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نأاب،اهل نايب يف ةرازولا تحشضوأاو
ةنجلل يمشسرلا قطانلا تاحيرشصت
يف انوروك سسوريف ةعباتمو دشصر
مت ،ةعاذإÓ˘ل رارو˘ف لا˘م˘ج ،ر˘ئاز˘ج˘لا
نايبلا عباتو ،ئطاخ لكششب اهريشسفت
د˘كؤو˘ي م˘ل ،لاو˘حألا ن˘م لا˘˘ح يأا˘˘ب““
تلوادتو.““روكذملا حاقللا مÓتشسا
،مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلإا ريششت راروف لامجل تاحيرشصت
نم ةعفد لوأا ملتشستشس رئازجلا نأا
موي يجاتلا سسوريفلل داشضملا حاقللا

رهظو.يراجلا يفنا˘ج31 وأا21
نيب اريب˘ك ا˘برا˘شضت ادد˘ج˘م نا˘ي˘ع˘ل˘ل
هذهو،ةحشصلا عاطق يف نيلوؤوشسم
حا˘ق˘ل مÓ˘ت˘شسا د˘عو˘˘م لو˘˘ح ةر˘˘م˘˘لا

،ةحشصلا ةرازو تفن ثيح ،انوروك
مشساب قطا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ى˘لدأا تا˘مو˘ل˘ع˘م
مÓتشسا دعوم نأاششب ةيملعلا ةنجللا
ة˘ح˘˘شصلا ةرازو ترا˘˘ششأاو ،حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
حاقللا لوشصو نأا ىلإا،تايفششتشسملا
دجتشسملا انوروك سسوريفل داشضملا

،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا لÓ˘˘خ ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
رو˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا مÓ˘عإا˘ب ة˘مز˘ت˘ل˘˘م
ةحشصلا ةرازو تردشصأاو.ه˘مÓ˘ت˘شسا
لوشصول دعوم ديد˘ح˘ت ي˘ف˘ن˘ي ا˘نا˘ي˘ب
كينتوبشس““ يشسورلا انوروك حاقل

لامج د˘ي˘كأا˘ت ن˘م تا˘عا˘شس د˘ع˘ب،““5
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘شسا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا رارو˘˘˘ف

هملشستل دعتشست رئازجلا نإا،ةيملعلا
ل˘ئ˘شسو.ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ
ف˘˘˘ي˘˘˘شض““ ة˘˘˘˘شصح لÓ˘˘˘˘خ ،رارو˘˘˘˘ف
ةانقلا ريثأا ربع ثبت يتلا ““ريرحتلا
،ةيشسنرفلاب ةقطانلا ةثلاثلا ةيعاذإلا

Óئاق درف حاقللا لوشصو دعوم نع
بير˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘فد لوأا م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شست““

يأا دغ دعب وأا ادغ نوكيشس ..ادج
˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا وأا ءا˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا سسمأا
و˘عد˘ي ل ح˘شضاو ل˘كششب.““ءا˘ع˘برألا
يتلا تÓيوأاتلا ىلإا لو كششلا ىلإا
يفو.ة˘ح˘شصلا ةرازو ا˘ه˘ن˘ع تثد˘ح˘ت
سضعب اهتلوادت ةمولعم ىلع اهدر
حاقللا مÓتشسا نأاششب مÓعإلا لئاشسو

31 وأا21 موي،91-ديفوكل داشضملا

ةرازو تشصر˘˘˘˘ح،1202 يفناج
نأا˘˘ب ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا

لا˘˘م˘˘ج رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ق˘طا˘ن˘˘لا و ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م،رارو˘˘ف
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا م˘شسا˘ب ي˘م˘شسر˘˘لا
يششفت ة˘ع˘با˘ت˘م و د˘شصر˘ل ة˘ف˘ل˘كم˘لا
لكششب اهريشسفت مت، انوروك سسوريف
مل،لاوحألا نم لاح يأاب هنأا و ئطاخ
يف روكذملا حاقللا مÓتشسا دكؤوي
لئاشسو هنع تثدحت يذلا دعوملا
تد˘˘كأا ،سضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘لو.مÓ˘˘˘عإلا

حا˘ق˘ل˘لا لو˘˘شصو نأا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو
مزتلتو يراجلا رهششلا لÓخ جمربم
رو˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘عإا˘˘˘˘ب
ةيناثلا ةثداحلا هذه د˘ع˘تو.ه˘مÓ˘ت˘شسا

براشضت اهيف عقي يتلا،اهعون نم
ي˘لوؤو˘شسم ن˘ي˘ب تا˘ح˘ير˘شصت˘˘لا ي˘˘ف
ام دعب ،انوروك حاقل نأاششب ،عاطقلا

لا˘˘م˘˘ك رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ع˘˘˘م ثد˘˘˘ح

ةينطولا ةلاكو˘لا سسي˘ئر،ي˘جا˘ه˘ن˘شص

ديدحتلابو.لبق نم يحشصلا نمأÓل

امدنع،يشضاملا ر˘ب˘م˘شسيد4 موي

سصخ راوح لÓخ يجاهنشص حرشص

انوروك حا˘ق˘ل نأا،ف˘ي˘ط˘شس ة˘عاذإا ه˘ب

ن˘م ر˘ه˘شش د˘ع˘ب ار˘˘فو˘˘ت˘˘م نو˘˘كي˘˘شس

اهدعبو.يفناج رهشش لÓخ يأا ،نآلا

لÓ˘خ ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ع˘جار ،ن˘ي˘مو˘ي˘ب

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإلا ع˘˘م ر˘˘خآا راو˘˘ح

نوكي نل حاقللا نأا لوق˘لا˘ب،ة˘ث˘لا˘ث˘لا

دشصقيو مداقلا رهششلا لÓخ ارفوتم

ي˘شساد˘شسلا ي˘ف ل˘ب ،ي˘ف˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش

ءا˘جو.ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م لوألا

دعب هتاحيرشصت نع يجاهنشص عجارت

هنأا مهف ،ةحشصلا ريزو نم بيقعت

ة˘ه˘ج˘لا نإا ه˘لÓ˘خ د˘كأا،ه˘ي˘لإا ه˘˘جو˘˘م

تامولعملا ميدقتب ةلوخملا ةديحولا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ه ،ا˘نورو˘ك حا˘˘ق˘˘ل لو˘˘ح

ه˘ب ما˘ق ا˘م و˘هو.ةرازو˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا رارو˘ف رو˘ت˘كد˘˘لا

قطانلا هنأاو لب ةنجللا هذه ءاشضعأا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

سسوريف يششف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك

هحرطي يذلا لاؤوشسلا ىقبيو.رئازجلا

اذ˘˘˘ه بب˘˘˘شس لو˘˘˘ح نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

نإا يتلا تاحيرشصتلا يف براشضتلا

ى˘ل˘ع لد˘ت ا˘م˘نإا˘ف ءي˘شش ى˘˘ل˘˘ع تلد

ءاشضعأا نيب قيشسنتلا يف للخ دوجو
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تاحيرسصتلا يف ابراسضت رجفي انوروك حاقل ميلسست دعوم
رإرق تبقعأإ يتلإ تاجاجتحإلإ دعب

ىرخأإ ءاغلإإو ىوتصسم ىندأإ ىلإإ اهصصيلقت

تÓحر ززعت ةيرئازجلا ةيوجلا
تÓحر ثÓث ىلإا ءÓجإ’ا

طقف اسسنرف نم ايعوبسسأا
رارق تبقعأا يتلا ىشضوفلاو تاجاجتحلا ةلشسلشس دعب
ىندأا ى˘لإا ءÓ˘جإلا تÓ˘حر سصي˘ل˘ق˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا

تÓحر ةيرئازجلا ةيوجلا تززع ،ىرخأا ءاغلإاو ىوتشسم
ا˘˘شسنر˘˘ف ن˘˘م ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا تÓ˘˘حر ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘لإا ءÓ˘˘˘جإلا
ءÓجإل رئازجلا -سسيراب طخ ىلع تاطلشسلا تقبأاو.طقف
ءا˘غ˘لإا م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
مشصاوع نم اقÓطنا ةجمربم تناك يتلا تÓحرلا  ةيقب
فرط نم ةمدقملا تاح˘ي˘شضو˘ت˘لا بشسحو.ىر˘خأا ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
يبعششلا سسلجملاب جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا نع بئانلا
نم نيلجشسملا لقن متيشس هنإاف حادملب نيدلا رون ،ينطولا
طوط˘خ˘لا تار˘ئا˘ط ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن ا˘كير˘مأاو ا˘بوروأا
لÓخ نم ،رئازجلا -سسيراب طخ يف ةيرئازجلا ةيوجلا
ىلع هنأا هتاذ ردشصملا حشضوأاو.ةيعوبشسأا تÓحر ثÓث
قيبطت يف نيلجشسملاو جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا
لاشصتلا ءÓجإلاب سصاخلا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
وحن سسيرا˘ب ن˘م م˘ه˘تر˘كذ˘ت ءار˘شش ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ح˘لا˘شصم˘ب
ىلإا راظتنلا مهنم نيلجعتشسملا ريغل نكمي اميف ،رئازجلا

اهل ددحي مل يتلاو،مهتماقإا لود نم تÓحر ةجمرب ةياغ
ببشسب ئجاف˘م ل˘كششب ا˘هؤوا˘غ˘لإا م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ن˘ّي˘ع˘م خ˘يرا˘ت
هذه يف انوروك سسوريف نم ةديدجلا ةلÓشسلا راششتنا

.نادلبلا
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ةيقرتل ةينطو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر د˘كأا

ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا

،يطايخ ىفطشصم روتكدلا،يملعلا

ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف عور˘˘ششلا نإا

،انوروك سسوريف د˘شض ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ثودح يدافتل اطورشش رفوت بلطتي

رثؤوت نأا اهنأاشش نم تابارطشضا يأا

دد˘ششو.ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

يف يطايخ ىفطشصم روشسيفوربلا

ةرورشض ىلع ةيفحشص تاحيرشصت

نييرئازجلا حيقلت ةيلمع نوكت نأا

ةدعب ةعوبتم انوروك سسوريف دشض

ى˘شضو˘ف ثود˘ح يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل طور˘˘شش

اذهل ةيبناج سضارعأا رو˘ه˘ظ ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ريثي نأا هنأاشش نم يذلا رمألا حاقللا

ىد˘م لو˘˘ح كو˘˘كششلاو فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ثدحتملا راششأاو.حاقللا اذه ةيلاعف

ملاعلا يف ديدج حاقل يأا دامتعا نأاب

يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘ي˘ب˘نا˘ج تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ه˘˘ل

هذه ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م ي˘عد˘ت˘شسي

ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا را˘ثآلا ةا˘عار˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

وأا تÓ˘˘˘˘˘˘يوأا˘˘˘˘˘˘ت يأا يدا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ل

نأاب يطايخ فاشضأا ه˘ي˘ل˘عو.فوا˘خ˘م

عشضو ىل˘ع ةر˘ب˘ج˘م ة˘ح˘شصلا ةرازو

ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل سصا˘خ ط˘ط˘˘خ˘˘م

نأا ددشصلا اذه يف احرتقم،حيقلتلا

يف سصتخم بيبط سصيشصخت متي

ةي˘ل˘م˘ع˘لا ع˘با˘ت˘ي ح˘ي˘ق˘ل˘ت ز˘كر˘م ل˘ك

اهل سضرعتي دق تاريغت يأا بقاريو

Óئاق حاق˘ل˘لا ى˘ق˘ل˘ت يذ˘لا سصخ˘ششلا

ةيادب˘لا ي˘ف را˘ثآا ر˘ه˘ظ˘ت نأا ن˘كم˘ي““

يعدتشسي ام ةي˘شسا˘شسح˘لا ا˘شصو˘شصخ

سسيئر ىريو.““ ةيبط ةبقارم دوجو

ةح˘شصلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ن˘م ه˘نأا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ر˘يو˘˘ط˘˘تو

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘˘ك ذ˘˘خأا يرور˘˘شضلا

يذ˘˘لا سصخ˘˘ششلا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

مقر رارغ ىلع حاقللا ةعرج  ىقلتي

نا˘م˘شضل اذ˘هو ناو˘ن˘ع˘˘لاو ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا

لا˘ح ي˘ف ه˘˘ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم ل˘˘شصاو˘˘ت

د˘ع˘ب ة˘بو˘غر˘م ر˘ي˘غ را˘ثأا يأا ثود˘ح

.حاقللا نم ىلوألا ةعرجلا هيقلت

تدكأإو ،يراجلإ رهصشلإ لÓخ ““انوروك““ سسوريفل داصضملإ حاقللإ لوصصو ةجمرب ،تايفصشتصسملإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزو حلاصصم تفن
.همÓتصسإ روف نينطإوملإ مÓعإإ متيصس هنأاب

:دكؤوي يطايخ ىفطصصم روتكدلإ،يملعلإ ثحبلإ ريوطتو ةحصصلإ ةيقرتل ةينطولإ ةئيهلإ سسيئر

““اهحاجن نامسضل تاءارجإا اهعبتت نأا بجي انوروك سسوريف دسض حيقلتلا ةيلمع““
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ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا
سسيئر˘لا ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل
ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نأا ،خور˘خر ر˘شضخ˘ل،““راد˘ي˘شسو˘˘ك““
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘ششلا طا˘˘˘ششن

لÓخ ةئاملاب52 ىلإا81 نيب  عجارت

ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘ت بب˘شسب،0202
لÓخ خورخر بر˘غ˘ت˘شساو. ا˘نورو˘ك
،ةينطولا ةعاذإلا موروفب هتفاشضتشسا
ا˘ه˘ت˘ل˘قا˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ي˘خ˘لا ما˘˘قرألا

نو˘يد˘لا ح˘شسم ن˘ع مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو
تاشسشسؤوم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا سضور˘ق˘لاو
ةيلام لكاششم يناعت يتلا ةيمومعلا
نيب قيرفتلا ةرورشض ىلع اددششم،
ي˘لا˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو نو˘يد˘˘لا ح˘˘شسم
ريدملا سسيئرلا ح˘شضوأاو.سضور˘ق˘لاو

سضورقلا مجح نأا راديشسوكل ماعلا
تاشسشسؤوملا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا
مدختشسي اهنم ريبك ءزج ةيمومعلا
ةمعدم ةيمومع تامدخ  ميدقت  يف
دجتشس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘م
نأا يعيبطلا نمو ةراشسخ يف اهشسفن
ة˘لود˘لا ر˘ط˘شضتو ا˘ه˘نو˘يد م˘˘كار˘˘ت˘˘ت
تاشسشسؤوم يهف نويدلا هذه حشسمل
لو يمو˘م˘ع ع˘با˘ط تاذ ة˘يدا˘شصت˘قا
يفو.ةلودلا اهيلع ىلختت نأا نكمي
ل ة˘لود˘لا نأا خور˘خر د˘كأا قا˘˘ي˘˘شسلا
ةيمومع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف˘ت
ثي˘˘ح، ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ةحونمملا سضور˘ق˘لا ي˘ف نا˘يوا˘شست˘ي
ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ، كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
هجاوت يتلا ةشصاخلا تاكرششلا  نأا

حيرشست اهناكمإاب ةيداشصتقا لكاششم
ةيمومعلا تاكرششلا سسكع لامعلا

كلذ يمومعلا اه˘ع˘با˘ط ع˘ن˘م˘ي ي˘ت˘لا
يداشصت˘قلا خا˘ن˘م˘لا˘ب طو˘بر˘م و˘هو
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ُي يذ˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
تاكرششلا نأا خورخر ركذو.طاششنلا

03و52 نيب ام لكششت ةيمومعلا
يف يداشصتقلا جيشسنلا نم ةئاملاب
تا˘كر˘ششلا با˘شست˘حا نود ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘قور˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا

م˘قر و˘˘هو تلا˘˘شصتلاو كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
سضو˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
لاقو.ريبك دج ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قلا˘ب
نيلواقملل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘ئر
ةيلاث˘م˘لا ة˘ف˘شصو˘لا نأا ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اههجاوت يتلا لكاششملا نم جورخلل
ةيمومعلا ةيداشصتقلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ي˘ه ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب
ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل لاو˘˘مألا سسوؤور ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست
فر˘ط ن˘م ة˘كو˘ل˘م˘˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘ششلا

ثادحتشسا حارتقا ىلإا اريششم،ةلودلا
ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم ن˘˘م ل˘˘˘كششت˘˘˘ت ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
ر˘ي˘ي˘شست˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ن˘˘ي˘˘يدا˘˘شصت˘˘قاو
سسوؤور ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم
م˘˘قر نأا خور˘˘خر ف˘˘˘ششكو.لاو˘˘˘مألا
ـلا زهان˘ي راد˘ي˘شسو˘ك ع˘م˘ج˘م لا˘م˘عأا

رايلم2 لداعي ام رانيد رايلم902
ةكرشش ثلاث نوكتل اهلهأا ام رلود
ةيناثلاو مجحلا ثيح نم ايقيرفإا يف
جئاتنلاو تازاجنإلا ثيح نم ايراق
تا˘كر˘ششلا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ق˘ق˘ح˘م˘˘لا
سضور˘ق ى˘ل˘ع راد˘ي˘شسو˘ك تل˘شصح˘ت
ديد˘شست ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ا˘هد˘يد˘شست م˘تو
كلذو خورخر دكؤوي اهنويد عيمج
ةديدج تاطاششن ا˘ه˘ما˘ح˘ت˘قا ل˘شضف˘ب

لاغششأاو قاف˘نألاو دود˘شسلا زا˘ج˘نإا˘ك
و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ور˘ت˘م˘˘لا
.دودحلا حتف دعب ةيجراخ قاوشسأا

انوروك ءابو تايعإدت ببصسب

0202 ةنسس لÓخ ةئاملاب52 ىلإا لسصت ةبسسنب ةيمومعلا تاكرسشلا طاسشن عجارت

تاباصصإلإ ددعل ديدج عافترإإ

ةريخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ

ةباسصإا272 لجسست رئازجلا
4 انوروك سسوريفب ةديدج
ءافسش ةلاح502 و تايفو

حÓ˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ةرازو تف˘˘˘˘˘ششك

272 لي˘ج˘شست ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
لÓخ دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا

يف اريبك اعافترا ربتعي ام وهو .ةريخألا ةعاشس42ـلا
يتلا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا ة˘نرا˘ق˘م م˘ت ا˘م اذا تا˘با˘شصلا دد˘ع

يف ةباشصا522 ءاشصحا مت نيا نينثلا موي تلجشس

42ـلا لÓخ ةديدج ةباشصا272 ليجشست مت نيح
ى˘ل˘ع مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بشسحو .ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘شس
دشصرو ةعباتمب ةفلكملا  ةينطولا ةنجللا ىوتشسم
،راروف لامج روتكدلا ،دجتشسملا انوروك سسوريف

.ةلاح146201 ىلإا تاباشصإلا ةليشصح تعفترا دقف
ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ا˘يا˘ح˘شض دد˘ع ع˘ف˘ترا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
رهشش ةياهن رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم دجتشسملا

ليجشست دعب ،ةافو ةلاح6182 ىلإا يشضاملا يرفيف

نم ءافششلل ةلاح502 تلثامت امنيب. ةديدج تايفو4
ىلإا نيفاعتملا ددع يلامجإا لشصيل ،انوروك سسوريف
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تÓصصإوملإ و ديربلإ ريزو هدكأإ امبصسح
ةيكلصسÓلإو ةيكلصسلإ

لماعتملا رييغتب حامسسلا وحن
مقرلاب ظافتح’ا عم يفتاهلا

ة˘˘ي˘˘كل˘˘شسلا تÓ˘˘شصاو˘˘م˘˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘˘عأا
ه˘نأا ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘با ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘˘لاو
موشسر˘م عور˘ششم داد˘عإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي
لماعتملا رييغت ةيناكمإا يأا ماقرألا ةيلومحمب قلعتم
يف ريزولا حشضوأاو .مقرلاب ظافتحلا عم يفتاهلا
نم ءاهتنلا ايلاح يرجي هنأا ةيفحشص تاحيرشصت
نأا اركذم .ماقرألا ةيلومحمب قلعتي موشسرم دادعإا
طبشض ةطلشس ىلع اهشضرع مت دق ىلوألا ةدوشسملا
متيشسو ريدقتل˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كللا تلا˘شصتلاو د˘ير˘ب˘لا
.ةموكحلل ةماعلا ةنا˘مألا ى˘لإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
نوبزلل حيتت ماقرألا ةيلومحم نأا ريزولا فاشضأاو
لماعتملا ريغ لاح يف همقرب ظافتحلا يف قحلا

يلماعتم نيب ةشسفا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ج˘ششت˘ب ح˘م˘شسي ا˘م و˘هو
.نوبزلل عشسوأا تارايخ ريفوتب لاقنلا فتاهلا
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تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأاو
يذلا يرحبلا لباكلا اذه نأا ةيفحشص
لشصت ةي˘لا˘ع لا˘شسرإا ة˘قا˘ط ن˘م˘شضي

ةيناثلا يف تياباريت04 ةياغ ىلإا
نأا ىلإا اريششم يلعفلا هليغششت قلطنا
يف يشضاملا يف لجشس يذلا ريخأاتلا
ناك ماظنلا اذ˘ه˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا قÓ˘طإلا

تاذ ل˘ي˘قار˘ع˘لا سضع˘˘ب ى˘˘لإا ا˘˘ع˘˘جار
يرادإلا و يلاملاو ينوناقلا عباطلا

ل˘˘شضف˘˘ب ه˘˘نأا فا˘˘شضأاو.ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
سسيئر اهردشصأا ةمرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
انكمت نوبت ديجملا دبع،ةيروهمجلا

عفر ةمث نمو انقرف لك دينجت نم
ي˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘˘ل يد˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
نإا Ó˘˘ئا˘˘ق ل˘˘شسر˘˘ت˘˘شساو.““د˘˘عو˘˘م˘˘˘لا
ةحجان تناك ماظنلا رابتخا ةيلمع““
ةقاطب ه˘ل˘ي˘غ˘ششت ة˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘ط˘ناو

ةحششرملاو اغيج001 تغلب ةيلوأا
نأا ا˘ف˘ي˘شضم،ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل
ةجراخلا و ةلخادلا ةيلاحلا تاقفدتلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ت˘ط˘ح˘م ر˘ب˘ع ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ت
ريزولا برعأا امك.نارهوو ةمشصاعلا

اذهل يلعفلا ليغششتلل هحايترا نع

يذلا هعون نم لوألا يرحبلا ماظنلا

001% يرئازج ر˘ي˘ي˘شست˘ل ع˘شضخ˘ي

ةدايشسلا زيزعت ىعشسم كلذب ادشسجم
تÓ˘شصاو˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
يف اديششم ،ةي˘كل˘شسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘شسلا

ةينطولا تاءافكلا ةفاكب ددشصلا اذه
اذ˘ه د˘ي˘˘شسج˘˘ت ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
لباكلا لوح لاؤوشس نعو.عورششملا
ة˘ير˘شصب˘لا فا˘ي˘لأÓ˘ل ر˘خآلا ير˘ح˘ب˘لا

اذه نأا ىلإا ريزولا راششأا ،سسكادم
تنرتنأا ةكب˘شش ط˘بر˘ي يذ˘لا ل˘با˘كلا
اقÓطنا ،ةيرشصبلا فايلأÓل رئازجلا

يتلا ةي˘لود˘لا ة˘كب˘ششلا˘ب،ة˘با˘ن˘ع ن˘م
ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا طبرت
يلمع طشسوتملا سضوح ربع ايشسآاب
ةنشس هليغششت ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م

متي ايلاح هنأا ريزولا فدرأاو9102.

راطإا يف يتكوأا اغيج004 ليغششت

اريت2 لداعت ةيلامجإا ةقاطل سسكادم
كلمت رئازجلا نأا ىلإا اريششم ،يتكوأا

د˘ي˘ق ة˘ير˘ح˘ب تÓ˘شصو ع˘برأا ا˘ي˘˘لا˘˘ح
لباوكب دوزتلا ىلإا علطتتو ليغششتلا
ا˘ه˘ت˘كب˘شش ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ير˘˘ح˘˘ب
ةيكلشسÓلا و ةيكلشسلا تÓشصاوملل
.لشضفأا لكششب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1916ددعلا1202 يفناج31 ءاعبرألا 3ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيبوروأ’ا ةكبششلاب ةمشصاعلاو نارهو يتنيدم نم اقÓطنا ةينطولا ت’اشصت’ا ةكبشش طبري

لباكلا ماظنل يلعفلا ليغسشتلا ةيادب نع فسشكي رازموب
““لافلأا -لافروأا““ ةيرسصبلا فايلألل يرحبلا

ت’وحتلا رابتع’ا نيعب ذخأايشس
ملاعلا اهدهششي يتلا

عسضو ىلإا ىعسسي روتيسش
قافآا يف يوقاط جذومن

0302 ةنسس
تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ر˘˘يزو سسأار˘˘ت

ا˘عا˘م˘ت˘جا ،رو˘ت˘ي˘شش ن˘يد˘لا سسم˘˘شش،ةددجتملا
قا˘˘فآا ي˘˘ف يو˘˘قا˘˘ط جذو˘˘م˘˘ن ع˘˘˘شضو˘˘˘ل سصشصخ

مشض عامتجلا ّنأا،ةرازولل نايب دافأاو ،0302
عشضول سصشصخ تارازولا نم ديدعلا يلثمم

،نايبلا فاشضأاو0302. قافآا يف يوقاط جذومن
يوقاط جذومن يف ريكفتلا نّمشضت عامتجلا نأا

براج˘ت˘لا سضر˘عو0302 قا˘فآا ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو
دراو˘م˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةيجيتارت˘شسإلا نأا ،ةرازو˘لا تلا˘قو ،ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا

لوح زكرتت˘شس0302 قفأا ةينطو˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘لا
جاتنإلا روطتو ةقاطلا نم تاطايتحلا ةنياعم

جذومنلا اذه ذخأايشسو.نييوقاطلا كÓهتشسلاو
ملاعلا اهدهشش يتلا تلوح˘ت˘لا را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب

تايجولونكت˘ل˘ل ة˘ب˘كاو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘كت ى˘ت˘ح
جذومنلا نأا ،نايبلا فاشضأاو ،ةثيدحلا تاينقتلاو
ام و˘ه ،ر˘يذ˘ب˘ت˘لا ى˘لإا يدؤو˘ي دا˘ت˘ع˘م˘لا يو˘قا˘ط˘لا
رششع لÓخ دلبلا اههجاوي لكاششم يف ببشستي
ن˘ي˘ب را˘ي˘ت˘خلا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،تاو˘˘ن˘˘شس
جذومن ميمشصت لجأا نم ،داريتشسلاو ريدشصتلا
،ةنورملاب مشستيو حومط ديدج يوقاط لوحت

ى˘ل˘ع عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘˘خ قا˘˘ف˘˘تلا م˘˘ت ه˘˘ّنأا ثي˘˘ح
لولح داج˘يإا ة˘ي˘غ˘ب ل˘م˘ع تا˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘كششت
.ةقوثوم تامولعم عمجو

ف.ميلشس

 نيبرملا ةقفارمو معد لÓخ نم

ةداعإل ةديدج تاءارجإا
بيلحلا جاتنإا ةبعسشل نزاوتلا
ديمحلا دبع ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو دقع
لكاششملا ةششقانمل سصشصخ ا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ناد˘م˘ح
لÓخ متو ،ايلاح بيلحلا ةبعشش اهنم يناعت يتلا

ةدا˘عإل ة˘ن˘كم˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا ة˘شسارد ءا˘ق˘ل˘˘لا هذ˘˘ه
ع˘م ة˘ب˘ع˘ششلا هذ˘ه عور˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف نزاو˘ت˘لا

زربأاو. دÓبلل نهارلا يداشصتقلا فرظلا ةاعارم
يلعاف لك نيب رواششتلا رودو ةيمهأا ينادمح
دهششي يذلا بعشصلا فرظلا اذه زواجتل ةبعششلا
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا بب˘˘شسب ل˘˘ماو˘˘ع ةد˘˘˘ع م˘˘˘كار˘˘˘ت
سصخي اميف اميشسل داشصتقلا ىلع اهتايعادتو
قو˘شسلا ي˘ف ة˘˘ي˘˘لوألا داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا عا˘˘ف˘˘ترا
بيلحلا ةبعشش ةيعشضو نأا ريزولا دكأاو .ةيلودلا

ةفاشضإا ةيلاجعتشسا تاءارجإا ذاختا بلطتت ايلاح
ةقلعتملاو لبق نم اهرارقإا مت يتلا كلت ىلإا
ةليدب فÓعأا جاردإاو ةلاخ˘ن˘لا ةدا˘م˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا˘ب

نيع ددشصلا اذه يفو نيبرملا معدل تقؤوم لحك
نيينهملا يلثمم نم نوكم اتقؤوم اجوف ينادمح
ةشسارد ريشضحتل نيشصتخم ةرادإلا نم تاراطإاو
بجاولا تاءارجإلاو ريبادتلا لوح ةيفارششتشسا
ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م بير˘ق˘لا ىد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا
ةبعششلا عور˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل يدا˘شصت˘قلا نزاو˘ت˘لا
معد ماظن يف رظنلا ةداعإاب ريزولا بلاط امك.

