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نم رثكأا حتف وحن
فيظوتل ابشصنم03
نيشصتخملا ءابطألا

 حــــلاشصم ةدــــعب
ةدــــــــيدجلا اــهنم

شسلجم عامتجا شسأاري نوبت
 ريبادت مييقتل ءارزولا
انوروك راششتنا نم دحلا

هلامعأا لودج ردصصتي يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع ةقداصصملا

âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www
2 صص علاط

انوروك سوريف راشتنا يدافتل ةموكحلا اهتعضو يتلا تاءارجإلا دعب

عـــم نويرئازجلا ششيعي اذـــكه

يحصلا رجحلا

هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا قوصس لثمم
:ةبانعب ضشولعوب ةعمجوب

راعشسأا فيقشست““
قرششلا لوقح اطاطب
““غلكلل جد03و52 ـب

ةبانعب ةعبتملا تاءارجإلا لصضفب
 انوروك ضسوريفل يدصصتلل

ديششي لقنلا ريزو
ةرادإا تادوهجمب
طاطيب حبار راطم
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6 صص علاط

ةعاشس رخآا
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ابيرق تاب انوروك ضسوريف نم جلعلل حاقل جاتنإا

ةيملاع رباخمو ىمظع لود
 ةـــعاشسلا دـــشض قاـــبشس يف

  ةــــــيرششبلا ذاــــــقنإل

طاقن تصصصصخ ةبانعب ةراجتلا ةيريدم
ةبراصضملا نم دحلل ةصصخرم

مامأا ةيرششب ريباوط
لبق ام ةمحرلا قوشس
لـــجأا نم ءاـــنيملا

«دـــيمشس ةراـــكشش»

انوروك سوريف ببسب

 حــجري يششـــطز
دــــيدمت راــــيخ

يورــكلا مــشسوملا
21 صص علاط

01 صص علاط

ءارقلل صاخ نقعإ
ءا˘بو بب˘صسب دل˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا عا˘˘صضوأل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
تاءارجإا ذاختإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ىل˘ع ضضر˘ف يذ˘لاو ا˘نورو˘ك
عم ايصشامتو ةعاصس رخآا ةديرج ةرادإا نإاف ةيئانثتصسا

ردصصتصس اهنإاف ةصضحم ةينقت بابصسألو فورظلا هذه
.ةحفصص42 ضضوع ةحفصص61 ـب دغلا نم ءادتبا
اهتعيبط ىلإا رومألا هللا داعأاو مهفتلا ىلع مكركصشن

.هللا ءاصش نإا ابيرق
-ريرحتلا-

11 صص علاط

5 صص علاط

ت
يوصص

 :ر
باع

ةدرو د



¯S°∏«º.±

ة˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بصسحو
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘صضو لو˘ح لوأ’أ ،ن˘ي˘صضر˘˘ع
،ةيلودلأ ةيلورتبلأ قوصسلأ قافآأو
ل˘م˘ع˘لأ ة˘ط˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘نا˘ث˘لأو
عم˘ت˘صسي˘صس ا˘م˘ك .ةرأدإ’أ ة˘ن˘م˘قر˘ل
لوح سضرع ىلإأ ءأرزولأ سسلجم
يف انوروك سسوريف ءابو روطت
ةذختملأ ريبأدتلأ م˘ي˘ي˘ق˘تو ،دÓ˘ب˘لأ
ف˘˘ي˘˘صضي هرا˘˘صشت˘˘نأ ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
دقع عامتج’أ أذه قبصسو .نايبلأ
دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لوأ’أ ر˘يزو˘لأ

ريصضحتلل كرتصشم يرأزو سسلجم
نلعأأ و . يليمكتلأ هيلاملأ نوناقل
ةيلام نوناق عصضو لوأ’أ ريزولأ
يصسأدصسلأ ةياهن عم ناث يليمكت
،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘صسلأ ن˘˘˘˘م لوأ’أ

ةيلاملأ تÓيدع˘ت˘ل˘ل سصصصخ˘ي˘صس

 .ةبولطملأ

موي ةموكحلل نايب يف ءاجو
اهعامتجأ جوت يصضاملأ ءاعبرأ’أ
نÓعإ’أ م˘ت˘ي˘صس» ه˘نأأ ي˘عو˘ب˘صسأ’أ
نع لوأ’أ يصسأدصسلأ ةياهن لبق
،يٍناث يليمكت ةيلام نوناق دأدعإأ
ميكحتلأ تايلمع˘ل˘ل سصّ̆صصخ˘ي˘صس
ةراصشإ’أ عم ،ةيلامـلأ تÓيدعتلأو
ة˘ي˘˘لا˘˘مـلأ نو˘˘نا˘˘ق نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘خأأ
اصضيأأ هنأاصش نم يناثلأ يليمكتلأ
عور˘˘صشم بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ح˘˘م˘˘˘صسي نأأ

،1202 ة˘ن˘صسل ة˘ي˘˘لا˘˘مـلأ نو˘˘نا˘˘ق
ر˘ي˘بأد˘˘تـلأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب
ذيف˘ن˘ت˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘مـلأ ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لأ
ةلصصفملأ ةيعا˘ط˘ق˘لأ تا˘صسا˘ي˘صسلأ
ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ف
عامتج’أ نأأ حصضوأأو .»ةموكحلأ
ةي˘لا˘مـلأ ر˘يزو ه˘مد˘ق سضر˘ع ى˘لإأ

يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ عور˘صشمـلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

(لوأ’أ) يليمكتلأ ةيلامـلأ نوناقل

ي˘تأا˘ي» فا˘صضأأو0202. ةنصسل

يليمكتلأ ةيلامـلأ نوناق عورصشم

نم أًددع حيحصصتل0202 ةنصسل

ي˘ل˘صصأ’أ ة˘ي˘لا˘مـلأ نو˘نا˘ق ما˘كحأأ

سضعب حي˘صضو˘تو0202 ة˘ن˘صسل

رامث˘ت˘صس’أ ر˘طؤو˘ت ي˘ت˘لأ ما˘كحأ’أ

نإا˘˘ف ،دّد˘˘صصلأ أذ˘˘ه˘˘بو .ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘مـلأ

اهنع رّبعمـلأ ليدعتلأ تاحرتقم

تاعاطق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

يتـلأ ةنورمـلأ ءافصضإأ ىلإأ يمرتو

نو˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘مـلأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي

كئ˘لوأأ ا˘م˘ي˘صس’ نو˘يدا˘صصت˘˘ق’أو

ع˘˘يرا˘˘˘صشم نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ

لاجم يف سصخأ’ابو ،ةيرامثتصسأ

ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صصلأ تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘مـلأ

لق˘نو .«ة˘ئ˘صشا˘ن˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأو

لÓخ هنأأ هديكأات دأرج نع نايبلأ
سّصصصخ كرتصشم يرأزو سسلجم
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘مـلأ نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘صشمـل
˘ما˘ي˘ق˘لأ م˘ت د˘ق نا˘ك ،ي˘ل˘ي˘م˘˘كت˘˘لأ
تاه˘ي˘جو˘ت ع˘م سصن˘لأ ة˘ق˘با˘ط˘م˘ب
ا˘م˘ي˘صس’ و ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘˘ئر
ة˘ه˘جو˘مـلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ءأوصس يئابجلأ طغصضلأ فيفختل

وأأ نييداصصتق’أ نيلماعتمـلأ ىلع
مكحبو هنأأ حصضوأأو .رصسأ’أ ىلع
نإاف ،ةجردمـلأ تÓيدعتلأ ةعيبط
ةدأرإأ نع ربعي جهتنمـلأ ىعصسمـلأ
ةديدج ةقيرط عصضو يف ةلودلأ
ة˘˘˘م˘˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘ل تقو عر˘˘˘˘صسأأ ي˘˘˘˘ف
ةيفافصشلأ ىلع مو˘ق˘ت را˘م˘ث˘ت˘صس’أ

نم يتلأو ةعا˘ج˘ن˘لأو ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لأو
درأومـلاب دÓبلأ يرثت نأأ اهنأاصش
اهتا˘م˘ها˘صسم˘بو ا˘ه˘ن˘ع ةد˘لو˘ت˘مـلأ
.ةيجولونكتلأ
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طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘صش سسمأأ تل˘جأأ

نيير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ

سسنو˘تو ا˘ي˘كر˘ت ي˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

تصصصصخو.أر˘صسيو˘صسو ا˘ي˘˘صسورو

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ طو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘صش

ءÓ˘جإ’ تأر˘ئا˘ط4 ةير˘ئأز˘ج˘لأ

نيترئاطو ايكرت نم نييرئأزجلأ

،سسنو˘ت ن˘م ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ءÓ˘جإ’

ةد˘˘حأو ةر˘˘ئا˘˘ط ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب

و وكصسوم نم نييرئأزجلأ ءÓجإ’

نيذلأ نورفاصسملأ عصضخيو.انييف

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ما˘يأأ ذ˘ن˘م م˘هؤوÓ˘جإأ م˘ت˘ي

ة˘ي˘مو˘م˘ع قدا˘ن˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘صصلأ

ي˘ف ا˘مو˘ي41 ةد˘م˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خو

دحلل ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ تأراطإأ

سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘˘نأ ن˘˘˘˘˘˘˘م

و ةحايصسلأ ةرأزو تنلعأأو.انوروك

ل˘م˘ع˘لأ و ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘˘صصلأ

ن˘م د˘يزأأ ع˘صضو ن˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ

مت نمم يرئأزج نطأوم0003
رجحلأ تحت جراخلأ نم مهؤوÓجإأ
كلذو يزأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’أ ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ
ةيحصصلأ حلاصصملأ عم قيصسنتلاب
فورظلأ لك ريفوت عم ةصصتخملأ
ي˘˘ب˘˘ط م˘˘قا˘˘طو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’أ

و ،اموي41 ةليط مهب لفكتلل
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’أ ل˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صست
نايب يف ةرأزولأ تلاقو.ةمزÓلأ
ةيمصسرلأ اهت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع ه˘تر˘صشن

لك تعصضو اهنأأ كوبصسيف ىلع
ة˘يدا˘م˘لأ و ة˘ير˘˘صشب˘˘لأ تا˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ،عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لأ
و ،اي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘لأ ي˘ف ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لأ ما˘˘ه˘˘صسإ’أ
تاعاطقلأ ددع˘ت˘م˘لأ ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

د˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك

91DIVOC،ع˘صضو˘˘ب كلذو
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلأ فر˘˘˘˘˘صصت تح˘˘˘˘˘ت
قفأرملأ نم ةعومجم ةيمومعلأ

ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صسلأ
تامامح و ةحايصس ةقدنف عمجمل
،رد˘صصم˘لأ تأذ بصسحو.ة˘ي˘ند˘ع˘م
ىلع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ع˘يزو˘ت م˘ت د˘ق˘ف

يرئأزج0021 ،ي˘تآ’أ و˘ح˘˘ن˘˘لأ
قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘صسنر˘˘ف ن˘˘م د˘˘˘ئا˘˘˘ع

002،رئأز˘ج˘لأ ةد˘لأرز ،نأر˘فأزا˘م
و سسنوت نم مهليحرت مت نطأوم

ي˘ف ا˘صسنر˘ف ن˘م ا˘ن˘طأو˘˘م071
˘ما˘م˘حو ة˘با˘ن˘ع هز˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ قد˘˘ن˘˘ف
نور˘فا˘صسم˘لأو. ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘لÓ˘˘صشلأ
ةيبر˘ع˘لأ تأرا˘مإ’أ ن˘م ن˘يد˘فأو˘لأ
سسيأر˘˘لأ قد˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ب ،ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘م مدا˘ق ن˘طأو˘م002،رئأزجلأ
ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لأ قد˘ن˘ف˘˘ب ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسر˘˘م

