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 راذنإا قباصس نود تاعاصسل رمتصسإا

يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا
ةشسوتيلاكلا ينطاوم جرخي
 عراــــششلا ىــــلإا ةـــبانعب

WÉd™ U¢ 6

سصاخصشأا ةثÓث فيقوت مت اميف
«ةقارحلا» نم ددعو

 ةــشصتخم ةــكبشش كــيكفت
ةيرشسلا تÓحرلا ميظنت يف

فراــطلاب رــحبلا رــبع
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ام ىوعدبو ةياصصولا كرحت راظتنإا يف
 رئاصسخ نم نولقانلا هدبكتي

راعشسأا يف ةئجافم تادايز
ىـــلع لـــقنلا رـــكاذت
 لجيجب طوطخلا ضضعب
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ةثلاثلا ةرملل يماينب رجينلا مامأا بايإ’ا ةارابم قÓطنا ةعاشس رييغت ^
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ةــعومجم نــع فــششكي ةــيبرتلا رــيزو
ةــظفحملا لــقث نــم فــيفختلل لوــلحلا نــم

يوقاطلا لاقتنلاب سصاخ ديدج نوناقل رصضحت ةموكحلا

ةداوه Óب داشسفلا ةحفاكمب دهعتي لوأ’ا ريزولا

نـــــمألا حـــــلاصصم
اـــــقيقحت تـــــحتف
ثداحلا تاصسبÓم يف

ىـــــلع روــــثعلا
ةــثج «يــنيشسمخ»

ةــقيدحب ةدــماه
 ةــبانعب باــطحلا
ةثج ىلع ءاثÓثلا سسمأا ةيصشع رثع
رمعلا نم تانيصسمخلا يف سصخصش
لخاد  ةدماه ةثج ةيوه نودب

ةنينج) نيصسح ةطوطخوب ةقيدح
ةبانع ةنيدم طصسوب ( باطحلا

نمألا حلاصصم غÓبإا مت روفلا ىلعو
سصاصصتخإلا ميلقإا عصساتلا يرصضحلا

تماق اهرودب يتلا و ةعقاولاب
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم غÓبإاب
ماق نيأا ناكملا نيعل تلقنت يتلا

ةنياعمب ةيندملا ةيامحلا بيبط
نتم ىلع اهليوحت متي نأا لبق ةثجلا
ظفح ةحلصصم ىلإا فاعصسإا ةرايصس
نبإا يعماجلا ىفصشتصسملاب ثثجلا

تاذ تعراصس لباقملا يف . دصشر
يف قيقحت حتف ىلإا ةينمألا تاهجلا

يف هتاصسبÓم ةفرعمل ثداحلا اذه
ةثجلا حيرصشت جئاتن روهظ راظتنإا

ليكو نم نذإا ىلع لوصصحلا دعب
ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

يف ةافولا بابصسأا ةفرعم سضرغب
نأا رداصصم هيف تحجر يذلا تقولا

ةتكصسب ةيحصضلا ةباصصإا ةيصضرف
ةيحصضلا ةافو ءارو ةئجافم ةيبلق
65 رداصصملا تاذ بصسحب غلابلا
YÉO∫ GCe«ø.ةنصس
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يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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دبع ،ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو فر˘صشأأو
ةقÓطنإ’أ ءاطعإأ ىلع ،دباعلب ميكحلأ

1202- يصسأردلأ مصسوملل ة˘ي˘م˘صسر˘لأ

زأربأأ» ةيئأدتب’أ ةصسردملأ نم2202
رئأزجلاب ةيد˘م˘ح˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب «د˘م˘ح˘م
نأأ ،دباعلب ميكحلأ دبع لاقو .ةمصصاعلأ

12 ةياغ ىلإأ يصسأردلأ لوخدلأ ليجأات
رثكأأ ةصصرف ءاطعإأ فدهب ناك ،ربمتبصس
ن˘ي˘مأا˘ت˘ل. عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ب˘صست˘ن˘م ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل
ةعانم باصستكأو ،يعامتج’أ لوخدلأ

ةيروهمجلأ سسيئر نم رمأاب. ةيعامج
حيقلت ةرورصضب تاميلعت ىطعأأ يذلأ

لوخدلأ لبق تاعاطقلأ يبصستنم عيمج
ةودن لÓخ ، ريزولأ دافأأو .يصسردملأ

ىلع لمعلل ىعصست ةلودلأ نأأ، ةيفحصص
ىلإأ لاقتنإ’أو يوبرتلأ ماظنلأ ةنرصصع
جمانربلأو .ةثيدح˘لأ ة˘صسرد˘م˘لأ ف˘صصم
نم ،ةيروهمجلأ سسيئر هب ىتأأ يذلأ
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لأ ل˘ق˘ث ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘˘جأأ
.هنم نوناعي يذلأ رمأ’أ وهو ذيمÓتلأ

ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو ن˘ل˘˘عأأو
نم فيفختلل لولح ةدع يف عورصشلأ
اهنم ةيصسردم˘لأ ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لأ نزو ل˘ق˘ث
سسرأدملاب ة˘ي˘م˘قر˘لأ تا˘حو˘ل˘لأ ر˘ي˘فو˘ت
.ةيصسأردلأ جمأر˘ب˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأو
ةصصرف ءاطعإأ ىلع لمعن«:دباعلب لاقو

ىلإأ ةدوعلل نيلوصصفملأ ذيمÓتلأ لكل
.«ةرفوتم˘لأ تا˘نا˘كمإ’أ ق˘فو ة˘صسأرد˘لأ

بتك ةرم لوأ’ عبط مت هنأأ فصشك امك
ةهجوملأ يأربلأ ةغلب ةي˘م˘ل˘ع˘لأ دأو˘م˘لأ
ءايلوأأ نيكمت ررقت اميف ،نيفوفكملل
دحوتلأ ف˘ي˘ط˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ
يف مهئانبأ’ بصسانملأ قفأرملأ رايتخأ
ر˘يزو˘لأ د˘كأأ ،ر˘خآأ بنا˘ج ن˘م. ما˘˘صسقأ’أ
يجيرخ بلغأأ فيظوت مت هنأأ دباعلب
قبي م˘لو ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘صسرد˘م˘لأ

،دعب أو˘ف˘ظو˘ي م˘ل ذا˘ت˘صسأأ008 ىو˘˘صس
ميل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو ع˘م قا˘ف˘تأ ى˘لإأ أر˘ي˘صشم
ةبلطلأ ددع نوكي نأاب يصضقي يلاعلأ
بصسح ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘م˘˘لا˘˘ب

ريزولأ عباتو .ةيبرتلأ ةرأزو تاجايتحأ

أوقحتلأ ذيملت نييÓم01 نم ديزأأ نأأ

ذاتصسأأ ف’أ015و ،ةصسأردلأ دعاقمب

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ رأو˘طأ’أ ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘˘م

تاصسصسؤوملأ ددع نأأ افيصضم. ةثÓثلأ

ةديدج ة˘صسصسؤو˘م374 غلب ةديد˘ج˘لأ

ةطصسوتم76و ةيئأد˘ت˘بأ303 اه˘ن˘م

يلامجإ’أ ددعلأ نأأ أريصشم .ةيوناث37و

ر˘ط˘ق˘لأ ر˘ب˘ع ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘˘ل

ةصسصسؤوم585 فلأأ82 ،غلب ينطولأ

001و فلأأ02 ىلع ةعزوم ةيميلعت

8762 و ةطصسوتم7565 و ةيئأدتبأ

.ةيوناث
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ةرأزو˘ب يز˘كر˘˘م˘˘لأ سشت˘˘ف˘˘م˘˘لأ ف˘˘صشك
يف ،دعاصس سسابعلب ،ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
عيمج زواجت مت هنأأ ةيعأذإأ تاحيرصصت
ق˘ي˘ع˘ت نأأ ا˘ه˘ن˘كم˘ي ي˘ت˘لأ تا˘بو˘ع˘صصلأ
أريصشم ، حجان يصسردم لوخد قيقحت
يفو ذيمÓتلأ عيمج ءاصصحإأ مت هنأأ ىلإأ

بعصشلأ عيمج يفو تايوتصسملأ عيمج
تا˘عا˘صسلأ ع˘ي˘م˘˘ج ءا˘˘صصحإأ ل˘˘ه˘˘صس ا˘˘م
. ةدام لك يف سسردمتلل ةصصصصخملأ

01 ن˘م د˘يزأأ نأأ سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب ح˘˘صضوأأو

ةيبرتلأ عاطقل نوبصستني ذيملت نييÓم

اميف دلبلأ ناكصس ثلث براقي ام يأأ

.فلأأ008 نيفظوم˘لأ دد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي

ةصسردم فلأأ02 ىلع رفوتي لباقملاب

0062و ةطصسوتم ف’آأ6 و ةيئأدتبأ

لو˘خد ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م و. ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث

ةرأزولأ تذختأ ،حجانو نمآأ يصسردم

روطت عم ىصشامتي سصاخ لوكوتورب

حيقلت مت ه˘نأأ أد˘كؤو˘م ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ

ىوتصسم ىلع فظوم فلأأ08 نم ديزأأ

3641 ددعب يحصصلأ فصشكلأ تأدحو

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ بط ز˘˘˘كأر˘˘˘مو
اه˘نأا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ أر˘ب˘ت˘ع˘م .ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

كانه نأأ اصصوصصخ ةعجصشمو ةرصشبم
هذه جراخ نيحقلملأ نم ربتعم ددع
ح˘صضوأأ ، سسرد˘م˘ت˘لأ نأا˘صشبو .ز˘كأر˘م˘لأ
نأأ ةيبرتلأ ةرأزوب يز˘كر˘م˘لأ سشت˘ف˘م˘لأ
فرع˘ي˘صس د˘يد˘ج˘لأ ي˘صسأرد˘لأ م˘صسو˘م˘لأ
عيباصسأأ ددعو يعاصسلأ مجحلل اعافترأ
ةر˘كب˘م˘لأ ة˘يأد˘ب˘˘لأ ل˘˘صضف˘˘ب ة˘˘صسأرد˘˘لأ

أربتعم ،ةي˘صضا˘م˘لأ ة˘ن˘صسلأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
جمأر˘ب˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل د˘عا˘صسم Ó˘ما˘ع كلذ
جهانملأ يف رييغت دوجو ىفن لباقملاب.

هذه نيقلت نأأ ىلع ددصش هنكل ةيوبرتلأ
نم فيفختلأ سضعب فرعيصس جهانملأ

ةطصشنأ’أ لوانتو ذيفنتلأ تايلآأ ثيح
سسفن ثد˘ح˘تو. ا˘هر˘ي˘ي˘صست قر˘ط أذ˘كو
لبق نم بتكلأ عيزوت نع لوؤوصسملأ
تا˘˘عو˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ
يأأ دو˘جو مد˘˘ع أد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لأ
باتكلأ عيزوت عم اصصوصصخ لاكصشإأ

ع˘م ة˘ي˘ئ’و˘لأ ز˘كأر˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘كب˘˘م

باتكلأ ع˘ي˘ب ة˘ط˘ق˘ن058 ثأدح˘ت˘صسأ
بت˘كلأ ءا˘ن˘˘ت˘˘قإأ ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘لوأ’أ ن˘˘كم˘˘ت
.ةيحيرأاب
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«كأرطانوصس» ةكرصش دجت نأأ رظتني

ة˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘صصر˘˘ف ما˘˘مأأ ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن

رظنلاب ةيصسايق ليخأد˘م ل˘ي˘صصح˘ت˘ل

،زاغلل أدج ةعفترملأ تا˘يو˘ت˘صسم˘ل˘ل

وأأ يعيبطلأ زاغ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ءأو˘صس

هجتتو .«لأأ.نأأ.يج» لاصسملأ زاغلأ

يف ءاقبلل ابوروأأ يف زاغلأ راعصسأأ

عي˘بر˘لأ ى˘ت˘ح ة˘ي˘صسا˘ي˘ق تا˘يو˘ت˘صسم

ن˘كم˘ي˘صس ا˘م ،ل˘قأ’أ ى˘˘ل˘˘ع مدا˘˘ق˘˘لأ

تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘كر˘˘صشلأ

ليخأدم قيقحت نم ،«كأرطانوصس»

ة˘صصح˘لأ نو˘كل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘˘فا˘˘صضإأ

يف قو˘صست ا˘ه˘تا˘ع˘ي˘ب˘م ن˘م ر˘ب˘كأ’أ
زا˘˘غ˘˘لأ خ˘˘صضو ،زو˘˘ج˘˘ع˘˘لأ ةرا˘˘˘ق˘˘˘لأ
ىو˘ت˘صسم˘ل أر˘ظ˘ن ا˘ه˘ت˘قا˘ط ى˘صصقأا˘ب
قايصسلأ يفو .أدج يرغملأ راعصسأ’أ
ىقبت نأأ «اكيرمأأ كنب» عقوت ،هتأذ
ابوروأأ ي˘ف ة˘ع˘ف˘تر˘م زا˘غ˘لأ را˘ع˘صسأأ

ربمتب˘صس ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 و˘ح˘ن˘ب

ربوتكأأ يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب7و ،يرا˘ج˘لأ
زا˘˘غ˘˘لأ ر˘˘صشؤو˘˘م ي˘˘فو .ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
ربتعي يذلأ «فأأ.يت.يت» يدنلوهلأ

غلب دقف ،ةيبوروأ’أ ةراقلل ةيعجرم

،وروأأ97 ةعاصس طأواغيم1 رعصس
نأأ ق˘ب˘صسي م˘˘ل ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق م˘˘قر و˘˘هو
يف ةداملأ هذه راعصسأأ هيلإأ تلصصو

را˘ع˘صسأ’أ تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘بوروأأ

لكل وروأأ05 قوف طقف مايأأ لبق
ني˘ح ي˘ف .،ة˘عا˘صس طأوا˘غ˘ي˘م د˘حأو
ل˘ئا˘صسو بصسح نا˘ب˘صسإأ ءأر˘ب˘˘خ ىأأر
ى˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ نأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م مÓ˘˘˘عإأ
لصصأوتيصس را˘ع˘صسأÓ˘ل يد˘عا˘صصت˘لأ
لقأأ ىلع لبقملأ عيبرلأ ةياغ ىلإأ
ىلع تأروطتلأ هذه ريصشتو .ريدقت
تاقورحملل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘كر˘صشلأ نأأ
مظعم قوصست ي˘ت˘لأ ،»كأر˘طا˘نو˘صس»
ةرا˘ق˘لأ ى˘˘لإأ زا˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإأ
ل˘ي˘˘خأد˘˘م ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘صس ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ
ىتح لقأ’أ ىلع ة˘ي˘فا˘صضإأ ة˘ي˘صسا˘ي˘ق
هذ˘ه ح˘م˘صست د˘قو .مدا˘ق˘˘لأ ع˘˘ي˘˘بر˘˘لأ

يتلأ رئاصسخلأ سضيوعتب ليخأدملأ

0202 ماع لÓخ ةكرصشلأ اهتدبكت
اهع˘مو تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لأ تصصل˘ق˘ت ن˘ي˘ح
قÓ˘˘˘˘˘˘غإ’أ بب˘˘˘˘˘˘صسب را˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صسأ’أ
ةحئاج ءأرج ابوروأأ يف يداصصتق’أ

راعصسأأ نأأ نوللحملأ ىريو .انوروك
ةراقلأ يف ةعف˘تر˘م ى˘ق˘ب˘ت˘صس زا˘غ˘لأ
امهلوأأ ،نيصسيئر نيببصسل ةيبوروأ’أ
ةداملأ هذه راعصسأأ عا˘ف˘ترا˘ب قّ̆ل˘ع˘ت˘ي
ام سسكع ،فيصصلأ لصصف زع يف
ع˘ف˘تر˘ت ثي˘ح ةدا˘ع˘لأ ه˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ج
،ءا˘˘˘ت˘˘˘صشلأ ل˘˘˘صصف  ي˘˘˘ف را˘˘˘ع˘˘˘صسأ’أ

ىلعأأ بلطلأ نوكب قّلعتي امهيناثو
.ريثكب هقوفيو سضرعلأ نم

1202- ةيضسأردلأ ةنضسلأ نأونعب ةضسأردلأ دعاقمب ،ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ يف ةذيملتو ذيملت فلأأ005و نييÓم01 ءاثÓثلأ سسمأأ حابضص قحتلإأ

انوروك سسوريف راضشتنأ نم يقت يتلأ ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ مأرتحأ لوألأ هنأونع يداع يضسردم لوخد نامضض ىلع ةياضصولأ سصرح لظ يف2202
 .عاطقلاب سصاخلأ يحضصلأ لوكوتوربلل اقفو

دعب أوفظوي مل ذاتضسأأ008ـب لفكتلأ عم ةذتاضسأÓل ايلعلأ ةضسردملأ يجيرخ بلغأأ فيظوت

ةــعومجم نــع فــششكي ةــيبرتلا رــيزو
ةــظفحملا لــقث نــم فــيفختلل لوــلحلا نــم

تاباضصإلأ ددعل فيفط عافترإأ

سسوريفب ةديدج ةباشصإا281 ليجشست
ءافشش ةلاح051 و ةافو61 ،انوروك

ءاثÓثلأ سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تصصحأأ

ةلجصسم،ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ281

بصسحو.ةباصصإأ661 ليجصست مت نيأأ،لوأ’أ سسمأأ ةليصصحب ةنراقم اعافترأ
عفترأ دقف ،رئأزجلأ يف انوروك سسوريف يصشفت ةعباتمل ةينطولأ ةنجللأ

849102.  ىلإأ دÓبلأ يف دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلاب تاباصصإ’أ يلامجإأ
ىلإأ ةحئاجلأ روهظ ةيأدب ذنم رئأزجلأ يف سسوريفلأ اياحصض عفترأ اميف

051 لثامتو أذه.ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ ةافو61 ليجصست دعب،5275
ىلإأ ءافصشلل أولثامت نم يلامجإأ عفتريل ،ةرتفلأ سسفن لÓخ ءافصشلل اصضيرم

ةيانعلأ ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘صضير˘م32 دجأوتي ام˘ي˘ف722831.
مأرتحأو ةظقيلأ ىلإأ ،نينطأوملأ ةيصصولأ ةرأزولأ تعدو أذه.ةزكرملأ
،يحصصلأ رجحلأ دعأوقل لاثتم’أو ،ةيدصسجلأ ةفاصسملأو ةفاظنلأ دعأوق
.يقأولأ عانقلل يمأزلإ’أ ءأدتر’أو
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فيطضسب ينطولأ ىوتضسملأ ىلع ىلوألأ دعت ةلاحلأ

هبتششي ةافو لجشسي ناملو نيع ىفششتشسم
 دوشسأ’ا رطفلا ءادب اهتباشصإا يف

فيطصس ةي’و بونج ناملو نيعب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب سسمأأ ةليل يفوت
ثيح ، «دوصسأ’أ رطفلأ» ءأدب هتباصصإأ هبتصشي هرمع نم سسداصسلأ دقعلأ يف لجر،
بصسح و  .ينطولأ ىوتصسملأ ىلع اهيف هبتصشي يتلأ ىلوأ’أ دعت ةلاحلأ هذه نأأ
هلابقتصسأ مت، ناملو نيع ةيدلبب نطقي ةيحصضلأ نإاف انتزوحب يتلأ تامولعملأ
ةيانعلأ تحت هعصضو مت و، ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ لبق نم يصضاملأ عوبصسأ’أ
ةمزÓلأ تاصصوحفلأ ءأرجإأ دعب ةرصشابم، لزعلأ ةحلصصمب ةصصاخ ةفرغب ةيبطلأ

تافعاصضم دعبو انوروك سسوريفب بيصصأأ دق ناك سضيرملأ نأأ نيبت دعب و
سضعب روهظ و، دوصسأ’أ رطفلأ هبصشي ام ىلإأ، ةيحصصلأ هتيعصضو تروطت
ناصسنإ’أ مصسج جلي يذلأ،«ينفعلأ رطفلأ«ب ىمصسي ام ءأدب ةباصصإ’أ سضأرعأ’أ

ىفصشتصسم ريدم هتهج نم...يصسفنتلأ زاهجلأ ىلإأ لقنتي مث ةيفنأ’أ بويجلأ ربع

، ةئملأ نم07 ةبصسنب ءأدلأ أذهب سضيرملأ ةافو لامتحأ رّدق فايصضوب دمحم
ءابطأ’أ فرط نم يئاهنلأ ريرقتلأو ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن ديكأات راظتنأ يف
نوناعي نيذلأ سصاخصشأ’أ بيصصي دوصسأ’أ رطفلأ ءأد نأأ ملعلأ عم .نيصصتخملأ

GCjªø.Q.ةعانملأ سصقن نم

ةيبرتلأ عاطق يبضستنم نم فظوم فلأأ08 نم ديزأأ حيقلت

اهرييشستو ةطششنأ’ا لوانتو ذيفنتلا تايلآا فيفخت عم جهانملا يف تارييغت ’

 مداقلأ عيبرلأ ىتح ةيضسايق تايوتضسم يف ءاقبلل هجتت

زاغلا نم ةماه ليخادم ليشصحتل ةريبك ةشصرف مامأا كارطانوشس

اهنم ةلواطلأ ىلع تافلملأ نم ديدعلأ
ةلبقملأ ةيلحملأ تاباختنÓل تأريضضحتلأ

ةموكحلا نيب بقترم ءاقل
 ةـــــيروهمجلا ة’وو

يراجلا ربمتبشس62 و52 يموي
يموي ةيروهمجلأ ة’وب ةموكحلأ ءاقل دقع ررقت

تأرمتؤوملأ رصصقب يراجلأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس62 و52
سسلاجملأ ءاصسؤور ةكراصشمب أذهو ربونصصلأ يدانب
أذه دعيو.تايد˘ل˘ب˘لأ ءا˘صسؤورو ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ
دبع نب نميأأ نييعت ذنم هعون نم لوأ’أ ءاقللأ
لوصصح دعب يتأايو ،ةموكحلأ سسأأر ىلع نمحرلأ
نا˘م˘لر˘ب˘لأ ن˘م ر˘صضخأ’أ ءو˘صضلأ ى˘ل˘ع ة˘مو˘˘كح˘˘لأ
تهنأ ثيح ،اهلم˘ع ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عور˘صشل˘ل
دعي يذلأ عامتج’أ أذه دقعل ريصضحتلأ ،ةموكحلأ
يتلأ تاهيجو˘ت˘ل˘ل أذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ا˘ه˘ب˘ي˘صصن˘ت ذ˘ن˘م لوأ’أ
يتلأ تافلملأ ريصضحتل ،ةيروهمجلأ سسيئر اهمدق
يتأايصس يذلأ عامتج’أ أذه لÓخ سشاقنلل حرطتصس
،بأونلأ لبق نم ةمو˘كح˘لأ ط˘ط˘خ˘م دا˘م˘ت˘عأ د˘ع˘ب
يذيفنت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ق˘ير˘ط ة˘قرو ل˘كصشي˘صس يذ˘لأو
ةكرحلأ بقع ءاقللأ يتأاي امك.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل
توأأ ر˘خأوأأ ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر ا˘˘هأر˘˘جأأ ي˘˘ت˘˘لأ
نمو نيبدتنملأ ة’ولأو ة’ولأ كلصس يف يصضاملأ
فلتخم ربع هزاجنإأ مت ام مييقت متي نأأ بقترملأ

نوبت سسيئرلأ عمج ءاقل رخآأ ذنم نطولأ تاي’و

عام˘ت˘صس’أ أذ˘كو،0202 ير˘ف˘ي˘ف ي˘ف ة’و˘لا˘˘ب
امك.ايلحم نييذي˘ف˘ن˘ت˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ ت’ا˘غ˘صشن’
ءاقل ةلوا˘ط ى˘ل˘ع تا˘ف˘ل˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نو˘كت˘صس
ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘مزأ’أ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة’و˘لا˘ب ة˘مو˘˘كح˘˘لأ

يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ن˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘عأد˘˘˘تو
تاباختنÓل ةيراجلأ تأريصضحتلأو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
قلعت ام لكو ،رب˘م˘فو˘ن ر˘خأوأ ةرر˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ريخأ’أ أذه ،لظلأ قطانمو لمعلأو نكصسلأ عاطقب
ةيرود ةعباتمب ىظحيو تايولوأ’أ نمصض ربتعي
.نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر فرط نم
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 ةيرضشب رئاضسخ ليجضست نود ةيدوأأ ةدع ناضضيف

 ةـــــيندملا ةـــــيامحلا
ةيوجلا تابلقتلا ةليشصح فششكت

نطولا تاي’و فلتخم اهتدهشش يتلا
سسمأأ، ةيندملأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ
رج ةقلغم تناك قرطلأ نم ديدعلأ نأأ ،ءاثÓثلأ

ّ
ءأ

يف ةيامحلأ حلاصصم تدافأأو .ةيوجلأ تابلقتلأ

نيب طبأرلأ11 مقر ينطولأ قيرطلأ نأأ ،اهل نايب
مكأرت ببصسب قلغم ،ةزابيت ةي’وب ةكوفو ةدوأود
يئزج رايهنإأ ليجصست ىلإأ تراصشأأو .راطمأ’أ هايم
ةـي’وبو. يلئاع ةحأر زكرمل يجراخلأ رأدجلل
نأأ ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تف˘صشك ،ةـيد˘م˘لأ

يتيدلب ني˘ب ط˘بأر˘لأ91 مقر ي˘ئ’و˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ
عا˘ف˘ترأ بب˘صسب ق˘ل˘غ˘م ل˘ي˘ل˘˘ج مأأو ز˘˘يز˘˘ع تب˘˘صس
نأو˘عأأ جر˘خأأو  .«يرو˘م˘كب» دأو ها˘ي˘م بو˘˘صسن˘˘م
دأولأ بناجب نيتقلاع نيترايصس ةيندملأ ةيامحلأ
تأدحو تفر˘صشأأو.ة˘ير˘صشب ر˘ئا˘صسخ ل˘ي˘ج˘صست نود
ها˘ي˘م˘لأ سصا˘صصت˘م’ تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ
تأرا˘م˘ع˘لأو تا˘ن˘كصسلأ سضع˘ب ى˘لإأ ة˘بر˘˘صست˘˘م˘˘لأ

ةروأذ˘ع˘لأ ة˘لÓ˘صش تا˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ،تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لأو
ير˘˘مأوو وا˘˘كصش ن˘˘بو ر˘˘ب˘˘ج˘˘˘مو ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأو
.يرا˘خ˘ب˘لأ ر˘صصقو نا˘م˘ي˘ل˘صس ي˘ن˘˘بو ي˘˘قأو˘˘صسلأو
سسمأأ،ةيوجلأ داصصرأÓل ينطولأ نأويدلأ فصشكو
طقاصست رأر˘م˘ت˘صسأ ة˘صصا˘خ ة˘ير˘صشن ي˘ف ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ

.ن˘طو˘لأ ن˘م ة˘˘ي’و11 ى˘ل˘ع ،ة˘يد˘عر را˘˘ط˘˘مأأ
نإاف ،ةيوج˘لأ دا˘صصرأ’أ ح˘لا˘صصم˘ل ه˘ي˘ب˘ن˘ت بصسحو
ىلإأ احابصص ةصسداصسلأ ةعاصسلأ نم ةبقترم راطمأ’أ

نأأ تح˘صضوأأو.مو˘ي˘لأ ر˘ج˘ف ن˘م ة˘صسدا˘˘صسلأ ة˘˘يا˘˘غ
، جيريرعوب جرب، فيطصس يه ةينعملأ تاي’ولأ

ركصسعم، ةديعصس، ترايت ،ة˘ف˘ل˘ج˘لأو، ة˘ل˘ي˘صسم˘لأو
.نأرهوو مناغتصسم، تليصسمصسيتو نأزيلغ،
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ةيئارششلا ةردقلا ىلع ظافحلل لخدتلا تلجعتشسا