ىلع زكترت ةديدج ةرظن قيرط نع ةبعششلا هذه
اميشسل اهريوطت يف ةيشساشسألا لماوعلا معد
ةفعاشضمو عيطقلل ةيحشصلا ةيطغتلاو فÓعألا
لمحت ىلإا نيلخدتملا لك ينادمح اعد و. راقبلا

يتلا تاميلعتلا قيبطت سصخي اميف مهتيلوؤوشسم
لÓخ نيجتنملاو نيبرملا ةقفارمل اهرادشصإا مت
ذاختا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘ن˘هار˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا فور˘ظ˘لا
±.S°∏«º.ىرخأا تاءارجإا
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امه˘شصر˘ح ا˘شسنر˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا تد˘كأا
ةكارشش ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
تاثداحم يف نيدلبلا نيب ةيئانثتشسا

زيزعلا دبع لوألا ريزولا نيب ةيفتاه
نا˘˘ج ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘نو دار˘˘˘ج
ىلوألا ةرازولا تلاقو .سسكيتشساك
ادّدج سسكيتشساكو دارجّ نإا نايب يف
نم لمعلا ىلع ديدششلا امهشصرح““
ًاقفو ،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘كار˘شش ءا˘ن˘ب ل˘جأا
زيزعت اهنأاشش نم ،نيبناجلا تاعلطتل
ام˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا-ير˘ئاز˘ج˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

نم ةشصاخ ،نيدلبلا ةحلشصم مدخي
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو را˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسلا ثي˘˘˘˘˘ح
ر˘˘ط˘˘ت كلذ˘˘ك .““ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

ّ
ق

˘-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ة˘˘مزأا ى˘˘لإا نلوؤو˘˘شسم˘˘لا

اثحب امه˘نأا رد˘شصم˘لا ح˘شضوأاو91.
ةرودلل ةيراجلا تاريشضحتلا““ ًاشضيأا
ةعيفرلا ةيموكحلا ةنجلل ةشسماخلا
.““ةيشسنرفلا-ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كو
ّ

روز˘˘˘˘ي نأا ر

يفناج81 يف رئازجلا سسكيتشساك
ّن˘كل ،ةرود˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘˘ل
دار˘˘˘˘ج د˘˘˘˘ّكأاو .تئ˘˘˘˘˘جرأا ه˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘يز
لعج ةرورشض““ ىلع سسكيتشساكو

ةقراف ةظحل ّماهلا قاقحتشسلا اذه
نواعتلا عيون˘تو ءار˘ثإاو د˘ي˘طو˘ت ي˘ف
دبع سسيئرلا نا˘كو .““ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
هريظن ع˘م ثح˘ب د˘ق نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
لÓخ نوركام ليو˘نا˘م˘يإا ي˘شسنر˘ف˘لا

ربمشسيد91 يف ةيف˘تا˘ه تا˘ثدا˘ح˘م
ا˘يا˘شضق˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا““
تنلعأا ةشسائرلا تناكو .““ةيميلقإلا
ن˘ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لاّ نأا

1202 ماعلا علطم يف فنأاتشستشس
ايا˘شضقو تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م دد˘ع لو˘ح““
ا˘˘م˘˘ّي˘˘شس ل كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلا
يلامو ،ايبي˘ل ي˘ف د˘ئا˘شسلا ع˘شضو˘لا““

ةركاذلا فلمو ،““ةيبرغلا ءارحشصلاو

غ˘˘ل˘˘بأاو .ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ل ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

ف˘ل˘م ر˘ير˘ق˘ت نأا““ نو˘ب˘˘ت ،نور˘˘كا˘˘م

ناماجنب هيلع فرششي يذلا ةركاذلا

،يفناج يف “ً“ازهاج نوكيشس اروتشس

ن˘مّ ل˘ك ن˘ّ̆ي˘˘ع د˘˘قو .نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ق˘˘فو

ىلع لمعللً اريبخ نوبتو نوركام

ى˘ل˘ع بر˘ح˘لاو را˘م˘ع˘ت˘˘شسلا ةر˘˘كاذ

،ةحلاشصملا عيجششت فدهب رئازجلا

بناجلا نع ارو˘ت˘شس ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب ا˘م˘ه

نع يخيشش ديجملا دبعو يشسنرفلا

.يرئازجلا بناجلا

فايلأÓل يرحبلا لباكلا ماظنل يلعفلا ليغششتلا ةيلمع تمت هنأا رازموب ميهاربإا ،ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوملاو ديربلا ريزو فششك
ةمشصاعلا رئازجلاو نارهو يتنيدم نم اقÓطنا ةينطولا ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا ت’اشصت’ا ةكبشش طبري يذلا ““لافلأا -لافروأا““ ةيرشصبلا

0202. ربمشسيد13 ذنم ةيبوروأ’ا ةكبششلاب

ايجولونكتلا لقنو رامثتشس’ا ت’اجم يف

ةيئانثتسسلا ةكارسشلا زيزعت ىلإا ناعلطتي سسكيتسساكو دارج
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ةيمهأا ىل˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج ءار˘ب˘خ دد˘شش
نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا
بشسنألا جÓعلا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب دا˘شسف˘لا
ناشسنإلا نأا نيدكؤوم ،ةرهاظلا هذهل
رهاوظلاب رثأاتي يلاتلابو ،هتئيب ديلو
نم داشسفلا اهيف ام˘ب ا˘ه˘ع˘ب˘ط˘ت ي˘ت˘لا

ة˘ما˘ع˘لا تادا˘ع˘ل˘ل ه˘˘خو˘˘شضر لÓ˘˘خ
ا˘م˘ب ة˘عا˘م˘ج˘لا فر˘ع˘˘ل ه˘˘تر˘˘يا˘˘شسمو
ركذو .ةفآلا هذه راششتنا يف دعاشسي
ةين˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘مألا
ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘شسف˘لا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ةود˘ن ي˘ف ،لÓ˘ع˘شش ي˘بر˘ع˘لا يلو˘م
يف داشسفلا ةر˘ها˘ظ ة˘ج˘لا˘ع˘م““ لو˘ح
يرئازجلا نوناقلاو يمÓشسإلا هقفلا

ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا ““ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلاو
ةرهاظلا هذه ةرشصاحم““ ىلع لمعت
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م لÓ˘خ ن˘م
ةين˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا جاردإا ا˘هزر˘بأا

(1202-5202) دا˘شسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

تاعاطق عم نواعت تايقافتا ماربإاو

نوؤو˘ششلا عا˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ع

اذه لمعي ثيحب فاقوألاو ةينيدلا

لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عو˘ت˘لا ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘˘لا

م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو يد˘˘ج˘˘شسم˘˘لا با˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ذاتشسألا قرطت ،هبناج نم .““تاودنلا

ةرازوب را˘طإا ،نا˘ن˘ششم ر˘يد˘يإا د˘ن˘ح˘م

ى˘لإا ،فا˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

يتلا داشسف˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘ي˘لآلا

ةيعمتجم ة˘ئ˘ي˘ب دا˘ج˘يإا““ ى˘لإا فد˘ه˘ت

ى˘ل˘ع ة˘ع˘˘ج˘˘ششمو دا˘˘شسف˘˘ل˘˘ل ةدرا˘˘ط

ةرازو˘لا ي˘ع˘شس ازر˘ب˘˘م ،““حÓ˘˘شصإلا

ينطولا ده˘ج˘لا ي˘ف ما˘ه˘شسإلا““ ى˘لإا

˘˘مد˘˘خ˘˘ي ا˘˘م˘˘ب دا˘˘شسف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

هرودب .““نطولل اي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا

نأا ناد˘ي˘ع˘شس لÓ˘ب ذا˘ت˘شسألا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ةرشصاعملا تافآلا زربأا““ نم داشسفلا

،ةيمانلا اشصوشصخ لودلا ددهت يتلا

قرشستو ةاي˘ح˘لا ر˘ها˘ظ˘م دد˘ه˘ت ا˘م˘ك
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘ف با˘ب˘ششلا تا˘حو˘م˘˘ط
ة˘˘عز˘˘عز ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ل˘˘˘شضفأا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلا تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ةم˘ير˘ج˘لا را˘ششت˘نا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لاو
رار˘ق˘ت˘شسا دد˘˘ه˘˘ي ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘لا˘˘كششأا˘˘ب
- ةرهاظلا هذه نم ةياقوللو .““لودلا
ز˘كر --ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘شضي-
تي˘ب˘ث˘ت““ ى˘ل˘ع ي˘مÓ˘˘شسإلا ه˘˘ق˘˘ف˘˘لا
عوقولا هبينجتل درفلا ىدل ةديقعلا
رمألا ىلع هثح بناج ىلإا أاطخلا يف
ر˘كن˘م˘لا ن˘ع ي˘ه˘ن˘لاو فور˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
نع داعتبلاو قافنإلا يف لادتعلاو
نوؤو˘˘ششلا ر˘˘يزو نا˘˘كو .““ر˘˘يذ˘˘ب˘˘ت˘˘لا
،يدهملب فشسوي ،فاقوألاو ةينيدلا
ةود˘ن˘لا حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘فار˘ششإا ىد˘˘ل
ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نأا ح˘شضوأا

،دÓب˘لا نوؤو˘شش حÓ˘شصإا ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا ة˘ي˘م˘هأا““ ى˘ل˘˘ع د˘˘كأا
غبشصنت نأا يغبني يتلا ةيعامتجلا

دعتبتو ةهازنلاو حÓشصإلا ةغبشصب
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،““ا˘ه˘ن˘ي˘ششي ا˘م ل˘ك ن˘ع
ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف تمز˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘لا
اه˘ي˘ع˘شس ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘م˘قر˘ب““
لامعتشساو ةيطارقوريبلا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا

يدهملب دكأا ،ةبشسانملابو .““اهلحم
ن˘م ،ا˘يو˘شس ل˘م˘ع˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
تاي˘لآلاو د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘شسد˘لا لÓ˘خ
هذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم ى˘ل˘ع ،ا˘هد˘جوأا ي˘ت˘لا
اريششم ،عمتجملا رخنت يتلا ةرهاظلا
ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘خأاو ةا˘ي˘ح˘لا حÓ˘˘شصإا نأا ى˘˘لإا
قÓ˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ب ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘للا““ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
فششك ،نأاششلا تاذ يفو.““مÓشسإلا
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل ءا˘ششنإا ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا
قلعتي سصن ةشسارد ءاهنإل تاعاطقلا
عون““ وهو ،دجاشسملا ءانب ةيطمنب
ءاشضقلاو تاقفنلا ديششرت عاونأا نم
داشسفلا نع داعت˘بÓ˘ل ر˘يذ˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.““عاطتشسملا ردق

هتحفاكمل ةينيدلا نوؤوششلا ةرازوو ةينطولا ةئيهلا نيب نواعت ةيقافتا

داسسفلا نم ةياقولل ةماعلا ةايحلا ةقلخأل تايلآا ىلإا نوعدي ءاربخ



¯ Ω / eù°©ƒO 

ر˘يزو ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لإ دو˘عو˘˘لإ م˘˘غرو
ه˘˘ترا˘˘يز ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلإ
ي˘ت˘لإو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ى˘لإإ ةر˘˘ي˘˘خألإ
يف لاغسشألإ ثعبب اهلÓخ نم دهعت
ىلإإ هفلم ميلسستو ماهلإ عنسصملإ إذه
ةعا˘ن˘سصلإ ةرإزو ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لإ ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب كلذو
نأإ ن˘كم˘م˘لإ ن˘م ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لإ
نأإ لإإ لاغسشألإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ ضضر˘ت˘ع˘ت
ر˘خآإ ““ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصح تا˘ب˘˘ير˘˘سست
تدكأإ ةقوثوم رداسصم نم ““ةعاسس
ن˘م يذ˘لإ ع˘ن˘سصم˘لإ إذ˘ه ف˘ل˘˘م نأا˘˘ب
ف˘لألإ ءا˘هز ل˘غ˘سشي نأإ ضضر˘ت˘ف˘˘م˘˘لإ

ديدج نم ةجÓثلإ لخديل داع لماع
نأاسشب ةحورطملإ لكاسشملإ لظ يف
عورسشملإ نم ىقبت ام ليومت ةيلمع
ةو˘˘خإل مو˘˘ل˘˘ع˘˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ

يتلإ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ إذ˘كو فا˘ن˘ي˘نو˘ك
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘سشب ة˘˘ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘م تلإزل
عور˘سشم˘لإ إذ˘ه˘ل ي˘كن˘ب˘لإ ل˘يو˘م˘ت˘لإ

قباسسلإ ةموكحلإ ضسيئر دهع ىلع
ضسبحلإ نهر دجإوتملإ ىيحيوأإ دمحأإ
تثدحت يتلإ تامولعملإ تحرطو.

تويزلإ عنسصم عورسشم ةلاحإإ نع
ةلئسسأإ ةجÓثلإ ىلع إددجم لجيجب

ضصاخلإ داتعلإ ريسصم نأاسشب ةريثك
هؤوا˘ن˘ت˘قإ م˘ت يذ˘لإو ع˘ن˘سصم˘لإ إذ˘˘ه˘˘ب
يف دجإوتي يذلإو ةبعسصلإ ةلمعلاب

نج نج ءانيم ىوتسسم ىلع تايواح

لسصت يذلإ داتعلإ إذه تاب ثيح ،

رلود نو˘ي˘ل˘م002 ىلإإ هت˘م˘ي˘ق
في˘ل˘كت ة˘م˘ث ن˘مو ف˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘سضر˘ع
يف قيطت ل ام ةيمومعلإ ةنيزخلإ

إذ˘˘ه˘˘ل بير˘˘ق ق˘˘فأإ يأإ با˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ
ديدج زغل ىلإإ لّوحت يذلإ عورسشملإ
فلآإ ة˘˘ل˘˘جإو˘˘ج˘˘لإ ه˘˘نأا˘˘سشب حر˘˘˘ط˘˘˘ي
.ةلئسسألإ

3

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةـعاسسلأ راــبخأأ1916ددعلا1202 يفناج31 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

 حيرلأ بهم يف رلود نويلم002 نم رثكأأ

ديدج نم ملظملا قفنلا لخدي لجيجب تويزلا عنسصم فلم
ةقباشسلأ ةباقنلأ نم ةقثلأ مهبحشس دعب

-تسساج““ ةسسسسؤوم لامع
نوعلطتي ةبانعب ““وميإا

ةديدج ةباقن باختن’
““يراقعلإ رييسستلإ لد˘ع““ ة˘سسسسؤو˘م لا˘م˘ع ع˘ل˘ط˘ت˘ي
يباقنلإ عرفلإ ديدجتل ابيرق ةماع ةيعمج دقعل ةبانعب
نم مرسصنملإ عوب˘سسألإ ة˘ق˘ث˘لإ م˘ه˘ب˘ح˘سس د˘ع˘ب كلذو
خيراتب لامعلإ مدقت ثيح.ةباقنلل نيقباسسلإ ءاسضعألإ

ىلإإ ةق˘ث بح˘سس ة˘سضير˘ع˘ب ي˘سضا˘م˘لإ ر˘ب˘م˘سسيد42
اهيلع تدر يتلإ ةسضيرعلإ يهو يئلولإ داحتلإ
رخآإ زوحت) يفناج نم عبإرلإ خيراتب داحتلإ ةنامأإ
ءإرجإإ دعوم ديدحتب (درلإ نم ةخسسن ىلع ةعاسس
موي كلذو (ل وأإ معن) ةغيسصب ةقثلإ ىلع عإرتقلإ
،يفناج رهسش نم عباسسلل قفإوملإ يسضاملإ ضسيمخلإ

دا˘ح˘تلإ كر˘ح˘ت ل˘ب˘ق إو˘ما˘ق لا˘م˘ع˘لإ نأإو ا˘سصو˘سصخ
عرفلإ رقم مامأإ ةيجاجتحإ ةفقوب مايأإ ةعسضبب يئلولإ
إوربع روسشاع يديسسب ““وميإإ-تسساج““ ـل يوهجلإ

يف يوهجلإ ريدملإ عم مهنماسضت نع اهلÓخ نم
امل اقفوو إذه ،قباسسلإ ةباقنلإ ماع نيمأإ عم هفÓخ
يذلإ يلحملإ داحتلاب ضصاخلإ زرفلإ رسضحم يف ءاج
ترفسسأإ دقف هنم ةخسسن ىلع ““ةعاسس رخآإ““ زوحت
عرفلإ رقم ىوتسسم ىلع ترج يذلإ عإرتقلإ ةجيتن
تاباختنلإ ةنجل ،ةرإدإلإ يلثمم روسضحب يوهجلإ

توسص001 نع ةبانعب يلحملإ داحتلإ يلثممو
عم يباقنلإ عرفلإ ءاسضعأإ نم ةقثلإ بحسسل معنب

لامعلل يلامجإلإ ددعلإ) ل ـب Óماع31 تيوسصت

تحت كلذو (311 نيتوسصملإ لامعلإ ددع،351
،مويلإ ،ملسسي نأإ ضضرتفي يذلإ يئاسضق رسضحم راظنأإ
يذلإ تقولإ يف ،عإرتقلإ ةيلمعب ضصاخلإ رسضحملإ
دقعب ةسصاخلإ تإءإرجإلإ مامتإل لامعلإ هيف علطتي

عرفلإ ءاسضعأإ باختنل كلذو ةيباختنإ ةماع ةيعمج
يف اهب لومعملإ نينإوقلإ هيلع ضصنت امك يباقنلإ

.ةسسسسؤوملإ يف رإرقتسسÓل انامسض لاجملإ إذه
 يره ديلو

ةملاقب نيسصخسش فيقوت
 تاردخم امهتزوحب

ى˘ل˘ع ه˘عإو˘نأإ ى˘ت˘سشب مإر˘جإلإ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإإ ي˘˘ف
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتسسم
ضصإرقألإو تإردخملإ ع˘ي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘سصا˘خ ،ة˘م˘لا˘ق˘ب
ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،بابسشلإ طاسسوأإ يف ةسسولهملإ
فيقوت نم ةزومكو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ

ةنسس62و12 نيب ام امهرامعأإ حوإرتت نيسصخسش
ةيسضقلإ تايثيح تإردخملإ جيورتو ةزايح لجأإ نم

ىل˘ع ءا˘ن˘ب،80-10-1202 خ˘يرا˘ت ى˘لإإ دو˘ع˘˘ت
كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو تامولعم
ضص) نيسصخسش دوجو اهداف˘م ،ةزو˘م˘كو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لإ

ىلع تإردخملإ نم ةيمك امهتزوحب (ضس ع) و (ضص
امهسشيتفتو امهيف هبتسشملإ ىلع ضضبقلإ مت كلذ رثإإ
ىلع ( ضس ع) ىمسسملإ ةزوحب إورثع نيأإ اينمأإ اسشيتفت
مت اهرثإإ ىلع ، (جلاعم فيك) تإردخملإ نم ةعطق
لامكتسسل ةقرفلإ رقم ىلإإ ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قإو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ةزايح ةحنج عفر مت تإءإرجإÓل ةلسصإوم . قيقحتلإ

ةيلمعل امهيف هبتسشملإ دسض تإردخملإ كÓهتسسإو
نزوب جلاعملإ فيكلإ نم ةحيفسص :زجح نع ترفسسأإ

تاهجلإ مامأإ امهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإ م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب˘مإر˘غ21
هيف هبتسشملإ ىلع مكحلإ مت ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ
ةيلام ةمإرغو ةدفان اسسبح تإونسس ضسمخب (ع ضس)

مكح˘لا˘ب ق˘ط˘ن˘لإ م˘ت ثي˘ح جد000.002 ب ردق˘ت
هحإرسس قÓطإإو (ضص ضص) ىمسسملإ ةءإربب

نيدلإزع .ل
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نم ءايحأإ ةدع إددجم لويسسلإ تمهإد
با˘ق˘عأإ ي˘ف كلذو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ةيلولإ ىلع تلطاهت يتلإ راطمألإ
نأإ مغرو. ءاثÓثلإ ىلإإ نينثلإ ةليل
ةوقلإ ضسفنب نكت مل راطمألإ هذه
˘ما˘يألإ را˘ط˘مأإ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لإ
نود لحي مل كلذ نأإ لإإ ةيسضاملإ
لجيج ة˘ن˘يد˘م˘ب ءا˘ي˘حأإ ةد˘ع ضضر˘ع˘ت
ى˘ل˘ع لو˘ي˘سسلإ ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘جو˘م˘˘ل

ةرم قرغ يذلإ ةطبإرلإ يح رإرغ
نم ةقفدتملإ راطمألإ هايم يف ىرخأإ

يذ˘˘لإ ر˘˘˘مألإ بو˘˘˘سصو بد˘˘˘ح ل˘˘˘ك
مهلزانم ةرداغم هينطاق ىلع بّعسص

رعذ˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلإ با˘سصأإو ل˘ب
إذهب هايم˘لإ بو˘سسن˘م ع˘ف˘ترإ ا˘مد˘ع˘ب
رمت ملو. ةيلاع تايوتسسم ىلإإ يحلإ
ي˘ح˘لإ ا˘هد˘ه˘سش ي˘ت˘لإ تا˘نا˘سضي˘˘ف˘˘لإ
ةمسصاعب ىرخأإ ءايحأإ لثم روكذملإ
ن˘م ة˘جو˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت نأإ نود ة˘˘يلو˘˘لإ
رب˘ع ثي˘ح ة˘ي˘ب˘ع˘سشلإ تا˘جا˘ج˘ت˘حإلإ
إديدحتو ةررسضتملإ ءايحألإ ناكسس
نم مهئايتسسإ ميظع نع ةطبإرلإ يح
داجيإإ مدعو تاناسضيفلإ هذه رإركت
ةيئا˘ه˘ن لو˘ل˘ح˘ل ة˘ي˘سصو˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ
يذلإ قدحملإ رطخلإ نم مهيمحت
ءامسسلإ تق˘لأإ ا˘م˘ل˘ك م˘هدد˘ه˘ت˘ي تا˘ب
ىلإإ ءلؤوه ضضعب بهذو ، اهتإريخب

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لإ ضضع˘˘ب ما˘˘˘ه˘˘˘تإ د˘˘˘ح

يف ءافتكإلإو مهرعاسشمب بعÓتلاب
لجأإ نم ةي˘ع˘ي˘قر˘ت لو˘ل˘ح˘ب ةر˘م ل˘ك
هذ˘˘˘ه نأإو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘كسسإ
ن˘م ما˘يأإ د˘ع˘ب تءا˘ج تا˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لإ
ي˘˘ت˘˘لإ دو˘˘سسألإ د˘˘حألإ تا˘˘نا˘˘˘سضي˘˘˘ف
تاكلتمملاب ةربتعم إرإرسضأإ تقحلأإ

ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
دإوب ةطيح˘م˘لإ ءا˘ي˘حألا˘ب ضصخألا˘بو
ها˘ي˘م˘لإ ا˘ه˘تر˘م˘غ ي˘ت˘لإو ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لإ

تإر˘˘سشع قإر˘˘˘غإإ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سست˘˘˘م
لقنل ةيربلإ ةطحملإ إذكو تابكرملإ
. نيرفاسسملإ

د˘ق ة˘ي˘ئا˘م˘لإ درإو˘م˘لإ ةرإزو تنا˘كو
ي˘ف ىر˘حألا˘ب وأإ ما˘يأإ ل˘˘ب˘˘ق تد˘˘فوأإ
ة˘ن˘ج˘ل تا˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لإ كل˘˘ت با˘˘ق˘˘عأإ

ام با˘ب˘سسأإ ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت

تمد˘ق ي˘ت˘لإ ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لإ ي˘˘هو ثد˘˘ح

يف تسصخلت تاظحÓمو تايسصوت

ضضعبب مايقلإ ةرورسض يف اهلمجم

لاغسشأإ إذ˘كو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لإ لا˘غ˘سشألإ

ضساطوم يدإو ىوتسسم ىلع ةعسسوت

ةنيدم ناقوطي ن˘يذ˘ل˘لإو ةر˘ط˘ن˘ق˘لإو

ة˘ي˘قر˘سشلإ ن˘ي˘ت˘ه˘˘ج˘˘لإ ن˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

ةنجللإ هذه ترذح امك ، ةيبرغلإو

د˘ق ةر˘ي˘ب˘ك تا˘نا˘سضي˘ف ر˘طا˘خ˘م ن˘م

ي˘ف ضشي˘نرو˘كلإ ة˘م˘سصا˘˘ع بر˘˘سضت

زجنت ملو لاغسشألإ هذه متت مل لاح

. ةبولطملإ ةقيرطلاب

ةديدج تايطعم روهظ نع تثدحت يتلأ تامولعملأ دعب كلذو أددجم ملظملأ قفنلأ لخديل لجيج ةيلوب لوزأاب ةقطنمب تويزلأ عنشصم فلم داع
. دÓبلل ايلعلأ تاطلشسلأ لبق نم ةنلعملأ داشسفلأ برحلأ راطإأ يف فانينوك ةوخإلأ فيقوت ذنم ديمجتلأ ةلحرم لخد يذلأ عورششملأ أذه صصخت

 تاناشضيفلأ لشسلشسم نم ةديدج ةقلح يف

 نوجتحي ناكسسلاو لجيجب ءايحأا ةدع مهادت لويسسلا
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نثإرح يحب بعرلإ ءإوجأإ تددجت

لجيج ةن˘يد˘م˘ل ي˘قر˘سشلإ جر˘خ˘م˘لا˘ب

ى˘لإإ ر˘˘ي˘˘خألإ إذ˘˘ه ضضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

تاباسصع لبق نم ةديدج تامجه

را˘ثأإ يذ˘لإ ر˘مألإ ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘˘م˘˘لإ ن˘˘م

ناكسس فوفسص يف علهلإ نم ةجوم

نأاب عيمجلإ نظ امنيبو. ريخألإ إذه

ي˘ح ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لإ تا˘م˘ج˘ه˘˘لإ

نم يسضاملإ لبق ام عوبسسألإ نثإرح

رإر˘˘˘سشألإ ن˘˘˘م تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق

ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لإو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘˘لإو

ل˘ب حور˘ج˘ب ضصا˘خ˘سشأإ ةد˘ع ة˘با˘˘سصإإ

نم ةسصاخ تإوق لخدت تعدتسسإو

ةقحÓ˘م ل˘جأإ ن˘م كرد˘لإو ة˘طر˘سشلإ

دا˘عو ةر˘ي˘خألإ نو˘كت˘سس ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لإ

ىلع هلÓظب يقليل بعرلإ لسسلسسم

امدع˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘ثإر˘ح ي˘ح نا˘كسس

ي˘˘ح˘˘لإ إذ˘˘ه ن˘˘م ءإز˘˘˘جأإ تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت

لبق نم ةديدج تامجه ىلإ عسسإولإ

ن˘ي˘ج˘جد˘مو ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ل˘˘م ضصا˘˘خ˘˘سشأإ

ءاسضيبلإ ةحل˘سسألإ عإو˘نأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

. رجانخلإو فويسسلإ اهتمدقم يفو

ط˘سسو ة˘لوإد˘ت˘م˘لإ ة˘يإور˘لإ لو˘˘ق˘˘تو

إوؤواج نيمجاهملإ نأاب يحلإ ناكسس

يحلاب نطقي ضصخسش نم ماقتنÓل

ي˘ت˘لإ تا˘م˘ج˘ه˘لإ لÓ˘خ ثد˘ح ا˘م˘ك

رسسفي ام مايأإ لبق ريخألإ إذه اهدهسش

ى˘ل˘ع تم˘˘ي˘˘خ ي˘˘ت˘˘لإ بعر˘˘لإ ة˘˘لا˘˘ح

ىلإإ مهسضعب تلسصوأإ يتلإو ناكسسلإ

ةماقإلإ لجأإ نم مهلزانم ةرداغم دح

ني˘بر˘ق˘م˘لإ ضصا˘خ˘سشألإ ضضع˘ب ىد˘ل

يف ءلؤوه ةاي˘ح تتا˘ب ا˘مد˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس

يح ناكسس عرا˘سسو. ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ط˘خ

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأإ ر˘ب˘كأإ ن˘ثإر˘˘ح

جا˘ج˘ت˘حإلإ ى˘لإإ ة˘نو˘خ˘سس ا˘هر˘˘ث˘˘كأإو

نيبلاطم تامجهلإ هذه ىلع إددجم

ن˘ع ف˘˘كلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لإ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ

ى˘لإإ ة˘عرا˘سسم˘لإو دو˘عو˘لإ ة˘سسا˘ي˘˘سس

لجأإ نم نمأÓل رقمب يحلإ ديوزت

ن˘م ه˘˘ل˘˘خإد˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ة˘˘ب˘˘قإر˘˘م

نوجتح˘م˘لإ ل˘ّم˘ح ا˘م˘ك ، تإزوا˘ج˘ت

تاطلسسلإ ىت˘حو ة˘ي˘ن˘مألإ تا˘ه˘ج˘لإ

نوسضرعتي دق ام ةيلوؤوسسم ةيئلولإ

ةايح نأإو اسصوسصخ رطاخم نم هل

تيرفع فك ىلع تتاب مهنم ريثكلإ

ر˘مألإ ل˘سصو ا˘مد˘ع˘ب نو˘لو˘ق˘ي ا˘م˘˘ك

دح ىلإ ةروكذملإ تاباسصعلإ دإرفأاب

هتم˘هإد˘مو م˘ه˘ي˘ح ة˘مر˘ح ة˘حا˘ب˘ت˘سسإ

مÓفألإ يف ثدحي امك إراهن إراهج

نثإرح ناكسس نأإ مولعم. ةيسسيلوبلإ

قيرط  مايأإ لبق إوقلغأإ نأإو قبسس

ل˘جأإ ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ل˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لإ نزو˘˘لإ

امدعب كلذو نمألإ ريفوتب ةبلاطملإ

لبق نم حسساك موجهل مهيح ضضرعت

يمت˘ن˘ت ة˘يو˘ه˘لإ ة˘لو˘ه˘ج˘م ر˘سصا˘ن˘ع

لوا˘˘ح ثي˘˘ح تا˘˘با˘˘سصع˘˘˘لإ ىد˘˘˘حإل

د˘˘حأإ ةر˘˘سسأإ دإر˘˘فأإ فا˘˘ط˘˘ت˘˘خإ ءلؤو˘˘ه

ه˘ن˘م ما˘ق˘ت˘نإلإ ل˘جأإ ن˘م ضصا˘خ˘سشألإ

دإر˘فأإ د˘حأإ ى˘ل˘ع ه˘ئإد˘˘ت˘˘عإ ىو˘˘عد˘˘ب

ضضيبأإ حÓسس ة˘ط˘سسإو˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصع

ضصخسش ةباسصإإ يف ببسست ام وهو

رهظلإ ىوتسسم ىلع فيسس ةبرسضب

يف وهو ىفسشتسسملإ ىلإإ لقن ثيح

. ةريطخ ةلاح

 يحلأ نومحتقي فويشسلأو ءاشضيبلأ ةحلشسألاب نوججدم صصاخششأأ

 لجيجب نثارح يحب بعرلا لسسلسسم لسصاوت

منغلا نم اسسأار52 عجرتسسي جوجفلاب ينطولا كردلا
ىلع لاجملإ إذه يف ةطسشانلإ تاكبسشلإ كيكفتو يسشإوملإ ةقرسس ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتسسم

خيرات ىلإإ دوعت ةيسضقلإ تايثيح. منغلإ نم اسسأإر52 عاجرتسسإ نم جوجفلاب ينطولإ كردلل

لجأإ نم اسصخسش وجفلاب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ رقم ىلإإ مدقت نيأإ،1202/10/80

ةقرسس ةهباجمل ططخم ليعفت مت اهرثإإ ىلع ،منغلإ نم اسسأإر55 ةقرسس ىوكسش ميدقت

قيقحتلإ .و اهكلام ىلإإ اهميلسستو منغلإ نم اسسأإر52 عاجرتسسإ نع ترفسسأإ ةيلمعلإ يسشإوملإ
.ةثداحلإ تاسسبÓم ةفرعم لجأإ نم احوتفم لإزيل
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ىلع نوجتحي““ بايذ نب““ ناكسس
يعيبطلا زاغلا لÓغتسسا رخأات

،فيطشس يف لاجق ةيدلبب بايذ نب ةيرق ناكشس جتحأ
،طغشضلأ تاشضفخم و زاغلأ تأدأدع طبر رخأات ىلع
و ةشصاخ ةداملأ هذه لÓغتشسأ رخأات يف ببشست امم
يذلأ ضسراقلأ دربلأ ةجوم و ءاتششلأ ةرتف يف نحن
قÓ˘ط˘نأ ةرا˘ششإأ نأأو ة˘شصا˘˘خ .ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ حا˘˘ت˘˘ج˘˘ي

0043 طبرل9102 يفناج01 يف تناك عورششملأ
نأأ ىل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ىر˘ق ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةدا˘م˘لأ هذ˘ه˘ب
ةدام لÓغتشسأ متي مل كلذ عم و ،ةنشس دعب يهتنت
انموي ىلإأ ناكشسلأ نم ريثكلأ دنع يعيبطلأ زاغلأ

تاقبطلأ ةشصاخ ناكشسلأ ةاناعم نم دأز امم ،أذه
لÓغتشسأ مدع بابشسأأ مهأأ دوعت و ،ةزوعملأ و ةريقفلأ

ذنم ةمدخلأ زيح عورششملأ عشضو مغر ةداملأ هذه
ح˘لا˘شصم˘ب ط˘غ˘شضلأ تا˘شضف˘خ˘م مأد˘ع˘نأ و˘ه ر˘ه˘˘ششأأ
هذ˘ه ن˘م بل˘ط˘ب نا˘كشسلأ أا˘جا˘ف˘ت ثي˘ح ،زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
ةرورشضب ناملو نيع ةرئأد ىوتشسم ىلع حلاشصملأ
غلبمب ضصأوخلأ د˘ن˘ع ن˘م ط˘غ˘شضلأ ضضف˘خ˘م ءا˘ن˘ت˘قأ

ةينقتلأ ةحلشصملأ ىلإأ هميدقت اهدعب و جد0004
يلاتلاب و هبيكرت ةمث نم و هتبقأرمل حلاشصملأ تأذب
ةدم ىلإأ راظتنلأ وأأ ،ةئفدتلل ةداملأ هذه لÓغتشسأ

حلاشصمب ةزهجألأ هذه رفوت ةياغ ىلإأو ةمولعم ريغ
نم ةعومجم بيكرت متي ةرم لك يف ثيح ،زاغلنوشس
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ردا˘ب ثي˘ح  ،ةز˘ه˘جألأ هذ˘˘ه˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
زاهج ءانتقاب ةنشسحلأ تلاحلأ باحشصأأو  ناكشسلأ

مهباشسح ىلع و ضصأوخلأ دنع نم زاغلأ ضضفخم
ءاهنإأو مولعم ريغ موي ىلإأ راظتنلأ لدب  ،ضصاخلأ
يف توزاملأ و ناتوبلأ تأروراق عم ةاناعملأ ةمزأأ
نيديفتشسملأ نأأ نوك مهشضعب ضضفر اميف ،ةئفدتلأ

أوماق  ةلئاع0043 ـب مهددع ردقملأ و  زاغلأ نم
و ةليشصو˘ت ل˘ك ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لأ م˘ه˘تا˘م˘ها˘شسم ع˘فد˘ب

غلبم عفدب اشضيأ أوماق امك ،جد00052 ـب ةردقملأ

جد00081 ـب ردقملأ زاغلأ طغشض ضضفخم و دأدعلأ
ضصقنب ريخألأ يف ناكشسلأ  أاجافتيل ،لزنم لك نع
ىلع مهماغرإأ و زا˘غ˘ل˘نو˘شس ح˘لا˘شصم˘ب ةز˘ه˘جألأ هذ˘ه
قوقحب ةبلاطملأ نود و ضصأوخلأ دنع نم اهئانتقأ

،زاغلنوشس حلاشصمل اهعفد مت يتلأ طغشضلأ ضضفخم
هذه لثم دوجو نع تلؤواشستلأ نم ريثكلأ حرطي امم
ءأدوشسلأ قوشسلأ يف اهعيب و ضصأوخلأ دنع ةزهجألأ
ناكشسلأ ددرتي و ،زاغلنوشس حلاشصمب مدعنت نيح يف
نع راشسفتشسÓل حلاشصملأ تأذ ىلإأ رركتم لكششب
عرفب انلاشصتأ دنع اهمدع نم ةزهجألأ هذه رفوت
تأرم ةدع نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ةر˘ئأد˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘شس ح˘لا˘شصم
.در يأأ قلتن مل اننكل

ر نميأأ

نم هطوقسس دعب لهك ةافو
ةرامعل عبارلا قباطلا

ةملاقل صسيلوبويلهب
ضسمأأ راهن ةملاقل ضسيلو˘بو˘ي˘ل˘ه ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشس ز˘ت˘هأ
نزحلأ نم ريثكلأ تفلخ ةميلأأ ةثداح عقو ىلع لوألأ

يف تلثمت ةثداحلأ، ةقطنملأ ناكشس ىدل ىشسألأو
ىلإأ ىدأأ امم زاجنلأ ديق ةرامع نم لماع طوقشس
ةيامحلل ةيشسيئرلأ ةدحولأ اهل تلخدت ةثداحلأ ،هتافو

ضسأوحلب يحب د02و اشس80 ةعاشسلأ ىلع ةيندملأ
نم لماع طوقشس لجأل ،ضسيلوبويله ةيدلب ديعشس
ةافو فلخ ،زاجنإلأ روط يف ةرامعل عبأرلأ قباطلأ

فرط هلقن مت ناكملأ نيع يف ةنشس65 غلبي لهك
ىلإأ فاعشسإلأ ةرايشس ةطشسأوب ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
تحتف اهت˘ه˘ج ن˘م، ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلأ

.ثداحلأ يف اقيقحت ةشصتخملأ نمألأ حلاشصم
نيدلأزع.ل
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ن˘˘˘˘شسحأا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘مألأ ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يو

ىلع فورعم راطإأ ةنشس35 يقأزرلأ
اهيف ضسأأرت يتلأ ةدكيكشس ىوتشسم
دوشسلأ رجح عنشصم ةرأدإأ تأونشسل
فورعمو ،راششرشش نيعب تنمشسإÓل
نم ريث˘كلأ ر˘ي˘ي˘شست ه˘ي˘لو˘ت˘ب ا˘ي˘ن˘طو
تايلو ةدع يف تنمشسإلأ عناشصم
رو˘˘شس تن˘˘م˘˘شسإلأ ع˘˘ن˘˘شصم ا˘˘˘هر˘˘˘خآأ
تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت.ةر˘يو˘ب˘لا˘ب نلز˘غ˘˘لأ
لاشصتأ ةيحشضلأ يقلت ىلإأ ةيشضقلأ

هلزنم نم جرخف ضصاخششأأ ةثÓث نم
ةيرحبلأ ةهجأو˘لا˘ب ي˘بورا˘ك ة˘ما˘قإا˘ب
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ نا˘˘كو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
لقتشسيل ،هنكشسم جراخ ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
معطم وحن مه˘ع˘م ه˘جو˘تو ه˘ترا˘ي˘شس
ام ءاششعلأ ةبجو أولوانت نيأأ لاحربب
ةفرعم ىلع ناك ةيحشضلأ نأأ دكؤوي
تاعاشسب اهدعب ،ضصاخششألأ ءلؤوهب
ببشسب هيلع نئمطتل هتجوز تلشصتأ
لو˘م˘ح˘م˘لأ ه˘ف˘تا˘ه تد˘جو˘ف هر˘˘خأا˘˘ت
ةيحشضل˘ل ر˘ط˘ُشس د˘ق نا˘ك ذإأ ،Ó˘ف˘ق˘م
ثأدحأأو ةلي˘ل˘لأ كل˘ت ر˘خآأ و˘يرا˘ن˘ي˘شس
لو تلا˘˘ي˘˘خ ي˘˘ف ن˘˘كت م˘˘˘ل ىر˘˘˘خأأ
وذفنم ناك لهف . ةجوزلأ تاعقوت
ة˘ي˘ح˘شضلأ ع˘م نو˘ششقا˘ن˘ي ة˘م˘ير˘ج˘˘لأ
مهعواطي مل نيحو ةيريشصم ةيشضق
أو˘ما˘ق ه˘ن˘م ه˘نو˘ب˘ل˘ط˘ي ا˘م ذ˘˘ف˘˘ن˘˘ي وأأ

تافÓتخأ كانه تناك وأأ هتيفشصتب
هذ˘ه ى˘لإأ تدأأ ر˘ظ˘ن˘لأ تا˘ه˘˘جو ي˘˘ف
ة˘عا˘ششب˘ب تذ˘ف˘ن ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

يتلأ ءاششعلأ ةبجو د˘ع˘ب˘ف .ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م
مل يذلأ معطملا˘ب ة˘ع˘برألأ ا˘ه˘لوا˘ن˘ت
ءلدنلأ نم ل هيف ضصخشش يأأ ركذتي
أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘˘لأ ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لأ ن˘˘˘م لو
ل˘˘كشش ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لأ كل˘˘ت ن˘˘ير˘˘˘شضا˘˘˘ح
ة˘ق˘فر˘ب أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لأ ضصا˘˘خ˘˘ششألأ
م˘ي˘قر˘˘ت ر˘˘كذ˘˘ت د˘˘حأأ لو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلأ
كلت ءاششع˘لأ ة˘ب˘جو د˘ع˘ب˘ف ،ةرا˘ي˘شسلأ
يتلأ أدوكشسلأ هترايشس ةيحشضلأ كرت
ةنوكرم تناك اهنأأ نايع دوهشش لاق
مهترايشس هيلتاق عم بكرو، لاحربب
امف ةلوهجم ةه˘جو و˘ح˘ن أو˘ه˘جو˘تو
ف˘ن˘ت˘كي؟ة˘ل˘ي˘ل˘لأ كل˘˘ت ثد˘˘ح يذ˘˘لأ
لماك لشصف انه ،ضضومغلأ ةيشضقلأ

ع˘ط˘ت˘ق˘م ة˘شصق˘˘لأ ي˘˘ف ل˘˘شصف م˘˘هأأو
ةثج ىلع روثعلأ متي ىتح ،لوهجمو
أر˘ظ˘نو .ةد˘ي˘ق˘مو ة˘يرا˘ع ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م
هئافتخأ نع تغلبأأ دق هتلئاع نوكل
و ،اهيلع فرعتلل اهؤواعدتشسأ مت دقف
فرعتلأ ةيحشضلأ ةجوز تعاطتشسأ

رثأأ لÓخ نم ةديدشش ةبوعشصب اهيلع
ا˘ه˘ل ع˘شضخ د˘ق ة˘ي˘حأر˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
دعب ةميرجلأ تمت دق و ،ةيحشضلأ
قوط  يكيتشسÓب كلشسب هيدي دييقت

ى˘ت˘ح ق˘ن˘خو ة˘ي˘ح˘شضلأ ق˘ن˘˘ع لو˘˘ح
نأأ ةميرجلأ ملع يف نولوقي،توملأ

ن˘ع ر˘ي˘ث˘كلأ لو˘ق˘تو م˘ل˘كت˘ت ة˘ث˘ج˘لأ
ينطولأ كردلأ ة˘قر˘ف ن˘كلو ا˘ه˘ل˘تا˘ق
ةيل˘م˘ع ن˘ع ة˘لوؤو˘شسم˘لأ زوز˘ع ن˘ب˘ل
ا˘هد˘ه˘ج ىرا˘شصق تلذ˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
نود  ،ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ ى˘لإأ ل˘شصو˘ت˘ل˘˘ل

نم دأرفألأ تائم تعدتشسأو ،ىودج
ةقÓع مهل مهمظعمو مهيف هبتششملأ
تاقÓع وأأ ةيلئاع ءأوشس ةيحشضلاب
،ل˘˘م˘˘ع تا˘˘قÓ˘˘ع وأأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ
لك و أراجتو ني˘لوا˘ق˘م تعد˘ت˘شسا˘ف
ديعب نم وأأ بيرق نم ةقÓع هل نم
هطبرت وأأ تنمشسإلاب ةراجتلأ ملاعب

مل نكل ،دوشسلأ رجح عنشصمب ةقÓع
تامولعم يأأ نع تاقيقحتلأ رفشست
فرط يأأ طروت دكؤوي ام رهظي مل و
تهجوو ،قيقحتلل نيعدتشسملأ نم
تنمشسإلأ ايفام ىلإأ ماهتلأ عباشصأأ
ن˘م ه˘جأر˘خإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘كت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لأ
هرا˘ع˘شسأأ ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لأو ع˘˘نا˘˘شصم˘˘لأ

ثد˘ح يذ˘لأ ا˘م˘ف .ا˘ه˘ب ة˘برا˘شضم˘لأو
نأأو اميشسل ةليللأ كلت يف طبشضلاب

فرع˘ت نأأ ى˘ن˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ح˘شضلأ ة˘ل˘ئا˘ع
تل˘˘ششف أذا˘˘م˘˘ل ،ىر˘˘ج ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
يناجلأ فششك يف ةينمألأ حلاشصملأ

ن˘˘˘ع كي˘˘˘م˘˘˘شسلأ را˘˘˘ت˘˘˘شسلأ ة˘˘˘˘حأزإأو
،ز˘غ˘ل˘لأ ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لأ هذ˘˘ه تا˘˘شسبÓ˘˘م
نم نيرشصنع رفوت دق هنأأو ةشصاخ
ةع˘برألأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ حر˘شسم ر˘شصا˘ن˘ع
عدو˘ت˘شسم و˘ه ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ حر˘˘شسمو

ماشسقأأ نأأ ىلإأ راششي.لاقي امك اهرشس
،ناكملأ يه ةعبرألأ ةميرجلأ حرشسم
ه˘˘ي˘˘ف تع˘˘قو يذ˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م˘˘لأ و˘˘˘هو
يف لوهجملأ ءزجلأ وهو ةميرجلأ
رشصنع˘لأ ي˘ه و ة˘ي˘ح˘شضلأ.ا˘ن˘ت˘ي˘شضق
اهنم ذإأ ةميرجلأ حرشسم يف مهألأ
نم ل˘ئلد˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ جر˘خ˘ت˘شست
وأأ ةيع˘ي˘ب˘ط ةا˘فو˘لأ تنا˘ك أذإأ ا˘ه˘م˘هأأ

لÓ˘خ ن˘م ة˘˘يرا˘˘ح˘˘ت˘˘نأ وأأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج
ةأدأأو لتقلأ ةقيرطو ةثجلأ ةيعشضو
مث.ةيئانج ةافولأ تناك أذإأ ةميرجلأ
فرتقأ يذلأ ضصخششلأ وهو يناجلأ
هنأأ ةميرجلأ ءاملع لوقيو ةميرجلأ
ينعي امم ةلماك ةميرج كانه ضسيل
امإأ هيلع لدت أراثأأ كرتيشس يناجلأ نأأ
ةرششا˘ب˘م ر˘ي˘غ وأأ ةر˘ششا˘ب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

رشصنع مهأأ انه انيدل نحنو اميشسل
و.ةثجلأ يهو ةميرجلأ حرشسم نم
يوناث وهف عبأرلأ رشصنعلل ةبشسنلاب
ةميرجلأ حرشسم يف دجوي ام ابلاغو
هئانتقأ مدع ىلع يناجلأ نم اشصرح
ةأدأأ و˘هو ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح م˘˘هأأ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ه˘˘نأل
هذه لك عم نذإأ فيكف ، ةميرجلأ
تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح لأز˘˘ت ا˘˘م تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لأ

دعب ةلوهج˘م ة˘م˘ير˘ج˘لأ ل˘ي˘شصا˘ف˘تو
ةا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لأو تأو˘˘˘ن˘˘˘شس تشس ي˘˘˘شضم
متي م˘ل أذ˘ه ل˘ك ع˘م أذا˘م˘ل˘ف ؟ءا˘ق˘ل˘ط
هذ˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘شسبÓ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ششكلأ
؟ةيشضقلأ

نم برقلاب ةاقلم هتثج ىلع رثع هئافتخا نم مايأا دعبو .ىرخأا ةرم دعي مل4102 ةنسس نم ربمتبسس42ـلا ةليل هلزنم نم جرخ نأا ذنم
 .ةعرسسلا هجو ىلع ناكملا نيع ىلإا لقتنا يذلا ينطولا كردلاب اهرثإا ىلع لسصتا عار لبق نم ةبازعب ةمطاف فاك يف ئطاسشلا
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ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شس

قئأرحل تÓخدت ةثÓث ،ةنتاب ةيلول

يف تدأأ ،ةقرفتم نكامأأ يف تبشش

قورحب ةا˘ت˘ف ة˘با˘شصإأ ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م

0053 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي ل ا˘˘˘م قو˘˘˘ف˘˘˘نو

نكشسم ذاقنإأ ىلإأ ةفاشضإلاب ،ضصوشص

،ق˘ير˘ح˘ل ر˘خآلأ و˘ه ضضر˘˘ع˘˘ت يدر˘˘ف

ةد˘˘حو˘˘لأ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تل˘˘خد˘˘ت ثي˘˘˘ح

ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ضسوا˘ق˘ن ةر˘ئأد˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ

يف بشش قيرح دامخإأ لجأل ةيندملأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘قأو يدر˘ف ي˘ن˘كشس لز˘ن˘م

قاحلإأ ىلإأ قيرحلأ ىدأأ ثيح ،رقموب

مل اميف ،نكشسملأ تايوتحمب رأرشضأأ

اهتهج نم ،ةيرششب رأرشضأأ يأأ لجشست

ضسأأر ةرئأدل ةيوناثلأ ةدحولأ رشصانع

دامخإأ لجأأ نم تلخدت دقف نويعلأ
ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب تي˘ب ي˘˘ف بشش ق˘˘ير˘˘ح
كلذو ن˘جأود˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘˘ل ضصشصخ˘˘م
ةيدلبل ةعباتلأ دأرشش دلوأأ ةقطنمب
قوفن ىلإأ قيرحلأ ىدأأ ثيح ،ناشسمل

تقو ي˘˘ف ضصو˘˘شص0053 يلأوح

4 ذاقنإأ نم حلاشصملأ هيف تنكمت
ل˘خد˘ت˘لأ لا˘ح ن˘يأأ ،ةروا˘ج˘م بئأر˘˘م
ع˘شضو˘لأ ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ ي˘ف ع˘˘ير˘˘شسلأ

ىلإأ نأرينلأ ةنشسلأأ دأدتمأ بينجتو
ل˘ج˘شس ثلا˘ث ق˘ير˘ح ي˘˘فو ،رأو˘˘ج˘˘لأ
،ةنتاب ةيلول ةعباتلأ رذعملأ ةيدلبب
ةاتف ةباشصإأ حلاشصملأ تأذ تلجشس

يف قورحب ةنشس71 رمعلأ نم غلبت
ا˘م˘ي˘ف م˘شسج˘لأ ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘ح˘˘نأأ

02 رمعلأ نم غلبت ىرخأأ تشضرعت
ءأرج كلذو ،ةمدشص ةلاح ىلإأ ةنشس

را˘ج˘ف˘نا˘ب عو˘ب˘˘ت˘˘م زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل بر˘˘شست
يحب نئاكلأ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ا˘م˘ه˘ن˘كشسم˘ب

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘م˘ها˘شست ن˘˘كشسم012
نيتيحشضلأ فاعشسإأ مت ثيح ،رذعملأ
لخدتلأ قرف فرط نم ناكملأ نيعب
ىلإأ امهليوحت لب˘ق رذ˘ع˘م˘لأ ةد˘حو˘ل

يذلأ تقولأ يف أذه ،ةنيدملأ ةدايع
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ با˘ب˘شسألأ ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ثدا˘ح˘ل˘ل

حلاشصم ددجتو ،ةشصتخملأ تاهجلأ
نينطأوملل اهءأدن ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
رذ˘ح˘لأو ة˘ط˘ي˘ح˘لأ ي˘خو˘ت ةرور˘شضب
يتلأ زاغلأ رطاخمب قلعت ام اميشس
تلاح ةنتاب ة˘يلو˘ب ا˘ي˘مو˘ي ل˘ج˘شست
لتاقلأ ءأرج تا˘ي˘فو ى˘ت˘حو قا˘ن˘ت˘خأ
م˘شسا˘ح˘لأ ي˘عو˘لأ ى˘ق˘ب˘ي˘ل تما˘˘شصلأ
ي˘ت˘لأ ثدأو˘ح˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م بن˘ج˘ت˘˘ل
.اعورم اهنم ضضعبلأ نوكي

ةنتابب دحاو موي يف قئارح ةثÓث ليجسست مت اميف

صصوسص0053 يلاوح قوفنو قورحب ةاتف ةباسصإا

ةبانع ةنيدم طسسو تارامع نم هايم تاخسضم ةقرسس
ققششلأ نم ددع هايم تاخشضم ةقرشس ،ةريخألأ مايألأ لÓخ ،تدهشش ةبانع ةنيدم طشسو تأرامعلأ نم ددع نأأ ةقباطتم رداشصم تفششك
تلاحلأ هذه نأأ ،اهتأذ رداشصملأ تحشضوأأ ثيح ،ةريخألأ هذه ناكشس طشسو ضضاعتملأ نم ةريبك ةلاح راثأأ يذلأ رمألأ وهو ةينكشسلأ
نم ددع عم انلشصأوت لÓخ نمو ““رداقلأ دبع ريمألأ»و ““نيشسح ةلشسع““ يعراشش ىوتشسم ىلع ضصوشصخلأ هجو ىلع تلجشس
أوبلاط ثيح ،ةريخألأ ةرتفلأ يف ةرهاظلأ ةدوعب أوؤوجافت نأأ ريغ ،تأونشس ذنم ثدحي مل تاقرشسلأ نم عونلأ أذه نأأ انل أودكأأ اياحشضلأ

امك ،تاقرشسلأ هذه لثم ذيفنتل أدعاشسم ضسمأدلأ مÓظلأ حبشصأأ نأأ دعب ،ةنيدملأ طشسو يف ةيمومعلأ ةرانإلأ زيزعتب ةيدلبلأ حلاشصم
 يناه ديحو.Óيل ةنيدملأ طشسو يف ينمألأ دجأوتلأ زيزعتب أوبلاط
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ي˘ف ة˘فد˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ن˘˘عو
ريغ لازي ام رمأ’ا نإاف ،ىلوأ’ا ةلحرملا

نم تاميلعت يأا ردشصت مل ذإا حشضاو
نأا دكأا ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ة˘لوؤو˘شسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
حيقلتلا طاقن ىلع ةيبطلا قرفلا عيزوت
هر˘ق˘ت ا˘م˘ل ع˘شضخ˘ي˘شس ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كششب
مقاوطلا نأا افيشضم ،ةيشصولا ةرازولا
لك كلتمت ةنيط˘ن˘شسق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا
دشض ميع˘ط˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح حا˘ج˘نإ’ ةر˘ب˘خ˘لا

ن˘ع ع˘شضو˘لا فÓ˘ت˘خا م˘˘غر ،ا˘˘نورو˘˘ك
دشض ماع لك يف مظنت يتلا تÓمحلا
ةيعشضولا ناف ريكذتلل ،ىرخأا صضارمأا
رمتشسم نشسحت يف ةنيطنشسقب ةيئابولا

عجارت لجشس ذإا ،ةريخأ’ا عيباشسأ’ا ةليط
،ةيمويلا تاباشصإ’ا ددع يف صسوشسحم

ربع ةرشسأ’ا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب08 نأا ام˘ك

هنكل ،ةرغاشش ،عبرأ’ا ديفوك حلاشصم
تائيهلا و ةيعامتج’ا تائفلا لك اعد
يعامتج’ا دعابتلا ريبادت مارتحا ىلإا

تف˘˘لو ،ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘ششÓ˘˘˘ت ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘م˘ع نأا ى˘لإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ي˘˘ف م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘شس

ح˘لا˘شصم ن˘ع Ó˘شضف جÓ˘ع˘لا تا˘عا˘قو
ا˘ه˘ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘شست˘شس ا˘م˘ك ،ل˘م˘˘ع˘˘لا بط
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل كلذو تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ىلإا راششأا هنكل ،انوروك صسوريف ىودع
نيفظوملا ةدئاف˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا

تاشسشسؤوملا كلت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لاو
اهتمرب ةيلمعلا نأا ادكؤوم ،اهلخادب طقف
يفو ،مراشص يحشص لوكوتربل عشضخت
ةيروهمجلا صسيئرلا هجو قايشسلا صسفن

عورششلاب هتموكح ،نوبت ديجملا دبع
انوروك صسوريف دشض حيقلتلا ةلمح يف
يف نوبت حشضوأاو ،لبقملا يرفيف يف
صسي˘ئر ر˘مأا ه˘نأا ،ر˘ت˘يو˘ت ر˘ب˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت
صسأار˘ت˘ب ،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ءارزو˘˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م يرو˘ف عا˘م˘ت˘جا
حيقلتلا ةيادب هنمو ةيعشضولا ةعباتمل

بعرلا راثأا يذلا لتاقلا صسوريفلا دشض

.ةرومعملاب

لبقملا رهسشلا اهميظنت عمزملا انوروك ءابو دسض ةلمحلا راطإا يف

ميعطتلا تÓمح ةرضشابمل ايبط اقيرف641 سصضصخت ةنيطنضسقب ةحضصلا ةيريدم
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لوأ’ا يثÓثلا ةياهن لبق» عرششيشس

صسارهأا قوشس ةي’وب «1202 ماعلا نم

لكايهو تآاششنم ةدع زاجنإا لاغششأا يف

ديشسجتب حمشسيشس ا˘م «ة˘ما˘ه» ة˘ي˘ح˘شص

ةي’ولا هذهب ةنزاوتم ةيحشص ةطراخ

ةزقزوب صسانول يلاولا  هب دافأا امبشسح

ر˘مأ’ا نأا˘˘ب لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو .

اهنع ديمجتلا عفر مت عيراششمب قلعتي

ةنيدمب اريرشس021 ىفششتشسم صصختو

ا˘ح˘ل˘م ا˘ب˘ل˘ط˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا صشورواد˘˘م

06 ى˘ف˘ششت˘شسمو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كشسل

نوكيشس يذلا ةدادح˘ل ة˘ن˘يد˘م˘ب ار˘ير˘شس

يدودحلا طيرششلا تايد˘ل˘ب˘ل ا˘شسف˘ن˘ت˘م

اريرشس021ـب ى˘ف˘ششت˘شسم ن˘ع Ó˘شضف

ةدع ىلإا فا˘شضي˘شس ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب

هذه لثمتت ةدو˘جو˘م ة˘ي˘ح˘شص تآا˘ششن˘م

ى˘ف˘ششت˘شسم ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

مياظعل مأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا صضار˘مأ’ا

021ـب ى˘ف˘ششت˘شسمو ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج˘˘ب
ا˘شضيو˘ع˘ت ة˘تارد˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ار˘˘ير˘˘شس
’ ح˘ب˘شصأا يذ˘لا م˘يد˘ق˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
بشسح ةيئافششتشس’ا ريياعملا بيجتشسي
ة˘ن˘يد˘م نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم ةز˘قزو˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
ربكأا يناث ربتعت يتلا كلذك ةتاردشس
نمشض تدافتشسا ةي’ولاب ناكشس عمجت
حا˘˘ن˘˘ج زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا صسف˘˘ن
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘˘ل
ى˘ل˘كلا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل ز˘كر˘مو ة˘ي˘حار˘˘ج˘˘لا
يف ناوعأاو تاراطإا ريفوت نامشضلو.
نم ةي’ولا تدافتشسا يبطلا هبشش كلشس
هبشش نيوكتلل ةشسردم زاجنإ’ عورششم
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا صسي˘ئر ح˘شضوأا ا˘م˘˘ك ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ىلإا يلاولا راششأاو .ةيلحملا ةيذيفنتلا
ةشسارد عيراششملا هذه ليجشست مت هنأا

لبق» اهلاغششأا قلطنتل ازاجنإاو ةعباتمو
اهل صصشصخ ثيح «لبقملا صسرام ةياهن

رايلم08 ةميقب «ربتعم» يلام فÓغ
يف «ابيرق» عرششيشس هنأاب افيشضم ج.د
يف عورششلل ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا عيمج

مت ه˘نأا˘ب ح˘شضوأاو .ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘هد˘ي˘شسج˘ت
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريد˘م ف˘ي˘ل˘كت
يتلا عيرا˘ششم˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نإا ةر˘ششا˘ب˘م˘ل
ة˘ح˘شصب «ل˘شضفأا» ل˘ف˘كت˘˘ب ح˘˘م˘˘شست˘˘شس
ىلإا لقنتلا قاششم مهبنجتو نينطاوملا

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘با˘ن˘ع ن˘م ل˘˘ك تا˘˘ي’و
امك .جÓعلا يقلتل ةمشصاعلا رئازجلاو

1202 جمانرب مشسرب ةي’ولا تدافتشسا
زيهجتو ةنايشص صصخت ىرخأا تايلمعب

تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘ع˘لا د˘يد˘ع
ىرخأا تاي˘ل˘م˘عو ة˘ي˘ح˘شصلا ز˘كار˘م˘لاو
ةرششتنملا جÓعلا تاعاق ةدع ةنايشصل

ةي’و˘لا هذ˘ه˘ل62ـلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ب˘ع
ن˘م ة˘ي’و˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب

ةي’ولا تلشصحت امي˘ف ر˘ي˘نا˘كشس زا˘ه˘ج
مÓتشس’ ةيئدبملا ةقفاوملا ىلع ارخؤوم
ديشسجت نأاشش نمو. يناث ريناكشس زاهج
ة˘ي˘ح˘شصلا ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ن˘م نو˘كي نأا «ة˘حو˘م˘ط˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا»

حتفب حمشست ي˘ت˘لا تار˘ششؤو˘م˘لا ن˘م˘شض
ليجشست ةمث نمو ةي’ولاب بطلل ةيلك

ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ز˘كر˘م زا˘˘ج˘˘نإ’ عور˘˘ششم

ةراششإ’ا تمت امك ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ي˘ع˘ما˘ج

يف عورششلا نأاب يلاولا حشضوأاو .هيلإا

نم اريثك يتلا عيراششملا هذه ديشسجت

يف جردني ةي’ولا هذه ناكشس اهرظتنا

ز˘ج˘ع˘لا كراد˘ت˘ل ة˘لود˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا

يحشصلا لفكتلا لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لا

ةيحشص تامدخ ميد˘ق˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب

ةيحشص ةيطغت نيشسحت نامشضو لشضفأا

ةدو˘ج تاذ ة˘ي˘ح˘شص تا˘مد˘خ م˘يد˘˘ق˘˘تو

لثمتت ةراششإÓل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘نو

ر˘ب˘ع ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا تار˘˘ششؤو˘˘م

د˘˘حاو ر˘˘ير˘˘شس ي˘˘ف ا˘˘˘شسا˘˘˘شسأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

دحاو ىفششت˘شسمو ا˘ن˘كا˘شس389 ل˘˘كل

ةددعتم ةدايعو نكاشس000081 لكل

ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حاو تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةبشسن لشصت اميف نكاشس43412 لكل

جÓعلا تاعاق لاجم يف اهب ةيطغتلا

ةد˘˘˘˘˘˘˘حاو جÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا

.نكاشس0007 لكل

 سشوروادمب اريرسس021 ىفسشتسسم اهزربأا

سسارها قوضسب   ةماه ةيحضص لكايه ةدع زاجنإا  يف ابيرق عورضشلا

¯´/eƒS°≈
ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك

يبعششلا صسلحملا ةرودب هشضرع لÓخ
ةريخأ’ا ةرودلا لÓخ ةدقعنملا يئ’ولا
جر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسل˘˘˘ل
ر˘˘ي˘˘ششب˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج نأا ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ا˘ظو˘ح˘ل˘م ارو˘ط˘ت تفر˘ع ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا
ىوتشسم ىلع ةديدع تاشصشصخت حتفب

بلاط00202 نأا امك ةثÓثلا راوطأ’ا

بلاط0004 مهنم مهتشسارد نولوازي
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك د˘˘يد˘˘ج ل˘˘ج˘˘شسم
ريخشستل ةدهاج ىرخأ’ا يه ةيعماجلا

(0057 ) ةقاطب ءاويإÓل اهتايناكما لك
عيمجلل عشستت معاطم ةشسمخو ريرشس
ناب رير˘ق˘ت˘لا فا˘شضأا ا˘م˘ك ل˘ق˘ن˘لا اذ˘كو
ةرتف يف اربتعم اطوشش تعطق ةعماجلا

ع˘ب˘شس ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ا˘هر˘فو˘ت ب ةز˘ي˘˘جو
ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك اهنم تايلك
ةايحلا مولعو ةيعيبطلا مولعلا ةيلكو
تايشضاير˘لا ة˘ي˘ل˘كو نو˘كلاو صضرأ’او
بادآ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك اذ˘˘كو ي˘˘لأ’ا مÓ˘˘عإ’او
ةيعامت˘ج’ا مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘كو تا˘غ˘ل˘لاو
مولعلاو قو˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘كو ة˘ي˘نا˘شسنإ’او
˘مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ك ار˘˘ي˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
رييشستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداشصتق’ا

ةنشسلل تاشصشصخت ريرقتلا فششك امك
مول˘ع˘لا عر˘ف دا˘م˘ت˘عا م˘ت ن˘يأا ة˘يرا˘ج˘لا

صسنا˘شسي˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ن˘شسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا
ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا تا˘˘غ˘˘ل ر˘˘ت˘˘شسا˘˘م صصشصخ˘˘تو
رتشسام ىلإا ةفاشضإا ةيزيلجنا صصشصخت
ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه صصشصخ˘ت ي˘ن˘˘ه˘˘م
را˘طإا ي˘ف ي˘بروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب

رتشسام اريخأاوSUMSARF جمانرب
داو˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه صصشصخ˘ت ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا

نعو ةيكيناكيملا ةشسدنهلا عرف نمشض
مت دقف ةيجوغاديب˘لا تا˘طا˘ششن˘لا ر˘ي˘شس
لوكوتوربلا تايشضتقم قفو اهفييكت
ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف د˘ع˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
ةنشسلا ماتتخا م امك انوروك صسوريف
ل˘ف˘كت˘لا اذ˘كو ة˘مر˘شصن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م’ا
ليجشست مت امك ددجلا ةبلطلا ليجشستب
ة˘لوز˘م˘ل صسنا˘شسي˘ل ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘ك ا˘˘شضيأا
ريرق˘ت˘لا ر˘ت˘شسا˘م˘لا رو˘ط ي˘ف ة˘شسارد˘لا
تل˘شصح˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا˘ب ف˘ششك ا˘شضيأا

عيرا˘ششم زا˘ج˘نإ’ تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ى˘ل˘ع
ا˘م˘ك تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ءا˘ن˘˘ت˘˘ق’ ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
هرد˘˘ق ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘ع ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسا

0002 زيهجتل جد00.000.000.08
ةداملا مولع دهعم) يجو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م
تقؤوملا حنملا نع نÓعإ’ا مت ثيح(
لبق نم تاقفشصلا ىلع ريششأاتلا اذكو
راظتنا يف ةيمومعلا تاقفشصلا ةنجل
تدافتشسا امك يلاملا بقارملا ةريششأات

00.000.220.6 هردق رخا فÓغ نم

يلأ’ا مÓعإ’ا تازيهجتل صصشصخم جد
تحت ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ع˘يرا˘ششم ن˘عو

05 نع ريرقتلا فششكUFRP مشسا
ا˘م˘ك ة˘غ˘ي˘˘شصلا هذ˘˘ه˘˘ب ثح˘˘ب عور˘˘ششم
تا˘شساردو ثا˘ح˘بأا ة˘ل˘ج˘م ن˘ع ف˘˘ششك
ة˘يرود ر˘ير˘ق˘ت˘لا بشسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ر˘ب˘خ˘م ن˘ع ةردا˘شص ة˘يو˘ن˘شس ة˘م˘كح˘˘م
ةيفيرلا ةيمنتلا يف ثوحبو تاشسارد
ن˘˘ع ةردا˘˘شص تÓ˘˘ج˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا
ةعماجلا نأا ريرقتلا فاشضأا امك تايلكل
نم يجراخلا اهطيحم ى˘ل˘ع ة˘ح˘ت˘ف˘ن˘م
فلتخم عم نواعت تايقافتا ماربا لÓخ
لدابتلا فدهب تاشسشسؤوم˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
فاشضأا امك نيوكتلا نامشضو يفرعملا
لجا نم نيوكتلل ةلهؤوم ةعماجلا نأا
هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

ي˘ف ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
، ةيجولويبلا مولعلا اهنم تاشصشصخت
ءايمي˘كلاو ، ءا˘يز˘ي˘ف˘لا، كي˘نور˘ت˘كي˘ل’ا

مولعلاو عامتج’ا ملعو تايشضايرلاو
مولعو ةيراجلا مو˘ل˘ع˘لاو ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ليهأاتلا دامتعا ةفاشضإا مت مك رييشستلا
مÓعإ’او ةحÓفلا مولعلا تاشصشصختل
ليهأات مت نيا ةيبدأ’ا تاشساردلاو يلأ’ا

مهنم0202 ةنشس رشضاحم ذاتشسأا73

ذنم ةليشصحلا عفترتل ةعماجلا نم32

ذاتشسأا321 برا˘ق˘ي ا˘م ى˘لإا8102

ةعماج نم26 مهنم لهؤوم رشضاحم

ةعماجلا قافأا نعو يميهاربإ’ا ريششبلا

اه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ثد˘ح˘ت

رارغ ىلع روطت ثادحأا ىلإا نوعشسي

تا˘شصشصخ˘ت˘لا ح˘ت˘ف ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا

ثحبلا هيجوتو ريوطت اذكو  ةيميلعت

ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا مد˘خ˘ي ا˘م ق˘فو ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةعماجلا حتف ىلع صصرحلا عم رئازجلا

لا˘شصت’ا لÓ˘خ ن˘م ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

يف عمتجملا تاشسشسؤوم عم قيشسنتلاو

ة˘شسا˘ئر˘ل د˘يد˘ج ر˘ق˘م زا˘ج˘نإاو ناد˘ي˘م˘لا

دعقم0008 زا˘˘ج˘˘نإاو ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

قو˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ك ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب

ة˘شسد˘ن˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘لاو

ةيحÓفلا مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘كو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

نيفلأاب صصشصخت لك ديفتشسيشس ثيح

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا د˘ع˘ق˘م (0002)

بطقلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط زا˘ج˘نإاو

رارغ ىلع قفارم زاجنا اذكو يناثلا

ة˘يز˘كر˘م ق˘ح’و نز˘مو يز˘كر˘م يدا˘ن

ه˘ق˘فار˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ير بع˘˘ل˘˘مو

ةيعماج ةماقإا زاجنإاو ةيبيرجت ةعرزمو

008 يزكر˘م ع˘ط˘مو ر˘ير˘شس0004

تايئاملا ةيبرتل عورششم زاجنإاو دعقم

يرحبلا ديشصلا ةيريدم عم قيشسنتلاب

.تايئاملا ةيبرتو

يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا ريرقت بسسح

 ديدج بلاط0004 لبقتضست جيريرعوب جرب ةعماج

تمت يتلاو91-ديفوك انوروك ءابو دسض ميعطتلا ةلمح ةرسشابمل اسصتخم ايبط اقيرف ريخسست ىلع ةنيطنسسق ةي’وب ةحسصلا ةيريدم تماق
. ةي’ولا ميلقإا ريع حيقلت ةطقن311 ىلع نيعزوم اقيرف641 ةيبطلا قرفلا ددع غلب دقو ،لبقملا رهسشلا علطم اهتجمرب

فيطسسب ةملعلا

اهدهضشي ةيهانتم ’ ريباوط و ريبك طغضض
نيدموب يراوهلا يح ديرب بتكم

يف ةملعلا ةيدلبب نيدموب يراوه يحي ديربلا بتكم دهششي
نينطاوملا نم ةيهانتم ’ ريباوط ايموي اريبك اطغشض فيطشس
عوبشس’ا مايا لك لÓخ ،ماعلا قفرملا اذه ةمدخ يف نيبغارلا

طغشضلا اذه بابشسأا دوعت و .لمعلا ةرتف نم ةعاشس رخأا ىلإا و
هعقومل بتكملا اذه ىلإا نينطاوملل ريبكلا دفاوتلا ببشسب
ةفاثك ربكأا زكترت نيأا ةنيدملل ةيبرغلا ةهجلاب يجيتارتشسإ’ا
قيرطلا لوحم ىلا يدؤوملا قيرط ىلع هعوقو و ،ةيناكشس
ىلإا تاهجلا لك نم ةيندملا ىلإا نومداقلا دفاوت نيأا رايشسلا

نم هبرق ىلإا ةفاشضإ’اب ،هتامدخ ىلع لوشصحلل بتكملا اذه
ناكشسلا دفاوت نم داز ام وه و نيرفاشسملا لقنلل ةيربلا ةطحم
لÓغتشسا وه ظاظتك’ا اذه ةدح نم داز ام و ،بتكملا ىلع
ديلا صصقن ببشسب بتكملاب ةشسمخ لشصأا نم كيبابشش ةثÓث

مدع ببشسب Óماع21 نيب نم لامع5 لمعب ثيح ةلماعلا
يذلا رمأ’ا ،دعاقتلا ىلع اوليحأا نيذلا نيفظوملا صضيوعت
تامدخ ةيبلتل كابششلا يف لمعلا ىلع بتكملاب ةيششتفم مغرأا
ميظنتل نمأا ناوعأا ىلإا كلذك بتكملا رقتفي امك ،نطاوملا
مغر و ،نيفظوملا و نئابزلا ةحار و نمأا ىلع رهشسلا و لمعلا

نئابزلا فوقو و ريباوطلا هذه بنجتل راظتن’ا طخ عشضو
ةمدخلا لخدت مل ةيلمعلا نأا ’ا كابششلا ىلإا لوشصولل تاعاشسل
،مهراودأا ىلع نئابزلا نيب تاششوانم يف ببشستي داز امم دعب

005 نم رثكأا ايموي لجشسي هنإاف ةلمعلل يلأ’ا عزوملا امأا
و ،لمعلا تارتف لÓخ ةقيقد لكل نطاوم لدعمب يأا ةيلمع
ةيبرغلا ةهجلاب ديربلل يناث بتكم زاجنإ’ ةيشضرأا رايتخا مغر
بيرقت و بتكملا اذه ىلع طغشضلا نم ليلقتلل ةنيدملل

ن’ ،دعب زجني مل هنكل ةيمهاشستلا تانكشسلا ىلإا هتامدخ

3 مشسقلاب بتكملا اذهل اهرايتخا مت يتلا ةيشضر’ا ةعطقلا

797 ةحاشسم ىلع عبرتت يتلا و635 مقر ةيكلم ةعومجم

تانكشسلا ي˘ح˘ب2 يشضارأ’ا ل˘غ˘شش ط˘ط˘خ˘م˘ب ع˘بر˘م ر˘ت˘م
عورششم ىلإا اهليوحت مت ،ةيبرغلا ةهجلاب ةملعلاب ةيمهاشستلا
و ةمأ’ا صسلجمب قباشسلا بئانلا نبا هنم دافتشسا يرامثتشسا
.ذ صش» ةكرشش دقع بجومب هبراقأا دحأا و ديتعلا بزحلاب راطإا
يف يئ’و رارق بجومب اذه و «ليشصأا ايام » ةامشسملا «م .م

و6102/40/82 خيراتب8503 مقر لمحي رامثتشس’ا راطإا

زاجنإ’ جد0053834 غلبمب6102/654 مقر يردإا دقع
بتكم زاجنإ’ ةشصشصخم تناك ةيشضرأا يه و ،تامدخ زكرم
نم ناكشسلا مرح امم ،ةيشضرأا رايتخا رشضحم بجومب ديرب

لو’ا بتكملاب ةيهانتم ’ ريباوطلا رارمتشسا و ،ديربلا تامدخ

GCjªø Q.نيدموب يراوه يحب

ةيدام رئاـسسخ فلـخ امــيف / ةبانع

 ببضستي لزنم لخاد قيرح
راجحلاب زوجع قانتخا يف

رمعلا نم صسداشسلا دقعلا يف زوجع صسمأا حابشص تبيشصأا
لابقتشسا ةفرغ يف بشش قيرح ببشسب صسفنتلا يف ةبوعشصب
،راجحلا ةيدلبب حلاشص يوطع يحب نيقباط نم نوكتم لزنم
نيذلا ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتشسا امم
ةيامحلا حلاشصم تفششك ثيح .ناكملا نيع يف اهوفعشسأا
يف صسمأا لوأا ةليل اوقلت اهناوعأا نأا «ةعاشس رخآا«ـل ةيندملا

بوبشش هدافم ءادن قئاقد عشضب ’إا احابشص ةثلاثلا ةعاشسلا دودح
حلاشص يوطع يح˘ب ن˘ي˘ق˘با˘ط ن˘م نو˘كت˘م لز˘ن˘م ي˘ف ق˘ير˘ح
دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع راجحلا ةيدلبب
ةفرغ تايوتحم مهتلإا قيرحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا
يقاب ىلإا راششتن’ا نم هعنمو ةرششابم هدامخإا متيل ،لابقتشس’ا

اهل رمعلا نم ةنشس46 يف زوجع ودجو دقو اذه، لزنملا
نم ةربتعم ةيمك اه˘قا˘ششن˘ت˘شسا بب˘شسب صسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص
ىلإا اهلقنو ناكملا نيع يف اهفاعشسإا ىعدتشسا امم ،ناخدلا
ببشس ىقبيو اذه ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتشس’ا

.رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا لوهجم قيرحلا بوبشش

LªÉ∫/Ω

 ةبانع

عيبل يراجت لحم ىلع وطضسلا
ينوبلاب فتاوهلا

ينوبلا ةيدلب زكرم نأا «ةعاشس رخآا» ـل قوثوم ردشصم فششك
ىلع وطشس ةيلمع ،ءاثÓثلا ىلإا نينث’ا ةليل دهشش ةبانع ةي’وب
ردشصملا تحشضوأا ثيح ،ةلاقنلا فتاوهلا عيبل يراجت لحم
يف رجاتلا هكرت لاملا نم غلبمو ةلاقن فتاوه اوقرشس ةانجلا نأا

«4591 ربمفو˘ن1» عراشش ىوتشسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا ه˘ل˘ح˘م
تحتف دقو اذه ،ينوبلا ةيدلب رقم نع ديعب ريغ يشسيئرلا

كف فدهب ةيشضقلا يف اقيقحت ينوبلا ةرئاد نمأا حلاشصم
ديدحت متي مل نيذلا ةانجلا ىلإا لوشصولاو ةيشضقلا طويخ

.رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا مهتيوه

hM«ó gÉf»
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يميرب»ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو نا˘كو
شسمأا لوأا فر˘˘ششأا د˘˘ق «ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج
مÓعإ’ا ةيلخ روششنم بشسح نينثإ’ا

تاهجلا عم ةي’ولا يلاول لاشصتإ’او
ةيمييقت ل˘م˘ع ة˘شسل˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل ءا˘غ˘شصإ’ا ة˘ي˘ل˘خ ءادأ’
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ع˘ي˘م˘ج رو˘شضح˘ب
راطإا يف كلذ و ةي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا
ةيرامثتشسإ’ا عيراششملا فلتخم ثعب
يتلا و لكاششملا شضعب فرعت يتلا
لولح داجيإا ىلع ةي’ولا يلاو فكعي
نيرمثتشسملل عامتشسإ’ا لÓخ نم اهل
ءا˘غ˘شصإ’ا ة˘ي˘ل˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘شصب

ةنشس لÓخ ةنج˘ل˘لا ل˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ي˘شصح˘ك

مت دقف ردشصملا تاذ بشسحو0202

اعورششم08 ن˘ع ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘˘فر

عيراششم901 عومجم نم ايرامثتشسإا

علطم لÓخ هنإاف ملعللو .اهتشسارد مت

يشسارد موي د˘ق˘ع ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ف˘ئا˘شصلا

يعانشصلا رامثتشسإ’ا ةيعشضو ةشساردل

ةي’وب شصا˘خ˘لا ه˘ن˘م ي˘حا˘ي˘شسلا اذ˘كو
ءاقللا عوشضوم ريخأ’ا ناك ثيح ةبانع

نيرمثتشسملاب «يم˘ير˘ب»عم˘ج يذ˘لا

ءاغشصإ’ا مت نيأا ةي’ولا رقمب شصاوخلا

لولحلا داجيإا ةلواحم و مهت’اغششنإ’

اهنيح تفقو يت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل

يف مهعيراششم لامكتشسإا نود ازجاح

رهشش هنإاف ةراششإÓل .يحايشسلا عاطقلا

ر˘ق˘م˘ب ي˘لاو˘لا ما˘ق ي˘شضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘˘كأا

ءا˘غ˘شصإ’ا ة˘ي˘ل˘خ بي˘˘شصن˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا

اذهو عيراششملا يلماحو نيرمثتشسملل

ءاشضعأا ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءارد˘م˘لا رو˘شضح˘ب

ت’ا˘˘غ˘˘ششنإ’ عا˘˘م˘˘ت˘˘شسإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا

م˘ه˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘م د˘˘شصق ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

يتلا تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘لذ˘تو م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو

ةبشسانملاب يلاولا دكأا ثيح مههجاوت

قفارم ةيلخلا نأا شصوشصخلا اذه يف

ةيرامث˘ت˘شسإ’ا ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل م˘عادو م˘ئاد

مهراكفأ’ عيراششملا يلماح ديشسجتو

تاميظنتلاو رطأ’ا هيلع شصنت ام قفو

.لوعفملا ةيراشسلا ةينوناقلا

ةيلولا يلاو فارسشإاب ةيمييقت ةسسلج لÓخ اهنع فسشك

ايرامثتسسإا اعورسشم08 ليقارع «ةلحلح» نم نكمتت ءاغسصإلا ةيلخ
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ربع لقنلا لئاشسو نم ديدعلا دهششت

يف ،ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘شضو˘فو ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا ةر˘˘ي˘˘خ’ا ة˘˘نوآ’ا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘˘مرا˘˘˘ع
ا˘ه˘با˘ح˘شصأا بر˘شض ي˘ت˘لا ،ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
نم دحلل ةذختملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا
شضر˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا
ى˘ندأا˘ب نو˘مز˘ت˘˘ل˘˘ي ’ ثي˘˘ح،ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا
بايغ لظ يف ،اهب لومعملا طورششلا
يتلا،لقنلا طوطخل ةمراشصلا ةباقرلا
،شسيياق˘م˘لا ل˘كب ة˘ثرا˘ك ى˘لإا تلو˘ح˘ت
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ما˘ت˘لا ماد˘ع˘ن’ا بب˘˘شسب
ي˘كت˘ششي قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف.ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
لقنلا تÓفاح يلمعتشسم نم ديدعلا

نيب طبارلا طخلا ةشصاخ ،يمومعلا

ن˘م ، را˘م˘ع يد˘ي˘شس - را˘م˘ع قوزر˘˘م

،نيلقانلا لبق نم ةبكترملا تازواجتلا

يئاقولا لوكوتوربلا نوريعي ’ ثيح

يدشسجلا دعابتلل دوجو Óف ،مامتها يأا

نود اهؤولم متي يتلا تÓفاحلا لخاد

لاقتنا رطاخم ،را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأ’ا

شضبا˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كي ’ ذإا ،ىود˘˘˘ع˘˘˘لا

لب ،ةلفاحلا يف ةدجاوتملا نكامأ’اب

،نيشسلاج˘لا ن˘م ر˘ث˘كأا ن˘ي˘ف˘قاو˘لا د˘ج˘ت

وأا ةباقرلا بايغ نم هدكأات دنع ةشصاخ

امك .ةبوقعلل هشضرعي دق ينمأا زجاح

،دوجوم ريغ حبشصأا ةمامكلا ءادترا نأا

ير˘˘شضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘قأ’ا ’إا

اهعشضي ام ةداعو ،شصاخلاو يمومعلا

ز˘جا˘˘ح ن˘˘م ه˘˘بار˘˘ت˘˘قا د˘˘ن˘˘ع شضبا˘˘ق˘˘لا

ي˘كلا˘م ما˘ي˘ق مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن،ي˘ن˘˘مأا

يلاقتربلا طيرششلا عشضوب تÓفاحلا

ةرور˘شضب بكار˘لا ها˘ب˘ت˘نا ر˘ي˘ث˘˘ي يذ˘˘لا

يذلاو ،شسولجلا دنع دعابتلا مارتحا

ثود˘˘ح نود لو˘˘ح˘˘˘ي نأا ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م

ام وهو ،باكرلا نيب يدشسج كاكتحا

لÓخ ن˘م «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ه˘ي˘ل˘ع تف˘قو

ط˘خ˘ب تÓ˘فا˘ح˘لا شضع˘ب˘ل ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م

ط˘خ و را˘م˘ع يد˘ي˘شس-را˘م˘ع قوزر˘˘م

تباغ يذلاو ، راجحلا- رامع قوزرم

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا طور˘ششلا ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

