ىلإا ةفاشضإ’اب .يروتشسدلا

سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘˘كرأا سسي˘˘˘˘ئرو ،لوأ’ا

ناويدلا ريدمو ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
سسيئر ىقلأاو .ةيروهمجلا ةشسائرل
،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع، ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةيفرششلا ةعاقلا˘ب ة˘ب˘شضت˘ق˘م ة˘م˘ل˘ك
.ايناملأا ىلإا هترداغم لÓخ راطملل
ىلإا هتدوع نإا ،نوبت سسيئرلا دروأاو
لامكتشس’ ،ةجمربم تناك ايناملأا

ةد˘م نو˘كت نأا ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م ،ه˘˘جÓ˘˘ع
سسي˘ئر ح˘شضوأاو .ةر˘ي˘شصق با˘ي˘˘غ˘˘لا
لامكتشساب موقيشس هنإا ،ةيروهمجلا
دقو ،هب سصاخلا جÓعلا لوكوتورب
.ةطيشسب ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ع˘شضخ˘ي
نوكي˘شس ه˘نإا ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا د˘كأاو
.نيلوؤوشسملا عم ةيموي ةعباتم يف
دنجت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘كششو
،ةلودلا تا˘شسشسؤو˘مو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

يبعششلا ينطولا سشيجلا سصخأ’ابو
ءاشسرإاو نين˘طاو˘م˘لا ةد˘عا˘شسم ي˘ف،
ر˘كشش ا˘م˘ك. ن˘طو˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘˘ط˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةفقاو ةلودلا نإا ادكؤوم، ةبختنملا
.اهلاجرب
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ىل˘ع سسمأا تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا تدد˘ج˘ت
يتي’و نيب طبارلا قيرطلا ىوتشسم
نوجتحم مدقأا ثي˘ح ة˘يا˘ج˘بو ل˘ج˘ي˘ج
برقلاب كلذو قيرطلا اذه قلغ ىلع
ةنماثلاو ةشسداشسلا نيتي’ولا دودح نم
را˘ب˘جإا ي˘ف بب˘شست يذ˘لا ر˘˘مأ’ا ر˘˘ششع
نم ني˘ه˘جو˘ت˘م˘لا ن˘ير˘فا˘شسم˘لا تا˘ئ˘م
نيهجوتملا اذكو ةمشصاعلا ىلإا لجيج
ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج ى˘لإا ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ن˘˘م

ويرانيشس ددجت دقو.مهجاردأا ةدوعلا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع سسمأا تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
ةياجبو لجيج ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا

مدقأا ثي˘ح و˘ب˘قأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب اد˘يد˘ح˘تو
ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ن˘كشسلا ن˘م نو˘ي˘شصق˘م
ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع و˘ب˘قأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
سسيرا˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب رو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

مات فقوت يف ني˘ب˘ب˘شست˘م ةرا˘ج˘ح˘لاو
ن˘ي˘ت˘ي’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل
تربجأاو ، رششع ةنماثلاو ةشسداشسلا

نيرفاشسملا تائم تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا هذ˘ه

ةمشصاعلا ىلا لجيج نم نيهجوتملا
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع ى˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
ىرخأا تاي’و نم اقÓطنا سشينروكلا

ن˘ع ثح˘ب˘لا وأا م˘ه˘جاردأا ةدو˘ع ى˘ل˘ع
ى˘لا م˘ه˘ل˘شصو˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي ر˘خآا ر˘م˘م
ى˘˘شضو˘˘ف ط˘˘شسو كلذو م˘˘هد˘˘˘شصق˘˘˘م

هششاع ام˘ب ن˘ير˘ي˘ث˘كلا تر˘كذ ةر˘ي˘ب˘ك
لكاششم نم قيرطلا اذ˘ه و˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم
ةيشضام˘لا ر˘ه˘ششأ’او ع˘ي˘با˘شسأ’ا لÓ˘خ
هل ةياهن’ لشسلشسم ىلا لّوحت يذلاو
يف ةيشصولا تاطلشسلا لششف لظ يف
لّوحت يذلا لكششملا اذهل لح داجيإا

ة˘ل˘جاو˘ج˘لا سسوؤور ي˘˘ف عاد˘˘شص ى˘˘لا

ق˘ير˘ط ه˘ل˘كششي ا˘م ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس

باحشصأ’ ةيمهأا نم ةياجب  لجيج

ي˘ت˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شسو تÓ˘فا˘˘ح˘˘لا

ليشضفتو تاي’و ةدعب لجيج طبرت

ق˘ير˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع رور˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه

لد˘˘ب ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘مو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’

ربع راملا يقرششلا قيرطلا لامعتشسا

نم ريثكلا دجو امك .ةليم ةي’و ميلقإا

، لجيج ق˘ير˘ط ع˘ط˘ق ي˘ف ة˘ل˘جاو˘ج˘لا

فلم حتف ةداعإ’ ىرخأا ةشصرف ةياجب

˘- ن˘ج ن˘ج را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م

وأا ةي’ولا ناكشس نأاب نيدكؤوم ةملعلا

او˘نو˘˘كي م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ير˘˘فا˘˘شسم ىر˘˘حأ’ا˘˘ب

زاجنا مت ول لكاششملا هذه اوهجاويل

مهشصلخ˘ي˘شس نا˘ك يذ˘لا ذ˘ف˘ن˘م˘لا اذ˘ه

تشضرف ام˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لا ة˘لز˘ع˘لا ا˘م˘ت˘ح

نييواجبلا مه˘نار˘ي˘ج ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ي˘ع

ة˘م˘شصا˘ع نا˘كشس سصي˘ل˘خ˘ت م˘˘ث ن˘˘مو

يذلا سسوباكلا اذه نم سشينروكلا

.لمحتلا دودح زواجت

 رركتم ويرانيسس يف

مهجاردأا ةدوعلا ىلع تائملا نوربجيو «ةياجب-لجيج» قيرط نوقلغي نوجتحم

:نوبت يجÓعلا لوكوتربلا ةلسصاومل ايناملأا ىلإا هجوت

«ايموي دÓبلا يف عاضضوألا نيلوؤوضسملا عم عباتأاضسو ةريضصق يبايغ ةدم نوكت نأا ىنمتأا»
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عاطق يبشستنم نم تائملا برعأا
نم ريثكلا رارغ ىلع ةبانعب ةيبرتلا

نع نطولا تاي’وب عاطقلا يفظوم
ح˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘م˘ج˘ت ن˘م م˘هر˘مذ˘˘ت
يبطلا لفكتلاو سضورقلاو فلشسلاو
تايلمعلاو ناطرشسلا ىشضرمب ةشصاخ
ةنجللا ةدهع ءاهتنإا ببشسب ةيحارجلا
تامدخلل ةيئ’ولا ناجل˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ر˘خأا˘ت .ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ةيلاملا تادامتع’ا بشص يف ةينطولا
تامدخلل ةيئ’ولا ةنجل˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ةفاشضإ’اب ةبانع ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

ا˘م يأا ىر˘خأا ة˘ي˘ئ’و ة˘ن˘ج˘ل33 ى˘لإا

ةياغ ىلإا ة˘ي˘ئ’و ة˘ن˘ج˘ل43 يوا˘شسي

ربمشسيد13ـلا يف ناجللا ةدهع ءاهتنإا
ريثكلا فرشص مدع هنع مجن طرافلا

«انوروك» ةحنم رارغ ىلع حنملا نم
اوبيشصأا نيذلا عاطقلا يفظوم حلاشصل

عيمج فرشص ىقبيو انوروك سسوريفب

91 ديفوك ةحنمو سضورقلاو حنملا
ةباغ ىلإا ناجللا ةدهع ديدمتب نوهرم

بشص ع˘˘˘˘˘م1202 سسرام13
ةنجللا باشسح يف ةيلاملا تادامتعإ’ا
د˘كؤو˘ي دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو .ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر
ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا

رثكأا نأا سسمأا «ةعاشس رخأا » ـل تاحر

نم ةيوشستلا رظتنت ةحنم0063 نم
اهنم ةفلتخم حنمب قلعتتو ةنجللا لبق

ةح˘ن˘م˘ل بل˘ط063 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
لفكتت مهيوذو عاطقلا لامعل ديفوك
راظتنا يف اهتيوشستب ةينطولا ةنجللا
ىد˘ل ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق˘لا ى˘ق˘ب˘ي ة˘يو˘شست˘لا

رد˘ج˘يو .ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
نأا طرافلا رهششلا تدكأا تناك ةبانعب

نم لكب ةقلعتملا فلشسلا تابلط لك
، ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسإا ،ن˘كشس) ة˘ف˘ل˘شس تا˘ب˘ل˘ط
موي ةياغل ةنجللا ىدل ةعدوملا ( جاوز

فرط نم اهنييحت متو03/11/0202
م˘ت د˘يد˘ج بتار ف˘ششكب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا
نيديف˘ت˘شسم˘لا تا˘با˘شسح ي˘ف ا˘ه˘عاد˘يإا
قلعتيو رئازج˘لا د˘ير˘ب ة˘شسشسؤو˘م ىد˘ل
ة˘˘ف˘˘ل˘˘شسب  رد˘˘شصم˘˘˘لا بشسح˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا

نويلم04 ب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘كشسلا
ةردقملا ةيئانثتشسإ’ا ةفلشسلاو ميتنشس

جاوزلا ةفلشس و ميتنشس نويلم01 ـب

و. ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م70 ب ةردق˘م˘لا
ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا نإا˘˘ف رد˘˘شصم˘˘˘لا تاذ بشسح
نم تافلملا نييحت دعب نوكت ةيناثلا

تابلط ا˘ه˘ل فا˘شضت ا˘ه˘با˘ح˘شصأا فر˘ط

بشسح0202 ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘شسيد ر˘˘˘ه˘˘˘شش
ةن˘ج˘ل˘لا تد˘كأا ا˘م˘ك .تا˘ع˘جر˘ت˘شسم˘لا

اهل ةقÓع ’ فلشسلا نأا نع اهتقو
تاعاطتقإ’ا نم ىطعتو ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا˘ب

اودا˘ف˘ت˘شسا ن˘يذ˘لا ءÓ˘مز˘ل˘ل ة˘ير˘ه˘ششلا
مت امك .فل˘شسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ق˘با˘شس
تّوشس نأا دعب نكشسلا ةفلشس ةميق عفر

ي˘ف و7102. دعاقت ةحن˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةيئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تف˘ششك ر˘خأا قا˘ي˘شس
ةيبرتلا لامعل ةيعامت˘جإ’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل

ةحفشصلا ربع اهل روششنم يف ةبانع
لجأا رخآا نأا ةروكذملا ةنجلل ةيمشسرلا

ديفوك )ةحن˘م تا˘ف˘ل˘م مÓ˘ت˘شسإ’ نا˘ك

و0202ربمشسيد42لا و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه (91
تبلاط تناك ةحنملا نم ةدافتشسإÓلا
ةيبطلا ةداهششلا راهظتشسإاب نيينعملا
سسوريفلا ىودعب هتباشصإا تبثت يتلا
( د˘ي˘فو˘كلا) ة˘ح˘ل˘شصم ن˘م «ا˘نورو˘ك»
ةيمومعلا ةيئافششتشسإ’ا تاشسشسؤو˘م˘ل˘ل
ىلع ةدايز ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ع˘ششأ’ا ر˘ير˘ق˘تو
ة˘ح˘ن˘م سصي˘شصخ˘ت ن˘˘ع تف˘˘ششك كلذ
نع فششكلل ريناكشسلا نع سضيوعتلا
.انوروك سسوريف

ةبانعب ةيعامتجإلا تامدخلل ةيئلولا ناجللا و ةينطولا ةنجللا ةدهع ءاهتنإا دعب

0202 ةنضسل ةينازيملا لطعت ببضسب ةقلاع انوروك ةحنمو فلضسلاو صضورقلا فلآا

. قباسس تقو يف انوروك سسوريفب هتباسصإل ةجيتن ،همدق ىوتسسم ىلع جÓع ةلسصاومل ايناملأا ىلإا ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر هجوت

اهفرعت يتلا ةمزألا ةيفلخ ىلع
عيباسسأا ذنم ةيلولا

ةردن لوح يئاضضق قيقحت
ةملاق يف بيلحلا

ميرك ةملاق ءاشضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا فششك
كردلا ةيئاشضقلا ةيطبشضلا حلاشصم نأاب ىشسوم
تانبلم ىوتشسم ىلع تاقيقحت ترششاب ينطولا
فوقولل اذهو، ةملاق ةي’و ىلع ةعزوملا بيلحلا

،قوشسلا يف سسايكأ’ا بيلح ةردن بابشسأا ىلع
ةماع ةفشصب يملاقلا نطاوملا تقرا ةرهاظ يهو
ةعاذإا هب سصاخ حيرشصت يف ماعلا بئانلا لاقو،
ةيئاشضقلا ةيطبشضلا حلاشصم نأا ةيوهجلا ةملاق
ع˘نا˘شصم ل˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘˘ف
بابشسأا ىلع فوقولل ةي’ولاب ةطششانلا بيلحلا
تازوا˘ج˘ت˘لا د˘يد˘ح˘تو قو˘شسلا ي˘ف ةدا˘˘م˘˘لا ةرد˘˘ن
ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ي˘ت˘˘لا فار˘˘طأ’ا ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسمو
اهب موقت يتلا تاقيقحتلا نإاب فاشضأاو ،عاطقلاب
تءاج ينطولا كردلل ةعباتلا ةيئاشضقلا ةيطبشضلا
دÓبلا يف ايلعلا تاطل˘شسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
يف بيلحلا جاتنإا اهفرع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ةرد˘ن˘˘لا بب˘˘شسبو ا˘˘ندÓ˘˘ب
هن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي يذ˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا م˘عد˘لاو لاو˘مأ’ا
ةقلعتملا بناوجلا تاقيقحتلا لمششتشسو، عاطقلا
تازواجتلاو ةيقيقحلا ةيعشضولا ىلع فوقولاب
بيلحلا جاتنإا لاجم ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا

عم بيلحلا قوحشسم تايمك قباطت ىدم ةفرعمو
ى˘ل˘ع ةدا˘يز تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘ف ج˘ت˘ن˘م و˘ه ا˘م
ةعشساو ةداملا هذه جاتنإا اهبلطتي يتلا طورششلا
امك ،ة˘مÓ˘شسلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ثي˘ح ن˘م كÓ˘ه˘ت˘شس’ا
يتلا ةيمومعلا تائيهلا لك ءارآ’ عامتشس’ا متيشس
معدملا بيلحلا جاتنإا لاجمب ةرششابم ةلشص اهل

ديدحتب قلعتي اميف ةعانشصلا ةيريدم رارغ ىلع
حلاشصملا ةيريدمو ةنبلم لكل ةيجاتنإ’ا ةقاطلا
ةفاشضإا راقبأ’ا بيلح عيمجتب قلعتي اميف ةيحÓفلا
اميف هتاق˘ت˘ششمو بي˘ل˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ناو˘يد˘لا ى˘لإا
ىلع ةعزوملا بيلحلا قوحشسم تايمك سصخي
كيرحت نأا دكأا امك، ةيجاتنإ’ا تادحولا فلتخم
نيفلاخملا دشض ايئاقلت نوكيشس ةيمومعلا ىوعدلا
ل˘ي˘ج˘شست ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘ئا˘شضق نو˘ع˘با˘ت˘ي˘شس ن˘يذ˘˘لا

.ةيشضقلا هذه يف تازواجتو تافلاخم

∫. Yõ Gdójø

نيتبكرم عاجرتضسإا
ةنامألا ةنايخو ةقرضس لحم

ةنتابب رازجلا يف
نمأاب ةيئاشضقلا ة˘طر˘ششلا ة˘قر˘ف ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ةبكرم عاجرتشسا نم ،ةنتاب ةي’وب رازجلا ةرئاد
ىوكشش ىلع ءانب كلذو ،ةقرشس لحم تناك ةيعفن
د˘ي˘ف˘ت ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ىد˘ل ة˘ي˘ح˘شضلا ا˘ه˘ب مد˘˘ق˘˘ت
ثاحبأ’ا فيثكت مت نيأا ،ةقرشسلل هتبكرم سضرعت
برقلاب ةنوكرم اهيلع روثعلا مت ثيح تايرحتلاو
مت امكو اذه .رازجلاب نيزنبلا تاطحم ىدحإا نم
ةنا˘ي˘خ ل˘ح˘م ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م عا˘جر˘ت˘شسا
ةركشسب ةنيد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب˘حا˘شصل ة˘نا˘مأ’ا

غلابلا اهنتم ىلع ناك يذلا هب هبتششملا فيقوتو

تاءارج’ا لامكتشسا مت ثيح ،ةنشس76 رمعلا نم
هيف تملشس تقو يف ن˘ي˘ت˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.اهباحشصأ’ نيتبكرملا

T°ƒT°É¿.ì

صصاخضشأا30 فيقوت
ةيمكل مهتزايح ةيفلخ ىلع

ةنتابب تاردخملا نم
ةنتاب ةي’وب ةناورم ةرئاد نمأا رشصانع تنكمت

مهرامعأا حوارتت سصاخششأا30 فيقوت نم ارخؤوم

ةنيدمب نيقيقشش مهيب نم ةنشس33 و72 نيب
ج˘يور˘ت˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو ،ة˘˘ناور˘˘م
سشيتفتب نذإا رادشصتشسا دعبو ثيح ،تاردخملا

نيقيقششلا ةزوحب روثعلا مت نيفوقوملا نكاشسم

382 ـب اهنزو ردقي تاردخملا نم ةيمك ىلع
غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب جلاعم فيك نع ةرابع مارغ

تادئاع نم ربتعي جد005.02 ـب ردقي يلام
تاهجلا مامأا مهب هبتششملا ميدقت متيل جيورتلا
ةزايح ةمهت نع سصاشصت˘خ’ا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

T°ƒT°É¿.ì.تاردخملا جيورتو
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ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ح

مأزتعأ ا˘هدا˘ف˘م ة˘ق˘ب˘سسم تا˘مو˘ل˘ع˘م

ةقفسص دقع˘ب ن˘ي˘هو˘ب˘سشم صصا˘خ˘سشأأ

““ ةبلسصلأ تأردخملأ نم ةيمك عيبل

ءايحأأ دحأأ ىوتسسم ىلع ““ يزاتسسكإأ

ثا˘ح˘بأ’أ .نا˘˘يزو˘˘ب ة˘˘ما˘˘ح ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

تللك ةفثكملأ ةينأديملأ تايرحتلأو

““ عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت˘ب

مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسي ““و˘نور

ةيلمع ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت˘ي˘ل ،ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل

ذفان˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ق˘يو˘ط˘تو ة˘م˘كح˘م

ةبكر˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت˘ب تح˘م˘سس ي˘ت˘لأو

،ناسصخسش اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘هو˘ب˘سشم˘لأ

طبسض مت صشيتفتلل اهعاسضخإأ دعب

ة˘ب˘ل˘سصلأ تأرد˘خ˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

أذكو تأردخم ةعطق ،(يزاتسسكإأ)

رقم ىلإأ اه˘ل˘يو˘ح˘ت ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

تأءأر˘˘جإ’أ لا˘˘م˘˘كت˘˘سس’ ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لأ

قمعملأ قيقحتلأ ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ

رخآأ هيف هبتسشم ةيوه ديدحت ىلإأ داق

و تايرحت دعب هفيقوت مت يذلأ و

غلبم هتزوحب زجح و ةفثكم ثاحبأأ

اهتداق يتلأ ةيعونلأ ةيلمعلأ ،يلام

نم تنكم لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف

تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م صصر˘ق68 زجح

ةعطق ،يزاتسسكإأ عون نم ةبلسصلأ

ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ، تأرد˘˘خ˘˘م

ةلاقن ف˘تأو˘ه30 ، جد000.44

نيب طبرلأ و لاسصت’أ يف لمعتسست

يف لمعتسست ةبكرم و ةكبسشلأ دأرفأأ

فلم زاجنإأ نم ءاهتن’أ دعب ،لقنتلأ

فأر˘طأأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘ئأز˘ج تأءأر˘جإأ

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ ةيسضقلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9816ددعلا1202 يفناج11 نينثإلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

““يزاتسسكإ’ا““ صسؤلهم نم ةربتعم تايمك زجح مت امنيب

 صصاخسشأا30 نم نوكتت ةباسصعل دح عسضو
ةنيطنسسقب ايئاسضق ناقوبسسم مهنيب نم

ةنيطنسسق

ةدحاو ةلئاع نم دارفأا3 قانتخا
زاغلل مهقاسشنتسسا ءارج

ةيسسيئرلأ ةدحولل ةيندملأ ةيامحلأ تافاعسسإأ تلخدت
ةعاسسلأ دودح ي˘ف ف˘ير˘سشلأ د˘م˘ح˘م ه˘ل˘لأ ءا˘ط˘ع ن˘ب

ةعسسوت02 ة˘يرأو˘ج˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب ا˘حا˘ب˘سص ةد˘حأو˘لأ

30 فاعسسإأ لجأأ نم كلذو20 ينكسسلأ عمجملأ

40 نيب مهرامعأأ تحوأرت نيسسنجلأ Óك نم اياحسض

يداحأأ زاغب قانتخÓل مهسضرعت رثإأ ةنسس33و رهسشأأ
اياحسضلأ ،ءاملأ ناخسس نم ثعبنملأ نوبركلأ ديسسكأأ

ثيح نايثغو صسفنتلأ يف ةبوعسص نم نوناعي أوناك
ناكملأ نيع˘ب م˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لأ تا˘فا˘ع˘سسإ’أ م˘يد˘ق˘ت م˘ت
.بورخلاب يلجنم يلع ىفسشتسسم ىلإأ مهلقنو

زاكعوب لامج
ةنيطنسسق

رسسج يلعأا نم ينيرسشع طوقسس
ةنيدملا طسسوب

مدقتملأ زكرملل ةيندملأ ةيامحلأ تافاعسسإأ تلخدت
ةعاسسلأ دودح يف ،ةنيطنسسقب ديجملأ دبع ةزعموب

ل˘جأأ ن˘م كلذو د˘˘سشأر يد˘˘ي˘˘سس ر˘˘سسج˘˘ب د55و02
نم غلبي ركذ صسنج نم ““ه-م““ ةيحسضلأ فاعسسإأ

يلأوح ولعب رسسجلأ ىلعأأ نم طقسس ةنسس32 رمعلأ

ىوتسسم ىلع حور˘ج˘ب بي˘سصأأ ة˘ي˘ح˘سضلأ ،أر˘ت˘م02
هل تمدق ثيح صضوحلأو ردسصلاب م’آأ هلو صسأأرلأ
فرط نم هلقن متو ناكملأ نيعب ةمزÓلأ تافاعسسإ’أ
نبأ يعماج˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
.ةنيطنسسقب صسيداب

زاكعوب لامج
ةنيطنسسق

ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيئاذغ داوم زجح
قاطنلا ةعسساو ةبقارم تايلمع يف

يف ةنيطنسسق ةي’و نمأأ حلاسصم دوهجلأ ةلسصأوم
ةماعلأ ةحسصلاب صساسسملأ هنأاسش نم ام لك ةبراحم
عسساتلأ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تمظن ،كلهتسسملل
ةطرسش تأوق نم ةلكسشملأ ةطلتخملأ ةقرفلأ ةقفر
،ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘˘با˘˘ت
صشغلأ عمق قرف ،ةماعلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملأ
تÓحملأ ةبقأرمل ةينأديم ةجرخ ةراجتلأ ةيريدمل
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

صسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أو

ايراجت Óحم71 تسسم ةيلمعلأ91. ديفوك انوروك
يرسضح˘لأ ن˘مأ’أ صصا˘سصت˘خأ عا˘ط˘ق ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
صسرامي يراجت لحم ىلع فوقولأ مت نيأأ ،عسساتلأ
ةيلمع لÓخ ،ةلمجلاب ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب طا˘سشن

نم غلك816ـب ردقت ةيلامجإأ ةيمك زجح مت ةبقأرملأ
يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةحلاسص ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ

لافطأأ ةديسصع ، ةفلتخم رئاسصع و ةيزاغ تابورسشم
فيظنت دأوم ىلإأ ةفاسضإ’اب ةنفعتم ةدبز و نبج ،

696 تأزوجحملأ ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘حÓ˘سصلأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م