نيدئاع ا˘ير˘ئأز˘ج072،ناصسملت
غابد مامح بكرم يف سسنوت نم
ة˘ع˘فد لوأأ ،ة˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلأ

061 ا˘ه˘ي˘ف سسمأأ ة˘ل˘˘ي˘˘ل تل˘˘صصو

نم نيمداق أرفاصسم046.اصصخصش
يف ،ةيصسنرف˘لأ ا˘ي˘ل˘ي˘صسر˘م ة˘ن˘يد˘م

تايصسلد˘نأ’أ ي˘حا˘ي˘صسلأ بكر˘م˘لأ

أو˘نا˘ك أر˘˘فا˘˘صسم245.نأرهو
لك يف ةيبنجأأ تأراطمب نيقلاع

(051) «ي˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لأ نر˘˘˘ق˘˘˘لأ ن˘˘˘م

قدنف (272) «سسيراتم بكرم«و

اهرودب.ةزاب˘ي˘ت˘ب (021) «ج˘ل˘ب˘لأ»
كرامجلل ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ

تأدنصس ةيحÓصص لاجآأ ديدمت نع
تملعأأو.ةيئانثتصسأ ةفصصب روبعلأ
لك ،كرامجلل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
تا˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ةيرئأزجلأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأو ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لأ
،نيرفاصسملأ لك أذ˘كو ر˘ج˘ه˘م˘لا˘ب
د˘ن˘صس تأءأر˘جإأ أو˘ب˘ت˘˘ت˘˘كأ ن˘˘يذ˘˘لأ
ىدل اهحلاصصم فلتخمب روبعلأ
بأر˘ت˘لأ م˘ه˘تردا˘غ˘م وأأ م˘ه˘˘لو˘˘خد
ديدمت ةيناكمإأ ررقت هنأأ ،ينطولأ
روبع˘لأ تأد˘ن˘صس ة˘ي˘حÓ˘صص لا˘جآأ
يصشفتل أرظن ،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسأ ة˘ف˘صصب
لود فلتخم ربع انوروك سسوريف
.ملاعلأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2
ةعاسسلا ثدح0495ددعلا0202 سسرام22  دحألا

www.akhersaa-dz.com

هلامعأإ لودج ردسصتت يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق ىلع ةقداسصملإ

انوروك راششتنا نم دحلا ريبادت مييقتل ءارزولا صسلجم عامتجا صسأاري نوبت

مهراظتنإ يف قدانفلاب يمإزلإلإ رجحلإ

لود عبرأا نم نيقلاعلا تائم يلجت ةيرئازجلا ةيوجلا
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ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأأ
ةيدعملأ سضأرمأÓل ةيرئأزجلأ
ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإأ ،رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ

ي˘˘ه ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لأ نأأ ،حا˘˘˘ب˘˘˘صصم
د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ ع˘˘جا˘˘ن˘˘لأ حÓ˘˘˘صسلأ»
رئأزج˘ل˘ل نآ’أ ى˘ت˘ح ر˘فو˘ت˘م˘لأ

ةهجأومل«ملاعلأ ءاح˘نأأ ة˘ي˘ق˘بو

.91 ديفوك سسوريف

رو˘˘صسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لأ ح˘˘˘صضوأأو
ي˘˘˘˘ف سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صصم
ةصسصسؤوملاب ةيدعملأ سضأرمأ’أ
ةصصصصخت˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’أ
مل هنأأ راطقلاب يصسيلف يداهلأ
’إأ فورظلأ هذه لثم يف قبي
ا˘˘ه˘˘ف˘˘صصو ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ
ل˘ه˘صسلأ د˘ي˘˘حو˘˘لأ حÓ˘˘صسلا˘˘ب»
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جأو˘م˘ل ع˘جا˘ن˘˘لأو

ع˘صسأو ح˘ب˘صصأأ يذ˘لأ ا˘نورو˘˘ك
نكمتي ملو ملاعلاب راصشتن’أ
جÓع نع فصشكلأ نم ءاملعلأ
ريبخلأ اعدو.نآ’أ دحل حاقل وأأ
ل˘م˘ع˘لأ ى˘لإأ دد˘صصلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
اهب تصصوأأ يتلأ تأءأرجإ’اب
نا˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ ةرأزو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘˘لأ حÓ˘˘˘صصإأو
نيديلأ لصسغ يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو
تأرم ةدع نوباصصلأو ءاملاب
ةيناث نيرصشع ةدملو مويلأ يف
لو˘ل˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب وأأ ل˘˘قأ’أ ى˘˘ل˘˘ع

. يلوحكلأ

سصخ˘˘˘˘صشلأ ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لو
ريب˘خ˘لأ تأذ دد˘صش ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ةفاصسملأ مأرتحأ ةرورصض ىلع
سصاخصشأ’أ نيب لصصفت يتلأ
لزنملأ نم جورخلأ ةلاح يف
تا˘˘جا˘˘ح˘˘لأ سضع˘˘˘ب ءا˘˘˘صضق˘˘˘ل

ةيويحلأ تاعاطقلاب لمعلابو
ع˘م ل˘قأ’أ ى˘ل˘ع د˘حأو ر˘ت˘˘م˘˘ب
يرا˘صضح كو˘ل˘صسب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

أذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جأو˘˘˘م˘˘˘ل لوؤو˘˘˘صسمو
م˘لا˘ع˘لأ دد˘ه˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ

.عمجأأ

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ى˘ل˘ع د˘كأأ ا˘˘م˘˘ك
يفو ةفاظنلأ بنأوجل مراصصلأ

ى˘لإأ ا˘ي˘عأد ت’ا˘ح˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تاحا˘صسم˘لأ ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ل˘صسغ
أذكو يديأ’اب اهصسمل متي يتلأ

م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ءا˘ي˘صشأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
رأرغ ىلع ايموي اه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ
تا˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأو ف˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لأ
بو˘صسا˘ح˘˘لأو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ

.بأوبأ’أ سضبقمو

وأأ لا˘˘˘ع˘˘˘صسلأ ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو
رو˘˘صسفور˘˘ب˘˘لأ ثح سسط˘˘˘ع˘˘˘لأ

ي˘ف كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘˘ب حا˘˘ب˘˘صصم

ةرم لمع˘ت˘صسي ي˘قرو ل˘يد˘ن˘م
’ ناكم يف هيمر متيو ةدحأو
يفو هلامع˘ت˘صسأ ةدا˘عإأ ن˘كم˘ي

موقي ليدنملأ أذه بايغ ةلاح
لاعصسلأو سسطع˘لا˘ب سصخ˘صشلأ
ىدعلأ لقن يدافتل هقفرم يف

.سسوريفلل هلمح ةلاح يف

نأأ ر˘˘˘خآأ بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م د˘˘˘كأأو
لكصشب مهاصسي دوهجلأ رفاظت
لا˘ق˘ت˘نأ ن˘م د˘ح˘لأ ي˘ف ع˘˘صسأو
لÓ˘خ ن˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ط˘˘خ
ام ت’اصصت’أ نم سضيفختلأ
يدا˘˘ف˘˘تو سصا˘˘خ˘˘صشأ’أ ن˘˘˘ي˘˘˘ب
تÓبقلأو يديأ’ا˘ب ح˘فا˘صصت˘لأ

ةحصصلأ يمدختصسم ةيامح عم
بي˘صصأأ أذإأ ه˘نأ’ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

’ ه˘نا˘ف د˘يد˘صش ءا˘ن˘ع˘˘ب ء’ؤو˘˘ه
لف˘كت˘لأ ة˘ل˘صصأو˘م ع˘ي˘ط˘ت˘صسي
.نينطأوملاب

:دكؤوي ةيدعملإ سضإرمأÓل ةيرئإزجلإ ةيعمجلإ سسيئر

«91ديفوك» ةهجاومل نييرئازجلل يقبتملا ديحولا حلشسلا ةياقولا»

عورسشملإ ىلع ةقداسصملإ هلامعأإ لودج ردسصتي ءإرزولإ سسلجمل اعامتجإ ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ سسيئر دحألإ مويلإ سسأإري
 .ةيراجلإ ةنسسلل يليمكتلإ ةيلاملإ نوناقل يديهمتلإ

هب ايموي ماعلإ يأإرلإ غÓبإإ اهتمهم

 «انوروك» دشصر ةنجل ليكششت
هراششتنا روطت ةعباتمل

ةعباتمو دصصرل ةينطو ةنجل ليكصشت نع لاصصت’أ ةرأزو سسمأأ تنلعأأ

ىلإأ ةعصسوم رئأزجلأ يف (91-ديفوك) انوروك سسوريف راصشتنأ روطت

ةين’ديصصلأ ةعانصصلأو ناكصسلأ و ةحصصلاك تاعاطق ةدع يلثمم
يف ءأربخ اصضيأأ م˘صضت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ هذ˘ه ل˘م˘ع˘تو.ا˘هر˘ي˘غو مÓ˘عإ’أو
ىلع ةيدعملأ سضأرمأ’أ لاجم يف اميصس’ نييئاصصخأأ رابكو ةحصصلأ
نع ماعلأ يأأرلأ عÓطإ’ ةيعوبصسأأو ةيموي ةيفحصص تأودن طيصشنت
نع Óصضف ىودعلاب ةقلعتملأ تايئاصصحإ’أو دÓبلأ يف نهأرلأ عصضولأ
ريكذتلل. ءابولأ أذهل يدصصتلل اهذاختأ متي يتلأ تاطايتح’أو تأءأرجإ’أ
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر رأرقل اقيبطت ةنجللأ هذه ءاصشنإأ مت دقف
ةرأزوب ةيلاحلأ ةعباتملأو ةظقيلأ ةنجل ميعدت هلÓخ نم اعد يذلأ ،نوبت
ةعباتمل ةيملع ةنجل«ب تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ
بأرتلأ ربع نييئاصصخأ’أ ءابطأ’أ رابك نم لكصشت انوروك سسوريف
،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو فأرصشإأ تحت ينطولأ

كلذب ماعلأ يأأرلأ غÓبإأو ءابولأ راصشتنأ روطت ةعباتم اهتمهم نوكتو
يليمكت عامتجأ لÓخ ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر ذ˘خ˘تأو.»ما˘ظ˘ت˘نا˘بو ا˘ي˘مو˘ي

ةلمج ،يراجلأ سسرام71 موي هتصسائرب تدقعنأ يتلأ لمعلأ ةصسلجل

نم دحلأو (91- ديفوك) انوروك سسوريف ةهجأومل تأرأرقلأ نم

ةدحأولأ ةعاصسلأ ىلع مويلأ نم ءأدتبأ اهقيبطت متيصس يتلأ هراصشتنأو
وأأ اهعفر ةيناكمإأ ىلإأ أريصشم ،مداقلأ ليرفأأ عبأرلأ ةياغ ىلإأ احابصص
لئاصسو عيمج فقو ددصصلأ أذه يف ررقو.ةرورصضلأ تصضتقأ أذإأ اهديدمت
تاي’ولأ نيبو ندملأ لخأد ةصصا˘خ˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ي˘عا˘م˘ج˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ

نم%05 ح˘ير˘صست» ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،«تأرا˘ط˘ق˘لأ ة˘˘كر˘˘ح كلذ˘˘كو