 نــــيكلهتسسملآ ةــــيلآرديف
دآرــــيتسسإآ ةدوــــعب بــــلاطت

تآونسس3 نم لقأآ تآرايسسلآ
،زيرح يكز نيكلهتضسملل ةيرئازجلا ةيلارديفلا سسيئر ددضش
اهفضصو ريبادت ذاختل ةيضصولا تاهجلا لخدت ةرورضض ىلع
ةيئارضشلا ةردقلا ىلع ظافحلا اهنأاضش نم «ةيلاجعتضسا» ـب
عيباضسألا لÓ˘خ «ار˘ي˘ب˘ك ارو˘هد˘ت» تد˘ه˘ضش ي˘ت˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
دهاجملا ةديرج مورف فيضض اعد ،نأاضشلا تاذ يفو .ةريخلا
ةيئارضشلا ةردقلا روهدت نم دحلل «ةلاعف» تايلآا دامتعا ىلإا
ة˘ع˘ضساو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل سسو˘ضسح˘م˘لا عا˘ف˘˘ترلاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
«بايغ» اهنيب نم لماوع ةدع ىلإا كلذ اعجرم ،كÓهتضسلا
،ةينطولا ةلم˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق ع˘جار˘تو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لا تا˘ي˘لآا

لغضشت تناك يتلا ىربكلا عيراضشملا نم ريثكلا فقوتو
داوملا سضعب راعضسأا عافترا نع Óضضف لامعلا نم اريبك اددع
لقنلا فيلاكت عافتراو ،ةيم˘لا˘ع˘لا تا˘ضصرو˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘لوألا
لظ يف ةيجراخلا ةراجتلا هجاوت يتلا تابوعضصلاو يلودلا

ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا بضسحو .ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
،تادراولل ةطرفملا ةيعبتلا نم دحلا ىلع لمعلا يعدتضست،

رثكأا لكضشب قو˘ضسلا ط˘ب˘ضضو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا ع˘ي˘ج˘ضشتو
رظنلا ةداعإا ىلإا ةفاضضإلاب ، ريذبتلا ةلكضشم ةجلاعمو ،ةيلاعف
يف درو ام راطإلا اذه يف نمثو .رضشابملا معدلا ةضسايضس يف
و رامثتضسلا زيفحتب قلعتي اميف ةموكحلا لمع ططخم
لا˘ج˘م ي˘ف با˘ب˘ضشلا ة˘ق˘فار˘مو ي˘ب˘ير˘ضضلا عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘م˘˘قر
بلاط،ريخلا يفو .ةيرادإلا تاءارجإلا ليهضستو ةيتلواقملا

نيكله˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر ز˘ير˘ح ي˘كز
ءاضضقلاو ةبعضصلا ةلمعلل ةيزاوملا قوضسلا ةلكضشم ةجلاعمب

قو˘ضس سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو .ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا سضع˘ب را˘كت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
ليدعت ىلإا اعد ،سضرعلا يف ابايغ دهضشي يذلا تارايضسلا
تارايضسلا داريتضساب حامضسلا لجأا نم ةينوناقلا سصوضصنلا
.ةثÓث لدب تاونضس سسمخ نم لقأا ةلمعتضسملا
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«رئازجلا اناتنم» اهربتعإاو نادعشس حبار اهب داششأا

رظتنت «تاسضايرلآ ةقطنم»
فراطلاب ملحلآ عورسشملآ ديسسجت

هذهل رئاز لك ةدا˘ه˘ضشب سضرألا قو˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ن˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘ت
مهليو نويعلا رحضسيو بولقلا رضسأاي يعيبط لامج ةقطنملا

ةنضسلا لوط ىلع هايمو ةرضضخ ،لامجلا اذهل قضشاع لك
نم رثكأا ههايم ةرارح ةجرد لضصت اهتاذاحمب يعيبط مامحو

،رتم0071 نم رثكأاب رحبلا حطضس قوف عفترت ،ةجرد56
ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا عاو˘نأا ل˘ك ه˘ب تجز˘ت˘ما ي˘ق˘ن ا˘هؤواو˘ه
ليخ كهنت ةريب˘ك ا˘ه˘ت˘حا˘ضسم ة˘ي˘ب˘ط ة˘م˘ي˘ق تاذ با˘ضشعألاو
حبار قباضسلا ينقتلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ب بج˘عأا ،قا˘ب˘ضسلا
اضضر تلانو » ارضسيوضس اناتنم » ريبك دحل هبضشتو  نادعضس
تريتخا ىتح اهترايز ىلع «فافلا» نم ةبقاعتملا ناجللا

بيردتو نيوكتل˘ل ي˘ن˘طو ز˘كر˘م عور˘ضشم زا˘ج˘نإل ع˘قو˘م˘ك
ةيدلب ميلقإل ةعباتلا «تاضضايرلا » ةقطنم اهنأا تابختنملا
ةريخألا ةنوآلا يف ثيدحلا رثك فراطلا ةيلوب ةنوتيزلا

ي˘ن˘طو ز˘كر˘م زا˘ج˘نا عور˘ضشم سصو˘ضصخ˘ب عرا˘˘ضشلا ط˘˘ضسو
تريتخا يذلا فافلل » عباتلا تابختنملا بيردت و نيوكتلل
» ةامضسملا ةقطنملاب تاونضس ةعبرأا ةبارق ذنم ةيضضرأا هل
نم عورضشم وهو ةنوتيزلا ةيدلب ميلقإل ةعباتلا » تاضضايرلا
يضشطز نيدلا ريخ اهب ءاج يتلا ةلثامم عيراضشم ةضسمخ نيب
اذه نأا لإا قباضسلا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا سسيئر
ةلوؤوضسملا ةهجلا كرحت رظتني عباقو رونلا ىري مل عورضشملا
تما˘ق ثي˘ح طور˘ضشلا ع˘ي˘م˘ج ءا˘فو˘ت˘ضسا د˘ع˘˘ب » فا˘˘ف˘˘لا «يأا
زاجنإا لجأا نم تاءارجإلا عيمج ليهضستب ةيئلولا تاطلضسلا
لضصت تاضضايرلا ةقطنمب ةيضضرا ةعطق هحنمب عورضشملا

قباضس حيرضصت يفو ةنضسلا هذه لÓخو راتكه51 اهتحاضسم
» نأاب ةعاضس رخأل ةيداحتÓل يلاديفلا بتكملا ءاضضعأا دحأل
نأا ريغ عورضشملا اذهل تاضساردلل بتكم تراتخا دق » فافلا
ي˘لوؤو˘ضسم سسو˘ف˘˘ن ط˘˘ضسو كضشلا ل˘˘خدو تلا˘˘ط د˘˘ق ةد˘˘م˘˘لا

هنا وأا ملحلا اذه ققحتي ىتم لأاضسي لكلاو ةيلولا ينطاومو
رخأا » تملع كاذو اذه نيبو . اءام ناضشطعلا هبضسحي بارضس
ديضسلا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر نأا » ةعاضس
ةياهن عم فراطلا ةيلوب لحي فوضس ةرامع نيدلا فرضش
عورضشملا اذه ةيضضرأا ىرخأا ةرم ةنياعمل يلاحلا رهضشلا
زاجنإا يف » فافلا » فرط نم رظنلا ةداعإا كانه لئاضس لأاضسيل
نم قفألا يف حولي ديدج كانه وأا همدع وأا عورضشملا اذه
لضضفأا نوكي دق يذلا عورضشملا اذهل ةيدج ةقÓطنإا لجأا
مهارد نيع ةقطنم˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت ز˘كر˘م ن˘ع ل˘يد˘ب
ةلمعلا ريفوتو ةيرئازجلا تابختنملا ةدئافل سسنوت ةراجلاب
يف اهتهجو قباضسلا يف تناك يتلا تابختنملا هذهل ةبعضصلا
ةياغ ىلإا هيلع وه ام ىلع رمألا ىقبيل سسنوتب تاضصبرتلا
.فراطلا ىلإا ةبقترملا هترايز يف ةيداحتلا سسيئر راعضشإا
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يوقاطلا لاقتنلاب سصاخ ديدج نوناقل رشضحت ةموكحلا

ةدآوه Óب داسسفلآ ةحفاكمب دهعتي لوألآ ريزولآ

عشضولا رارقتشسا مدع ببشسب

ةيرطقلآو ةيناطيربلآ ةيوجلل تÓحر حتف تابلط ضضفرت ةموكحلآ

مهمامأا ليقارعلا عفر اهنأاشش نم

يمهاسستلآ نكسسلآ نم نيديفتسسملل تانكسسلآ ليومتل ةيقافتإآ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

G’CQH©ÉA  22S°ÑàªÑô 1202Gd©óO 2046 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

¯S°∏«º.±

يجيردتلا حتفلا رئازجلا تنلعأا
تÓحر ميظنتو يوجلا اهلاجمل
اهنم تدافتضسا رئازجلا ىلإاو نم
تب˘ب˘ضست ا˘مد˘ع˘ب ناد˘ل˘ب˘˘لا سضع˘˘ب

لاجملا قلغ يف انوروك ةحئاج
ةكرح قيلع˘تو،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل يو˘ج˘لا
طوطخ˘لا بنا˘ج ى˘لإاو .نار˘ي˘ط˘لا
تيظح يتلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
تÓحرلا ددع يف دضسألا ةضصحب
تاهجلا تحمضس ،ا˘هر˘ي˘ضست ي˘ت˘لا
ناريطلا تاكرضش سضعبل ةيضصولا
ى˘˘لإاو ن˘˘م تÓ˘˘حر م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
فضشك ددضصلا اذه يف .رئازجلا

«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا» ع˘˘قو˘˘م
تاط˘ل˘ضسلا سضفر ،سصضصخ˘ت˘م˘لا
طوطخلا تابلط لوبق ةيرئازجلا
ةيرط˘ق˘لاو ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ميظنتب اهل حام˘ضسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

دكأاو .رئازجلا ىلإاو نم تÓحر
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘ضصم˘˘˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل سصخر م˘يد˘ق˘ت تضضفر
مغر نيت˘كر˘ضشل˘ل ة˘ي˘لود تÓ˘حر
يتلا طورضشلا لكل امهئافيتضسا
ةيرئازج˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ا˘ه˘ت˘ضضر˘ف
.ةيبنجألا لقنلا تاضسضسؤوم ىلع
ىلع تذوحتضسا اضسنرف نأا ركذي

دد˘˘ع ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م د˘˘˘ضسألا ة˘˘˘ضصح
ى˘˘لإاو ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘˘لا
ةيوج تÓحر بناج ىلإا ،رئازجلا
ا˘ي˘كر˘ت ن˘م ل˘كو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإاو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإاو سسنو˘˘تو
اهتهج نم .نادل˘ب˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘ي˘لا˘م ل˘كا˘ضشم ن˘م ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ح˘ب˘ضصأا ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘˘ك
ءارج ،ادّد˘ه˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ضشلا
اهلمح˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ءا˘ب˘عألا

ر˘ي˘غ تح˘ب˘ضصأا ي˘ت˘لاو ة˘˘كر˘˘ضشلا
ةلتك رارغ ىلع سصيلقتلل ةلباق
تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘˘ضصو رو˘˘˘جألا

ةبعضصلا ةل˘م˘ع˘لا˘ب ف˘يرا˘ضصم˘لاو
دو˘كر˘لا بنا˘ج ى˘لإا جرا˘خ˘لا ي˘˘ف
لقنلا طاضشن هفرعي يذلا يملاعلا
ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو نأا ر˘كذ˘˘ي .يو˘˘ج˘˘لا

ني˘م˘ئا˘ق˘لا بلا˘ط ،يا˘كب ى˘ضسي˘ع
ة˘˘ف˘˘عا˘˘ضضم˘˘˘ب ة˘˘˘كر˘˘˘ضشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ل˘قا˘ن˘لا ءادأا ع˘فر˘ل تادو˘ه˘ج˘م˘لا
تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘ضسح˘تو ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ن˘ئا˘بز˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

.ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه ة˘ن˘م˘قرو ا˘ه˘ت˘نر˘˘ضصع
ة˘˘˘كر˘˘˘ضش تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
يف ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
ة˘ل˘حر˘لا ف˘قو˘ت ن˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
نم فظوم لمع ةقÓع قيلعتو
يذلا ةيوجلا ةحÓملا يمدختضسم
را˘ط˘م˘ب ن˘مألا ح˘لا˘ضصم ه˘ت˘ف˘˘قوأا

بب˘ضسب ا˘ضسنر˘ف˘ب ي˘˘لروأا-سسيرا˘˘ب
تنا˘ك ةرو˘ظ˘ح˘م ةدا˘م فا˘ضشت˘˘كا
نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘ضضوأاو .ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
-سسيرا˘ب را˘ط˘˘م ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘ضصم»
˘˘مو˘˘ي تف˘˘قوأا (ا˘˘˘ضسنر˘˘˘ف) ي˘˘˘لروأا
يمدخت˘ضسم ن˘م ا˘ف˘ظو˘م تب˘ضسلا

HA ة˘ل˘حر˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لا ة˘حÓ˘م˘لا

-سسيرا˘ب ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘˘لا3211
ةدام فاضشتكا ببضسب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
.«ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك ةرو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م
يف ةيرئازجلا ة˘يو˘ج˘لا تر˘ضشا˘بو
ةيظف˘ح˘ت˘لاو ة˘يرادإلا تاءار˘جإلا

ةررقملا ينع˘م˘لا ف˘ظو˘م˘لا د˘ضض
ف˘قو˘ت) ي˘ل˘خاد˘لا ا˘ه˘ما˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف
،«(لمعلا ةقÓع قيل˘ع˘تو ة˘ل˘حر˘لا
ظفتحتو .ردضصملا تاذ فيضضي
يف اهق˘ح˘ب» ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
هذه يف يندم فرطك سسيضسأاتلا
.«ةيضضقلا
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ةيقافتا عيقوت ،تائِيه ةدع تنلعأا
اهاقلتي يتلا ليقارعلا عفرل راطا
ن˘˘كضسلا ن˘˘م نود˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
يف اميضس ،ي˘م˘ها˘ضست˘لا يو˘قر˘ت˘لا

نايب هدكأا امبضسح ،ليومتلا لاجم
و ريفوت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘ضصل˘ل
تاذ ح˘˘˘˘˘ضضواو .طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حلا
د˘ق ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه نأا ،رد˘ضصم˘لا

قود˘˘ن˘˘ضصلا كن˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب تع˘˘˘قو
طا˘ي˘ت˘حلا و ر˘ي˘فو˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ر˘ي˘م˘ضس ،ما˘ع˘لا هر˘يد˘م˘˘ب Ó˘˘ث˘˘م˘˘م
ةينطولا ةضسضسؤو˘م˘لا و ،ط˘بار˘ما˘ت
اهريدمب ةلثمم ةيراقعلا ةيقرتلل
و ،تم˘لا˘غ م˘ي˘ضسر م˘ي˘ضسن ،ما˘ع˘˘لا
ةلثمم نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا
فاضضأاو .نانونب اضضر ،اهضسيئرب
ةيقافتلا هذه نأا ،قودنضصلا نايب
موي ىلولا فرحألاب تعقو يتلا

حم˘ضست˘ضس» ،ي˘ضضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
ديضسجت مامأا ليقارعلا عيمج عفرب
يو˘˘˘قر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كضسلا ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب
ةمجانلا كلت ا˘م˘ي˘ضس ،ي˘م˘ها˘ضست˘لا

حمضست يتلا ق˘ئا˘ثو˘لا با˘ي˘غ ن˘ع
نيوكت لجأا نم يراقعلا نهرلاب
حنم لاجم يف نيبتتكملا تافلم
،ردضصملا تاذ عباتو .«سضورقلا
با˘ي˘غ ي˘ف ،كلذ˘ك فد˘ه˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا
ةليضسو» دا˘ج˘يإا ى˘لا ،تا˘نا˘م˘ضضلا
سضورقلا ليوحتب حمضست ةينوناق
قودن˘ضصلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا
،طاي˘ت˘حلا و ر˘ي˘فو˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
تا˘ن˘كضس ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضسم˘˘ل˘˘ل
و˘˘ح˘˘ن ي˘˘م˘˘ها˘˘ضست˘˘لا يو˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
د˘˘يد˘˘ضست ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
نم اهيلع ل˘ضصح˘ت˘م˘لا سضور˘ق˘لا
و .«تانكضسلا زاجنإا ليومت لجأا

ةينطولا ةفرغلا ةيعمج نكمتتضس
نم ىعضسملا اذه ربع نيقثوملل

ةيلاملا سضورقلا ليوحت» نامضض
ىلع مهفرضصت تحت ةعوضضوملا

ىل˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا ن˘ئا˘بز˘لا با˘ضسح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ةينطولا ةضسضسؤوملا ىلا ،ةلودلل
ريرحت درجمب ،ةيراقعلا ةيقرتلل

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،نا˘˘م˘˘ضضلا د˘˘˘ق˘˘˘ع
ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘لا
نهرلا دقع ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘يرور˘ضضلا
قود˘˘ن˘˘ضصلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
و .طايتحلا و ريفوتلل ينطولا
هذ˘˘ه نأا ه˘˘تاذ رد˘˘ضصم˘˘لا فا˘˘˘ضضا
دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا را˘˘طإلا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا

تا˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘˘لا و تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘ضسم
لو˘ل˘ح» ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةبتر˘ت˘م˘لا داد˘ضسنلا تا˘ي˘ع˘ضضو˘ل

و ةيرا˘ق˘ع˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا با˘ي˘غ ن˘ع

نوقثوملا اهبلطي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
لجا نم نييراقعلا نيقرملا نم
ربتعت يتلا ةيكلملا دوقع ميلضست
نم كنبلا اهبلطي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
اضضرق هل حن˘م˘ي ى˘ت˘ح بت˘ت˘كم˘لا

نا ،نا˘ي˘ب˘لا تاذ ع˘با˘تو .«ا˘يرا˘ق˘ع
را˘طلا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ةئيهلا و بتتكملل انامضض» ربتعت
،«يراقعلا يقرم˘لا و ة˘ضضر˘ق˘م˘لا

لإا سصخ˘˘ت ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ا˘˘˘ح˘˘˘ضضو˘˘˘م
و .ةيديلقتلا ةيرا˘ق˘ع˘لا سضور˘ق˘لا

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘ضصلا سصل˘˘˘خ
ريخلا يف طايتحلا و ريفوتلل
اهعيضسوت متيضس هناب ،ديكأاتلا ىلا
ليومتلا لمضشتل ةيناث ةلحرم يف
تائيهلا موقت نا دعب» يمÓضسلا
ع˘ي˘م˘˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘ضست˘˘ب ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
اذه قÓطإل ةمزÓلا سصيخارتلا
.«ليومتلا نم لكضشلا
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لمع ط˘ط˘خ˘م˘ل ه˘ضضر˘ع لÓ˘خو
سسل˘ج˘م ءا˘ضضعأا ما˘مأا ة˘مو˘كح˘˘لا
اهضسأارت ةينلع ةضسلج يف ,ةمألا

,سسلجملا سسيئر ,ليجوق حلاضص
نأا نامحرلا دبع نب ديضسلا دكأا
فيث˘كت» ى˘لإا فد˘ه˘ي ط˘ط˘خ˘م˘لا
نمأا نامضض ىلإا ةيمارلا دوهجلا

لاقتنا ىلع ي˘ن˘ب˘م د˘ي˘ج يو˘قا˘ط
نزاوتم جيزم ىلع موقي يوقاط

يف فا˘ضضأاو.«0302 قافآا ي˘ف
لمعت» ةموكحلا نأا قايضسلا اذه
لاقتنÓل نوناق دادعإا ىلع ايلاح
يف هنع فضشكلا متيضس يوقاطلا
ريزولا دكأاو .«ةلبقملا عيباضسلا
سسلجم ءاضضعأا مامأا ،سسمأا ،لوألا
سضرعل ةينلع ةضسلج لÓخ ةمألا

ةموكحلا لمع ططخم ةضشقانمو
ةداعإا يف ةموكحلا عورضش نع

كو˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘كو˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
سضور˘˘ق˘˘لا ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نع اديعب ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘ضشم˘ل˘ل
تدأا يتلا ،ةينابزلاو ةيبوضسحملا
ةعجان ريغ ةلئاه سضورق حنم ىلإا

ةازاوملاب ،دادر˘ت˘ضسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق لو
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ضض تا˘˘˘حÓ˘˘˘ضصإا ع˘˘˘˘م
بر˘ه˘ت˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘كر˘˘م˘˘جو
. سشغ˘لاو بير˘ه˘ت˘لاو ي˘ب˘ير˘˘ضضلا

نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘˘ب ن˘˘م˘˘يأا د˘˘كأاو
ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لا ماز˘ت˘لا
Óماع اهنوك ةماعلا ةايحلا ةقلخأا

ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا عا˘جر˘˘ت˘˘ضسل ا˘˘م˘˘ه˘˘م
،ة˘لود˘لا تا˘ضسضسؤو˘مو ن˘طاو˘م˘˘لا

دا˘ضسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كتو
لمعلاو ، ةداوه نود هتحفاكمو
عاجرتضسل ةحاتملا تايلآلا لكب
، ة˘بو˘ه˘ن˘م˘˘لا كÓ˘˘مألاو لاو˘˘مألا

دكأاو . ي˘عا˘ن˘ضصلا را˘ق˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘م
لÓ˘خ ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘م˘˘يأا

ةموكحلا لمع ططُخم هضضرع
ةموكحلا نا ةمألا سسلجم ىلع
تلÓت˘خلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ة˘مز˘ت˘ل˘م
تامكار˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ىر˘ب˘كلا
هفده ططخملا نأا Óئاق ةقباضس
طخ وهو ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب
نمضضت ةموكحلا لمعل يهيجوت
امك .اهزاجنإا بجاولا تايولوألا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو لوألا ر˘˘يزو˘˘لا در
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م يد˘ق˘ت˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع
ططخملا» نأاب اد˘كؤو˘م ه˘ت˘مو˘كح
تا˘ي˘ن˘م˘ت˘لاو ا˘ياو˘ن˘لا ن˘ع د˘ي˘˘ع˘˘ب
و .«قد˘ضصب ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘نو
ة˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘ضضعأا نأا˘˘م˘˘˘ط
ةحفا˘كم» ة˘مو˘كح˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م˘ب
اهمازتلا عم ،«ةداوه نود داضسفلا
ةبوهن˘م˘لا لاو˘مألا عا˘جر˘ت˘ضسا»ــب
ريزولا ثدحت امك .«قرطلا لكب
تاحÓضصإلا ةلضصاوم نع لوألا
ة˘ي˘ت˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘ضصا˘خ ة˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا

،رييضستلا ءوضسو ريذبتلا ةبراحمل
د˘ي˘ضشر˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ضشم
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا
سصيلقت ىلع لمعلاب، ةموكحلا
نا˘˘م˘˘ضض و دار˘˘ي˘˘ت˘˘ضسلا ةرو˘˘تا˘˘˘ف
لامكتضساو معدلل لثمأا فادهتضسإا
يفو .دحّوملا يعامتجلا لجضسلا

دار˘ي˘ت˘ضسلا ةرو˘تا˘ف ن˘ع ه˘ث˘˘يد˘˘ح
ر˘يزو˘لا لا˘ق ، بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ
حبضصت نأا يضسفن يف زحي» لوألا
امدعب ايدا˘ضصت˘قا ة˘ع˘با˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

، «ابوروأل بوبحلل انازخ تناك
نا˘˘ح ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دّد˘˘ضشو
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ع˘˘جر˘˘ت˘˘ضست نأل تقو˘˘لا
ن˘م جور˘خ˘لاو ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ن˘˘مألا
اذ˘ه ي˘ف ة˘يدا˘ضصت˘قلا ة˘ي˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا
لمعلا ةيمهأا ىلإا اريضشم، لاجملا

لا˘˘كضشأا ل˘˘ك ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘برا˘˘˘ضضم˘˘˘لا
.ةيراكتحلا

 .يوقاطلا لاقتنلاب سصاخ ديدج نوناقل رشضحت ةموكحلا نأا ءاثÓثلا سسمأا ,نامحرلا دبع نب نميأا ,ةيلاملا ريزو ,لوألا ريزولا فششك



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةـعاسسلأ راـبخأأ2046ددعلا1202 ربمتبسس22 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ةقلغم نيرفاسسملأ ةطحم و جراخملأ و لخأدملأ

ةدكيكسس ةنيدم نورسصاحي نكسسلا وبلاط
ىوعدبو ةياسصولأ كرحت راظتنإأ يف

 رئاسسخ نم نولقانلأ هدبكتي ام

راعسسأا يف ةئجافم تادايز
ضضعب ىلع لقنلا ركاذت

 لجيجب طوطخلا
ميلقإاب ةريسصقلأ لقنلأ طوطخ سضعب تفرع
لÓخ ركأذتلأ راعسسأأ يف تأدايز لجيج ةيلو
نم ىرخأأ ةجوم ّدلوام وهو ةريخألأ مايألأ
طوطخلأ هذه يلمعتسسم طسسو تاجاجتحإلأ

أاج˘لو. د˘يد˘ج˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ لو˘خد˘لأ ة˘ي˘سشع
طوطخلأ سضعب ىلع نيلماعلأ نيلقانلأ سضعب
ىلإأ ريهاطلأ / لوزاب طخ رأرغ ىلع ةريسصقلأ

رمألأ ريناند5 نع لقيل امب ركأذتلأ نمث عفر
أذه يلمعتسسم تاجاجتحأو ءايتسسأ راثأأ يذلأ
ل˘ب˘ق ن˘م أر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قأ فر˘ع˘ي يذ˘لأ ط˘˘خ˘˘لأ
ري˘ها˘ط˘لأ ة˘ن˘يد˘م ى˘لإأ ن˘ي˘ه˘جو˘ت˘م˘لأ با˘كر˘لأ
هيوتحت امب ةيلولأ ندم ىربك يناث اهتفسصب
ا˘ه˘ن˘مو ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م ن˘˘م
بطقتسسي يذلأ ديعسسلأ بودجم ىفسشتسسم
راظتنأ يفو. رأوزلأ نم تائملأ هدحولو ايموي
لقنلأ ة˘ير˘يد˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘يا˘سصو˘لأ كر˘ح˘ت
تأدايزلأ هذه˘ل تأر˘ي˘سسف˘ت ءا˘ط˘عإل ة˘يلو˘لا˘ب
ىرخأأ اطوطخ اهأودع سسمت نأأ رظتني يتلأ

ن˘م بر˘سستا˘م بسسح ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘˘يألأ لÓ˘˘خ
ةيلولاب نيلقانلأ يلثمم تاعامتجأو تأءاقل
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هذ˘ه ى˘ل˘ع أو˘مد˘قأأ ن˘يذ˘لأ نو˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ ر
ىر˘حألا˘ب وأأ م˘هرأر˘ق ة˘ي˘ئأو˘˘سشع˘˘لأ تأدا˘˘يز˘˘لأ