،صشÓف بورسشم نم ةدحو5772 ،لافطأÓل هظافح

ءاطغ تأذ ةيكيتسسÓب ةبلع0001 ،لافطأأ ةديسصع
و ،نابجأأ ،ةفلت˘خ˘م تا˘بور˘سشم ،رد˘سصم˘لأ ة˘لو˘ه˘ج˘م
اهليوحت م˘ت ةزو˘ج˘ح˘م˘لأ تا˘ي˘م˘كلأ ،ة˘ن˘ف˘ع˘ت˘م ةد˘بز
.ةسصتخملأ حلاسصملأ فرط نم اهفÓتإأو

زاكعوب لامج

نيب مادطسصا رثإا صصخسش عرسصم
وزو يزيتب ةبكرم و ةنحاسش

عقو مأدطسصأ رثإأ أذه و هفتح صصخسش صسمأأ راهن يقل

21 مقر ينطولأ قير˘ط˘لا˘ب ة˘ن˘حا˘سش و ة˘ب˘كر˘م ن˘ي˘ب
رداسصم بسسح و . وزو يزيتب صستوملت ةلاث ةقطنمب
ظفح ةحلسصم ىلإأ اهلقن مت ةيحسضلأ نإاف ةيلحم
نم و . وزو يزيتب دمحم ريذن ىفسشتسسمب ثثجلأ

قيقحت حتفب تماق ينطولأ كردلأ حلاسصم اهتهج
ميل’أ ثداحلأ أذه عوقو ىلإأ ةيدؤوملأ بابسس’أ لوح
هيلإأ ردجت امك . ةيحسضلأ عرسصم ىلإأ ىدأأ يذلأ
ايونسس دسصحي لأزي ’ تاقرطلأ باهرإأ نإاف ةراسشإ’أ
و وزو يزيت ةي’وب ةيرسشبلأ حأورأ’أ نم تأرسشعلأ

يتلأ صسيسسحتلأ و ةيعوتلأ تÓمح ةفاك مغر أذه
 . ةينعملأ تاهجلأ اهب موقت

داعسس ليلخ
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نمأÓ˘ل ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
طسشلأ ةنيدمب يجراخلأ يرسضحلأ
ة˘حا˘˘طإ’أ ن˘˘م أر˘˘خؤو˘˘م فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
و به˘˘˘ن ي˘˘˘ف صصت˘˘˘خ˘˘˘م صصخ˘˘˘سشب
˘ما˘خ˘لأ نا˘جر˘م˘لأ ةدا˘م˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘˘لأ
يف ينعملأ ةيعر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
نم ردحنيو رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ

ةيلمعلأ لÓخ مت نيأأ فراطلأ ةي’و

ناجرملأ ةدام نم غلك7.3 زجح

ن˘ي˘نأز˘ي˘م ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ما˘˘خ˘˘لأ
نزو يف نÓمعت˘سسي ن˘ي˘ي˘نور˘ت˘كلإأ
د˘ق˘ع تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ نا˘˘جر˘˘م˘˘لأ

ديسص تأدعم أذك و عيبلأ تاقفسص
به˘ن تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ير˘˘ح˘˘ب
ن˘م ءا˘سضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأأو نا˘˘جر˘˘م˘˘لأ

ةيلمعلأ تءا˘ج .ما˘ج˘حأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘˘سسإأ ر˘˘ثإأ تءا˘˘ج
نمأÓل ةطرسشلأ حلاسصم ىلإأ ةدرأو
ديفت طسشلاب ي˘جرا˘خ˘لأ ير˘سضح˘لأ
زو˘ح˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ د˘حأ دو˘جو˘ب

ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ريسضح˘ت˘لأ دد˘سصب ما˘خ˘لأ نا˘جر˘م˘لأ
نأأو ةيعرسش ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ل
م˘˘ت˘˘ي ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ
صصخرم ريغ ةقيرطب ا˘ه˘جأر˘خ˘ت˘سسإأ
تايرحتلأ فيثكت دعبو هيلعو اهب
ةققحملأ ةطرسشلأ رسصانع تلسصوت
ةعلسسلأ نيزخت ناكم ةفرعم ىلإأ

ةنيدمب عقأولأ يلئاعلأ هنكسسم وهو
حلاسصملأ عم قيسسنتلاب متيل طسشلأ
صشي˘ت˘ف˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

مت نيأأ ينعملل يلئاعلأ نكسسملأ

ةدا˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ

اهنزو ردق ماكحإاب ةأابخم ناجرملأ

نينأزيم ىلإأ ةفاسضإ’اب غلك7.3 ـب

يرحب ديسص تأدعمو نيينورتكلأ

ءاهتن’أ دعب ناجرملأ بهنب ةسصاخ

فلم هل ز˘ج˘نأأ ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ن˘م

تاهجلأ مامأأ مدقي نأأ ىلع يئاسضق

هتمكاحم˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

.هل ةبوسسنملأ لاعفأ’أ ىلع

،ةيلقعلا تارثؤؤŸاو تاردıا جيوÎب ةقلعتŸا اميسس’ اهلاكسشأا فلتخÃ ةÁر÷ا ةبراحـم ‘ ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم يعاسسم راطإا ‘
رجاتت ةيمارجإا ةكبسش طاسشنل دح عسضو نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ؤلا ةحلسصŸاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنك“

‘ مهعؤلسضل ةنسس03وÚ 72ب مهرامعأا حواÎت ايئاسضق نؤقؤبسسم مهنيب نم صصاخسشأا30 فيقؤتو ““ يزاتسسكإا ““ ةبلسصلا تاردıا ‘
 .كÓهتسس’ا لجأا نم تاردıا ةزايح ،عيبلا لجأا نم يزاتسسكإا) ةبلسصلا تاردıا لقنو ةزايح ةيسضق

فراطلا

 ماخلا ناجرملا ةدام نم غلك7.3 زجحت ةطرسشلا
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،فايسض د’وأأ دمحم يح ناكسس لاق

رامع زاجم ةيدلبب ““ ةموطبلأ ““

ةيطغت لاجم جراخ ““ مهنأأ ،ةملاقب

أولأزي’ مهف ،نييلحملأ نيلوؤوسسملأ

ىنعم م˘تأا˘ب ة˘ي˘ئأد˘ب ةا˘ي˘ح نو˘سشي˘ع˘ي

أو˘˘لأز˘˘ي ’ م˘˘هو ’ ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘م˘˘ل˘˘كلأ

مهنكاسسم بناجب رفحلأ نولمعتسسي

،يحسصلأ فرسصلأ هايم نم صصلختلل

صضع˘ب ل˘م˘ع˘ت˘سسي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف

ي˘لأو˘ح م˘سضي يذ˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ نا˘˘كسس

وأأ ةءاسضإÓل عومسشلأ ،ةمسسن0051

ن˘م تأر˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ
ءابرهكلأ بلجل ةيئابرهكلأ لبأوكلأ

ةموطبلأ ““ ناكسس ،نأريجلأ دنع نم
نأأ أود˘˘كأأ م˘˘ه˘˘ب ا˘˘ن˘˘ئا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خو ““
ىلأ ءيسسلأ نم ريسست يحلأ ةيعسضو
تاطلسسلأ ل˘ها˘ج˘ت ل˘ظ ي˘ف أأو˘سسأ’أ
ىلعو ، قيرعلأ يحلأ أذهل ةيلحملأ

ةبختنملأ ةيدلبلأ صسلا˘ج˘م˘لأ ا˘ه˘سسأأر
رامع زاجم ةيدلب ىلع ترم يتلأ
م˘غر ه˘نأأ نا˘كسسلأ ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق ي˘ت˘لأ،
’إأ ةرركتملأو ةر˘ي˘ث˘كلأ م˘ه˘يوا˘كسش
ى˘ق˘ب˘ي˘ل ة˘ي˘غا˘سص نأذأ ى˘ل˘ت م˘ل ا˘ه˘نأأ
ن˘˘ير˘˘مأ’أ نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ح˘˘لأ نا˘˘كسس
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘كا˘˘سشم˘˘لأ

ةهج نم ةينعملأ تاطلسسلأ لهاجتو
نإا˘ف ي˘ح˘˘لأ نا˘˘كسس بسسحو، ىر˘˘خأأ

ي˘ح˘لأ أذ˘ه مد˘ق ة˘م˘يد˘ق م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م
رقتفي ي˘ح˘لأ نأأو ة˘سصا˘خ ةدد˘ع˘ت˘مو
،ة˘م˘ير˘كلأ ةا˘ي˘˘ح˘˘لأ طور˘˘سش ى˘˘ندأ’
عأونأأ ع˘ي˘م˘ج با˘ي˘غ ا˘ه˘سسأأر ى˘ل˘عو
’و تاقرط Óف يحلأ لخأد ةئيهتلأ
طقاسست عم يحلأ لوحي امم ةفسصرأأ
، لاحوأأ ىلإأ رطملل ىلوأ’أ تأرطقلأ
فرسصلأ ةكبسش بايغ ىلإأ ةفاسضإ’اب
نا˘˘˘كسسلا˘˘˘ب ىدأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ
نم صصلختلل رف˘ح˘لا˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘سس’ا˘ب
صصقنلأ نع كيهان ، ةرذقلأ هايملأ
يف ، ةيمومعلأ ةرانإ’أ يف ريبكلأ

تأر˘سشع ه˘ي˘ف لأز˘ت’ يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ

ة˘كب˘سشب ا˘ه˘ط˘بر م˘ت˘ي م˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لأ

رخأ’أ وه يرسضحلأ لقنلأ ، ءابرهكلأ

، ناكسسلأ بلاطم نمسض نم ناك

نم ““ ةموطبلأ ““يلاهأأ ىكتسشأ امك

اهيلع دجوت يتلأ ةيرزملأ ةيعسضولأ

ق˘ير˘ط˘لا˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

يتي’و نيب طبأرلأ02 مقر ينطولأ

يف نيدسشانم ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو ة˘م˘لا˘ق

مهيح ةرا˘يز˘ب ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ر˘ي˘خأ’أ

ةانا˘ع˘م˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش فو˘قو˘ل˘ل

.يحلأ ناكسس اهسشيعي يتلأ

ةملاق

 رامع زاجم ةيدلبب ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطي ““ ةموطبلا فايسض د’وأا دمحم يح ““ ناكسس
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بقع و ،راظتنأ لوط دعب و أريخأأ
جرفلأ ءاج تاجاجتح’أ نم ةلسسلسس
دبع ةدكي˘كسس ي˘لأو هرد˘سصأأ نا˘ي˘ب˘ب
ا˘˘˘عد يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ب ردا˘˘˘ق˘˘˘لأ
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ة˘سصسصخ˘م˘لأ ا˘ن˘˘كسس929ةسصح

رو˘˘سضح˘˘لأ ى˘˘لأ ق˘˘˘ي˘˘˘سضلأ نا˘˘˘كسسل
يدلبلأ بعلملأ ىلإأ نينث’أ ةحيبسص

نم ةدكيكسس ةنيدم طسسو توأأ02
رايتخ’ ةعرقلأ ةيلمع روسضح لجأأ
مهميلسستل أديهمت ةقسشلأ و ةرامعلأ
م˘ه˘ق˘ق˘سشل م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت و ح˘ي˘تا˘˘ف˘˘م˘˘لأ
لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لأ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كسسلأ
روسضحلأ نايبلأ طرتسشأ و، اهراظتنأ

ةدعب اقفرم دي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل ي˘سصخ˘سشلأ
فيرعتلأ ةقاطب اهسسأأر ىلع قئاثو
ي˘تدا˘ه˘سش و ،ه˘ت˘جوزو د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘˘ل
و ةيلئاع ةداهسش و .امهيلكل دÓيملأ

و، ديفتسسملل نيتيسسمسش نيتروسص
نأأ ة˘˘ي’و˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نا˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘كذ
ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لأ را˘˘ج˘˘يإ’أ تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسم

ديدحت متيسسف م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م8ب

ربخلأ حرفأأ و ،اهعفد لجأأ نم ةمانزر

تأونسسل أوناع نيذلأ قيسضلأ ناكسس

ن˘كسسم˘ب د˘جو˘ت ه˘نأأ ثي˘ح، ة˘ل˘˘يو˘˘ط

ام وهو تÓئاع ثÓث نم رثكأأ دحأو

تاعأرسص و طوغسضو لكاسشم زرفأأ

ةيئاهنلأ ةمئاقلأ رسشنب جرفلأ يتأايل

.ةعرقلأ دعوم ديدحت مث

انكسس175 ةمئاق ةسسارد متت اميف: ةدكيكسس

ةينكسسلا مهققسش رايتخا عم دعوم ىلع قيسضلا ناكسس
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ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘˘ف˘˘لا د˘˘كأا
ر˘خآا» ـل ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نيفظوملا ةباجتصسا ،سسمأا ،«ةعاصس
ه˘ي˘لإا تعد يذ˘لا بار˘˘صضإ’ا ءاد˘˘ن˘˘ل
نع مهبارصضإا دعبف ،ةينطولا ةباقنلا
يفناج عبارلاو ثلاثلا يموي لمعلا

،او˘ل˘خد ،مر˘صصن˘م˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ن˘˘م
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع بار˘˘˘صضإا ي˘˘˘ف ،سسمأا
يمدختصسمل ةينطولا ةباقنلا تنلعأا

ة˘ع˘برأ’ هرار˘م˘ت˘صسا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
نأا رد˘˘صصم˘˘لا ح˘˘˘صضوأا ثي˘˘˘ح ،ما˘˘˘يأا
بارصضإ’ا ةلصصاوم ءادنل ةباجتصس’ا

ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘ت د˘ع˘ب ءا˘ج
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م ة˘˘˘مÓ˘˘˘صس
ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘كح سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
سسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
ف˘˘قو سصو˘˘صصخ˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م بار˘˘˘صضإ’ا

مامأا مكحلا اذه يف ةباقنلا تنعط
رد˘صصي م˘ل يذ˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
ىلإا ةيصضقلا هذه سصوصصخب هرارق
ا˘مأا ،ر˘˘ط˘˘صسأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ب˘˘صسن سصو˘˘صصخ˘˘˘ب
ة˘ي’و ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع بار˘˘صضإÓ˘˘ل

يباقنلا عر˘ف˘لا ح˘صضوأا د˘ق˘ف ة˘با˘ن˘ع

ةراصشإ’ا عم ةئاملاب68 تغلب اهنأا
ى˘ل˘ع ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ب˘˘صسن نأا ى˘˘لإا

ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ي˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم

دكأاو اذه ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 ءانيم˘لا˘ب
ريصسلا ةلصصاوم ىلع يباقنلا عرفلا
،نينثإ’ا مايأا بارصضإ’ا قيرط يف
ديعصصلا ىلع امأا ،ءاعبرأ’او ءاثÓثلا
ةينطولا ةبا˘ق˘ن˘لا تد˘كأا˘ف ي˘ن˘طو˘لا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘ل
لبق نم بارصضإÓل ةعصساو ةباجتصسا
،تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ناو˘˘˘عأا

ةينطولا ة˘يدا˘ح˘ت’ا نأاو ا˘صصو˘صصخ
تررق ةراجتلا عاطق يمدختصسمل
را˘˘ي˘˘خ ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ىر˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘ه
ا˘ه˘˘لا˘˘ث˘˘ت˘˘ما د˘˘ع˘˘ب كلذو بار˘˘صضإ’ا
م˘˘˘كح˘˘˘ل مر˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا
نايب يف ةتف’ ،ةيرادإ’ا ةمكحملا
ءاج رارقلا اذه نأا ،تبصسلا موي ،اهل
ا˘ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا ل˘˘صشف د˘˘ع˘˘ب
ر˘ه˘صشلا ن˘م ع˘با˘صسلا ي˘ف ةرازو˘˘لا˘˘ب
كلذ عم ةازاوملاب اهنعطو يراجلا

يف ةلود˘لا سسل˘ج˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةباقنلا امأا ،ةيرادإ’ا ةمكحملا رارق
اهرارمتصسا رارق تررب دقف ةينطولا

ىلع يناثلا عوبصسأÓل بارصضإ’ا يف
ة˘يا˘صصو˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت مد˘ع˘˘ب ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا بلا˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأ’
ح˘لا˘صصم˘لا ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ناي˘ب ي˘ف ترا˘صشأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صس
راوحلا ةصسايصس ىلإا ءوجللا سضوعو
داجيإ’ ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ع˘م دا˘ج˘لا

ةق˘لا˘ع˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ل˘ح
فيوختلا ة˘صسا˘ي˘صس سسرا˘م˘ت تحار»
يف درو ام بصسح «هاوفأ’ا ميتكتو
هلÓخ نم تدصشان يذلا ةباقنلا نايب
يف ايلع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
ـل دح عصضول لخدتلا لجأا نم دÓبلا
ةرازو يف ةلصصاحلا دادصسن’ا ةلاح»
ل˘˘ك ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

امم لمعلا نع ةيئ’ولا تايريدملا

ءارج قوصسلا لاح ىلع ابلصس رثؤوي

تايصشتفملا اذكو ةباقر دوجو مدع

لوخد ةيلمع بعصصي امم ةيدودحلا

بصسح «ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا

بلاطم مهأا لثمتتو اذه ،ردصصملا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا

،ةراجتلا عاطقب سصاخلا يصساصسأ’ا

11- يذيفنتلا مو˘صسر˘م˘لا ل˘يد˘ع˘ت

يصضيوعتلا ماظنلا نمصضتملا502

ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا كÓ˘˘صسأÓ˘˘˘ل

ةيامح ةحنم ثادحت˘صسا ،ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب

ناوعأا رارغ ىلع ينطولا داصصتق’ا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ،بئار˘˘صضلاو كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيناوقلا سضع˘ب ل˘يد˘ع˘ت ،حر˘ت˘ق˘م˘لا

ةيراجتلا ةباقرلا يف اهب لومعملا

ةيليمكتلا ليخادملا قودنصص معدل

ة˘ح˘ن˘م فر˘صص ،ةر˘صشا˘ب˘م ة˘غ˘˘ي˘˘صصب

ةدئافل انوروك ءابو راصشتنا ةحفاكم

ةراج˘ت˘لا ةرازو ا˘مأا ،ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأا

اهنأا اهل قباصس نايب يف تدكأا دقف

قيقحت يف ةريبك اطاوصشأا تعطق

ي˘ف˘ظو˘م˘ل بلا˘ط˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

تاداريإا نيصسحت رارغ ىلع عاطقلا

،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا قود˘ن˘˘صص

ةيئانثتصسا ة˘صصخر ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

ف˘ل˘م ة˘يو˘صست˘ل لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م

ف’آا نيوكتو افظوم2691 ةيقرت

ةراجتلا ةرازو نأا امك ،نيفظوملا

رداصصلا يئاصضقلا مكحلاب ثبصشتت

ةمكحملا نم عوبصسأا نم رثكأا لبق

يصضاقلاو سسيار دارم رئبب ةيرادإ’ا

.بارصضإÓل تقؤوملا فقولاب

ةباقنلإ هيلإإ تعد يذلإ ينطولإ بإرسضإ’إ ءإدنل إوباجتسسإ

 يناثلا عوبضسأÓل لمعلا نع نوبرضضي ةراجتلا ةيريدم وفظوم
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ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تعر˘˘˘صش

سصاصصتخا عاطق ةفاك ربع ،ةبانع

ع˘م ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا

ةثÓث ذ˘ن˘م ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

ة˘ي˘طر˘صش تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ،ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأا

رهاوظلا ةبراحم راطإا يف ،ةعصساو

تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب ة˘صسا˘م˘لا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘صسلا

يئاوصشعلا لÓغتصس’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نم ةيمومعلا تاحاصسملاو نكامأÓل

.سصاخصشأ’ا لبق

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘ح

ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

نينطاوملا سسيصسحت فدهب ةيوعوت

د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب را˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو

ةيميظنتلاو ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
ع˘م ا˘م˘ي˘صس’ ،لو˘ع˘ف˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘صسلا
ثي˘˘ح،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا
ةجلاعم ىلإا تايلمعلا هذه تصضفأا

زجاوح عصضوب ةقلعتم اياصضق501
ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘صص وأا ة˘يد˘يد˘ح

18و ،تاراي˘صسلا ن˘كر˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
يعرصشلا ريغ عيبلاب ةقلعتم ةيصضق

74 ىلإا ةفاصضإا،ماع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
ريغ ذاوح˘ت˘صس’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘صضق
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصرأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صشلا

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لاو
،باعلأا،عي˘ب˘لا ت’وا˘ط بصصنرار˘غ

ةيصضق04و ي˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ي˘˘ب
ةحصصلا دعاوق ةف˘لا˘خ˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م

33و ،عيبلا ءانثأا ةفاظنلاو ةيمومعلا

تايا˘ن˘ب د˘ي˘ي˘صشت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘صضق

81 و،ة˘صصخر نود˘ب وأا ة˘يو˘˘صضو˘˘ف

ىلع علصسلا سضرعب ةقلعتم ةيصضق

ةيراجتلا تÓحملا جراخ ةفصصرأ’ا

بصصن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق61و

ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصرأ’ا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع كا˘˘˘˘˘˘صشكأ’ا

ةيصضق41، ةيمومعلا تاحاصسملاو

ةيعرصش ريغ ةريظح ءاصشنإاب ةقلعتم

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا،تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘صسار˘ح˘˘ل

جييصستب ةقلعتم اياصضق9 ةجلاعم

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘حا˘˘صسم د˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صشتو

، ةيعرصش ريغ ةقيرطب اهلÓغتصسإ’

تاغرفم قلخب ةقل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘صضق5

اياصضق4و،تاياف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئاو˘صشع

نهملاو ةطصشنأ’ا ةصسراممب ةقلعتم

ريغ ةقيرطب ءاصضو˘صضل˘ل ة˘ب˘ب˘صسم˘لا
ن˘ي˘ت˘ي˘صضق ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
تارايصسلا لكايه عصضوب نيتقلعتم
نيتيصضقو ،يموم˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
لخاد تاناويحلا ةيبرتب نيتقلعتم
ة˘ي˘صضقو،ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

نم ءزج وأا لك مدهب ةقلعتم ةدحاو
ذاوحتصس’ا ةين عم ءارصضخ ةحاصسم
ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘˘تو ن˘˘كا˘˘مأ’ا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،رخآا طاصشنل
لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم
ةفاك ةبراحمل ةيطرصشلا اهتاطاصشن
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلا ر˘˘˘هاو˘˘˘ظ˘˘˘لا
فرصصت تحت عصضتو ،سصاصصتخ’ا
ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ا˘ه˘ما˘قرأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.ءارصضخلا

عيباـسسأإ3 للخ ةــيسضق573  ةجلاعم مت  امـيف

   ةيمومعلا تاحاضسملاو تاكلتمملا ىلع نيدتعملل دح عضضو
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لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
عوبصسأ’ا لÓخ ،ةبانع ةي’و نمأ’
تايلمع ثÓث رثإا ىلعو مرصصنملا

سصاخصشأا70 فيقوت نم ،ةقرفتم

84 و91  نيبام مهرامعأا حوارتت
ا˘يا˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم ،ة˘˘ن˘˘صس
تاردخملا داريتصسا اهن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

لقنو ةزايح ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب

ع˘ي˘ب˘ل˘ل ع˘˘صضوو سضر˘˘عو ن˘˘ح˘˘صشو

ةعورصشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب تارد˘خ˘م

يف كرحم تاذ ةبكرم راصضحتصساب

ةفاصضإا،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا

ع˘ي˘ب˘ل˘ل سضر˘عو ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح ى˘˘لإا

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ب˘˘ل˘˘صص تارد˘˘خ˘˘م

تاذ ةبكرم راصضحتصساب ةعورصشم

تارثؤوملا نيزختو ةزايحو ،كرحم

ةعور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

3051 ز˘ج˘ح ع˘م ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ل

عاونأ’ا فلتخم نم سسولهم سصرق

عون نم تاردخملا نم غلك2,1 ،

ةيمك ىلإا ةفاصضإا  ،يدنهلا بنقلا

ة˘˘ب˘˘ل˘˘صصلا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘˘م

غلابمو ،نيتبكرم زجح و ، نيياكوك

مت ثيح،جيورتلا تادئاع نم ةيلام

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا

ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

نمأا حلاصصم نإاف ةراصشإÓلو  ،مهيف

ةميزعلا سسفنب لصصاوت ةبانع ةي’و

ة˘ي˘طر˘صشلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق˘˘لاو

سساصسملا هنأاصش نم ام لك ةبراحمل

.هتاكلتمم ةمÓصسو نطاوملا نمأاب

ةيلام غلابمو نيياكوك زجحو ةيلمعلإ يف  سصاخسشأإ7 فيقوت مت اميف

IRBتاردخملا نم مارغ ويلك نم رثكأاو صسولهم صصرق3051 زجحت  

يسضاملإ عوبسسأ’إ بإرسضإإ دعب يلإوتلإ ىلع يناثلإ عوبسسألل كلذو لمعلإ نع بإرسضإإ يف ،سسمأإ ،ةبانع ةي’وب ةراجتلإ ةيريدم وفظوم لخد
ماعلإ داحت’إ ءإول تحت ةيوسضنملإ ةراجتلإ ةرإزو يمدختسسمل ةينطولإ ةباقنلإ هيلإإ تعد يذلإ ينطولإ بإرسضإلل ةباجتسسإ كلذو نيمويل