،افلشس اهيلع قف˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

مهفوخت نونطاوملا دبي مل لباقملاب

مهمامأا لاجملا حتف ام وهو ،رمأ’ا نم

ثي˘ح،ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا مد˘ع˘ل

طخلا ربع «9يج» تÓفاح تدهشش

يدي˘شس - را˘م˘ع قوزر˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
اهزربأا لعلو ،ةلمجلابِ تاقورخ رامع
باكرلا ددعل ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلا مار˘ت˘حا مد˘ع
ـب تلثمت يتلاو اهلقنب مهل حومشسملا

با˘ع˘ي˘ت˘شسا ةرد˘ق ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب05

قارتخا ه˘تا˘ي˘عاد˘ت تنا˘ك ا˘م ،ة˘ل˘فا˘ح˘لا
ةه˘ج ن˘م يد˘شسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا طور˘شش
نم نير˘فا˘شسم˘لا ن˘ي˘ب ع˘فاد˘ت ثود˘حو
يموي˘لا د˘ه˘ششم˘لا و˘هو ،ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘˘شصا˘˘˘خ رر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
يعولا شصقن نع مجانلا و ةيحابشصلا
تاب يذلا ، يحشصلا عشضولا ةروطخب
رطخ لكششي

ً
.ةماعلا ةايح ىلع ايقيقح ا

 زجاوحلا يف لإا عسضوت ةمامكلاو مهلقنب حومسسملا باكرلا ددعل مارتحا ل

 طئاحلا شضرع ةياقولا تاءارجإا برسضت لقن تÓفاح
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ةقطنمب رادي˘شس ي˘ن˘ي˘ج ي˘ح ششي˘ع˘ي
يف رامع يديشس ةيدلب شسيدلا رجح
ن˘م ا˘ه˘ل ى˘ثر˘ي ة˘لا˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
تح˘ب˘شصأا ثي˘ح ،لا˘م˘هإ’او ى˘شضو˘ف˘لا
هايملا كرب و عراوششلا يف خاشسوأ’ا
دقو،عزانم نود نم ةديشسلا يه ةرذقلا

ديدششلا مهرمذت نع يحلا ناكشس ربع
تاروذا˘ق˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا را˘˘ششت˘˘ن’ا ن˘˘م
ثي˘ح ،ي˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘م˘كار˘تو ة˘ما˘م˘ق˘˘لاو
شسدكتت ةيموم˘ع ة˘غر˘ف˘م ى˘لإا لو˘ح˘ت
،ةيلزنملا تايافنلا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق ا˘ه˘ي˘ف

ططقلل ديحولا أاجلملا تحبشصأا يتلا
ةايح ددهت تتاب يتلا ةلاشضلا بÓكلاو
نيح يف ،مÓظلا يف ةشصاخ ،ناكشسلا
را˘ششت˘نا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كششب تم˘˘ها˘˘شس
˘ما˘مأاو.ناذر˘ج˘لاو شسو˘ما˘ن˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كتو
لءاشست˘ي ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل بي˘هر˘لا را˘ششت˘ن’ا
مهيح ءانثتشسا بب˘شس ن˘ع نو˘ن˘طاو˘م˘لا

تانحاشش نأا مغر رهشش ذنم اهعفر نم
ىلع ءايحأ’ا يقاب بوجت ةمامقلا عفر

ر˘ي˘ششب˘لاو ا˘˘ن˘˘كشسم044 رارغ
نأا نيح يف يموي لكششب يميهارب’ا

نودد˘ه˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م ششم˘ه˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ح
لظ ام لاح يف ديعشصتلاو جاجتح’اب

يف ةشصاخ،هي˘ل˘ع و˘ها˘م ى˘ل˘ع ع˘شضو˘لا
د˘ياز˘ت˘م˘لاو ع˘ي˘ظ˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘ن’ا ل˘˘ظ
نم نوجعزني ، مهلعجام تاروذاقلل
ل˘خاد ة˘ب˘ي˘هر ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘لا˘ح˘ف˘˘ت˘˘شسا
نأا نم نوفوختيو ،اهجراخو لزانملا
ةمئاق ةرهاظ ىلإا مئاقلا عشضولا لوحتي
ارباع Óكششم هنوك نم ’دب ، اهتاذب
عجرأا اميفو.لاجآ’ا برقأا يف لوزيشس
ة˘شسا˘ي˘شس ل˘ششف ى˘لإا بب˘˘شسلا نا˘˘كشسلا
ة˘شصا˘خ ،ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
يف اومهاشسي مل مه˘نو˘ك ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيثراكلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا
ةايحلا وفشص ركعتو ةئيبلا دّدهت يتلا

رورم مدع ءارج ششمهملا يحلا اذهب
عقاوملا ةي˘ب˘ل˘غأا˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘ن˘حا˘شش
ريمب لاشصت’ا انلواح امك، ةررشضتملا
ببشس نع راشسفتشسÓل رامع يديشس
فرط نم راديشس ينيج يح ششيمهت
نم هريغ نود ةمامقلا عفر تانحاشش
يف قرغي هنأا مغر ةرواجملا ءايحأ’ا
در˘ي م˘ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ة˘ما˘م˘ق˘لا

يلاو يف نينطاوملا لمأا ىقبيل،انيلع
يذ˘لا ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘لا
لخدتلا ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ه˘نود˘ششا˘ن˘ي

ثودح لب˘ق م˘ه˘ل˘كا˘ششم˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإ’
 .ةيحشصو ةيئيب ةثراك

ةلوهجم رهسش ذنم ةمامقلا عفر نم يحلا ءانثتسسا بابسسأا ىقبت اميف

 لخدتلا يلاولا نودسشاني شسيدلا رجحب راديسس ينيج يح ونطاوم

 ةيدلبلا حلاسصم تمسص لظ يف

تاّيلمع اهلاطت   تÓيف
  ةينوناق ريغ قرطب ةعسسوت

نو˘كل˘ت˘م˘ي ن˘يذ˘لا شصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا شساد

لومعملا نيناوقلا ىلع ةبانعب تاراقعو تÓيف

مهتايانبل ةعشسوت تايلمعب نوموقي اوحارو اهب

تاهجلل ركذي لّخدت ّيأا نود ةّيعرشش ريغ قرطب

ن˘ع «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ردا˘شصم تف˘ششكو  ة˘˘ّي˘˘شصو˘˘لا

قباوط دييششت لاجم يف ةلمجلاب تازواجت عوقو

شصخرلا ىلع لوشصحلا ريغ نم تÓيفل ةيفاشضإا

ة˘حا˘شسم ع˘ي˘شسو˘ت شضر˘غ˘ب ءÓ˘ي˘ت˘شسإ’او ة˘مزÓ˘˘لا

د˘قو اذ˘ه ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م قر˘ط˘˘ب تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع ةّد˘ششب تر˘ششت˘ناو ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا تل˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

عاطقلل ةعباتلا اهنم ةّشصاخ قطانم ةّدع ىوتشسم

ةّدعب كلذك اهنم ةدجاوتملاو ،شسماخلا يرشضحلا

ةركف تحشضأا ثيح ،ةبانع تاّيدلبل ةعبات قطانم

ةلوّدلا كÓمأ’ ةعباتلا يشضارأ’ا ىلع ءÓيتشسإ’ا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تفا˘ه˘ت˘ل ار˘ظ˘ن «ة˘شضو˘م˘لا«ـب ه˘ب˘ششأا

مهتÓيفل ةعشسوت تاّيلمع ءارجإا ىلع شصاخششأ’ا

مهنم ديدعلا بهذ اميف ةّيراجتلا مهتاّلحم ىّتحو

نوناقلل مهقارتخإا ةّيلمع يف دودحلا دعبأا ىلإا

رج
ّ

نود مهتÓيفل ةّيفاشضإا قباوط ءانبب مهمايق ءا

رلا ىلع مهلوشصح
ّ

نم اوكهتناو ةّيرورشضلا شصخ

ةشصخر يف اهيلع دم˘ت˘ع˘م˘لا تاءار˘جإ’ا م˘ه˘ت˘ه˘ج

قباوطلا ددعو راقعلا ةحاشسم ّدّدحت يتلا ءانبلا

كل˘ت تتا˘˘ب نأا ة˘˘جرد˘˘ل ا˘˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘ششت حو˘˘م˘˘شسم˘˘لا

لقع˘لا ى˘ل˘ع بع˘شصي ة˘ل˘ح˘ف˘ت˘شسم˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا

مل نيذلا نيلوؤوشسملا ىأارم مامأا ّمتتو اهباعيتشسا

رحي
ّ

يتلا تاقورخلا هتاه لثم عدرل انكاشس اوك

رمأ’ا ّنأاو ةشصاخ ةريبك ىشضوف ثادحإا اهنأاشش نم

تاّفلم˘ل ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا شضفر ع˘م ن˘ماز˘ت

تاّيلمع ءارجإا اودارأا نيذلا شصاخششأ’ا نم ديدعلا

قيرط نع ةينوناقلا رطأ’ا قفو مهتايانبل ةعشسوت

وأا ةيفاشضإا تاحاشسم لÓغتشسا ةشصخرب مهتبلاطم

ءانبلا ةشصخر يف اهتفاشضإاو ىرخأا قباوط ءانب

مدقأا نيح يف شضفرلا اهلباق مهبلاطم ّنأا ريغ

ءانب دييششتب اوماقو نيناوقلا يّطخت ىلع نورخآا

يتلا ةحيرشصلا رطأ’ا ةاعارم نود ةيفاشضإا قباوط

ىلوتشساو مهب ةّشصاخلا ءانبلا شصخر اهتنّمشضت

ريغ قرط˘ب ة˘ّي˘فا˘شضإا ءاز˘جأا ى˘ل˘ع كلذ˘ك د˘يد˘ع˘لا

ةنئاك ةبانعل ةعبات قطانم ةّدعب كلذو ةّيعرشش

،رمع يزير ،ةبورخلا«ـب شصوشصخلا هجو ىلع

رب ةّيدلبو كلذك راجحلا ةّيدلببو ،ولكناشسلا
ّ

لاح

ىلإا ةراششإ’ا ردجت ،قطانملا نم اهريغو ينوبلاو

هجو يف لاجملا تحشسف دق انوروك ةحئاج ّنأا

لومعملا نيناوقلا قارتخ’ فارطأ’ا نم ديدعلا

ي˘ت˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا د˘ي˘ي˘ششت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ب

ىأار˘م ما˘مأا ة˘ّيو˘شضو˘ف ة˘ق˘ير˘ط˘ب د˘ّي˘˘ششت ترا˘˘شص

رلا تاءارجإ’ا ذاخّتا نود عيمجلا
ّ

ّقح يف ةّيعد
شصق˘ن ة˘شصر˘ف ء’ؤو˘ه ز˘ه˘ت˘نا ثي˘ح ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

قطانمب ايّلك اهمادعناو نكامأا ةّدع يف ةباقرلا

مايقلا شضرغب ةبانع تاّيدلب شضعبل ةعبات ىرخأا

ةميخولا بقاوعلل مهثار˘ت˘كا ر˘ي˘غ ن˘م م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ب

يتلا تازواجتلا هتاه لثم اهنع جتنت نأا نكمملا

.نيلوؤوشسملا نيعأا مامأا ثدحت تراشص

hd«ó S°Ñà»

نامهتم ناسصخسش مهنيب نم

   ىرخأا ةيانجب

يف مهيف هبتسشم3 فيقوت
تÓحملا ةقرسس اياسضق
ملاسس يديسسب ةيراجتلا

ير˘شضح˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تح˘˘ج˘˘ن

شصاخششأا30 فيقوت يف ملاشس يديشس يجراخلا

دد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘شسلا ا˘يا˘شضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم

هبتششم ،امهنم نينثإا  نأا امك ،ةيراجتلا تÓحملل

ءايحلاب لخملا لعفلا ة˘يا˘ن˘ج ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا مت ثيح ،فنعلا لامعتشساب

ردجتو،مهيف هبتششملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

لشصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم نأا ىلإا ةراششإ’ا

ةيطرششلا اهتاي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا شسف˘ن˘ب

نطاوملا نمأاب شساشسملا هنأاشش نم ام لك ةبراحمل

 .هتاكلتمم ةمÓشسو

Ω .Ü

يذلا رمألا،0202 ةطرافلا تاونسسلا لÓخ ايرامثتسسإا اعورسشم08 لكاسشمب لفكتلاو ةجلاعم نم ةبانع ةيلوب نيرمثتسسملل ءاغسصإلا ةيلخ تنكمت
 .ةماهلا ةيرامثتسسإلا عيراسشملا كلت ثعب يف مهاسس

ةيمومعلا قفارملاو ةئيهتلا مادعنا ببسسب

ششيمهتلا نم نوناعي راجحلاب ةمركلا يح ناكسس
ةدوجوملا ةشضايرلا ةعاقو ةيراوجلا بعÓملا لثم ةيمومعلا هيفرتلل نكامأا رارغ ىلع ةيمومعلا قفارملا ىندأا بايغ نم راجحلا ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ةمركلا ةيرق ناكشس يكتششي
مهئايتشسا نع ةقطنملا ناكشس ىدبأا ثيح يحلا اذهل ةئيهتلا مادعنا ىلإا ةفاشضإ’ابو ةليذرلاو داشسفلا راششتناو تÓشضفلا يمرل ناكم ىلإا تلوحت دقف قÓطإ’ا ىلع لمعت ’ اهنكل
يهف ششيمهتلاو ةرقحلا نم يناعت اهنكلو راجحلا ةنيدم نع اريثك دعبت ’ اهنأا نم مغرلاب ةقطنملا هذهل ةيلحملا تاطلشسلا ة’ابم ’و ششيمهتلا ةشسايشس ءازإا نيديدششلا مهرمذتو
تلوح يتلا مهيح قرغت يتلا ةمامقلا راششتنا ىلإا ةفاشضإ’ابو ةيمومعلا ةران’او تاقرطلا مادعنا نع كيهانو يجيتارتشسا اهعقوم ناكو ةيناكشس ةفاثك تاذو زايتماب لظ ةقطنم
امكو فورظلا اذكه  لظ يف مهتمÓشسو مهئانبأا ةحشص ىلع نوششخي ارتاب ثيح يدانت نمل ةايح’ نكل نيلوؤوشسملل اهوعفر يتلا ةرركتملا يواكششلا  مغر ميحج ىلإا مهتششيع
لÓخ نم مهيلا ةتافتل’ا ةرورشضب تاطلشسلا نودششاني ناكشسلا نإاف اذهلو تاقرطلا ةكبشش ءارتهاو يعيبطلا زاغلا ةكبشش مادعنا رارغ ىلع شصئاقن ةدع نم يحلا ناكشس يناعي
ةقطنملل ةئيهتلاو ةيمنتلا جمانربب نوبلاطي مهو نيلوؤوشسملا عيمج فرط نم ةششمهم ةقطنملا هذه نأا شصخأ’ابو ةيبلتللو ةيمومعلا قفارملا ىندأا ريفوتو مهت’اغششن’ ءاغشص’ا

.زايتماب لظ ةقطنم ربتعت يهو ةيشسنم اهنكلو تÓئاعلا نم ديدعلا اهيف ششيعي ةقطنملا نأا ةشصاخو ةرقحلاو ششيمهتلا ةقلح نم جارخإ’

MƒQjá aÉQì



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

19169ددعلا1202 يفناج31 ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com

0202 يف ابوروأا وحن ةقرحلا
3102 ذنم ىندألا يه

ةسسراح ،«سسكيت˘نور˘ف» ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘لا˘كو˘لا تلا˘ق
نإا ،ة˘ير˘ب˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا دود˘ح
دا˘ح˘ت’ا ىلإا ن˘ي˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا دد˘˘ع

ىوتسسم ىندأا ىلإا0202 يف عجارت دق يبوروأ’ا
روبعلا ت’اح ددع» نأا تحسضوأاو.تاونسس7 ذنم

دا˘ح˘˘تل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا دود˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ةئاملاب31 ةبسسنب تند˘ت ة˘ف˘سشت˘ك˘م˘لا ي˘بوروأ’ا
تربتعاو.«ةلاح فلأا421 يلاوحب يسضاملا ماعلا
ةد˘ي˘طو ة˘قل˘ع ي˘ند˘ت˘لا اذ˘ه˘˘ل نأا «سسك˘˘ي˘˘ت˘˘نور˘˘ف»
ديفوكب ةقلعتملا دويقلا ريثأاتب ريبك دح ىلإا«و
ةلاكولا تفاسضأاو.«نادلب ةدع يف ةدمتعملا91
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ رو˘˘ب˘˘ع˘˘˘لا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب
و˘ه» ،ي˘لا˘ت˘لا˘ب ،ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ىلإا ة˘˘ل˘s̆ج˘˘سسم˘˘لا
.«3102 ذنم  ىندأ’ا

 ةيراجت ةفلاخم فلأا031
0202 ةنصس يف

ةرازوب سشغلا عمقو ةباقرلل ماعلا ريدملا فسشك
قوفي ام ليجسست نع ة˘يد˘يا˘حو˘ل د˘م˘ح˘م ةرا˘ج˘ت˘لا

ىوتسسم ىلع اهحلاسصمل لخدت فلأا006و انويلم
ةيدياحول حسضوأاو0202. للخ ةينطولا قوسسلا

نأا ،ة˘عاذإ’ا ىد˘ت˘ن˘م ىل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لو˘˘ل˘˘ح لل˘˘خ
031 ريرحت نم تنكمت ةباقرلا ناوعأا تلخدت
72 قلغو رسضحم فلأا901 يلاوحو ةفلاخم فلأا
.يراجت لحم فلأا

«نامور رتيب» نييعت
ىلإا ديدج يممأا ثوعبم

دق ةيبرغلا ءارحصصلا
ةيلود ةحيصضف يف ببصستي

نأا ة˘ي˘˘نا˘˘مور مل˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
لوح كرويوين نم ةلوادتملا رابخأ’ا
سسيئر˘ل سشير˘ي˘تو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأا را˘ي˘ت˘خا
نامور رتيب قبسسأ’ا ينامورلا ءارزولا
ىلإا د˘يد˘ج ي˘م˘مأا ثو˘ع˘ب˘م˘ك ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت˘˘ل
سسي˘ئر˘ل˘˘ل ا˘˘ًف˘˘ل˘˘خ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا
يف تببسست ،رلهوك تسسروه يناملأ’ا
قايسسلا تاذ يف.ةيلود ةحيسضف ةراثإا
،ةينامورلا ةلودلا هحرتقت مل نامور رتيب نييعت نأا ينامورلا42 يجيد» عقومل ةيمسسر رداسصم تدكأا

ةفاحسصلا تربتعاو .«يسصخسش راسسم ربع قباسسلا ينامورلا ءارزولا سسيئر هب ماق يبول ةجيتن ءاج هنكلو
نامور رتيب فيلكتل سشيريتوغ وينوطنأا رايتخا» نأا ةيلود ملعإا لئاسسو ريراقت نع لقن ةينامورلا

نمأ’ا سسلجم تارارق مارتحا عم ،ةيبرغلا ءارحسصلا عازنل يملسس لح داجيإا يف ةلثمتملا ةبعسصلا ةمهملاب
ارايتخا دعي ،ريسصملا ريرقت يف يوارحسصلا بعسشلا قحب فرتعت يتلا تارارقلا كلذ يف امب ،ةلسصلا تاذ

.«ةيبرغلا ءارحسصلل برغملا رامعتسسا ةحورطأ’ ديؤوم قباسسلا ينامورلا لوؤوسسملا نأا ةسصاخ ،ميلسس ريغ

طوعجاو ءارفصس
تايلولا يف

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ل˘˘ك
ن˘˘˘م ا˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف طو˘˘˘ع˘˘˘جاو د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘م
ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإ’ا˘ب ن˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ور˘يد˘م م˘ه˘سسأار ىل˘عو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأ’ا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا

ىل˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإاو
.ةيبرتلا تايريدم ىوتسسم

دصسفي نامريج ناصس سسيراب
يصضاملب لامج تاططخم

تاططخم يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان دسسفأا
امدنع كلذو ،رئازجلا بختنم بردم ،يسضاملب لامج

نا˘˘مور تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ط˘˘خ˘˘لا ىل˘˘ع ل˘˘˘خد
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لل˘خ ،سسمار دا˘ت˘˘سس م˘˘ج˘˘ن ،ر˘˘ف˘˘يا˘˘ف
،يسضاملب لامج رادار ىلع رفياف دجاوتيو.ةيوتسشلا

ه˘ي˘جو˘ت˘ل ط˘ط˘خ˘ي يذ˘˘لا ،ءار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م برد˘˘م
ي˘برا˘ح˘م»ل ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ك˘سسع˘˘م˘˘لا لل˘˘خ ه˘˘ي˘˘لإا ةو˘˘عد˘˘لا
بختنم عم زيمملا طسسولا بع’ طسشنيو.«ءارحسصلا

هتيسسنج رييغت ةيناكمإا نأا ريغ ،اماع12 تحت اسسنرف
هكلتما مكحب ،ةنكمم لظت ةيرئازج ىلإا ةيوركلا

ريخأ’ا لاقتنا نأا هيف كسش ’ اممو.ةيرئازج لوسصأ’
هرابتعاب ،رئازجلا بختنم ليثمتب هعانقإا يف ةبعسص يسضاملب لامج ةمهم نم لعجيسس نامريج ناسس ىلإا
ةخسسنلا للخ ةارابم91 يف كراسش رفياف نإاف ةراسشإلل.اسسنرف بختنم تاباسسح لوخد نم ابيرق حبسصيسس
.ليجسستو ةعانسص نيب ام فادهأا7 يف اهيف مهسسأا ،يسسنرفلا يرودلا نم ةيلاحلا

 «ىصصقألا» لوح ةودن
ةبانع ةبتكمب

ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل  ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م˘˘لا ته˘˘˘جو
روسضحل ةوعد سسمأا ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىسصقألل ةيفو رئازجلا» ناونعب ةيركف ةودن
ىف˘ط˘˘سصم ر˘˘عا˘˘سشلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م «ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘فو

ىل˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘سسلا مو˘˘˘ي كلذو ناد˘˘˘م˘˘˘˘ح
 .ةبتكملا رقمب اسس00:41  ةعاسسلا

لاقلا ووليقلا
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ماعلأ نيمألأ ،داسصع يمسشاهلأ يسس دكأأ هتهج نم
ة˘عا˘ن˘سصلأ ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأل˘ل ة˘ي˘ما˘سسلأ ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
و تاطلسسلأ بناج ىلأ يلئاعلأ لمعلأ و ةيديلقتلأ
ةنسسلأ هذه ريانيب لافتحلأ نأأ ،ةيلحملأ تايعمجلأ
ةيئاقولأ تأءأرجإلأ مأرتحأ““ راعسش تحت نوكيسس

يف أرسشتنم لأزام يذلأ ““انوروك سسوريف دسض
أرظن هنأأ فاسضأأ و .ملاعلأ نأدلب يقاب و رئأزجلأ
،انوروك ببسسب تاعمجتلأ ىلع ةسضورفملأ دويقلل
ىلع متيسس ةيغيزاملأ ةنسسلأ مودقب لافتحلأ نإاف
ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت ا˘م˘ك ،تو˘ي˘ب˘لا˘ب ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘طا˘سشن ة˘ما˘ع˘لأ تأءا˘سضف˘لأ
ةنسسلأ لوخد زيمتيو .تاسسسسؤوملأ و تايعمجلأ

ميظن˘ت˘ب ، ما˘ع˘لأ أذ˘ه1792 ةديدجلأ ةيغيزا˘ملأ
ةيروهم˘ج˘لأ سسي˘ئر ةز˘ئا˘ج““ ن˘م ى˘لوألأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ
ي˘ف تسسسسأأ ي˘ت˘لأ ““ة˘ي˘غ˘يزا˘ملأ ة˘غ˘ل˘˘لأ و بدأل˘˘ل

و لامعألأ نسسحأأ جوتت و يسسائر موسسرمب0202
ةيمسسر تحبسصأأ يتلأ ةيغيزاملأ ةغللاب ثاحبألأ

ى˘لوألأ ةز˘ئا˘ج˘لأ ة˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت ثي˘ح6102 ذنم
ةيناثلأ ةبترملاب زئافلأ لاني ا˘م˘ن˘ي˘ب را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب

ةفاسضإأ رانيد فلأأ052 ثلاثلأو رانيد فلأأ005
.ةيريدقت تأداهسش ىلأ

ـب لافتحÓل ايرث اجمانرب رطسست وزو يزيت
رياني

،وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ة˘ير˘يد˘م تر˘ط˘˘سس
،ايرث اجمانرب ،““نيسساي بتاك““ يوهجلأ حرسسملأو

،1792 رياني ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ ة˘ن˘سسلأ سسأأر˘ب لا˘ف˘ت˘حأ
لاجملأ حتفيو ،مايأأ ةثلثل دتميو دحألأ موي قلطنأ
يناعم زأر˘بإل ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘كر˘ح˘لأو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل
تا˘طا˘سشنو سضرا˘ع˘م ر˘ب˘ع ،خ˘يرا˘ت˘لأ أذ˘ه ة˘ي˘م˘هأأو
قيرعلأ ثأرتلأو يفاقث˘لأ م˘خز˘لأ سسكع˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م
.ةماع رئأزجلأو ،ةسصاخ لئابقلأ ةقطنمل
يف ةنسسلأ هذه ءاج يذلأ ،ريانيب لافتحلأ جمانرب

ةدعاق ربع نوكيسس،““91 ديفوك““ ةحئاج راطإأ
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘سضت˘ح˘ت ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
طسسو ،ثدحل˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘لأ تلا˘ف˘ت˘حلأ ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
،يحسصلأ لوكوتورب˘لأ مأر˘ت˘حأو ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإأ
طيسشنت ربع ،قلطلأ ءأوهلأ حرسسمب حتتفي يذلأ

ةعبأر˘لأ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ةا˘ن˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ة˘سصح
ةينف تايسصخسشل سضرعم نيسشدت عم ،ةيغيزامألل
رأروأأ““ ةقرف ةقفر يديلقت ءانغب اعوبتم ،ةيلولل
ءا˘ق˘ل ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،ط˘˘يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق˘˘ل ““ثلا˘˘خ˘˘ل
ةناسضحلأ رأد لا˘ف˘طأأ ع˘م ر˘يا˘ن˘ي لو˘ح ي˘جو˘غأد˘ي˘ب
““نيسسأد““

فلؤوم رودسصو رياني ـب لفتحت ةيادرغ
غانيفيتلاب ةباتكلل ديدج

ءايحإل ةيم˘سسر˘لأ تلا˘ف˘ت˘حلأ قل˘ط˘نأ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ترّطسس ،ةديدجلأ ةيغيزامألأ ةنسسلأ سسأأر ةرهاظت
يف يندملأ عمتجملأ تايلاعفو تايعمجلأ فلتخم
عم لماعتلأ تايسضتقم مغر ،ايرث اجمانرب ةيأدرغ
ةفا˘سشكل˘ل ة˘ي˘م˘ت˘سسر˘لأ جو˘ف م˘ّظ˘نو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘مل˘سسإلأ
ةي˘لا˘ف˘ت˘حأ ثأر˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ت˘سسر˘لأ
«تو˘يز˘ي˘ت ن سسا˘ب˘حأأ» د˘سس ي˘˘ف «را˘˘نأ ا˘˘كسسا˘˘ف˘˘ت»
،ةيأدرغ ةيدلب «ينامحاب» يحب دجأوتملأ ،يخيراتلأ
ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ي˘ح˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
ةيسضاير قرفو ،دورابلأو ةلايخلأ قرف ةكراسشم
د˘ه˘سش يذ˘لأ ل˘ف˘ح˘لأ ر˘سضحو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘˘ف˘˘سشكو
،ةبسسانم˘لا˘ب تا˘م˘ل˘كو ة˘يرو˘ل˘كل˘ف تا˘سضأر˘ع˘ت˘سسأ