لÓ˘خ ا˘هود˘ب˘كت ي˘ت˘لأ ر˘ئا˘سسخ˘لا˘ب م˘ه˘ت˘جر˘˘خ
، ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ع˘ف˘ب ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘سسألأ
اهتدهسش يتلأ ةر˘ي˘ب˘كلأ تأدا˘يز˘لأ ن˘ع كي˘ها˘ن
ةسصاخلأ ميحسشتلأ تويز ىتحو رايغلأ عطق
نولوقي امك مهعسضو يذلأ رمألأ مهتÓفاحب
يف ةدايزلأ امإأ امهو رم امهÓحأأ نيرمأأ نيب
وأأ ةيا˘سصو˘لأ ةرا˘سشت˘سسأ نود ر˘كأذ˘ت˘لأ را˘ع˘سسأأ
عاطق سشيعيو طاسشن˘لأ ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ف˘قو˘ت˘لأ
نايلغلأ نم ةلاح عيباسسأأ ذنم لجيجب لقنلأ
را˘ب˘جإأو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ف˘ل˘خ˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
فسصنب ءاف˘ت˘كإلأ ى˘ل˘ع تÓ˘فا˘ح˘لأ با˘ح˘سصأأ
سشماه عجأرت نع كيهان ةسصخرملأ ةلومحلأ
ةليوطلأ امي˘سس طو˘ط˘خ˘لأ بل˘غأأ ى˘ل˘ع ح˘بر˘لأ

هذه ىلع نيلقانلأ ددع عافترأ ببسسب اهنم
. عّبسشتلأ ىوتسسم ىلإأ اهلسصوأأ امم طوطخلأ
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ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
لباوكلا ةقرسس نهتمت

ةملاقب ةيئابرهكلا
ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ حجن
ةيمأرجإأ ةكبسشب ةحاطإلأ يف ،ةملاقب ةينكرلاب

ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ30 نم ةنوكتم

لبأوكلأ ةقرسس نونهتمي ،ةنسس52و43 نيب
ىوكسش دعب تءاج ةيلمعلأ هذه ،ةيسساحنلأ
نم ةينكرلاب كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ اهتقلت

ةيلول زاغلأو ءابرهكلأ ةكرسش لثمم فرط
يف ةيئابرهكلأ لبأوكلأ سضرعت اهدافم ،ةملاق
اهرثأ ىلع مت ،ةقرسسلل ةينكرلأ ةيدلب ميلقإأ
ي˘ف ير˘ح˘ت˘لأو مÓ˘ع˘ت˘سسإلأ ر˘سصن˘ع ط˘ي˘سشن˘ت
لسصحتملأ تامولعملل لÓ˘غ˘ت˘سسأو ة˘ي˘سضق˘لأ

هبتسشم سصاخسشأأ30 فيقوتب تللك ، اهيلع
ب» ىمسسملأ نم لكب رمألأ قلعتيو مهيف

نيبت قيقحتلأ لÓخو ،«ع ع «و «ر ع » ،«ب
تاقرسسلأ اياسضق نم ديدعلأ يف أوطروت مهنأأ
ةيدلب يف ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ ل˘بأو˘كلأ تلا˘ط ي˘ت˘لأ
افلم مهدسض نوك مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ .ة˘ي˘ن˘كر˘لأ
،ةيسساحنلأ لبأوكلأ ةقرسس لعف نع ايئاسضق
ةيروهمجلأ ليكو ديسسلأ مامأأ مهميدقت لبق
ةيسضقلأ لاحأأ يذلأ يتانز يدأو ةمكحم ىدل
يذلأ ،ةمكحملأ سسفنب قيقحتلأ يسضاق ىلإأ
.تقؤوملأ سسبحلأ مهعأديإاب رمأأ
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يف أولخد نيذلأ ناكسسلأ كسسمت و
ة˘يلو ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حأ ة˘˘كر˘˘ح
ي˘سضا˘م˘لأ عو˘ب˘سسألأ ذ˘ن˘˘م ةد˘˘كي˘˘كسس
ةديدج تانكسس ىلإأ م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت رأر˘ق˘ب
ةنسس يف هنأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ،زا˘ب˘عو˘ب ي˘ح˘ب

008 ناكسسإأ ةداعإأ مت امدنع4102
نأاب أدعو م˘ه˘ح˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ح م˘ت ،ة˘ل˘ئا˘ع
كأدنأأ ق˘ل˘ط˘نأ يذ˘لأ عور˘سشم˘لأ نو˘كي

تمد˘ه ي˘ت˘لأ خأو˘كألأ سضا˘ق˘نأأ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م نا˘˘كسسإلأ ةدا˘˘عإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع بق˘˘ع
م˘ه و مو˘ي˘لأ كلذ ذ˘ن˘م و ،م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصن
،عور˘سشم˘لأ زا˘ج˘˘نإأ ر˘˘ي˘˘سس نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي
ل˘جأأ ن˘م ءي˘سش ل˘ك ى˘ل˘˘ع نو˘˘ف˘˘ق˘˘يو
نأأ اهنأاسش نم ليقأرع ةيأأ نع غيلبتلأ
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘سصح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘خؤو˘˘˘ت
يلأوح˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘ي و . تا˘ن˘كسسلأ

ميدقلأ زابعوب يحب نطقت ةلئاع005
ةيلمع نم ىندأأ وأأ نيسسوق باق أوناك
دق قباسسلأ يلأولأ ناك ثيح ،مهليحرت
كلذ و ةليلق مايأأ دعب ةيلمعلأ جمرب
مÓعإلأ لئاسسول هحيرسصت لÓخ نم
خأوكألأ ناكسسب هعامتجإأ سشماه ىلع
ىلع دكأأ يذلأ و ةلفلفب ةيريدسصقلأ
مت زابعوب يحب نيديفتسسملأ ةمئاق نأأ
ناجل نواعت ةجيتن ةلوهسسب اهزاجنإأ
هحلاسصم عفديسس يذلأ رمألأ ،ءايحألأ

ةدئافل ناكسسإلأ ةداعإأ ةيلمع قÓطإل
ماهنإأ رأرق يتأايل ،نيحلأ يف نيينعملأ

ءامدق ةنجل. ةيلمعلأ فاقيإأ و هماهم
نا˘كسسلأ م˘ه˘ئأرو ن˘م و زا˘ب˘عو˘ب ي˘˘ح
مهلوسصح مدع نم مو˘ي˘لأ نو˘فو˘خ˘ت˘م
رأو˘ج˘ب ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كسسلأ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ب˘ق˘ح˘ل˘ل دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ و م˘˘ه˘˘خأو˘˘كأأ
ءانب كلذ و ،ةيسسنرف˘لأ ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلأ

نيذلأ مه و ،ةرركتملأ دوعولأ ىلع
ل˘ي˘حر˘ت ذ˘ن˘م ة˘ظ˘ح˘ل˘لأ هذ˘ه أور˘ظ˘ت˘˘نأ

وه يذلأ عورسشملأ نيطوت و مهنأريج
نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل. ةر˘ي˘خألأ لا˘غ˘سشألأ ي˘ف
ةنيدمب زابعوب ةقطنم ناكسس ليحرت
˘ما˘ه را˘ق˘ع ح˘بر˘ب ح˘˘م˘˘سسي ةد˘˘كي˘˘كسس
،ةديدج ع˘يرا˘سشم ن˘ي˘طو˘ت ن˘م ن˘كم˘ي

ةد˘حو فلأأ7 ة˘˘سصح لأز˘˘ت ل ثي˘˘ح
ةيلو يناعت ذإأ ،راقع نودب ةينكسس
ه˘جو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع و ةد˘˘كي˘˘كسس
.راقعلأ سصقن لكسشم نم سصوسصخلأ
أو˘ب˘لا˘ط˘ف طأزو˘ل ن˘ي˘سسح نا˘˘كسس ا˘˘مأأ
مهنوكل طرسش وأأ ديق نود ليحرتلاب
ةيسساقلأ عاسضوألأ ل˘م˘ح˘ت ن˘م أو˘ب˘ع˘ت
ل تانكسس لظ يف اهنوسشيعي يتلأ
خرسص كلذك و، رسشبلأ ةماقإل حلسصت
نع ريبعتلل ةميدقلأ تانكسسلأ ونطاق
يتلأ ةيرزملأ ةيعسضولأ نم مهبسضغ
تانكسس لخأد نمز ذنم اهيف نوسشيعي
ءأرمحلأ ةناخلأ نمسض تفنسص ةسشه

عسضو يف نوسشيعي مهنأأ ينعت يتلأ

سضر˘ع˘ت كلذ ن˘م ر˘ث˘˘كألأ و ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ

ببسسب ةظحل ةيأأ يف توملل مهتايح

لعف˘ب ا˘ه˘ل˘كأا˘ت و تا˘ن˘كسسلأ ة˘سشا˘سشه

اهئاسشنإأ خيرات نأأ رابتعاب نمزلأ لماع

،ةيسسنرفلأ ةيرامعتسسلأ ةبقحلل دوعي

نير˘با˘ع˘لا˘ب ح˘جرأا˘ت˘ت تتا˘ب م˘لÓ˘سسلا˘ف

حبسصأأ و تققسشت فقسسألأ و ،اهقوف

ا˘هر˘ب˘ع ا˘يا˘ح˘ت˘لأ نو˘لدا˘ب˘ت˘ي نأر˘ي˘ج˘˘لأ

رفحلاب تأÓ˘ت˘مأ نأرد˘ج˘لأ و ةر˘سشا˘ب˘م

وأأ سشامقلأ عطق˘ب ا˘نر˘ت˘ق˘م تا˘ب ا˘ه˘ل˘ح

ةيسصو˘سصخ˘ل ا˘نا˘م˘سض ا˘هد˘سسل قرو˘لأ

عسضولأ أذه مامأأ و نوجتحملأ. ةلئاعلأ

ىلع و ةيئلولأ تاطلسسلأ نم أوبلاط

يحأدم ةيروح ةدكيكسس يلأو اهسسأأر

نم مهيلحرتل أددحم اتيقوت مهحنمب

عقوملأ ديدحت عم ةيلاحلأ مهتانكسس

،ه˘ي˘لإأ م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت دأر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ن˘˘كسسلأ

م˘ي˘مر˘ت ةدا˘عإأ عور˘سشم نأأ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘˘م

ة˘نا˘خ ي˘ف تع˘سضو ي˘ت˘˘لأ تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ

ل˘ف˘كت و ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لأ

عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘سسأرد بت˘˘˘˘˘كم

ةيلمعلل مهم يلام غلبم سصيسصختو

ىلع هراثآأ رهظت مل و نمزلأ هزواجت

ليوط تقو رورم مغر عقأولأ سضرأأ

ه˘˘نأأ ثي˘˘ح ،عور˘˘سشم˘˘لأ قÓ˘˘طإأ ذ˘˘ن˘˘˘م

تايانبلأ ناكسس ناك ةدملأ هذه لأوطو

ةدكيكسس ةنيدم بلقب ةعقأولأ ةسشهلأ

ل˘سشف˘لأ ل˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘مألأ نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي

.ميمرتلأ ةيلمعل عيرذلأ

دمحم نيرفاسسملأ لقن ةطحم قيرط و ةنيدملأ جراخم و لخأدم قلغب نكسسلأ وبلاط ماق امدعب انخاسس ايعامتجأ ’وخد صسمأأ ةدكيكسس تدهسش
يلاعأاب عقأولأ زابعوب ءامدق يح ناكسس ،ةقئ’ تانكسس ىلإأ Óجاع مهليحرت ةرورسض ىلع نوجتحملأ عمجأأ و ، ةي’ولأ ةمسصاع لزع ام فايسضوب

.يحلأ صسفنب نكسسم008 عورسشم ىلإأ مهليحرتب ةيسضاقلأ و نيقباسسلأ ة’ولأ لبق نم ةمدقملأ دوعولأ ديسسجتب أوبلاط ةدكيكسس ةنيدم

«ةقأرحلأ» نم ددعو صصاخسشأأ ةثÓث فيقوت مت اميف

فراطلاب رحبلا ربع ةيرسسلا تÓحرلا ميظنت يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
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ير˘سضح˘لأ ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
فراط˘لا˘ب ط˘سشلأ ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘جرا˘خ˘لأ
يف ةسصتخم ةمظنم ةكبسش كيكفتب
رحب˘لأ ر˘ب˘ع ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هذه تنكم نيأأ ةيعرسش ريغ ةقيرطب
نم دأرفأأ ةثÓث في˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةقأرحلأ نم سصاخسشأأ ةعبرأأو ةكبسشلأ
ة˘سصا˘خ˘لأ تأد˘ع˘م ز˘˘ج˘˘ح بنا˘˘ج ى˘˘لإأ
ةبراحم را˘طإأ ي˘ف. ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لا˘ب
ة˘سصا˘خ ا˘ه˘عأو˘نأأ ى˘˘ت˘˘سشب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ
ةرجهلل ةمظنملأ تاكبسشلاب ةقلعتملأ
ةيلام ةعفنم لباقم رحبلأ ربع ةيرسسلأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لأ تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسأ

ىدحإل أرخؤوم أدح عسضت نأأ ةروكذملأ
ةثÓث فيقوت مت نيأأ تاكبسشلأ هذه
نم ثلاثلأو يناثلأ دقعلأ يف سصاخسشأأ
طسشلأ ة˘ن˘يد˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ر˘م˘ع˘لأ
ة˘˘ع˘˘برأأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب فرا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب
نم نوردحني ةقأرحلأ نم سصاخسشأأ

ةمسصاعلأ رئأزجلأو ةنيطنسسق يتيلو
ر˘ب˘ع ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لأ دد˘سصب أو˘˘نا˘˘ك
اهتقلت تامولعم رثإأ ىلع كلذو رحبلأ
دوجو اهدافم ةينمألأ حلاسصملأ تأذ
دد˘˘سصب با˘˘ب˘˘سشلأ ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ينطولأ بأرت˘لأ ةردا˘غ˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ
نم اقÓط˘نأ ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
عم لاسصتلاب أوماق نيأ طسشلأ ةنيدم
ن˘ي˘فور˘ع˘م و ن˘ي˘هو˘ب˘˘سشم سصا˘˘خ˘˘سشأأ

نم نوردح˘ن˘ي ي˘مأر˘جإلأ م˘ه˘كو˘ل˘سسب
ميظنتب قلعتت اياسضق يف طسشلأ ةنيدم
رحبلأ ر˘ب˘ع ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لأ تÓ˘حر
ةطخ دأدعإأ مت نيأأ ةيلام ةعفنم لباقم
عا˘ق˘˘يإلأ سضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ
ثيح سسبلت ةلاح يف مهيف هبتسشملاب
ة˘م˘هأد˘م و ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل د˘سصر˘ت˘لأ م˘˘ت
عم حاجنلاب ةيلم˘ع˘لأ ل˘ل˘كت˘ل نا˘كم˘لأ
طبسض و زج˘ح و ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت
ةرجهلأ ةي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تأد˘ع˘م˘لأ
نيفوقوملأ عيمج ليوحت متيل ةيرسسلأ
لامكتسسل يرسضحلأ نمألأ رقم ىلإأ
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ
د˘ع˘ب و ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘˘لأ
ن˘كا˘˘سسم سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب نذإأ رأد˘˘سصت˘˘سسأ

تÓحرل نيمظن˘م˘لأ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

تأد˘ع˘م كلذ˘ك ط˘ب˘سض م˘˘ت ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لأ

ةدا˘م˘ب ة˘ئ˘ب˘ع˘م ل˘ي˘مأر˘ب ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م

دعب يرحب ديسص كرحم أذك و نيزنبلأ

زج˘نأأ م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإلأ

نيوكت نع ةي˘ئا˘سضق تا˘ف˘ل˘م م˘هد˘سض

ريغلأ جورخلأ ريبد˘ت˘ل رأر˘سشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج

ةد˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ن˘م ي˘˘عر˘˘سش

ل˘˘جأأ ن˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ب˘˘˘ع سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأأ

ى˘ل˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ةرو˘˘سصب لو˘˘سصح˘˘لأ

ددعتلأ فرظ ريفوت عم ةيلام ةعفنم

يئاسضقلأ فلملأ بجومب أومدق ثيح

ةيئاسضق˘لأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ

.ناعرذلأ ةمكحم ىدل

ةملاقب تاباغلا قرح يلعتفمب حيطي ينطولا كردلا
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كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
نم ،ةم˘لا˘ق˘ب لد˘ن˘سص ن˘ي˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
تا˘با˘غ˘لأ قر˘ح ي˘ل˘ع˘ت˘ف˘م˘ب ة˘˘حا˘˘طإلأ

.مهيف هبتسشم سصاخسشأأ70 فيقوتو
ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘تو

ةعاسسلأ ى˘ل˘ع1202/90/60 خ˘يرا˘ت

ةيميلقإلأ ةقرفلأ تقلت نيأأ،00:61
، ةملاقب لدنسص نيعب ينطولأ كردلل
م˘ي˘ق˘م ن˘طأو˘م ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
،ة˘نا˘سشحو˘ب ة˘يد˘ل˘ب را˘قر˘ق˘لأ ة˘˘ت˘˘سشم˘˘ب

نيع ةباغب قيرح بوبسش ةيأدب اهدافم
ةيدلبب راقرقلأ ةتسشمل ةعباتلأ بيذلأ
را˘ط˘خإأ م˘ت رو˘ف˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘نا˘˘سشحو˘˘ب
لي˘كسشت ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم
دنع ،ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأو ةيرود
سضبقلأ ءاقلإأ مت ةيرودلأ دأرفأأ لوسصو
مأرسضإأ يف هيف هبتسشم سصخسش ىلع
ىلع ،قيرحلأ ناكم نم ابراه رانلأ
تاطاي˘ت˘حلأ ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تإأ م˘ت رو˘ف˘لأ
دأر˘˘فأل ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لأ ح˘˘ت˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ
هبتسشملأ تاكرح˘ت د˘سصر˘تو ة˘يرود˘لأ
ناكم نم ابراه هفيقوت مت نيأأ ،هيف

،أرتم005 يلأوح دعب ىلع قيرحلأ
غلابلأ «ف ع » ىمسسملاب رمألأ قلعتيو

ط˘ب˘سض ن˘يأأ ،ة˘ن˘˘سس24 رم˘ع˘لأ ن˘م
،يود˘˘ي را˘˘سشن˘˘مو ة˘˘علو ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
ماق هنأاب ةيرودلأ دأرفأل فرتعإأ ينعملأ
«سشأرحألاب رانلأ لعسشأأو ةرجسش عطقب
ىلإأ هدايتقأو هفيقوت مت ثيح ،«سسيد
.ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لأ ر˘˘ق˘˘م
˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلأ ر˘˘سصن˘˘ع˘˘ل ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كتو
لسصحتملأ تامو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘سسأو

هبتسشم60 ىلإأ لسصوتلأ مت ،اهيلع
م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأأ ،ن˘˘ير˘˘خآأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

لامكتسسل ةقرفلأ رقم ىلإأ مهدايتقأو
تافل˘م م˘هد˘سض نو˘ك ن˘يأأ .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
،مهيلإأ بوسسنملأ مرجلأ نع ةيئاسضق

1202/90/91 خيراتب مهميدقت لبق
ىدل ةيروه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ ما˘مأأ

ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م
ىلإأ ة˘ي˘سضق˘لأ لا˘حأأ يذ˘لأ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ
أذه ،ةمكحملأ سسفنب قيقحتلأ يسضاق

ى˘˘˘م˘˘˘سسم˘˘˘لأ عأد˘˘˘يإا˘˘˘ب ر˘˘˘مأأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘عإأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب «ف.ع»

مت نيح يف ،ةزاب˘ي˘ت ة˘يلو ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
 .مهيف هبتسشملأ يقاب نع جأرفإلأ

ةدكيكسس

نوجتحي ديز ينبب ةيدكلا ناكسس
بابسسأل ةيجاجتحأ ةفقو ديز ينب ةيدلبب ةيدكلأ ةيرق ناكسس سسمأأ راهن مظن
فرط نم ةيرقلأو ةيدلبلأ نأزخ نيب ةطبأرلأ ةيسسيئرلأ هايملأ ةانق بيرختب قلعتت
فرط نم ةرركتملأ ىواكسشلل ةينعملأ تاطلسسلأ لهاجتو نينطأوملأ سضعب
ةعباتمو هايملل ةيسسيئرلأ ةانقلأ ةنياعمل ةنجل ليكسشتب نوبلاطي نيذلأ، ناكسسلأ
ءاملاب ةيرقلأ ديوزتل تباث جمانرب عسضو عم ايئاسضق بيرختلأ يف نيينعملأ
ةرانإلأ عورسشم لامكإأو يعيبطلأ زاغلاب ةيرقلأ طبر ىلإأ ةفاسضإأو ،بورسشلأ
نكسسلأ نم ةيرقلأ ةسصح ةجمربو اهب ةدوجوملأ كلاسسملأ كف عم ةيمومعلأ
يف قيقحت حتفب ناكسسلأ بلاط امك ، يسضاير ءاسضف ءاسشنأ نايسسن نود يفيرلأ

M«ÉI HƒOjæÉQ.هنم ناكسسلأ لك ةدافتسسأ ميمعت لمجأأ نم ةيرقلأ نأزخ عورسشم



 ريهاطلاب ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0007  ةطرسشلا رسصانع طبظ  اميف

لجيجب  ةدّلقملا ““ةّمسشلا ““ ةدام نم ةدحو0524 زجحي كردلا
صصرق0051 ةبارق زجح

نم ةيمكو صسولهم
ةنتابب تاردخملا

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
نم ،ةنتا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ناك ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجح

،ةنسس73 و82 رمعلا نم ناغلبي ناسصخسش اهزوحي

اسسولهم اسصرق0841 ىلع  امهتزوحب رثع ثيح

غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب غلم003 نيلباقيرب عون نم

امك .جيورتلا تادئاع نم جد0009 ـب ردقي يلام
ةلسصفنم ةيسضق يف ةقرفلا تاذ رسصانع تفقوأا

نيع ةنيدمب ةنسس23 رمعلا نم غلبي رخآا اسصخسش
اهنزو غلب تاردخملا نم ةيمك زوحي ناك ةتوتلا

مامأا مهب هب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو ،ا˘مار˘غ711
نأا د˘ع˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.قيقحتلا تاءارجا مهعم تلمكتسسا

ح ناسشوسش

ةزايحب اسسبلتم ينيرسشع فيقوت
صضرغب ةيلقع تارثؤوم

جيريرعوب جربب ةرجاتملا
جرب نمأ’ يناثلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
ةزايح  ةمهتب ينيرسشع فيقوت نم جيريرعوب
ريغ ةقيرطب ةرجاتملا سضرغب ةيلقع تارثؤوم
عاونأا ةزايحب اسسبلتم هفيقوت مت يذلاو ةيعرسش
رار˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘يودأ’ا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
لودا˘˘˘ماز˘˘˘ك اذ˘˘˘كو ن˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘بو لودا˘˘˘مار˘˘˘˘ت)
يلام غلبم ىلإا ةفاسضإا (اكيريإا اذكو نيلاباقاربو
لا˘م˘ك˘ت˘سسا د˘ع˘بو تا˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
هدسض يئاسضق فلم ريرحتو ةينوناقلا تاءارجإ’ا

ل˘˘ي˘˘كو  د˘˘ي˘˘سسلا ما˘˘مأا ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت
اقفو و ةمكاحملل ةيسضقلا لاحأا يذلا ةيروهمجلا

رد˘˘˘˘˘سص  ن˘˘˘˘˘˘يأا يرو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’
. ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب هعاديإاب  ارمأا

ىسسوم.ع

عدوتسسمب قيرح بوبسش
رئاسسخ ليجسست نود

ةملاقب ةيرسشب
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت

20 ىل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘ب د75و ا˘˘˘سس70 ىل˘˘˘˘˘˘ع سسمأا
عدو˘˘ت˘˘سسم ل˘˘خاد ق˘˘ير˘˘ح ل˘˘جأ’ ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ق˘˘با˘˘ط ن˘˘م نو˘˘ك˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا داو˘˘˘م ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل

ةنسس95 غ˘ل˘ب˘ت ةأار˘مإا ة˘˘با˘˘سصإا ف˘˘ل˘˘خ30+يسضرأا
ىلإا تل˘ق˘نو ا˘ه˘فا˘ع˘سسإا م˘ت سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصب
ي˘ف تل˘ث˘م˘ت˘ف ة˘يدا˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا ا˘˘مأا ،ىف˘˘سشت˘˘سسم
حاو˘˘لأاو ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك دا˘˘˘ت˘˘˘ع ،نو˘˘˘تر˘˘˘ك بل˘˘˘ع فÓ˘˘˘تإا

د˘ع˘ب لز˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ة˘˘يا˘˘م˘˘ح م˘˘ت د˘˘قو ة˘˘ي˘˘ب˘˘سشخ

،فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سسو ءا˘ف˘طإا ي˘ت˘ن˘حا˘˘سش (20) ري˘خ˘سست
نيدلازع.ل                  . نمزلا نم نيتعاسس ةيلمعلا

مادطسصا يف ىحرج7
 ةملاقب فوقسشوبب نيترايسس

نم معدب ءاسضيب نب نيع عاطقلا ةدحو تلخدت

ةعاسسلا ىلع1202/90/02 موي فوقسشوب ةدحو

مقر ينطولا قيرطلاب رورم ثداح لجأ’72:11

داو و ءاسضيب نب نيع نيب طبارلا هرطسش يف61
نيتراي˘سس ماد˘ط˘سصا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ثدا˘ح˘لا ، ة˘غار˘ف

تاباسصإا مهل ىحرج7 فلخ ثداحلا ، نيتيحايسس
فاعسسإ’ا  يترايسسب مهلقن و مهفاعسسإا مت ةفلتخم
.مزÓلا جÓعلا يقلتل فوقسشوب ىفسشتسسم ىلإا

نيدلازع.ل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2046ددعلا1202 ربمتبسس22 ءاعبرألا 5ةـعاسسلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com
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ا˘ها˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم تح˘˘م˘˘صسو
رصضخأ’ا مقرلا ىلع ةطرصشلا رصصانع

نيزختو لقن ةيلمع لاصشفإا نم8451
تا˘بور˘صشم˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
لجيجب ريها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘صصا˘˘˘ح ثي˘˘˘ح
د˘حأا نا˘ك يذ˘لا نا˘كم˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ةنحصش لق˘ن دد˘صصب رو˘م˘خ˘لا ي˘جور˘م
نكي مل يذلاو هيلا تاركصسملا نم
اذه ماحتقا لبق يلئاعلا هلزنم ىوصس
ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح ه˘صشي˘ت˘˘ف˘˘تو ر˘˘ي˘˘خأ’ا

رومخلا نم ةدحو0007 نع لقي’ام
كيهان ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم
ظفحل ةصصصصخم  تاجÓث ثÓث نع
اهب نيعت˘صسي نا˘ك ة˘ن˘حا˘صشو رو˘م˘خ˘لا
ةقطنم نم ةداملا هذه لقنل ينعملا
. ىرخأا ىلإا

فيقو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك
لهكب رمأ’ا قلعتيو يصسيئرلا مهتملا

صصخ˘صش و˘هو هر˘م˘ع ن˘˘م45لا ي˘˘ف
ىلع هصضرع مت ثيح ايئاصضق قوبصسم
هعادياب ترمأا يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا

. ةيباقعلا ةصسصسؤوملا
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةدا˘م ن˘م ة˘ن˘ح˘صش ز˘ج˘ح ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
نم لك ىوتصسم ىلع ةبرهملا ةّمصشلا

اذكو77 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

ةيدلب ميلقإاب34 مقر ينطولا قيرطلا
ة˘م˘صصا˘ع بر˘غ ة˘˘يرو˘˘صصن˘˘م ة˘˘ما˘˘يز

رد˘ق˘ت ة˘ن˘ح˘صش ط˘ب˘صض م˘تو ، ة˘˘ي’و˘˘لا

نم ةرايصس نتم ىلع ةدحو0003ب

ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ““103 وج˘ي˘ب ““ عو˘ن

اهبقعتل،77 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

قيرطلا ىوتصسم ى˘ل˘ع ىر˘خأا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ط˘ب˘صض م˘ت ثي˘˘ح34 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا

تردق ةدلقملا ةمصشلا نم ةيناث ةنحصش

ي˘ف ةأا˘ب˘خ˘˘م تنا˘˘ك ةد˘˘حو0521ب

عفتريل ““يادنويه ““ عون نم ةرايصس

يف ةزوجحم˘لا ة˘م˘صشلا ةدا˘م ي˘لا˘م˘جإا

نع ل˘ق˘ي’ا˘م ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه

. ةدحو0524

نم ريهاطلا ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا دارفأا نكمت لجيج ةي’و ميلقإا ىوتسسم ىلع ةردخملا داوملاو تاركسسملا يجورم تفدهتسسا ةديدج ةيلمع يف
. يلئاعلا هتيب ىوتسسم ىلع اهنيزخت ددسصب نيجورملا دحأا ناك يتلا ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةلئاه ةيمك زجح

71 ةدجنلا مقر ربع ةملاكم933 اهنم

1202 توأا رهسش لÓخ ةلسشنخ ةي’و نمأا ماقرأا ربع ةيفتاه ةملاكم2911 لابقتسسا
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رهصش لÓخ ةلصشنخ ةي’و نمأا ىصصحأا

2911 ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘م،1202 توأا

،ةحاتملا اهماقرأا ربع ةيفتاه ةملاكم

71 ةدجنلا مقر،8451 رصضخأ’ا مقرلا

م˘ت ثي˘ح ،ي˘ف˘تا˘ه˘˘لا لو˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو

ىلع ةيفتا˘ه ة˘م˘لا˘كم553 ءا˘˘صصحإا

نيب تددع˘ت،8451 ر˘صضخأ’ا م˘قر˘لا

ـب ةثاغ˘ت˘صس’او ةد˘عا˘صسم˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت

صصخي اميفو ،ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم981

متف تاهيجوت˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بل˘ط

غيلبتلا ،ةيفتاه ةملاكم851 ءاصصحإا

ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ن˘˘ع

80 ءا˘صصحإا م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا

تغ˘ل˘ب ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه تا˘˘م˘˘لا˘˘كم

نمأا اهاقلت يتلا ةيفتاهلا تاملاكملا

71 ةدجنلا م˘قر ر˘ب˘ع كلذ˘ك ة˘ي’و˘لا

ةملاكم933 ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ

د˘˘ي بل˘˘ط ن˘˘ي˘˘ب تدد˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه

161 ـب ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘˘صس’او ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا

بلط صصخي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم

ءاصصحإا متف تاهيجوتلاو تامولعملا

نع غيلبت˘لا ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم271

ثداوحلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو رور˘م˘لا ثداو˘ح

تاملاكم60 ءا˘˘صصحإا م˘˘˘ت ىر˘˘˘خأ’ا

تا˘م˘لا˘كم˘لا دد˘ع ن˘ع ا˘مأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه

يفتا˘ه˘لا لو˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

294 غلب دقف ةي˘ف˘تا˘ه˘لا تا˘عزو˘م˘لاو

ىرخأ’ا يه تددعت ،ةيفتاه ةملاكم

ـب ةثاغتصس’او ةدعاصسملا دي بلط نيب

تامولعم بلط ،ةيفتاه ةملاكم732

اميفو ةيفتاه ةملاكم152 ءاصصحإا مت

رورم˘لا ثداو˘ح ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا صصخ˘ي

متف ةفلتخملا مئار˘ج˘لا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو

.ةيفتاه تاملاكم40 ءاصصحإا

تا˘م˘لا˘كم˘لا دد˘ع صصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
رصضخأ’ا م˘قر˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا

نع غيلبتلل صصصصخملا401 ديدجلا
،لافطأ’ا فا˘ط˘ت˘خا وأا ءا˘ف˘ت˘خا ت’ا˘ح
صصاخصشأ’ا ةيامح ةقرف تلجصس دقف
ةيئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘صشه˘لا
فتاهلا لوحم ربع ةيئاصضقلا ةطرصشلل

60 هعو˘م˘ج˘م ا˘م بت˘كم˘لا˘ب صصا˘خ˘لا
ن˘ي˘ب تدد˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه تا˘˘م˘˘لا˘˘كم

تاملاكم30 ـب هيجوتلاو مÓعتصس’ا
غيلبتلاب قلعتت ةدحاو ةيفتاه ةملاكمو
بلطب ةصصاخ نيتملاكمو ةقرصسلا نع
.لخدتلا

طرافلا توأا رهسش لÓخ

ةلسشنخب ةسصخر نود ءانب ةفلاخم41 يسصحت نارمعلا ةطرسش
¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä

ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةقرف تدمع
نم فيثكتلا ىلإا ةلصشنخ ةي’و نمأاب

ةماقملا تارايزلاو لخدت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ةصصتخملا ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ق˘فر
ة˘ل˘جار˘لا تا˘يرود˘لا لÓ˘خ ن˘˘م اذ˘˘كو
ي˘ف تر˘ف˘صسأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا

Óخدت41 ءاصصحإا نع نارمعلا ناديم

لا˘صسرإا م˘ت ،ة˘صصخر نود ءا˘ن˘ب زا˘˘ج˘˘نإا

ىلإا نارمعلا دعاوقل نيفلاخملا تافلم

ناد˘ي˘م ي˘فو ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

61 لي˘ج˘صست ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت

ريغ ةراجتلا لاجم يف لخدت ةيلمع

ىلإا اصصخصش61 ليوحت مت ،ةيعرصشلا

ناديم صصخي اميفو .ةطرصشلا تارقم

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ف ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘˘ح

ديدعب مايق˘لا ى˘لإا تد˘م˘ع ،نار˘م˘ع˘لاو
دد˘ع رد˘˘ق˘˘ت ذإا ،ة˘˘ل˘˘جار˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
ةب˘قار˘م ا˘ه˘ي˘ف تم˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘ح˘صصلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق ة˘ف˘لا˘خ˘˘م

صصخي اميف لخدت10 ـب ةيمومعلا
كرت وأا ع˘صضو˘ب ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘قا˘عإا
ءا˘ي˘˘صشأا وأا داو˘˘م ةرور˘˘صض نود ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
وأا عنمت نأا اهنأاصش نم تناك امفيك
لع˘ج˘ت وأا رور˘م˘لا ة˘ير˘ح ن˘م صصق˘ن˘ت

تايلمعلا هذه لك .نومأام ريغ رورملا

نار˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا

ةلصشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو

فاد˘هأا د˘ي˘صسج˘ت ى˘لإا ا˘صسا˘˘صسأا فد˘˘ه˘˘ت

نمأÓل ةماعلا ةيريدملل ايلعلا ةدايقلا

ةرور˘˘صضب تصصوأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘طر˘صشلا لا˘جر ة˘م˘ها˘صسم

حلاصصملا بناج ىلإا كلهتصسملا ةيامح

.ةصصتخملا
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تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ة˘طر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
جور˘م˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا ن˘˘م  ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

24 رمعلا نم غلبي ةيلقعلا تارثؤوملل
ر˘صصا˘ن˘ع ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف .ة˘˘ن˘˘صس
هوبصشم طاصشن لوح تامولعمل ةقرفلا

تارثؤوملا جيورت يف صصاخصشأ’ا دحأ’
ءافخإا عم ةدكيكصس ةن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

مت هيلعو يلئاعلا هنكصسمب اهنم ةيمك
رصصانع نم ةيتايلمع جاوفأا ليكصشت

طاصشن لوح يرحتلاو دصصرلل ةقرفلا

ةينمأا ةطخ ع˘صضو ع˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ة˘ي˘ط˘ب˘˘صضلا .  ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم

ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

، ةدكيكصس ةمكحم ىدل ةصصتخملا

نم ةيمك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ن˘م تن˘كم˘ت

ن˘˘كصسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لا

اصصرق4901 ب رد˘˘ق˘˘ت  ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

اذك و عاونأ’ا فلتخم نم اصسولهم

ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘م ءاود ةرورا˘˘˘ق71

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

لبق نم ةرر˘ح˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ف˘صصو˘لا

صضارمأ’ا يف  نيصصتخم ءابطأا ةدع

˘ما˘م˘تإا د˘ع˘ب .  ة˘ي˘ب˘صصع˘لا و ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا

ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

تارثؤوملا ةزايح““ ةيصضق نع يئازج

صضرغل ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةيلقعلا

تار˘ثؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ،  ع˘ي˘ب˘˘لا

تافصصو ةطصساوب عيبلا دصصق ةيلقعلا

مامأا هبجومب مدق ،““ ةيروصص ةيبط

هقح يف ردصص نيأا ةصصتخملا ةباينلا

.عاديإا رمأا

 اهئافخإ’ هنكسسم ذختي ناك

ةدكيكسسب اسسولهم اسصرق4901 طبسض
 اهيف نولمعي يتلا ةئيسسلا فورظلاب اديدنت

وزو يزيت ةي’و  رقم مامأا نومسصتعي  تاطسسوتملا  وريدم
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ىل˘˘ع وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘ف  تا˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا سسمأا را˘˘ه˘˘ن مد˘˘قأا

بسسح و . ةي’ولا رقم ىنبم مامأا مهماسصتعا لÓخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا  ةكرح
هوفسصو امب اديدنت تءاج  نيريدملا تارسشع اهيف كراسش يتلا ةكرحلا هذه نإاف انرداسصم
لبق  نم  ردسص نايب نم ملع ام بسسحو . لمعلا نع نيبرسضملا ءاردملا لاط يذلا ملظلاب
نإاف . وزو يزيتب يئ’ولا  بتكملاب طسسوتملا ميلعتلا يريدمل لقتسسملا ينطولا سسلجملا

ل˘جأا ن˘م  ة˘يرازو ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م  ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
يف رظنلا اهتمدقم يف  و نوجتحملا ء’ؤوه اهعفر يتلا بلاطملا  نم  ديدعلا يف  رظنلا

يدا˘˘ع ي˘˘سسرد˘˘م لو˘˘خد نا˘˘م˘˘سضل  ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا و  ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا  طور˘˘سشلا ىندأا ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع  ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم
و  معاطملا  حتف نامسضل اذهو  ايسساسسأا اطرسش ربتعي يذلو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاب ءاملا  بايغك
يسسردم لوخد نامسضل ةيرورسضلا بلاطملا نم اهريغ و   يحسصلا  لوكوتوربلا قيبطت  نامسض
ةرازولا  دسشاني وزو يزيت عرفل لقتسسملا ينطولا سسلجملا نإاف ملعلل . ةنسسح فورظ يف
يدافتل كلذ و ،ةعوفرملا مهبلاطمل ةباجتسس’ا و ةقلاعلا مهلكاسشم لحل لخدتلا ةيسصولا
. اهابقع دمحت ’ دق ةيلبقتسسم تازواجت و تاق’زنا

داعسس ليلخ
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 عراسشلا ىلإا ةسسؤتيلاكلا ينطاؤم جرخي يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا
 مايأا ذنم لمعلل ةفاظنلا لامع ةدوع مغر

ةمكارتم تلازام تايافنلا
 ةنيدملا طسسؤب

مهءايتسسإا نع ةنيدملا طسسوب نينطاوملا نم ديدعلا ربع
ددع يف ةيلزنملا تايافنلا سسدكت رارمتسسإا نم ديدسشلا

داز امو نيلوؤوسسملا راظنأا نع ام عون ةديعبلا ءايحألا نم
تلوح يت˘لاو سسمأا ة˘ف˘ي˘ف˘خ را˘ط˘مأا طو˘ق˘سس و˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا
ةهيركلا حئاورلا ثاعبنل ردسصم ىلإا ةينعملا عراوسشلا
رارغ ىلع راجتلاو ناكسسلا جاعزنإا يف ببسست يذلا رمألا

يديسسو سضيبألا رسسجلاو فاسصفسصلاو نولوكل ةقطنم
ةبانع ةيدلب حلاسصم نينطاوملا ءلؤوه بلاطو روسشاع
ةمامقلا عفر تايلمع فيثكت ىلإا ةفيظن ةبانع ةسسسسؤومو
رارغ ىلع ريبكلا مجحلا نم تانحاسش ريخسست لÓخ نم
كلت ةلازل نييسضا˘م˘لا تب˘سسلاو ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘مو˘ي ة˘ل˘م˘ح
.تايواحلا طيحم يف ةدوجوملا تايافنلا نم ماوكألا

طقف نوفتكي ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم لامع نأاب نيدكؤوم
نوكرتي نيح يف تايواحلا يف ةدوجوملا تايافنلا عفرب
يهو مهماهم نم تسسيل اهنأا ةجحب اهطيحم يف ةيزكرملا

ءاتسسإا امك .مهريبعت دح ىلع اهعفرب ةيدلبلا لفكتت نم
يئيبلا عسضولا روهدت رارمتسسا نم نيبسضاغلا نونطاوملا
عوبسسألا ةفاظنلا لامعل ريخألا بارسضإلا دنم مهءايحأاب
فيظنتب ةيدلبلا حلاسصم مايق نع ثيدح طسسو طرافلا
مزأاتم عسضولا كرت نيح يف اهريغ نود ةيسسيئرلا جهنألا
لامع يكتسشي مهته˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘ن˘كسس ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
يئاوسشعلا يمرلا و تايواحلا قرح يترهاظ نم ةفاظنلا
نم ديزي تاب يذلا رمألا ةينكسسلا ءايحألا يف ةمامقلا

راسشتنا نع ةدايز ةمامقلل ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ م˘ه˘ب˘عا˘ت˘م
بÓكلاو ةينكسسلا قطانملا سضعب يف ةلوجتملا راقبألا
اهلعجو ةمام˘ق˘لا˘ب ثب˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةدر˘سشت˘م˘لا

.تايواحلا طيحم يف ةرسشتنمو ةعزوم
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ةيندملا ةيامحلا حلاسصم بسسح

ثداؤح يف ىحرج ةدع ليجسست
 ةريطخ رورم

42 يف ةبانع ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

اوسضرعت نيباسصم فاعسسإل تÓخدت ةدع ةريخألا ةعاسس
اوبيسصأا ةيلولاب قطانم ةدع  يف ةريطخ رورم ثداوحل
نم ةفلت˘خ˘م ءا˘ح˘نأا ي˘ف ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘سصإا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ةارمإاب ةرايسس مادطسصإا رفسسأا ددسصلا اذه يفو .مسسجلا

سضيبألا رسسجلا نارودلا روحمب ةنسس37 رمعلا نم غلبت
حلاسصم موقتل مسسجلا ىوتسسم ىلع حورجب اهتباسصإا نع
تلاجعتسسإلا ةحل˘سصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ي˘ق˘ل˘ت˘ل د˘سشر ن˘بإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ينوبلا ةيدل˘ب˘ب ةرور˘عزو˘ب ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘عو.جÓ˘ع˘لا

رمعلا نم غلبي باسش بيسصأا ريطخ رورم ثداح رثإا ىلعو

ىلع تافاعسسإلا هل تمدق نيأا ةريطخ حورجب ةنسس04
هليوحت لبق تاسصاسصتخإلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم
تاذ يفو لجرلا ىوتسسم ىلع هتباسصإا دعب دسشر نبإل
تافاعسسإلا ميدقتل ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدت قايسسلا

يح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس82 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سشل
فار˘ح˘نإا ر˘ثإا رور˘م ثدا˘ح˘ل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘˘ب فا˘˘سصف˘˘سصلا
لفطل تافاعسسإلا ميدقت مت لباقملا يف ةيرانلا هتجارد

يحب ريطخ طوقسس ليجسست رثإا تاونسس6 رمعلا نم غلبي
.ينوبلاب ملاسس يديسس
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ءايحأا ةدع بابسش ةدئافل

ةيراؤج بعÓم60 زاجنإا
رامع يديسسب ةديدج

نم ،ارخؤوم ،ةبانع ةيلوب رامع يديسس ةيدلب تدافتسسا
ددع ىلع ةعزوم ةيراوج بعÓم ةتسس زاجنإل عيراسشم
ريفوت راطإا يف كلذو ةينكسسلا تاعمجتلاو ءايحألا نم
تايدلب نم ديدعلا نأاو اسصوسصخ ،بابسشلل هيفرت نكامأا
عيراسشم نم ةريخألا تاونسسلا لÓخ تدافتسسا ةيلولا

،يراوج بعل˘م001 زاجنإا عورسشم را˘طإا ي˘ف ة˘ل˘ثا˘م˘م
اذه نم Óيلق ةرخأاتم رامع يديسس ةيدلب تيقب كلذ لباقم
فرسصت تحت ةديدجلا بعÓملا عسضوتسسو اذه ،بناجلا
سسلجملا هيف جمرب يذلا تقولا يف ،رامع يديسس بابسش
زاجنإل عيراسشم رامع يدي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

عم ةازاوملاب ءايحألا نم ددع يف ىرخأا ةيراوج بعÓم
.لافطأÓل بعل تاءاسضف زاجنإل عيراسشم
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ديدعلا تدهسش قايسسلا تاذ يف
،ينوبلا ا˘ه˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب ن˘م
،لاحر˘ب، بن˘ع˘لا داو ،را˘م˘ع يد˘ي˘سس
سشيرلا عارذ، ةسسوت˘ي˘لا˘كلا ة˘سصا˘خ
قطانملا نم اهريغو سسيدلا رجحو

،نييسضاملا نيمويلا لÓخ ىرخألا

تا˘عا˘ط˘ق˘˘نلا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس دد˘˘ج˘˘ت
ميخ يذ˘لا ةرر˘كت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ة˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘سصلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘كسس ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تاعاطقنلا تببسست ثيح،ةطرافلا
ربع يئابره˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
تاجاجتحا يف ،تايدلبلا هذه ءايحأا
˘ما˘ق ثي˘ح ة˘سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ره˘م˘ج˘ت˘لا˘ب سسمأا لوأا نو˘ن˘طاو˘م˘لا

سسيرا˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘قو
،رورملا ةكرح هجو يف ةراجحلاو
را˘ي˘ت˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح˘˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت
تاجرد عافترا لظ يف يئابرهكلا
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت بسسحو.ةرار˘˘˘ح˘˘˘˘لا
لسسل˘سسم˘لا اذ˘ه نإا˘ف ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
ف˘ي˘سص ل˘سصف ل˘ك رر˘كت˘ي ح˘ب˘˘سصأا
رخأاتت ل ثيح ،ةعنقم تارربم نود
اهتاقحتسسمب ةبلاطملا يف ةكرسشلا
اريثك هيف رخأاتت يذلا تقولا يف

ثود˘ح د˘ن˘ع با˘˘ط˘˘عألا حÓ˘˘سصإل

قلع يذلا رمألا وهو ،تاعاطقنلا

انل تببسست دقل نئابزلا دحأا هيلع

سضرت˘ف˘ي ر˘ئا˘سسخ ي˘ف «زا˘غ˘ل˘نو˘سس»

دنع انميرغت لقعي Óف ،اهسضيوعت

نع توكسسلاو ع˘فد˘لا ن˘ع ر˘خأا˘ت˘لا

لك يف انل اهببسست يتلا رئاسسخلا

تلاكولاب لاسصتلا نأا امك ،ةرم

تاعاطقنلا نع غÓبإÓل ةيراجتلا

ةيئاذغلا داوملل لحم بحاسص لوقي

وأا ،رربملا ر˘ي˘غ تو˘كسسلا˘ب ل˘با˘ق˘ي

مل عباتيو، انتاملاكم ىلع درلا مدع

ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘غا˘سص ا˘ناذآا د˘˘ج˘˘ن

فÓتإا انل˘ج˘سس نأا د˘ع˘ب ا˘ن˘تلا˘غ˘سشنا

ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمك

عاطقنلا ببسسب ةريخألا ةرتفلا يف

تا˘˘عا˘˘سسلو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل يرود˘˘˘لا

بحاسص لوا˘ح ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ل˘يو˘ط

كا˘م˘سسألاو مو˘ح˘ل˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ل˘˘ح˘˘م

ة˘سسسسؤو˘م˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ةد˘م˘ج˘م˘لا

فلتلا نم هتعلسس ذاقنإل لخدتلاو

ام لك دقف نأا دعب ،ىودج نود نكل

تي˘ق˘بو هدر˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘نز˘˘خ˘˘م نا˘˘ك

˘مو˘ي ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘جإا نود˘˘ب ه˘˘تاءاد˘˘ن

ىقبت ةي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ما˘مأاو.ل˘ما˘ك

بئاغلا ةبان˘ع زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م

ه˘جاو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘حا˘سسلا ن˘ع ر˘ب˘كألا

ةمزأا اهدحول ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

تناك ثيح ، اهنع ىنغ يف يه

را˘م˘ع يد˘ي˘سس، سشير˘لا عارذ ءا˘ي˘حأا

،تاجاجتحا ل˘ح˘م ةزار˘خ، ي˘نو˘ب˘لا،

ةيلحملا تاطلسسلا لخدتب ةبلاطم

ارظن ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘مزأل ل˘ح دا˘ج˘يإل

را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نÓ˘˘ل

و˘يرا˘ن˘ي˘سس رر˘كت ا˘مأا، ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا

يف هرربت ةيئابرهكلا تاعاطقنلا

زاغلنوسس ةسسسسؤو˘م نا˘ي˘حألا سضع˘ب

تادلو˘م˘لا ي˘ف ة˘سضرا˘ع با˘ط˘عأا˘ب

و ط˘غ˘سضلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

تاجرد يف سسو˘سسح˘م˘لا عا˘ف˘ترلا

سسف˘ن رار˘كت ل˘˘ظ ي˘˘فو، ةرار˘˘ح˘˘لا

نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا

ر˘ئا˘سسخ نود˘ب˘كت˘˘ي نورر˘˘سضت˘˘م˘˘لا

مهتزهجأا فلت ببسسب ةحداف ةيدام

نم اسضيأا راجتلا ررسضتو ةيلزنملا

مهنم ةسصاخ ،ةيئاذغلا مهداوم داسسف

.ءابرهكلا عاطقنا ببسسب نورازجلا

ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع مهليوحتو سصاخسشأا6 فيقوت مت اميف

ءاقرزلا ةكربلاب ةيسساحنلا لباؤكلا ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
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ينطولا كردلا حلاسصم تنكمت

ةيمارجإا ةكبسش كيكفت نم ةبانعب

سصاخسشأا6 نم ةنوكت˘م ة˘ي˘ن˘طو

ل˘˘باو˘˘كلا ة˘˘قر˘˘سس ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م

تا˘كر˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘سسا˘ح˘ن˘˘لا

زاغلنوسس ةكرسش رارغ ىلع ةينطولا

تءا˘˘˘جو .ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تلا˘˘˘˘سصتاو

ةمهادم تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

يتلا تامولع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘بو

كرد˘لا تاو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘سصح˘˘ت

ةربتعم ةيمك زجح مت ثيح ينطولا

وحن˘ب ةرد˘ق˘م˘لا سسا˘ح˘ن˘لا ةدا˘م ن˘م

ءاقرز˘لا ة˘كر˘ب˘لا ي˘ح˘ب غ˘ل˘ك0331

60 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

تاهجلا مامأا مهميدقتو سصاخسشأا
راجح˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
نا˘ي˘ب بسسحو .سصا˘سصت˘خإلا م˘ي˘ل˘قإا
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
«ةعاسس رخأا» تقلت ةبانعب ينطولا
لÓخ نإاف هنم ةخسسن ءاثÓثلا سسمأا
تا˘م˘هاد˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سسب ما˘ي˘ق˘لا
اهنم ةسصاخ ةميرجلا رؤوب عيمجل
فنعلل ا˘يو˘ق ارا˘سشت˘نا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
م˘ت ن˘يأا ة˘ي˘سصو˘سصل˘˘لاو ي˘˘مار˘˘جلا

ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ل˘˘ك ما˘˘˘ح˘˘˘قا

حا˘ج˘نإل ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو

81 خ˘يرا˘ت˘ب تم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

فد˘˘ه˘˘ب كلذو1202 رب˘م˘ت˘ب˘سس

مت نيأا هتاكلتممو نطاوملا ةيامح

سصا˘˘خ˘˘˘سشألا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لاو

ريسسلا ةكرح ةبقارمو اهيف هبتسشملا

دار˘فا ن˘كم˘ت د˘ق˘ف تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘˘ع

ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا

ةبانعب ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قلا

لخد˘ت˘ل˘ل ن˘مألا ل˘ئا˘سصف˘ب ة˘م˘عد˘م

1531 ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م ع˘˘˘ير˘˘˘˘سسلا

سصاخسشأا30 مهني˘ب ن˘م ا˘سصخ˘سش

ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب تح˘ب ةر˘سشن ل˘ح˘م

فاسضأاو .ة˘ب˘كر˘م156 ف˘ير˘ع˘ت

نع اسضيأا ترفسسأا ةيلمعلا نأا نايبلا

جلاعملا فيكلا ةدام نم ةيمك زجح

نيياكوكلا نم مارغ01 نم رثكأاو

سساحنلا ةدام نم غلك0331 و

نمو ينوبلا ةيدلبب ءاقرزلا ةكربلاب

سصاخسشأا60 فيقوت مت ا˘ه˘لÓ˘خ

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس

.سصاسصتخلا ميلقإا ةيئاسضقلا

اهعيزوت عمزملا نكسسم0007 ةسصح ىلع نولوعي

مهتاناعم ءاهنإل تاطلسسلا نم ةتافتلإا نؤلمأاي ةدحاؤلا ةفرغلا تانكسس ؤنطاق
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ةفرغلا تان˘كسس و˘ن˘طا˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
قطانم ةدع يف ةرسشتنملا ةدحاولا

8 ءايحأا رارغ ىل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب

سسوب˘ي˘سسو م˘ير˘لا،5491 يا˘˘˘˘م

يديسس يحو ةبانع ةيدلبب «وناوج»
ىلإا ةفاسضإلاب ينوبلا ةيدلبب ملاسس
يديسسب ةد˘حاو˘لا ة˘فر˘غ˘لا تا˘ن˘كسس

فورظ ناكسسلا سشيعي نيأا ،رامع
ريغو ةيرزم اهنأاب اهنع لاقي ام لقأا
م˘ه˘ع˘سست د˘ع˘ت م˘ل ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا
م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ق˘˘ق˘˘˘سشلا

لزانم يف سشيعلل مهئانبأا لاسسرإل
م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأاو ا˘سصو˘سصخ ،م˘ه˘˘برا˘˘قأا

يف ،جاوزلا نسس ىلإا مهئانبأا لسصو
هذه باحسصأا نإاف ،ةلسص يذ قايسس
تافقولا نم ديدعلاب اوماق ةيسضقلا

مهتلاغسشنا او˘ع˘فرو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ةيقرتلا ناويدو ةيلولا حلاسصم ىلإا

ةرم لك يفو يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
متيسس ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا م˘ت˘ي
يذلا رمألا وهو مهب فلملا لفكتلا
عيزوت ةيلمع لÓخ هثودح نولمأاي
ة˘يرا˘ج˘يإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘˘كسسلا
رهسشألا لÓ˘خ ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ع˘مز˘م˘لا
نأا ي˘لاو˘لا ن˘ل˘عأا ي˘ت˘˘لاو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ةع˘ب˘سس دود˘ح ي˘ف نو˘كي˘سس ا˘هدد˘ع

ةراسشإلا ردجت ،ةينكسس ةدحو فلآا

تعزو ةيلحملا تاطلسسلا نأا ىلإا

ةبارق ةيسضاملا تاونسسلا رادم ىلع

ينطاق ةدئافل ةينكسس ةدحو005

يديسسب ةد˘حاو˘لا ة˘فر˘غ˘لا تا˘ن˘كسس

ليبسس ىلع سسرام8 يحو ملاسس

.رسصحلا ل لاثملا

مهئايتسسا نع ريبعتلل عراسشلا ىلإا سسمأا لوأا ةليل نينطاوملا جورخ يف لاحرب ةيدلبب ةسسوتيلاكلا ةقطنمب يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ببسست
. راذنإا قباسس نود تاعاسسل رمتسست يتلا تاعاطقنلا هذه عم اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا هذه نم مهطخسسو