.نييرئإزجلإ لامعلل

لبقملإ سسرام ةياهن ةياغ ىلإإ

ىمحلا دضض حيقلتلا يتلمح ديدــمت
  راقبأÓل بلكلاو ةيعÓقلا

حيقلتلا يتلمح ةبانعب ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم تددم
سسرام ةياهن ةيا˘غ ى˘لإا بل˘كلاو ة˘ي˘عÓ˘ق˘لا ى˘م˘ح˘لا د˘صض
ةيرطيبلا حلاصصملا ةيريدم  رارقل اديصسجت كلذو ،لبقملا

40 خيرات˘ب22 مقر ةيفيرلا ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو˘ب

دصض حيقلتلا يتلمح ديدمتب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو1202 يفنا˘ج
رخآا رداصصم تفصشك   .راقبأÓل بلكلاو  ةيعÓقلا ىمحلا
ترطخأا ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم نأا ةعاصس
نيتلمحلا نيتاه ديدمت نع  ةي’ولا بارتب نيبرملا ةفاك

راقبأ’ا سصخت يتلاو1202 سسرام رهصش ةياهن ةياغ ىلإا
حيقلت كلذك متيصس امك ،نيرهصشلا نع اهرمع ديزي يتلا

نيبرملا ةيريدملا تاذ تعدو اذه ،راقبأ’ا يبرم بÓك
،ة˘ت˘صسلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘عر˘ف˘لا ما˘صسقأ’ا ن˘م بر˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

،لا˘حر˘ب ،ة˘م˘ل˘ع˘لا ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ،را˘ج˘ح˘لا،ة˘با˘ن˘˘ع  ي˘˘هو
ىوتصسم ىلع يرطيبلا بيب˘ط˘لا˘ب لا˘صصت’اوأا ،ي˘ب˘يا˘ط˘صش
ةيلمع ءارجا لجا نم ،تايدلبلل ةحصصلا ظفح بتاكم
نم متتو ،ةيرابجإاو ةيناجم ةريخ’ا هذه نأاو اميصس حيقلتلا
ةيصشتفملا ىدل نيصضوفملا سصاوخلا ةرطايبلا ءابطأ’ا لبق
حيقلتلا ةيلمع نأا ىلإا  ةراصشإ’ا ردجتو  ،ةيئ’ولا ةيرطيبلا
نم نيصضوفملا سصاوخلا ةرطايبلا ءابطأ’ا لبق نم متت
نإاف  ريكذتلل ، ةبانعل ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةيصشتفملا لبق

03 ةياغ ىلإا0202 ربوتكأا ةيادب اتقلطنا حيقلتلا يتلمح

رقب سسأار03041  حيقلت تدهصش نيا،0202 ربمصسيد

كيهان بلكلا ءاد دصض679 سسأار ةيعÓقلا ىمحلا دصض

نع اهرمع ديزي يتلا زعامو منغ سسأار21361  حيقلت نع

اهديدمت متيل ،ةريغصصلا تارتجملا نوعاط دصض رهصشأا8

.1202 سسرام ةياهن ةياغ ىلا  اددجم

eÉRhR HƒY«û°á

تايدلبلإ  سسعاقت ببسسب

مÓظلا يف قرغت   عراوضش ةّدع
رج مÓّظلا يف ةبانع تاّيدلبل ةعبات عراوصش ةّدع تقرغ

ّ
ءا

لاط يذلا ةّيمومعلا ةرانإ’ا بايغ لكصشم ةعقر راصشتنا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م نا˘ّكصس بلا˘ط ثي˘حءا˘ي˘حأ’ا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
ءاهنإا ةرورصضب ةبانع ةي’ول ةّيلحملا تاطلصسلا تاّيدلبلا

نأاو املع مهئايحأا يف ةّيمومعلا ةرانإ’ا مادعنإا لكصشم
ىحصضأا ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ةد˘م˘عأ’ا ن˘م ةرا˘نإ’ا با˘ي˘غ سسجا˘ه
رحت مدعّ لظ يف قلق ردصصم مهل لّكصشي

ّ
تاهجلا ك

عراوصش ةّدع تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا با˘ط˘عأ’ا حÓ˘صصإ’ ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لا
فصشك دقف لصصّتم قايصس يفو ،سسماد مÓظ يف قرغت
،تاعيرتلا ،لاحر˘ب ة˘ّيد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م و˘ن˘طاو˘م
دق ةّيمومعلا ةرانإ’ا مادعنا لكصشم نأا بنعلا داوو ةفرصشلا

ةقرصسلاك ةّيرصضحلا مئارجلا مقافتب رذني تابو هدمأا لاط
يف اهريغو تاكلتمملاو سصاخصشأ’ا ىلع تاءادتعإ’او
يتلا باطعأ’ا حÓصصإاب ةّينعملا تاهجلا مايق مدع لاح
ءايحأا ونطاوم حصضوأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ةد˘م˘عأ’ا ت˘ّصسم

اولصسار م˘ه˘ّنأا «ة˘عا˘صس ر˘خآا«ـل مهثيدح ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ّيد˘ل˘ب
ّلح داجيإا سضرغب نايحأ’ا نم ديدعلا يف ةّيصصولا تاهجلا
اهنم ةنيدملا طصسو عراوصش ةّدعب ةرانإ’ا مادعنا لكصشمل

يحو ايقيرفإا عراصشو «نولوك’» يح
ّ

سسرام80 و ميرلا 
رحت مل مهتÓصسارم نأا ’إا ءايحأ’ا نم اهريغو

ّ
حلاصصملا ك

نيذلا را˘ج˘ح˘لا ة˘ّيد˘ل˘ب نا˘كصس نأا˘صش م˘ه˘نأا˘صش ،ةّ̆صصت˘خ˘م˘لا
،اذه مهلاغصشنا ىلإا تافتل’اب ةيلحملا تاطلصسلا اوبلاط
نم ّلكب نونطاقلا رامع يديصس ةّيدلب ناكصس بناج ىلإا

ىلإا ةفاصضإ’اب،1vu،2vu،3vu ءايحأا و،سسيدلا رجح يح

ةبيعصشلاو نكصسم009 يحو نكصسم805 يح نم لك
ريفوت مدع لكصشم ءازإا ديدصشلا مهطخصس نع اوّربع نيذلا
مهاصس امم مهعراوصش بلغأاب مدعنت يتلا ةيمومعلا ةرانإ’ا
،سسيدلا رجح يحب ةصصاخ ةقرصسلا ت’ّدعم عافترا يف
يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا ّنأا ةراصشإ’ا ردجت
يف فقو نأاو هل قبصس دق نيدلا لامج يميرب ةبانع ةي’ول
ة˘ّي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا ماد˘˘ع˘˘نا ةر˘˘ها˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘صس تقو
لÓخ ةنيد˘م˘لا ط˘صسو ة˘ن˘ئا˘كلا ا˘ه˘ن˘م ة˘ّصصا˘خ عراو˘صشلا˘ب
ىوصصق ةّيمهأا هتهج نم ىطعأاو اهب ماق ةيليل تارايز
ةيمومعلا ةران’ا ةكبصش بويع ةجلاعمب رمأاو ّفلملا اذهل
مÓظ˘لا بب˘صسب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا يوا˘كصش ل˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
اهمزلأاو ةلوؤوصسملا تاهجلل تاميلعت ىطعأا نيأا ،سسمادلا
ّلجب ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبصشل رابتعإ’ا ةداعإا ةرورصضب
ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ّخد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع تا˘ّيد˘˘ل˘˘ب عراو˘˘صش
تايدل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأ’ ة˘ق˘ئÓ˘لا ةرو˘صصلا ءا˘ط˘عإ’ ة˘ّصصت˘خ˘م˘لا

.ةبانع عراوصش ىلإا رونلا عاجرإاو
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عم دعوملا نوكيسس ثيح
ةقرفل يرول˘كل˘ف سضار˘ع˘ت˘سسا
سضر˘ع˘م ن˘ي˘سشد˘ت ،ةوا˘سسي˘ع˘لا
ةيديلقتلا تاعانسصلاو فرحلل
تاطوطخملا ة˘ح˘ن˘جأا م˘سضيو
،زرطلاو ة˘طا˘ي˘خ˘لا ،ة˘م˘يد˘ق˘لا
تايراخفلا ،ة˘سضف˘لاو ي˘ل˘ح˘لا

فحت˘لاو ة˘ي˘ب˘سشخ˘لا ي˘ناوألاو
ةيل˘ي˘كسشت˘لا نو˘ن˘ف˘لا ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا
تÓكألا ،ةبانع ةفاقثلا رادل
تا˘˘يو˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ميظنت متيسس امك ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ق˘با˘˘سسم
ىلإا ةفاسضإا ،يسسكسسكلا قبط
حانج ،يغيزامألا تيبلا حانج
،ي˘˘ن˘˘ف ل˘˘ف˘˘ح ،ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ةد˘˘˘عو
ةسشرو عم ة˘ي˘ئا˘ن˘غ تا˘عو˘ن˘م
راد˘ل ة˘ي˘تو˘سصلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
ةغللا ة˘سشرو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا
،ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘˘ل ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا

ر˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ي سسور˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم
 .يغيزامألا سسرعلاو

رامع ذاتسفل ةرضاحم

ةلئاعلا» لوح ةراون

مويلا يف «ةيكلملا

 يناثلا
نوكيسسف ءاعبرألا موي امأا

ر˘يد˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م د˘˘عو˘˘م˘˘لا
ذاتسسألا نوبيه يرثألا عقوملا

لمحت ةرسضاحمل ةراون رامع
ةيادب «ةيكلملا ةلئاعلا» ناونع

،لاوز˘لا د˘ع˘˘ب00:41 نم
فلخي تيآا ةذاتسسألا مدقتسسو
ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘سشرو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج
يدا˘ن مد˘ق˘ي˘سسو ،ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا
ةيرعسش دئاسصق يبدألا عادبإلا
دنحم يسس» ر˘ي˘ب˘كلا ر˘عا˘سشل˘ل
ةيلافت˘حا م˘ت˘ت˘خ˘تو ،«د˘ن˘ح˘موأا
˘˘مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘˘مألا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ءا˘˘˘يزأا سضر˘˘˘ع˘˘˘ب سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
ةمسسب ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م لا˘ف˘طأÓ˘ل
بابسشلا بهاوم ةي˘م˘ن˘ت˘ل رو˘ن
ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
ز˘ئاو˘ج˘ب ن˘يز˘ئا˘˘ف˘˘لا م˘˘ير˘˘كتو
ر˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ي سسور˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم
ق˘˘˘ب˘˘˘ط خ˘˘˘ب˘˘˘ط ة˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسمو
 .يسسكسسكلا

فرعتس ةرهاظتلا
نم ديدعلا ةكراشم

 نييفرحلاو تايعمجلا
ةنسسلا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا فر˘ع˘ت˘سس

ديدعلا ة˘كرا˘سشم ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
يدا˘ن ي˘هو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م
ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا فر˘˘ح˘˘لاو نو˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
رون ةمسسب ةيعمج ،لبقتسسملا
با˘˘ب˘˘سشلا بهاو˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘˘ل ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ةيعمج ،ةبانع ةيلو ةحايسسلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ءو˘˘سض

˘مÓ˘عإاو تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘˘م˘˘سسب
ةيئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ،با˘ب˘سشلا

ةيعمجلا ،ةبانع لمألا ةرانم
،ةبانع ةيلول ازوميم ةيفاقثلا

ر˘يو˘˘ط˘˘تو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةلوفطلاو با˘ب˘سشلا تا˘طا˘سشن
،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ريوطتو ةيمنتلل يلعلا ةيعمج
،ة˘ل˘ع˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ،ةر˘˘سسألا

ةيعم˘ج ،ل˘مأا ةو˘ط˘خ ة˘ي˘ع˘م˘ج
ل˘مألا رو˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ق˘نور˘˘لا

با˘ب˘سشلا ة˘ي˘قر˘تو ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيعمج ،ةبانع ةيلول ةفاقثلاو
بيرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘لا

ةيلول ةقفار˘م˘لاو ر˘يو˘ط˘ت˘لاو
ن˘ي˘م˘سسا˘ي˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘با˘˘ن˘˘ع
،باب˘سشل˘ل ة˘عد˘ب˘م˘لا يدا˘يأÓ˘ل
ةيحÓف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘ي˘م˘˘يدا˘˘كأا ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
تا˘ن˘يو˘كت˘˘ل˘˘ل «و˘˘غ ا˘˘مرو˘˘ف»

،تاراسشتسسلاو ىدملا ةليوط
را˘م˘ع ن˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج تا˘˘سشو˘˘˘ه ،ةراو˘˘˘ن

ـب ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘ي˘هز بور˘˘سص

نب ،ةايح قيقر ،«ةيهز يتلاخ»

سشي˘مر˘ك ،مÓ˘سسلا د˘ب˘ع م˘˘جر

،ةيسضار يري˘ت˘سسم ،ة˘ن˘ير˘ب˘سص

يدو˘م˘ح˘م ،ةرا˘سس ي˘سسود˘ي˘ح

،ةد˘ي˘˘هز و˘˘سشار ن˘˘ب ،د˘˘م˘˘ح˘˘م

،مير ينادعسس ،ىرسشب لقناو

ةدع نب ،ةيروسص يروسصنم

،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ه˘˘ك د˘˘ها˘˘سش ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سضف

،ةر˘˘ي˘˘ن˘˘م يد˘˘سشار ي˘˘م˘˘سشا˘˘˘ه

سسوكرف ،ءاسسيمور ةيرسشاوع

يرسسك ،ةديفم لوغ ،ةميرك

سشراقوب ،ةديعسس نوقع ،ءافو

،ى˘ح˘سض ي˘˘م˘˘ناز˘˘م˘˘ل ،ة˘˘لو˘˘خ

،داعسس سشراقوب ،ةزيول بانوب

ز˘ن˘ق ،رور˘سس ر˘م˘˘ع ي˘˘سشا˘˘ي˘˘ع

يلدنج ،ةيروح يعازف ،ءامسسأا

،ءا˘م˘سسأا سشو˘ي˘ل˘ع ن˘ب ،ةد˘ن˘ي˘˘ل

سشويلع نب ،ة˘ل˘ي˘م˘ج ي˘نا˘يز˘م

سشو˘خ˘ب ،ن˘يد˘لا ر˘˘خ˘˘ف م˘˘ير˘˘م

ل˘ي˘˘ب˘˘ن ،يد˘˘ي˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ن ،ةور˘˘م

،دا˘ع˘˘ب˘˘ع ر˘˘كا˘˘سش ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب

،ةيمسس دي˘ب˘ع ،هر˘يد˘ت ي˘لÓ˘سش

سسارلا ل˘ح˘ك ،ةد˘سشار ة˘ي˘با˘ي˘ت

يدوع˘سس ،ةر˘هز˘لا ي˘لاد ،لاو˘ن

زيزعوب ،ايليل ةراب تيآا ،ىرسشب

زيوبلا ،ةمطاف يلÓي˘ف ،ة˘ي˘با˘ن

يا˘بو ة˘ي˘كم حا˘مو˘ج ،ةر˘هز˘لا

 .ةميطف

 ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب فايسضوب دمحم نونفلاو ةفاقثلا راد ميظنت نم

 ةبانع ـب1792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا ت’افتحا يف ةعونتم ةطسشنأاو ضضراعمو تارسضاحم
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ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تبسسلا سسمأا لوأا تفرسشأا

ةودنلا حاتتفا ىلع ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةماحلا يف ةينطولا ةبتكملاب

اهتقلأا ةملك يف ،ةريزولا تلاقو ،«ةقوده نب ديمحلا دبع» ةينطولا

لا يف قيرطلا انل اودقوأا نيذلا ىنعملا لاجر» نإا ،ةبسسانملاب

ءافولا لإا انم نوجاتحي ل ،نطولا خيرات نم ةقرافلا تاظحل

ريدقتلا بجاو ةيفاقثلا انزومر حنم ةرورسضب ةركذم ،«مهتركاذل

ايركف لغسشنا نم عم رارمتسساب يرئازجلا عمتجملا ةركاذ طبرو

.ةيرئازجلا ةمألاب ايفاقثو

ة˘ياور˘لا» ة˘قود˘ه ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي

مويلا ةياغ ىلإا مودتسس ،«سسيركتلا ىلإا سسيسسأاتلا نم .. ةيرئازجلا

ةيسسيئرلا تابتكملا لماك يفو ةينطولا ةبتكملا ىوتسسم ىلع

.نطولا ربع ةيمومعلا ةعلاطملل

 :فسشكت ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

«بجاولا اهريدقت ةيفاقثلا انزومر حنم لسصاونسس»

هديمجت نع تاونسس رورم دعب

تانكسسلل رابتعإ’ا ةداعإا عورسشم ثعب
ةيادرغ يف روسصقلاب رايهنإ’اب ةددهملا

ةددهم تانكسسل رابتعلا ةداعإا عورسشم ثعب مت
ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘مو باز˘ي˘˘م يداو رو˘˘سصق˘˘ب را˘˘ي˘˘ه˘˘نلا˘˘ب
،هنع ديمجتلا عفر د˘ع˘ب ا˘ي˘ن˘طو ا˘ثار˘ت ة˘ف˘ن˘سصم˘لا

ةيلو˘ب ن˘كسسلا ة˘ير˘يد˘م و˘لوؤو˘سسم دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح
ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه ل˘م˘سشيو ،ة˘يادر˘غ

تاءار˘جإا ن˘م˘سض هد˘ي˘م˘ج˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘˘ق4102
ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ف˘سشق˘ت˘لا

ةداعإا ،جد رايلم (1) دحاو اهردق ةيلامجإا ةفلكتب
رايهنإلاب ةددهم ةميدق تانكسس ميمرتو ليهأات
نقزي نبو ةكيلمو فطعلاو يليلتم  روسصقب
دا˘فأا ا˘م˘ك ،ةرار˘ق˘لاو نا˘ير˘بو ة˘يادر˘غ و ةرو˘نو˘بو
ةعسساولا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو ،عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘م
ةيثارتلا تانكسسلا كلت ةيامحو زيزعت ىلإا قاطنلا
نيسسحتو ‘‘ايفاقث اثارت‘‘ ةفنسصملا روسصقلا هذهب
تاءا˘سضف˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘سسل ي˘سشي˘ع˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
،يخيراتلا اهئارثب زيمتت يتلا ةقيرعلا ةينارمعلا

اذه نم ىخوتيو ،طÓم ميلح ديسسلا حرسش امك
داوم لامعتسساب تايانبلا هذه ميعدت عورسشملا
ةايحلا ديعي وحنلا ىلع اهليهأات ةداعإاو ةيديلقت
زيزعتو ينارمعلا اهعباط ىلع ةظفاحملا عم اهيلإا
ءار˘ب˘خ فار˘سشإا˘ب كلذو ا˘ه˘ل ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا بذ˘˘ج˘˘لا

عاطقل ةعبا˘ت˘لا را˘ثآلا م˘ي˘مر˘ت ي˘ف ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م
يداو لهسس ةيامح ناويد اميسس نونفلاو ةفاقثلا

،ةباينلاب ةفاقثلا ريدم راسشأا ،هتهج نمو ،بازيم
رهتسشت يذلا يرامعملا ثارتلا نأا ،يناولع دمحم
ثارتلا نمسض فنسصملا (ةيادرغ) بازيم يداو هب
ةيبرت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا

لكسشي،(2891 يف وكسسنويلا) ةفاقثلاو مولعلاو
،هينابمو ةيخيراتلا راثآلاب اينغ ايرسضح اعمجت
مويلا دعتو ،ينارمعلا هلامجو هتلاسصأاب زيمتيو
اهيلع ظافحلا نيعتي ةيراسضح مئاعدو اريبك اثرإا

مارتحا سساسسأا ىلع اهزيزعت لجأا نم اهنيمثتو

ç.¥.ةيلسصألا ةداملا

 ةفاقثلا ةرازو نم رارقب

عم ةيفاقثلا تاءاسضفلا حتف ةداعإا
يحسصلا لوكوتوربلا ـب مازتل’ا

حراسسملا حتفب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو تد˘سسأا
ةيفاقثلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا تاءا˘سضفو ة˘فا˘ق˘ث˘لا رودو
لوكوتوربلا مارتحا ةيمازلإا عم ،ةياسصولا تحت
ةكيلم هتدقع يذلا عامتجلا رثإا ىلع  يحسصلا
تاراطإا ع˘م ،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو ،ةدود ن˘ب
فا˘ي˘طأا ة˘جا˘ح˘ل ا˘ه˘ن˘م ةا˘عار˘مو ،ار˘خؤو˘م ةرازو˘لا
ةبغر˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سساو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
تاطاسشنلا ليعفتل ةسساملا نينانفلاو ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لا
رثأا دق يحسصلا عسضولا ناكو ،ةينفلاو ةيفاقثلا

يف ببسستو ،ةيفاقثلا جماربلا نم ريثكلا ىلع
اهنم ريبك ءزج ليوحتو تايلاعفلا ديدع ءاغلإا
مظنت نأا رظتنملا نمو ،يسضارتفلا ءاسضفلا ىلإا
تاءاسضف فيسضتسستو ،ةيفاقث ديعاومو تايلاعف
يحسص لو˘كو˘تور˘ب دا˘م˘ت˘عا˘ب ة˘ط˘سشنألا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
.نييفاقثلا نيلعافلاو روهمجلا ةيامحل
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ديدعلا ميظنت متيسس ثيح1792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا ت’افتحا ةبانع ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب فايسضوب دمحم نونفلاو ةفاقثلا راد مظنت
.لاوزلا دعب00:41 ىلع ءاثÓثلا موي ةرهاظتلا قلطنتسسو ةلماك مايأا3 رادم ىلع تاطاسشنلا نم

ديدعلاو قيتعلا دجسسملا ،ةعينملا رسصق روزتسس
 ملاعملا نم

يف ةيادرغ ـب لحت ةفاقثلا ةريزو
 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا ت’افتحا

لمع ةرايزب دحألا سسمأا نم اءدب ،ةدود نب ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو موقت
ةنسسلا سسأارب تلافتحلا عم نمازتتو نيموي ةرايزلا مودتو ،ةيادرغ ةيلو ىلإا

رخزت يتلا ةيفاقثلا تاسسسسؤوملا ةريزولا اهلÓخ نياعتسسو1792 ةيغيزامألا
ةعينملا رسصقب ةيادب ،ايملاعو اينطو فنسصملا يفاقثلا اهثارتو ةيلولا اهب
ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملا اذكو ،ةعين˘م˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لاو
ةديسسلا علطتسس امك ،ةيادرغ ةنيدمب ةوارهوب ةبتكمو يليلتم رسصقب ةيمومعلا

ىلإا ةفاسضإلاب ،نهملا ةيرق راطإا يف ميمرت ةسشرو ىلع ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
نم ةربتعم ةعومجم يدهتسس امك ،ةيادرغ رسصقو قيتعلا دجسسملا ةرايز
،ةيئانلا قطانملاب ةيفاقثلا تايعمجلاو ةيئادتبإلا سسرادملاو تابتكملل بتكلا

ىظحتسس ةيادرغ ةيلول ةينفلاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا د˘يد˘ع نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘لو
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

98169ددعلا1202 يفناج11 نينثإلا
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ءاشصحإاب بلاطت ةحشصلا ةرازو
 انوروك ريثأاتل لشصفم