ةيرورصضلأ ةيويحلأ حلاصصملأ يمدختصسمب طقف ظافتح’أو نيفظوملأ
لافطأأ نهل يتأوللأ تÓماعلأ ءاصسنلأ حيرصستو ،مهبتأورب ظافتح’أ عم
نيتلاحلأ اتلك يف حيرصستلاب ةينعملأ تائفلأ ديدحت متيصس اميف.راغصص
سسي˘ئر رر˘ق ا˘م˘ك.«لوأ’أ ر˘يزو˘لأ ن˘ع رد˘صصي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘˘صسر˘˘م ي˘˘ف
ةتقؤوم ةفصصب ىربكلأ ندملأ يف معاطملأو يهاقملأ قلغ ةيروهمجلأ

ةيئأذغلأ دأوملأ عيمج ريفوتب ةردنلأ ةبراحمل قوصسلأ طبصض«ـب رمأأو
ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو هفيلكت نع Óصضف ،«ةيرورصضلأ

ةيمنتلأو ةحÓفلأو ةراجتلأ يترأزو عم قيصسنتلاب ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
امب مهدصض ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذاختأو نيبراصضملأ بقعت«ـب ةيفيرلأ
لئاصسو يف مهب ريهصشتلأو ،مهر˘جا˘ت˘مو م˘ه˘تا˘عدو˘ت˘صسم ع˘ي˘م˘صشت ا˘ه˘ي˘ف
ةيلاملأ ةرأزو ةيروهمجلأ سسيئر فلكو.»ةلأدعلل مهميدقتو مÓعإ’أ
عيرصست عم ،ةدروتصسملأ ةي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ة˘كر˘م˘ج تأءأر˘جإأ ل˘ي˘ه˘صست˘ب
يتلأ ةيئانثتصس’أ ةلاحلأ عم ايصشامت اهب ةطبترملأ ةيفرصصملأ تأءأرجإ’أ
ىلع عامتج’أ أذه لÓخ ةيروهمجلأ سسيئر دكأأو.«دÓبلأ اهصشيعت
اميصس ’ ،أدرف أدرف عيمجلأ اهب ىلحتي نأأ بجي يتلأ ةيلوؤوصسملأ حور»
سشيجلأ تاناكمإاب ةناعتصس’أ نكمي» هنأأ أزربم .«مÓعإ’أ لئاصسو يف
تاقاطو ةينأديم تايفصشتصسمب ةدعاصسملأ ىلع رداقلأ يبعصشلأ ينطولأ
تأرايصسو ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صش كل˘صسو ن˘ي˘ي˘صصا˘صصت˘خأو ءا˘ب˘طأأ ن˘م ة˘ير˘صشب
.«فاعصسإ’أ
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دعب نع مهريتإوف ديدسست مهناكمإاب

نينطاوملل امقر صصشصخت «زاغلنوشس»
ةينقتلا باطعألا نع غلبإلل

«زاغلنوصس» زاغلأ و ءابرهكلأ عيزوتل ةيرئأزجلأ ةكرصشلأ تنلعأأ
يصشفت نم ةياقولأ راطإأ يف نئابزلأ ةدئافل ةصصاخ ريبأدت نع
و ةينقتلأ لاطعأ’أ نع غÓبإ’أ يف ةلثمتملأ و انوروك سسوريف
ة˘كر˘صشل˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأأ ا˘م بصسح ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘ي˘تأو˘ف˘˘لأ د˘˘يد˘˘صست
عاصضوأ’أ ةر˘يا˘صسم را˘طإأ ي˘ف» ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ي˘ف ءا˘جو.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
- ديفوك ) انوروك ءابوب ةقلعتملأ و دÓبلأ اهصشيعت يتلأ ةيلاحلأ

مهنمأأ ىلع اظافح هنأأ مأركلأ اهنئابز زاغلنوصس ةكرصش غلبت، (91

،يحصص ئراط يأأ نم مهتحصص و مهتحأرل انامصض و مهتمÓصس و
،زاغلأ وأأ ءابرهكلاب سصاخ ينقت بطع يأأ ةلاح يف مهنكمي هنإاف
ربع رخآأ ناكم يأأ وأأ مهتانكصس عقوم نم غيلبتلأ و لاصصت’أ

ةمدخ يف ىقبي مقرلأ أذه نأأ ردصصملأ تأذ دكأأ و.»3033 مقرلأ

نأأ ىلإأ ةريصشم عوبصسأ’أ مايأأ لك و ةعاصس42 ىلع42 نئابزلأ

كرأدتل ةرصشابم لخدتلل ةدنجم باطعأ’أ حÓصصإ’ ةينقتلأ قرفلأ
نأأ زاغلنوصس تدافأأ ىرحأأ ةهج نم.تقو يأأ يف ناك بطع يأأ
ينورتكلإ’أ عفدلأ ر˘ب˘ع م˘هر˘ي˘تأو˘ف د˘يد˘صست م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ن˘ئا˘بز˘لأ

ىلإأ لقنتلأ ءانع مهفلكت نود  ةصسصسؤوملأ عقوم ربع ةرصشابم
فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ» ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لأ
لخدت ةيئاقولأ ريبأدتلأ هذه نأأ ةكرصشلأ تحصضوأأو.ةيئانثتصس’أ
لبق نم جهتنملأ ةيحصصلأ ةياقولأ و نمأ’أ ططخم راطإأ يف
،اهلكايه لكب زاغلنوصس فرط نم ىنبتملأ و ةيمومعلأ تاطلصسلأ
.ةمدقملأ تامدخلأ لك ةيرأرمتصسأ نامصضب لÓخإ’أ نود
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رخآا ارجح سضعبلا سضرف ثيح
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
هتفرغ يف سصخضش لك فاكتعا

لوجتي ةلئاعلا نم درف دوجو عم
ىلإا ةفرغ نم نيف˘كت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب
ءا˘˘جرأا ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا وأا ىر˘˘˘خأا
ن˘ي˘تور˘لا ءاو˘جأا ر˘ضسكل لز˘ن˘م˘˘لا
ءا˘ق˘ب˘لاو ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ضضر˘ف ي˘ت˘لا
خيرات دحأا ملعي ’ يذلا لزانملاب
ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ه˘˘ئا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ة˘نو˘هر˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
لازام يذلا سسور˘ي˘ف˘لا ءا˘ف˘ت˘خا˘ب
لود ربكأاو بلغأا ىلع رطيضسي
 ملاعلا

يف  ةيموي تانحاشم
يهتنت ق تقئاعلا طسو

 ةرخأتم ةعاس يف قإ
ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا بل˘˘غأا أاد˘˘ب˘˘ت

ذ˘ن˘م تارا˘ج˘ضشب ’ا˘˘ف˘˘طأا م˘˘ضضت
أاد˘ب˘ي ا˘مد˘ن˘ع ى˘لوأ’ا تا˘عا˘˘ضسلا
تاو˘ضصأا راد˘˘ضصإا ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طأ’ا
ن˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا وأا بأ’ا ج˘˘عز˘˘ت
أادبي ثيح ةماع ةفضصب لزنملاب
لافطأ’ا ةبقاعمو خارضصلا اهعم
’إا تيبلاب انكر نوكرتي ’ نيذلا

نأا دعب هب نوبعليو نولوجتيو
ن˘مو م˘ه˘ع˘ن˘مو م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘غأا

م˘ه˘نأاو ة˘ضصا˘خ لز˘ن˘م˘لا ةردا˘غ˘م
ىلع ةيبلغأÓل ةب˘ضسن˘لا˘ب اودو˘ع˘ت
ةرا˘يزو ة˘ضسارد˘لا ى˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا
هجوتلاو ةلطعلا لÓخ براقأ’ا
ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو بع˘˘ل˘˘˘لا تاءا˘˘˘ضضف˘˘˘ل
لز˘ن˘م˘ل˘ل ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع نودو˘˘ع˘˘ي
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن اذ˘˘ه  ن˘˘ي˘˘˘كه˘˘˘ن˘˘˘م
امدع˘ب جاوزأ’ا ن˘ي˘ب تارا˘ج˘ضشلا
ه˘جو ءا˘ق˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا ر˘˘ط˘˘ضضا
’ اوناك اميف مويلا ةليط اهجول
مويلا يف ةدحاو ةرم ’إا نوقتلي
ءاهتنا دعب لزنملل ةدوعلا تقو
بل˘˘˘غأاو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضس
لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا لو˘˘˘ح تارا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضشلا

جوزلا ةبلاط˘مو ل˘كأ’ا ة˘ي˘عو˘نو
لز˘ن˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم را˘ضضحإا˘˘ب

با˘˘ب˘˘ضسأ’ا ه˘˘ف˘˘تأ’ رو˘˘ث˘˘ي ثي˘˘˘ح
ةنهارلا فورظلا لظ يف ةضصاخ
نوضشيعي نييرئازحلا تلعج يتلا

باضصعأا تقهرأا ةضصاخ افورظ

تاهمأ’ا بلغأا نأا املع ،عيمجلا
يتلا تابلطلا نم نبعت يتاوللا

ىلع جاوزأ’او لافطأÓل يهتنت’
ىلوأ’ا ةطقنلا يهو ءاوضس دح
بور˘ح˘لا ل˘ي˘ت˘˘ف ل˘˘ع˘˘ضشت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ضصا˘˘خ لز˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
جراخ نلمعي يتاوÓلا تاهمأ’ا
جورخلا ى˘ل˘ع ندو˘ع˘تو لز˘ن˘م˘لا

لÓخ ’إا ةلئاعلاب ءاقتل’ا مدعو
 ءاضسملا تاعاضس

عنص لواحت تقئاع
اهلزانم لخاد ةصاخ ءاوجأ

 رجحلا عم شياعتلل
تا˘ن˘حا˘ضشم˘لا و˘ج ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب

تÓئا˘ع˘لا سضع˘ب ه˘ضشي˘ع˘ت يذ˘لا
ىلوأ’ا ةجردلاب لافطأ’ا ببضسب
قلخ ىلع ىرخأا تÓئاع لمعت
ع˘م سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ضصا˘˘خ ءاو˘˘جأا
للم˘لا˘ب رو˘ع˘ضشلا مد˘عو ر˘ج˘ح˘لا

سصا˘˘خ ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
ع˘˘ن˘˘ضصو خ˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘ضضت˘˘˘ي
ي˘ف ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘لاو تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ةبضسنلاب ةضصاخ لزنملا فيظنت
ةضصرف اهندجو يتاوللا تايتفلل
ع˘ن˘ضص و خ˘ب˘ط˘لا نو˘ن˘ف م˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ف˘ت˘ل˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يذ˘ل˘˘لا قا˘˘ب˘˘طأ’ا

ني˘ع˘نا˘ضص ةر˘ضسأ’ا دار˘فأا ا˘ه˘لو˘ح
قلخل ءوجللا عم ةضصاخ ءاوجأا

لضصاوتلا لئاضسو ربع تاثداحم
ىتحو ةو˘خإ’ا ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
فر˘غ˘لا˘ب ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘بآ’ا

ىلإا ةأاجف لوحت يذلا نولاضصلاو
ريغ ىلع ةلئاعلا عمجتل ناكم
لخدي درف لك ناك امدعب ةداعلا