ةيدلب سسيئرو ،يئلولأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئر
ةيامح ريدمو ةفاقثلأ ريدم ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةيأدرغ
،ةد˘ل˘ب˘لأ نا˘ي˘عأأو تا˘ي˘سصخ˘سشو بأز˘ي˘م دأو ل˘ه˘سس
يذلأ يدامللأو يدا˘م˘لأ ثأر˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘هأأ ن˘يزر˘ب˘م

،ه˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘حلأ ةرور˘˘˘سضو ،بأز˘˘˘م˘˘˘لأ ه˘˘˘ب ر˘˘˘خز˘˘˘ت
سسلجملأ سسيئر هتهج نم ىريو ،.هيلع ةظفاحملأو
رهاظملأ نأأ ،راخف رمع ،ةيأدرغ ةيدلبل يبعسشلأ
ةيوهلو ايفاقث اثأريم ربتعي رياني مويب ةيلافتحلأ
نم زيزعتلأ أذهو ،اهتاعونت فلتخم نمسض رئأزجلأ
فاسضأأو .ةينطولأ ةمح˘ل˘لأ كسسا˘م˘ت نا˘م˘سض ه˘نأا˘سش
ةب˘سسا˘ن˘م ل˘كسشت ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حلأ نأأ» بخ˘ت˘ن˘م˘لأ تأذ
د˘يد˘ج ف˘لؤو˘م رد˘سصو ،ي˘ف˘لألأ ا˘ن˘خ˘يرا˘ت ة˘سسأرد˘ل
بابلألأ ةهزن رأد نع ةبسسانملاب غانيفيتلاب ةباتكلل
ديدج فلؤوم .سسوف يد سسوف ةسسسسؤوم ةمهاسسمب
ةيبأزملأ ةغللأ عونت يف غانيفيتلاب ةباتكلأ حّسضوي
ةباتكلأ ةيفيك ىلع بيردت لمسشيو ،(تبأزموت)
عقأو نم تأرابعو لمج يوحي امك ،غانيفيتلاب
يذلأ ديدجلأ فلؤوملأ ربتعي امك .يبأزملأ ثأرتلأ
ايلحم هعون نم لوألأ ،نيماع ةدم هزاجنإأ قرغتسسأ
نيئدتبملل أدج امهم ربتعي ثيح ،لاجملأ أذه يف
ذات˘سسألأ فر˘ط ن˘م ه˘ف˘ي˘لأا˘ت ّم˘ت ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ بيرد˘تو
دمحمو ومح ذاتسسألأو ملسسلأ دبع يلع سسايلإأ

ذاتسسألأ فأرسشإأو ريطأات تحتو ناميلسساب نأولع
ذاتسسألأو (هللأ همحر) سشأوح ىسسيع نامحرلأ دبع

دبع دمحا˘بو م˘ي˘هأر˘ب ة˘ي˘بأز˘م˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ د˘عأو˘ق ي˘ف
نوكي نأأ ،زاجنإلأ أذه باحسصأأ لمأايو ـملسسلأ
ثأرتلأ يف ءأرثلأ زأربإأ يف مهسسُي ةيعون ةفاسضإأ
بتكملأ مّظن امك ـيرئأز˘ج˘لأ ي˘غ˘يزا˘مألأ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
بابسشلل ةينطولأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ي˘ئلو˘لأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
لوح ةينطو ةيفاق˘ث ة˘ق˘با˘سسم ف˘ق˘ث˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
هذه يف ةكرا˘سشم˘لأ ن˘كم˘يو ،ي˘غ˘يزا˘مألأ ثأر˘ت˘لأ
ةباجلاب ،ةيرمعلأ تائفلأ لكل ةحوتفملأ ةقباسسملأ

ةيمسسرلأ ة˘ح˘ف˘سصلأ ي˘ف ةرو˘سشن˘م˘لأ ة˘ل˘ئ˘سسألأ ن˘ع
ةيعمجلأ ةحفسص ىلإأ ةبوجألأ لسسرتو .ةيعمجلل

أذهو ،كوبسسياف يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع

 .يفناج51 ةعمجلأ لبق

ةنسسلاب يفتحت يرئازجلا قرسشلا ةرهوج
 ةديدجلا ةيغيزامألا

ةديدجلأ ةيغيزامألأ ةن˘سسلأ سسأأر˘ب ة˘با˘ن˘ع ي˘ف˘ت˘ح˘ت

ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ نم ةعومجم ميظنتب1792
ر˘سصق˘ب ءا˘ع˘برألأ مو˘ي˘لأ ن˘مً أءد˘ب كلذو ،ة˘ي˘ن˘ف˘˘لأو

اهيرثت ثيح ،فايسضو˘ب د˘م˘ح˘م نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ
ني˘نا˘ن˘فو ةذ˘تا˘سسأأ ن˘م ة˘ب˘خ˘نو ة˘ي˘فا˘ق˘ث تا˘ي˘ع˘م˘ج
ةعونتم اسضورعو ةي˘ثأر˘ت ة˘ي˘ن˘ف تا˘حو˘ل نو˘مد˘ق˘ي
،ةيغيزامألأ ةيوهلل يفاقثلأو ينطولأ دعبلأ زربت
يرولكلف سضأرعتسساب ةرهاظتلأ تايلاعف حتتفتو
فرحلل سضرعم نيسشدتب اعوبتم ،ةواسسيعلأ ةقرفل
ا˘حا˘ن˘ج ل˘م˘سشي يذ˘لأو ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ تا˘عا˘ن˘سصلأو
،ةسضفلأو يلحلأ حان˘ج ،ة˘م˘يد˘ق˘لأ تا˘طو˘ط˘خ˘م˘ل˘ل
ةيبسشخلأ ينأوألأو تايراخفلأ ،زرطلأو ةطايخلأ

نييفرحلأ تاعأدبإأ ىلع ةدهاسشلأ ةينفلأ فحتلأو
بناج ىلإأ ،نطولأ تاهج فلتخم نم نيمداقلأ

تا˘يو˘ل˘ح˘لأو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ تل˘كألا˘ب سصا˘˘خ حا˘˘ن˘˘ج
ةينأديم ةقباسسم ميظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ
رأّوز فسشتكيسس امك ،يسسكسسكلأ قبط ةعانسصل
،رياني ةدعوو يغ˘يزا˘مألأ تي˘ب˘لأ حا˘ن˘ج سضر˘ع˘م˘لأ
عم عّونتم ينف لفحب حاتتفلأ ةيسسمأأ لسصأوتتل
ىلإأ ،ةبانع ةفاقثلأ رأدل ةيتوسصلأ ةعومجملأ ةسشرو
ىلإأ ةفاسضإأ ،رياني سسورع ةقباسسم ميظنت بناج
نأونعب ةرأون رامع ذاتسسألأ عم ةرسضاحم طيسشنت
ةغللأ ةسشرو ميظنت بناج ىلإأ ،«ةيكلملأ ةلئاعلأ»
ف˘ل˘خ˘ي تيآأ ةذا˘ت˘سسألأ فأر˘سشإأ تح˘ت ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألأ

ة˘ي˘سسمألأ ي˘بدألأ عأد˘بإلأ يدا˘ن ي˘ي˘ح˘ي˘ل ،ة˘ل˘ي˘م˘˘ج
د˘ن˘ح˘م ي˘سس ر˘ي˘ب˘كلأ ر˘عا˘سشل˘ل ة˘ير˘ع˘سش د˘ئا˘˘سصق˘˘ب
لافتحلأ تايلاعف ما˘ت˘ت˘خأ ل˘ف˘ح ي˘ف ا˘مأأ ،د˘ن˘ح˘موأأ

ميدقت مت˘ي˘سسف1792 ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ ة˘ن˘سسلأ سسأأر˘ب
نب» ةيعمج فأرسشإأ تحت لافطألل ءايزأأ سضرع
«ةلوف˘ط˘لأو با˘ب˘سشلأ بهأو˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل رو˘ن ة˘م˘سس
نع نلعإلأ ةبسسانملاب متيسس امك ،ةبانع ةيلول
،رياني سسورع ةقباسسم ،خبطلأ ةقباسسم يف نيزئافلأ
يف نيكراسشملل ميركت تأداهسش عيزوت نع لسضف
نم ددع ةكراسشم ةيلافتحلأ فرعتسسو ،ةرهاظتلأ
ةيئلولأ ةيعمجلأ رأرغ ىلع ،ةيفاقثلأ تايعمجلأ
ةيعمج ،أزوميم ةيفاقثلأ ةيعمجلأ ،ةحايسسلأ ةيقرتل
،ةفاقث˘لأو با˘ب˘سشلأ ة˘ي˘قر˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ل˘مألأ رو˘ن

ىلإأ ،بابسشلل ةعدبملأ يدايألل نيمسسايلأ ةيعمج
،نييفرحلأو ءأرعسشلأو نيفقثملأ نم ةبخن بناج
يمسشاه ،ةنيهك دهاسش ،تاسشوه ةليمج مهنيب نم
ءامسسألأ نم اهريغو..ةرينم لوغ ،ةرينم يدسشأر
رخزت ام زأربإأ يف مهسستسسو ،ةرهاظتلأ يرثتسس يتلأ
.ديلاقتو تأداع نم رئأزجلأ هب

سسيركت ىلع لمعت ةبقو ةبق فلأا ةنيدم
عادبإلا نيمثتو ثارتلا

اهتقباسسم قلطإأ متي˘سس ،يدأو˘لأ ة˘يلو˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
لافت˘حلأ را˘طإأ ي˘ف ي˘سسكسسكلأ ق˘ب˘ط˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ
ةرهاظتلأ فدهت امك .ةديدجلأ ةيغيزامألأ ةنسسلاب
يتلأ ديلاقتلأو تأداع˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ى˘لإأ
ريسضحت ةقيرط سصخي ام يف يدأولأ اهب رخزت

نيمثت يف ةمهاسسملأو ،هعأونأاب يسسكسسكلأ قبط
،هيلع ظافحلأو يدام˘لأ ر˘ي˘غ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ثورو˘م˘لأ

قابطأأ ةثلث نسسحأل زئأوج ثلث سصيسصخت متيو
ريسضحتلأ ثيح نم ،سسكسسكلل ةيرسصع وأأ ةيديلقت
ةفاكل ةيعيجسشت زئأوج أذكو ،ميدقتلأو نييزتلأو
نم اهريغك يدأولأ ةيلو لفتحتو ،نيكرتسشملأ
يف دتمم يغيزامأأ قرع مهل اهلهأاف ،ريانيب قطانملأ
اثرإأ كلت˘م˘ت ي˘ه˘ف ؛ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘قر˘سشلأ بو˘ن˘ج˘لأ
دجويو ،انموي ىلإأ هتامسصب تلأزل ،اعئأر ايغيزامأأ
،فوسسأأ ةقطنملأ مسسأ ،لثم ،يدأولاب فوسس دأو يف
““فيسسأأ““ ةملكل فدأرم وهو ،يدأولأ ينعي وهو
ن˘كا˘مألأ ءا˘م˘سسأأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ أذ˘كو ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا˘˘ب
،(ر˘ع˘ق˘م˘لأ نا˘كم˘لأ) غ˘ي˘غ˘ل˘م ل˘ث˘م ،ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا˘˘ب
رامق لدنتو ،(يدأولأ رأوجب سضرألأ) توزغاتو
ةفاسضإلاب ،( ةيتانز ةليبق مسسأ) سسامرو ،(ناسصحلأ)
ل˘ث˘م ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘لوأد˘ت˘م با˘ق˘لأأو ءا˘م˘سسأأ ةد˘ع ى˘˘لإأ
،فدلأ يهو ،ريدنبأو ،ةقعلم˘لأ ي˘ن˘ع˘تو تيا˘ج˘ن˘غ˘ت

ةيغيزامألأ مهديلاقتو ةيلولأ هذهب ناكسسلأ تأداع
ةزيوتلأ ماقت ةبسسانملأ هذه ءانثأاف ،اهتيسصوسصخ اهل
رسضحيو ةيرئأزجلأ تايلولأ ديدع يف ةفورعملأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع ،عو˘ن˘ت˘م˘لأ ي˘سسكسسكلأ ق˘˘ب˘˘ط ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
 .ةموسشرملأو تابحلأو قأردنبلأ

ىرخألا يه دعتسست تنسشوميت نيع
 يغيزامألا سسرعلا اذه لابقتسسل

ةماقإأ للخ نم لافتحلأ تنسشوميت نيع تدهسش
ةنفاتلأ دأو فافسض ىلع سسكافيسس كلملأ مسسجم
،فا˘سص ي˘ن˘ب ي˘حأو˘ن˘ب ا˘ق˘ي˘سس ة˘لود سضا˘ق˘نأأ ى˘ل˘˘ع
ةيدلبو فاسص ينبب ةيلحملأ تاطلسسلأ ترسشابو
تاطاسشنلأ نم ديدعلل ريسضحتلأ ،رداقلأ دبع ريمألأ
،ةيديمونلأ ةلودلأ خيرات دنع فقت يتلأ ةيفاقثلأ

ليسسيوزاملأ ةكلمم رأرمتسسأ يف ةقطنملأ رودو
ايديمون رأوجلأ لود عم اه˘ت˘قل˘عو ،““ا˘ي˘ل˘ي˘سسا˘م““
امك .ةيرسصيقلأ ايديمونو ايليسسيسسامو ،ةيجنطلأ
نيعو نا˘سسم˘ل˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ تر˘سشا˘ب
،فاسص ينبو سسونسس ين˘ب ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘مو تن˘سشو˘م˘ت
يلاتلابو ،دأريإأ مسسوم اهنم ،ةعونتم تأريسضحت
ربع ايديمون خيرات سضرع كلذ لك للخ نم متيسس
فاسص ينبب اقيسس ةنيدم ةسصاخ ،يرئأزجلأ برغلأ

،دليملأ لبق ةنسس002 نم رثكأأ ىلإأ دوعت يتلأ
رياني ةيغيزامألأ ةنسسلأ سسأأرب تلافتحلأ دعتو
هيف ددجتت ايونسس أديعو حرفلل ةبسسانم رئأزجلاب
اثورومو ديلاقتو تأداع نم دأدجألأ ثرإاب ةلسصلأ
ل˘ل˘خ˘ت˘ت .ن˘ي˘ن˘سسلأ فلآل دو˘ع˘ي ل˘˘ي˘˘سصأأ ا˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
اسسوقط ،ةقطنم لك بسسح ةبسسانملاب تلافتحلأ
ز˘مر˘ك سضرألأو ةأأر˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ةنسسلأ لمحت نأأ عيمجلأ لمأأو ءاطعلأو ةبوسصخلل
ىقبيل ،قزرلأ يف ةعسسو ةريفو ليسصاحم ةديدجلأ
ي˘ف ة˘سصا˘خ ى˘ل˘ج˘ت˘ي ا˘سصا˘خ أر˘ح˘سس ر˘يا˘ن˘ي ءا˘˘ي˘˘حإأ
يذ˘لأ يدا˘مل˘لأو يدا˘م˘˘لأ ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ثورو˘˘م˘˘لأ
ةزيمملأ ةفلت˘خ˘م˘لأو ةر˘ي˘ث˘كلأ سسو˘ق˘ط˘لأ بحا˘سصي
.ثدحلل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

1916ددعلا1202 يفناج31 ءاعبرألا 11ةـــفاقثلأ راــــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

 اـــــنوروك نـــــم ةـــــياقولا لــــــظ يف

راـــح لاـــبقتصساب1792 رـــياني نوـــصصخي نوـــيرئازجلا
ةنسسلا سسأارب تلافتحلا تقلطنا ثيح،1792 ةنسسلا فداسصيسس يذلا يفناج نم21ـلا يف ايقيرفإا لامسش بوعسش لكل كرتسشملاو قيرعلا ةيغيزامألا ةنسسلا سسأارب رئازجلا قطانم فلتخم يف ايونسس لفتحي

يتلا ،ةينفلاو ةيفاقثلا ةطسشنألا نم ريثكلا لÓخ نم1792 رياني تلافتحل رئازجلا قطانم نم ديدعلا دعتسست ،دÓبلا يف انوروك ءابو يسشفت ءارج ،ةيئانثتسسا فورظ يف رئازجلاب ةديدجلا ةيغيزامألا
ءاسسفيسسف نمسض ةعطق وه يذلا ،يلحملا يداملا ريغو يداملا اهثارت ديعتسستو ،اهتايسصوسصخ ةقطنم لك زرُبتسس اذكهو ،ةراقلا رئازجلا ةعاسسسش ربع يمترملا ،عونتملا ينطولا ثارتلا اهلمجم يف سسكعت

سضراعم نم ةيفاقثلا ةطسشنألا نم ةمزح لمسشي يرثو عونتم جمانربب يراجلا يفناج21 ةياغ ىلا لسصاوتي يذلا ثدحلا اذه نسضتحت يتلا ةنتاب سساروألا ةمسصاع نم ةيمسسرلا ةقÓطنلا تناكو ،ةلماكتم
.ةيغيزاملا ةغللاو ةفاقثلا لوح روحمتت ةيتاعوسضوم تاودنو ةيفاقث تاءاقلو



نم لاغتربلإ هب عتمتت ام ضسكع ىلع
ىل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘نا˘˘ك˘˘˘م
’ ،ةي˘م˘لا˘ع˘لإو ة˘ي˘بوروأ’إ ن˘ي˘ت˘حا˘شسلإ

خيراتب ةيلا˘غ˘تر˘ب˘لإ د˘ي˘لإ ةر˘ك ىظ˘ح˘ت
ةركل يلاغتربلإ بختنملإ نإإ لب ريبك
ت’و˘ط˘ب ي˘ف رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لإ أإد˘˘ب˘˘ي م˘˘ل د˘˘ي˘˘لإ
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ’إإ م˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لإ ضسأا˘˘˘˘˘˘˘كو ا˘˘˘˘˘˘˘بوروأإ
يأإ ي˘شضا˘م˘لإ نر˘ق˘لإ ن˘م تا˘ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘شست˘˘لإ

هذه رإدم ىلعو ،طقف نرق عبر لبق

يلاغتربلإ بختنملإ كرتي مل ،ةرتفلإ
ن˘˘م جر˘˘خ ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘م˘˘˘شصب
ه˘تا˘كرا˘ششم م˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ىلوأ’إ رإودأ’إ
ىلع ترشصتقإ يتلإ ةيملاعلإو ةيراقلإ
ةيبوروأ’إ ةلوطبلإ يف تاكراششم تشس
،ملاعلإ ت’وطب يف تاكراششم ثÓثو
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ضضو˘˘خ˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو

هذه نوكتشس ،رشصم يف1202 لايدنوم
ضضو˘خ˘ي ي˘ت˘لإ ه˘ل ة˘ع˘بإر˘˘لإ ةر˘˘م˘˘لإ ي˘˘ه

ذنم ىلوأ’إ ةرملإ اهنكل تايئاهنلإ اهيف

لشضفأإ اهي˘ف ق˘ق˘ح ي˘ت˘لإ3002 ةخ˘شسن
ا˘مد˘ن˘ع م˘لا˘ع˘لإ ت’و˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف هز˘˘كإر˘˘م
ع˘˘مو ،ر˘˘ششع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لإ ل˘˘˘ت˘˘˘حإ
يف ضسداشسلإ زكر˘م˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ لÓ˘ت˘حإ

هيدل تحبشصأإ،0202 ابوروأإ ةلوطب
ة˘˘م˘˘شصب كر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه تا˘˘حو˘˘م˘˘ط

1202 . لايدنوم لÓخ

21 زكرملإ :ةلوطبلإ يف جئاتن لشضفأإ

3002 يف

ز˘كر˘م˘لإ :ة˘ي˘بوروأ’إ ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ل˘˘شضفأإ

0202 يف ضسداشسلإ

لهأات1202 : لايد˘نو˘م ىلإإ ه˘ق˘ير˘ط

ةلوطب يف ضسداشسلإ زكرملإ لÓتحاب

تا˘ي˘ف˘شصت˘لإ ءا˘غ˘لإإ ع˘˘م0202 ابوروأإ

ببشسب لايدنوملل ةلهؤوملإ ةيبوروأ’إ

  .““انوروك““ ةمزأإ

رودلل لهأتلا انفدهو ةيوق انتعوجم“ :نابعل
”يسيئرلا

ىلإإ رظنلاب ةياغلل ناتيوق إدنلشسيإو لاغتربلإ““ Óئاق ،نابعل بيبح ،ديلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ ضسيئر حرشصو
انثرو اننأإ لوقأإ ’ انأإ““ :لشصإو˘ي˘ل، ““ضصلا˘خ ي˘برا˘غ˘م ي˘برإد ،ه˘ت˘ه˘جإو˘م ل˘ث˘م˘ت˘شس يذ˘لإ بر˘غ˘م˘لإ ىلإإ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ا˘م˘ه˘تإرد˘ق
،ةلهشس نوكت نل انتمهم نكل ،(إدنلوبو ليزإربلإو اينابشسإإ عم) ضسنوت ةعومجم عم لاحلإ وه امك توملإ ةعومجم

ىلإإ ةرششابم نيلهأاتملإ لئإوأ’إ ةثÓثلإ عم دجإوتلل لودلإ عيمج ىعشست ،ديعإوملإ هذه لثم يف هنأإ ةشصاخ
.““يشساشسأ’إ انفده ىقبي يذلإ يشسيئرلإ رودلإ

ن˘م نور˘ششع˘لإو ة˘ع˘با˘شسلإ ة˘خ˘˘شسن˘˘لإ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
ءا˘ع˘برأ’إ مو˘ي˘لإ د˘ي˘لإ ةر˘ك˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لإ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
،ةيحاتتف’إ ةإرابملإ نوكت نأإ ىلع ،رشصمب
د˘ل˘ب˘لإ ن˘ي˘˘ب ،ثد˘˘ح˘˘لإ د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شست˘˘˘شس ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ششلإ و ف˘˘˘ي˘˘˘˘شضم˘˘˘˘لإ

ةكراششمب يف˘نا˘ج13 مو˘ي ىت˘ح ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ
بنا˘ج ىلإإ ةر˘شضا˘ح نو˘ك˘ت˘شس ي˘ت˘لإ ،ر˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ةر˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘غ˘˘شصلإ ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘لإ ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن
رود˘˘ت˘˘شسو  ،ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ششع ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لإ

ةيناثلإ ةرملل يلودلإ لفحملإ إذه تايرجم

امك،9991 ةرود دعب ““ةنعإرفلإ““ ضضرأإ ىلع
ل˘شصإو˘ت ن˘م م˘غر˘لإ ىل˘˘ع ،ه˘˘ل ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م نا˘˘ك

ىلإإ ىدأإ يذ˘˘˘˘˘لإ91-ديفو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘ت ،ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘شضا˘ير ثإد˘˘حأإ ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت

يتلإ0202˘-و˘ي˘كو˘ط ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’إ با˘˘ع˘˘لأ’إ

دهششيشسو،1202 ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شص ىلإإ تئ˘˘˘˘˘˘˘˘جرأإ
ا˘عا˘ف˘ترإ ةر˘م˘لإ هذ˘˘ه ير˘˘شصم˘˘لإ لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لإ

42 نم ،ةكراششملإ نإدلبلإ ددع يف ايشسايق

،نيئدتبم ةثÓث اهنمشض نم ،ابختنم23 ىلإإ
و˘غ˘نو˘ك˘لإ ة˘يرو˘ه˘م˘جو ر˘شضخأ’إ ضسأإر˘˘لإ م˘˘هو
نولهتشسي نيذلإ ،يإوغروأ’إو ةيطإرقميدلإ

هذه نوكتشسو ،خيراتلإ يف ىلوأ’إ مهتكراششم

ةشسرشش ةكرعم عئاقول ةحاشس72لإ ةعبطلإ
جاتلإ كاكتفإ لجأإ نم ةحششرملإ قرفلإ نيب
بقللإ ةلماح كرامندلإ رإرغ ىلع ،يملاعلإ

لايدنوملإ بقلب تإرم تشس ةزئافلإ اشسنرفو
ج˘يور˘˘ن˘˘لإو ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأإ و ا˘˘ي˘˘تإور˘˘كو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإإو
ي˘ت˘لإ ،لود˘لإ هذ˘˘ه ل˘˘ك .إد˘˘ن˘˘لو˘˘بو د˘˘يو˘˘شسلإو
،ىلوأ’إ رإودأ’إ ىل˘˘˘˘ع ضسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ تدا˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإ
تابختنم زايتجإ و ةهجإوم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘شس
،ضسإرملإ ة˘ب˘ع˘شص ا˘ه˘ن˘ك˘لو ة˘ح˘ششر˘م˘لا˘ب تشسي˘ل
ىت˘ح وأإ إد˘ن˘ل˘شسيإإ و ا˘ي˘شسور و ل˘يزإر˘ب˘˘لإ ل˘˘ث˘˘م
.مظنملإ دلبلإ رشصمو رجملإ

  ةيرسصملا يسضارأ’ا ىلع فرسشم هجوب روهظلا

يرئإزجلإ بختنم˘ل˘ل ر˘ك˘ب˘م˘لإ قو˘ف˘ت˘لإ م˘غر
هزوفو ةيقيرفأ’إ ممأ’إ ضسأاك ت’وطب يف

لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘˘م خ˘˘شسن ضسم˘˘خ ي˘˘ف بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
مل ،يشضاملإ نرقلإ نم تاينينامثلإ ةبقح

ت’و˘ط˘ب ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘شصب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘ك˘˘ي
ضضو˘˘خ˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘عو ،د˘˘˘ي˘˘˘لإ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ

1202 لا˘˘يد˘˘نو˘˘˘م ير˘˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ

ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لإ ي˘˘˘ه هذ˘˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘شس ،ر˘˘˘˘شصم˘˘˘˘ب
،ةيملاعلإ ةلوطبلإ يف هل ةرششع ةشسماخلإ

تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘˘ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ل˘˘˘شضفأإ ن˘˘˘ك˘˘˘لو
رششع ثلاثلإ زكرملإ لÓتحإ ناك ةقباشسلإ

ر˘˘خآإ ي˘˘فو ،ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب1002 ة˘خ˘˘شسن ي˘˘ف
˘ما˘ع ي˘ف لا˘يد˘نو˘م˘لا˘ب ه˘ل ة˘ق˘با˘شس ة˘˘كرا˘˘ششم

زكرملإ يف يرئإزجلإ بختنملإ لح،5102
دعب ةلو˘ط˘ب˘لا˘ب ر˘ي˘خأ’إ ن˘ير˘ششع˘لإو ع˘بإر˘لإ

ه˘با˘ق˘لأإ ثد˘حأا˘ب هزو˘ف ن˘م ط˘ق˘ف د˘حإو ما˘ع
يف رئإزجلإ كراششتو .ةعبشسلإ ةيقيرفأ’إ

ةركل ملاعلإ ةلوطب نم72ـلإ ةخشسنلإ رامغ

13 ىلإإ31 نم ةرت˘ف˘لإ ي˘ف ،لا˘جر˘ل˘ل د˘ي˘لإ

رود˘لإ ىلإإ رور˘م˘لإ فد˘ه˘ب ،ر˘شصم˘˘ب ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ىلإإ ة˘˘ح˘˘جا˘˘ن ةدو˘˘ع ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘تو ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لإ
نع اهبايغب تزيمت امدعب ،يلودلإ لفحملإ
ي˘عا˘ب˘شسلإ ل˘مأا˘يو ،ن˘ي˘ت˘ي˘شضا˘م˘لإ ن˘ي˘˘ترود˘˘لإ
ديدجت ةلحر˘م ي˘ف د˘جإو˘ت˘م˘لإ ،ير˘ئإز˘ج˘لإ

،تروب ن’آإ يشسنرفلإ بردملإ فإرششإإ تحت
ي˘شضإرأ’إ ىل˘ع فر˘ششم ه˘جو˘˘ب رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لإ ي˘˘ف
ن˘ي˘˘لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لإ ع˘˘ي˘˘ي˘˘شضت د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لإ