عاطقلا يبشستنم ىلع

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلأو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ ةرأزو تعد
ىوتصسم ىلع عاطقلأ ءأردم عيمج تايفصشتصسملأ
ة˘ل˘˘صصف˘˘مو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت دأد˘˘عإأ ىلإأ ،تا˘˘يلو˘˘لأ
عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ي˘ن˘ه˘م ىل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تأر˘ي˘ثأا˘ت˘ل
اق˘فوو.سصا˘خ˘لأو ما˘ع˘لأ ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ
ةيقرتو ةياقولأ ةيريدمل ماعلأ ريدملأ ةلصسأرمل
يراجلأ يفنا˘ج7 خيراتب رأرو˘ف لا˘م˘ج ة˘ح˘صصلأ

نع يليصصفت لودجب تقفرأأ يتلأ ةميلعتلأ نإاف
يمدختصسم ىلع ديفوك سسوريفب ةباصصإلأ تلاح
روه˘ظ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م سصا˘خ˘لأو ما˘ع˘لأ ة˘ح˘صصلأ عا˘ط˘ق
مييقت راطإأ يف جردنتو ،رئأزجلأ يف سسوريفلأ
ذ˘ن˘م ة˘ح˘صصلأ ي˘ي˘ن˘ه˘م ىل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ثأأ

تأذ تمز˘˘لأأو.مو˘˘ي˘˘˘لأ ىت˘˘˘حو ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘يأد˘˘˘ب
،ةلماصش ةليصصح دأدعإاب ةحصصلأ ءأردم  ةلصسأرملأ

يفناج91 خيرات لب˘ق ةرأزو˘ل˘ل  ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ ع˘فرو
.يلاحلأ

ةفششنملا يمري ينارمع

،ينأرمع رداقلأ دبع ةنيطنصسق بابصش بردم ررق
،يصسي˘ئر برد˘م˘ك ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ا˘ي˘م˘صسر ة˘لا˘ق˘ت˘صسلأ

مامأأ ،هقيرف اهب ينم يتلأ ةراصسخلأ دعب ةرصشابم
دكأاتي هتلعج يتلأو ،ةليلم نيع ةيعمج فيصضلأ

د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم ن˘ع ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ن˘˘م
دد˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صشو أد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ة˘˘يأد˘˘ب
رخآأ بصسحو  نألأ دح ىلإأ اهدصصح يتلأ طاقنلأ
ن˘˘ع ع˘˘جأر˘˘ت د˘˘ق نو˘˘ك˘˘ي ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع نإا˘˘˘ف را˘˘˘ب˘˘˘خألأ
. رخأأ راعصشإأ ىلإأ ةلاقتصسإلأ

رثؤوت ةيلئاع ةلكشُشم
يرمعلا نب ىلع ابلشس

نب نيدلأ لامج ،يرئأزجلأ يلودلأ هجأوي
،ابلصس هيلع تر˘ثأأ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ة˘ل˘ك˘صشُ̆م ،ير˘م˘ع˘لأ

ه˘˘˘تر˘˘˘صسأأ ة˘˘˘ق˘˘˘فر د˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘مر˘˘˘˘حو
.يرا˘ج˘˘لأ م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلأ

ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ نأا˘˘ب ،«بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل» ةد˘˘ير˘˘ج تف˘˘صشكو
لوصصح مدع ببصسب ،ايصسفن يناعي يروحملأ

ىلإأ لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشأا˘˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جوز
ةرأدإأ يعصس نع ،ردصصملأ تأذ حصضوأأو.اصسنرف
ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن˘لأ هذ˘ه ة˘يو˘صست˘ل ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأأ
ل˘˘صضفأأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘عل ع˘˘˘صضو˘˘˘ل ،لا˘˘˘جآلأ بر˘˘˘قأأ
بعلي ل هرابتعاب ،اصضيأأ ،ةيصضايرلأ ةيحانلأ نم ةبعصص ةيعصضو يف ،ةيرصصنلأ ةصسردم جيرخ دجأوتيو.فورظلأ
اهعيمجو،1 غيللأ ةقÓطنأ ذنم طقف تايراُبم ثÓث يف روهظلاب ،ءأرحصصلأ براُحم ىفتكأو.«لأول» عم أردان ىوصس
.طخلأ لوط ىلع ةعصضأوتم ةليصصح يف ،ليدبك

ايحي كلملا تام
 فراطلاب كلملا

ةياهن فراطلاب تايعمجلأ تأرصشع تمرك
رهصش دعب ةحصصلأ ريدم طرافلأ عوبصسألأ

ةردا˘˘˘ب˘˘˘م هذ˘˘˘هو ه˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘صصن˘˘˘ت ن˘˘˘م ف˘˘˘صصنو
بيجعلأو بيرغلأ نكل ،هيونتلأ قحتصست
تايعمجلأ هذه نم ةقحاصسلأ ةيبلغألأ نأأ

ريدملأ أذه نييعت ةدصشب سضراعت تناك
أوفقوو ةباينلاب ةقباصسلأ ةريدملل افلخ
ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ د˘˘صض ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإأ ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف
أوربتعأ ةليوطلأ ةنصسلألأ باحصصأأ يلاحلأ

املاط يتلأ63-- ةيلولاب ايداع أرمأأ كلذ
كلملأ تام راعصش يندملأ اهعمتجم لمح

. كلملأ ايحي

نيلوؤوشسم رفشس تازاوج بحشس
بوبحلا ناويدب

عوبصسألأ ة˘يا˘ه˘ن ، ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم تب˘ح˘صس
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ر˘˘ف˘˘صس تأزأو˘˘˘ج ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ
ىلع ،بوبحلل ينهملأ يرئأزجلأ نأويدلاب نيقباصس

دأريتصسأ ةيصضق يف تحتف يتلأ تاقيقحتلأ ةيفلخ
دروتصسملأ سشوصشغملأ نيللأ حمقلاب ةأابعم ةرخاب
قلعتي  رمألاف رداصصملأ تأذ بصسحبو.اينأوتل نم
دبع بوبحلأ نأويدل قباصسلأ ماعلأ ريدملأ نم لكب
ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يد˘م  و ،ةد˘ه˘صشو˘ب ن˘م˘حر˘˘لأ

قايصس يفو .نأويدلاب مي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ع˘يزو˘ت˘لأ ر˘يد˘مو
بصصانمل  تايقرت نع تاقيقحتلأ تفصشك لصصتم

ىندأأ مهي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ل سصا˘خ˘صشأأ ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘صسأ ا˘ي˘ل˘ع
.ةيصسأردلأو  ةينوناقلأ طورصشلأ

 ةديدج ةلÓشس فاششتكا
نابايلا يف انوروك نم

نع ،دحألأ سسمأأ ،نابايلأ يف ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ
4 ىدل انوروك سسوريف نم ةديدج ةلÓصس فاصشتكأ

سسي˘ئر حر˘صصو.ل˘يزأر˘ب˘لأ ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق ن˘ير˘فا˘˘صسم
ةلÓصسلأ نإأ ،ةيدعملأ سضأرمأÓ˘ل ي˘نا˘با˘ي˘لأ د˘ه˘ع˘م˘لأ
اتفصشتكأ نيتللأ نيتلÓصسلأ نع فلتخت ةديدجلأ

أذ˘ه.ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ بو˘ن˘جو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب ي˘˘ف ةر˘˘م لوأل
لÓخ ،ايقيرفإأ بونجو ايناطيرب نم لك تنلعأأو
نيتلÓصس فاصشتكإأ نع ،ةيصضاملأ ةليلقلأ عيباصسألأ

ناتا˘ه ز˘ي˘م˘ت˘تو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘تد˘يد˘ج
ىلإأ امهروهظ ىدأأو ،راصشتنإلأ ةعرصسب ،ناتلÓصسلأ

.تاباصصإلأ ددع يف ةرفط

لاقلا ووليقلا
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ريهطت ةشسشسؤوملإ تإذ تشصحأإ ثيح

فرشصلإ ةكبشش نم إرتم569951
ا˘ه˘ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ر˘ب˘˘ع ي˘˘ح˘˘شصلإ

،اهدحول ةنتاب ةنيدم يف إرتم8867

بعششم50701 ى˘لإإ ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب

56501وdrager ي˘ح˘شص فر˘شص

ربع اشصو˘شصخ،riolava  ة˘عو˘لا˘ب
خا˘شسوأ’ا˘ب تأÓ˘ت˘مإ ي˘˘ت˘˘لإ ءا˘˘ي˘˘حأ’إ

،هايملإ فيرشصت ىلع ىوقت ’ تتابو

ةيلوط ةعو˘لا˘ب6361 بنا˘˘ج ى˘˘لإإ
را˘˘˘˘ط˘˘˘˘مأ’إ ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ل

xuaevinacفر˘شص ةر˘˘ف˘˘ح24و

عمجم60 إذكو (sessof ) يحشص

إذه،riosrevéd) ي˘ح˘˘شص فر˘˘شص

رتم30.8451 جإرخ˘ت˘شسإ م˘ت ا˘م˘ك
،خا˘شسوأ’إو تÓ˘شضف˘لإ ن˘م بع˘˘كم

21 ربع ةدحولإ تاطاششن لÓخ نم
ةي’و ربع إرششتنم اهل اعبات إزكرم
ضسواقن ،ةكيرب ،ةنتاب نم لكب ةنتاب
،رذ˘ع˘م˘لإ ،ة˘نا˘ير˘شس ،تلوزا˘ت ،ضسيرآإ
،ضسيدشسف ،نويعلإ ضسأإر ،دباعلإ ةينث

بن˘ج د˘قو ،ة˘نإور˘مو ة˘تو˘ت˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ع
ثرإوك عوقو ةريخأ’إ هذه فيظنت
ي˘ت˘لإ ،را˘ط˘مأ’إ ط˘˘قا˘˘شست لا˘˘ح ي˘˘ف
فيظنت رإرمتشسإ يف اهحشش مهاشس
تاناشضيفلإو ة˘ه˘ج ن˘م تا˘عو˘لا˘ب˘لإ
نم ءإدوشسلإ طاقنلإ ديدعب ةلمتحملإ

  .ىرخأإ ةهج
نإويدلل مÓعإ’إ ةيلخ بشسحو إذه

دق ةشسشسؤوملإ نإاف ،ريهطتلل ينطولإ
ربمشسيد رهشش ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م تر˘ششا˘ب
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل ة˘ع˘شسإو ة˘ل˘م˘ح ي˘شضا˘م˘لإ
نم ةنتاب ةنيدم ءايحأإ ربع تاعولابلإ

ضسيدشسف ،ةنتاب زكإرم ريخشست لÓخ

52 غل˘ب ير˘ششب دإد˘ع˘ت˘ب ،تلوزا˘ت و

ريهط˘ت قر˘ف40 ،لÓ˘غ˘ت˘شسإ نو˘˘ع

تإذ تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘شش40 ،ة˘˘˘يود˘˘˘˘ي
تإذ تانحاشش ،رفح ةلآإ ،نيتروشصقم
ة˘خ˘شضم ،ضصا˘شصت˘مÓ˘ل ج˘يرا˘˘ه˘˘شص
ةنحاشش ،عفدلإ ةيعابر ةرايشس ،هايم
تفدهتشسإ ثيح .ةيكينا˘كي˘مورد˘ي˘ه
،ةي’ولاب ءإدوشسلإ طاق˘ن˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ

Óك لمششت˘ل ةر˘ي˘خأ’إ هذ˘ه تد˘ت˘مإو
ة˘تو˘ت˘لإ ن˘ي˘ع ،تلوزا˘ت ة˘ن˘يد˘˘م ن˘˘م
نأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لإ ن˘مو إذ˘˘ه ،ضسيد˘˘شسفو
ةيطغت ةياغ ىلإإ هذه ةيلمعلإ رمتشست

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت فد˘ه˘ب ة˘ي’و˘لإ بإر˘ت ل˘ك

دقو ،تاعولابلإ نم نكمم ددع ربكأإ
ةدحو تماق يتلإ تاعولابلإ ددع غلب
ةريخأ’إ ةلمحلإ لÓخ اهفيظنتب ةنتاب
ر˘ب˘م˘شسيد ف˘شصت˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نإ ي˘ت˘لإ

ةعولاب039 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأإ تئا˘˘ف˘˘لإ

ابعكم إرتم45 يلإوح جإرختشسإو
ي˘ف ا˘ب˘لا˘غ تل˘ث˘م˘ت تÓ˘شضف˘˘لإ ن˘˘م
اياقبو لاحوأإو ءانبلإ دإوم تÓشضف
ثيح ،راطمأ’إ لويشس اهرجت ةيلزنم
ةي’ولإ ءايحأإ فلتخم ةلمحلإ تلمشش
ءايحأإ رإرغ ىلع اهنم ةريبكلإ اميشس
،يإر˘ي˘ف ’ ةد˘ي˘ششك ق˘ير˘ط ن˘˘م ل˘˘ك
،جإروفأإ كراب يح ،ةروإون دجشسم
،ى˘ل˘ف˘شسلإ ة˘ي˘كرا˘ب˘م˘ل و ل˘ي˘ب˘شسل˘˘شس
ةعماج نإرود ،ابيتا˘نو˘شس ،ط˘ي˘ششما˘ت
ق˘ير˘ط˘لإ ضسيد˘شسف ،ر˘شضخ˘ل جا˘˘ح˘˘لإ

ةقطنمب30 م˘˘˘˘قر ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لإ
،رإز˘ن ح˘لا˘شص تإر˘م˘م ،نوا˘ششت˘عو˘˘ب

،انكشسم022 تإرا˘م˘ع،10ةلمح
ةرئإدلإ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإ ةر˘كشسب ق˘ير˘ط
ةدعو رشضخل جاحلإ ةعماجل ’وشصو

ضشماه ىلع متي امك .ىرخأإ طاقن
تاعولابلإ ةي˘ط˘غأإ ءا˘شصحإإ ة˘ل˘م˘ح˘لإ

ةروشسكملإو ةدوقف˘م˘لإ بعا˘ششم˘لإو
ةئرتهملإ ديدجتو ا˘ه˘م˘ي˘مر˘ت فد˘ه˘ب
ةلمحلإ فده˘تو .ا˘ه˘ن˘م ة˘عوز˘ن˘م˘لإو
ةيامح ىلإإ اهقÓطإإ مت يتلإ ةعشسإولإ

تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لإ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و
ضضإر˘مأ’إ ضضع˘ب إذ˘كو ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘˘لإ
نم يتلإو ،هايملإ قيرط نع ةلقنتملإ
لدعم نم دحلإ وأإ ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ ا˘ه˘نأا˘شش
طÓتخإ لكاششم إذكو تإدإدشسن’إ

برششلإ هايمب يحشصلإ فرشصلإ هايم
إذ˘هو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
حلاشصمل ةرمتشسملإ ةعباتملإ لشضفب
ريهطتلإ ةكبشش ةروريشسل ةشسشسؤوملإ

تإدإدشسن’إ كف˘ل ل˘خد˘ت˘لإ ة˘عر˘شسو
ببشسب طاقنلإ ضضعب يف ةلشصاحلإ
تإو˘˘ن˘˘ق ل˘˘خإد تÓ˘˘شضف˘˘لإ م˘˘كإر˘˘ت
.يحشصلإ فرشصلإ

تإزا˘˘ج˘˘نإ’إ ةر˘˘ئإد ل˘˘شصإو˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
فإرششإ’إ ةدحولل ةعباتلإ لاغششأ’إو

ط˘بر˘لإو ل˘ي˘شصو˘ت˘لإ لا˘غ˘˘ششأإ ى˘˘ل˘˘ع
إذكو نينطإوملل ري˘ه˘ط˘ت˘لإ ة˘كب˘ششب
ءا˘ي˘حأإ ةد˘ع ر˘ب˘ع تإو˘ن˘ق˘لإ د˘يد˘˘ج˘˘ت
يتلإ ةيلم˘ع˘لإ ي˘هو .ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

فرط ن˘م إر˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘شسح˘ت˘شسإ تق’
تإد˘˘حو˘˘لإ طا˘˘ششن˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
ن˘م رو˘˘ه˘˘شش ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘ث˘˘كم˘˘لإ
هيف تعد تقو يف ،ةيلمعلإ قÓطنإ

ريهطتلل ين˘طو˘لإ نإو˘يد˘لإ ح˘لا˘شصم
دحلإ يف ةمهاشسملإ ىلإإ نينطإوملإ

كلذو ،تاعولابلإ دإدشسنإ ةرهاظ نم
،اهب ةبلشصلإ تايافنلإ يمر بنجتب
ىلإإ اهنم ةبيرق˘لإ ا˘م˘ي˘شس ا˘ه˘ت˘ي˘ق˘ن˘تو
فلتخ˘م˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت م˘ها˘ن˘كشس تإر˘ق˘م
،كلذ نع رجنت دق يتلإ تايبلشسلإ

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لإ تإذ تج˘˘˘مر˘˘˘بو إذ˘˘˘ه
فيظنتل ة˘يرود تÓ˘م˘ح Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم
هذه فلتخم مكإرت عنمل تاعولابلإ
اهدإدشسنإ بن˘ج˘تو ا˘ه˘ي˘ل˘ع خا˘شسوأ’إ

نود ة˘ي˘با˘ي˘شسنا˘ب ها˘ي˘م˘لإ ف˘ير˘˘شصتو
.لخدتلل راطمأ’إ طقاشست راظتنإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ىرــــقو ندــــم9816ددعلا1202 يفناج11 نينثإلا10
www.akhersaa-dz.com

ةنتابب0202 ةنسس لÓخ

يحشصلا فرشصلا ةكبشش نم رتم فلأا051 نم ديزأا ريهطت
تئافلا ربمسسيد فسصتنم تاعولابلا لخاد نم تايافنلا نم3م45 ةلازإا ^

ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماجب

يشضارتفا ينطو ىقتلم ميظنت
1202 ةيلاملا نوناق لوح

ةعماجب مهÓع ديجملإ دبع ةعاق ضسمأإ لوأإ تنشضتحإ
ي˘ن˘طو˘لإ ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لإ  ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب فا˘ي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘م

ل˘ظ ي˘ف1202 ةيلا˘م˘لإ نو˘نا˘ق لو˘ح ي˘شضإر˘ت˘ف’إ
دعب نع ثبلإ ةطشسإوب ،يداشصتق’إ ضشاعنإ’إ جمانرب

،يحشصلإ لوكوتوربلإ مإرتحإو انوروك راششتنإ ءإرج
حر˘ششي يذ˘لإ لوأ’إ ى˘ق˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
فر˘ط ن˘م ما˘يأإ ل˘ب˘ق هؤوا˘شضمإإ م˘ت يذ˘لإ عو˘شضو˘م˘˘لإ

رو˘˘شضح فر˘˘ع˘˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لإ ضسي˘˘˘ئر
ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر رإد˘غز د˘م˘حأإ رو˘شسي˘فور˘ب˘˘لإ

يذ˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ ي˘ب˘ع˘ششلإ ضسل˘ج˘م˘لا˘ب  ة˘ي˘نإز˘ي˘˘م˘˘لإو
مت يتلإ تايشضرفلإو تÓيدعتلإ مهأإ ىلإإ قرطتيشس
ةيلاملإ ءإردم ةداشسلإ مامأإ نوناقلإ دإدعإإ يف اهتاعإرم
إذهو ،كرامج˘لإو ة˘عا˘ن˘شصلإو ةرا˘ج˘ت˘لإو بئإر˘شضلإو
ىقتلملإ ضسيئر  ةعاشس رخآإ ـل هب حرشص ام بشسح
جر˘خ˘ي نأإ هÓ˘مآإ يدو˘ع˘شس د˘م˘شصلإ د˘ب˘˘ع رو˘˘ت˘˘كد˘˘لإ
ىلإإ لاقتن’إ رإرغ ىلع ةمهم دج تايشصوتب ىقتلملإ

م˘عد˘لإ ه˘ي˘لإإ ح˘ي˘ح˘شصتو ج˘مإر˘ب˘لإو ءإدأ’إ ة˘˘ي˘˘نإز˘˘ي˘˘م

ةلودلإ ةينإزيم نم52% لثمي يذلإ يعامتج’إ
رإد˘شصإإ لÓ˘خ ن˘م ي˘نزإو˘م˘لإ ز˘˘ج˘˘ع˘˘لإ ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
. ةيتحتلإ ىنبلإ ليومتل ةيمÓشسإ’إ كوكشصلإ

 خوششخشش حلاشص

سشوديدب لظلا قطانم نم ديدعلا طبر
ةنيطنشسقب زاغلاو ءابرهكلاب دارم

ام ط˘بر ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و تا˘ط˘ل˘شس تفر˘ششأإ

نويع لظلإ ةقطن˘م˘ب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع14 هعوم˘ج˘م

51 دعب ىلع عقت يتلإ دإرم ضشوديد ةيدلبب دعشسلإ
زاغلإو ءابرهكلإ يتكبششب ةنيدملإ طشسو لامشش ملك
.يعيبطلإ

راطإإ ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ هذ˘ه تب˘ل˘ط˘ت د˘قو
ةششيعم فورظ نيشسحت ىلإإ يمإرلإ ةلودلإ جمانرب

32 طبر ن˘م تن˘كم ي˘ت˘لإو ل˘ظ˘لإ ق˘طا˘ن˘م نا˘كشس

ةكب˘ششب ر˘خآإ81و يعيب˘ط˘لإ زا˘غ˘لإ ة˘كب˘ششب ا˘ن˘كشس

نويلم11,6 ةميقب يلام فÓغ ضصيشصخت ءابرهكلإ
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘˘لإ تا˘˘حور˘˘ششلإ ي˘˘ف درو ا˘˘م بشسح ،جد
ظيفحلإ دبع دمحأإ ،ةي’ولإ يلإول عاطقلإ ولوؤوشسم
يف تزجنأإ يتلإ ةيلمعلإ هذه تنكم دقو ،يشساشس

زاغلاب ةيطغتلإ لدعم نم عفرلإ نم اموي51 لاجآإ

ةئاملاب57 ىلإإ ءابرهكلإو ةئاملاب88 ىلإإ يعيبطلإ
،ردشصملإ تإذ هفاشضأإ ام بشسح ،دإرم ضشوديد ةيدلبب

هذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘ششأإ يذ˘لإ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ي˘لإو ما˘ق ا˘م˘ك
نايزوب ةماح يتيدلبل ةيدقفت ةرايز راطإإ يف ةيلمعلإ

اهب يرجت تانكشسل تاششرو ةرايزب دإرم ضشوديدو
عÓطÓل كلذو نييلحملإ نيعمجتلإ نيذاهب لاغششأ’إ

زاكعوب لامج .لاغششأ’إ مدقت ةريتو ىلع
ب. لامج

ةيبدأا ةقÓطنا ””سشماهلا ثيدح»
يفاقثلا ةشسبت دهششمل ةداج

ة˘ب˘ت˘كم˘ل˘ل ““ضشما˘ه˘لإ ثيد˘ح““ ي˘بدأ’إ يدا˘ن˘لإ م˘ظ˘ن
ن˘م ة˘ل˘ث ة˘كرا˘ششم˘ب كلذو ة˘ي˘بدأإ ة˘ي˘شسمأإ ة˘ي˘شسي˘ئر˘لإ

طيششنت راطإإ يف جردني طاششنلإ إذه.ةي’ولإ يعدبم
دعإولإ يدانلإ إذه قÓطناب انإذيإإو ةيفاقثلإ ةكرحلإ

ةيشسمأ’إ هذه تللختو،1202 ةنشسل هتاطاششن نمشض
دلاخ““ رعاششلإ ميركت عم ةيرثنو ةيرعشش تإءإرق
ةريشسملإ هذه يف هل إزيفحتو اعيجششت ““يدودغز
لشصإوتي نأإ رظتنملإ نمو ،تإونشس ةدعل دتمت يتلإ
رعاششلإ هقشسنم بشسح Óبقتشسم يدانلإ إذه طاششن

ثيدح““ يدان نأإ هلخدت يف دكأإ يذلإ ، ““ضسابع ليلخ
يقي˘ق˘ح˘لإ عإد˘بإÓ˘ل را˘ب˘ت˘عإ’إ در˘ل ءا˘شضف ““ضشما˘ه˘لإ
ةيفرظلإ ت’افتحإ’إ ةقنرشش ن˘م ه˘جإر˘خإإو،ة˘ي’و˘لا˘ب
تإودن ةجمرب ىلإإ يدانلإ فدهي امك.ةيتابشسانملإو
ىلإإ ةفاشضإإ ،ةعماجلإ ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘شسإرد ما˘يأإو
ءا˘ف˘ت˘حإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘مو تا˘ي˘شسمأإ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةيبدأإ ةمأإوت عيقوتو ،ةيعإدبإ’إ ةيبابششلإ براجتلاب
جراخو لخإد ىر˘خأإ ة˘ي˘فا˘ق˘ث تا˘ي˘ع˘م˘جو يدإو˘ن ع˘م
ةيلحملإ ءامشسأ’إ ميدقتو رخآ’إ ىلع حاتفنإÓل نطولإ

.اهبراجت زإربإإو
 نايفشس ةزمحلإ

ةنسسل هتÓخدتب قلعت اميف ةيباجيإا دج جئاتن لجسس ثيح ،ةطرافلا ةنسسلا لÓخ قوبسسم ريغ اطاسشن ،ةنتاب ةدحو ريهطتلل ينطولا ناويدلا فرع
ىلع ارطخ لكسشت يتلا ءادوسسلا طاقنلا اهنم اميسس ،ريهطتلاو فيظنتلا تايلمع لجأل ةماه ةيرسشبو ةيدام تاناكمإا ةسسسسؤوملا ترخسس نيأا،0202

تناك يتلا طاقنلا نم اهريغو ديعلوب نب ىفطسصم ةعماجل يذاحملا سسيدسسف قفن تاناسضيف ويرانيسس راركت بنجتو ،راطمألا لوطه لاح يف ةنكاسسلا
 ،راطمألا طقاسست دنع رهظت اهبويع

¯ GCjªø Q

لقنل ةط˘ح˘م زا˘ج˘نإإ عور˘ششم د˘ع˘ي
لإزأإ ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لإ

ن˘˘˘م، ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس ة˘˘˘ي’و بو˘˘˘ن˘˘˘˘ج
ة˘شسي˘ب˘ح تي˘ق˘ب ي˘ت˘˘لإ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لإ
ةنشس هليجشست مت هنأإ ثيح جإردأ’إ

هد˘ي˘شسج˘ت ي˘ف عر˘ششي م˘لو1102
نيحلإ كلذ ذنم عقإولإ ضضرأإ ىلع
و ن˘ير˘فا˘شسم˘لإ ةا˘نا˘ع˘م لإز˘ت Ó˘˘ف .