لاقنلا هفتاه عم درفنيو هتفرغ
دعب وأا ةريخأ’ا تاعاضسلا لÓخ
نا˘ك ن˘يأا جرا˘خ˘لا ن˘م م˘ه˘تدو˘˘ع
ةيمويلا هتايح درف لك سسرامي
دقو لمعلا وأا ةضساردلاب ءاوضس
عيمجت يف انوروك سسوريف حجن
م˘ل نإاو ى˘ت˘ح تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا بل˘˘غأا
اميف كلذ نع نيضضار اونوكي
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ته˘˘˘جو˘˘˘ت
تارو˘كيد ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل تا˘˘ه˘˘مأ’او
رو˘˘˘˘˘كيد ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حو فر˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لا
يذلا للملا يدافتل تانولاضصلا
ةلاح ع˘م ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ة˘ب˘عر˘م˘لا سسو˘با˘كلا ن˘م ق˘ل˘ق˘لا
 نييرئازحلا مون جعزأا يذلا

تاسوهم تاهمأ
نهموي نيضقيو ةفاظنلاب

 لزنملا ميقعت يف
ءاو˘˘˘جأ’ا ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ب

سضعبلا يضضقي هÓعأا ةروكذملا
مأ’ا ةكرح نوبقاري مهو مهموي
فيظنتلاب ةضسوهملا ةجوزلا وأا

ترضضح نأا دعب لزنملا ميقعتو
ن˘م ة˘ضصا˘خ˘لا تاد˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
لا˘ف˘ج˘لا˘ك ل˘ئاو˘ضسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
دكؤو˘ي ثي˘ح نو˘با˘ضصلاو ل˘خ˘لاو
لضسغل نورطضضي مهنأاب سضعبلا
نو˘ضسم˘ل˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف م˘ه˘يد˘يأا
مغر لزنملا لخاد ءيضش يأا اهيف
ناكملا تمقع دق تناك مأ’ا نأا

ةأارملا يضضقت ثيح تارم ةدع
خ˘ب˘ط˘م˘لا م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
تافرضشلا ىتحو ىلوأ’ا ةجردلاب
ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف م˘˘ق˘˘ع˘˘ت
مداقلا لزعي اميف لزنملا فيظنت
دد˘ضصب نا˘ك يذ˘لا جرا˘خ˘˘لا ن˘˘م
وأا لزنم˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم را˘ضضحإا
ما˘م˘ح˘لا ل˘خاد ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لا

رييغتو همضسج فيظنتل رطضضيو
ةرضشاب˘م ع˘ضضو˘ت ي˘ت˘لا ه˘ضسبÓ˘م
ةيلاع ةرار˘ح ة˘جرد˘ب ة˘لا˘ضسغ˘لا˘ب
ي˘ت˘لا م˘ي˘ثار˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج تو˘م˘˘ل
 اهب تقلع دق نوكت

ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م بضسحو
تعضضو مهتراج نإاف يتقيدضص
لزنملا تيب مامأا ةيذحأ’ا ةظفاح
عز˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هءا˘˘˘ن˘˘˘بأا تمز˘˘˘لأاو
لب˘ق ا˘جرا˘خ ا˘ه˘كر˘تو م˘ه˘ت˘يذ˘حأا
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘˘لا

سشا˘م˘ق ة˘ع˘ط˘˘ق ىر˘˘خأا تع˘˘ضضو
وأا  اهريغت ليفاجلا ةدامب ةمقعم
لخدي ةرم لك يف اهميقعت ديعت
 اهئانبأا نم دحأا جرخي وأا

ىلإ نوؤجلي صاخشأ
تايرابمو ةميدقلا مقفقا

 نيتورلا رسكل مدقلا ةرك
ءابآ’او با˘ب˘ضشلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا أا˘ج˘ل

ى˘ت˘حو ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ د˘˘ع˘˘ب
مهتركاذ عاجرتضسا ىلإا دجاضسملا
ة˘ع˘با˘ت˘م ةدا˘عإاو ي˘ضضا˘م˘˘لا ى˘˘لإا

تعنضص يتلا مدقلا ةرك تايرابم
رضضخلا تايرابم ةضصاخ ثدحلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك لÓ˘˘خ
يتلا تايرابم˘لا م˘هأاو ي˘ضضا˘م˘لا

رئازجلاو ملاعلاب ثدحلا تعنضص
مويلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا ع˘جر˘ت˘ضسا ا˘م˘ي˘ف
ةميدقلا تÓضسل˘ضسم˘لاو مÓ˘فأ’ا
تاو˘ن˘ق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ع˘برأ’ا راد˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإ’ا

نأا ملعلا ع˘م ة˘عا˘ضس ن˘ير˘ضشع˘لاو
وأا لÓ˘خ مو˘ن˘لا أا˘ج˘ل˘˘ي سضع˘˘ب˘˘لا

را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضس لاو˘˘˘˘˘ط
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل Ó˘ي˘ل او˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘ضسيو
تا˘عا˘ضسلا ى˘˘ت˘˘ح نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا
ابوره يلاوملا مويلا نم ىلوأ’ا

هلاح ه˘ت˘ضضر˘ف يذ˘لا ع˘قاو˘لا ن˘م
سسوريف را˘ضشت˘نا بب˘ضسب ر˘ج˘ح˘لا

هلاقنلا فتاوهلا نأا املع ،انوروك
لو˘˘˘ح تار˘˘˘جا˘˘˘ضشم˘˘˘لا تع˘˘˘ن˘˘˘˘م
نوك لزانم˘لا ل˘خاد نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب در˘˘˘ف ل˘˘˘ك
وأا سصا˘خ˘لا ه˘ف˘تا˘ه لا˘م˘ع˘˘ت˘˘ضس’
وأا مليفلا ةدها˘ضشم˘ل ر˘تو˘ي˘ب˘م˘كلا
كرتي اميف هديري يذلا جمانربلا
لخاد ةأارملا أاتاهمأÓل نويزفلتلا

. تادجتضسملا ةعباتمل لزنملا

عقاومو كوبسيافلا
قيفرلا يعامتجقا لصاوتلا
هذه يف نييرئازحلل لوفا

ةمزفا
ل˘˘ع˘˘˘ج ءي˘˘˘ضش ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ل˘˘˘ع˘˘˘ل

ة˘لز˘ع˘لا˘ب نو˘ل˘ب˘ق˘ي ن˘ير˘˘ئاز˘˘ح˘˘لا
جورخلا مدعو مهلزانمب ءاقبلاو
وأا كوبضسيافلا وه عراضشلا ىلإا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م
هملاع يف دحاو لك عقوقت ثيح
ءاقدضصا عم سشيعيل يضضارتف’ا
لك مهعم سشقاني و كوبضسيافلا

كلذب لزعنيل هلخادب همتكي ام
را˘ضشت˘نا سسو˘با˘ك وأا ع˘قاو˘لا ن˘˘ع
بعرأا يذ˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةليضسولا تاب كوبضسيفلاف ملاعلا
روا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو لا˘˘ضصتÓ˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

وأا رجحلا لظ يف ءارآ’ا لدابتو
بل˘غأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد ي˘ت˘لا ة˘لز˘ع˘لا
ءا˘ضضف تا˘ب ا˘م˘ك ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ح˘˘لا

تادجتضسملا لقن ىتحو هيفرتلل
تاعئاضشلا لقنل ملاع لباقملابو
تا˘طو˘غ˘˘ضضلا ن˘˘م تداز ي˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ضسف˘˘ن˘˘لا
سضفر˘ي كلد م˘˘غرو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا
ى˘ت˘ح ه˘ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘ب’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءاضضفلا اوكرت ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
مهلغضش نأا دعب لبق نم قرزأ’ا

سصلختللو ةيمويلا مهتايح نع
ه˘ي˘لإا اودا˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘مدإ’ا ن˘˘م
سسيل رجح˘لا بب˘ضسب ن˘ير˘ط˘ضضم
ي˘ف ل˘˘ب بضسح˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
 ملاعلا نادلب عيمج

طسو ةيليللا تارهسلا
 نيتورلا رسكل ءايحفا
ة˘ضصا˘خ با˘ب˘ضشلا بل˘غأا أا˘ج˘ل˘ي

ةد˘ي˘ع˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
˘˘مو˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘مو˘˘ي ءا˘˘ضضق˘˘˘ل
ع˘قاو ن˘م بور˘ه˘لا ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ح˘˘م
رئازجلاب انوروك سسوريف راضشتنا

تاعاضس لÓخ جورخلا يدافتو
يدافتو طÓتخ’ا مدع˘ل را˘ه˘ن˘لا
بلغأا نوك ةم˘حدز˘م˘لا ن˘كا˘مأ’ا
اراهن جورخلا نورطضضي سسانلا
نود˘م˘ع˘يو م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءا˘ضضق˘˘ل
˘مÓ˘ظ˘لا لو˘ل˘˘ح د˘˘ع˘˘ب جور˘˘خ˘˘لا

طضسو عمجتلل ةكرحلا فقوتو
ىت˘ح ر˘ه˘ضسلاو ءا˘ي˘حأ’ا ل˘خاد وأا
فارطأا نولدابتي ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘ضس
ام لمجم بضصت ثيح ثيدحلا
سشاعملا ع˘قاو˘لا ن˘ع ه˘نو˘ضشقا˘ن˘ي
وأا يمان˘ت˘لاو م˘لا˘ع˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا را˘˘ضشت˘˘ن’ا

لوا˘ح˘˘ي ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘فو ا˘˘نورو˘˘ك
بلغتلا متيضس هنأا ةركف قيدضصت

ةلئضسأا ةيبلغأ’ا حرطي اميف ،هيلع
يف رئازجلا دادعتضسا ىدم لوح
ترضضح اذامو ئراط يأا ةلاح
يذلا سسوريفلا راضشتنا ةهجاومل
ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع بر˘˘ح دا˘˘ع˘˘بأا ذ˘˘˘خأا˘˘˘ي
بل˘˘˘غأا بضسح ة˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
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انوروك ضسوريف راصشتنا يدافتل ةموكحلا اهتعصضو يتلا تاءارجإ’ا دعب

يحصصلا رجحلا عم نويرئازجلا ششيعي اذكه
طاصسوأا يف ةيمويلا تارجاصشملاب ةنوحصشم ةصصاخ ءاوجأا قلخ امم ةرورصضلل ’إا جورخلا مدعو مهلزانمب تÓئاعلا بلغأا ءاقب تعدتصسا ةصصاخ تاءارجإا رئازجلا يف انوروك ضسوريف راصشتنا ضضرف

.دارفأ’ا ددع بصسح ىرخأا ىلإا ةلئاع نم ءاوجأ’ا تفلتخا اميف جاوزأ’ا نيب تانحاصشمو ةركبم ةلطع مهيلع تصضرف نيذلا لافطأ’ا

ءابولا ةهجاومل لودلا تايناكمإا فعصض ببصسب

ريثي ايقيرفإاو رئازجلا يف انوروكلا راصشتنا
ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم فواخم

تاب رمأ’ا ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم فواخم ةيقيرفإ’ا لودلا يف انوروك سسوريفل ريبكلا راضشتن’ا راثآا
كيهان ءارمضسلا ةراقلا يف حاورأ’ا ديدع دضصحي ءابولا تاب ثيح، رذحلاو ةطيحلا نم ديزملا بلطتي

ةحضصلا ةمظنم نم ةريبك فواخم طضسو دجتضسملا سسوريفلا اذهب تاباضصإ’ا نم تائملا ليجضست نع
فعضض ببضسب سسوريفلا ةهجاوم ىلع تاموكحلا زجع لظ يف ةضصاخ رثكأا ءابولا يضشفت نم ةيملاعلا
مث ايقيرفإا بونج اهيلت ءابولا اهيف رضشتني ةيقيرفإ’ا لودلا رثكأا ةمئاق رضصم  ردضصتتو اذه، تايناكم’ا