يف9102 و اشسنرف يف7102) نيريخأ’إ
د˘ي˘كأا˘ت ىل˘ع ةوÓ˘ع ،(كرا˘م˘ند˘لإو ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأإ
ه˘لÓ˘ت˘حإ ن˘م د˘حإو ما˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘شسإ
ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ م˘مأإ ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لإ ز˘˘كر˘˘م˘˘لإ

ىلع نيعتيو ،ضسنوت يف تميقأإ يتلإ0202
˘مر˘شضخ˘م˘لإ ةدا˘ي˘ق˘ب ،ير˘ئإز˘ج˘لإ بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لإ

ينفلإ همقاط معدت يذلإو ضسوكرب دوعشسم

ر˘ها˘˘ط˘˘لإ بنا˘˘ج ىلإإ ر˘˘خآإ د˘˘عا˘˘شسم برد˘˘م˘˘ب
جور˘خ˘لإ ،ي˘˘لإردو˘˘ب ما˘˘ششه و˘˘هو ’أإ ،نا˘˘ب˘˘ع˘˘ل
يتلإ ،ةيوقلإ ةشسداشسلإ ةعومجملإ نم املاشس
عقوتيو ،برغملإو إدنلشسيإو لاغتربلإ مشضت

يتلإ ،رئإز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘م˘ه˘م˘لإ ة˘بو˘ع˘شص
لÓخ ةريبكلإ لمأ’إ ةبيخ وحم ىلإإ وبشصت
ة˘لو˘ط˘ب تا˘ي˘لا˘ع˘ف ي˘ف ةر˘ي˘خأ’إ ا˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم

ته˘نأإ ثي˘˘ح،(5102 ر˘ط˘˘ق ةرود) م˘˘لا˘˘ع˘˘لإ

نمشض ريخأ’إو42لإ زكرملإ يف ةشسفانملإ
ةداجلإ رومأ’إ أإد˘ب˘ت˘شسو  ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لإ بي˘تر˘ت˘لإ

يبراغملإ يبرإدلإ ءاقل عم يفناج41 يف

61) كلذ دعب اهيلت ،برغملإو رئإزجلإ نيب

˘ما˘ت˘ت˘خإ ل˘ب˘ق ،إد˘˘ن˘˘ل˘˘شسيإ ةإرا˘˘ب˘˘م (ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج

،لاغتربلإ دشض يفناج81 يف لوأ’إ رودلإ
ةد˘عا˘شصلإ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لإ د˘حأإ ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لإ

.يبوروأ’إ ىوتشسملإ ىلع ةوقب

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لوهجملا بختنملا :لاغتربلا بختنم
  رئازجلا ةعومجم تابختنم ميدقت

  يملاعلا دعوملل ”رضخلا“ ـل ةبذبذتم تاريضحت
تإر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ت تر˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘˘ت
ىلإإ ترو˘˘˘ب ن’آإ لا˘˘˘ب˘˘˘˘ششأإ

ري˘بإد˘ت˘لإ بب˘شسب ا˘م د˘ح
ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ت˘شضر˘ف ي˘ت˘لإ

ىع˘˘˘شسي ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
امب ،ه˘ت˘ك˘ن˘ح ف˘ي˘ظو˘ت˘ل
ةرم ثلاثل كراششيشس هنأإ

م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
ءا˘غ˘˘لإإ د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،برد˘˘م˘˘ك
ن˘ي˘ت˘يدو˘لإ ن˘ي˘تإرا˘ب˘˘م˘˘لإ
نيتجمربم اتناك نيتللإ

ي˘شضا˘˘م˘˘لإ ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ي˘˘ف
رو˘˘˘˘شسن““ د˘˘˘˘شض ضسنو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ،““جا˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘ق
ير˘ي˘شضح˘ت˘لإ ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لإ
عم ىرخأإ ةرم ““رشضخلل““
يئاه˘ن˘لإ ضصبر˘ت˘لإ ءا˘غ˘لإإ
ةشسفا˘ن˘م˘لإ ق˘ب˘شسي يذ˘لإ

ي˘ف ما˘ق˘˘ي˘˘شس نا˘˘ك يذ˘˘لإو

11 ىلإإ6 نم نيرحبلإ

ضضو˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج
نيتهجإوم
˘˘ما˘˘مأإ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت
ةشسفانملإ ن˘م د˘يز˘م بشسك˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ،ةا˘غ˘ل˘م˘لإ ة˘يدو˘لإ ع˘برأ’إ تا˘يرا˘ب˘م˘لإ هذ˘ه ح˘م˘شست نأإ ن˘ك˘م˘م˘لإ ن˘م نا˘كو ،ي˘ل˘ح˘م˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ

ىفتكإ ،إذه ءوشض ىلعو ،يشضاملإ ضسرام ذنم ةفقوتم ،ينطولإ قيرفلإ زئاكر مشضت يتلإ ،ةينطولإ ةلوطبلإ نأإو ةشصاخ ماجشسن’إو
يلحملإ بختنملإ دشض ناتيدو ناتإرابم هتللخت ،إدنلوب يف ربمشسيد رهشش لÓخ نيعوبشسأإ ةدمل دحإو ضصبرتب ينطولإ بختنملإ

ثيح ،دلبلإ ضسفن يف ةيدو ةيلود ةرود يف ةكراششمب قودشص جاح ىفطشصم ءÓمز اهعبت،42-62 ةميزه مث62-32 زوفب تهتنإ

.(42-12) فيشضملإ قيرفلإو (03-42) ايشسور مامأإ نيترم إورشسخ

ديلا ةركل ةيملاعلا ةلوطبلا يف هل ةرشع ةسماخلا ةكراشملا

““ةنعارفلا““ ضضرأا ىلع عئاسضلا هدجم نع ثحبي يرئازجلا بختنملا

اميتنس قلتي مل تروب نقآ
”رضخلا“ بيردت هيلوت ذنم

9102 يام يف
ةشضراعلإ مامز هيلوت ذنم هلإومأإ ىلع تروب ن’آإ بردملإ لشصحي مل

إرإرم ددهي هلعج يذلإ رمأ’إ،9102نإوج يف ينطولإ بختنملل ةينفلإ
داحت’إ ضسيئر نأإ ريغ ،ةعجر نود ليحرلإ مث نمو ،ةفششنملإ يمرب
رمأ’إ نأإ هل إدكؤوم لكششملإ لح برقب هنئمطي ةرم لك يف ناك يلحملإ

ةيوشست لجأإ نم ةيفاكلإ لإومأ’إ خشضب هودعو نيذلإ نيلومملاب قلعتي
ءا˘غ˘لإإ بق˘ع ر˘ئإز˘ج˘لإ ترو˘ب ن’آإ ةردا˘غ˘م ل˘ع˘لو ،ي˘شسنر˘ف˘لإ تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم
داحتإ’إ زجع فلأ’إ ةرملل تبثأإو روتشسملإ فششك ريخأ’إ ضسنوت ضصبرت

ةردا˘غ˘م ترو˘ب رّر˘ق˘ي نأإ ل˘ب˘ق ،ضسنو˘ت ةرا˘ج˘لإ ي˘ف ضصبر˘˘ت ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ن˘˘ع
ةيداحت’إ ءافيإإ مدع ىلع إذكو ضصبرتلإ ءاغلإإ ىلع اجاجتحإ رئإزجلإ

بختنملإ نأإ ،هركذ ر˘يد˘ج ،ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘ي˘شضق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ه˘ها˘ج˘ت
ماعلإ رطق ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لإ ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ي˘ف ه˘ل ة˘كرا˘ششم ر˘خآإ ي˘فو ي˘ن˘طو˘لإ

كلذو ،ةشسفانملإ ةياهن يف ريخأ’إو42 فشصلإ لتحإ دق ناك5102

مامأإ هتعومجم يف ءإوشس ،اهبعل يتلإ7 تايرابملإ لك يف هتراشسخ بقع
يف ىتح وأإ ،اشسنرف ،كيششتلإ ،ديوشسلإ ،إدنلشسيأإ ،رشصم تابختنم نم لك
  .يليششلإو ةيدوعشسلإ مامأإ ضسيئرلإ ضسأاك

 ةخسن51 :تاكراشملا ددع
(رششع ضسماخلإ زكرملإ)4791 :ةكراششم لوأإ

(نورششعلإو عبإرلإ زكرملإ)5102 :ةقباشس ةكراششم ثدحأإ

1002 يف رششع ثلاثلإ زكرملإ :جئاتنلإ لشضفأإ

 :يرئازجلا ينطولا بختنملا ةمئاق

:ىمرملإ ضسإرح
.(ةبانع كيبملوأإ) يششومز يحي ،(اينابشسإإ /نويل راميدإ) نابشضغ ةفيلخ ،(يلورتبلإ عمجملإ) ينم نب هللإ دبع
:نإديملإ وبع’
ميعن ريهز ،ركاشس نإوشضر ،(يلورتبلإ عمجملإ) يديدح نيدلإ ءÓع ،حايرب ميحرلإ دبع ،ضسوكرب دوعشسم ،بيرع اشضر ،روبهشش ضضاير
يلÓيج نب نايفشس ،(ةديعشس ةيدولوم) حانجوب ةماشسأإ ،يرو˘ك را˘ت˘خ˘م ،(ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب با˘ب˘شش) د˘ع˘شسنإ ة˘ب˘ق˘ع ،(ةد˘ك˘ي˘ك˘شس ة˘ب˘ي˘ب˘شش)
،(اشسنرف /رتشسيإإ) دوإد ماششه ،(رطق /ةركولإ) قودشص جاح ىفطشصم ،(رطق يلهأإ) لÓّه نيدلإ رون ،ضشابعك ماششه ،(ةرواشسلإ ةبيبشش)
.(اشسنرف /كراكنيد) ميحر رداقلإ دبع ،(اشسنرف /زولوت) يدبع بويأإ

لوأ’ا حــــــسشرملا :يدــــــنلسسي’ا بــــــختنملا

لبق ةيرئازجلا ديلا ءاقترا مدع ّرس
  يملاعلا ىوتسملا ىلإ دوقع3

ضسداشسب جيوتتلإ يف (6991 ربوتكأإ) دعب نم تإونشس عبشس تحجن رئإزجلإ تناك إذإإ
ةريغشصلإ ةركلإ دجم ّنأإ حشضإولإ ّنأإ ّ’إإ ،نييرشصملإو نييشسنوتلإ بعك ولع مغر بقل
لإزت ’ ت’ؤواشست طشسو ،يشضاملإ نرقلإ تاينينامث ةياهن يف وبخي أإدب ةيرئإزجلإ

،يملاعلإ ىوتشسملإ ىلإإ دوقع3 لبق ةيرئإزجلإ ديلإ ءاقترإ مدع ّرشس نع ةرمتشسم
ةليزه ةيبملوأ’إ تإرودلإو ت’ايدنوملإ ديدع يف رشضخلإ ةكراششم تناك ثيح

مامأإ دنلل دنلإ إوفقو نيذلإ نييرئإزجلل مرتحملإ دودرملإ انينثتشسإ ام إذإإ ،ةياغلل

دجت مل ةيرئإزجلإ ديلإ ةركّ نأإ حشضإولإ لعلو،8891 لويشس ةرود يف ديوشسلإ ةقلامع
ةرإزولإ إذكو ةبعللإ نع لوئشسملإ داحت’إ لبق نم ميلشسلإ طيطختلإو مامته’إ
لماشش ءانب ةداعإإ بولطملإو ،تمشص يف تعاشض ىربك تاماخ كلتمي دلب يف ،ةيشصولإ

  .ةيرئإزجلإ ةريغشصلإ ةركلإ حرشص نوشصت ةبلشص ةدعاق ثاعتب’

 ديلا ةركل ملاعلا ةلوطبل ديدجلا ماظنلا
ديلإ ةركل ملاعلإ ةلوطب نم (72)ـلإ ةخشسنلإ يف ةيإدبلإ طخ ىلع ةرم لوأ’ ًابختنم23 فقي
نم ملاعلإ ةلوطب ميظنت خيرات رشصم لخدتشسو ،ءاعبرأ’إ مويلإ نم ةيإدب رشصم اهنشضتحت يتلإ
ةنشس دعب ةيناثلإ ةرملل لايدنوملإ نشضتحي يذلإ ديحولإ يبرعلإ دلبلإ اهنوكل ’ ،ريبكلإ بابلإ

قرفلإ ددع ناك نأإ دعب ،ابختنم23 ةكراششمب ةقباشسملإ مظني نم لوأإ تحبشصأإ اهنأ’ لب،9991

ددع يف ةدايزلاب ةبعللإ يعباتم ديلإ ةركل يلودلإ داحت’إ أاجافو،42 زواجتي ’ قباشسلإ يف

ةمداقلإ ملاعلإ ت’وطب لك ليدعتلإ إذه لمششيو ،ةيشضاملإ خشسنلاب ةنراقم ،قرف8ـب تابختنملإ
دح ىلع تإديشسلإو لاجرلإ تاقباشسم ىلإإ ةبشسنلاب كلذو ،نيئششانلإو بابششلإو رابكلإ تائف يف
لماك يف ةبعللإ راششتنإ عيشسوت ىلإإ ةلوطبلإ يف ةكراششملإ نإدلبلإ ددع نم عفرلإ فدهيو ،ءإوشس
يف ماقت يتلإ ةشصاخو ،تايرابملل ينفلإ ىوتشسملإ عجإرت ىلإإ يدؤوي دق كلذ نأإ ’إإ ،ملاعلإ عاقب

(23) مشسُقو ،ديلإ ةرك يف ةريبك ديلاقت كلمت ’ تابختنم دوجو عم ًانمإزت ،تاعومجملإ ةلحرم

ةياهنبو ،تايرابم3 قيرف لك ضضوخيو ،تابختنم4 ةدحإو لك مشضت تاعومجم8 ىلإإ ًابختنم
يذلإ يشسيئرلإ رودلإ ىلإإ ةعومجم لك نم ىلوأ’إ ةثÓثلإ زكإرملإ باحشصأإ لهأاتي ةلحرملإ هذه

نيتعومجم لك َجمدُتشس ثيح ،تاعومجم4 ىلع ًابختنم (42)ـلإ عزوتيشسو ،ًابختنم42 ّمشضي

نم اهلان يتلإ طاقنلإ قيرف ّلك لمحيو ،تابختنم6 ّمشضت ةدحإو ةعومجم يف ًاعم نيترواجتم
تابختنملإ بّنجت˘تو ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لإ ة˘ل˘حر˘م ن˘م ه˘ع˘م Ó˘هأا˘ت ن˘يذ˘ل˘لإ ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لإ ع˘م ه˘ت˘ه˘جإو˘م

3 بعليشس قيرفّ لك نإإ يأإ ،ي˘شسي˘ئر˘لإ رود˘لإ ي˘ف ا˘ه˘شضع˘ب ة˘ه˘جإو˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ تإذ ن˘م ة˘ل˘هأا˘ت˘م˘لإ

فيشصولإو ردشصتملإ لهأاتي نأإ ىلع ،اهعم جمدنإ يتلإ ىرخأ’إ ةعومجملإ تابختنم عم تايرابم
امأإ ،ةيئاهنلإ ةإرابملإ ىلإإً ’وشصو ،بولغملإ جورخ ماظنب بعليشس يذلإ يئاهنلإ عبر رودلإ ىلإإ
عsزوتشس ذإإ ،ةيبيترتلإ تايرابملإ بعلل نولقتنيف ،ىلوأ’إ ةلحرملإ يف عبإرلإ زكرملإ باحشصأإ

52ـلإ زكرملإ نم بيترتلل ةيئاشصقإإ تايرابم بعلتشس مث ،نيتعومجم ىلع ةينامثلإ تابختنملإ

23.ـلإ زكرملإ ىلإإ

1202: رشصم ،ديلإ ةركل ملاعلإ ةلوطب يف تاعومجملإ ةبيكرت
 .رشضخأ’إ ضسأإرلإ - يإوغوروأإ - رجملإ - ايناملأإ :ىلوأ’إ ةعومجملإ

 .إدنلوب - ليزإربلإ - ضسنوت - اينابشسإإ :ةيناثلإ ةعومجملإ
 .’وغنأإ - نابايلإ - رطق - ايتإورك :ةثلاثلإ ةعومجملإ

 .ةيطإرقميدلإ وغنوكلإ - نيرحبلإ - نيتنجرأ’إ - كرامندلإ :ةعبإرلإ ةعومجملإ
 .ةيكريمأ’إ ةدحتملإ تاي’ولإ - اشسنرف - اشسمنلإ - جيورنلإ :ةشسماخلإ ةعومجملإ

 .برغملإ - إدنلشسيآإ - رئإزجلإ - لاغتربلإ :ةشسداشسلإ ةعومجملإ
 .يليششت - كيششت - رشصم - ديوشسلإ :ةعباشسلإ ةعومجملإ

 .ايشسور - ةيبونجلإ ايروك - ايشسورÓيب - اينيفولشس :ةنماثلإ ةعومجملإ
  :ةلوطبلإ ديعإوم

  .يفناج91 ىلإإ31 نم :لوأ’إ رودلإ

  .يفناج52 ىلإإ02 نم :يشسيئرلإ رودلإ

  .يفناج82و72 :ةينامثلإ رود

  .يفناج92 :يئاهنلإ لبق رودلإ اتإرابم

يفناج13 :ثلاثلإ زكرملإ ديدحت ةإرابمو ةيئاهنلإ ةإرابملإ

د˘˘ي˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘ل يد˘˘ن˘˘ل˘˘شسيأ’إ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ زو˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘ب
نيكب داي˘ب˘م˘لوأإ ي˘ف ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘شضف˘لإ ة˘ي˘لإد˘ي˘م˘لا˘ب

امك يموق ديع ةباثمب مويلإ إذه حبشصأإ،8002
يف ثلاثلإ زكرملاب زوفلإ يف اهدعب قيرفلإ حجن

ءدب نم مغرلإ ىلعو،0102 ماع ابوروأإ ةلوطب
نم رثكأإ لبق ةبعلل ملاعلإ ت’وطب يف هتاكراششم
ع˘بر˘م˘لإ غو˘ل˘ب ق˘ير˘ف˘لإ ع˘ط˘ت˘شسي م˘ل ، دو˘ق˘˘ع ة˘˘ت˘˘شس
ذنمو ،اهيف كراشش يتلإ خشسنلإ نم يأإ يف يبهذلإ

بغي مل،8591 ماع ةلوطبلإ يف ىلوأ’إ هتكراششم
خ˘شسن ع˘برأإ ي˘ف ’إإ م˘لا˘ع˘لإ ت’و˘˘ط˘˘ب ن˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ

،9002و9991و2891و7691 يف تناكو طقف
قيرفلإ ققح ،ةيبملوأ’إ ةيشضفلاب هزوف فÓخبو

هل ةقباشسلإ02لإ تاكراششملإ يف هتإزاجنإإ لشضفأإ

زكرملإ لت˘حإ ثي˘ح نا˘با˘ي˘لا˘ب7991 ةخ˘شسن ي˘ف
جئاتن قيقحت ىلإإ قيرفلإ علطتي اميف ضسماخلإ

ي˘ف ه˘ل˘ت˘حإ يذ˘لإ ر˘ششع يدا˘ح˘لإ ز˘كر˘م˘لإ ن˘م ر˘شصم˘ب1202 لايد˘نو˘م ي˘ف ل˘شضفأإ

نم إددع اي˘لا˘ح يد˘ن˘ل˘شسيأ’إ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ م˘شضيو،9102 ماع ةي˘شضا˘م˘لإ ة˘خ˘شسن˘لإ

رودنومدوغ ينفلإ ريدملإ ايلاح قيرفلإ دوقي امك0102و8002 ليج يبع’

داق يذلإو8002 يف دايبملوأ’إ ةيشضف زاجنإ’ قيرفلإ داق يذلإ نوشسدنومدوغ

داقو6102 دايبملوأإ يف ةيب˘هذ˘لإ ة˘ي˘لإد˘ي˘م˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ي˘كرا˘م˘ند˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ
  .ايشسآإ ممأإ ضسأاك ةلوطب يف يناثلإ زكرملاب زوفلل ينيرحبلإ بختنملإ

7991 يف ضسماخلإ زكرملإ :ةلوطبلإ يف قيرفلإ جئاتن زربأإ

8002 يف ةيشضفلإ ةيلإديملإ :ةيبملوأ’إ هجئاتن زربأإ

0102 يف ثلاثلإ زكرملإ :ةيبوروأ’إ هجئاتن زربأإ

ةلوطب يف رششع يداحلإ زكرملإ لÓتحاب لهأات1202 : لايدنوم ىلإإ هقيرط

ةمزأإ ببشسب لايدنوملل ةلهؤو˘م˘لإ ة˘ي˘بوروأ’إ تا˘ي˘ف˘شصت˘لإ ءا˘غ˘لإإ ع˘م0202 ابوروأإ
.““انوروك““

  هضرأ ىلع ايقيرفأ ةلوطب لبق ةربخلا نم ديزم باستكا : يبرغملا بختنملا
لبق ديلإ ةركل ملاعلإ ت’وطب يف هتاكراششم ءدب مغر

عباشسلإ زكرملإ لإز ام،5991 يف ديدحتلابو ،نرق عبر

يف هل لشضفأ’إ وه9991 ةخشسن يف هزرحأإ يذلإ رششع
ق˘ير˘ف˘لإ ضضو˘خ˘ي ا˘مد˘ن˘عو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ه˘تا˘كرا˘ششم خ˘يرا˘ت
ةكراششملإ يه هذه نوكتشس ،رشصم يف ةبقترملإ ةخشسنلإ
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىع˘شسيو ، م˘لا˘˘ع˘˘لإ ت’و˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلإ
تايلاعف ضضوخ لبق ةربخلإ نم ديزم باشستكإ ىلإإ قيرفلإ

نأإو اميشس’2202 يف هشضرأإ ىلع ةمداقلإ ايقيرفأإ ةلوطب
لÓ˘ت˘حإ و˘ه ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’إ ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ل زا˘˘ج˘˘نإإ ل˘˘شضفأإ

6002 . ةخشسن يف ثلاثلإ زكرملإ

9991 يف71ـلإ زكرملإ : ةلوطبلإ يف هجئاتن زربأإ

6002 يف ثلاثلإ زكرملإ :ةيقيرفأ’إ هجئاتن زربأإ

زكر˘م˘لإ زإر˘حإا˘ب ل˘هأا˘ت0202 : لا˘يد˘نو˘م ىلإإ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط

0202 ايقيرفأإ ةلوطب يف ضسداشسلإ

 بيجن يدوج :دإدعإإ
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يرئأزج˘لأ ي˘لود˘لأ ع˘فأد˘م˘لأ ل˘صصأو
لاير يدان عفأد˘م ،يد˘ن˘لا˘م ى˘صسي˘ع
ل˘كصشب زور˘ب˘لأ ي˘نا˘ب˘صس’أ ضسي˘ت˘˘ي˘˘ب
ن˘م ن˘كم˘ت ثي˘ح ،ه˘ق˘ير˘ف ع˘م يو˘˘ق
˘ما˘مأأ م˘ه˘م زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
نكمتو ،ضسمأ لوأ ءاصسم اكصسيوه
لوأ’أ فد˘ه˘لأ ل˘ي˘ج˘صست ن˘م يد˘نا˘م

ةأرابملأ يف87 ةقيقدلأ يف هقيرفل

حلاصصل2-0 ةجيتنب ته˘ت˘نأ ي˘ت˘لأ
ع˘فأد˘م فد˘ه ،ي˘˘صسلد˘˘نأ’أ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
مصسوملأ أذه هل ثلاثلأ وه رصضخلأ

ىلعأأ ربتعت ثيح ،ضسيتيب لاير عم
قيرفلل هما˘م˘صضنأ ذ˘ن˘م ه˘ل ة˘ل˘ي˘صصح
يرئأزجلأ مجنلأ فصشكو ،يصسلدنأ’أ
هيدان قلأات رصس ةأرا˘ب˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
ةر˘ي˘خأ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ضسي˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير
ى˘˘˘لإأ تدا˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لأ نأأ أد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
هئÓمز ةدأراب أد˘ي˘صشم ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

ي˘˘ف يد˘˘نا˘˘م لا˘˘قو ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ةأرابم بقع ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
راصصتن’أ أذه““ :اكصسيوه مامأأ هقيرف
ةجيتن دعب انل ةبصسنلاب أريثك مهم
،““ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسأ’أ ي˘˘˘برأد˘˘˘لأ

ةعومجمك لمع قيرفلأ““ :فاصضأأو
قو˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘قو ةد˘˘حأو
ةلصصأوملأ ا˘ن˘ي˘ل˘ع نأد˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘صضرأأ
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ا˘˘ندرأأ أذإأ ق˘˘صسن˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘يأد˘ب ع˘م““ :ع˘با˘تو ،““تأرا˘صصت˘ن’أ
ريغت ام ءيصش كانه ،ةديدجلأ ةنصسلأ
،تاينهذلأ تريغت دقل ،قيرفلأ يف
لجأأ نم رثكأأو رثكأأ لمعلأ انيلعو
،““م˘صسو˘م˘لأ أذ˘ه ا˘ن˘فأد˘˘هأأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ى˘صسي˘ع ير˘ئأز˘ج˘˘لأ نأ ى˘˘لأ را˘˘صشيو
يدا˘ن˘لأ ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي يد˘˘نا˘˘م
م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م ي˘˘صسلد˘˘ن’أ
ى˘ل˘ع أردا˘ق ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لأ
رخآأ قيرف يأأ عم ن’أ ذنم ضضوافتلأ
.ضسيتيب نم طغصض يأأ نود

ىربكلأ ةيبوروأ’أ تايرودلأ جعت
لوصصأ’أ نم بهأوملأ نم ديدعلاب
ليثم˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

نأأ ’إأ ،ايقيرفأ لطب رئأزجلأ بختنم
يف كصش نود ىقبيصس ريخأ’أ رأرقلأ
لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘ي
ل˘صضفأأ را˘ت˘خ˘ي˘صس يذ˘لأ ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب
تاقاقحت˘صسÓ˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
تا˘ي˘ف˘صصت˘لأ ا˘صصو˘صصخو ة˘مدا˘˘ق˘˘لأ

،2202 لا˘يد˘˘نو˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لأ
و˘لو˘صسا˘صس يدا˘ن م˘ج˘˘ن نأا˘˘ب ود˘˘ب˘˘يو
نوكيصس زيبول م˘ي˘صسكا˘م ي˘لا˘ط˘يإ’أ
يرئأزجلأ بختنمل˘ل ن˘يد˘فأو˘لأ د˘حأأ

هدكأأ ام أذهو بيرقلأ ىدملأ ىلع
““ترو˘ب˘صس نأ ي˘ب““ ة˘كب˘صش ق˘ل˘ع˘م
د˘م˘ح˘م ي˘ل˘ع ير˘صصم˘لأ ،ة˘ير˘ط˘ق˘لأ

أذه ةأرابم ىلع هقيلعت لÓخ ،يلع
دحأ’أ ءاصسم ضسوتنفوج دصض قيرفلأ

نم71ـلأ عوبصسأ’أ نمصض طرافلأ
ةركل يلاطيإ’أ يرودلأ تاصسفانم
لو˘˘خد د˘˘ع˘˘˘بو ه˘˘˘نأأ ثي˘˘˘ح ،مد˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةأرابملأ يف Óيد˘ب ز˘ي˘بو˘ل م˘ي˘صسكا˘م
هيقلت يلع دمحم يلع قلعملأ دكأأ
يرئأزجلأ لصسأرملأ لبق نم ةلاصسرل
اهيف دكؤوي يلابج لامج ،اينابصسإأ يف
لكصشب ررق دق بعÓلأ أذه نأاب هل
’دب رئأزجلأ بختنم ليثمت يئاهن
لثم ناك نأأ دعب كلذو ،اصسنرف نم

،““كويدلأ““ بختنمل ةينصسلأ تائفلأ
د˘˘ع˘˘ي ’و ،را˘˘ب˘˘خ’أ هذ˘˘˘ه د˘˘˘كؤو˘˘˘تو

مصس’أ (ا˘ما˘ع32) زيبو˘ل م˘ي˘صسكا˘م
يصضاملب لامج هديري يذلأ ديحولأ

ل˘ط˘ب فو˘˘ف˘˘صص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م
ةد˘˘كؤو˘˘م ردا˘˘صصم نأأ ذإأ ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأأ

ر˘ط˘ق بخ˘ت˘ن˘م برد˘م نأا˘ب تف˘صشك

ىلع ه˘عور˘صشم ضضر˘ع د˘ق ق˘با˘صسلأ
،يريوغ ن˘ي˘مأأ ضسي˘ن ق˘ير˘ف ة˘ب˘هو˘م
لوعيصس يتلأ ةبيتكلأ نمصض نوكيل