نو˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لإو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لإ ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
يتلإ ةيلاحلإ ةطحملإ عم ةلشصإوتم

طشسو عقت ةيشضرأإ نع ةرابع يه
اهلÓغتشسإ و اهديبعت مت ةنيدملإ

يقت ’،نيرفاشسملإ لقنل ةطحمك
رق نم يمحت ’و فيشصلإ رح نم
ى˘ندأإ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ’ و،ءا˘˘ت˘˘ششلإ
ة˘˘˘˘حإر˘˘˘˘ل  ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لإ  طور˘˘˘˘˘ششلإ
يتلإ تامولعملإ بشسح و،رفاشسملإ
مد˘ع بب˘شس نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘شصح˘ت
ذنم عورششملإ ديشسجت يف عورششلإ
ليقإرع دوجو˘ل دو˘ع˘ي ن˘ي˘ح˘لإ كلذ
بتاكم نيب تلجشس ةينقت و ةيرإدإإ
عور˘˘ششم˘˘لإ بحا˘˘شصو تا˘˘شسإرد˘˘لإ

ىدل عنقم ريغ ببشسلإ إذه نأإ ريغ،
نأاب ا˘ن˘ل إود˘كأإ ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ
ل˘طا˘م˘ت و˘˘ه،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لإ بب˘˘شسلإ
نيبقاعتملإ نييلحملإ نيلوؤوشسملإ

ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب نوؤو˘شش ر˘ي˘ي˘شست ى˘ل˘ع
إذه ديشسجت ىلع فوقولإ يف  لإزأإ
ذنم هنم تدافتشسإ يذلإ، عورششملإ
فيطشس ةي’و ندم عيمج تإونشس
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع رإر˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
دكأإ لإزأإ نيع ةيدلب ضسيئر.ةملعلإ
هنم تدافتشسإ عورششملإ نأاب، انل

رايتخإ مت و1102 ةنشس ةقطنملإ

بعلملإ ل˘با˘ق˘م  ا˘هزا˘ج˘نإإ ة˘ي˘شضرأإ
قيرطلإ بناجب ديدجلإ مدقلإ ةرك
كلت يف  هتشسإرد تمت و.يبانتج’إ
تلاح نوعط اهنيح ترهظو ةنشسلإ

8102 ةنشس يف و ،هديشسجت نود
و ل˘ق˘˘ن˘˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ة˘˘ل˘˘شسإر˘˘م م˘˘ت
قير˘ط ن˘ع هد˘ي˘شسج˘ت˘ب ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م
را˘طإإ ي˘ف ضصإو˘خ˘لإ وأإ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لإ
ضصي˘شصخ˘ت م˘ت د˘قو ،را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’إ
عورششملاب قلعتملإ يلاملإ فÓغلإ

بتا˘˘كم ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’إ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسو
.ةشسإردلإ

1102 ةنسس ةيدلبلا هنم تدافتسسا

 جاردألا سسيبح يقب فيطشسب لازأا نيع ةيدلبب نيرفاشسملا ةطحم عورششم



ن˘ط˘ن˘ششأو ة˘ف˘ي˘ح˘شص تدا˘فأأ د˘ق˘ف

notgnihsaW ehT) تشسو˘˘˘˘˘˘ب

tsoP) بشضاغ بمأرت سسيئرلأ نأاب
ام ذفني مل هنأل سسنب كيام هبئان نم
ق˘˘يد˘˘شصت ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ه˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
تاباختنلأ جئاتن ىل˘ع سسر˘غ˘نو˘كلأ
تلقنو.ندياب اهب زاف يتلأ ةيشسائرلأ

نع- (NNC) »نإأ نإأ يشس» ةكبشش
ل ه˘˘نأأ -سسن˘˘ب ن˘˘م بر˘˘ق˘˘م رد˘˘شصم
ليدعتلأ ليعفت وحن هجوتلأ دعبتشسي

هنأأو ،بمأرت لزعل روتشسدلأ نم52
سسيئرلأ دأدزأ لاح يف هيلإأ أاجلي دق
دو˘جو ى˘لإأ رد˘شصم˘لأ را˘ششأأو.أرو˘ه˘ت
سسيئرلأ بئان قيرف ىدل قلقلأ سضعب
ءوجللأ نع بترتت رطاخم دوجو نم
وحن هجوتلأ ىتح وأأ ،رايخلأ أذه ىلإأ

،سسر˘غ˘نو˘كلأ ي˘ف بمأر˘ت ة˘م˘كا˘ح˘م
سسي˘ئر˘لأ ذ˘خ˘ت˘ي نأأ لا˘م˘˘ت˘˘حأ بب˘˘شسب
دÓ˘ب˘لأ سضر˘ع˘ت ةرو˘˘ه˘˘ت˘˘م تأءأر˘˘جإأ
نطنششأو ةفيحشص تركذو.ر˘ط˘خ˘ل˘ل
ن˘ع أو˘˘ع˘˘فأد ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م نأأ تشسو˘˘ب
ن˘ل ى˘لوألأ ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ ي˘ف بمأر˘˘ت
هيماحم مهنمو ،ةر˘م˘لأ هذ˘ه هو˘ل˘ث˘م˘ي
يدور ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلأ

نأأ ىلإأ ةفيحشصلأ تراششأأو.ينايلوج
مامتهأ يأأ هلوح نمل ِدبُي مل بمأرت

ماحت˘قأ لÓ˘خ سصا˘خ˘ششأأ5 لتقمب
سسي˘كن˘ت بل˘ط˘ي م˘لو ،سسر˘˘غ˘˘نو˘˘كلأ
لتقم دعب سضيبألأ تيبلأ قوف ملعلأ
تدافأأو.ثأد˘حألأ كل˘ت ي˘ف ي˘طر˘شش
هرا˘˘ششت˘˘شسمو بمأر˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لأ نأا˘˘ب

امهئافلحب نÓشصتي رنششوك ديراج
عنم ىل˘ع م˘ه˘ث˘ح˘ل ن˘ي˘عر˘ششم˘لأ ن˘م
،سسرغنوكلأ ي˘ف سسي˘ئر˘لأ ة˘م˘كا˘ح˘م

لشصأوتي نم˘م بل˘ط˘ي ر˘ن˘ششو˘ك نأأو
ةمكاحملأ دشض تانايب رأدشصإأ مهعم
ل˘شصأو˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسو ى˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘ششنو
ى˘˘لإأ ة˘˘لا˘˘شسر ي˘˘فو.ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
تب˘لا˘ط ،ن˘ي˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ ءا˘شضعألأ

ي˘شسنا˘ن بأو˘˘ن˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م ة˘˘شسي˘˘ئر
مه˘ت˘م˘شس ن˘م ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ب ي˘شسو˘ل˘ي˘ب
يف ةيطأرق˘م˘يد˘لأ ى˘ل˘ع ن˘يد˘ت˘ع˘م˘لأ
ا˘م نأا˘ب رأر˘قإلأ ى˘لإأ تعدو ،ا˘˘هدÓ˘˘ب

ن˘˘م سضير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب سسي˘˘˘ند˘˘˘ت ثد˘˘˘ح
تششقان اهنإأ يشسوليب تلاقو.سسيئرلأ
ع˘م ن˘ي˘ي˘طأر˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لأ بأو˘˘ن˘˘لأ ءأرآأ
ل˘خأد ن˘ي˘يرو˘ت˘شسد˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل سسر˘˘غ˘˘نو˘˘كلأ جرا˘˘خو
ةيروتشسدلأو ةينام˘لر˘ب˘لأ تأرا˘ي˘خ˘لأ
نع زرتيور ةلاكو تفششكو.ةحاتملأ

ءا˘˘شضعأأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لوأد˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو
سصوشصخب ي˘كر˘ي˘مألأ سسر˘غ˘نو˘كلأ

بأونلأ سسلجم يف ةعقوتم ةمكاحم
تلا˘˘قو.بمأر˘˘ت د˘˘لا˘˘نود سسي˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل

ىلإأ فدهت يتلأ- ةقيثولأ نإأ ةلاكولأ
-سسي˘˘ئر˘˘لأ لز˘˘˘ع تأءأر˘˘˘جإأ قÓ˘˘˘طإأ

،نو˘˘ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد بأو˘˘ن ا˘˘ه˘˘˘غا˘˘˘شص
دّمعت هنأاب بمأرتل اماهتأ نمشضتتو
ى˘ل˘ع سضر˘ح˘ت تا˘ح˘ير˘شصت قÓ˘˘طإأ
تا˘يلو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح د˘˘شض ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ
ةجيتن بلقل ةلواحم يف ،ةدحتملأ
تف˘ششك ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلأ

weN) ز˘م˘يا˘ت كرو˘يو˘ي˘ن ة˘ف˘ي˘ح˘شص

semiT kroY) بمأر˘˘˘˘ت نأأ ن˘˘˘˘˘ع
بأوبأأ فلخ هل تاثداحم يف حشضوأأ

نع برعأأو ،ليقتشسي نل هنأأ ةدشصوم
يتلأ ةلجشسملأ ة˘م˘ل˘كلأ ى˘ل˘ع ه˘مد˘ن
سسي˘م˘خ˘لأ و˘يد˘ي˘ف˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
لاقتنأ نع اهيف ثدحتو ،يشضاملأ
ماحتقأ نم موي دعب ،ةطلشسلل يملشس
نا˘كو.سسر˘غ˘نو˘كلأ ى˘ن˘ب˘˘م هرا˘˘شصنأأ
فاقيإأ لبق- رتيوت ربع نلعأأ بمأرت

ل˘˘ف˘˘ح ر˘˘شضح˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘˘نأأ -ه˘˘˘با˘˘˘شسح
و˘ج بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ بي˘˘شصن˘˘ت

ن˘˘يرو˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘م تف˘˘ششكو.ند˘˘يا˘˘˘ب

(yciloP ngieroF) ي˘˘شسي˘˘لو˘˘ب

ةيلودلأ ةشسايشسلأ يف ةشصشصختملأ

يف نيلوؤو˘شسم˘لأ ن˘م571 نأأ ن˘ع

- ةيقرب أولشسرأأ ةيكريمألأ ةيجراخلأ

ى˘لإأ -عو˘ب˘شسأأ لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ي˘˘ه

ةنأدإاب هبلاطت ويبموب كيام ريزولأ

تأرابعلأ دششأاب سسرغنوكلأ ماحتقأ

بمأر˘˘˘ت سضير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأو

ويبموب ةيقرب˘لأ تث˘حو.تا˘با˘شصع˘ل˘ل

ليدعتلأ ىلإأ ءوجللأ يف رظنلأ ىلع

نم بمأرت ةلاقإل روتشسدلأ نم52

ماحتقأ ىلع هشضيرحت دعب ،هبشصنم

مدع ةيقربلأ دقتنت امك.سسرغنوكلأ

سضير˘ح˘ت ى˘ل˘ع و˘ي˘ب˘مو˘ب جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ

،سسرغنوكلأ دشض درمتلأ ىلع بمأرت

ة˘حأر˘شص فأر˘ت˘علأ ن˘ع ه˘شسعا˘ق˘˘تو

.ةشسائرلاب ندياب وج زوفب

بعششلأ بأون سسلجم سسيئر اعد
ءأرجإأ ىلإأ يششونغلأ دششأر يشسنوتلأ
ءأدأأ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘˘ل ؛يرأزو ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت

لا˘قو.ي˘ششي˘˘ششم˘˘لأ ما˘˘ششه ة˘˘مو˘˘كح
، نييفحشصلل حيرشصت يف يششونغلأ

نم هنإأ ةيناملرب ةودن سشماه ىلع
يرأزو ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ءأر˘˘جإأ يرور˘˘شضلأ
ع˘فر˘ل ؛ءأدألأ م˘ي˘ي˘ق˘ت سسا˘˘شسأأ ى˘˘ل˘˘ع»
،«ءأدألأ نيشسح˘تو ة˘مو˘كح˘لأ ةءا˘ف˘ك
ءأرزولأ سضعب ءأدأأ» نأأ ىلإأ أريششم
ط˘˘شسو أذ˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو.»ع˘˘˘شضأو˘˘˘ت˘˘˘م
ماششه ءأرزولأ سسيئر نأاب تاعقوت
ليدعت ءأر˘جإا˘ب مو˘ق˘ي˘شس ي˘ششي˘ششم˘لأ

ناك ،ءأرزو3 لاقأأ نأأ دعب ،يرأزو

فرشش قيفوت ةيلخأدلأ ريزو مهرخآأ

تءاجو.يشضاملأ ءاثÓثلأ موي نيدلأ

نم مايأأ دعب ةيلخأدلأ ريزوب ةحاطإلأ

سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘فل تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت

لÓ˘خ ،د˘ي˘ع˘شس سسي˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ

ةرأزو ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ةرا˘˘˘يز

بايغ يف ر˘يزو˘لأ ة˘ق˘فر˘ب ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ىلع اهيف ددششو ،ةموكحلأ سسيئر

ةحلشسملأ تأوقلل ىلعألأ دئاقلأ» هنأأ

ف˘ن˘ت م˘لو.»ة˘ي˘˘ن˘˘مألأو ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لأ

تاثداح˘م دو˘جو ة˘ي˘شسا˘ي˘شس تأدا˘ي˘ق

فÓ˘ت˘ئلأو ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘˘ئر ن˘˘ي˘˘ب
بلقو ةشضهنلأ) هل معأدلأ يبزحلأ
ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت نأا˘˘ششب (ة˘˘مأر˘˘كلأو سسنو˘˘ت
رر˘˘˘ك نأأ ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسو.كي˘˘˘˘ششو يرأزو
باطخ نم رثكأأ يف ديعشس سسيئرلأ
ط˘ط˘خ˘م دو˘جو ن˘م ه˘تأر˘يذ˘ح˘˘ت ه˘˘ل

ةموكحلأ يف يرأزو رييغت ءأرجإل
اهرخآأ ناكو ،اهنيعب فأرطأل ةمدخ
ةنشسلأ سسأأر ةبشسانمب هل ةملك يف
تابيتر˘ت دو˘جو أد˘كؤو˘م ،ة˘يدÓ˘ي˘م˘لأ
مول ةحئل ميدقت وأأ ةموكحلأ رييغتل

ة˘ي˘شسا˘ي˘شس فأر˘˘طأأ تب˘˘هذو.ا˘˘هد˘˘شض
ى˘ل˘ع عزا˘ن˘ت˘لأ ة˘كر˘ع˘م نإأ لو˘˘ق˘˘ل˘˘ل

ديعشسو يششيششملأ نيب تايحÓشصلأ

تأأدب ةيذيفنتلأ ةطلشسلأ سسأأر ىلع

نأأ اهنأاشش نم ةريطخ ةلحرم لخدت

دعب ،ةلودلأ لمع كابرإأ يف مهاشست

ة˘˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘شس ةرأزو ى˘˘˘لإأ تل˘˘˘˘شصو نأأ

ةيروهمجلأ سسيئر ناكو.ةيلخأدلاك

ل˘ي˘كششت˘˘ل ي˘˘ششي˘˘ششم˘˘لأ را˘˘ت˘˘خأ د˘˘ق

ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘ف ة˘مو˘˘كح˘˘لأ

عفريل ،«ردقألأ ةيشصخششلأ» هرابتعاب

رثإأ ةريشصق ةدم دعب وتيفلأ ههجو يف

ن˘ي˘ل˘جر˘لأ ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ˘لأ د˘عا˘شصت

.ةيموكحلأ ةبيكرتلأ نأاششب

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

9816ددعلا1202  يفناج11 نينثإلا 11ملاعلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

سسرغنوكلإ ماحتقإ موي نع ةديدج ليشصافت رششن  مت اميف

هبئان نم بشضاغو ةلاقتشسÓل سضفارو ةطلشسلا لقن نع هتملك ىلع مدان بمارت

ةيشسنوتلا ةموكحلا يف يرازو ليدعت ىلإا وعدي يششونغلا

يف نويطأرقميدلأ دعتشسي امنيبو
قÓطإل يكري˘مألأ بأو˘ن˘لأ سسل˘ج˘م
سسيئرلل ةيناملرب ةمكاحم تأءأرجإأ
ىلع بمأرت دلانود هتيلو ةيهتنملأ

ى˘ن˘ب˘˘م هرا˘˘شصنأأ ما˘˘ح˘˘ت˘˘قأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ل˘ي˘شصا˘ف˘˘ت تف˘˘ّششكت ؛سسر˘˘غ˘˘نو˘˘كلأ

تثدح ي˘ت˘لأ ع˘ئا˘قو˘لأ نأا˘ششب ةد˘يد˘ج
نإأ يشس» ةكبشش تلاقو.ماحتقلأ موي

نإأ ة˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألأ (NNC) «نإأ
ةنحاشش أوفقوأأ نييلأردفلأ نيققحملأ

يف تأرجفتملأو ةحلشسألاب ةلمحم
سسر˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلأ ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م
راـــشصنأأ ماــحتقأ ليبق (لوتيباكلأ)
نأأ تر˘˘˘كذو .ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ بمأر˘˘˘˘ت
Óجر أوفقوأأ مهنأأ أودكأأ نيققحملأ

ة˘ن˘حا˘ششلأ ل˘خأد ا˘ما˘˘بلأأ ة˘˘يلو ن˘˘م

ةلمحم اهنأأ نيبت يــتلأ ،ةريغشصلأ

قدان˘بو تا˘شسد˘شسمو ة˘ل˘ب˘ن˘ق11ـب
نيعبرم دعب ى˘ل˘ع كلذو ،ة˘ي˘مو˘ج˘ه
ى˘˘ن˘˘ب˘˘م ن˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشس
نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك.لو˘ت˘˘ي˘˘با˘˘كلأ
ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ي˘ف ر˘خآأ ل˘جر ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تائمو ةيقدنب لمحي ناك نطنششأو
دق نا˘كو ،ة˘ي˘ح˘لأ ةر˘ي˘خذ˘لأ تا˘ق˘ل˘ط
رانلأ قÓطإأ ديري هنأأ هفراعم ربخأأ

بأو˘˘ن˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
وأأ يشسول˘ي˘ب ي˘شسنا˘ن ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ
ف˘ششك ،ه˘شسف˘ن تقو˘لأ ي˘ف.ا˘˘ه˘˘شسهد
بمأرت نأأ نع يرو˘ه˘م˘ج رو˘تا˘ن˘ي˘شس
عئا˘قو لÓ˘خ ا˘ي˘ف˘تا˘ه لا˘شصتأ ىر˘جأأ
قيدشصتلأ ريخأاتب ةبلاطملل ماحتقلأ

تلاقو .ةشسائرلاب ندياب وج زوف ىلع

بمأر˘˘˘ت ن˘˘˘م Ó˘˘˘ك نإأ «نإأ نإأ ي˘˘˘شس»
ىر˘جأأ ي˘نا˘ي˘لو˘ج يدور ه˘ي˘ما˘˘ح˘˘مو
روتانيشسلاب أاطخلأ قيرط نع لاشصتأ
تناك ني˘ح ،ي˘ل كيا˘م يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
لخأد يرجت ةيمأدلأ بغششلأ لامعأأ

ءا˘˘ع˘˘˘برألأ سسر˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلأ ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م
يتلأ- ءابنألأ كلتل اقفوو.يشضاملأ
م˘شسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ ة˘كب˘ششل˘ل ا˘هد˘˘كأأ
كلذب دوشصقملأ نإاف -يل روتانيشسلأ
روتاني˘شسلأ نا˘ك ي˘ف˘تا˘ه˘لأ لا˘شصتلأ
بختنملأ ،ليفربات يموت يروهمجلأ

ل˘شصتأو.ا˘ما˘بلأأ ة˘يلو ن˘ع ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلأ ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘ب بمأر˘˘˘˘ت

2 ةعاشسلأ دودح يف يل روتانيشسلل

نا˘كو ،ي˘ل˘ح˘م˘لأ تي˘قو˘ت˘لا˘ب أر˘شصع
ة˘عا˘ق˘لأ أو˘ل˘خأأ ذ˘ئ˘ت˘قو نو˘عر˘˘ششم˘˘لأ

أولقتنأو ،خويششلأ سسلجمل ةيشسيئرلأ

لا˘م˘عأأ ن˘م ا˘بر˘ه ىر˘خأأ ة˘فر˘˘غ ى˘˘لإأ

ى˘ل˘ع ي˘ل رو˘تا˘ن˘ي˘˘شسلأ درو.بغ˘˘ششلأ

أا˘ط˘خأأ سسي˘ئر˘لأ نأأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو ،بمأر˘˘ت

فتاهلأ ءاطعإأ هنم بلط ذإأ ،مقرلأ

ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘با˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ

ردشصم نع «نإأ نإأ يشس» تلقنو.هعم

ليفربات عم ثدحت بمأرت نإأ هلوق

ميدقت هنم بلطو ،قئاقد01 وحنل

ةشسل˘ج لÓ˘خ ة˘ي˘فا˘شضإأ تا˘شضأر˘ت˘عأ

ندياب زوف ىلع يئاهنلأ قيدشصتلأ

حتفي يتلأو ،ةيشسائرلأ تاباختنلاب

جئاتن ىلع سضأرتعÓل لاجملأ اهيف

.تايلولأ نم ةيلو لك

سسرغنوكلا ماحتقا موي نع ةديدج ليشصافت

وج بختنملإ سسيئرلإ زوف ىلع سسرغنوكلإ قيدشصت لقرعي مل هنأ’ سسنب كيام هبئان نم بشضغ بمإرت دلانود هتي’و ةيهتنملإ سسيئرلإ نأإ ةيكريمأإ مÓعإإ لئاشسو تفششك
.يشضاملإ ءاعبرأ’إ سسرغنوكلإ هراشصنأإ ماحتقإ دعب ةطلشسلل يملشس لاقتنإ نع اهيف ثدحت يتلإ هتملك ىلع مدان بمإرت نأإ ةيمÓعإ’إ تابيرشستلإ ترهظأإ امك ،ندياب

يف ماطحو ءÓششأا ىلع روثعلا
يف ةرئاط مطحت عقوم

 ايشسينودنأا
لافطأأ سسبÓم ةعطقو ماطحو ثثج ءÓششأأ ىلع رثع

اتركاج ةيشسينودنإلأ ةمشصاعلأ لحأوشس ةلابق دحألأ

26 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو غ˘ن˘يو˘ب ةر˘ئا˘ط تم˘˘ط˘˘ح˘˘ت ثي˘˘ح