 يسسردملا لوخدلا نم لوألا مويلا يف

 ةيميلعتلا سسرادملا طيحم نمؤؤي كردلا
ركابلا حابسصلا ذنمو2202/1202 يسسردملا لوخدلا نم لوألا مويلا يفو ءاثÓثلا سسمأا ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا ةدايق ترهسس
ةيزارتحلا ريبادتلاو تاءارجإلا راطإا يف ءودهلاو ةنينأامطلا نم وج هدوسسي نمأا يسسردم لوخد نامسض فدهب جمربملا ينمألا ططخملا ذيفنت ىلع

ةعومجملا تادحول يناديملا دجاوتلاب ططخملا ليعفت مت ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا نايب بسسحو91 . ديفوك سسوريف يسشفت نم ةياقولل
ليهسستل تاقرطلا رواحم ربع ةبقارم طاقنو زجاوح عسضوو اهراوطأا عيمجب سصاسصتخإلا ميلقإاب سسرادملا لخادم مامأا ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

تعدو .نايبلا بسسحب ةيمومعلا ةنيكسسلاو ةنينأامطلا نم وج ءافسضإا ةيغب اذهو رورملا ثداوح نم ةياقولل قيرطلا يلمعتسسم سسيسسحتو رورملا ةكرح
ربع نيلعاف ءاكرسش اونوكي نأاو ةينمألا ةلداعملا يف ةمهاسسملل نينطاوملا عيمج نايبلا سسفن لÓخ نم ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا

ةمدخ تحت نيعوسضوملا (كوبسسيافلا) ىلع ةسصاخلا ةحفسصلاو يقيرط عقوم نم لكو ةئراطلا تلاحلا نع غيلبتلل5501 رسضخألا مقرلاب لاسصتإلا

 YÉO∫ GCe«ø.يسساردلا مسسوملا ةليط ثادحألا عيمجل ةرمتسسمو ةينأا ةعباتم يف ىقبتسس ةعومجملا تادحو نأاب تدكأا امك نينطاوملا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

2046ددعلا1202 ربمتبسس22 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةنسسلا ةياهن لبق رتل نويلم غولبل تادوهجملا فيثكت عم

 راجحلإ رإديصس بّكرم فرط نم نيجصسكوأ’إ نم رتل فلأإ004 يلإوح جاتنإإ

نيفّظوملا عيمج لمسشتل ةّيفاكلا تاعرجلا ريفوت

 ةئملاب58 ةبصسن زواجتت رإديصس بكرم لامع حيقلت ةّيلمع

«كطاسشن يمحت كداتع نمأا» راعسش تحت

ةيصسيصسحتلإ ةلفاقلإ قÓطنإإ
نيديفتصسملل ةيوعوتلإو

رغصصملإ ضضرقلإ نم
طا˘صشن˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م ة˘˘صسي˘˘نأا ناد˘˘ير˘˘ج سسمأا لوأا تفر˘˘صشأا
ةراصشإا ءاطعإا ىلع ةبانع ةي’ول نماصضتلا و يعامتج’ا
ةصصاخلا ة˘يو˘عو˘ت˘لا و ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نإا
نم نيديفت˘صسم˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت و دا˘ت˘ع ن˘ي˘مأا˘ت ةرور˘صضب

اذه و ةيريدملا رقم مامأا نم رغصصملا سضرقلا زاهج
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م رو˘صضح˘˘ب
و نما˘صضت˘ل˘ل ة˘يراو˘ج˘لا ا˘يÓ˘خ˘لا و ة˘ي’و˘ل˘ل ر˘غ˘صصم˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صش ع˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

TAAC,AAS,AMRAC،ةلفاقلا بوج˘ت˘صس ثي˘ح

«كطا˘صشن ي˘م˘ح˘ت..كدا˘ت˘ع ن˘مأا» را˘ع˘صش ل˘م˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اذهو.ربمتبصس رهصش ةياهن ةياغ ىلإا تايدلبلا فلتخم
و ةرصسأ’ا و ينطولا نماصضتلا ةريزو تاميلعتل اذيفنت
دا˘ت˘ع ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ةرور˘˘صضب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضقو
رغصصملا سضرقلا زاهج نم نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
ةلاكولا رقمب ةحوتفم باوبأا ميظنت مت قايصسلا تاذ يف.
و نيمأات ةيمهأاب سضورقلا يبلاط سسيصسحتل ،ةيئ’ولا
كلذ و ،مهطاصشن ة˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب م˘هدا˘ت˘ع ن˘ي˘مأا˘ت ةدا˘عإا
ثيح،ةلمحلا هذه يف نيلعافلا ءاكرصشلا عيمج روصضحب
ةنيدملا طصسو ءايحأا فلتخم لخاد ةلوجب مايقلا مت
امك.نييفرحلا و راجتلا نيب نيمأاتلا ةفاقث رصشن ةلواحمل
،ليومتلا غيصص فلتخم نم نيديفتصسملا سضعب ةرايز مت
.مهداتع نيمأات ةداعإا و نيمأات ةيمهأاب مهصسيصسحت و
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يندملاو يمسسرلا يزلاب ةلجار ىرخأاو ةبكار تايرود

فلتخم رخصسي ةي’ولإ نمأإ
 قاحتلإإ نيمأاتل هتÓيكصشت

ضسرإدملاب ذيمÓتلإ
تماق2202/1202 يصسردملا لوخدلا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
ةفاك ذاختاب ءاثÓثلا سسمأا ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم
لوخد نيمأا˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف سسراد˘م˘لا ى˘لإا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
عصضو لÓخ نم كلذو سصاصصتخ’ا ميلقإا لخاد ةيوبرتلا
تاصسصسؤوملل يجرا˘خ˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘مأا تÓ˘ي˘كصشت
ةلجار ىرخأاو ةبكار تايرود ري˘خ˘صست ع˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ل˘كب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل ي˘ند˘م˘لاو ي˘م˘صسر˘لا يز˘لا˘ب
ةنيدملا عراو˘صشو ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘ع ن˘مأ’ا ط˘صسبو ا˘ه˘لا˘كصشأا
امو تابكرملل ةيئاوصشعلا تافقوتلا عنم ىلإا ةفاصضإا
تاقوأا يف ةيرورم تاقانتخا نم ةيعصضولا هتاه هفلخت
نع كيهان ،ذيمÓتلا جورخو لوخد ءانثأا اميصس’ ةورذلا
نم ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا مامأا رورملا ةكرح ليهصست

ةيصسيصسحتلا تاطاصشنلا ةلصصاوم راطإا يفو ىرخأا ةهج
سسورد ةجمرب متيصس ، نيصسردمتملا ةدئافل ةيراوجلاو
عم قيصسنتلاب اذهو ،ةيرورملا ةياقولا لاجم يف ةيوعوت

لÓخ نم ،ةيرورملا ةمÓصسلا لاجم يف نيلعافلا ةفاك
رطاخم ،ةيرورم˘لا ة˘يا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ع˘ي˘صضاو˘م لوا˘ن˘ت
ةئيبلا ةيامح ،تانرتنأÓل لثمأ’ا لامعتصس’ا ،تاردخملا

. ةي’ولا نمأا حلاصصم نم تاراطإا اهطصشني، طيحملاو
ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ح˘لا˘صصم ف˘ث˘كت˘صس قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ةيناديم تاجرخب مايقلا اذك  ةيصسيصسحتلا اهتاطاصشن
يحصصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت ىدم ىلع فوقولل

د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ، ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘˘ترا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
لئاصسو ، ةيراجتلا تاءاصضفلا ىوتصسم ىلع يعامتج’ا

YÉO∫ GCe«ø. يمومعلا لقنلا

ةيفاسضإلا ةمئاقلا نمسض

نم إديفتصسم18 ةيعصضو ةيوصست
ةدرابلإ نيعب ةيمومع تانكصس

،ةبانع ةي’ول يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد عرصش

نم اديفتصسم18 ـل ةيرادإ’ا ةيعصضولا ةيوصست يف ،سسمأا
ةيفاصضإ’ا ةمئاقلا ن˘م˘صض ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ن˘كصس
نم لك ىوتصسم ىلع نيعزوملاو ةدرابلا نيع ةرئادب

نكصسم08 يح،20 ةصسابصسبلا نكصسم005 يح
ىوتصسم ىلع ةيوصستلا ةيلمع ترج ثيح ،يصشورحلا

`h. g.ةدرابلا نيع ةيدلبب راجي’ا ةيطغت ةدحو

¯hd«ó S°Ñà»

ةّيصصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا تفّ̆ث˘ك ثي˘ح
ةبت˘ع غو˘ل˘ب ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
رهصشأا ةثÓث˘لا لÓ˘خ ر˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م˘لا
ىلع لمعلا قيرط نع يأا ةمداقلا

ن˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘ل ف˘˘˘لأا002 جاتنإا
نم ا˘م و˘هو ا˘ّير˘ه˘صش ن˘ي˘ج˘صسكوأ’ا
لبق وجرملا فدهلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘نأا˘صش
ة˘ن˘صسلا ن˘م ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘˘صش ر˘˘خاوأا
دقف لصصّتم قايصس يفو ،ةيراجلا

ني˘ج˘صسكوأ’ا ر˘ي˘فو˘ت ةد˘حو تع˘فر
ّصشؤو˘˘م ن˘˘م نا˘كمإ’ا رد˘ق جا˘ت˘نإ’ا ر˘
ةيويحلا ةّداملا هذه ريفوت سضرغب
ةدجاوتملا ةيّب˘ط˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘خاد
ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
تاذ تع˘˘جرأا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو
تادوهجملا ىلإا لصضفلا حلاصصملا
تارا˘طإا ا˘ه˘لذ˘ب˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ءاوصس دح ىلع عّمجملاو بّكرملا

ماعلا ريدملا سسيئرلا مهصسأار ىلعو
سشي˘صشوأا ر˘صضخ˘ل راد˘ي˘صس ع˘ّم˘ج˘م˘ل
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع راو˘˘نأ’ا ط˘ّ̆ل˘˘صس يذ˘˘˘لا
هتاّيولوأا زربأا نم اهربتعاو ةدحولا

ةّيلمعل ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ّي˘م˘هأا ى˘لوأا ا˘م˘ك
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ى˘˘ط˘˘عأاو جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
رتل نويلملا ةبتع غولبل تايصصوتلا

ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ن˘ي˘˘ج˘˘صسكوأ’ا ن˘˘م
ة˘˘ن˘˘صسلا ءا˘˘صضق˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
د˘ق ب˘ّكر˘م˘لا ّنأاو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘يرا˘ج˘˘لا
دنم تايفصشتصسملا ديوزت يف عرصش

نع مرصصنم˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج11 موي

يذلا نيجصسكوأ’ا لÓغتصسا قيرط

نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك

ةيليوج51 موي ةياغ ىلإا سصاخلا

يف ةينعملا تاهجلا تقلطنا نيأا

تا˘˘صس˘˘ّصسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘م˘˘تو جا˘˘˘ت˘˘˘نإا

ة˘ي˘ّم˘كلا ل˘صصت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا

ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ّم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا

نم رتل ف’آا011 تايفصشتصسملل

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسكوأ’ا

13و11 ن˘ي˘ب ا˘˘م ة˘˘حوار˘˘ت˘˘م˘˘لا

لّدعم باصستحا ىلإا ةفاصضإا ،ةيليوج

توأا ر˘˘˘ه˘˘˘صشب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا

071 هتهج نم قاف يذلا مرصصنملا

ةجتنملا ةيّمكلا تصسم’و رتل فلأا

نيجصسكأ’ا نم رتل فلأا003 ةبتع

تحجن ام˘ك ر˘ي˘خأ’ا ر˘ه˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن

ي˘لاو˘ح جا˘ت˘نإا ي˘ف ح˘لا˘صصم˘˘لا تاذ

ةيويحلا ةّداملا نم رتل فلأا001

رهصش ن˘م ا˘مو˘ي02 فرظ لÓ˘خ

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘صس

فلأا004 غلبت ةيلامجإ’ا ةيّمكلا

تاجايتحا ّدصس ىلع لمع امم رتل

طغصضلا ليلقتو ةيّب˘ط˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

عافتراو انمازت تايفصشتصسملا ىلع

نم ةّداملا هذه ىلع بلطلا لّدعم

يت˘لا ة˘ي˘ّب˘ط˘لا تا˘صس˘ّصسؤو˘م˘لا فر˘ط

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ّصسا˘˘˘م ة˘˘˘ّجا˘˘˘ح˘˘˘˘ب ترا˘˘˘˘صص

حاورأا ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإ’ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صسكوأ’ا

يف انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا
رمت يذلا سساّصسحلا تقولا اذه

ّ
هب 

ةّيلمع˘لا ّنأا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘ت ،دÓ˘ب˘لا
سضرغب ماّيأ’ا هذه لÓخ لصصاوتت
ل˘كا˘ي˘ه˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت
ةهباجمل اهتاجايت˘حا ّد˘صسو ةّ̆ي˘ب˘ط˘لا
ن˘م م˘عد˘ب كلذو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تا˘ه˘ج˘لاو ة˘يّ̆ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
نم فارصشإاو ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘لوؤو˘صسم˘لا
يذلا راديصس عّمجمل ماعلا سسيئرلا
لئاصسولا ةّفاك ري˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
نم ةّيلمعلا ريصس نصسحل ةيرورصضلا
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘صضلا ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
˘ما˘قرأا ق˘ي˘ق˘ح˘تو تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
.ةنصسلا ةياهن لبق ةيصسايق

¯hd«ó S°Ñà»
فلتخمب حيقلتلا ةبصسن تزواجت

ةئاملاب58 راديصس بكرم تادحو
ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م ا˘ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م
لصصاوتت امنيب مرصصن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
راظتنا يف مايأ’ا هذه حيقلتلا ةّيلمع

دقو اذهلامعلا عيمج لمصشت نأا

سسوريف ّدصض حيقلتلا ةّيلمع تفرع
ة˘با˘ج˘ت˘صسا ب˘ّكر˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ع˘˘صساو
ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا م˘ه˘ل تر˘˘ّفو
بصسح ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’
ماعلا ريدم˘لا سسي˘ئر˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
ي˘ف را˘ت˘ّصسلا لازأا يذ˘لا ع˘ّم˘ج˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘ب˘صسن ن˘ع «ة˘عا˘صس ر˘خآا«ـل ة˘ث˘يد˘˘ح
ةياغ ىلإا مهحيقلتّ مت نيذلا لامعلا
ّدج لحارم تغلب اّهنأا انّيبم ةعاصسلا

مظعم حيقل˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘مّد˘ق˘ت˘م
ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ت˘ت ا˘م˘ي˘ف لا˘م˘ع˘لا
نم نكمم ددع ربكأا حيقلت سضرغب
،ةيراج˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ن˘ي˘ف˘ّظو˘م˘لا

رّفوتم حاقّللا ّنأا سشيصشوأا حصضوأاو
ع˘ي˘م˘ج ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل ةّ̆ي˘فا˘ك تا˘ي˘ّم˘˘كب
دق حيقلتلا ةّيلمع نأاو املع لامعلا

مرصصنملا ةيليوج41 موي تقلطنا
ر˘م˘ت˘صسم لاز˘ت ’ ا˘م˘ن˘ي˘ب

ّ
ةياغ ى˘لإا ة

ىّقلت ثي˘ح ،لا˘ّم˘ع˘لا بل˘غأا ح˘ي˘ق˘ل˘ت
ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘عر˘ج˘لا لا˘م˘ع˘لا بل˘غأا

91-ديفوك سسوريف د˘صض ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
زكارملا مايأ’ا هذه دهصشت نيح يف
ار˘ب˘ت˘ع˘م اد˘فاو˘ت راد˘ي˘صسل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ردجت .حيقلتلا لجأا نم نيفّظوملل
ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاّ نأا ى˘لإا ةرا˘صشإ’ا
تج˘مر˘˘ب د˘˘ق راد˘˘ي˘˘صس ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل
ّةيصسيصسحتلا تÓمحلا نم ةلصسلصس

ىلع لامعلا اهلÓخ نم تّثح يتلا
ل˘˘جأا ن˘˘م حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ذ˘˘˘خأا ةرور˘˘˘صض
ةمÓصسو مهتمÓ˘صس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

حلاصصم تدّد˘صش ا˘م˘ن˘ي˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
لخاد ةياقولا ةيمازلإا ىلع ةيريدملا

تحت ةيوصضنملا تاصسّصسؤوملا ّلج
اهتهج نم ة˘ي˘عاد ،ع˘ّم˘ج˘م˘لا ءا˘ط˘غ
مازتلإ’ا ةرورصضل حلاصصملا عيمج
ة˘يزار˘ت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘˘ب د˘ّ̆ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ة˘برا˘ح˘م ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا

ّنأاو ةّصصاخ،91--ديفوك سسوريف
ىلع زّكر دق عّمجملل ماعلا ريدملا
لاق يتلا تاءارجإ’اب ّديقتلا ةيّمهأا

مويلا ةّيرورصض نم رثكأا اهّنأا اهنع
ميصسارم˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت بجو˘ت˘صسي ا˘م˘م
فر˘˘ط ن˘˘م ةدراو˘˘لا ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
،عيمجلا ةيامح لجأا نم ةموكحلا
نمصض نم ّهنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت

ءادترا ةيرابجإا ةيزارتحإ’ا ريبادتلا

فارطأ’ا عيمجل ةبصسنلاب ةمامكلا

تادحولاو تارادإ’ا فلتخم لخاد

لمح امك ،عّمجملا عورفل ةعباتلا

مدع ةيئاقولا تاءارجإ’ا نومصضم

تاحاصسملا لخاد هعنمو ظاظتكإ’ا

عمجمل ةعباتلا تاصسّصسؤوملل ةعباتلا

را˘˘صشت˘˘نا ح˘˘ب˘˘ك ل˘˘جأا ن˘˘م راد˘˘ي˘˘˘صس

هيّصشفت مدع ىلع لمعلاو سسوريفلا

اهرامث تطعأا يتلا تاوطخلا يهو

يف ديدصش سصقن ليجصست قيرط نع

سسور˘ي˘˘ف˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإا دد˘˘ع

بلغأا يّقلت لصضفب ارّخؤوم انوروك

مدع بناج ىلإا حاقل˘لا ن˘ي˘ف˘ّظو˘م˘لا

ةيزارت˘حإ’ا تاءار˘جإÓ˘ل م˘ه˘كا˘ه˘ت˘نا

.ةرّطصسملا

ةيليوج رهسش فسصتنم جاتنإلا ّةيلمع قÓطنا ذنم كلذو ةعاسسلا ّدح ىلإا نيجسسكوألا نم رتل فلأا004 ةبارق راجحلا راديسس بّكرم جتنأا
.مرسصنملا

 ةهيرك حئاور و تانفعتو ناديد اهب

كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ ةيئإذغلإ دإوملإ نم غلك0001 نم ديزأإ فÓتإإو زجح
،ةباقرلا تايلمع رثإا اذهو كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ ةيئادغلا داوملا نم نط1 نع ديزيام فÓتإاو زجح نم ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم حلاصصم تنكمت

ريغ غلك541 ب ينادوصسلا لوفلاو غلك006 ب ردقت ةيمكب ديمصسلا يف ةزوجحملا داوملا لتمتتو.ينوبلاو ةبانع يتيدلب ربع عوبصسأ’ا رحب ةذفنملا

لوف غلك05،سسدع غلك05، ةينÓجلج غلك58 و زرأا غلك502 زجح مت امك، امهيف ناديدلاو سسوصسلا تارصشح دوجول كÓهتصسÓل نيحلاصص

تانفعت هب نمصس غلك36 اصضيأا اهزجح مت يتلا ةيكÓهتصس’ا داوملا نمو اهب سسوصسلا دوجو ببصسب كÓهتصسÓل اهتيحÓصص مدعل كيرف غلك05،ففجم

ب تازوجحملا هذه ةميق تردقو، ةهيرك حئاور اهبو كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ ءارمحو ءاصضيب موحل غلك421 و، ناديد هب نوتيز غلك02 و

راجتلل ةيئاصضق ةعباتم دئاز كÓهتصسÓل ةحلاصصلا ريغ ةيئادغلا داوملا هذه فÓتإاو زجح مت دقف ةذختملا تاءارجإ’ا سصوصصخبو جد00.052.923
يديصس ةيدلبب ةبدتنملا ةيرطيبلا ةيصشتفملا و راجحلاب ةراجتلل ةيميلقإ’ا ةيصشفملاب ةباقرلا ناوعأ’ ةيصشيتفت ةيناديم ةجرخ يفو رخآا بناج نم.نيفلاخملا

عيبلل سضورعم دصسافلا جاجدلا ةدام نم غلك571  فÓتإاو زجح نع ترفصسأا ،رامع_يديصس ةيدلبب تابصصقملاو ةيئاذغلا داوملا تÓحم ةبقارمل رامع

ةدام نم غلك7.5 .كÓهتصسÓل حلاصص ريغ دصسافلا زاقرملا ةدام نم غك5.31.يرطيبلا متخلا لمحي ’ منغ لصصأا نم محللا ةدام نم غلك62 ،مصسو نود
نيفلاخملا راجتلا ةعباتمو ةدصسافلا تازوجحملا فÓتإاو زجحب تماق ةيريدملا حلاصصم اهتهج نم،اقبصسم رصضحم كÓهتصسÓل حلاصص ريغ مورفملا محلا

U¢. Ü. ايئاصضق
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ةمكحمل ةيروهمجلإ ليكو بيسصنت
جيريرعوب جرب

ديشسلإ بيشصنت جيريرعوب جرب ةمكحمب ضسمأإ موي مت
جر˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ ل˘ي˘˘كو ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ ضسيدا˘˘ب
ق˘با˘شسلإ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ ل˘ي˘كو د˘ي˘شسل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ماع بئانك ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت يذ˘لإ ل˘شصي˘ف ضسا˘عد ن˘ب د˘ي˘شسلإ
يلإو رو˘شضح˘ب م˘ت بي˘شصن˘ت˘لإ ة˘ل˘قرو ءا˘شضق ضسل˘ج˘م ىد˘ل
ةيركشسعلإ تاطلشسلإ و دمحم كلام نب روتكدلإ ةيلولإ

.ةيمÓعإلإ ةرشسألإو ةيئاشضقلإو ةيندملإ و

 ةدرابلإ نيع قوسس ىلإإ «ىولحلإ» ةدوع

قÓغإإ دعب ةبانعب ةدرابلإ نيعب يعوبشسألإ قوشسلإ داع
ةريخألإ ةيزإرتحإلإ ريبإدتلإ ءإرج ةدع عيباشسأإ مإد
هبايغ عمو91 ديفوك ضسوريف يششفت ةهباجمل ةدختملإ
متي ناك يت˘لإ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ ىو˘ل˘ح˘لإ ه˘ع˘م تبا˘غ تقؤو˘م˘لإ

نم بلطلإ اهيل˘ع ر˘ث˘ك˘ي ي˘ت˘لإو را˘ج˘ت˘لإ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘شضر˘ع
قوشسلإ رإوزو لاف˘طألإ و ن˘ي˘قو˘شست˘م˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ل˘ب˘ق
.امومع يعوبشسألإ

عافترإلإ دواعت طفنلإ راعسسأإ

،ءاثÓ˘ث˘لإ ضسمأإ تÓ˘ما˘ع˘ت لÓ˘خ ط˘ف˘ن˘لإ را˘ع˘شسأإ تع˘ف˘ترإ
تايلولإ ي˘ف ضضور˘ع˘م˘لإ ح˘شش ىل˘ع تإر˘ششؤو˘م˘ب ة˘مو˘عد˘م
دع˘شصو.ي˘ن˘ي˘شصلإ يدا˘شصت˘قلإ و˘م˘ن˘لإ ؤو˘طا˘ب˘تو ةد˘ح˘ت˘م˘لإ

ليمربلل إرلود66.47 ىلإإ%1 يأإ اتنشس47 تنرب ماخ
،نينثلإ ضسمأإ لوأإ هشضافخنإ دعب،02:6 ةعاشسلإ لولحب
دقع يكيرمألإ ماخلإ ع˘ف˘ترإ ا˘م˘ك.ا˘ب˘ير˘ق˘ت%2 ةبشسنب

49.07 دنع%41.1 يأإ اًتنشس08 طيشسولإ ضساشسكت برغ
ةشسل˘ج˘لإ ي˘ف%3.2 ه˘شضا˘ف˘خ˘نإ د˘ع˘ب ل˘ي˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل إرلود
.ةقباشسلإ

لاقلا ووليقلا
ىلع فرسشت وكيرك

يسسإردلإ مسسوملإ حاتتفإإ
لجيج نم ديدجلإ

ةرشسألإو ينطولإ نماشضتلإ ةريزو تفرششأإ
ة˘ن˘شسلإ قÓ˘ط˘نإ ىل˘ع ضسمأإ و˘˘ك˘˘ير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك
كلذو لجيج ةيلوب ةديدجلإ ةيشسإردلإ

دقو. ةمكح˘م ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت تإءإر˘جإ ط˘شسو
قÓ˘˘ط˘˘نإ ةرا˘˘ششإإ ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لإ ةر˘˘يزو تط˘˘عأإ
ة˘˘حا˘˘شس ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ ي˘˘شسإرد˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لإ

نيع˘برألإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب م˘شصلإ را˘غ˘شص ة˘شسرد˘م
اهلÓخ مت يتلإ ةبشسانملإ يهو ةيئلولإو ةيلحملإ تاطلشسلإ ةيعمب كلذو لجيج ةنيدم يلاعأاب راتكه

ذيمÓتلإ إديدحتو ةيلو˘لإ ة˘م˘شصا˘ع˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لإ عا˘ط˘ق ي˘ب˘شست˘ن˘مو ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘لا˘م تإد˘عا˘شسم ن˘ع ف˘ششك˘لإ
امك قلطنإإ يذلإ ديدجلإ يشسإردلإ مشسوم˘لإ حا˘ج˘نإإ ة˘ي˘غ˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لإو ة˘ي˘ئا˘ن˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لإ

.انوروك ةحئاج لشسلشسم لشصإوت ببشسب ةيئانثتشسإإ فورظ يف هقباشسك

هجويو نييسسنرفلإ ءىجاُفي روليد
يريوغ ىلإإ ةيوق ةلاسسر

ةجرخب نييشسنرفلإ ،روليد يدنأإ ،يرئإزجلإ يلودلإ أاجاف
ري˘خألإ إذ˘ه ع˘ي˘ي˘شضت د˘ع˘ب ،ير˘يو˘غ ن˘ي˘مأإ ه˘ل˘ي˘مز ع˘م ةز˘ي˘م˘م
يبرإدلإ لÓخ اهبلج دق ،ءإرحشصلإ براُحم ناك ءإزج ةلكرل
ةديرجل ةبرحلإ ضسأإر ثدحتو.وكانومو ضسين نيب ريخألإ
نكلو ،ءإزجلإ ةلكر ذيفنت ىلع إرداق تنك»: Óئاق «بيكيل»
ةرملإ يفو ،هعييشضت مغر ،هدناشسأإ انأإو ،اهب فلكُملإ وه نيمأإ
ز˘ه˘ي˘شس ةر˘م˘لإ هذ˘هو د˘يد˘ج ن˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا˘ب مو˘ق˘ي˘شس ة˘مدا˘ق˘˘لإ
،اشسنرف يف ىلوألإ ةيشضايرلإ ةفيحشصلإ تربتعإإو.«كابششلإ