ةافو21 سسمأا لوأا ةياغ ىلإا لضصو يذلا تايفولا ددع يف اريبك اعافترا فرعت ةريخأ’ا هذه، رئازجلا
هتاذ قايضسلا يف، نينطاوملا فرط نم يعولاب يلحتلا و رذحلاو ةطيحلا نم ديزملا بلطتي ام وهو

ددع غلب ايقيرفإا بونج،582 ةباضصإاو سصاخضشأا ةينامث ةافو سسمأا لوأا ةياغ ىلإا رضصم تلجضس

ةليضصح ربكأا يهو اضصخضش21 ةافو تلجضس رئازجلا ، ةافو ةلاح يأا ليجضست مدع عم202 نيباضصملا

97 ةباضصإاو سصاخضشأا ةثÓث ةافو تلجضس دقف برغملا امأا، اضصخضش19 ةباضصإاو ةيقيرفإ’ا لودلا يف

وغنوك، ايريجين، نوريماكلا، وضسفانيكروي، لاغنيضسلا نيح يف، ادرف45 ةباضصإا و ةافو تلجضس سسنوت،

ةباضصإا74 دعتت مل تاباضصإ’ا نم ددع ليجضست عم تايفو يأا لجضست مل لودلا هذه اناغ، ةيطارقوميد
سسوريف تاب دقف ةيقيرفإ’ا ةراقلا يف ءابولا ددمت و تايئاضصحإ’ا هذه لظ يفو، نييلاغنضسلاب ةضصاخ
لاعفو طيضسب لحك تويبلا يف ءاقبلا رئازجلا ةضصاخو لودلا هذه ينطاوم ىلع سضرفي انوروك
 .هراضشتنا عنمو سسوريفلا نم ةياقولل
رثكأا ايلاطيإا ربتعت ثيح زوجعلا ةراقلاب ةديدج ماقرأا ليجضست انوروك سسوريف لضصاوي رخآا بناج نم
نيب نم اهنأا مغر اريثك اهنع ثدحتلا متي مل لود دجوت نيح يف اضسنرفو اينابضسإا اهيلت نيررضضتملا

يف، نيرخآا2224 ةباضصإاو اضصخضش34 ةافو تلجضس يتلا ارضسيوضس رارغ ىلع اذه اضضيأا نيررضضتملا

و12تايفولا ددع غلب اكيجلب ، ادرف7642 تاباضصإ’ا ددع و اضصخضش67 تايفولا ددع غلب ادنلوه

.0971 تاباضصإ’ا و ةعبضس تايفولا ددع جيورنلا،5971 تاباضصإ’ا

U¢. Ü

قدانف ىلع مهعيزوت مت امنيب/ةنيطنصسق
يطرصش003 ـب تردق ةددصشم ةصسارح تحت

نينطاومل يحصصلا رجحلا ةيادب
رصصم و اصسنرف نم اوداع

نينطاومل ةنيطنضسقب فايضضوب دمحم راطم لابقتضسا ءوضض ىلع
ةنيطنضسق ةي’و نمأا حلاضصم ترخضس ،رضصم و اضسنرف نم نيمداق
و ةيداملا تاي˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب
دمع ديضسلا ةيروهمجلا سسيئر ديضسلا تارارق ةقفارمل ،ةيرضشبلا
نيدجاوتملا نييرئازجلا نينطاوملا ةدافإاب ةضصاخلا  نوبت ديجملا

ةيلمعلا ةقفارمب كلذ مت دقو.مهدلبل ةدوعلا و ءÓجإ’ا نم جراخلاب

نيمداق راطملا ةيضضرأ’ نييرئازجلا نينطاوملا لوضصو ذنم اينمأا
ذنم ،يلودلا فايضضوب دمحم راطمل رضصم و اضسنرف يتلود نم
قدانفلل مهلوضصو ةياغ ىلإا مهتقفارم و راطملا ةيضضرأ’ مهجولو

يطرضش003 نم ديزأا اهل رخضس يتلا و يحضصلا رجحلل ةرخضسملا

41 دعب يحضصلا رجحلا ءاهتنا ةياغ ىلإا رضشابم لكضشب اهنيمأاتل

.فورظلا نضسحأا يف ةيلمعلا ريضس نامضضل كلذو ،اموي
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لجيج ةي’و ليجسست مدع مغرو
ة˘̆لا˘˘ح يأ’ تب˘˘سسلا شسمأا ة˘̆يا˘˘غ ى˘̆لإاو
شسور̆ي˘ف̆ب ة˘̆با˘˘سصإ’ا شصخ˘̆ت ةد˘˘كؤو˘˘م
للقي مل كلذ نأا ’إا دجتسسملا انوروك
ارخؤوم نيدئاعلا نيبرتغملا بعاتم نم
كئلوأا اميسس ششينروكلا ةمسصاع ىلإا
ةيبوروأ’ا لودلا شضعبب  نوميقي نيذلا
شسوريفلل اري̆ب˘ك ارا˘سشت̆نا فر˘ع̆ت ي̆ت̆لا
ا̆ي̆لا˘ط̆يإا ، ا˘سسنر˘ف رار˘غ ى̆ل˘ع ل̆تا˘˘ق˘̆لا

نوبرتغملا ء’ؤوه تاب ثيح  اينابسسإاو
رايدب يملاعلا ءابولا رؤوب نم اورف نيذلا
لكب ةيسساق ةلماعم نولماعي  ةبرغلا

كلذ يف امب لجيجب اهب نولحي ةقطنم

ثيح ، اهنم نوردحني يتلا قطانملا

شضعبلا نأا لب دحأا مهنم برتقي داكي’

ة̆ئ˘ف̆لا هذ˘ه ن˘م نو̆بر˘ه̆ت̆ي او˘˘ح˘̆ب˘˘سصأا

حيرجتلا نم ر̆ي̆ث˘كلا ا˘ه̆ي˘ف ة˘ق̆ير˘ط̆بو

ك، حبار باسشلا ريبعت دح ىلع ةناهإ’او

ةيسسنرفلا ايلي˘سسر˘م ة̆ن̆يد˘م ن˘م د̆ئا˘ع̆لا

ريثكب «ةعاسس رخآا » عم ثدحت يذلاو

» هلوق لÓخ نم نزحلاو ةرارملا نم

ةيغب ا˘سسنر˘ف ي˘ف ا̆نورو˘ك ن˘م ا̆ن̆بر˘ه..

وجب ذذلتلاو انتÓئا˘عو ا̆ن˘سسف̆نأا ة̆يا˘م˘ح

اندجوف ةليلعلا هتامسسنو بيبحلا نطولا

ىلإا ىقرت تافرسصت ةهجاوم يف انسسفنأا

ف˘̆ي˘˘سضيو «... ة˘̆ير˘˘˘سصن˘˘˘ع˘˘̆لا ة˘˘˘جرد

نم ايسصخسش ههجاو ام نأاب ثدحتملا

هتلعج ةب̆ير˘غ ل˘ع˘ف دودرو تا˘فر˘سصت

هف̆ل˘ك يذ̆لا  ةدو˘ع̆لا رار˘ق ى̆ل˘ع مد̆ن̆ي

يف تومي نأا لسضفي ناك هنأاو ريثكلا

ةيسساق تارابع عمسسي نأا لدب  اسسنرف

مو̆ي ل˘ك ا˘ه˘ع˘م˘سسي تا̆ب ي̆ت̆لا كل̆ت˘ك

شسوريفلا اذه دوجو ببسس لوقي اننأاكو

. نييرئازجلا نيب هيسشفت يف اببسس اننأا وأا

نم مهانيقتلا نمم ديدعلا ىكتسشاو

ىلإا نيدئاعلا ة̆ل˘جاو˘ج̆لا  ن̆ير˘جا˘ه˘م̆لا

ة̆ل˘ما˘ع˘م̆لا ن˘م ششي̆نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع

مهتدوع ذنم اهنوهجاوي يتلا ةئيسسلا

دودح قاف رمأ’ا نأاب نيدكؤوم لجيج ىلإا

ع˘م ة˘ف˘قو بل˘ط̆ت̆ي تا̆بو لو˘ق˘ع˘˘م˘̆لا

هذ˘ه̆ل د˘ح ع˘سضو م̆ت̆ي ى̆ت˘ح ر̆ي˘م˘سضلا

يذلا ميحجلا فقو مث نمو تافرسصتلا

نيذلا  ةلجاوج̆لا نو̆بر̆ت˘غ˘م̆لا ه˘سشي˘ع̆ي

ميحج نم اوبره م˘ه̆نأا̆ب نو̆ن˘ظ̆ي او̆نا˘ك

مهنأا ريغ نمآ’ا دلبلا ةنج ىلإا «انوروك»

تاملك نم هنوعمسسي اوتاب امب اوؤوجافت

مهنم ريثكلا تمزلأا تافرسصت ىتحو

اوهنأا نأا دعب ىتح مهتويب ةمزÓم ىلع

ة̆يرور˘سضلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘̆لا  ةر˘̆ت˘˘ف

ن˘م ة˘م̆ي̆ل˘سس م˘هدا˘سسجأا نأا˘̆ب اود˘˘كأا˘̆تو

. لتاقلا شسوريفلا
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لجيج يلاو اهردسصأا ةميلعت يف
ةعمجلا ةيسسمأا نم ةرخأاتم ةعاسس يف
ةهجوملا تÓحملا لك قÓغإا ررقت
اذ˘كو ي̆ئز˘ج̆لا وأا ل˘ما˘كلا ما˘ع˘˘طإÓ˘̆ل
تايدلب شسمخ ىوتسسم ىلع يهاقملا

قا˘ي˘سس ي˘ف كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘˘م
شسوريف ةبراحم ىلا ةيمارلا تءارجإ’ا
. دجتسسملا «انوروك »

أادبيسس يذلا قلغلا رارق شسميسسو
ارجف ةدحاولا ةعاسسلا نم ةيادب هذيفنت
ىلإا رمتسسيسس يذلاو دحأ’ا موي نم
لاملا ل˘ب˘ق˘م̆لا ل˘ير˘فأا شسما˘خ̆لا ة˘يا˘غ

ءاوسس شصاخ˘سشأ’ا ما˘ع˘طإ’ ة˘ه˘جو˘م̆لا
تÓحم اهيف امب يلك وأا يئزج لكسشب
وأا «دوف تسساف » ةعيرسسلا تÓكأ’ا

ى̆لإا ة˘فا˘سضإا «از˘ت˘ي˘ب̆لا » ع˘ي̆ب تÓ˘ح˘م
ىلع ،  يهاقملا اذكو ياسشلا تÓحم
تÓ˘˘ح˘˘م˘̆لا رار˘˘˘ق˘˘̆لا اذ˘˘˘ه شسم˘˘˘ي نأا
ىربكلا ةسسمخلا تايدلبلاب ةدجاوتملا

ى̆لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘̆ب ي˘˘هو ة˘˘ي’و˘̆لا ن˘˘م
، ةي̆ل˘ي˘م̆لا ن˘م ل˘ك ة˘ي’و̆لا ة˘م˘سصا˘ع
رانقلاو ةيرو˘سصن˘م ة˘ما˘يز ، ر˘ي˘ها˘ط̆لا
اهردسصأا يتلا ةميلعتلا تدكأاو ، يفسشن
تقؤو˘م ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا̆ب ل˘ج˘ي˘ج ي̆لاو
شسوريف راسشتنا نم دحلا ىلإا فدهيو
دحلاو ةي’ولا ىوتسسم ىلع انوروك