ءانثأأ ةر˘ئا˘ط˘لأ ن˘م ةردا˘شص ةرا˘ششإأ تد˘شصُرو.ا˘شصخ˘شش

نم ودبي امنيب ،ةواج رحب يف ةفثكملأ ثحبلأ تايلمع

ةعباتلأ ةرئاطلأ تناكو.نيجان ىلع روثعلأ دعبتشسملأ

اتركاج طبرت يتلأو ةيشسينودنإلأ اياجيويرشس ةكرششل

لا˘شصتلأ تد˘ق˘ف ،و˘ي˘نرو˘ب ةر˘يز˘ج ي˘ف كا˘نا˘ي˘ت˘˘نو˘˘ب˘˘ب

04,41 ةعاشسلأ ديعب تبشسلأ ةيوجلأ ةكرحلأ يبقأرمب

قئاقد4 وحن دعب (غ ت04,70) يلحملأ تيقوتلاب

ىتح ليشصافت يأأ تاطلشسلأ طعت مل.اهعÓقإأ ىلع

ثدحتملأ لاقو.ثداحلل ةلمتحملأ بابشسألأ نع نآلأ

حابشصلأ أذه انملشست» سسنوي يرشسي ةطرششلأ مشساب

باكرلل دوعت سضأرغأأ ىلع يوتحت امهأدحإأ نيتبيقح

ةطرششلأ نأأ ىلإأ أريششم ،«ثثج ءÓششأأ اهيف ىرخألأو

عطق لقن متو.اياحشضلأ «تايوه ديدحت ىلع لمعت»

راطإأ اهنيب ،يشسيئرلأ اتركاج ءانيم ىلإأ ماطحلأ نم

سسنأر˘ف ة˘لا˘كو ل˘شسأر˘م ق˘فو ،ل˘ف˘ط لا˘ط˘ن˘بو ةر˘ئا˘˘ط

ذا˘ق˘نإلأ قر˘ف ر˘شصا˘ن˘ع ن˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لأ كرا˘˘ششيو.سسر˘˘ب

نيشصأوغو تايحورمو ةيبرح نفشس01 و ةيرحبلأو

ىلع عقأوم ةثÓث يف.رحبلأ يف ثحبلأ تايلمع يف

مت˘يو ة˘ي˘لا˘ق˘تر˘ب تا˘مأو˘ع نو˘شسا˘ط˘غ˘لأ ع˘شضو ،ل˘قألأ

لكيه عقوم ديدحت لجأأ نم رانوشس ةزهجأأ مأدختشسأ

ي˘ف سسر˘ب سسنأر˘ف ة˘لا˘كو ل˘شسأر˘م˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ

ةيشسينودنإلأ ة˘ح˘ل˘شسم˘لأ تأو˘ق˘لأ د˘ئا˘ق لا˘قو.نا˘كم˘لأ

ةيرحبلأ تأوقل ةعبات ة˘ن˘ي˘ف˘شس ّنإأ و˘ت˘نا˘ج˘ها˘ج˘ت يدا˘ه

احشضوم «281 ياج سسإأ ةرئاطلأ نم ةراششإأ تدشصر»

نم ءأزجأأ ىلع رثعو سسطغلأ رششاب نيشساطغ قيرف» نأأ

ام قفو ،«اهأوشسو فيرعت ماقرأأ لمحت عطقو ةرئاطلأ

ام ةرأزولأ حشضوت ملو.نايب يف لقنلأ ةرأزو هنع تلقن

دو˘شسألأ قود˘ن˘˘شصلأ ن˘˘ع ةردا˘˘شص ةرا˘˘ششإلأ تنا˘˘ك أذإأ

قوف ةبقأرملأ تأرأدأر نع ةرئاطلأ تفتخأو.ةرئاطلل

اتاه ونراكوشس را˘ط˘م ن˘م ا˘ه˘عÓ˘قإأ د˘ي˘ع˘ب ةوا˘ج ر˘ح˘ب

ابكأر نيشسمخ لقت ةرئاطلأ تناكو.اتركاج يف يلودلأ

مهعيمج ،أدرف21 نم امقاطو لافطأأ ةرششع مهنيب

باكر براقأأ ناكو.تاطلشسلأ بشسحب ،نويشسينودنإأ

كانايتنوب راطم يف قلق˘ب ءا˘ب˘نألأ نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ةر˘ئا˘ط˘لأ

ةعبرأأ يدل» يكبي وهو يز نامي لاقو.تبشسلأ ءاشسم

يدلوأأو يتجوز ،ةرئاطلأ نتم ىلع يتلئاع نم دأرفأأ

لفطلل ةروشص يتجوز يل تلشسرأأ» فاشضأأو .«ةثÓثلأ

تيÓف» عقوم تانايبل اقفوو.»مطحم يبلق ... مويلأ

فلأأ11 زهاني عافترأ ىلأ ةرئاطلأ تقلح ،«42 رأدأر

امدق052 ىلإأ ةأاجف طبهت نأأ لبق (ملك053,3) مدق

لقنلأ ريزو لاقو.اهب لاشصتلأ ةبقأرملأ جرب دقفيو

ةرئاطلأ نإأ تبشسلأ يداموشس ايراك يدوب يشسينودنإلأ

نع يفتخت نأأ لبق اهراشسم نع ودبي ام ىلع تفرحنأ

ي˘ف ع˘˘قو˘˘م˘˘لأ بر˘˘ق أو˘˘نا˘˘ك نودا˘˘ي˘˘شص لا˘˘قو.رأدأر˘˘لأ

لئاشسوو ايشسينودنإأ نإأ نإأ يشس ةكبششل تاحيرشصت

لقألأ ىلع أدحأو أراجفنأ أوعمشس مهّنإأ ةيلحم مÓعإأ

ي˘ف.تا˘ط˘ل˘شسلأ هد˘كؤو˘ت م˘ل ا˘م و˘هو ،ثدا˘ح˘لأ ة˘ظ˘ح˘˘ل

تمطحت امدن˘ع ا˘شصخ˘شش981 لت˘ق9102 ربوت˘كأأ

طوطخل ةعبات سسكام737 غنيوب زأرط نم ةرئاط

نم ةقي˘قد21 دع˘ب ةوا˘ج ر˘ح˘ب ي˘ف ،ة˘يو˘ج˘لأ نو˘يل

ببشستو.ةعاشس قرغتشست ةلحر يف اتركاج نم اهعÓقإأ

زأرطلأ نم ةرئاط مطحت ةثراك هدعب نمو ثداحلأ أذه

رلود رايلم5,2 ةميقب ةمأرغ سضرفب ،ايبويثإأ يف هتأذ

اهماهتل ةيكريمألأ غنيوب ةكرشش ىلع عوبشسألأ أذه

ةرئاط ىلع ةقداشصملأ ةيلمع لÓخ تاطلشسلأ عأدخب

قيلحتلأ نع تأرئاطلأ هذه فقو متو737.-سسكام

ي˘ت˘لأ ةر˘ئا˘ط˘لأ نأأ ر˘ي˘غ.ن˘ي˘ت˘ي˘مأد˘لأ ن˘ي˘ت˘ثرا˘كلأ د˘ع˘˘ب

نم ديدجلأ ليجلأ أذه ىلإأ يمتنت ل تبشسلأ تمطحت

737 زأر˘ط ن˘م ي˘ه ل˘ب ،غ˘ن˘˘يو˘˘ب ة˘˘كر˘˘شش تأر˘˘ئا˘˘ط

عاطق دهششو.اماع62 ىلإأ دوعي يذلأ «يكيشسÓكلأ»

مأوعألأ يف ثدأوحلأ نمً أددع ايشسينودنأأ يف نأريطلأ

ةيلحم نأريط تاكرشش رظح قباشسلأ يف متو ،ةريخألأ

.ابوروأأ يف ةدع
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يزيتب رب˘م˘فو˘ن لوا بع˘ل˘م ن˘سضت˘ح˘ي
ر˘خآا د˘˘حا مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب وزو
ةلوطبلا نم ةعباسسلا ةلوجلا تاءاقل
تقل˘ط˘نا ي˘ت˘لاو ،ىلو’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

لبقتسسي ثيح ،يسضاملا ةعمجلا موي
ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ةارابم يف ،رئازجلا داحتا ةمسصاعلا

ةراث’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا˘ب رذ˘ن˘تو ةد˘عاو
نييرئازج ن˘ي˘قÓ˘م˘ع ن˘ي˘ب ،ةو˘ق˘لاو
ىعسستو ،ر˘ي˘ث˘م ي˘ل˘ح˘م و˘ك˘ي˘سسÓ˘ك ي˘ف
ةوحسصلا ديكأاتل ةيلحملا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا
يتلاو ،ايلحم وا ايراق ءاوسس ةيوقلا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ا˘˘هدا˘˘˘ق
ر˘˘˘ح˘˘˘ب لا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا يد˘˘˘يزو˘˘˘ب ف˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ي
ثي˘ح ،ه˘ما˘ه˘م ن˘م طرا˘ف˘لا عو˘˘ب˘˘سس’ا

ي˘سسنر˘ف˘لا د˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘سشا˘˘ب
ضسأار ىل˘˘ع ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م نا˘˘˘ف’ ضسي˘˘˘ن˘˘˘يد
ةعمجلا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا
ةباثمب مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل نو˘ك˘ي˘ل ،طرا˘ف˘لا
،هيلا ةبسسن˘لا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح يد˘ح˘ت لوا

برد˘م˘لا لا˘ب˘سشا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

ي˘˘جور˘˘ف ير˘˘ي˘˘ت ر˘˘خ’ا ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘خ’ا و˘˘˘ه ةرا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘سس برد˘˘˘م
ثيح ،ديكأاتلا لجا نم ةبعسص ةمهم
ن˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ثح˘˘ب˘˘ي
لو’او مسسوملا يف هتاراسصتنا يناث
ققحملا زوفلا دعب ،رايدلا جراخ هل
با˘˘سسح ىل˘˘ع ي˘˘براد˘˘لا ي˘˘˘ف ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
نا ل˘˘˘˘ما ىل˘˘˘˘˘ع ،ياد ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسح ر˘˘˘˘˘سصن
ن˘م يردو˘ك ةز˘م˘ح ءا˘˘ق˘˘فر ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي
ة˘م˘ه˘م˘لا نا و˘ل ،ة˘قا˘ف˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
˘ما˘ما ة˘بو˘ع˘˘سصلا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس
يف زوفلا ققح يذلا يرانكلا قيرف
ماما ةلوطبلا يف ءاوسس هل ءاقل رخآا

،وزو يز˘ي˘ت ناد˘ي˘م ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘˘ي˘˘ع
دا˘ح˘تا ما˘ما فا˘˘ك˘˘لا ضسأا˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘سضيأاو
ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا كرد˘˘لا
.طرافلا

يدحت لوأا وه ةراطشسوشس ءاقل““ :ناف’
 ““هب زوفلل ىعشسأاو يل ةبشسنلاب

قيرف بردم ،ناف’ ضسينيد فسصو
ةارا˘ب˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
يزيت بعلم يف مويلا هرظتنت يتلا

يف ر˘ي˘ث˘م˘لاو بع˘سصلا يد˘ح˘ت˘لا˘ب وزو

ىل˘˘˘ع لو˘˘˘ع˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح ،تقو˘˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘ن
قيرفل بردمك هل زوف لواب رفظلا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش برد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘قو ،يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا

تاح˘ير˘سصت ي˘ف ق˘با˘سسلا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
عقوم ىلع قيرفلل يمسسرلا عقوملل
““كو˘ب˘سسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا

ه˘لا˘ب˘سشا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا نأا˘˘ب
،ة˘بو˘ع˘سصلا ي˘ف ة˘يا˘غ نو˘ك˘ت˘سس مو˘ي˘لا
عازتناو يدحتلا ع˘فر˘ل ز˘ها˘ج ه˘ن˘ك˘ل
برد ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘م˘لاو ،ءا˘ق˘ل˘لا طا˘ق˘˘ن
قيرفلا اهققح يتلا ةديجلا جئاتنلا

فا˘˘˘سضاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اود˘˘˘با د˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا نأا˘˘˘ب نا˘˘˘ف’
ةلاح يف نودجويو ةيلاع ةيزهاج

يف اريثك ز˘كر ا˘م˘ك ،ة˘ع˘ئار ة˘يو˘ن˘ع˘م
ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘ع˘˘سسا˘˘سسلا
عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ىل˘˘˘ع تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ع˘˘سضو ل˘˘جا ن˘˘م و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا ضصسصحو
ة˘˘حا˘˘˘طÓ˘˘˘ل بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا كي˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا

.ضسفانملاب

ةئملاب ةئم ةبشسنب نوزهاج““ :يجورف
 ““يرانكلا ةارابمل

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا ،هرود˘˘˘بو

ير˘˘ي˘˘ت ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
تحبسصأا دق هتليكسشت نأاب ،يجورف

يف لئابقلا ةبيبسش ةهجاومل ةزهاج
،مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت بع˘˘˘ل˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تل˘ق˘نو
برد˘˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ،ةرا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘سس
ءاوجأ’ا نع ثدحت يذلا يسسنرفلا
ءا˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘ت ا˘ه˘ي˘ف تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
لÓ˘خ زو˘ند˘ق ضسي˘˘سسك˘˘ي˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا

بب˘˘˘سسب ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ضسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم
:Óئاق ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘لا
،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ اد˘ي˘ج ا˘ن˘ل˘˘م˘˘ع““

،نيتيبيردت نيتسصح انيرجأا ثيح
ن˘م اذ˘هو عا˘جر˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘سصح ل˘˘ب˘˘ق
ةلبقملا ةه˘جاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا
:فا˘˘سضأاو ،““ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ما˘˘˘مأا
او˘˘تا˘˘ب د˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا““

هذهل ةئملاب ة˘ئ˘م ة˘ب˘سسن˘ب ن˘يز˘ها˘ج
ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘˘ن و ،ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةدا˘عا ل˘جا ن˘م طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ه˘ق˘ح˘ت˘سسي يذ˘لا ه˘نا˘ك˘م ىلا ق˘ير˘ف˘لا

.““ةينطولا ةلوطبلا بيترت يف

 يناميلس عم دقاعتلا قابس لخدي انيتنرويف يدان
يناميلسس مÓسسإا يرئازجلا يلودلا عم دقاعتلا لجأا نم قابسسلا لخد انيتنرويف يدانّ نأا ،ضسمأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تركذ

همامتها ىدبأا انيتنورويف ّنأا ،ضسمأا يلاطيإ’ا ““زوين ’ويف““ عقوم فسشكو ،ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف فÓخ
نم ةدوعلا ةلحرمل ابسسحت ،وتاكريملا يف موجهلا طخ زيزعت لجأا نم يزيلجنإ’ا يتيسس رسستيل يدان مجاهمب

““’ويفلا““ ةرادغ اهتّدعأا يتلا ءامسسأ’اب ةنراقم قاور نسسحأا يف دجاوتي ““رسضخلا““ بع’ّ نأاب ةفيسضم ،““ويسشتلاكلا““
يدانلا ىلع ةلهسس نوكت نل ةسسفانملا ّنأا ،رداسصملا تاذ تاراسشاو ،تÓيوحتلا ةرتف لÓخ اهادحإا عم دقاعتلل ابسسحت

ةمدقتم ت’اسصتا يف دجاوتي يذلا ،يسسنرفلا نويل يدانل ةبسسنلاب ازراب افده ربتعي يناميلسس ّنأاو ةسصاخ ،يلاطيإ’ا
بيجن.ج.ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا نوسضغ يف ةقفسصلا مسسح لمأا ىلع بعÓلا عم
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نع مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا نلعيسس
ل˘غ˘سشل ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ضسيئر˘لا ن˘م ’د˘ب فا˘ك˘لا ة˘سسا˘ئر بسصا˘ن˘م
ببسسب ،دمحأا دمحأا يسشاغلملا ،عولخملا

ةيوسضع نع Óسضف ،رييسستلا يف حئاسضف
افيفلا ضسلجمو فاكلل ةيذيفنتلا ةنجللا

تاونسس4 ةيبملوأ’ا ةدهع˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
راسشأاو ،نينثإ’ا مويلا ،نييلاحلا نيلثمملل
نأا ىلإا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
يموي تعمتجا ةلقتسسملا ميكحتلا ةنجل

تافلم فلت˘خ˘م ة˘سسارد˘ل ،ي˘ف˘نا˘ج6و5
،فا˘ك˘لا ي˘ف بسصا˘ن˘م ل˘غ˘سشل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘سسا˘˘˘ئر رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع
Óسضف ،يذيفنتلا بتكملا ةيوسضعو ةبعلل

ضسل˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا ة˘˘يو˘˘سضع˘˘لا ن˘˘ع
يتلا ةينوناقلا تافلملا راتختسسو ،افيفلا
كر˘ت˘ع˘م لو˘خد˘ل ،طور˘سشلا ل˘ك تفو˘ت˘˘سسا
ة˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف فا˘ك˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

21 مو˘˘ي ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا،34 ـلا ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ني˘مأ’ا نا˘كو ،بر˘غ˘م˘لا ي˘ف مدا˘ق˘لا ضسرا˘م
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ف˘˘سشك د˘˘ق فا˘˘ك˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

بسصنمل ني˘ح˘سشر˘ت˘م5 تا˘ف˘ل˘م˘ل ه˘ت˘نا˘˘مأا
نم ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ةسسائر
تا˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ة˘˘يو˘˘ه ي˘˘ف ضضو˘˘خ˘˘ي نأا نود
ىل˘ع ،د˘م˘حأا د˘م˘حأا ة˘˘فÓ˘˘خ د˘˘ير˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

اهنع نÓعإ’ا مت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ،فا˘ك˘لا ي˘سسر˘ك
مدقت نآ’ا هنأا ركذي ،مداقلا نينث’ا موي
ضسي˘ئر بسصن˘م ل˘غ˘˘سشل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا
،ةيفحسصلا رداسصملا ضضعب بسسح ““فاكلا““

يدا˘˘ن ضسي˘˘ئر ي˘˘ب˘˘ي˘˘سستو˘˘م ضسير˘˘تا˘˘ب م˘˘هو
امونأا كاجو ،يقيرفأا بونجلا زنوادنسص
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل يراو˘ف˘يإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ضسي˘˘ئر
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ضسي˘˘˘˘ئر ىي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي د˘˘˘˘لو د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأاو

يلاغينيسسلا داحت’ا ضسيئرو ،يناتيروملا
ةينعم رئازجلا نوكتسسو ،روغنوسس اتسسوغا

ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ضسي˘ئر ح˘سشر˘ت د˘ع˘ب فا˘ك˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ر˘ي˘خ ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
داحت’ا ضسل˘ج˘م ة˘يو˘سضع˘ل ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا
ةلحرم لوأاكو ،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا
،نينث’ا موي˘لا ىت˘ح ““ي˘سشطز““ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘سس
لوح ميكحتلا ةن˘ج˘ل رار˘ق ىل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل

كرتع˘م ضضو˘خ˘ل ه˘لو˘ب˘قو ه˘ف˘ل˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق
،ضسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ضسيلاوكلا عارسص يف لخديسس كلذ دعبو
ة˘˘يو˘˘سضع˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ع˘˘˘م
ي˘هو ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا ضسل˘ج˘م ل˘خاد ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

يتلا نيحسشرتملا نيب ام تاقÓعلا برح
تاباسسح اهيفو يسضايرلا بناجلا ىدعتت
ةمهم أادب˘ت ا˘ن˘هو ،ناد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
ا˘ه˘ح˘سشر˘م ةد˘نا˘سسم˘ل ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا ة˘˘لآ’ا
ضسيئر دقعيو ،نيبختنملا تاوسصأاب زوفلل
ةر˘ي˘ب˘ك ’ا˘مآا ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ فا˘˘ف˘˘لا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م ىلإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘˘ل
تي˘˘˘ب ل˘˘˘خاد تثد˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘لا تارو˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

رثإا ““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا
م˘ه˘ت˘ب ،““د˘م˘حأا د˘م˘˘حأا““ ه˘˘سسي˘˘ئر ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘˘م ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سسو ،دا˘˘سسف˘˘لا

ن˘م ةد˘يد˘سش ة˘سسفا˘ن˘م ه˘ف˘ل˘م لو˘ب˘ق ة˘˘لا˘˘ح
وبأا يناه يرسصملا ،عجقل يزوف يبرغملا

،غنودن وفاتسسوغ يئاوتسسا ينيغلا ،ةدير
ن˘يد˘ق˘ع˘م ىل˘ع ضسفا˘ن˘˘ي ي˘˘سشطز نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع

ةقطنملا نع افيفلا ضسل˘ج˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةي˘نا˘ب˘سس’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لا

اداحتا81 م˘سضت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لاو
.اينطو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اسس03:41 ىلع مويلا) ةمسصاعلا داحتا – لئابقلا ةبيبسش

““يرانكلا““ عم دحت لوأا يف ““ناف’““
 ديكأاتلل ىعشست ““ةراطشسوشس““و

(ةعباسلا ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

 انوروك سوريف عم هتاناعم فشكي ينيعس نب

نع ارخؤوم هلوادت مت ام ةقيقح يناملأ’ا خابدÓغنسشنوم ايسسورب مجن ينيعبسس نب يمار يرئازجلا يلودلا بعÓلا بذك
ةانقلل تاحيرسصت يف ،يعطق لكسشب يرئازجلا ينطولا بختنملا مجن ىفنو ،هيقف مÓحأا ةيسسنوتلا ةنانفلاب هطابترا ربخ

لسصاوتلا عقاوم يف هلوادت مت ام نأاب ادكؤوم ءانسسحلا ةيسسنوتلا ةلثمملاب هطابترا نع هلوادت مت ام لك هيدانل ةيمسسرلا
لÓخ ةيفطاع ةقÓع يأاب طبتري ’ هنأاب ادكؤوم ،ةحسصلا نم هل ضساسسأا ’ ددسصلا اذهب ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ يعامتج’ا
يف ةيعونلا هتزفق ةلسصاوم ىلع ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ امامت زكري هنأا ىلع ءارحسصلا يبراحم مجن ددسشو ،يلاحلا تقولا

دان عم بعلل يكيجلبلا يرودلا نم زفق يذلا وهو ،ىرخأا ىلإا ةنسس نم يباجيا لكسشب روطتت يتلا ،ةيفارتح’ا هتريسسم
ةحارسص لكب““ :اكحاسض ةيسضقلا هذه ضصوسصخب خابدÓغنسشنوم ةانقل ينيعبسس نب لاقو ،هملح قيقحتب هل حمسس ريبك يناملأا

:ءارحسصلا براحم فاسضأاو ،““ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ طابترا يأا نم لاخ انأاو ،ةعاسشإ’ا هذه ردسصم يردأا ’و ،امامت اهفرعأا ’
نود رمأ’ا اذهب يمسسا طبترا دقو ،يتايح يف اهتيأار نأا يل قبسسي مل ةيسصخسش عم ةيفطاع ةقÓعب طابتر’ا يننكمي ’““

تلوادت دق ضسنوتو رئازجلا يف ةينفلا تاحفسصلا تناكو ،““اننيب قÓطإ’ا ىلع ءيسش يأا دجوي ’ لاح لك ىلعو ،يملع
’ ددسصلا اذه يف هلوادت مت ام لك نأا فاطملا ةياهن يف حسضتيل ،لدجلل ةريثملا ةنانفلاب ينيعبسس نب طابترا نع ريراقت
هتباسصإا ضسوباك دعب ةيحسصلا هتيعسضول ينيعبسس نب يمار قرطت ،ةيسصخسشلا هتايح نع اديعبو ،ةحسصلا نم هل ضساسسأا

ترطسضاو ،يل ةبسسنلاب ادج ةبعسص ةبرجت تناك دقل““ :لاق ثيح ،نيلماك نيرهسشل بعللا نم همرح يذلا انوروك ضسوريفب
،رئازجلا يف يترسسأا ةرايزب يل حامسسلا بقع اهدعب ءادعسصلا تسسفنت““ :فاسضأاو ،““لماك رهسشل لزنملا لخاد اديحو ءاقبلل
عم ايسساسسأا روهظلل داع دق يرئازجلا يلودلا نأا ركذي ،““ةيمسسرلا ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا نم اريخأا تنكمت نآ’او