م˘ه˘م˘لإ رود˘لإ نآلإ ن˘مو ح˘شضوُ̆ت «فو˘لزو˘˘ب» تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت نأا˘˘ب
ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘ل ه˘نأإ م˘غر ،نإد˘ي˘م˘لإ جرا˘خو ل˘خإد ه˘ب˘ع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لإ

.ةليلق عيباشسأإ ىوشس «روزإد توكل» ءانبأاب

تحت ةلمح مظني ةلسشنخ  كرد
عتمتسسإو كسسفن محإإ» راعسش

«كتقايسسب
نم ةمظنملإ ةينطو˘لإ ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لإ ة˘ل˘م˘ح˘لإ را˘طإإ ي˘ف

03 ىلإإ51 نم ةدتمملإ ،ينطولإ كردلإ ةدايق فرط
كشسفن محأإ» راعشش تحت تءاج يتلإو،1202 ربمتبشس
رورملإ ثدإوح نم ةياقولإ لوح «كتقايشسب عتمتشسإو
ةيلو نمأإ حلاشصم تكراشش ،يرورملإ نمأإÓلإ ةبراحمو

ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لإ ة˘ل˘م˘ح˘لإ هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘ششن˘˘خ
يداترم فلتخم ةيلمعلإ تفدهتشسإ ،ةماحلاب88 مقر ينطولإ قيرطلاب ينطولإ كردلل تباثلإ ينمألإ زجاحلإ
اهلÓخ مت ،ةيرانلإ تاجإردلإ إذكو نيرفاشسملل يعامجلإ لقنلإ تابكرم ،ليقثلإ نزولإ قإوشس نم ينطولإ قيرطلإ

بنجتل ةيرورملإ ةقايشسلإ دعإوقب ديقتلإ ةرورشض ىلإإ مهتوعد اهللختو ،قيرطلإ يلمعتشسم ىلع تايوطملإ عيزوت
.انوروك ضسوريف راششتنإ نم ةياقولل ةيحشصلإ تإءإرجإلاب مهريكذت مت امك ،رورملإ ثدإوح

يبرغم يسسايسس لايتغإإ
ةيران ةقلطب

د˘ب˘ع نأإ ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ة˘ي˘مÓ˘عإإ ردا˘شصم تف˘˘ششك
ة˘شسا˘ئر˘ل ق˘با˘شسلإ ح˘ششر˘م˘لإ ،ه˘ي˘ق˘ف˘ل˘ب با˘هو˘لإ

ة˘لا˘شصألإ بز˘ح ن˘ع ،نو˘˘ن دإو م˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ك ة˘˘ه˘˘ج
د˘ع˘ب لا˘ي˘˘ت˘˘غÓ˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ق ،ةر˘˘شصا˘˘ع˘˘م˘˘لإو
نا˘كو ) ضسمإ حا˘˘ب˘˘شص ،يرا˘˘ن ق˘˘ل˘˘ط˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإإ
ةهج ضسلجم وشضع ،رإردوبأإ دمحم يداحتلإ

ي˘˘ف ضسمأإ حا˘˘ب˘˘شص ،ن˘˘˘ل˘˘˘عأإ ،نو˘˘˘ن دإو م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
ةباشصإإ ،كوبشسيافلإ يف هباشسح ىلع ةنيودت
ةشسلج داقعنإ عم انمإزت ،يران قلطب هيقفلب
ةكرابمل تلآإ ي˘ت˘لإ ضسل˘ج˘م˘لإ ة˘شسا˘ئر با˘خ˘ت˘نإ

ةيبرغملإ ةكلمملإ هفرعت يذلإ رتوتلإ لظ يف ةثداحلإ هذه يتأاتو رإرحأÓل ينطولإ عمجتلإ نع ةديعوب
. نزخملإ ماظن فرط نم Óماشش إريوزت اهباشش يتلإ و ةريخألإ ةيعيرششتلإ و ةيلحملإ تاباختنإلإ دعب
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ر˘ه˘سش لÓ˘خ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ بع˘˘ل˘˘ي
،رجينلأ مامأأ ن˘ي˘ت˘م˘ه˘م ن˘ي˘ت˘ه˘جأو˘م ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ

سسأاك تايئاهنل ةلهؤوملأ ةيقيرفألأ تايفسصتلأ نمسض

ينطولأ بختنملأ فيسضتسسيو ،رطقب2202 ملاعلأ

،لبقملأ ربو˘ت˘كأأ8 موي رجين˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن ير˘ئأز˘ج˘لأ

،رهسشلأ سسفن نم21 موي هيلع افيسض لحي نأأ لبق
بختنملأ ىوتسسم ىلع لحلأ تافلم ةثÓث رظتنتو
ثي˘ح ،ر˘ج˘ي˘ن˘لأ ي˘ت˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

لامج يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ بردم  ططخي
قأروأاب ءأرحسصلأ يبراحم فوفسص ميعدتل يسضاملب

لظ يف ،ةلبقملأ يلودلأ فقوتلأ ةرتف يف ةديدج
ة˘ع˘قو˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب ءأدأأ ن˘˘ع ها˘˘سضر مد˘˘ع
ةحسشرملأ ءامسسألأ زربأأ نمو ،ةريخألأ وسسافانيكروب
ي˘˘لود˘˘لأ د˘˘جو˘˘ي ،ءأر˘˘ح˘˘سصلأ ي˘˘برا˘˘ح˘˘˘م ىلإأ ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
يدانل رسسيألأ ريهظلأ ،سسراف ميلسس دمحم يرئأزجلأ

لÓ˘خ تف˘ل˘م ل˘ك˘سشب ق˘لأا˘ت يذ˘لأ ،ي˘لا˘˘ط˘˘يلأ ىو˘˘ن˘˘ج

ف˘˘سسو˘˘ي ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلأ يرود˘˘لأ تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م
يذلأو ،يسسنرفلأ سسين يدانل نميألأ ريهظلأ ،لاطع
نأأ اسضيأأ رظتنملأ نمو ،ةيلسضعلأ هتباسصإأ نم ىفاعت
،يلاطيإلأ يلوبان مجن ،سسانو مدآاب ةناعتسسلأ متت
عم أر˘خؤو˘م د˘قا˘ع˘ت يذ˘لأ ةرو˘يد˘ق نلد˘ع ن˘ع Ó˘سضف
يزيلجنإلأ دتيانوي دليفيسش

ةيزهاج رثكألا نيبعÓلا يعدتصسيصس يصضاملب
رجينلا يتهجاومل

ة˘˘حدا˘˘ف ف˘˘ع˘˘سض ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ي˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لأ بنا˘˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘ك˘˘˘سشو
ة˘ه˘جأو˘م˘لأ لÓ˘خ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
سسأاك تايفسصت باسسحل و˘سسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب ما˘مأأ ةر˘ي˘خألأ
طوسشلأ يف ريبك لكسشب ءأدألأ عجأرت ثيح ،ملاعلأ
يف سصقن نم نيبعÓلأ نم ريبك ددع ىناعو ،يناثلأ
مدعل أرظن ،ةريخألأ ةرتفلأ يف ةيندبلأ ةيزهاجلأ
ر˘ب˘ج˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ،م˘ه˘ت˘يد˘نأأ ع˘م ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ي˘ت˘ع˘قو˘م ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘يو˘ع˘ت˘لأ مد˘ع ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب
لوسصح يف ةير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ ل˘مأا˘تو ،ر˘ج˘ي˘ن˘لأ
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف فا˘˘ك بع˘˘˘ل تقو ىل˘˘˘ع ر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ مو˘˘˘ج˘˘˘ن

عم مهتايوتسسم لسضفأاب روهظلاب مهل حمسسي ،ةلبقملأ
.يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ

ةيصضرأا ريصضحت لجأا نم نمزلا قباصست ““ركاصشت““ ةرادإا
رجينلا ةهجاومل بعلملا

ىف˘˘˘ط˘˘˘سصم““ بع˘˘˘ل˘˘˘م ةرأدإأ تل˘˘˘خد ،ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
حÓسصإأ لجأأ نم نمزلأ عم قابسس يف ةديلبلاب ““ركاسشت

8 موي ةرظتنملأ رجينلأ ةهجأوم لبق بسشعلأ ةلاح
ةعاسسلأ نم ةيأدب بعل˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأ

ةلاحلأ ةدسشب دقتنأ دق يسضاملب لامج ناكو،00:02
ل˘˘ب˘˘ق ،““ر˘˘كا˘˘سشت ىف˘˘ط˘˘سصم““ بع˘˘ل˘˘˘م بسشع˘˘˘ل ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
،ي˘تو˘ب˘ي˘ج ما˘مأأ تا˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لأ ي˘˘ف ىلوألأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘لأ

تأريرمتلأ ىلع ايقيرفأأ لطب بعل ةقيرط دمتعتو
ةيعافد˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ن˘م ع˘ير˘سسلأ لا˘ق˘ت˘نلأو ة˘ن˘ق˘ت˘م˘لأ
يف بعلم ةيسضرأأ رفوت يسضتقي رمأأ وهو ،ةيموجهلل

ءاقللأ يف باغ يذلأ رملأ وهو ،أدج ةديج ةلاح
أدح ،ةئيسس تناك يتلأ بسشعلأ ةلاحل أرظن ريخلأ

ةينامثب اقحاسس أزوف أوققح دق زرحم ءاقفر نأ ريغ
.يتوبيجلأ سسفانملأ فعسضل أرظن ةفيظن فأدهأ

 يفارتحقا هراوشم يف هفادهأ لوأ لجسي فوصوب
يتلأ ةهجأوملأ يف كلذ ناكو ،يوركلأ هرأوسشم يف هفأدهأأ لوأأ ىلع ،يكيجلبلأ لامول بعل فوسصوب قاحسسإأ مسصب

قباسسلأ مجنلأ لخدو ،يكيجلبلأ يرودلأ نم ةسسماخلأ ةلوجلأ تاسسفانم نمسض ،سسرييل هريظنب هقيرف تعمج
هدأدع كلذب حتتفيل ،سسفانملأ قيرفلأ كابسش زه لجأأ نم تقولأ نم ريثكل رظتني مل هنأأ لإأ ،ليدبك فيطسس قافول
بحاسص باغو ،ديحو فده لباقم فأدهأأ ةثÓث ةجيتنب هحلاسصل ةأرابملأ لامول مسسحو ،يكيجلبلأ يرودلأ يف يفيدهتلأ

نأأ ىلإأ راسشي ،اهنم يناعي ناك يتلأ ةباسصإلأ ببسسب كلذو ،ةقباسسلأ ةرتفلأ لÓخ تايرابملأ نم ريثكلأ نع ،ةنسس02

.تأونسس5 ـل دتمي دقع ىلع عقو ثيح ،فيطسس قافو فوفسص نم هيلإأ امداق يكيجلبلأ لامول فوسصل نسضأ فوسصوب
ر.ع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رطقب2202 لايدنوم تايفصت

ليكي يغازنإ قباسلا ةيلاطيإلا ةركلا مجن
زرحم ضاير يرئازجلا يلودلل حيدملا

يف يلاطيإلأ بردملأ لاقو ،زرحم سضاير يرئأزجلأ يلودلأ ىلع نÓيم رتنإأ بردم يغأزنإأ ينوميسس ةيلاطيإلأ ةركلأ مجن ىنثأأ
ددسصلأ أذه يف يغأزنإأ حرسصو ،تقو يأأ يف قرافلأ نوعنسصي نيذلأ نيبعÓلأ لسضفأأ نم وه زرحم سضاير نأاب ةيفحسص تاحيرسصت
،““يتيسس رتسسسشنام عم أريبك ءأدأأ مدقي يذلأ زرحم ةسصاخ ،مهبعل ةقيرط ينبجعت نيذلأ نيبعÓلأ رثكأأ نم سشايزو زرحم““ :Óئاق
نم وهو ،ةيوق ةدوعلأ تناك ،داع امدنع نكل ةيندبلأ لكاسشملأ سضعبب رم هنأأ مغر ،قيرفلأ عم هتأزاجنإأ اندهاسش دقل““ :فاسضأأو
هبلقب ركفي نأاب حÓسص دمحم يرسصملأ مجنلأ ““يروزتأرينلأ““ بردم بلاطو ،““تقو يأأ يف قرافلأ نوعنسصي نيذلأ نيبعÓلأ لسضفأأ

أذه يف فاسضأأو ،لبقملأ مسسوملأ ةياهن عم يهتني هدقع نأأو اميسسل ،لوبرفيل عم هدقع ديدجت نأاسشب هل لسضفألأ رأرقلأ ذختيو
بردمك ىلوألأ يمايأأ يف تنك امدنع برق نع هتدهاسش دقلو ،ملاعلأ يف نيبعÓلأ لسضفأأ نم ربتعي حÓسص يل ةبسسنلاب““ :نأاسشلأ
نأأو ،ةمداقلأ ةوطخلأ ذاختأ لبق هبلقب ركفي نأأ هل يتحيسصنو ،عئأر بعل هنأ““ :لسصأوو ،““امور يف ابعل وه ناكو ،ويسستل قيرفل
يف يلاطيإلأ يرودلأ يتأايو ،ملاعلأ يف ىوقألأ ىقبي ايلاح يزيلجنإلأ يرودلأ نإاف رتنإلأ بردم بسسحو ،““هسسفنل لسضفألأ راتخي
نمسض ىقبي كلذ عم هنكلو ،““اغيللأ““ زومر مظعم ليحر ببسسب هقيربل ينابسسإلأ يرودلأ نأدقف يغأزنإأ دعبتسسي ملو ،يناثلأ زكرملأ
.ملاعلأ يف تايرودلأ لسضفأأ

ديلو.ف

ةنماثلا نم قدب ةسماخلا ىلع قلطنيس ةرملا هذه ءاقللا2202 / لايدنوم تايفصت

 بايإلا ةارابم قÓطنا ةعاصس رييغت
ةثلاثلا ةرملل يماينب رجينلا مامأا

رجينلا مامأا سسانوو ةرويدق ،لاطع ،سسراف دمحمب نيعتصسي يصضاملب

¯ ±.hd«ó

تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘لو˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل لأزا˘˘م

رجينلأ بختنم مامأأ رطقب2202 لايدنوم
““يسشتنوك ينيسس““ لأرنجلأ بعلمب يماين يف
ل˘ك ي˘ف ثد˘ح˘لأ نا˘ع˘ن˘سصي ه˘قÓ˘ط˘نأ ة˘˘عا˘˘سسو
ةثلا˘ث˘لأ ةر˘م˘ل˘ل سسمأأ هر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘ت ثي˘ح ،ةر˘م

ةركل يلودلأ داحتلأ فرط نم يلأوتلأ ىلع
ئدا˘ب ي˘ف ةأرا˘ب˘م˘لأ تج˘مر˘بو ،““ا˘ف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لأ

تيقو˘ت˘ب لأوز00:41 ة˘˘عا˘˘سسلأ ىل˘˘ع ر˘˘مألأ
ةركل ةيلودلأ ةيداحتلأ تريغ مث ،رئأزجلأ
رئأزجلأ ما˘مأأ ر˘ج˘ي˘ن˘لأ ةأرا˘ب˘م تي˘قو˘ت مد˘ق˘لأ

مداقلأ ر˘بو˘ت˘كأأ21 ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي ةرر˘ق˘˘م˘˘لأ

00:02 ة˘˘˘عا˘˘˘سسلأ ىلإأ ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ن ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لأوز ةيناثلأ نم لدب يرئأزجلأ تيقوتلاب

ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ هتدروأأ امبسسح
ىل˘ع ن˘ي˘ن˘ثلأ سسمأأ لوأأ ءا˘سسم ““فا˘ف““ مد˘˘ق˘˘لأ

نأاب فافلأ نايب يف ءاجو ،يمسسرلأ اهعقوم
تي˘قو˘ت ىل˘ع د˘يد˘ج ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب تما˘ق ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لأ

ة˘لو˘ج˘لأ با˘سسح˘ل ،ر˘ئأز˘ج˘لأو ر˘ج˘ي˘ن˘لأ ةأرا˘ب˘م

2202 م˘لا˘ع˘˘لأ سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ

1202 ربو˘ت˘كأ21 ءاثÓثلأ ةرر˘ق˘م˘لأ ر˘ط˘ق˘ب
ىلأ يماينب ““يسشتنوك ينيسس لأرنجلأ““ بعلمب

نم لدب ر˘ئأز˘ج˘لأ تي˘قو˘ت˘ب00:02 ةعاسسلأ

ءا˘ج سسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سصو ،لأوز00:41 ة˘عا˘˘سسلأ
ر˘ي˘غ˘ت د˘ق ءا˘ق˘˘ل˘˘لأ نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي د˘˘يد˘˘ج نÓ˘˘عأ

ةيأدب يرجيسس ثيح ،ةثلاثلأ ةرملل هتيقوت

،ءاسسم00:02 نم لدب00:71 ةعاسسلأ نم
تامÓع نم ديدعلأ حرطي يذلأ رملأ وهو
بلطب تمدقت دق ““فافلأ““ تناكو ،ماهفتسسلأ
ةثلاثلأ ةلوجلأ ةأرابم قÓطنأ دعوم ريخأاتل
ةعمجلأ موي ةررقملأ رجينلأ و رئأزجلأ نيب

““ركاسشت ىفطسصم““ ديهسشلأ بعلمب ربوتكأأ8

نع ا˘سضو˘ع00:02 ةعاسسلأ ىلإأ ,ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب

نأأ مو˘ل˘ع˘مو ،ا˘ق˘با˘سس ج˘˘مر˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م،00:71
تي˘˘˘قأو˘˘˘م ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث تسصسصخ د˘˘˘ق ““ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ““

م˘لا˘ع˘لأ سسأا˘ك تا˘ي˘˘ف˘˘سصت تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نل

00:91 و00:61 و،00:31 ي˘˘˘هو2202

تي˘قو˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،سشت˘ي˘ن˘ير˘غ تي˘˘قو˘˘ت˘˘ب

ثيح،00:02و00:71 و00:41 يرئأزجلأ
.ةيداحتأ لكل تيقوتلأ رايتخأ ةيرح حنمت

ةينمأا بابصسأل هميدقت مت ءاقللا

م˘يد˘ق˘ت بب˘سس نإا˘ف ،ةد˘كؤو˘˘م ردا˘˘سصم بسسح˘˘بو
ن˘م ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ةأرا˘ب˘م قÓ˘ط˘نأ د˘عو˘˘م

رجينلأ نيب رطقب2202 لايدنوم تايفسصت
ع˘فأود˘ل دو˘ع˘˘ي ““ي˘˘ما˘˘ي˘˘ن““ بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأو
بلطب رجينلأ ةيداحتأ تمدقت ثيح ،ةينمأأ
مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓلو ““افيفلل““
،عسضو˘لأ م˘ه˘ف˘ت ةرور˘سض ا˘م˘ه˘ن˘م بل˘ط˘ت ““فا˘ف““

00:71 ىلإأ00:02 نم ءاقللأ دعوم رييغتو
اهفرعت يت˘لأ ة˘ي˘ن˘ملأ فور˘ظ˘ل˘ل أر˘ظ˘ن كلذو
ن˘˘ه˘˘ك˘˘ت˘˘لأ بع˘˘سصي ثي˘˘ح ،ل˘˘حا˘˘سسلأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
يذلأ رملأ وهو ،ليللأ يف اميسسل ثأدحلاب
كلذكو ،““افيف““ ةيلودلأ ةيداحتلأ هتمهفت
ءاقللأ ميدقت ىلع اسضيأ تقفأو يتلأ ““فافلأ““

يذلأ00:41 ىلأ سسي˘˘ل ن˘˘˘ك˘˘˘لو00:71 ىلأ
ةرأر˘ح ىلأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ب˘ع˘سص ا˘ت˘ي˘قو˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

نأ ،ا˘ه˘تأذ ردا˘سصم˘لأ تف˘ن ن˘ي˘ح ي˘ف ،سسق˘ط˘˘لأ
ةرانإلأ بايغ وه تيقوتلأ رييغت ببسس نوكي
ةركل يرئأزجلأ داحتإلأ نكمتو ،بعلملأ يف
ي˘لود˘لأ دا˘ح˘تإلأ عا˘ن˘˘قإأ ن˘˘م سسمأ لوأ مد˘˘ق˘˘لأ
ةأرابم تي˘قو˘ت ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ““ا˘ف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل
ىلإأ ةلهؤوملأ تايفسصتلأ نم ةعبأرلأ ةلوجلأ

نم رجينلأ مامأأ2202 ملاعلأ سساك تايئاهن

00:02 ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلأ ىلإأ لأوز00:41 ةعاسسلأ
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتإلأ لسسأرو ،ءاسسم
ةأرابملأ تيقوت ريي˘غ˘ت سصو˘سصخ˘ب ،““ا˘ف˘ي˘ف˘لأ““
ي˘ن˘ي˘سس““ لأر˘ن˘ج˘لأ بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ

21 موي يماين ةيرجينلأ ةمسصاعلاب ““يسشتنوك

ءاسسم00:02 ىلإأ لأوز00:41 نم ر˘بو˘ت˘كأأ
ي˘ف ““فا˘ف˘لأ““ تد˘كأأو ،ير˘ئأز˘ج˘لأ تي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلع ةأرابملأ ةجمرب نأاب ،اف˘ي˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘سسأر˘م

ل˘˘ك˘˘سشي نأأ ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘˘م لأوز00:41 ة˘عا˘سسلأ
ببسسب ينطولأ بختنملأ يبعل ىلع أرطخ

ةمسصاعلأ اهدهسشت ي˘ت˘لأ ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لأ ةرأر˘ح˘لأ
.لسصفلأ أذه يف يماين ةيرجينلأ

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
نو˘ي˘ل يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإأ
د˘ع˘ب تأدا˘سشإلأ ف˘ط˘خ ن˘م ،ي˘سسنر˘ف˘˘لأ
لÓخ اهمدق يتلأ ةيوقلأ تايوتسسملأ

يف نويلو نامريج ناسس سسيراب ةأرابم
ينا˘م˘ي˘ل˘سس كرا˘سشو ،ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ
نويل اهرسسخ يتلأ ةأرابملأ يف ايسساسسأأ

1- ةجيتنب نامريج ناسس سسيراب مامأأ

ي˘ف ،ءأر˘مألأ ة˘ق˘يد˘ح بع˘ل˘م ىل˘˘ع،2

يرود˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘سسدا˘˘˘˘˘سسلأ ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ
بسضغ تد˘˘ه˘˘سش ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لأ ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ
بعل ،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألأ

هلأدبتسسأ دع˘ب ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب

ه˘برد˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م67 ة˘ق˘ي˘قد˘˘لأ ي˘˘ف
م˘ل كلذ ن˘ك˘لو ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘سسيروا˘م
طيلسست نم ةيسسنرف˘لأ ف˘ح˘سصلأ ع˘ن˘م˘ي
،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م ىل˘˘˘ع ءأو˘˘˘سضألأ

ةي˘سسنر˘ف˘لأ ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘قو

ىلإأ هلوسصو مدع مغرو يناميلسس نأاب
لإأ ،ةيسسنرفلأ ةمسصاعلأ قيرف كابسش
ة˘ي˘سضرأأ قو˘ف ف˘قو˘ت نود كر˘˘ح˘˘ت ه˘˘نأأ

ترا˘˘˘سشأأو ،ءأر˘˘˘مألأ ة˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
عيمج رهبأأ يناميلسس نأأ ىلإأ ةفيحسصلأ
ةأرا˘˘ج˘˘م ىل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لأ

سسيراب عفأدم ،يبميبمي˘ك ل˘ي˘ن˘سسير˘ب
ل˘ط˘ب ا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘مو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس

نكمتي مل يذلأو،8102 ملاعلأ سسأاك

ةطقل يف ،هنم ةركلأ سصÓختسسأ نم

ةقث˘لأ ىلإأ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلأ تت˘ف˘لو ،فد˘ه˘لأ

مجاهملأ اهكلتمي حبسصأأ يتلأ ةريبكلأ

،سشو˘ب ر˘ت˘ي˘ب ه˘برد˘م ىد˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

بيهر طغسض سضرف ىلع هتردقل أرظن

،ةر˘ك˘لأ نأد˘ق˘ف د˘˘ن˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ىل˘˘ع

نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بع˘˘ل˘˘لأ ىل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘قو

““بي˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل““ تم˘˘˘تأأو ،ىمر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل هر˘˘˘ه˘˘˘ظ

ىلع ديكأاتلاب ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ن˘ع ا˘ه˘ث˘يد˘ح

ر˘مأأ و˘هو ،برا˘ح˘م˘لأ حور˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ه˘نأأ

وهو ،ةريبكلأ تايرابملأ يف أدج مهم

ذ˘ن˘م م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘ك˘سشب ه˘ب˘˘ع˘˘ل ر˘˘سسف˘˘ي ا˘˘م

ي˘˘˘لود˘˘˘لأ مد˘˘˘ق˘˘˘يو ،م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘يأد˘˘˘˘ب

لا˘ن˘ت˘سس ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘سسم ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘˘لأ ا˘˘سضر ا˘˘م˘˘ت˘˘ح

أريثك هيلع لوعي حبسصأأ يذلأ يسضاملب

نو˘ي˘ل يدا˘ن فو˘ف˘سص ىلإأ ه˘لا˘ق˘ت˘نأ ذ˘˘ن˘˘م

ع˘ي˘م˘ج˘لأ ع˘ن˘قأأ ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ

ناتللأ نيتريخألأ نيتهجأوملأ لÓخ

يتوبيج نم لك دسض رسضخلأ امهسضاخ

عفر ““كيرتاه““ ع˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘ك˘م˘ت ن˘يأأ

ة˘ق˘فر ا˘فد˘˘ه53 ىلإأ هد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصر ه˘˘˘˘˘ب

برتقيل يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ

د˘˘ب˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘˘سسألأ م˘˘˘قر ة˘˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م

يناميلسس نوكي˘سسو.توا˘ف˘سست ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ

ه˘جأو˘ي ا˘مد˘ن˘ع ة˘˘ي˘˘تأو˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف ما˘˘مأأ

د˘ي˘كأا˘ت ل˘جأ ن˘م ا˘با˘يإأو ا˘با˘هذ ر˘ج˘ي˘ن˘لأ

ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأأ ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يو˘˘ق˘˘˘لأ ه˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم

.لبقملأ

يقيقحلا ““براحملا““ ـب يناميلصس فصصت ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص

بختنملل ماعلأ ريجان˘م˘لأ يد˘ب˘ع˘ل ن˘ي˘مأأ را˘ثأأ
،لدجلأ نم ةريبك ةلاح يرئأزجلأ ينطولأ

رجينلأ ةعقومب ةسصاخلأ هتاحيرسصت ببسسب
ملاعلأ سسأاكل ةلهؤوملأ ايقيرفأأ تايفسصت يف

ينطولأ بختنملأ بعلي نأأ رظتنيو،2202

،لبقملأ ربوتكأأ8 موي رجينلأ دسض يرئأزجلأ
سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م˘˘سض

ةأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت نأأ ىل˘˘˘˘ع،2202 م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

نم21 موي ةعبأرلأ ةلوجلأ يف نيبختنملأ
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف يد˘ب˘ع˘ل لا˘قو ،ر˘ه˘سشلأ سسف˘˘ن

تايرابملأ بعلت نأأ طرتسشي افيفلأ““ :ةيفحسص
اننكلو ،Óيل ةنماثلأ وأأً ءاسسم ةسسماخلأ يف امإأ

ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فألأ دا˘ح˘تلأ ل˘خد˘˘ت˘˘ب ا˘˘ن˘˘مد˘˘سص
،““أره˘ظ بع˘ل˘لأ ىل˘ع ا˘نرا˘ب˘جإأ ل˘جأأ ن˘م مد˘ق˘لأ