را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘قد˘˘ح˘˘م˘̆لا هرا˘˘ط˘˘خأا ن˘˘م
ةسسائر ا˘ه˘ترد˘سصأا ي˘ت̆لا تا˘م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لا
نم تحنم يتلاو ة’ولل ةيروهمجلا

ديدح˘ت̆ل تا˘ي˘حÓ˘سص ء’ؤو˘ه ا˘ه̆لÓ˘خ
اهقلغ بجي يتلا تاءاسضفلاو قطانملا

نوفرسشي يتلا تاي’ولا ىوتسسم ىلع
. اهيلع

لسصتم قايسس يفو ىرخأا ةهج نم
ة˘ي’و̆ب ا̆نورو˘ك شسور˘ي˘ف ة̆برا˘ح˘م˘̆ب

شصيسصخت م˘ت ه̆ل يد˘سصت̆لاو ل˘ج˘ي˘ج
تاءا˘سضف˘ك ة˘ي’و̆لا̆ب قدا˘ن˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث
لاح يف يحسصلا رجح̆ل̆ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا
رو˘ه˘ظ وأا ة˘ي’و̆لا̆ب شضر˘م̆لا ي˘سشف˘ت

تاءار˘جإا ع˘ي˘سسو˘ت شضر˘ف˘ت تا˘مÓ˘˘ع

قدنفب رمأ’ا قلعتيو يحسصلا لزعلا
ةفاسضإا ةيروسصنم ةمايز ةيدلبب ابوسش
شسور˘̆بر˘̆بو ز˘˘ع˘̆لا راد ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف ى˘̆لإا
هذه يتأاتو ، لجيج ةي’ولا ةمسصاعب
ئرا˘˘˘ط يأ’ ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘˘ت تاءار˘˘˘˘جإ’ا

تايلم˘ع ع˘سسو˘ت ل˘ظ ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
ه̆ل ع˘سضخ˘ي ي˘ت̆لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘̆لا
دعب ايموي ةي’ولا ناكسس نم ديدعلا
» شسور˘ي˘ف̆ب م˘ه˘ت̆با˘سصإا ي˘ف ها˘ب˘ت˘˘سشإ’ا

نم مهنم نودئاعلا اسصوسصخ «انوروك
ن˘م نود̆ئا˘ع̆لا كئ̆لوأا اذ˘كو جرا˘˘خ˘̆لا
ةرؤو̆ب د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا تا˘˘ي’و˘̆لا شضع˘̆ب
ىلع ينطولا بارتلا ربع شسوريفلل

. ةديلبلا ةي’و رارغ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

4
ةعاسسلا ثدح0495ددعلا0202 سسرام22  دحألا

www.akhersaa-dz.com

ميحج ىلإأ نيرجاهملأ تايموي لّوحي انوروك سسوريف

ةلماعملا نم نوكتصشي لجيج ىلإا نودئاعلا نوبرتغملا
 ةرخاصسلا تاقيلعتلاو ةئيصسلا

ةرورسضلأ ةلاح يف يحسصلأ رجحلل قدانف ةثÓث سصيسصخت عم ةأزأوم

 لجيجب تايدلب سسمخب معاطملاو يهاقملا قلغ ررقت تاطلصسلا
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تعسضخ يتلا ليلاحتلا جئاتن تءاج
ن˘يذ̆لا شصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ا˘ه˘̆ل
ي˘˘ب˘˘ط˘̆لا ر˘˘ج˘˘ح˘̆لا ن˘˘هر او˘˘˘ع˘˘˘سضو
يف هابتسشإ’ا دعب لجيج تايفسشتسسمب
ةيبل˘سس ا̆نورو˘ك شسور˘ي˘ف̆ب م˘ه˘ت̆با˘سصإا
عاطق ىلع نومئاقلا كلذب شسفنتيل
ءادعسصلا ششينروكلا ةمسصاعب ةحسصلا
تببسست يذلا ريبكلا طغللا لظ يف
. ةروكذملا ت’احلا هيف

دق لجيجب ةيحسصلا رئاودلا تناكو

ةياهن قلقلاو كسشلا نم ةلاح تسشاع

ة̆با˘سصإا ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشإ’ا د˘ع̆ب  عو˘ب˘سسأ’ا

لتاقلا شسوريف̆لا̆ب شصا˘خ˘سشأ’ا شضع̆ب

ةناجو ةيدلب نم شصخسش مهمدقتيو

ةديلبلا  ةي’و نم ارخؤوم داع دق ناك

نطقيو اسسنرف نم هرودب داع رخآاو

رخآا لجر ىلإا ةفاسضإا ةنسسكات ةيدلبب

هرودب داعو يبيبح ينب ةعمجلا نم

نأا ر˘ي˘غ ا˘سسنر˘ف˘̆ب ة˘̆بر˘˘غ˘̆لا را˘˘يد ن˘˘م

نم تانيع ىلع تيرجأا يتلا ليلاحتلا

مهتمÓسس تدكأا  نيينعملا تازارفإا

نم مهجارخإا  متيل انوروك شسوريف نم

اوعسضو يتلا يحسصلا رجحلا فرغ

ام وهو عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع لÓخ اهب

يتلا ةي’ولاب ةحسصلا ةيريدم هتدكأا

ة̆با˘سصإا يأا ن˘م ة˘ي’و̆لا و̆ل˘خ تن˘̆ل˘˘عأا

شسمأا ة˘يا˘غ ى̆لإا ا˘̆نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘̆ب

دئاع باسش عسضو مت كلذ ىلإا. تبسسلا

ةلميج ةيدلب نم ردحنيو اسسنرف نم

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح̆لا ن˘˘هر ة˘˘ي˘̆ل˘˘ب˘˘ج˘̆لا

دعب كلذو ةي’ولا ةمسصاع ىفسشتسسمب

، انوروك شسوريفب هتباسصإا يف هابتسشإ’ا

اذ˘ه ن˘م تا˘ن˘ي˘ع لا˘سسرإا م˘ت د˘قو اذ˘ه

نم شسمأا روتسساب دهعم ىلإا شصخسشلا

هتباسصإا ةحسص ىدم نم دكأاتلا لجأا

لسصاوت ام˘ي˘ف شسكع̆لا وأا شسور˘ي˘ف̆لا̆ب

ز˘يز˘ع˘ت ل˘ج˘ي˘ج̆ب ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘̆ئاود˘̆لا

نم د˘يز˘م̆ل ا˘ب˘سسح˘ت ة̆با˘قر̆لا تاءار˘جإا

. اهيف كوكسشملا ت’احلا

ىيحي نب قيدسصلأ ىفسشتسسمب ةبقأرملأ تحت ةلميج نم باسش عسضو عم ةأزأوم/ لجيج

اوعصضو نيذلا سصاخصشألا ةمÓصس دكؤوت ليلاحتلا
 انوروك سسوريف نم يبطلا رجحلا نهر

مهطيحم  طسسو جامدنإلأ يف لكاسشملأ نم ةلمج سشينروكلأ ةمسصاع ىلإأ أرخؤوم أوداع نيذلأ ةلجأوجلأ نوبرتغملأ هجأوي
كسشو ةبير لحم تتاب امدعب ةئفلأ هذهل بعاتملأ نم ريثكلأ قلخ يذلأ «انوروك » سسوريف تافلخم ببسسب كلذو يعامتجإلأ

. رئأزجلأ ىلإأ هلقنو لتاقلأ سسوريفلأ راسشتنأ ءأرو اهنأأ ىوعدب

ةنيطنسسق

ةيبطلا تازافقلا نم ةدحو0041 زجح
ةصشوصشغم ةمامك002 اهنم

،ةيكÓهتسس’ا داوملاب ةبراسضملا عاونأا ىتسش ةبراحمل رطسسملا ططخملا راطإا يف
ىوتسسم ىلع ةسصاخ ةباقرلا تايلمع ديدسشت لÓخ نم ،ةياقولا تاجتنم اميسس ’
نمأÓل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت قايسسلا اذه يف.ةماعلا نكامأ’ا و قيرطلا
و يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملا عم قيسسنتلاب رسشع شسماخلا يرسضحلا
ةقرفتم تايلمع يف ،ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملا

اهنم تامامكلا و ةيبطلا تازافقلا نم ةدحو0041  ـب ردقت تايمك طبسض نم

ةيحسصلا ريياعملل ةقباطم ريغ و ةيعرسش ريغ قرطب ةعنسصم ةمامك002
يف ةيعرسش ريغ قرطب عيبلل ةسضورعم تناك داوملا هتاه لك ،ردسصملا ةلوهجم
ذاختا و ةطوبسضملا تايمكلا زجح مت نيأا ،ةنيطنسسق ةنيدم طسسوب ماعلا قيرطلا
،ةلسصاوتم تايلمعلا هتاه ىقبت ريكذتلل ،اهيعئاب دسض ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

يتلا داوملا هتاه لثمل هابتن’ا ىلإا نينطاوملا ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم وعدت و
رسضت نأا اهنأاسش نم يتلا ردسصملا ةلوهجم اهنم اميسس ’ و ةيعرسش ريغ قرطب عابت

.ةماعلا ةحسصلاب

LªÉ∫ HƒYµÉR

اهتباصصإا هبتصشي ةديدج ةلاح ليجصست
ةنتابب انوروك سسوريفب

يحسصلا رجحلاب ةنسس58 رمعلا نم غلبت زوجع لوأ’ا شسمأا ءاسسم تعسضو
،ةجرح ةيحسص ةلاح يف يهو زوجعلا تلبقتسسا ثيح ،يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب
يف فواخملاو كوكسشلا راثأا ام وهو ،ةداحلا ازنولفنأ’ا شضارعأا اهيلع ترهظ ذإا
نم ةنيع تلسسرأا اميف ،يحسصلا رجحلاب اهيلع ءاقبإ’ا مت ذإا ،انوروك ءابوب اهتباسصإا
وأا ةبجوم ةباسصإ’ا تناك اذإا ام فسشكلل ةمسصاعلاب روتسساب دهعم ىلإا ليلاحتلا

اذه .ملاعلا بعرأا يذلا91 ديوك دجتسسملا انوروك شسوريف شصوسصخب ةبلاسس
ىلع انوروك شسوريفب اهتباسصإا يف هبتسشا يتلا ت’احلا لج نأا ركذلاب ريدج

هيلعو ،ةيبلسس اهجئاتن تناك اهلج ةلاح04 ـلا تبراق يتلاو ةنتاب ةي’و ىوتسسم
ءارو عايسصن’ا مدع ىلا نينطاوملا ةنتاب ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا تعد دقف
نأا تدكأاو ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع اسصوسصخ ةلوادتملا تاعئاسشلا
أا لثامت ،ةداح ةيمسسوم ازنولفنأ’ اهباحسصأا شضرعت اهبلغأا اهيف كوكسشملا ت’احلا