مهسسأا نيأا يناملأ’ا يرودلا يف خينويم نرياب قÓمعلاب هقيرف تعمج يتلا ةهجاوملا لÓخ طرافلا ةعمجلا موي خابدÓغ
.يرافابلا قيرفلا باسسح ىلع ةيثÓثب هقيرفل ريبكلا زوفلا يف يرئازجلا يلودلا

ديلو.ف

34 ةيباختنقا ةماعلا اهتيعمج يف ”فاكلا“ تاباختنا كرتعم لوخدل

““افيفلا““ سسلجم تاباختنا يف مويلا هريشصم ىلع فرعتي يششطز

3102 ىلا رئازجلاب نييلحملل ايقيرفا ةلوطب ليجأت

يف ةسسفانملا هذه ةماقإا ضضرتُفي ناك نأا دعب،3202 ماع ىلإا ،رئازجلا ةخسسن نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا ةلوطب ““فاكلا““ تّلجأا

ةدنجأا ليدعت ىلإا ““فاكلا““ ءوجلو ،ةحئاجلا هذه رطاخم رارمتسساو ““انوروك““ ضسوريف يّسشفت ببسِسب كلذ ءاج،2202 ةنسس

1202. ىلإا0202 نم ،نوريماكلا ةعبط نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا ةلوطب اسضيأا تّلجأا دق ““فاكلا““ تناكو ،ةيمسسّرلا تاسسفانملا

5““ :يهو ،بعÓم ةعبرأا فافلا تدّدح،3202 رئازجلا ““ناسش““ نسضتحتسس يتلا ةيوركلا تآاسشنملا ضصوسصِخبو ،هتاذ ببسسللو

نأا املِع .ةبانعب6591 يام91»و ،ةنيطنسسِقب ““يوÓمح دمحم»و ،ةديلبلِاب ““ركاسش ىفطسصم »و ،ةمسصاعلاب2691 ةيليوج

 بيجن.ج .ةفسصانم جاوفأا4 ىلع نوعّزُوي ،ابختنم61 روسضِحب ىرجُت ةلوطبلا

 دادزولب بابسش – وداراب كيتيلتأا

 هاياحشض ةمئاق ىلا ““كابلا““ ةفاشضإا ديري بابششلا

نوكيس رصان نب“ :يلويب
 ”يرايلاك ةارابمل ازهاج

ونافيتسس ىعسسي
بردم يلويب
نÓيم يدان
ىلع ،يلاطيإ’ا

نم قاسسو مدق
ةداعتسسا لجأا

هبع’ تامدخ
يلودلا
يرئازجلا
نب ليعامسسإا
لÓخ رسصان
،ةلبقملا ةرتفلا

يلويب لمأايو
ةدوع يف
بع’ نسسحا

ةنسسل يبراغم

0202

ةهجاوم نم اءدب ،تايرابملا يف يعيبط لكسشب ةكراسشملل

لاقو ،يلاطيإ’ا يرودلا يف نآ’ا نم مايأا01 دعب يرايلاك
ريراقتلا رخٔا بسسح““ :يفحسص رمتؤوم لÓخ نÓيم بردم
نوكيسس رسصان نب نٔاف ،يبطلا زاهجلا نم اهيلع تلسصح يتلا

ةحسص يف هنأاب مكل دكٔؤا““ :فدرأاو ،““يرايلاك مامٔا ارسضاح
نكل ،““اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإ’ا نم ىفاعتو ةديج

هنم يناعي يذلا ديحولا رمٔ’ا““ :لاقو كردتسسا يلويب
ةيندبلا ةقايللا ضصقن وه ،ةيلاحلا ةرتفلا يف بعÓلا

ىلع لمعنسس يذلا رمأ’ا وهو ،تايرابملا قسسنل هراقتفاو
رسصان نب ضضخي ملو ،““ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ هتجلاعم
تقو ،يسضاملا ربمسسيد رهسش فسصتنم ذنم ةارابم يأا
تهتنا يتلا امراب ةهجاوم لÓخ اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا

بعÓلا نأاب ةيبطلا تاسصوحفلا ترهظأاو،2-2 لداعتلاب
طابرلا يف عطقل ضضرعتلا كسشو ىلع ناك يرئازجلا يلودلا
ةريطخلا ةباسصإ’ا كلت نم وجني نأا لبق يبيلسصلا

.ةبوجعأاب
ديلو.ف

 ةداح ةيسفن ةمزأ شيعي يرمعلب نأب فشكت ”بيكل“
يرئازجلا يلودلا بعÓلا يناعي

ع˘فاد˘م ،ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج
عا˘˘˘سضوأا ن˘˘˘م ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن
ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘˘ثأا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ي˘تأا˘ي ،ه˘جرا˘خو بع˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ه˘تر˘سسأا ن˘ع هدا˘ع˘ت˘با بب˘سسب كلذ
ذ˘˘˘ن˘˘˘م ،ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلاو ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا فو˘˘ف˘˘سصب ه˘˘قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ىعسست يتلا ةطقنلا يهو ،نويل
بر˘˘قأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘˘ل ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ةرادإا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ج’ا
ةيسضرأا قوف زيكرتلاب هل حامسسلا
د˘حأا ير˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب تا˘˘بو ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةم˘ئا˘ق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘لإا ه˘˘لو˘˘˘سصو ذ˘˘˘ن˘˘˘م  نو˘˘˘ي˘˘˘ل
،ةيسضاملا ةي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

كراسش يذلا ليئسضلا تقولا مغر
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف نآ’ا ىت˘˘˘ح ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تف˘˘˘˘سشكو ،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

نأا˘˘˘ب ا˘˘˘سضيأا ““بي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘˘ل““ ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج
ير˘ئاز˘ج˘لا يرو˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

˘مد˘ع بب˘˘سسب ،ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي
ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت ىل˘˘ع ه˘˘ت˘˘جوز ل˘˘سصح˘˘ت
،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘سضارأÓ˘˘ل لو˘˘خد˘˘لا

،ةيرئازجلا ةيوجلا دودحلا قلغل ةفاسضإا اذهو ،انوروك ةحئاج ببسسب ةيعيبط ةفسصب اهقئاثول اهتيوسست لطعتو
ءايتسسا ريثي يذلا رمأ’ا وهو يرمعلب نع اديعب ءاقبلا ىلع ةجوزلا ربجأا رمأ’ا اذه نأاب ةفيحسصلا تحسضوأاو
هرابتعاب ناديملا ةيسضرأا قوف يلك لكسشب زكرم ريغ هلعجيو ،ةيسسفنلا ةيحانلا نم اريثك هيلع رثٔويو بعÓلا

ةرادإا نأا مغر ،نويل لخاد ةدقعم ىقبت يرمعلب لامج ةيعسضو نأاب امئاد ““بيكيل““ تدكأاو ،هتايح ةكيرسش نع اديعب
ابع’ ءارحسصلا براحم يف ىري يذلا ،ايسسراغ يدور يسسنرفلا بردملا نم بلطب هب ظافتح’ا ىلع ةرسصم هيدان

تقو يف ،اماع13ـلا بحاسص نÓعإا رمأ’ا اذه رسسفيو ،ةرورسضلا دنع ةمزÓلا ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع ارداق ،امرسضخم
يزاغ يدان نم هلسصو يذلا يمسسرلا حرتقملا مغر ،يسسنرفلا يرودلا ردسصتم عم رارمتسس’ا يف هتين نع ،قباسس

ناك امدنع قلأاتلا نم تاونسس ضشاع يذلا وهو ةكلمملل هتداعإا يف ةبغارلا ،ةيدوعسسلا قرفلا دحأاو ،يكرتلا باتنع
.يدوعسسلا بابسشلا ناولأا لمحي

ديلو.ف

مرسصنملا مسسوملا لطب لحي
مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
را˘˘˘ج˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سض ،’اوز
ي˘براد ي˘ف ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا

بع˘˘ل˘˘م ه˘˘ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع
با˘˘˘سسح˘˘˘ل ،ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا راد˘˘˘˘لا
ةلوطب ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا
،ىلوأ’ا ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لا
نيسشت˘ن˘م˘لا ““ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا““ ءا˘ن˘بأا

تاعومج˘م˘لا رود ىلإا ل˘هأا˘ت˘ب
،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل
ة˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لا نو˘˘˘ع˘˘˘سسي
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسلا

ي˘ف ا˘ه˘م˘سضخ ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي
ةفا˘سضإا ىلإا ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا

،ا˘يا˘ح˘سضلا ة˘م˘ئا˘ق ىلإا ودارا˘ب
كار˘ف ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سضح ن˘˘يأا

عوب˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘ط ه˘لا˘ب˘سشأا ا˘مود
ن˘˘ع بر˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا
عا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ ه˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ترا
مهتكراسشم نأا ولو نيباسصملا

’ ثي˘˘˘ح كسش ل˘˘˘ح˘˘˘˘م ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ي

ىلإا ةفاسضإ’اب مهب ةرماغملا
ةرو˘سص ي˘ف م˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ة˘˘ل˘˘ق

ا˘˘م ،و˘˘سشبو ق˘˘يزار˘˘ي˘˘م ،رار˘˘˘ج
ىلع ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘ب˘ج˘ي˘سس
نم ةليدب ءامسسأاب ةناعتسس’ا
،رسصانعلا ضضعب ةحارإا لجأا

امود كنارف بردملا لوعيو
عنسص مهناكمإاب نيبع’ ىلع

ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م م˘˘هزر˘˘بأا ،قرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘مأا ي˘˘مو˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةزمح نيمجاه˘م˘لاو ،دو˘ي˘ع˘سس
نم ،وبكوك نÓسسرامو لوحلب
ح˘لا˘سصل ي˘براد˘لا م˘سسح ل˘˘جأا
˘مد˘ق˘ي ىق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ةيادب ي˘ف ه˘تا˘يو˘ت˘سسم ل˘سضفأا
يف  ،ةلوطبلل يلاحلا مسسوملا
ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
لجأا ن˘م ه˘ل˘ق˘ث ل˘ك˘ب ي˘مر˘ي˘سس
ثÓثلا طاق˘ن˘لا ىل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا
مدقتلاب قيرفلل حمسست يتلا

يذلا وهو ،بيترتلا ملسس يف

7 ديسصرب21 ـلا فسصلا لتحي
 .طاقن

بيجن.ج
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سسلجم سسيئر ،دانزوب ريذن ررق
نم ةلاقتشس’ا ،جربلا يلهأا ةرادإا

ةي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا بب˘شسب ،ه˘ب˘شصن˘م
يدانلا اهنم يناعي يتلا ةقناخلا
يلهأا سشيعيو ،ةريخأ’ا ننوآ’ا يف
ذ˘ن˘م ة˘ب˘ي˘هر ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ،جر˘ب˘˘لا

ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ي˘˘˘حر
رمأ’ا ،يدا˘م˘ح ن˘ب سسي˘نأا ق˘با˘شسلا
،ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا يذ˘˘لا

ةيلاثم ةقÓطنا قيقحت نم همرحو
رداشصم نم م˘ل˘عو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ل˘شصتا د˘ق دا˘نزو˘˘ب نأا˘˘ب ،ةد˘˘كؤو˘˘م
هرارقب مهملعأاو ،يدانلا يريشسمب
لظ يف ،هبشصنم نم باحشسن’اب

،قيرفلل ةفاشضإ’ا ميدقت نع هزجع
’ عشضو يف جربلا يلهأا دجاوتيو
،ةلوطبلا قÓطنا ذنم هيلع دشسحي

طقف نيتطقن عمجب ىفتكا ثيح

لودج ليذتي˘ل ،تا˘يرا˘ب˘م7 نم
،ايلاح ةيرئازجلا ةلو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت

يف سسما لوا ةميزهلا تناك امك
ةباثمب فيطشس قفاو ماما يبرادلا
.سسأاكلا تشضافأا يتلا ةرطقلا

مل يدانلا يف عاسضوألا» :يريزد
»ءاقبلا ىلع عجسشت دعت

يتلا ةيشساقلا ةميزهلا تفلخ امك
ءاشسم جربلا يلهأا قيرف اهب ينم
با˘شضه˘˘لا ي˘˘براد ي˘˘ف سسمأا لوأا
راجلا دي ىلع ةيشساق ةيشسامخب
يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مزأا ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو
تعفد ،رفشصأ’ا دارجلا قيرف تيب
لÓب يريزد بردم˘لا˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
نع ان˘ل˘ع˘م ة˘ف˘ششن˘م˘لا ي˘مر ى˘لإا
ةشضراعلا نم ايم˘شسر ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا

يريزد حرشصو ،قيرف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ا˘نأا» :ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع ة˘فا˘ح˘شصل˘ل
،ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ا˘ي˘م˘شسر ل˘ي˘ق˘ت˘شسم
رثكأا متهت نأا ةرادإ’ا نم بلطأا
نم يدانلا ذاقنإاو ةليكششتلا هذهب
:فا˘˘˘شضأاو ،«طو˘˘˘ق˘˘˘شسلا ح˘˘˘ب˘˘˘˘شش
عجششت ’ يدانلا يف عاشضوأ’ا»
ررقأا ينلعج ام وهو ،ءاقبلا ىلع
،ةيمشسر ةفشصب يبشصنم ةرداغم
و ق˘ير˘ف˘ل˘ل حا˘ج˘ن˘لا ى˘ن˘م˘تأا ا˘˘ناو
سصخي اميفو ،«يتفيلخل قيفوتلا
ىلإا هلاقتنا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا
ةينفلا ةشضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع فار˘ششإ’ا
ا˘ف˘ل˘خ ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن ق˘ير˘ف˘ل
ير˘˘يزد در ،يوا˘˘ن˘˘˘كل ر˘˘˘يذ˘˘˘ن˘˘˘ل
يأا دجوي ’ نآ’ا دح ىلإا» :لوقلاب
هذ˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘تو ،«ي˘˘˘م˘˘˘شسر ءي˘˘˘شش
بردملل ةشسماخلا يه ةميزهلا
مشسوملا ةيادب ذنم يريزد لÓب

ايف˘ت˘كم ،ي˘ج˘يار˘ب˘لا ي˘ل˘هأ’ا ع˘م
،زوف يأا ليجشست نود ،نيلداعتب
ل˘يذ ل˘ت˘ح˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
قبشسو ،طقف نيتطق˘ن˘ب بي˘تر˘ت˘لا
يف ةيرشصنلا برد نأاو يريزدل
اهدعب لقنتيل ،ةقباشسلا تاونشسلا
،يلهأ’ا ىلع فارششإÓل جربلا ىلإا

ع˘˘با˘˘شس ير˘˘يزد ح˘˘ب˘˘شصي اذ˘˘ه˘˘بو
ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م ردا˘˘غ˘˘ي برد˘˘م
نم لك د˘ع˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
برد˘م ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘ششت او˘شسنار˘˘ف
نماي يشسنوتلاو ،ةمشصاعلا داحتا
،لئابقلا ةبيبشش بردم ينافلزلا

،ةرقم مجن بردم اششاب دمحم و
ر˘شصن برد˘م يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘ن و
يديزوب فشسوي و ،ياد نيشسح
ةفاشضإ’اب ،لئابقلا ةبيبشش بردم
برد˘م ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘لا ى˘˘لإا
.سسابعلب داحتا
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،ينيطنشسقلا يشضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا سشي˘ع˘ي
Ó˘لا ن˘م ة˘لا˘˘ح ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
،قيرفلا جئاتن عجارت لظ يف ،رارقتشسا

ة˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس يور˘˘˘كلا عرا˘˘˘ششلا سضفرو
فز˘ع˘لا ل˘شصاو يذ˘لا ،ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م
يتلا دوعولا مغر ،تاقافخإ’ا رتو ىلع
لشضف نأا دعبو ،مشسوملا قÓطنا تعبط
ةنوآ’ا يف تم˘شصلا ماز˘ت˘لا نور˘ي˘شسم˘لا
كر˘ح˘ت˘لا با˘ب˘ششلا كÓ˘م رر˘ق ،ةر˘ي˘خأ’ا

نع عجارتلاب ينارمع بردملا عانقإ’
فانئتشس’ا ليجأات اوررق امك ،ةلاقتشس’ا
سضعب ينارمع بردملا حنمل دغلا ىلإا
نأاو ةشصاخ ،هرارق نع لودعلل تقولا

،ةبيهر ةمزأا يف قيرفلا لخدي دق هليحر
د˘عا˘شسم˘لا برد˘م˘لا ر˘ي˘شصم نأا ود˘ب˘˘يو
دعب ثيح ،ينارمعب طبترم ،نيجاطوب
ن˘ع ي˘نا˘شسم˘ل˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا نأا
نيع ءاقل ةياهن دعب ةرششابم هتلاقتشسا

عامتج’اب نيجاطوب ما˘ق ى˘ت˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
اريثك يحوي امÓك مهل لاقو نيبعÓلاب
سسفن ىلع مدقيو ةفششنملا يمريشس هنأاب
ا˘م ه˘لا˘ب˘ششأ’ لا˘قو ي˘نار˘م˘ع ه˘ب ما˘ق ا˘م
متعقو مكنأا اديج اوملعت نأا بجي «:يلي

عم سسيلو ،ةنيطنشسق بابشش عم ادوقع
نأا ىوشس مكيلع ام ،رخآا سصخشش يأا
اعيمج اولمعتو ،مكنيب اميف اونماشضتت
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘عإا و˘هو ،د˘حاو فد˘ه˘˘ل

˘مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ح˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘ح˘˘شصلا
لازي ’ ةلوطبلاب اوكرادتت نأا مكناكمإاب
اوبعلت م˘ل م˘ت˘نأاو ةر˘ي˘ث˘ك تا˘يرا˘ب˘م ا˘ه˘ب

ىوشس مكيل˘ع ا˘م ،تا˘يرا˘ب˘م6 ىو˘شس
دكأاتم انأاو مكشسفنأا نع رابغلا سضفن
نأا طقف مكيلع ،ةوقب نودوعتشس مكنأا
ر˘مأ’ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،«ةد˘˘حاو اد˘˘ي او˘˘نو˘˘كت
نيجاطوب بردملا هب ماق ام نأا ،ديكأ’ا
عم ثيدحلا هدمعتو ،ءاقللا ةياهن دعب

لم˘ح˘ت˘ب م˘ها˘يإا ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
عم نماشضتلاو ،Óبق˘ت˘شسم ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ةيوه ىلإا رظنلا نود ،سضعبلا مهشضعب
يحوي ،مهبرديشس يذلا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
بختنملا بردم نأا يهو ،ةدحاو ةل’دب
هئاقب ريشصم طبري  ،قباشسلا ينطولا
،ينارمع بردملا ريشصمب قيرفلا يف
ر˘شصأا ن˘م و˘ه ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
،قيرفل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ه˘م˘شض  ى˘ل˘ع

عم ن˘ي˘جا˘طو˘ب ن˘ما˘شضت˘ي˘شس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
،ريخأ’ا اذه ةلاقتشسا مشسرتت ول ينارمع
عوبشسأ’ا اذه قيرفلا لعجيشس ام وهو
نم انملعو ،ينف مقاط وأا نيريشسم نود
رابآ’ا يلوؤوشسم نأا ،ةشصاخلا انرداشصم
بردملا ليحر اعطاق اشضفر نوشضفري

،ةلوطبلا نم تيقوتلا اذه يف ينارمع
نأاو ةشصاخ ،هئاقب ىلع نورشصي ثيح
’و ،ادج ةجر˘ح ة˘ل˘حر˘م˘ب ر˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا
عشضولا ديزيشسو ،ايشضاير اريدم كلتمي
،ينفلا همقاطو ينارمع لحري ول اءوشس
اوشضفر ،رابآ’ا يلوؤوشسم نأا انغلب ثيح
برد˘م˘لا ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح
ة˘شصح ءا˘غ˘لإا ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘تاو ،ي˘نار˘م˘˘ع
بردملا سصلخت نيح ىلإا ،فانئتشس’ا

 .بشضغلا ةلاح نم

ةبانع ىلإا تابيردتلا لقني ينارمع

نم »ةعاشس رخآا» تملع ،ىرخأا ةهج نم
ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘هردا˘˘شصم
لوخدلاو ،تابيردتلا لقن ررق ينارمع
ىلإا ةبانع ةنيدمب قلغم ركشسعم يف
لجأا نم ،ةدكيكشس ةبيبشش ةارابم ةياغ
،ةيحان نم طغشضلا نع هيبع’ داعبإا

نيبشضاغ اولاز’ راشصنأ’ا نأاو ةشصاخ
نيع مامأا ةيشضاملا قيرفلا ةميزه دعب
ءاطخأ’ا نم ريثكلا حي˘ح˘شصتو ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.ىرخأا ةيحان نم ةريخأ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
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 يــنارمع ةــلاقتسسإا ضضــفرت راــبآلا
ةدكيكسس مامأا قيرفلا ىلع فارسشإلاب هعنقتو
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كابشش فيطشس قافو يدان رطمأا
ة˘شسم˘خ˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ه˘ف˘ي˘شضم
ةارابملا يف ،دحاو لباقم فادهأا

02 بعلم ىلع امهتعمج يتلا
ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘˘شض ،سسما لوا توا
ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةعباشسلا
لك قافولا فادهأا عقوو ،ىلو’ا

ةقيقدلا يف يفاوعل فشسوي نم

نيتقيقدلا يف ةششغ ماشسحو،61

يف ةرومع دمحمو،84و،04

يف يروت كيلمو،54 ةقيقدلا

فده ةحبار ا˘م˘ي˘ف،48 ةقيقدلا

،25 ةقيقدلا يف ،ديحولا يلهأ’ا
،يكوكلا ليبن يشسنوتلا برعأاو
ن˘˘ع ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فو برد˘˘˘م
يذلا حشسا˘كلا زو˘ف˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘شس
هفيشضت˘شسم ما˘مأا ،ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح

لاقو،(5-1) جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا
تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘كو˘˘˘كلا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ح˘شص
ةارابملا نأا ملع˘ن ا˘ن˘ك» :ةارا˘ب˘م˘لا
يشستكت اهنأ’ ،ةب˘ع˘شص نو˘كت˘شس

انعفد رمأ’ا اذهو ،يبرادلا عباط
طاقنلا ةيمهأا ىلع ديكأاتلا ىلإا

مدق قيرفلا» :فاشضأاو ،«ثÓثلا

نم انتاناعم مغر ،ةريبك ةارابم

ء’د˘˘ب˘˘لا ن˘˘كل ،تا˘˘با˘˘ي˘˘˘غ ةد˘˘˘ع

بع˘ل˘لا ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع او˘˘ظ˘˘فا˘˘ح

بشسك ي˘ف او˘ح˘ج˘نو ،ةدا˘ت˘ع˘م˘˘لا

ادج ديع˘شس ا˘نأا» :م˘ت˘خو ،«نا˘هر˘لا

،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م مد˘ق˘م˘˘لا ءادأ’ا˘˘ب

رارشصإ’اب م˘ه˘ي˘ل˘ح˘ت نأاو ة˘شصا˘خ

ظافح˘لا ن˘م ا˘ن˘ن˘كم ،ة˘م˘يز˘ع˘لاو

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد ى˘˘ل˘˘˘ع

ردشصت ىلع اندعاشسو ،ةيباجيإ’ا

.»ايلاح ةلوطبلا

يدلاخ يل˘ع د˘ي˘شس ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ر˘يزو ق˘فاو
»فاف» قلا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا بل˘ط ى˘ل˘ع
ميظنتل ،ةينطولا تاطبارلا ىلع ةياشصولاب هحنمب
ةيداحت’ا تلاقو ،ةي˘شضا˘ير˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءانب» :سسمأا يمشسرلا هعقوم ربع نايب يف ةيرئازجلا

ةياهن هميدقت مت يذلا ةيرئازجلا ةيداحت’ا بلط ىلع

با˘ب˘ششلا ر˘˘يزو ح˘˘ن˘˘م،0202 ةيشضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا
ةينطولا تاطبارلا عشضو ىلع هتقفاوم ةشضايرلاو
:نايبلا فاشضأاو ،»فافلا ةياشصو تحت مدقلا ةركل
ىوتشسم ىلع دئاشسلا عشضولاب طبترم بلطلا اذه»
،ةاو˘ه˘لا ة˘ط˘بارو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م تا˘ط˘بار˘لا هذ˘ه
ةشسفانملا ماظن دامتعا دعب تاهجلا نيبام ةطبارو