ضسأاك تايفصصت تاصسفانم يف اهيلع

ميصسكام رد˘ح˘ن˘يو،2202 ملاعلأ
ق˘ير˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأأ ج˘˘ير˘˘خ ز˘˘ي˘˘بو˘˘ل
ينابصسإأ بأأ نم ايليصسرم كيبملوأأ

امك ،ةياجب ةعطاقم نم ةيرئأزج مأأو
اصسنرف بختنمل ةينصسلأ تائفلأ لثم
ر˘ب˘كأ’أ ه˘ق˘ي˘ق˘صش ضسكع ،با˘ب˘˘صشل˘˘ل

بعل ناك يذلأ زيبول Óياب نايلوج

اماع71 نم لقأ’ رئأزجلأ بختنمل

9002. ماع
ديلو.ف

يف نوطصشني نيذلأ نوبعÓلأ قحتلأ
ينطولأ بختنملأ فوفصصب ابوروأأ

لوأأ ،ةنصس71 نم لقأ’ يرئأزجلأ
ةرود يف ةكرا˘صشم˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ضسمأأ
،مدق˘لأ ةر˘كل ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘م˘صش دا˘ح˘تأ

ىلإأ81 نم رئأزجلأ يف ةررقملأو

ىلإأ ةلهؤوملأو ،يراجلأ يفناج42

،1202 ممأÓل ايقيرفإأ ضسأاك تايئاهن
ة˘يدا˘ح˘ت’أ ه˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
هذه مودقبو ،اهعقوم ىلع ةيرئأزجلأ

،ينطولأ بخانلل ىنصستيصس رصصانعلأ
ةعومجم عم لمعلأ ،تاصس’ دمحم
قÓ˘ط˘نأ ن˘م ما˘يأأ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘كم
ز˘كر˘م˘لا˘ب ير˘ي˘صضح˘ت˘لأ ر˘كصسع˘م˘˘لأ
متو ،ىصسوم يديصسب ينطولأ ينفلأ
ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لأ ،ضصبر˘˘ت˘˘لأ م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت
ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت˘ت ى˘لوأ’أ ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م

8 نم ةيصسفانت لبق ام تأريصضحت

ضسفن يف ةيناثلأو ،يفناج51 ىلإأ

رهصشلأ نم42 ىلإأ61 نم ددصصلأ
،ر˘ي˘خأ’أ ضصبر˘ت˘لأ لÓ˘خو ،يرا˘ج˘˘لأ
ة˘ق˘˘فر ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ مو˘˘ق˘˘ي˘˘صس
ن˘يءا˘ق˘ل˘لأ ةد˘˘ها˘˘صشم˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
ايرج نيذللأو لاغنصسلأ مامأأ نييدولأ
ةداعإأ فدهب يصضاملأ ربمصسيد يف
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ بنأو˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ك ةد˘˘ها˘˘صشم
ني˘تأرا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لأو

يفناج81 موي ايبيل مامأأ نيتلهؤوملأ

،رهصشلأ ضسفن نم42 موي ضسنوت و
د˘ق ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ نأأ ر˘˘كذ˘˘يو
نيتيريصضحتلأ هيت˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف مز˘ه˘نأ

(1-3) و (0-1) ةجيتنب لاغنصسلأ مامأأ

ةيليوج5 بع˘ل˘م ة˘ي˘صضرأأ ى˘ل˘˘ع
دا˘˘ح˘˘تأ ةرود ىر˘˘ج˘˘تو ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’أ
ةلوطب لكصش ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘م˘صش
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ما˘˘ق˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،ةر˘˘غ˘˘˘صصم

،ةيليوج5 بع˘ل˘م˘ب ا˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ةينطو تابخت˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘كرا˘صشم˘ب
ضسنوتو ،مظنملأ دلبلأ رئأزجلأ :يهو
لتحي يذلأ قيرفلأ لهأاتيو ،ايبيلو
ايقيرفإأ ضسأاك تايئاهن ىلإأ ةرأدصصلأ

ره˘صش بر˘غ˘م˘لا˘ب ةرر˘ق˘م˘لأ1202
.لبقملأ ضسرام

ديلو.ف
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اكشسيوه ـب ةحاطإلل هداق

 مسسوملا يف هفادهأا ثلاث عقويو سسيتيب عم قلأاتلا لسصاوي يدنام
ةيئدبم ةقفاوم حنمي يرمعلب

 يدوعسسلا ةدج يلهأا ـل

ة˘ق˘فأو˘م ى˘ل˘ع يدو˘ع˘صسلأ ةد˘ج ي˘ل˘هأأ يدا˘˘ن ل˘˘صصح
،يرمعلب نيدلأ لامج يرئأزجلأ يلودلأ نم ةيئدبم
وتاكريملأ لÓخ ،يدو˘ع˘صسلأ يرود˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
ةيفأرتحأ ةبرجت يرمعلب ضضاخو ،يلاحلأ يوتصشلأ
علطم هليحر لبق ،بابصشلأ يدان عم ةيدوعصسلأ يف
تافÓخ ببصسب ،يصسنرفلأ نويل ىلإأ يراجلأ مصسوملأ

ضسمأأ ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تلا˘قو ،ثو˘ي˘ل˘˘لأ ةرأدإأ ع˘˘م
ةقفصص مامتإأ راطإأ يف ىعصسي ،ةدج يلهأأ نأاب ،ءاثÓثلأ
اميل ضساكول يليزأربلأ نع ءانغتصس’أ ىلإأ ،يرمعلب

يلخيل ،يلحم ليدبب هصضيوعتو ،قيرفلأ رصسيأأ ريهظ
عقوو ،قيرفلاب بناجأ’أ ةمئاق يف يرمعلبل اناكم
تلصشف امدعب يرئأزجلأ عفأدملأ ىلع يلهأ’أ رايتخأ

يدم˘ح دو˘م˘ح˘م ير˘صصم˘لأ ع˘م يدا˘ن˘لأ تا˘صضوا˘ف˘م
ريدملل لوأ’أ رايخلأ ناك يذلأ ،كلامزلأ مجن ضشنولأ
ي˘ف ي˘ل˘هأ’أ ةرأدإأ تح˘ج˘نو ،ضشت˘ي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ
هل حيتت يتلأ ،ةيلاملأ ةءافكلأ ةداهصش ىلع لوصصحلأ
يوتصشلأ وتاكريملأ يف ددج نيفرتحم عم دقاعتلأ
.يلاحلأ

ديلو.ف

ةماعلا ةيعمجلا ليجأات
ةبانع ةطبارل ةيباختن’ا

قح’ دعوم ىلإا مدقلا ةركل

ةطبأرل ،ةيباختن’أ ةماعلأ ةي˘ع˘م˘ج˘لأ لا˘غ˘صشأأ تل˘جأا˘ت
كلذو ،قح’ دعوم ىلإأ مدقلأ ةركل ةيوهجلأ ةبانع
تمت يذلأ بلطلأ وهو ،ةبانع ةي’و يلأو نم بلطب
ةصسائر ىلع نيصسفانتملأ فرط نم ،هيلع ةقفأوملأ
بت˘كم˘لأ و˘صضع ،لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘ع ،ة˘يور˘كلأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
داحتأ قيرف ضسيئر  ،نأوصضر براصشوبو ،يلأرديفلأ
،ةبانع ةطبأرل يناثلأ يوهجلأ يف طصشانلأ ينوبلأ

ةيعمجلأ هذه لاغصشأأ ماقت نأأ ضضرتفملأ نم ناكو
ةبا˘ن˘ع ة˘ط˘بأر˘ل د˘يد˘ج˘لأ ضسي˘ئر˘لأ با˘خ˘ت˘ن’ ة˘ما˘ع˘لأ
قدنف يف ءاثÓثلأ ضسمأأ موي ،مدقلأ ةركل ةيوهجلأ
يصضاقلأ رأرقلأ ذاختأ متي نأأ لبق ،ةبانعب ““يربصص““
ر.ع.قح’ دعوم ىلإأ اهليجأاتب

 ايبيل ةهجاوم لبق /ةنشس71 نم لقا ةئفل ايقيرفإا لامشش داحتا ةرود

 نيفرتحملا قاحتلاب لمتكي ““رسضخلا““ دادعت

 ““كويدلا““ باسسح ىلع ““رسضخلا““ ليثمتل زيبول ميسسكام رايتخا
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°11ةبانع

°90 ةدكيكسس

°50سسارهأا قوسس

°40ةملاق

.اسسنرف نم ةيسسنرفلا انايوغ اوعزتنا ليزاربلاو لاغتربلا عم نويناطيربلا -9081
زيلجنإ’امامأا هتميزه دعب كلذو ،انيليه تناسس ةريزج ىلإا تربانوب نويلبان ةلئاع يفنب مكحت اسسنرف -6181

.5181 ماع ولرتاو ةكرعم يف

ةنيدملا كلت يف يروطاربما جيوتت لوأا يف موسسكأا يف ايبويثإا ىلع اروطاربمإا عبارلا سسنحوي جيوتت -2781
.ةنسس002 للخ

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا
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سسقطلأ لأوحأأ

ـه2441ىلوألا ىدامج92 ـل قفاوملا -1916 ددعلا1202 يفناج31 ءاعبرألا

01:60

83:21

30:51

43:71

00:91

مولا اذه لثم يف ثدح

ار˘خؤو˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تر˘˘سشا˘˘ب
ءا˘بو ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا ع˘˘يزو˘˘ت

ا˘م ق˘فو كلذو ،ي˘سسرد˘م˘لا ط˘سسو˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

0202/11/91 يف خرؤوملا5221يرازولا روسشنملا هددح

تاسسسسؤوملا ةفاك هذه ةيلاملا تاناعإ’ا ىنعت ثيح،
،يئادتب’ا روطلا اهيف امب ةثلثلا راوطألل ةيوبرتلا

مت دق هنإاف ةيبرتلا ةيريدمب ملعإ’ا ةيلخ بسسحو

009 نم ديزأ’ يرئازج رانيد فلأا000.05 غلبم فرسص

اهتعباتم و اه˘فر˘سص ع˘ير˘سست ىل˘ع د˘يد˘سشت˘لا ع˘م ،ة˘سسسسؤو˘م
ة˘قل˘ط˘نا تنا˘ك د˘قو اذ˘ه ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م تا˘سسسسؤو˘م ي˘ف
ةيدلبب نيدموب يراوه ةيوناث نم ايمسسر هذه ةيلمعلا

ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تارا˘طإا رو˘سضح˘ب كلذو تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع
،نييعامتج’ا ءاكرسشلاو ذيملتلا ءايلوأا ،ةنتاب ةي’ول
ةي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ة˘ه˘ج˘لا تاذ تد˘كأاو ،تا˘ما˘م˘ك˘لا ع˘يزو˘ت م˘تو
تاقوأا يف تايلمعلا ديدع اهيلت ىلوأا ةلحرم دعت هذه
معد ةيسصولا ةرازولا اهللخ نم فدهت يتلاو ةقح’

يف ءابولا ةهباجم  يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا تايناكمإا

للغ˘ت˘سسا م˘ت˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ي˘سسرد˘م˘لا ط˘سسو˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘ع’ا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا غ˘لا˘ب˘˘م˘˘لا

مسسوملل اه˘لل˘غ˘ت˘سسا م˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘يذ˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ن˘مو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ءار˘ج طرا˘ف˘˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘يو˘˘نا˘˘ث77 د˘ي˘ف˘˘ت˘˘سست نأا ع˘˘مز˘˘م˘˘لا

فسشك ةد˘حو24 اذكو ةط˘سسو˘ت˘م011 ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ةينازيملا جراخ ةيلاملا ةدسصرأ’ا ليوحت نم ةعباتمو

ةيريدم تماق قايسسلا تاذ يفو،9102/21/13 ةياغل

ف’آا4 و ةمامك فلا55 نم ديزأا ةداعتسسا يف ةيبرتلا

ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ن˘م تق˘ب˘ت م˘ق˘ع˘م ل˘ئا˘سس ةرورا˘ق

ق˘طا˘ن˘م تا˘سسسسؤو˘م ر˘ب˘ع لل˘غ˘ت˘سسل˘ل ا˘ه˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ةدا˘˘عاو

يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف اذ˘˘ه ،ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ما˘˘يأ’ا لل˘˘خ ،ل˘˘ظ˘˘لا

ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ديدع ربع ذيملتلا هيف يكتسشي

دجاوتو يحسصلا لوكوتوربلا مادعنا نم ةي’ولا ميلقإاب

.ىرخأاب ايئاهن اهمادعناو اهب ردسصملا ةلوهجم تامقعم

T°ƒT°É¿ ì » مجاهم ،يناميلسس ملسسإا مسضنا
ىلإا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصب ،«ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا

موي ،نويل كيبملوأا يدان فوفسص
ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف كلذو ،ءا˘˘ثل˘˘ث˘˘لا سسمأا
د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘سسف بق˘˘ع ،ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
يتيسس رتسسيل ـب هطبري ناك يذلا

ةنسس23 بحاسص عقوو ،يزيلجنإ’ا
ةيبطلا تاسصوحفلل هزايتجا بقع

ة˘ت˘سس ـل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ىل˘ع ،ة˘مزل˘˘لا
،ماع ةدمل ديد˘م˘ت˘ل˘ل ل˘با˘قو ر˘ه˘سشأا

ـل ق˘با˘سسلا م˘ج˘˘ن˘˘لا بع˘˘ل˘˘ي˘˘سس اذ˘˘ه˘˘بو
عم ،يلاغتربلا ةنوبسشل غنيتروبسس
لامج ينطولا بختنملا يف هليمز
هذ˘˘˘˘˘ه نأا ىلإا را˘˘˘˘˘سشي ،ير˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
يناميلسس اهسضوخيسس يتلا ةبرجتلا

ةيناثلا ي˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف
ةرماغملا دعب كلذو ،هل ةبسسنلاب
عم ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ح˘جا˘ن˘لا ىلوأ’ا
سصم˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،و˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
يدا˘˘˘˘ن ناو˘˘˘˘لأا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح بعل˘˘˘˘˘لا
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع «ةرامإ’ا»

Ω.T¢

ىلع داتعا ةي˘عاد ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘ي˘كر˘ت ة˘م˘ك˘ح˘م تنادأا

سسبلم نيدتري ءاسسن طسسو ةينويزفلت جمارب ميدقت

مئارج هباكتر’ ماع فلأا نم رثكأ’ نجسسلاب ةريثم

ناك.ةي˘ل˘ح˘م مل˘عإا ل˘ئا˘سسو تدا˘فأا ا˘م بسسح ،ة˘ي˘سسن˘ج

تناك اميف ةظفاحم ةينيد ءارآا حرطي راطكوأا ناندع

ن˘ع˘سضخ ن˘ه˘ن˘م تار˘ي˘ث˘كو ،«ه˘ط˘ط˘ق» ن˘ه˘ي˘˘م˘˘سسي ءا˘˘سسن

و˘يدو˘ت˘سسا ي˘ف ه˘لو˘ح ن˘سصقر˘ي ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘ج˘ت تا˘˘حار˘˘ج˘˘ل

يف ا˘ًما˘ع46 غلابلا ل˘جر˘لا لا˘ق˘ت˘عا م˘ت. نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

نم هتعومجم تفدهتسسا ةلمح نم ءزجك8102 ناوج

.لوبنطسسإا ةطرسش ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا ةد˘حو ل˘ب˘ق

هيلع مكُح هنأا ةسصاخلا «يف يت نإا» ةطحم تدافأاو

ءادتع’ا لمسشت مئارجب هتنادإ’ اًماع5701 نجسسلاب

لايتح’او تارسصاقل يسسن˘ج˘لا لل˘غ˘ت˘سس’او ي˘سسن˘ج˘لا

تدا˘فأاو. ير˘ك˘سسع˘لاو ي˘سسا˘ي˘˘سسلا سسسسج˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو

نجسسلاب هيلع مكُح هنأا ةسصاخلا «يف يت نإا» ةطحم

يسسنجلا ءادتع’ا لمسشت مئارجب هتنادإ’ ًاماع5701

ةلواحمو لايتح’او تارسصاقل ي˘سسن˘ج˘لا لل˘غ˘ت˘سس’او

ة˘˘لا˘˘كو تر˘˘كذو. ير˘˘ك˘˘سسع˘˘˘لاو ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسسسج˘˘˘ت˘˘˘لا

نو˘ع˘سضخ˘ي ه˘ب ا˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم632 و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن نأا لو˘˘˘˘سضا˘˘˘˘نأ’ا

دقو. لاقتع’ا ديق مهنم87 ،ةيسضقلا يف ةمكاحملل

معازمو ةحسضاف ليسصافت عامتسس’ا تاسسلج تنمسضت
سسي˘ئر را˘ط˘كوأا غ˘ل˘باو.ة˘ي˘سسن˘ج م˘ئار˘ج ن˘˘ع ة˘˘عور˘˘م
نم برقي ام هيدل نأا طرافلا ربمسسيد يف ةمكحملا

يف ىرخأا عامتسسا ةسسلج يف لاقو. ةقيدسص0001
بحلا .ةأارملل يبلق يف بحلا نم سضيف كانه» ربوتكأا

فاسضأاو .«مل˘سسم˘لا تا˘ف˘سص ىد˘حا ه˘نإا .ة˘ي˘نا˘سسنإا ة˘ف˘سص
ر˘ي˘غ ل˘ك˘سشب ا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج يو˘˘ق ا˘˘نأا» ىر˘˘خأا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ةرم لوأ’ ماعلا يأارلا مامتها راطكوأا بذج .«يداع
يف تعقو ةفئاط م˘ي˘عز نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع تا˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا ي˘ف
ه˘˘تا˘˘ن˘˘ق تأاد˘˘بو.ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ح˘˘ئا˘˘سضف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

˘ما˘˘ع ي˘˘ف ثب˘˘لا تنر˘˘ت˘˘نإ’ا ىل˘˘ع «9 هيا» ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

.ايكرت يف نيينيدلا ةداقلا نم تاديدنت ريثتل1102
طقف اهفيرعت مت ،هتمكاحم يف ءاسسنلا ىدحإا تدافأاو
اهيلع ىدتعا را˘ط˘كوأا نأا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ،«ي˘سس ي˘سس» م˘سسا˘ب
تلا˘قو. رر˘ك˘ت˘م ل˘ك˘سشب ا˘ي˘سسن˘ج تا˘ير˘خأا ءا˘سسن ىل˘˘عو
ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا سضع˘˘ب نإا ة˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل «ي˘˘˘سس ي˘˘˘سس»
.ل˘م˘ح˘لا ع˘ن˘م بو˘ب˘ح لوا˘ن˘ت ىل˘ع نر˘ب˘جأا ن˘ه˘ب˘سصت˘غا

ترثع لمح عنم ةبح فلأا96 نع هلاؤوسس مت نيحو
مدختسست اهنإا راطكوأا لاق ،هلزنم يف ةطرسشلا اهيلع

ةرود˘˘لا تا˘˘بار˘˘ط˘˘˘سضاو د˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘سضا جل˘˘˘ع˘˘˘ل
.ةيرهسشلا

«ةيعاد»ـل ماع0001 نم رثكأا نجشسلا
ةيشسنج مئارجب نيدأا يكرت

ةشسشسؤوم009 نم ديزأ’ جد فلأا05 فرشص
انوروك ةحفاكم ةناعإا نمشض ةنتابب ةيوبرت

ماع ةدمل ديدمتلل لباقو رهسشأا6 ـل دتمي دقعب

نويل كيبملوأا ىلإا ايمشسر مشضني يناميلشس

 جولثلا ببشسب ةعوطقم ةيئ’وو ةينطو تاقرط ةدع
،رورملا ةكرح لسشو نطولا تاي’و يف ةيئ’وو ةينطو قرط ةدع عطق ىلإا جولثلل فثكملا طقاسستلا ىدأا

مويلا ينطولا كردلا حلاسصمل ةعبا˘ت˘لا كو˘ب˘سسيا˘ف ع˘قو˘م˘ب «ي˘ق˘ير˘ط» ة˘ح˘ف˘سص تر˘سشنو.ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب لز˘عو
ينطولا قيرطلا عطق يف جولثلا تببسست ةريوبلا ةي’و يفف. جولثلا مكارت ببسسب ةعوطقملا تاقرطلا ةمئاق

مكارت ببسسب قلغم ،لولسشب ةيدلب راكوك’ ةقطنم و مانسسأ’ا ةيدلب ةدجكيت ةقطنم ىوتسسم ىلع33 مقر

ةي’و ةي’وب اما جيراهسصلا ةيدلب ن’وكن يزيت ةقطنم ىوتسسم ىلع03 مقر ينطولا قيرطلا اذكو جولثلا

ةدروريت جف ىوتسسم ىلع51 مقر ينطولا قيرطلا عطق يف ةطقاسستملا جولثلا تايمك تببسستف وزو يزيت

ىلا ةفاسضا نانوحرفإا ةيدلب ةنوهر تيأا ةيرق ىوتسسم ىلع42 مقر ينطولا قيرطلا اذك و نانوحرفإا ةيدلب

ةلوليأا ىوتسسم ىلع90 مقر يئ’ولا قيرطلا ىلع ةدايز نقزوب ةيدلب ىوتسسم ىلع152 مقر يئ’ولا قيرطلا

ةيدلب بيلسصن يزيت ةيرق ىوتسسم ىلع أا62 مقر ينطولا قيرطلا جولثلا تقلغأا دقف ةياجب  ةي’وب و ولاموأا
يلمعت˘سسم ح˘سصنو ،رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ه˘جو ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘قر˘ط˘لا ي˘قا˘ب نأا ىلإا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك ة˘طل˘سش
.ةعرسسلا سضيفخت عم رذحلاو ةطيحلا يخوتب قيرطلا

انودارام ةافو يف ةيئانج ةهبشش ريثت ةديدج ةأاجافم
ةهبسش ريثت ةديدج ةأاجافم نع ،ةينيتنجرأ’ا ةركلا ةروطسسأا ،انودارام اودنامرأا وجييد ةافو يف تاقيقحتلا تفسشك

ةتك˘سسب ه˘ت˘با˘سصإا ر˘ثإا ،ا˘ًما˘ع06 ر˘م˘ع ن˘ع ر˘ب˘م˘فو˘ن52 موي ىفو˘ت ا˘نودارا˘م نا˘كو.ةا˘فو˘لا ة˘ق˘ير˘ط لو˘ح ة˘ي˘ئا˘ن˘ج
يف انودارامل ةروزم تاعيقوت اهيلع قاروأا دوجو نع فسشكلا مت هنإاف ،ينابسسإ’ا »ورتاوك» جمانربل اًقفوو.ةيبلق
ذنم ،تاماهت’ا لك هل هجوت يذلا يسسيئرلا سصخسشلا وه انودارام بيبط نأا ىلإا راسشأاو.يسصخسشلا هبيبط لزنم
يف لكاسشم نم يناعي ناك هنأا تبثأا انودارام ةثج حيرسشت نأا ركذي.ةرسشابم ةينيتنجرأ’ا ةركلا ةروطسسأا ليحر
.ةعورسشم ريغ داوم يأا وأا لوحكلا هلوانت نع فسشكي ملو ،ةئرلاو دبكلاو بلقلا

يميهارب ءلمز مامأا ةيئانثب رطق هيدان عم طقسس

 يرطقلا يرودلا يف21 هفده لجشسي يليلب
اذه تعمج يتلا ةهجاوملا للخ ،هقيرفل ديحولا فدهلا ليجسست يف ،رطق يدان مجن يليلب فسسوي حجن
لباقم نيفده ةجيتنب ةارابملا تهتنا ثيح ،يميهارب نيسساي هفوفسص يف بعلي يذلا نايرلا يدانب ريخأ’ا

،يرطقلا يرودلا يف فده21 ىلإا هديسصر يليلب عفر اذهبو ،نلب نارول بردملا لابسشأا حلاسصل دحاو فده

.32 ةطقنلا دنع رطق يدان ديسصر دمجت امنيب،41 ةلوجلا دعب ةطقن22 ىلإا هديسصر نايرلا يدان عفرو

Ω.T¢

 طروت ةنيدملا طشسوب سصخشش فيقوت
 ةنيطنشسقب ةقرشسلا اياشضق نم ديدعلا يف

ةسصاخ ،اهلاكسشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
ةي’و نمأاب يناثلا يرسضحلا نمألل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت ،تاكلتمملا و سصاخسشأ’اب سساسسملاب ةقلعتملا

ةقرسسلاب عوبتم لايتح’او بسصنلا يتيسضق يف هطروتل ، ةنسس82 رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت نم ةنيطنسسق
نيتيحسض اهب مدقت ىوكسش ىلإا نادوعت نيتيسضقلا تايثيح.سضيبأ’ا حلسسلاب ديدهتلا ةلئاط تحت ةقرسسلا و
و لايتحا و بسصن ةيلمع دعب لوأ’ا ،يلام غلبم ةقرسسل امهسضرعت سصوسصخب ةرجأا ةرايسس قئاسسك لمعي امهلك
ديدحت نم تنكم ةيناديملا تايرحتلاو ثاحبأ’ا ،ةنيدملا طسسوب كلذ و سضيبأ’ا حلسسلاب هديدهت دعب يناثلا

وأا مهديدهتب امأا ةيلام غلابم مهبلسسو ةرجأ’ا تارايسس يقئاسس جاردتسسا فرتحا هنأا حسضتا هيف هبتسشم ةيوه
ىلإا هليوحت متيل ،اهسصخي هنأا يعدي يبط فلم هتزوحب و ةسضيرم هتدلاو نا مهماهيإا للخ نم مهفاطعتسساب
يف هيف هبتسشملا طروت ىلإا ىسضفأا قمعملا قيقحتلا ،ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتسس’ ةحلسصملا رقم
تافلم زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا دعب ،رسشاعلا يرسضحلا نمأ’ا ىوتسسم ىلع نيتلثامم نيتيسضق

LªÉ∫ HƒYµÉR.ةيلحملا ةباينلا مامأا اهبجومب مدق ينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا

ةيماشسلا ةظفاحملا كيرشش سسيليبوم
ريانيب ت’افتح’ا يف ةيغيزامألل

1202/1792

ت’افتح’ا ميظنت يف ، ةيغيزا˘مأل˘ل ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا سسي˘ل˘ي˘بو˘م لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ي˘ف ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ق˘فار

يتلاو،reyanneY n uznemA 1202/1792»» ةديدجلا ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأارب ةيمسسرلاو ةينطولا

ينعت يتلا ،رياني ربتعيو .ةنتاب ةي’و يف ةنيرزوب و ةعنم ةيدلب يف رياني21 ىلإا8 نم ةرتفلا يف تميقأا

ميوقتلا يف ر˘يا˘ن˘ي21 موي˘ل ق˘فاو˘م˘لا ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ي˘عارز˘لا م˘يو˘ق˘ت˘لا ي˘ف لوأ’ا مو˘ي˘لا «ر˘ه˘سشلا ي˘ف مو˘ي لوأا»

رياني21 لك اًيمسسر رياني ناجرهمب لافتح’ا متي و ايقيرفإا لامسش ةقطنم لماك يف هب لفتحيو ،يدليملا

ةطسشنأ’ا نم ديدعلا ميظنت1792 ةديدجلا ةيغيزامأ’ا ةنسسلاب لافتح’ا تزيمت و8102 ذنم رئازجلا يف
ثارتلا ءارث زاربإاو غيزامألل يخيراتلاو ينفلاو يفاقثلا دعبلا ىلع ءوسضلا طيلسستل ، ةعونتملاو ةينغلا

21 موي ةمسصاعلا رئازجلاب ت’افتح’ا تهتناو. ةجهبلاب ةئيلم ةميمح ءاوجأا يف يداملا ريغ يفاقثلا

ةزئاج«ـل ىلوأ’ا ةعبطلا زئاوج عيزوت لفحب   لاحر فيطللا دبع ةفاحسصلل يلودلا زكرملاب1202رياني
عم لفتحت زايتماب ة˘ن˘طاو˘م ة˘كر˘سش سسي˘ل˘ي˘بو˘م نإا˘ف كلذ˘بو «ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘غ˘ل˘لاو بدأل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
عونتو ءارثب مسستي يذلا ينطولا اهدعبب ريا˘ن˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘سسلا سسأار˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
 .ةيلافتح’ا تابسسانملا مهأاو يفاقثلا ريبعتلا لاكسشأا
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