يتلا زوجعلا ةلاح جئاتن راظتنا يف اذه ،ىفسشتسسملا اورداغو ءافسشلل اهباحسص

T°ƒT°É¿ ì.ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملاب دجاوتت

ةمسصاعلأ وحن ةهجتم ةلفاح نتم ىلع ناك

 انوروكب باصصملا خيصشلا ديفح فيقوت
ةرمصشلاب ةلصشنخ يف

ينطولا كردلاو نمأ’ا حلاسصم اذكو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم نم لك شسمأا تلخدت
،ةمسصاعلا ةلسشنخ طخ ىلع لمعت ةلفاح نتم ىلع ناك باسش لقنل ةرمسشلا ةرئادل
رفاسسملا هيف هبتسشملا نأا نيبت نأا دعب اذهو ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا ةرمسشلا ةيدلبب ارورم
باسصم هنأا هتافو دعب نيبت يذلاو ،ةلسشنخ ةي’وب يفوتملا خيسشلل اديفح نوكي
،ءابولاب هتباسصا دكؤوت روتسساب دهعمب ةيباجيا جئاتن ترهظ ثيح ،انوروك شسوريفب
يتلا ةيحسضلا ديفح رفاسسملا باسشلا ،مايأا ةثÓث نم ديزأا هتافو ىلع ىسضم يذلاو
،هنع غيلبتلا مت ،ةلسشنخ ةي’و ىوتسسم ىلع ةلجسسملا ةديحولاو ىلو’ا ةلاحلا دعت
ةددعتم ةدايعلا ىلإا هلقن مت ثيح ،شسمأا ةحيبسص ةرمسشلا ةنيدمب هفيقوت متيل
’و ةديج ةيحسصلا هتلاح نأا نيبت ذا ،يبطلا فسشكلل هسضرعو ،ةرمسشلاب تامدخلا
رعذلاو علهلا نم ةلاح تقلخ يتلا ةثداحلا يهو ،شضرم وأا شضارعأا يأا نم يكتسشي
هيف يلخا تقو يف ،ةمسصاعلا وحن اهراسسم تلسصاو يتلا ةلفاحلاب باكرلا طسسو
ناكسس ىدل فوختلا نم ةلاح ةثداحلا تقلخ دقو ،ةيحسضلا ديفح باسشلا ليبسس
يخو̆ت ى̆لا او˘عدو ،شسور̆ي˘ف̆لا ي˘سشف̆ت ن˘م ارذ˘حو ا̆ب˘هأا̆ت اودادزا ن̆يذ̆لا ةر˘م˘سشلا
تاي’و ديدعل اربعم دعت ةرمسشلا ةنيدم ناو اسصوسصخ ،ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارج’ا

T°ƒT°É¿ ì.ةلسشنخو يقاوبلا ما ،ةسسبت رارغ ىلع اهنم ةيقرسشلا نطولا

سسأرهأأ قوسس

سسنوت نم اومدق ايرئازج041 عصضو
 يئاقو ءارجإاك يحصصلا رجحلا ديق

يف يسسنوتلا بارتلاب نيقلاع اوناك ايرئازج انطاوم041 عسضو شسيمخلا موي مت
كلذ و شسارهأا قوسس ةنيدمب ةيعماجلا ةماقإ’ا ىوتسسم ىلع كلذو يحسصلا رجحلا

جÓعلل شسنوت ىلإا اورفاسس دق ء’ؤوه ناك و ، انوروك شسوريف دسض يئاقو ءارجإاك
يحسصلا رجحلا تايلمع جردنت و. شسنوت وحن اسسنرفو ايلاطيإا نم مدق نم مهنمو

اموي41 ةدمل نوثكميسس ثيح ةيروهمجلا شسيئر تاميلعت قيبطت راطإا يف
ةينمأ’ا تاهجلا عم قيسسنتلاب يحسص مقاط فرط نم ةيبطلا ةبقارملل مهعاسضخإ’
ريفوت مت ثيح ةيندملا ةيامحلا حلاسصمو ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدمو ةسصتخملا
يبط هبسشو يبط مقاط ريخسست عم ماعطإاو ةيطغأاو ةسشرفأا نم مهتماقإ’ فورظلا

نمسض نم نأا ىلإا رظنلاب لافطأ’ا بطو ةيدعملا شضارمأ’ا يف نييئاسصخأاو

041ـلا نإاف ةراسشإÓل. مهتÓئاع عم اومدق لافطأا يحسصلا رجحلل نيعسضاخلا
ءاعبرأ’ا ةليل نم ةرخأاتم تاعاسس يف اولسصو اوناك يحسصلا رجحلا لحم انطاوم
ىلع مهب لفكتلا مت ثيح ةدادحل ةيدلبب يربلا روبعلا زكرم ىلإا شسيمخلا ىلإا

.يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلل يعامتج’ا زكرملاو ينهملا نيوكتلا زكرم ىوتسسم

GB.T¢

ميقعتلأ لولحم ةروراق0031ـلأ ةبأرق تزجح اميف/يقأوبلأ مأأ

ديمصس راطنق441 مهتزوحبو نييليفط راجتل ادح عصضت ةراجتلا حلاصصم
ةباقرلا فيثكت و راعسسأ’اب ةبراسضملا ةبراحم دسصق ششغلا عمق لاجم و ةـــيراجتلا تاسسرامملا ةبقارم لاجم يف ةقرف25 يقاوبلا مأا ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تدنج
شضعب اهجهتني تاب يتلا ةنيسشملا تاسسرامملا لظ يف،(تازافق ،ميقعتلا ليلاحم ،تامامك) ةين’ديسصلا هبسش داوملا و ديمسسلا ةدام ةسصاخ نيفلاخملا راجتلا ىلع
كÓهتسس’ا تاذو ةيكÓهتسس’ا داوملا فلتخم ىلع نيكلهتسسملل ريبكلا تفاهتلا هلباق يذلاو دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتسس’ا عسضولا نيلغتسسم نييليفطلا راجتلا

مÓعإ’ا ةيلخ نايب بسسحب0202 شسرام02 ةعمجلا موي ءاسضيبلا نيعب ةراجتلل مسسقلا ناوــعأا عم قيسسنتلاب ةراجتلا ةيريدمل نوعباتلا ةراجتلا وسشتفم ماق نيأا عسساولا

تردق ةيلامجإا ةيلام ةميقب للم001 مجح  ةروراق5821 يف ةلثمتم  مـــيقعتلا ليلاحم نم ةربتعم ةيمك زـــجح نع ترفسسأا ة، ةيعون ةيلمعب ةيريدملل لاسصتإ’او

لÓخ ةيريدملا حلاسصم تلجسس قايسسلا شسفن يف ،ءارسش ريتاوف نودو ءاسضيبلا نيعب يراجت لحم ىوتسسم ىلع قيوسستلل ةهجوم تناك مــيتنسس نوـيلم23 نم رثكأاب

نع ترفسسأا  كردلاو نمأ’ا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةــــيراجتلا تÓحملا ىوتسسم ىلع Óخدت052 و رسضخأ’ا مقرلا ربع ىوكسش03 نم ديزأا ةريخأ’ا ةعاسس84

– تÓحم30 ءاسضيبلا نيع) نم لكب ةيراجت تÓحم60ل يروفلا قلغلا عم نامعن قوسس ةرئاد ميلقإا ربع ةبراسضملل ةهجوم ديمسسلا ةدام نم اراطنق441 زجح

ةدايز) ةــــيعرسش رـــيغ راعسسأا ةسسرامم يف تلثمت تـاــفلاخم مهباكتر’ ةيئاسضقلا تاعباتملاب لÓخإ’ا نود (دحاو لحم10 نامعن قوسسو و نيلحم20يقاوبلا مأا
اذه ( ةين’ديسصلا عبسش داوملا ةلمجلاب عيب) يرـاــجتلا لجسسلا عوسضوم جرـاــخ يراجت طاسشن ةسسرامم – ( ةنحطملا تاجتنمل ةلمجلاب عيب لحم ديمسسلا راعسسأا يف
لك ىلع ءاسضقلل  ةيداسصتق’ا ةقلحلا يف كلهتسسملا كارسشإاو يعولا ةفاقث عم ايسشامت تازواجتلا نع غيلبتلل راجتلاو نيكلهتسسملا عيمج ةراجتلا ةيريدم وعدتو

GMªó.RgÉQ                                     . ةينوناقلا ريغ تاسسرامملا
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تأءأر˘˘˘جإلأ ل˘˘˘ك نأأ ثي˘˘˘ح˘˘˘˘ب
نأوعأأ ريخسستب ةلا˘ع˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
قفأرم ةدع ىلإأ ةمقعم تÓفاح
تلفكت ةسصاخو ةيمومع ةيقدنف
نمو ةسسبت ةنيدم يف مهتماقإاب

ةحسصلأ ةيريدم حلاسصم اهتهج
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ن˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخإأ تف˘˘ل˘˘ك
يرود لكسشب ةيحسصلأ مهتلاح
رجحلأ تحت مهعسضوب رمألأ عم
ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ ن˘ي˘ح ى˘لإأ ي˘ح˘سصلأ

.ىودعلأ نم مهولخ
سنوت نم ادفاو513

701 مهنيب نم ةسبت ربع
ىلإ مهليوحت مت

ءىبعلا فيفختل مهتايقو
 تبسلا موي ةياغ ىلإ
ى˘ل˘ع ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ تل˘˘سصح˘˘ت

دوفولأ نع ةيل˘ي˘سصف˘ت˘لأ ما˘قرألأ
ةيرئأزجلأ يسضأرألأ تلخد يتلأ

نأأ ثي˘˘ح ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘يلو ر˘˘˘ب˘˘˘ع
سسمأ ةياغ ىلإأ لماسش ءاسصحإاب

513 ايلامجإأ مهددع غلب تبسسلأ

ةيلو62 نوردحني ا˘ن˘طأو˘م
انركذ امك مهلوخد ءاجو نطولاب
يأأ مايأأ ةثÓث رأدم ىلع اقباسس
تاطلسسلأ ن˘م م˘ه˘ب˘لا˘ق˘ت˘سسأ ءا˘ج
ةيدودحلأ زكأرملأ ربع ةيئلولأ
يف مكحتلأ لجأل تاعفد لكسشب

اميسسو ةمظتنم ةقيرطب مهروبع
ءاطخأأ ةيأأ لمحتت ل ةمزألأ نأأو
ز˘كأر˘م˘لأ ر˘ب˘ع رو˘ب˘˘ع م˘˘ت ثي˘˘ح
سسأأر ة˘كب˘سشو˘˘ب ي˘˘هو ثÓ˘˘ث˘˘لأ
مت كا˘ن˘ه ن˘م ج˘ير˘م˘لأو نو˘ي˘ع˘لأ

قدانف7 ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت
لفكتب ةسسبت ةيلو˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب
دسصقو ةلودلأ فرط نم لماسش
ىلع ءىبعلأو طغسضلأ فيفخت
سضعب عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ م˘ت ة˘يلو˘لأ
تاعومجم لقن لجأل تايلولأ

اعبط كانهو مهتايلو ىلإأ مهنم

تحت مهعسضوو مهب لفكتلأ مت

يف رأرمتسسÓل يحسصلأ رجحلأ

مه˘ل ي˘ح˘سصلأ ع˘سضو˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م

ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘يلو نأأ ر˘˘كذ˘˘˘يو

82 ةنتابو انطأوم75 تلبقتسسأ

أو˘ل˘ف˘كت ةر˘كسسبو ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ا˘˘مأأ

ةراجلأ نم أدفأو انطأوم11ب

ءÓجإلأ تأءأرجإأ راطإأ يف سسنوت

سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘سصوأأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ةرأزو˘لأ تب˘ل˘طو ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ىلع سصرحلأ ةلولأ نم ىلوألأ