،““ثدح˘ي ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ي˘غ ر˘مأأ كا˘ن˘ه““ :فا˘سضأأو
لخأد نيذفان أوناك سصاخسشأأ كانه““ :لسصأوو
داحتأ يف مهدجأوت دنع يقيرفألأ داحتلأ
د˘ع˘ب أو˘ح˘ب˘سصأأ م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘لأ
،““رسضخلأ ةحلسصم دسض نولمعي هنم جورخلأ

نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘لا˘ح ترا˘ثأأ يد˘ب˘ع˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
برد˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج نأأو ة˘سصا˘خ ،لد˘ج˘لأ
رثكأأ يف دقتنأ ،يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ

ةسصاخ ،ةبعلل يقيرفألأ داحتلأ ةبسسانم نم
لتح˘يو ،ما˘ك˘ح˘ل˘ل ه˘تأرا˘ي˘ت˘خا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
بيترت ةرأدسص يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ

قرافب طاق˘ن4 ديسصرب ىلوألأ ةعوم˘ج˘م˘لأ
.فيسصولأ وسسافانيكروب نع فأدهألأ
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رضخلل ماعلا ريجانملا تاحيرصت
نييرئازجلا طسو لدجلا نم ةلاح ريثت

 ييتلاغ هبردم ةداشإ لاني روليد يدنأ

مامأأ هقيرف ةأرابم لÓخ لدجلأ تراثأأ يتلأو ةردهملأ ءأزجلأ ةلكر سسيلأوك ىلوألأ ةرملل يسسنرفلأ سسين يدان مجاهم روليد يدنأأ دكأأ
،يريوغ نيمأأ باسشلأ هليمزل اهذيفنت حنم لسضف هنكل ،ءأزج ةلكر ىلع هقيرف لوسصح يف ببسست ،روليد ،يسسنرفلأ يرودلاب وكانوم
ثيح ،ةردهملأ ءأزجلأ ةلكر نأاسشب يريوغل هلاق امو ثدح ام ،روليد فسشك ،ىلوألأ ةرمللو ،كابسشلاب اهعسضو يف حجني مل ريخألأ نأأ لإأ

هتعاسضإأ مغر ،ءأزجلأ تÓكرل لوألأ ذفنملأ ىقبيسس هنأاب نيمأل تدكأأ دقل““ :ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت يف لاق
تÓكرل لوألأ ذفنملأ ىقبيسس تلق امك هنكل اهل هتعاسضإأ مغرو ،يريوغ تأردقب يتقثل ءأزجلأ ةلكر ذيفنت بلطأأ مل““ :فاسضأأو ،““اهل
هنأاب ،سسين بردم هييتلاغ فوتسسيرك  دكأأ ،هبناج نم ،““ديكأات لكب لجسسيسسو ذيفنتلاب اسضيأأ وه موقيسس ةمداقلأ ةرملأ يفو ،ءأزجلأ

هملقأات نم ائجافتم تسسل ،مث نمو ،أديج يسسنرفلأ يرودلأ فرعي يدنأأ““ :Óئاق ،ءاقللأ يف روليد هيلع رهظ يذلأ ىوتسسملأ نع سضأر
لوأأ لجسس دق روليد نأأ ركذي ،““نأديملأ ةيسضرأأ قوف بولطملاب موقي وهو ،هنم هرظتنن يذلأ ام فرعن نحن““ :فاسضأأو ،““انعم عيرسسلأ

فده عنسص امك،2-2 لداعتلاب تهتنأ يتلأو ،يسضاملأ دحألأ ءاسسم ،وكانوم ةعقوم لÓخ كلذو ،هل هلاقتنأ دعب سسين سصيمقب هفأدهأأ
.ديدجلأ يوركلأ مسسوملأ لÓخ سسين يدان نأولاب يناثلأ هفده رخألأ وه عقو يذلأ يوأدوب ماسشه هنطأومل رخآأ
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لئابقلا ةبيبش

ينايز ميرك عم قفتت ناصشيراي ةرادإا
قيرفلا يف ايصضاير اريدم هنييعتل

ديعلا موغلسش لÓه

ابردم ليغيإاو ديبع همصض نلعي ““لÓهلا““
قيرفلل اديدج

مو˘غ˘ل˘سش لÓ˘ه يدا˘ن ن˘ل˘عأإ
ىلإإ ديدجلإ دعاسصلإ ،ديعلإ
ىلوألإ ةفرتح˘م˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ
هد˘قا˘ع˘ت ن˘ع ،مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘كل
دمحم مجاهملإ عم ايمسسر
فإده عقوو ،دي˘ب˘ع ن˘ي˘مألإ
قباسسلإ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
ن˘ي˘ت˘ن˘سس ه˘تد˘م د˘ق˘ع ى˘ل˘˘ع
رو˘سضح˘ب ،لÓ˘˘ه˘˘لإ ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
يف ى˘نا˘عو ،يدا˘ن˘لإ سسي˘ئر
نم يسضاملإ مسسوملإ ديبع
ىدأإ ا˘م ،تا˘با˘˘سصإلإ ةر˘˘ث˘˘ك
تايرابم لج نع هبايغ ىلإإ
ام إذهو ،ةينطولإ ةلوطبلإ

ررقي ةنيطنسسق بابسش لعج
،مسسوملإ ةياهن يف هحيرسست
نم ددع عم لÓهلإ دقاعتو
ةريخألإ ةنوآلإ يف نيبعÓلإ
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘˘سصق
ي˘˘ت˘˘لإو ،ى˘˘لوألإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ
يف ةرم لوأل اهيلإإ دعسصي
ةرإدإإ تنل˘عأإ ا˘م˘ك ،ه˘خ˘يرا˘ت
بردملإ تاب يذلإ ليغيإ نايزم بردملإ عم ايمسسر اهقافتإ نع سسمأإ لوأإ ءاسسم يدانلإ
جئاتن قيقحتو ءاقبلإ فده قيقحت ةرورسض ىلع هعم قافتلإ مت ثيح ،قيرفلل يسسيئرلإ

ديدع عم اهتاسضوافم يف كلذ لبق ديعلإ موغلسش لÓه قيرف ةرإدإإ تلسشفو ،ةفرسشم
ةسضراعلإ ىلع فإرسشإÓل احسشرم ناك يذلإ ةرإرغوب نيمايلإ بردملإ رإرغ ىلع نيبردملإ
هعم تاسضوافم يف  ةرإدإلإ تلخد ثيح ،ديدجلإ يوركلإ مسسوملإ لÓخ قيرفلل ةينفلإ
لسشفت نإ لبق ،قيرفلإ بيردتب هعانقإإ لجأل نم سشومح ديعسس بردملإ عم كلذكو قباسس
لجأإ نم جيريرعوب جرب يلهأإ ةرإدإإ عم قفتإ دق سشومح ديعسس ناكو إذه ،تاسضوافملإ كلت
.ءاملإ يف تطقسس اسضيأإ يجيايربلإ يلهألإ عم تاسضوافملإ نكل رفسصألإ دإرجلإ بيردت
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ازوميم كيسسا ةارابم دعوم بارتقا عم /دادزولب بابسش

راصصنألاو بردم نود ريصسي لازام قيرفلا
رطخلا سسوقان نوقدي

دإدزولب بابسش قيرف لإزي ل
ة˘˘يإد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘˘م ،برد˘˘˘م نود˘˘˘ب
يوركلإ مسسوملإ تإريسضحت
قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نإ ع˘˘˘˘مو يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ

لا˘˘ط˘˘بإ ة˘˘ط˘˘بإر تا˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ل˘ي˘حر د˘ع˘ب كلذو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ
،سشتيفولونام نإروز يبرسصلإ

رود˘لإ بع˘˘ل˘˘ل ر˘˘ط˘˘سضإ ثي˘˘ح
ة˘ط˘بإر ن˘م لوألإ يو˘ف˘سصت˘لإ
مقاط نود ،ةيقيرفإلإ لاطبألإ
ي˘ف ،م˘لا˘ع˘˘م˘˘لإ ح˘˘سضإو ي˘˘ن˘˘ف
رإوسشم يهنت تدا˘ك ةر˘ما˘غ˘م
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ
ى˘ق˘ب˘يو ،إر˘كب˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلإ
ر˘˘يد˘˘م˘˘لإو ،يرإدإلإ م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لإ
،ي˘˘حا˘˘ي ن˘˘ي˘˘سسح ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لإ

بردم مإدقتسسإ نع نيزجاع
ءÓمز ىلع فإرسشإÓل مرتحم
سسرج نأإ مغر ،ريخلب مÓسسإإ
،فيخم لكسشب قد دق رإذنإلإ
دتيانوي إوكأإ ةهجإوم ةبسسانمب
اهيف رهظ يت˘لإو ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لإ

ابلاطم ،رئإزجلإ لطب نوكيسسو ،ةيدإدزولبلإ ةليكسشتلإ بعل ةقيرط لÓخ ينفلإ مقاطلإ نم حسضإو لمع بايغ ،ايلج
نم يناثلإ يدهمتلإ يرودلإ يف مداقلإ دعوملل ريسضحتلإ لجأإ نم ،ريدقت رثكأإ ىلع عوبسسألإ إذه ،رومألإ مسسحب
ديدعلإ نأإ ىلإإ راسشيو ،إزوميم كيسسأإ ،رإوفيد توك ريبك مامأإ ةبوعسص رثكأإ نوكيسس يذلإو ايقيرفإ لاطبإ يرود
هجإوي هنإاف ،سضوافتلإ نف هتداجإإ مدعل ةفاسضإإو يحاي نأاب تدكأإ دق ةبيقعل قيرف تيب نم ةبرقملإ رداسصملإ نم
ةيبلاغل كلاملإ ““رإدام““ عمجم فرط نم هفرسصت تحت تعسضو يتلإ ةريغسصلإ ةينإزيملإ ببسسب ةريبك تابوعسص
نم ريثكلإ تراثإ ةوطخ يف ،ينابعسشلإ نيعم يسسنوتلإ عم اقباسس رومألإ مسسح نم هتمرح يتلإو ،قيرفلإ مهسسأإ
نم لسضفأإ ةقيرطب تاقفنلإ ديسشرت ىلع إرداق ناك ،دإدزولب بابسش ةكرسش مهسسأإ ةيبلاغل كلاملإ نأل تلؤواسستلإ

لانت اهنأإ تقو يف ،إردان ىوسس كراسشت ل يتلإ ،رسصانعلإ نم ديدعلل ةمخسضلإ بتإورلإ ةلتك نم سصلختلإ لÓخ
.ديجلإ ىوتسسملإ نم نينثإ وأإ بعلو بردم مسضل غلابملإ هذه ليوحت عم ،ةدئاف نود ةريبك لإومأإ
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عم لئابقلإ ةبيبسش قيرف ةرإدإإ تقفتإ
قباسسلإ ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ بعÓ˘لإ

يف هني˘ي˘ع˘ت ل˘جأإ ن˘م ،ي˘نا˘يز م˘ير˘ك
،يدا˘ن˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير ر˘˘يد˘˘م بسصن˘˘م
دئاق ىلع ةبيبسشلإ ةرإدإإ ترقتسسإو
ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘ب˘غر ،ا˘ق˘با˘˘سس ر˘˘سضخ˘˘لإ
ةرك ملاع يف هتربخ نم ةدافتسسلإ
،ةسصاخ ةفسصب تنم˘جا˘ن˘م˘لإو مد˘ق˘لإ

ة˘ب˘ي˘ب˘سشل د˘يد˘ج˘لإ سسي˘ئر˘لإ ن˘هإر˘يو
ءانب ى˘ل˘ع ،نا˘سشيرا˘ي د˘يز˘ي ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ
ةبيه ةداعإإ اهنأاسش نم ةفرتحم ةرإدإإ
د˘يد˘ج˘لإ سسي˘ئر˘˘لإ د˘˘كأإو ،يرا˘˘ن˘˘كلإ
نأاب ،ناسشيراي ديزي ،لئابقلإ ةبيبسشل

ا˘ه˘ل˘ح م˘ت˘ي˘سس يدا˘ن˘لإ ل˘كا˘˘سشم ل˘˘ك
فيرسش ليحر دعب ،يجيردت لكسشب
ديدعلإ تكرت يتلإو ،هترإدإإو لÓم
،اهتفيل˘خ˘ل ة˘خ˘خ˘ف˘م˘لإ ل˘با˘ن˘ق˘لإ ن˘م
تيب يف يف لوألإ لجرلإ حسضوأإو
ةيفحسص ةودن لÓخ ،يلئابقلإ قيرفلإ

نأا˘ب ي˘سضا˘م˘لإ د˘˘حألإ مو˘˘ي ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع
يعيبطلإ اهإر˘ج˘م˘ل دو˘ع˘ت˘سس رو˘مألإ
:Óئاق ،ةمهملإ ةبو˘ع˘سص م˘غر ا˘ب˘ير˘ق
،إدقع˘م إر˘مأإ نا˘ك ما˘ه˘م˘لإ مÓ˘ت˘سسإ““

72ـلإ تإزاجإلإ عيمج نأاب اندجو دقل
ريغ اننأاب ينعي امم ،اهلÓغتسسإ مت
،““ةديدج رسصانع مسض ىلع نيرداق

ىلع نيرب˘ج˘م نو˘كن˘سس““ :ل˘سصإوو
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ،دو˘˘ق˘˘ع˘˘لإ سضع˘˘˘ب خ˘˘˘سسف

دإدعتلإ عم انلسصإوتو ،تامإدقتسسإاب
،ةد˘ج˘كي˘ت ي˘ف سصبر˘ت˘م˘لإ ي˘لا˘˘ح˘˘لإ

يف نوكنسس اننأاب راسصنألإ نئمطأإو
.““انرظتني يذلإ يدحتلإ ىوتسسم

فيطسس قافو

نم ديدعلا يرجت ةرادإلا
يف تارييغتلاو تانييعتلا
قيرفلا تيب يف بصصانملا

ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو يدا˘˘ن ةرإدإإ تجر˘˘خ
رقمب اهدقع مت يتلإ لمعلإ ةسسلج بقع ،تإرإرقلإ
ر˘ي˘جا˘ن˘م ل˘يو˘ح˘ت ا˘ه˘م˘هأإو ،سسمأإ لوأإ ءا˘سسم يدا˘˘ن˘˘لإ
،قيرف˘ل˘ل ي˘سضا˘ير ر˘يد˘م ى˘لإإ دو˘عو˘ب ما˘سشه ق˘ير˘ف˘لإ
تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لإ م˘ق˘طألإ بي˘سصن˘ت ى˘لإإ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
،يلماك لامجو ،ةلطإرم ري˘م˘سس ن˘ي˘ي˘ع˘تو ،ة˘ي˘نا˘ب˘سشلإ

قيرفلل ةبسسنلا˘بو ،ة˘ن˘سس91 نم ل˘قألإ ة˘ئ˘ف ةدا˘ي˘ق˘ل
ا˘سضر سسيرد ن˘ب ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خلإ ع˘قو د˘ق˘ف ،ف˘يدر˘لإ

يتلإ ،ةينفلإ ةسضراعلإ ةدا˘ي˘ق˘ل يوإد˘ه˘م ى˘ف˘ط˘سصمو
سسإرحل بردمك نايفسس قوحسسم نم لك تلمسش
حابسشل يندبلإ ريسضحتلإ ةمهم تدنسسأإ اميف ىمرملإ

دقف ،ةنسس71 نم لقأإ ةئف سضخي اميف امأإ ،نيدلإ ريخ
لاظن و لابرد لامج نم لكل اهتدايق ةمهم تدنسسأإ
بردملإ نييعت مت هنأإ ىلإ ةراسشلإ ردجتو ،يداجوب

.ةنسس51 نم لقأإ ةئف ةدايقل يداسص نيدلإ رسصن
ديلو.ف



برغزب ىربكلا ةزئأجلا /وديج

رامعوبو نيز نيعراسصمب كراسشت رئازجلا
001-) رامعوب ىفطسصم رسساي و (غك66-) لئاو نيز نايرئازجلا ناعراسصملا سسمأا لوأا ةحيبسص رداغ

برغز ةيتاوركلا ةمسصاعلا وحن نطولا سضرأا ،ىسسوم دمحأا وديجلل ينطولا بختنملا بردم ةقفر (غك

62 ىلإا42 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةررقملا وديجلل ىربكلا ةزئاجلا ةسسفانم يف ةكراسشملل ابسسحت

052 ةكراسشم ةسسفانملا فرعتسس ،وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا نم ملع امبسسحو،1202 ربمتبسس

دغ موي نيعراسصملا ةعرق ىرجتسسو ،ةلود63 نولثمي تاديسس201 و لاجر151 مهنم اعراسصم

ةجرخ لوأا ،ةرودلا هذه دعتو ،يرئازجلا تيقوتلاب00:31 ةعاسسلا ىلع يراجلا ربمتبسس32 سسيمخلا

ةيلود ةقÓطنا لوأا نوكتل ،نييرئازجلا نيعراسصملل1202 ويكوط ةيبملوألا باعلألا دعب ةيمسسر

4202. سسيراب ةيبملولا باعلألا نم ةلبقملا ةخسسنلل ريسضحتلل ةينطولا رسصانعلل

ديلو.ف

¯ U°Édí. Ü

طسشانلا , ديلا ةركل ةبانع ةعماج لامآا قيرف نكمت
(تاديسس) ةنيطنسسق ةطبار يناثلا ينطولا مسسقلاب
لولا ينطولا مسسقلل دوعسصلا ملح قيقحت نم
دعب زاجنلا اذه ءاج و نيتنسس  ماد بايغ دعب

ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نم يمسسر رارق رودسص
يف، لوألا زكرملا قيرفلا لÓتحا هيف دكؤوي ديلا
ظ˘ح˘م ن˘م زا˘ج˘نلا اذ˘ه ي˘تأا˘ي م˘˘ل قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ
ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘عو تادو˘ه˘ج˘م ةر˘م˘ث ا˘م˘˘ناو فد˘˘سصلا
مسسوم ةليط يرادلاو ينفلا مقاطلاو تابعÓل

ينطولا مسسقلل دوع˘سصلا ةر˘ي˘سشأا˘ت تءا˘جو،ل˘ما˘ك
بيترتلا لودج قيرفلا ردسصت دعب ديلا ةركل لولا

ةثÓث يقبت عم  ةارابم11 يف ةطقن02 ديسصرب
ةلوطب نم ةدوعلا ةلوج ءاهتنا نع طقف تلوج
ثد˘حا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف نأا لإا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
ىدا امم ديلا ةرك قرف عيمج جمانرب يف تاريغت
ةدو˘ع˘ل د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت نود ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ل
دوع˘سص م˘ي˘سسر˘ت رار˘ق رد˘سصي نا ل˘ب˘ق،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
و ل˘كا˘سشم˘لا م˘غر اذ˘˘ه.لولا م˘˘سسق˘˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
اههجاو يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا و تا˘هار˘كإلا
عرف سسيئر هتهج نم ،مسسوملا اذه لÓخ قيرفلا

اريثك مهاسس, ””ماسصع رودق نب”” يلاحلا ديلا ةرك
قيقحت و ةقحتسسملا هتناكمل قيرفلا ةدوع يف
يناث˘لا ي˘ن˘طو˘لا م˘سسق˘لا ي˘ف ة˘بو˘غر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

كسسما لجرلا نا ثيح،9102 / 0202 مسسومل
نأا تداك ادج ةبعسص فورظ يف قيرفلا مامز
و ه˘˘م˘˘عد نأا لإا لاوز˘˘لا ى˘˘لإا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ف˘˘سصع˘˘ت
و ةيدج لكب قيرفلا ةمدخ يف ةريبكلا هتمهاسسم
ىلع ايباجيا ريثأاتلا و باعسصلل هيدحتب و سصÓخإا
قحتسسم دوعسص قيقحت يف مهاسس لكك قيرفلا
”” تادوهجم نايسسن نود لوألا ينطولا مسسقلل

لظ يف قيرفلا ريسس يذلا ”” رداقلا دبع يوطع
برد˘م هرود˘ب.يدا˘ن˘لا م˘ع يذ˘لا يرادإلا غار˘ف˘˘لا
ةفاسضا ربتعا يذلا ,  ”” لامك نويدابا ”” قيرفلا

ةريبكلا هتربخ و هتبرج˘ت م˘كح˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ةمدخل اهرخسس يتلا و بردم وا بعÓك ءاوسس
رود هل ناك ةقحتسسملا هتناكمل هعفر و يدانلا
و تاهي˘جو˘ت˘ل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ب زا˘ج˘نلا اذ˘ه ي˘ف زرا˘ب
”” داتعلا لوئسسم ةقفر تابعÓل ةمئاد حئاسصن
ل˘سضف˘لا ى˘سسن˘ن نأا نود ”” ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘م˘˘سشا˘˘ه
ن˘يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘عÓ˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لا و ر˘ي˘ب˘كلا

ةناكم نامسض و قيرفلا لجا نم ريثكلاب اوحسض
.ةريغسصلا ةركلا رابك طسسو

أنهرب»:ديلا ةرك عرف لوؤوشسم  رودق نب
ةي’ولا يف ةيوشسن ةشضأير دجوت هنأأب

””ةتأفتل’ا قحتشست

نب عرفلا لوؤوسسم دكا ةعاسس رخآل هثيدح يف
ينطولا مسسقلا ىلا دوعي هقيرف ةدهاسشم نا رودق
ثدحلا اذه نا فاسضاو ققحت ملح تاديسس لولا

و تابعÓلا نم لك تادوهجم ةرمث ىلا وهام
و تايناكملا سصقن مغر ينفلا و يرادلا مقاطلا
فدهلا اوقق˘ح م˘ه˘نا ى˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل يدا˘م˘لا م˘عد˘لا
اذه دنع فقي نل مهحومط نأاب عباتو رطسسملا
ةسصاخ قيرط ةطيرخ عسضو يف اوعرسش لب دحلا
ىلع مزع انلك »:Óئاق متتخا و لبقملا مسسوملاب

يكل و ةبانع ةنيدمل ةفرسشملا جئاتنلا ةلسصاوم
ةيلو˘لا ي˘ف ة˘يو˘سسن ة˘سضا˘ير د˘جو˘ت ه˘نأا˘ب ن˘هر˘ب˘ن
نم لك ركسشا ريخألا يف و ةتافتللا قحتسست
ةديرجل و حاجنلا اذه يف ديعب وا بيرق نم مهاسس
.””ءاقللا اذه ىلع ةعاسس رخا

قيقحتب ءادعشس»:كÓم ششادعب ةبعÓلا
اذه يف ةلهشس نكت مل روم’ا و زأجن’ا اذه

”” ليوطلا و قأششلا مشسوملا

اهتداعسس نع تربع ””كÓم سشادعب”” ةبعÓلا
Ó˘ه˘سس ن˘كي م˘ل يذ˘لا دو˘ع˘سصلا اذ˘˘ه˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
و ة˘يدا˘م˘لا عا˘سضوألا بب˘سسب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
طسسو يف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
مهكرت و مهنع قباسسلا سسيئرلا يلخت دعب مسسوملا

قيرفلا لك لعج يذلا رمألا ةليح نود نيزجاع
نيردسصتم اوناك مهنأا و ةسصاخ طابحإا ةلاح يف
يلاحلا عرفلا سسيئر و هللا  لسضفب نكل ةمئاقلا

ة˘م˘يز˘ع و ق˘ير˘ف˘لا ل˘ما˘ك تادو˘ه˘ج˘م ل˘سضف˘˘ب و
يف رارم˘ت˘سسلا و ةدو˘ع˘لا او˘عا˘ط˘ت˘سسا تا˘ب˘عÓ˘لا

زجحب مهب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لا ر˘ملا م˘ه˘ت˘نا˘كم ة˘يا˘م˘ح
نا تفاسضاو.ىلولا ةينطولا ةلوطبلا يف ةناكم
مهنا و ديدجلا مسسوملل اريثك سسمحتم قيرفلا

قيقحت ل امل و ةديج جئاتن قيقحتل ةميزع ىلع
دعب ةسصاخ زاتمملا مسسقلل دوعسصلاب رخا زاجنا
ريخألا يف ةلمآا، ةيرادلا عاسضولا نسسحت ةيادب
ةيبانعلا ةركلا ليثمت و حاجنلا اذه يف رارمتسسلا
ديحولا يوسسنلا قيرفلا مهرابتعاب ةروسص نسسحأاب
.ةبانع ةيلول لثمملا

نكي مل دوعشص»:ةنيما هللا بأج ةبعÓلا
””أبعشص نكي ملو أنيه

نأاب ةنيما هللا باج قيرفلا ةبعل تحرسص امك
يذ˘لا تار˘ث˘ع˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ن˘ي˘ه ن˘كي م˘ل دو˘ع˘˘سصلا

وأا مويلا نم سسيلو تاونسس ذنم قيرفلا اههجاو
سشي˘م˘ه˘تو ة˘يراداو ة˘˘يدا˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م سسملا
كلذ مغر نكل ةبانع ةنيدم يف ةيوسسنلا ةسضايرلل
ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘كم تا˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘يز˘عو رار˘˘سصا نإا˘˘ف،
ققحتيل نكي مل يذلا عئارلا ملحلا اذه قيقحت

ملحلا »:ةلئاق تمتتخاو، ةرباثملاو رارسصلا لول
ديدج نم دوعسصلا وهو زاجنلا اذه عم ربكي أادب
نوكيسس هللا ءاسش ناو لولا ينطولا مسسقلا ىلا

نم ةنوب رئارح نم ىوتسسملا يفو ديدج مسسوم
ءاسش نا اهتناكم ىلا ةيوسسنلا ةسضايرلا ةداعا لجأا
نم ةدي˘ج ه˘تا˘ف˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن تقو˘لا اذ˘ه ي˘فو ه˘ل˘لا
.”” ةينعملا تاطلسسلا

نم اريثك أنيحشضو أنحفأك»: ءأنه ششأفخ
””ةظحللا هذه لجأا

ادج ةديعسس انا»: ةلئاق تحرسص ءانه سشافخ اهرودب
يتاوللا يتÓيمز ق˘فر دو˘ع˘سصلا ة˘قرو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب

مغر ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ح˘سض و ن˘ح˘فا˘ك
نحن و ،يدانلا اهب رمي يتلا ةبعسصلا فورظلا
قÓطنل ديج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م نلا ل˘م˘ع˘ن
ةرادإلاب نو˘ل˘ئا˘ف˘ت˘م ا˘ن˘نا ثي˘ح د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
لوؤوسسم ركسشا نا ينتوفي ل امك يدانلل ةديدجلا
قيرفلا ةدايقل هرهظ هللا يوقي نا و يلاحلا عرفلا
.””ىرخا تازاجنا قيقحتو ناملا رب ىلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2046ددعلا1202 ربمتبسس22 ءاعبرألا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

  نيتنس ماد بايغ دعبو تابوعصلا مغر/(تاديس) ديلا ةرك

ىلوألا ةينطولا ةلوطبلا يف ةناكم زجحتو رابكلا ةريسضح ىلإا دوعت ةبانع ةعماج لامآا

نارهوب ““يفده دوليم““ بعلم ليوحت ىلإا وعدي ياسشارك
ممهلا يوذ ةسضاير ريوطتل بطق ىلإا

باعلأل ين˘طو˘لا برد˘م˘لا ا˘عد
د˘م˘ح˘م ،م˘م˘ه˘لا يوذ˘ل ىو˘˘ق˘˘لا

بعلم ليوحت ىلإا ةداق ياسشارك
ى˘لإا نار˘هو˘ب ””ي˘فد˘ه دو˘ل˘ي˘م””
ة˘سضا˘ير˘لا هذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت˘ل بط˘ق
برغلا ةمسصاع ىوتسسم ىلع
ءاسضفلا هنأاو اميسسل ،يرئازجلا
ه˘˘ي˘˘ف برد˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
حسضواو ،نوينعملا نويسضايرلا