:نايبلا عباتو،9102 ربمتبشس71 يف ديدجلا يمرهلا

8 يف462 مقر يرازولا روششنملا رودشص ببشسب»

يشساشسأ’ا ماظنلا ليدعت رظحي يذلا،0202 ناوج
ماظنلا ليدعت ةداعإا متت نل ،تاباختن’ا ةنشس لÓخ
ةيلمعلا نم ءاهتن’ا دعب ’إا تاطبارلا هذهل يشساشسأ’ا
عشضو نإاف ،يلات˘لا˘بو» :م˘تأاو ،»ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةيرئازجلا ةيداحت’ا فارششإا تحت ةينطولا تاطبارلا
ميظنتلا نامشض نكمملا نم لعجيشس ،مدقلا ةركل

hd«ó.±           .»مدقلا ةرك ت’وطب فلتخمل ديجلا

 هيبعÓب ديسشيو «اباكلا» ىلع زوفلا نمثي يكوكلا

تاطبارلا فلتخم عسضوب يسضاقلا
ةيداحتإلا ةياسصو تحت ةينطولا

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
 «فافلا» بلط ىلع قفاوت

قافولا نم ةيودملا  ةراسسخلا دعب /جيريرعوب جرب يلهأا

 ةفسشنملا يمري يريزدو ليقتسسي دانزوب

«يسسايسسلا» بعاتم ديزيسس تيقوتلا اذه يف هليحر / ةنيطنسسق بابسش

فيطسس قافو
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يف يقوزرم نيدلا ريخ ءاقفر عرسش
قر˘سشلا يراد˘ل يد˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا

اذه ةيا˘ه˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش د˘سض
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا م˘سسر˘ب عو˘˘ب˘˘سس’ا
دعب ،فرتحملا لوأ’ا مسسقلا ةلوطبل
ا˘ه˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘حار˘ل˘ل م˘هذا˘ف˘ن˘ت˘سسا
نيبعÓ˘ل نا˘سسي˘ت˘فإا سسنو˘ي برد˘م˘لا
باسسح ىلع يناثلا راسصتن’ا دعب
فد˘˘ه ل˘˘سضف˘˘ب ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘سش
ى˘لإا نو˘ب˘عÓ˘لا دا˘ع ثي˘˘ح ،سشاو˘˘يز
دحأ’ا ةيسشع تاب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ىلع ةفيفخ ةيبيردت ةسصحب مهمايقب

55توأا02 ناد˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضرأا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م فد˘˘ه˘˘˘لا نا˘˘˘ك ةد˘˘˘كي˘˘˘كسسب
ءاقللا بعت ءارج سسافنأ’ا عاجرتسسا

يبع’ مظعم نأاو ةسصاخ ،رفسسلاو
جراخ نونطقي يدكيكسسلا قيرفلا

.ةدكيكسس ةي’و

فورظ يف يرجت تابيردتلا
متأا يف نوبعÓلاو ةعئار

ةيزهاجلا

يف قيرفلا تاريسضحت لسصاوتت امك
دعب نيبعÓلا طسسو ةعئار فورظ
ينفلا مقاطلا هقلخ يذلا عئارلا وجلا
فرع يذلا ناسسي˘ت˘فإا سسنو˘ي ةدا˘ي˘ق˘ب

ءاوجأا ىلإا نيبعÓلا نولخدي فيك
يتلا ي˘سسا˘ي˘سسلا د˘سض ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
ىتح ةريبك ةيمهأا ناسسيتفإا اهيلوي
ثلاثلا زوفلا ىلع قيرفلا لسصحي

01 ىلإا هديسصر عفريل ةلوطبلا يف
.طاقن

مامأا لمعلا ىلع زكري ناشسيتفإا
عم ةجهللا ددششيو ىمرملا

نيمجاهملا

سصسصح˘لا تفر˘ع ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

دح ىلإا قيرفلا اهماقأا يتلا ةيبيردتلا

توأا02 بعلم ةيسضرأا ىلع نآ’ا

لمعلا ف˘ي˘ث˘كت ةد˘كي˘كسسب5591
يف لوأ’ا لجرلا لبق نم يموجهلا

سسنوي يد˘كي˘كسسلا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
رهظا امدعب هنيسسحتل اذهو ناسسيتفإا
ةيحان نم ريبك سصق˘ن ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
يف ىمرملا مامأا ةيموجهلا ةيلاعفلا
ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘سسلا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
ةجهللا ناسسيتفإا ددسش امك ،قيرفلا

زيكرتلا ىلع مهثحو نيمجاهملا عم
نو˘ع˘ي˘سضي ’ ي˘˘كل ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
مهل حاتت دق يتلا ةنيمثلا سصرفلا
اهيلع لوعملا يسسايسسلا ةعقوم يف
.اريثك

لبقملا سسيمخلا موي يبراغم مادشصب ةشسفانملا لهتشسي1202/ رشصم لايدنوم /ديلا ةرك

رودلإ غولب يف يرئإزجلإ بختنملإ ظوظح يه هذه
 ةيملاعلإ ةلوطبلإ نم يسسيئرلإ

ةكراسشملا ةيقيرفأ’ا تابختنملا ددع راسصتقا عم

6 ىلع رسصمب ديلا ةركل1202 ملاعلا ةلوطب يف
،فيسضملا يرسصملا بختنملل ة˘فا˘سضإا ،تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
رئازجلا نيراجلا نيبختنملا ةلوطبلا ةعرق تعقوأا

نم لوأ’ا رودلا يف ةدحاو ةعومجم يف يبرغملاو
لÓخ ةلوطبلا تايلاعف قلطنت امدنعو ،ةلوطبلا
نا˘ي˘بر˘ع˘لا نا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘سس ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا
،امهنيب اميف ركبم مادسص عم دعوم ىلع نايقيرفأ’ا

ةعوم˘ج˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف نا˘ي˘ق˘ت˘ل˘ي ثي˘ح
اهفيسضتسست يتلا ةلوطبلل لوأ’ا رودلاب ةسسداسسلا

ةجيتن نكلو ،يلاحلا يفناج13 ىلإا31 نم رسصم
رودلا ىلإا ايوسس روبعلا يف اريثك نيقيرفلا سصرف ىلع رثؤوت ’ دق ،لبقملا سسيمخلا موي امهنيب ركبملا مادسصلا اذه
هذه ربع يسسيئرلا رودلا ىلإا ايوسس روبعلل ةديج ةسصرف ناقيرفلا كلتميو ،يسسيئرلا رودلا وهو ،ةلوطبلل  يناثلا
اهنأاب ةعومجملا هذه يف ةهجاوملا مسستت ثيح ،يلاغتربلاو يدنلسسيأ’ا نيبختنملا امهعم مسضت يتلا ةعومجملا
يف ىرخأا ةعومجم يأا هب مسستت ’ ام وهو نيتراقلا نم لك نم نيقيرف ىلع اهراسصتقا لظ يف ةيقيرفأا ةيبوروأا
ىلإا ةعومجملا هذه نم روبعلل تاحيسشرتلا نم ربكأ’ا ردقلاب يدنلسسيأ’ا بختنملا ىظحيو ،ةلوطبلل لوأ’ا رودلا
ةبراقتم ةعومجملا يف ىرخأ’ا ةثÓثلا تابختنملا سصرف ودبت اميف ،تآاجافم ثودح ةلاح يف ’إا ،يسسيئرلا رودلا
ةرك ملاع يف اريبك اخيرات يلاغتربلا بختنملا كلتمي ’و ،ةعومجملا هذه نم نييرخأ’ا نيتقاطبلا ىلع ةسسفانملل
لسضفأا ناكو ،هخيرات يف طقف ةعبارلا ةرملل لايدنوملا قيرفلا سضوخي ثيح ،ملاعلا سسأاك ت’وطب يف ةسصاخو ديلا

،يبوروأ’ا ىوتسسملا ىلعو،3002 ةخسسن يف كلذو هل ةقباسس ةكراسشم ثدحأا يف21ـلا زكرملا لÓتحا وه هل زاجنإا

هتكراسشم تناكو،6002 ذنم ىلوأ’ا ةرملل0202 ةخسسن لÓخ نم ممأ’ا سسأاك ت’وطب يف ةكراسشملل قيرفلا داع

دقو ،سسداسسلا زكرملا لتحا ثيح ،هل ةجيتن لسضفأا تدهسش امك ،ةلوطبلا خيرات يف هل ةسسداسسلا يه0202 يف
هنكلو ،ةلبقملا مايأ’ا لÓخ رسصم اهفيسضتسست يتلا ةديدجلا ةخسسنلا يف قلأاتلا ىلع قيرفلل اريبك اعفاد كلذ نوكي
يف يدنلسسيأ’ا بختنملا كراسش ثيح ،ةيملاعلا ةلوطبلا يف ةربخلا ثيح نم هقوفت تابختنم ةثÓثب مدطسصيسس

،يبرغملا بختنملل ةقباسس تاكراسشم6و يرئازجلا بختنملل ةقباسس ةكراسشم41 لباقم ،ةقباسس ةرم02 لايدنوملا
ثيح ،يلاغتربلا قيرفلا اهققح ةجيتن لسضفأ’ لوسصولا عطتسسي مل يبرغملاو يرئازجلا نيبختنملا نم ايأا نكلو

71ـلا زكرملا يه يبرغملا بختنمللو1002 ةخسسن يف31ـلا زكرملا يه يرئازجلا بختنملل ةجيتن لسضفأا تناك

تابختنم يقاب ىلع احسضاو اقوفت يدنلسسيأ’ا بختنملا كلتمي ،ةبعلل يلودلا داحتÓل اقبطو،9991 ةخسسن يف
سسأاك ت’وطب يف ةعومجملا هذهب ىرخأ’ا ةثÓثلا تابختنملا نم يأا مامأا رسسخ نأا هل قبسسي مل امك ،ةعومجملا
ىلع ادعقم اهتاسسفانم نمسضتسس ،ةعومجملا هذه يف ةفلتخملا تايرابملا جئاتن نع رظنلا سضغبو ،ةيسضاملا ملاعلا

.رسصمب1202 ديلا لايدنومل يسسيئرلا رودلا يف ةيبرعلاو ةيقيرفأ’ا ديلا ةركل لقأ’ا
ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

9816ددعلا1202 يفناج11 نينثإلا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

نيمجاهملا عم ةجهللا ددششي ناشسيتفإا / ةدكيكشس ةبيبشش

““يسسايسسلإ““ ةعقومل إريسضحت تابيردتلإ يف عرسشي ““سسامسسايجلإ““
ةيدملا يبملوأا

هسضورع لسصإوي ““يبملوألإ““
““تإولإ““ ـب حيطيو ةيوقلإ

اًزوف ققحو ،ةزيمملا هسضورع ةيدملا يبملوأا لسصاو
نمسض ،نا˘سسم˘ل˘ت دادو ه˘ف˘ي˘سض با˘سسح ى˘ل˘ع اًد˘يد˘ج
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
سضرأ’ا با˘ح˘سصأا م˘سسح ثي˘ح ،ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
،ديحو فده لباقم نيفدهب مهحلاسصل ءاقللا ةجيتن
نم لك ةيدملا يبملوأا ةيئانث ليجسست ىلع بقاعتو

يف خومك ءايركزو،03 ةقيقدلا يف بياط دمحم

فدهلا نديزوبيإا لا˘م˘ج ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘ف،18 ةقيقدلا

اذهبو،93 ةقيقدلا يف كلذ ناكو فويسضلل ديحولا

،طاقن01 ىلإا هديسصر ‘‘يبملوأ’ا‘‘ عفر راسصتن’ا
تسس ـل هسضوخ دعب كلذو ،نماثلا زكرملا لتحيل
دعب ،ناسسملت دادو ديسصر دمجت امنيب ،تاهجاوم

كلذب لت˘ح˘ي˘ل،4 ةط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع تا˘يرا˘ب˘م ع˘ب˘سس

.ماعلا بيترتلا يف81 زكرملا ‘‘تاولا‘‘
 ر.ع

يجوزلا لودجلا / سسنت

ريتسسنملإ ةرودب جوتت وبيإإ سسانيإإ

بقلب ،افوخاتسسأا ايراد ةيسسورلا اهتليمز ةقفر وبيا سسانيإا ةيرئازجلا سسنتلا ةبع’ تجوت
سسما لوا امهزوف بقع ،‘‘روت كيجام‘‘ سسنوتب ريتسسنملاب ةيلودلا ةرودلل يجوزلا لودج
يملاسسو يلويناكرأا نونام نيتيسسنرفلا نم نوكملا يئانثلا باسسح ىلع ،يئاهنلا يف

لودجلا يف2 مقر تافنسصملا ،افوخاتسسأا ةقفر وبيإا تزافو ،در نود نيتعومجمب يربوج

ةعاسس ماد ءاقل يف (6-0)ب ةيناثلا ةعومجملا عازتنا لبق،(6-3) عقاوب ىلوأ’ا ةعومجملاب

فلأا51 ـب ،ةعيرسس تاحاسسم ىلع ىرجت يتلا ،ةرودلا هذهل ةيلاملا ةميقلا ردقتو ،ةلماك
ةجوتملا ،ةيرئازجلا ةبعÓل ةبسسنلاب ريتسسنملاب يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرودلا هذه دعتو ،ر’ود

دق وبيإا نأا ركذي ،ةباسصإا نم اهتدوع ذنم،5102 ماع تايطسسولل ايقيرفإا ةلوطب بقلب
اهتليمز ة˘ق˘فر ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘ت˘سسن˘م˘لا ةرود˘ل ي˘جوز˘لا لود˘ج˘لا˘ب طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا تجو˘ت
.افوكسسيسس انآا ةيكيسشتلا

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯  Ω.eù°©ƒO
ريهاطلأ ةيدلب˘ب ة˘قر˘صشو˘ب ي˘ح ز˘ت˘هإأ
ىلع دحأ’أ ضسمأأ لأوز لجيج ةي’وب
ةايحب ىدوأأ ميلأأ رورم ثداح عقو
امدعب رمعلأ نم ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ف˘ط
مامأأ يرصضحلأ لقنلل ةلفاح اهتصسد
رداصصم بصسحبو. يل˘ئا˘ع˘لأ ا˘ه˘لز˘ن˘م
م˘ي˘لأ’أ ثدا˘ح˘لأ أذ˘˘ه نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
يرصضحلأ لقنلل  ةلفاح هيف تببصست

ةا˘ت˘ف˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه تمد˘صص ثي˘˘ح
مهت يهو ةرغ نيح ىلع ةريغصصلأ
ةباصصإأ يف ببصست ام قيرطلأ عطقب
ةروطخلأ ةغلاب حورجب ةريخأ’أ هذه

بصسحبو ، اهتايحب تدوأأ ام ناعرصس
نإاف ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ن˘م رد˘صصم
ةريخأ’أ ا˘ه˘صسا˘ف˘نأأ تظ˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘صضلأ
اه˘حور˘ج˘ب ةر˘ثأا˘ت˘م ثدا˘ح˘لأ نا˘كم˘ب
ى˘لإأ ا˘ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلأ بود˘˘ج˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم
هيف حتف يذلأ تقولأ يف ريهاطلاب
ثدا˘ح˘لأ تا˘صسبÓ˘م لو˘ح ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
دعتو هيف تايلوؤوصسملأ ديدحت أذكو
يف اهعون نم ةيناثلأ ةثداحلأ هذه
امدعب لجيج ةي’وب ةليلق مايأأ فرظ
أذيملت تلتق نأأو ىرخأأ ةلفاحل قبصس
ةيدلب˘ب ة˘ير˘ي˘صضح˘ت˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف
وهو ةي’ولأ ة˘م˘صصا˘ع قر˘صش ة˘لا˘ب˘غ

يذلأ رمأ’أ هيدلأو لزنم مامأأ بعلي

ةر˘ي˘ث˘ك ما˘ه˘ف˘ت˘صسأ تا˘مÓ˘ع حر˘ط˘˘ي

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأ’أ ر’ود ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب

مهتصسأرحو م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ

عرأوصشلأ يف بعلل مهجورخ ءانثأأ

ع˘˘ق˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ كئ˘˘˘لوأأ ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخو

نوك تاقرطلأ تافاح ىلع مهلزانم

هذه يف أوفوت نيذلأ لافطأ’أ بلغأأ

ط˘ي˘ل˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف أو˘˘ب˘˘ب˘˘صست ثدأو˘˘ح˘˘لأ

ئجافملأ مهعطق لÓخ نم نيقئاصسلأ

ة˘لوا˘ح˘م ءا˘˘ن˘˘ثأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل

تأر˘ك ن˘م م˘ه˘ب˘ع˘ل˘ل  م˘ه˘عا˘جر˘ت˘˘صسأ

. اهريغو
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كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ تنكمت

ن˘م را˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ة˘ي˘˘مأر˘˘جإأ ة˘˘با˘˘صصع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’أ

ى˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘صسلأ ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م

تأرهو˘ج˘م˘لأ ة˘قر˘صسو لزا˘ن˘م˘لأ

نم ضصاخصشأ ةعبرأأ نم نوكتت

ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ر˘صصا˘ق م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

عاجرتصسأ م˘ت ن˘يأأ ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

رايلم فصصن ةميقب تاقورصسم
دعب ةيلمعلأ تتأ ثيح . ميتنصس
نم ىوكصش ةقرفلأ دأرفأ يقلت

وطصسلأ اهداف˘م ة˘ي˘ح˘صضلأ فر˘ط
نيلوهجم فرط نم هلزنم ىلع
تا˘غو˘صصم ة˘قر˘صسب أو˘ما˘ق ن˘˘يأ

005  نم رثكأأ ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘ي˘ب˘هذ
ىلع ،يلام غلبمو ميتنصس نويلم
ثحبلأ يرصصنع ليعفت مت روفلأ

ى˘لإأ نا˘ي˘˘صضف˘˘م˘˘لأو ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو

4 مهددع غلابلأ نيلعافلأ فيقوت
ام م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت ضصا˘خ˘صشأأ

ةنصس82 و ة˘˘˘ن˘˘˘صس71  ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
مت يتلأ تاقورصسملأ عاجرتصسأو
ا˘˘مأأ ،ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘صصل ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘جرأ
مهقح يف تذختاف نيفوقوملأ
مث ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرج’أ
ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ مهميدقت
.ةصصتخملأ
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ةي’و نمأ’ ثلاثلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع تنكمت

ةاتف امهدحأ  نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب

اماق  نأرهو ةي’وب ةميقم رمعلأ نم91 نصس يف

ةنصس42( أ ق)و ةنصس43( ر ضض) امهيكيرصش ةقفر

ةياهن يف ةيحصض ىلع ءأدتع’اب نيعومصسملأ ريغ

، ةمخفلأ هترايصس نتم ىلع ناك يذلأ  عبأرلأ دقعلأ

ه˘ن˘م تب˘ل˘طو  ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ  ه˘ن˘م تمد˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح

ءايحأأ دحأاب دجأوتملأ  اهتلاخ نكصسم ىلإأ اهليصصوت

بر˘غ˘لأ تا˘ي’و ىد˘حإا˘ب ن˘ط˘ق˘ت ا˘ه˘نو˘ك ، ة˘ن˘يد˘م˘لأ

ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو

ءايحأ’أ دحأ ىلإأ ةيحصضلأ لوصصو درجمب هنأأ ةي’ولأ

و ا˘ه˘ت˘لا˘خ ن˘كصسم دو˘جو ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ تعدإأ ن˘يأأ

نود ناب˘صش ثÓ˘ث بو˘كر˘ب أا˘جا˘ف˘ت ةرا˘ي˘صسلأ ه˘ن˘كر˘ب

ةحلصسأأ نيلمعتصسم هيلع ءأدتعإ’اب أوماق رأذنإأ قباصس
ذ’و مهمواق هنأأ ر˘ي˘غ ه˘ق˘ن˘خ˘ب ا˘م˘هد˘حأ ما˘ق ءا˘صضي˘ب

70 ـب ردقي يلام غلبم هنم أوبلصس نأأ دعب رأرفلاب
ردقي لمعلأ نع زجع هل أوببصس امك ، ميتنصس نييÓم

يتلأ تايرحتلأ  نأ ةيلخلأ تأذ بصسحو موي51 ـب
لوصصولأ نم تنكم نم’أ حلاصصم اهب تماق يتلأ
فيقوتو  ةعبرأ’أ مهب هبتصشملأ ةيوه ديدحت ىلإأ

ةنصس04 (ف-ع) : وعدملاب رمأ’أ قلعتي مهنم نينثأ

غلبم عاجرتصسأ مت امك ةنصس91 (ـه-د) :ةوعدملأ و

فلم ريرحت مت ثيح  ةبكرملأ و ،ميتنصس نييÓم50
نم رأرصشأأ ةيعمج نيوكت  ةمهتب مهدصض يئاصضق
ةقرصسلأ و حنج و تايانج باكتر’ دأدعإ’أ لجأ
» ةبكرم ةقرصس ةلواحم و ددعتلأ و فنعلأ لامعتصساب
˘ما˘مأأ (ـه-د) و (ف-ع) : ن˘يو˘عد˘م˘لأ ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق
.ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب امهعأديإأ مت نيأأ ةيلحملأ ةباينلأ
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 عوبصسأإ فرظ يف ةيناثلإ يه ةثداحلإ

 لجيجب ريهاطلاب ةلفط ةايح يهنت يرسضحلأ لقنلل ةلفاح

 رصصاق مهنيب نم ةيلمعلإ يف صصاخصشأإ ةعبرأإ فيقوت مت اميف / ةبانع

 ةقورسسم ةيبهذ تاغوسصم عاجرتسسإأ
 رامع يديسسب ميتنسس رايلم فسصن نم رثكأأ اهتميق

اهتلاخ لزنم ىلإإ اهليصصوت هنم تبلط / جيريرعوب جرب

أوبلسسو ةبكرم بحاسص ىلع ءأدتعإلاب أوماق رأرسشأأ ةيعمج فيقوت
اموي51 هتدم أزجع هل أوببسسو ميتنسس نييÓم ةعبسس هنم

فيطسسب ةبرهم ةيسسنجلأ تايوقملأ نم ةدحو فلأأ02 زجح
عأونأأ ضضعب عيب نافرتحي فيطصس ةنيدم طصسو نيصصخصش فيقوت نم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

ةيلام ةميقب ،اهنم  ةدحو فلأأ02  ىلع زجح عم ،ةبرهم ةيصسنج تايوقم يف لثمتت ةروظحملأو ةبرهملأ ةيودأ’أ

ةيئ’ولأ ةحلصصملاب ةيلاملأو ةيداصصتقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ .ميتنصس نويلم003  ـلأ تبراق
عيبب نيصصخصش مايقب ديفت تامولعم لÓغتصسأ لÓخ نم ،فيطصس ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
ةيوه ديدحت نم تنكم ةعصسوم تايرحت ثاحبأأ قÓطإأ مت ثيح ،فيطصس ةنيدملأ طصسو ةيصسنج تايوقم
ةربتعم ةيمك ةزايحب ةنيدملأ طصسو ضسبلت ةلاح يف امهفيقوت متيل ،اهنÓمعتصسي يتلأ ةبكرملأو نيصصخصشلأ

(خلأ...ةط’وكوصش ،ةكلع) اهنم لاكصشأ’أو عأونأ’أ فلتخمب ةيصسنجلأ تايوقملأ نم ةدحو فلأأ02 ـلأ تزهان
رطخو ةحصصلل ةرصضم اهنوك ةروظحم دعت امك ،بيرهتلأ قيرط نع ينطولأ بأرتلأ تلخدأأ دأوم يتلأو

ىلإأ تأزوجحملأو فأرطأ’أ ليوحت متيل ،ميتنصس نويلم003 ـلأ يلأوحب ةيلاملأ اهتميق تردق  ثيح ،اهلامعتصسإأ
فلتخمل اهلامكتصسإأ دعبو ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ .ةيصضقلأ تاصسبÓم يف قمعم قيقحت حتف عم ةقرفلأ رقم
ايلع لصصحتم يبنجأأ أاصشنم تأذ  ةعاصضب جيورتو ةزايح ةمهت نع  نيفلاخملأ دصضايئأزج افلم تزجنأأ،تأءأرجإ’أ

GCjªø.Q.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب Óيحأأ ،بيرهتلأ قيرط نع

Akher Saa Le 11/01/2021
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