تاحير˘سصت ي˘ف ةدا˘ق يا˘سشار˘ك
دوليم بعلم”” :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘مÓ˘عإا

ةينامثع˘لا ي˘ح˘ب ع˘قاو˘لا ي˘فد˘ه
يذ˘لا د˘ي˘حو˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ي
:فاسضأاو ،””ةيلودلا تاسسفانملا فلتخمل دادعإÓل نارهوب ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ ويسضاير هدسصقي
،ممهلا يوذ ةسضاير ريوطتب سصاخ بطق ىلإا ،اهل عبات هنأا امب ،ةيدلبلا تاطلسسلا هلوحت نأا ىنمتأا””

نيلطبلا ىلع يسسيئرلا فرسشملا ةداق ياسشارك دمحم ربتعيو ،””ادج ةئيسس ةلاح يف دجاوتي هنأاو اميسسل

فلتخم يف ةيلاديم12 نع لقي ل ام امهعم لان ثيح ،زÓحب يراوهلاو ةنجرق لامك نييملاعلا

4002 : يف بيردتلا ناديم ىلإا لوحت يذلا ينقتلا سسفن لاقو ،ةيبملارابلاو ةيملاعلا تاسسفانملا

،””نارهوب ممهلا يوذ ييسضاير مامأا حاتملا ديحولا يسضايرلا لكيهلا يفده دوليم بعلم ربتعي””
وأا نيلكيهم نييسضاير ءاوسس عيمجلل حوتفم هنأا امب هب لمعلا يف ةريبك ةبوعسص دجن اننكل”” :فاسضأاو
بعلملا اهمسضي يتلا تاعاقلا نم انل ةسصسصخم ةيسضاير ةعاق ىتح انحنم متي مل”” :متأاو ،””ةاوه
ةرداق نارهوب ممهلا يوذ ةسضاير نأاب ثدحتملا تاذ ربتعاو ،””نييسضايرلا نم ىرخأا تائف فÓخب

ةيدرفلا تايناكمإلا ىلإا رظنلاب ،يلودلا ىوتسسملا ىلع ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزملا قيقحت ىلع
ىلإا ةفاسضإلاب”” :Óئاق عباتو ،””ةيلولا ىوتسسم ىلع ةئفلا هذه نم نويسضايرلا اهب عتمتي يتلا ةلئاهلا
نب رارغ ىلع ،Óبقتسسم قلأاتلل مهحسشرأا نييسضايرلا نم ديدج ليج ىلع اسضيأا فرسشأا ،زÓحبو ةنجرق
ذنم هنم يكتسشن يذلا رمألا وهو ،ةيرورسضلا لمعلا لئاسسو مهل رفوتت نأا طرسشب نكل ،سشولكو ةديد
ديلو.ف.””نطولا تايلو فلتخم اذكو ،نارهو ىوتسسم ىلع ،تاونسس ةدع

أفده لأيدنوملا ىلإا لهأأتلا ددح/ديلا ةرك
هل اديدج

يرئازجلا بردملا
يف عرسشي يناويح نايفسس
 يتارامإلا بختنملا عم هلمع

بخت˘ن˘م˘لا برد˘م ي˘ناو˘ي˘ح نا˘ي˘ف˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ق
ة˘لا˘سصب ه˘ل لوألا بيرد˘ت˘لا د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘تارا˘˘مإلا
دÓبلا ىلإا هلوسصو دعب ،يبدب ةيسسنرفلا ةسسردملا

داحتلا ةرادإا سسلجم لبق نم هعم قافتلا بقع
بختنملا اهيف دوقي ،ماع ةدمل دقعلا ىلع يتارامإلا

تايفسصتو ،لاجرل˘ل02ـلا ةيويسسآلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف

يتلاو،3202 ديوسسلاو ادنلوبب لاجرلل ملاعلا ةلوطب
ةرتفلا لÓخ ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهفيسضتسست

نايفسس هجوو ،لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج13 ى˘˘لإا81 نم
هتقث ىلع يتارامإلا ديلا داحتا ىلإا ركسشلا يناويح
يف ةديدج ةمهم يف بختنملا ةدايقل هعم دقاعتلاو
ةلود يف دجاوتلاب ةريبك يتداعسس»:لاقو ،هتريسسم
انل قبسسو ينطولا اهبختنم سسأار ىلعو ،تارامإلا
رادم ىلع ةقراسشلا يدان عم ديلا يرود يف دجاوتلا

يف بختنملا ةدايق يف قفون نأا ىنمتأاو ،تاونسس4
نم يسسيئرلا فدهلا”” :فاسضأاو ،””تلوطبلاب زوفلا
رسصانعب بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإا و˘ه دا˘ح˘تلا ل˘ب˘ق
فد˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،””ةد˘˘يد˘˘ج ءا˘˘مد ثبو ةد˘˘يد˘˘ج
رمألاب سسي˘ل لا˘جر˘ل˘ل م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب ى˘لإا لو˘سصو˘لا
ةوق لكب ىعسست تابخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج نو˘ك ،ل˘ه˘سسلا

5 ط˘ق˘ف كا˘ن˘ه”” :لا˘قو ،فد˘ه˘لا سسف˘ن˘ل لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل

لوسصولا اهل قبسس تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م سسفا˘ن˘ت˘تو تلو˘ط˘ب
اننكلو ةيبملوألا باعلألاو ،ةديدع تارم لايدنوملل
عم ان˘ظو˘ظ˘ح د˘ي˘كأا˘ت ل˘جأا ن˘م ةو˘ق ل˘كب ى˘ع˘سسن˘سس
ةقراسشلا عم ةقباسسلا هتبرجت نأا حسضوأاو ،””رابكلا
قيقحت اهنم ،تازاجنإلا نم ددع قيقحت نع ترمثأا
ةيد˘نألا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ن˘ي˘تر˘م ة˘يز˘نور˘ب˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا
بقلو ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘كو تيو˘كلا ي˘ف ة˘يو˘ي˘سسآلا
.نيرحبلا يف ينيرحبلا يتارامإلا ربوسسلا

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

نإإ ةينابصسإإ ةيفحصص ريراقت تلاق
نع ثح˘ب˘لإ أإد˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن
ودلا˘نور ة˘فÓ˘خ˘ل د˘يد˘ج برد˘م
يلا˘ح˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ برد˘م نا˘مو˘ك

يف1-1 ةطانرغ عم لداعتلإ دعب
ر˘˘˘ه˘˘˘ظو.ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلإ يرود˘˘˘˘لإ
˘ما˘مأإ بحا˘صش ه˘جو˘ب ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

ىلع إرخأات˘م ل˘ظ ثي˘ح ة˘طا˘نر˘غ
نم لدا˘ع˘ت ى˘ت˘ح فد˘ه˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘م
ةياهن ي˘ف و˘خإرأإ ع˘فإد˘م˘لإ لÓ˘خ
دا˘م˘ت˘عإ تد˘ه˘صش ي˘ت˘لإ ةإرا˘ب˘م˘لإ
د˘ئا˘ق˘لإ ى˘ل˘ع نا˘مو˘˘ك برد˘˘م˘˘لإ

يف ةبرح سسأإرك هيكيب درإريج

.ةإرابملإ رمع نم ةقيقد51 رخآإ
ي˘˘˘ف تا˘˘˘حا˘˘˘صسم كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك

تإر˘˘ير˘˘م˘˘˘ت لا˘˘˘صسرإل فإر˘˘˘طألإ
لإوط نيبعل كل˘م˘نو ،ة˘ي˘صضر˘ع
.هيلع ا˘ند˘م˘ت˘عإ ا˘م إذ˘هو ة˘ما˘ق˘لإ

لداعتلإ يف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ل˘قألإ ى˘ل˘ع
ةطانرغ لظو.«نيتطقن دقف مغر
ـلإ زكرملإ يف راصصتنإ يأإ نود

سسم˘خ ن˘م طا˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث˘˘ب71

1كإر» بصسح˘˘˘بو .تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نإا˘ف »ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلإ
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ل برد˘˘م ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ي
دقاعتلإ وه برقألإ نكل ،مصسوملإ

ليوط اعورصشم لثمي بردم عم
مدع نأإ ىلإإ تراصشأإ امك ،دمألإ
لكصشب ناموك نأاصشب رإرق ذاختإ
إرو˘مأإ ه˘ب˘˘ب˘˘صس نو˘˘كي˘˘صس يرو˘˘ف

ن˘ي˘ح˘˘ل وأإ سسا˘˘صسألإ ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘م
.ل˘يد˘ب˘لإ ع˘م قا˘ف˘تل ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لإ

ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لإ ة˘م˘ئا˘˘ق تد˘˘ه˘˘صشو
ةديدع تآاجافم نامو˘ك ة˘فÓ˘خ˘ل
ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلإ ي˘˘مÓ˘˘عإلإ بصسح˘˘ب
درإر˘ي˘ج يدا˘˘ن˘˘لإ ن˘˘م بر˘˘ق˘˘م˘˘لإ

نإإ ور˘˘˘ي˘˘˘مور لا˘˘˘قو .ور˘˘˘ي˘˘˘˘مور
وكوك بيليف يدنلوهلإ بردملإ

اميف ،ةنولصشر˘ب بيرد˘ت˘ل ح˘صشر˘م
ةريبك ولريب ايردنأإ ظوظح ودبت

ةبصسنلاب لصضفملإ دعي ثيح إدج
امك.يدانلإ سسيئر اتروبل نإوخل
و˘ي˘نو˘ط˘نأإ ا˘صضيأإ ة˘م˘ئا˘ق˘لإ م˘˘صضت

نيتو زدنانريه يفاصشتو يتنوك
.اصسليب وليصسرامو غاه
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˘مو˘ي قر˘غ يذ˘لإ سصخ˘صشلإ ةرا˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع سسمأإ ر˘˘ث˘˘ع
لجيج نم ةيبرغلإ ةهجلإ ئطإوصشب يصضاملإ ةعمجلإ

ةقيقد ثحب ةيلمع دعب ةنإوعلإ ةيدلب ئطإوصش إديدحتو
روثعلإ نع نلعأإو. نيعوطتملإ إذكو نمألإ رصصانعل

ةنصس ميقرت «ويلك ونور » عون نم ةيحصضلإ ةرايصس نع

يذلإ ةيحصضلإ نأإ حجري يذلإ ناكملإ نع ديعب ريغ89
يصضاملإ ةعمجلإ موي هدصصق دق ةنتاب ةيلو نم ردحني
نم نيغلابلإ نيريغصصلإ هيلفط ةقفر ةحابصسلإ لجأإ نم

كلت ذنم رثأإ امهل رهظي مل ثيح تإونصس «4و3» رمعلإ
دحأإ ةثجب دحألإ موي رحبلإ جإومأإ فذقت نأإ لبق ةظحللإ

يف ةنإوعلاب ريغصصلإ دإو ئطاصشب هدلإو إذكو نيلفطلإ

تإونصس ةثÓثلإ ةبحاصص «ةءإرب » ةلفطلإ تلإزل نيح

حيجرت لظ يف رطصسألإ هذه ةباتك دح ىلإإ ةدوقفم

ميلألإ ثداح˘لإ إذ˘ه ي˘ف ىر˘خألإ ي˘ه ا˘ه˘قر˘غ ة˘ي˘صضر˘ف

ةيصضرف طاقصسإاب اياحصضلإ ةرايصس ىلع روثعلإ حمصسو.

نوينعم˘لإ نا˘ك ا˘م˘ل ر˘ح˘ب˘لإ ي˘ف ةر˘ي˘خألإ هذ˘ه طو˘ق˘صس

سشينروكلإ قيرط ىوتصسم ىلع اهنتم ىلع نولوجتي

تقو يف ةريثك فإرطأإ اهتحجر يتلإ ةيصضرفلإ يهو

نع ةرايصسلإ ىلع روث˘ع˘لإ د˘ع˘ب ثيد˘ح˘لإ أإد˘ب˘ي˘ل ق˘با˘صس

لبق نم اهتحصص نم ققحتلإ يرجي ىرخأإ تايصضرف

. ةصصتخملإ ةينمألإ حلاصصملإ
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ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف تح˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
،ةملاق ةيلو ن˘مأا˘ب تإرد˘خ˘م˘لإ

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع تا˘يرود ر˘ثإإ ى˘ل˘˘ع
ةنيدمب مغÓصشوب يح ىوتصسم
هبتصشملاب ةحاطإلإ يف ، ةملاق

،ةنصس13 رمعلإ نم غلابلإ هيف

طصسولاب ردخملإ ءإودلإ جيورتب
ذا˘˘˘خ˘˘˘تإ د˘˘˘ع˘˘˘بو ، ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لإ
ة˘مزÓ˘لإ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ
رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لإ م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ه˘˘˘نأا˘˘˘صشب

نم ةلوصسبك22 ىلع هتزوحب
غلبمو ردخملإ سساصسألإ وذ ءإود
نيأإ ، جيورتلإ تإدئاع نم يلام
ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘ف˘ل˘م هد˘صض نو˘ك

ةيعرصشلإ ريغ ةصسرا˘م˘م˘لإ ل˘ع˘ف
دإوم عيزوتو ةلدي˘صصلإ ة˘ن˘ه˘م˘ل

ةصسصسؤوم قيرط نع ةينلديصص
ح˘لا˘صصم˘لإ ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
˘ما˘مأإ ه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لإ
ةمكحم ىدل ةيئاصضقلإ تاهجلإ
رمأإ هقح يف ردصص نيأإ ، ةملاق
.عإديإإ
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ر˘ثإإ سسمأإ ة˘بو˘ج˘عأا˘ب تو˘م˘لإ ن˘م نÓ˘˘ف˘˘ط ى˘˘ج˘˘ن

0052 يحب ةينكصس ةقصش لخإد قيرح بوبصش
.ةدوع نب ىفطصصم نب ةديدجلإ ةنيدملاب نكصسم
تلخدت ةيندم˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘صصم نا˘ي˘ب بصسحو
ةيريدم تافاعصسإإ نإاف ءاثÓثلإ سسمأإ ةبانع ةيلول
ةثلاثلإ ةعاصسلإ دودح يف سسمأإ ةيندملإ ةيامحلإ

ةرا˘م˘ع˘ل ة˘ق˘صش ل˘خإد ق˘ير˘ح ل˘جأل ة˘ق˘ي˘˘قد51و

عإرذ ن˘كصسم0052ىمصسملإ ناكملاب ة˘ي˘ن˘كصس

نيتيحصض فلخ لاحربب بنعلإ دإو ةيدلبب سشيرلإ

ةبوعصص امهل تإونصس5و4 نيب امهرامعأإ حوإرتت

مت قيرحلإ نم ثعبنملإ ناخدلإ ببصسب سسفنتلإ يف

دإوب يحصصلإ عاطقلإ ى˘لإإ ا˘م˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘م˘ه˘فا˘ع˘صسإإ

راصشتنإلإ نم هعنمو قيرحلإ دامخإإ مت ثيح بنعلإ

حلاصصم نإاف نايبلإ تإذ بصسحو فرغلإ يقاب ىلإإ

نيتنحاصش ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل تر˘خ˘صس ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ

تإذ بصسحب نإوعأإ8و فاعصسإإ ةرايصسو ءافطإÓل

.نايبلإ

 ةمئاق دعت مل رحبلا يف ةبكرملا طوقضس ةيضضرف

 قراــغلإ شصــخسشلإ ةراــيسس ىــلع روــثعلإ
 لــجيجب ةــنإوعلاب هــينبإ ةــقفر

ةملاقب نجسسلإ ىلإإ باسش دوقت ردخم ءإود ةلوسسبك22

ةبانعب ةينكضس ةقضش يف بضش قيرح رثإا

ششيرلإ عإرذب اقانتخإإ توملإ نم نيلفط ةاجن

ةنولسشرب يدان يف ناموك ةفÓخل نيحسشرملإ ةمئاق يف تآاجافم

!Óخب رثكأإ ةبراغملإو ءاطع ةيبرعلإ بوعسشلإ لقأإ نيب نويرئإزجلإ
ةبراغملإ اميف ،ءاطع ةيبرعلإ بوعصشلإ لقأإ نييرئإزجلإ نأإ،1202 ةنصسل يملاعلإ ءاطعلإ رصشؤوم رهظأإ

ةيناطيربلإ ةيريخلإ لامعألإ ةصسصسؤوم نع ،إرخؤوم، رداصصلإ رصشؤوملل اقفوو.Óخب ملاعلإ بوعصش رثكأإ نم

ةريخألإ ةبترملإ برغملإ تلتحإ اميف ،ايملاع67ـلإو ،ايبرع6ـلإ ةبترملإ رئإزجلإ تلتحإ دقف ،«فاك»

ةبترملإ ايصسينودنإإ تلتحإ قايصسلإ تإذ يف.فينصصتلإ اهلمصش ةلود411 لصصأإ نم ايملاع901ـلإو ايبرع

نييصسينودنإإ01 لك نم8 نم رثكأإ كلانه ،ريرقتلل اًقفو96%. تغلب ةبصسنب ءاطعلإ رصشؤوم يف ىلوألإ

دعت ةاكزلإ نأإ ريرقتلإ فاصضأإو.طصسوتملإ قوف اهيف عربتلإ تلدعم دعت ثيح،0202 ماع لاملاب إوعربت
،ايصسينودنإإ يف عصسإو قاطن ىلع سسرامت يتلإ ةيمÓصسإلإ ةيريخلإ لامعألإ لاكصشأإ نم يديلقتلإ لكصشلإ

لكصشب ةعفترم ملاعلإ ىوتصسم ىلع ةاكزلإ تاعوفدم تناكو.نيجاتحملل اهتإدئاع عيزوت ةداعإإ متيو

ةحمل يملاعلإ ءاطعلإ رصشؤوم مدقيو.ريراقت بصسح ،انوروك ةحئاج ىلع لعف درك0202 ماع يف سصاخ
لوح ةلئصسأÓل تاباجإإ ميدقت يف لاجملإ حيتتل ،ءاطعلإ كولصس يف ةيملاعلإ تاهاجتلإ نع ةديرف
مهتاعمتجم حلاصصل ةيعامتجلإ ة˘ط˘صشنألإ ي˘ف سسا˘ن˘لإ ا˘ه˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘ي نأإ ح˘جر˘م˘لإ ن˘م ي˘ت˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ

ةلئصسأإ3 ىلع مئاقلإ ءاطعلإ كولصسل بنإوج ةثÓث يف فينصصتلإ رظنيو.يملاعلإ ءاطعلإ ومن ةرصصانملو
كتقوب تعوطت له ؟ةيريخ ةيعمجل لاملاب تعربت له ؟ةدعاصسملل ةجاحب اًبيرغ اًصصخصش تدعاصس له

.يملاعلإ ءاطعلإ رصشؤوم يف لودلإ ةمئاق نمصض ةيبرع لود01 يلامجإإ فينصصتلإ لمصش؟ ةمظنمل

تإرامإلإ اهيلت%،54 غلب تاجرد عومجمب اًيبرع ىلوألإو ًايملاع21ـلإ ةبترملإ يف نيرحبلإ تءاجو

مث ،اًيملاع93ـلإو اًيبرع ةثلاثلإ ةبترملإ لتحإ دقف قإرعلإ امأإ.اًيملاع31 ـلإو اًيبرع ةيناثلإ ةبترملإ يف

ةريقفلإ لودلإ نم ديدعلإ ايملاع تمدقت دقف ءإربخ دافأإ ام بصسحبو.اًيملاع94 ـلإ ةبترملإ يف ةيدوعصسلإ
ايريجين تءاجو ،اينيكب ةعوبتم ىلوألإ ةبترملإ ايصسينودنإإ تلتحإ ثيحب ،رصشؤوملإ يف ةينغلإ لودلإ ىلع
برغملإ ءاج دقف Óخب رثكألإ لودلإ سصخي اميف امأإ.رامنايم بيصصن نم ةعبإرلإ ةبترملإ تناك اميف ،ةثلاث

يف اكيجلبو،111 ايلاطيإإو،011 ةبترملإ يف ةيبونجلإ ايروك نم لكب اعوبتم،901 ةبترملإ يف

 .ةريخألإ ةبترملإ يف نيصصلإو،311 ةبترملإ يف لاغتربلإو،211 زكرملإ

ةملاقب نيزختلل عدوتسسم قيرح يف قانتخاب ةأإرمإ ةباسصإإ
نم نوكتم فيظنتلإ دإوم نيزختل عدوتصسم قيرح يف قانتخاب ،ةنصس95 رمعلإ نم غلبت ةأإرمإ تبيصصأإ

ىلإإ اهليوحت لبق ناكملإ نيع يف اهفاعصسإإ مت ةيحصضلإ20 ىلفدلإ نيع يحب ،قبإوط ةثÓث
بلع فÓتإ يف تلثمتف ةيداملإ رئاصسخلإ امأإ ،يبقع ميكحلإ ىفصشتصسمب تلاجعتصسلإ ةحلصصم
ةيامح يف ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ هيف حجن يذلإ تقولإ يف ،ةيبصشخ حإولأإو يئابرهك داتع ،نوترك
YõGdójø.∫. لزنملإ يقاب

°33سسارهأا قوضس

  يضسردملا لوخدلا عم ذيمÓتلل سسرادملا مامأا عابي

ةيحÓسصلإ يهتنم ريسصع ةبلع0006 زجحي فيطسس نمأإ
ةحلصصملل ةعباتلإ ريهطتلإو ةفاظنلإ ةعومجم دإرفأاب ةلثمم فيطصس ةيلو نمأإ حلاصصم تنكمت

يهتنم بلعملإ ريصصعلإ بورصشم نم ةدحو0006 ــلإ ةبإرق زجح نم يمومعلإ نمأÓل ةيئلولإ
دورو رثإإ تءاج ةيلمعلإ. يصسردملإ لوخدلإو انمإزت إذهو لافطألإ ةئف طصسو عيبلل هجوملإ ةيحÓصصلإ

قيوصستب رئاصصعلإو ةيزاغلإ تابورصشملإ عيب يف سصتخي ،ةلمجلل لحم بحاصص مايقب ديفت تامولعم
ةطرصشلإ دإرفأإ لخدت حمصس ثيح ،ةيحÓصصلإ يهتنم مجحلإ ريغصص بلعم ريصصع لكصش ىلع بورصشم
يتلإ رئاصصعلإ كلت نم ةربتعم ةيمك زجح عم ،تامولعملإ كلت ةحصص ديكأات نم ةيباقر ةيلمع لÓخ
روفلإ ىلع مت ثيح عيزوتلإو قيوصستلل اهدإدعإإ ددصصب اهبحاصص ناك ةيحÓصصلإ ةيهتنم اهنأاب تبث

لصسرأإ ،فلاخملإ دصض يئإزج فلم دإدعإإ عم ،فيطصسب ينقتلإ مدرلإ ةصسصسؤومب اهفÓتإإو اهزجح
GCjªø.Q.هيف تبلإ لجأإ نم ةصصتخملإ ةيئاصضقلإ تاهجلل

 تاباغلا قئارح اياحضض عم انماضضت

ooderoO0001 ناحنمت أإرقإ و
 نيبوكنملإ ذيمÓتلل ةيسسردم مزإول ةعومجم

عم ةكإرصشلابوooderoO ،طرافلإ توأإ رهصش قئإرح اياحصض هاجت ةينماصضتلإ تايلمعلإ يف ةلصصإوم

لافطألإ ةدئافل ةيصسردم تإودأإ ةعومجم0001 ـب عربتت ،«أإرقإ» ةيمألإ وحمل ةيرئإزجلإ ةيعمجلإ
ىلع يصضاملإ دحألإ موي تمظن ةيلافتحإ لÓخ. تاباغلإ قئإرح نم ةررصضتملإ تاهجلإ يف نيبوكنملإ

نÓعإلإ مت ،ةديلبلإ ةيلوب دامح يديصس يف (فيفع) ةأإرملإ جامدإإو ميلعتو ةيمألإ وحم زكرم ىوتصسم
ةيرورصض تإودأإ ىلع يوتحت يتلإ تاعومجملإ عيزوتل ةينماصضتلإ ةيلمعلإ هذه قÓطنإ نع يمصسرلإ
تايدلب ةدع سصخت ةينماصضتلإ ةيلمعلإ هذه .ةنكمملإ فورظلإ نصسحأإ يف ةديدج ةيصسإرد ةنصس ةيإدبل
،ةديلبلإ ،وزو يزيت :سصوصصخلإ هجو ىلعو تاباغلإ قئإرحب ةرثأاتم تايلو ىوتصسم ىلع ةدجإوتم
،ةنطإوم ةصسصسؤوم اهتفصصبو ،ةيلمعلإ هذه لÓخ نم .ةيدملإو سسإدرموب ،ةريوبلإ ،ىلفدلإ نيع ،لجيج

.ةفرعملإو ملعلإ قيرط يف يصضملل مهعيجصشتو نيبوكنملإ لافطأÓل نوعلإ ميدقتبoodroO مزتلت

ةيفلخ ىلع هنإإ «زميات كرويوين» ةفيحصص تلاق
ايلإرتصسأإ نيب (سسوكوأإ) ةديدجلإ ةينمألإ ةكإرصشلإ

سسيراب ثح˘ب˘ت ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو  ةد˘ح˘ت˘م˘لإ تا˘يلو˘لإو
لامصش فلحل «ةيركصسعلإ ةدايقلإ نم باحصسنلإ»
نأإ ةيكيرمألإ ةفيحصصلإ تركذو.»وتانلإ» يصسلطألإ
را˘ت˘خإ ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘˘م˘˘يإإ ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لإ سسي˘˘ئر˘˘لإ
تايلولإ نيب ةيرصسلإ تإوطخلإ ىلع إدر ديعصصتلإ
يتلإ تاصصإوغلإ عيبل ةدحتملإ ةكلمملإو ةدحتملإ
اهرودب يتلإ ،ا˘ي˘لإر˘ت˘صسأل يوو˘ن˘لإ دو˘قو˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت
ىع˘صست تنا˘ك ة˘يدا˘ي˘ت˘عإ تا˘صصإو˘غ ة˘ق˘ف˘صص تغ˘لأإ

ةوطخلإ هذه نأإو اصصوصصخ ،اصسنرف نم اهدإريتصسل

تا˘با˘خ˘ت˘نلإ ن˘م ط˘ق˘ف ر˘ه˘صشأإ ة˘ت˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق تءا˘˘ج
راكفألإ ىدحإإ نأإ ىلإإ تراصشأإو.ةيصسنرفلإ ةيصسائرلإ
ةدايقلإ لكيه نم اصسنرف باحصسنإ يه رودت يتلإ
تداع يتلإو ،«وتانلإ» فلحل ةلماكتملإ ةيركصسعلإ

،اماع34 مإد بايغ دعب9002 ماع هيلإإ مامصضنÓل
يف نوركام تاحيرصصت نم مغرلإ ىلع هنأإ ةربتعم

نإاف ،«ايريرصس تيم» وتانلإ نإإ هلوقب9102 ماعلإ
ةوطخ نوكتصس فلحلإ نم اصسنرف باحصسنإ ةركف
نلو ةناهإلاب رعصشت اصسنرف» نأإ تأإرو.»ةيلاكيدإر»
ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘مأإ ة˘ع˘ف˘صص هإر˘ت ا˘م ة˘لو˘ه˘صسب ى˘صسن˘˘ت
.»هجولإ

 :زميات كرويوين

«وتانلإ نم باحسسنإلإ ةيناكمإإ ثحبت اسسنرف»
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