امل اهريفأذحب تاميلعتلأ عابتأ

.نهأرلأ عسضولأ هيسضتقي

ةباصإ ةلاح يأ دجوي ق
دحل اهيف هبتشم وأ

ةعاسلا

ةيسضاملأ مايألأ تلجسس امدعب

ة˘يلو˘ب ة˘يا˘قو˘لأو ة˘مزألأ ة˘ي˘ل˘خ
نيتهبتسشم نيتنثأ نيتلاح ةسسبت
مث انوروك سسوريفب ةباسصإلأ يف
جئاتن دعب هب ةباسصإلأ مدع دكأات
رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لأ
ةسسبت مو˘ي˘لأ ي˘ها˘ه ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
نئمطت تبسسلأ سسمأأ ةياغ ىلإأو
ةدجت˘سسم ة˘لا˘ح يأأ دو˘جو مد˘ع˘ب
ن˘˘م ع˘˘فر ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘با˘˘˘سصÓ˘˘˘ل
ي˘ف تعدو عرا˘سشلأ تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م
ةد˘ع ن˘م تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ك ه˘قا˘ي˘˘سس
ةطيحلأ ذ˘خأل ة˘ي˘ل˘سصأو˘ت ر˘با˘ن˘م
ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘لإلأو رذ˘˘ح˘˘لأو
ىلإأ ع˘سضو˘لأ رأر˘ق˘ت˘سسأ نا˘م˘سضل
.هتياهن

لئاسو ةردن ىقبت
ىلع رثؤم قوسلاب ةياقولا

 عراشلا
ةداح ةرد˘ن ةد˘ير˘ج˘لأ تد˘سصر

تامامك نم ةياقولأ لئاسسو يف
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأ ل˘ئأو˘˘سسو تأزا˘˘ف˘˘قو
ذ˘ن˘م كلذو قو˘سسلا˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو
قو˘سسلا˘ب ا˘هذا˘ف˘ن د˘ع˘ب ما˘يأأ ةد˘ع
رمألأ وهو ةسسبت ةيلو يف ةماع
ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘˘عو˘˘ن ر˘˘ثأأ يذ˘˘لأ
هلباق˘ي ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ طا˘سسوألا˘ب
يروف نيومتل ةع˘سسأو ة˘ب˘لا˘ط˘م
ىنسستيل لئاسسولأ هذهب قوسسلل
هسسف˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
عسضوو ىدعلاب هريغ ءأذيإأ مدعو
ح˘ب˘ك ي˘ف م˘ها˘سسي ا˘م˘م ا˘ه˘˘ل د˘˘ح
.لتاقلأ سسوريفلأ أذه راسشتنأ

باحصأب عمتجي يلاولا
مهيصويو قدانفلا

نيميقملل ديجلا لفكتلاب
رجحلا تحت

˘مÓ˘عإلأ ة˘ي˘ل˘خ ن˘م نا˘ي˘ب دا˘فأأ
يتلوم يلأولأ نأأ ةسسبت ةيلوب

سسمأأ را˘ه˘ن ى˘ق˘ت˘لأ د˘ق ه˘ل˘لا˘ط˘ع

تاسسسسؤوملأ يرّيسسم˘ب ه˘ب˘ت˘كم˘ب

ةينعملأ ،ةسسبت ةنيدمب ةيقدنفلأ

رو˘سضح˘ب ، ءأو˘يإلأ تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب

ح˘لا˘سصم˘لأو ة˘˘حا˘˘ي˘˘ّسسلأ ةر˘˘يد˘˘م

دّدسش ثيح ةقÓعلأ تأذ ةّينمألأ

ىلع ءاقللأ أذه مسضخ يف يلأولأ

ةّيئاقولأ تأءأرجإلأ مأرتحأ ةّيمهأأ

ةيقرت ةرورسضو ، اهب لومعملأ

ني˘سسح˘تو ة˘مّد˘ق˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ّماتلأ لفكتلأو ، ةماقإلأ فورظ
ي˘ط˘ع˘ي ا˘م˘˘ب ، ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لأ ل˘˘كب

ةّسسبت ةنيدم نع ىلثملأ ةرّوسصلأ

يف ، ءافر˘ّسشلأ ا˘ه˘ل˘هأأو ة˘ق˘ير˘ع˘لأ

ءأر˘˘جإلأ لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسأ را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نأ

ىلإأ نيدفأولأ ةدوعو ، يئاقولأ

.نيملاسس مهرايد

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0495ددعلا0202 سسرام22  دحألا 5ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

رارمتسساب عسضولا عباتت تاطلسسلاو ةباسصإا ةلاح يأا دجوت ل مويلل

ةلصصاوتم ةصسبت ربع ةيصسنوتلا دودحلا نم نينطاوملا ءÓجإا تايلمع
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ر˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘يلو تد˘˘˘˘˘كأأ
ق˘ل˘غ˘لأ رر˘ق˘˘ت ه˘˘نأأ ,ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ
ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘كل يرو˘˘˘ف˘˘˘لأ

عنم ىلإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب م˘عا˘ط˘م˘لأو
ني˘با˘مو ند˘م˘لأ ن˘ي˘با˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع تا˘˘يلو˘˘لأ
ةسصاخلأو ةيمومعلأ ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ
عنمل تأراطقلأ ةكرح بناج ىلإأ
.انوروك سسوريف راسشتنإأ

تأذ تلاق قايسسلأ أذه يفو

رخآأ تملسست اهل نايب يف ةهجلأ

راطأ يف هنأأ ،هنم ةخسسن ةعاسس

ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو تأءأر˘جإلأ

ةحسص ةيا˘م˘ح ى˘لأ فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ

رطخ نم ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘مÓ˘سسو

ن˘م د˘˘ح˘˘لأو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ي˘ف ة˘كا˘ت˘ف˘لأ ىود˘ع˘لأ را˘˘سشت˘˘نإأ

أذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ طا˘˘سسوألأ

ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو تا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل

يه˘ن˘ي ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو

م˘ل˘ع ى˘لإأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘يلو ي˘˘لأو

تا˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ

،م˘عا˘ط˘م˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لأ قÓ˘˘غلأ

ل˘قألأ ة˘كر˘ح ع˘ن˘مو ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لأ

،تايلولأ نيبامو ندملأ نيبام

ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

.راطقلأ

ة˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم نأأ تفا˘˘سضأأو

نينطأوملأ ةفاكب بيهت رئأزجلأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يلو˘ب تا˘ن˘طأو˘م˘˘لأو

ةيديقتلأ تأءأرجإلأ هذ˘ه م˘ه˘ف˘ت˘ب

سصرحلأ راطإأ يف جردنت يتلأ

ةحسصلأ ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل د˘يد˘سشلأ

ةيأاب ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

نوا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لأ لأو˘˘˘حألأ ن˘˘˘م لا˘˘˘ح

مأزتللأ ىلأ مهايإأ ةيعأد ،اهنأاسشب

نأأو اميسسل اهتايوتحمب مراسصلأ

ة˘ل˘ي˘سسو ن˘سسحأأ ى˘ق˘ب˘ت ة˘يا˘قو˘˘لأ

ا˘م˘ك ة˘با˘سصإلأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

يف ءاقبلأ ةرورسض ىلع تددسش

ءابولأ راسشتنأ نم دحلل لزانملأ

هذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لأو ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

.اهبسسح ةكاتفلأ ىودعلأ

:فسشكت رئازجلا ةيلو ،انوروك صسوريف راسشتنإا عنمل

«ةمصصاعلاب لقنتلا ةكرح عنمو يهاقملاو معاطملل يروفلا قلغلا»

ةقوفرم نيتقيقسشلا نيتلودلا نم كرامجلا نيب يلمعلا قيسسنتلاب ةلسصاوتم ،ةسسبت ةيلوب ةيدودحلا زكارملا ربع ةيسسنوتلا يسضارألا نم نييرئازجلا نينطاوملا ءÓجإا تايلمع لازت ام
.صسلسس لكسشب متي ينطولا بارتلا لخاد ىلإا نيدفاولا صصاخسشألا لقنتف ةيسضاملا مايألا ثÓثلا ذنمف ةقÓعلا تاذ تاهجلا فرط نم ةعباتملاو ةكرتسشملا تاطلسسلاب

ةسصخرم طاقن تسصسصخ هبانعب ةراجتلا ةيريدم
ةبراسضملا نم دحلل

لبق ام ةمحرلا قوصس مامأا ةيرصشب ريباوط
«ديمصس ةراكصش» لجأا نم ءانيملا

ريبأوط سسمأأ ةبانع ءانيملأ لبق ام ةمحرلأ قوسسب فرعي ام فرع
ءلؤو˘ه˘ل أرو˘سص تر˘ه˘ظأأو.د˘ي˘م˘سسلأ ةدا˘م ءأر˘سش ل˘جأأ ن˘م  ة˘˘ير˘˘سشب
يعامتجلأ لسصأوتلأ تاسصنم ىلع سسمأأ اهلوأدت مت نينطأوملأ
ببسسب ناكملأ أذهب أوفطسصأ دق مهو نينطأوملأ تأرسشع رهظت
ديمسسلأ عيب ةطقن نييعت ىلع ةبانع ةيلول ةراجتلأ ةيريدم مأدقإأ
ديمسسلأ ةدام عيبل ةطقنك ءانيملأ لبق ام ةقطنمب ةمحرلأ قوسسب
ىلع ةمحرلأ قوسس رايتخأ مت ثيح ةبراسضملأ ةرهاظ نم دحلل
يقاب يف ةسصخرم عيب طاقن ديدحت راظتنأ يف ةبانع ةيدلب ىوتسسم
ثيح.. لاحربو رامع يديسسو ينوبلأو راجحلاب ةبانع ةيلو تايدلب
فرط نم ننقملأ رعسسلاب هعأونأأ فلتخمب ديمسسلأ قيوسست متيسس
نم لك رأرغ ىلع ديمسسلأ نحاطم نم ديدعلأ نأأو ةسصاخ ةلودلأ

تايلمعل اهتدايز تنلعأأ رمع نب رمع نحاطمو سسوبيسس نحاطم
ءأدغ يف ةيسساسسألأ ةداملأ هذه ىلع ديأزتملأ بلطلأ ةيطغتب جاتنلأ
ةيريدملو ةيلولأ يلأو اهتبلا˘ط˘م لÓ˘خ ن˘م ا˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةرسشابم د˘ي˘م˘سسلأ ع˘ي˘ب˘ل ة˘سصخر˘م ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن سصي˘سصخ˘ت ةرا˘ج˘ت˘لأ
ناسسحتسسأ يقل يذلأ رمألأ طيسسو نود لمعملأ رعسسب نطأوملل
حلاسصم نأأ ردجيو ديمسسلأ ةراكسش نع نوثحبي نيذلأ  نينطأوملأ
طرافلأ عوبسسألأ نيبراسضملل ةعجوم ةبرسض تهجو ينطولأ كردلأ

تناك راجحلاب يسشوب رسسجب ديمسسلأ ةدام نم راطنق041 زجحب

يف ةبراسضملأ ةهجو˘م م˘ج˘ح˘لأ ةر˘ي˘غ˘سص تا˘ن˘حا˘سش3 نتم ى˘ل˘ع

YÉO∫ GCe«ø.ةيزأوملأ قأوسسألأ

 تايعمجو نيبختنم نم نوكتت/ةبانع

ةياقولل ةمزأا ةيلخ بيصصنت
ينوبلا يف انوروك نم

بيسصنتب سسمأأ ديجملأ دبع نودعسس نب ينوبلأ ةيدلب سسيئر ماق
ني˘ب م˘سضتو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مزألأ ة˘ي˘ل˘خ ءا˘سضعأأ
نإاف انرداسصم بسسحو.يندملأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ا˘هءا˘سضعأأ

يلثم˘م ع˘م سسمأأ ة˘ي˘سشع هءا˘ق˘ل ي˘فو نود˘ع˘سس ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر
انوروك سسوريف نم ةياقولل ةمزألأ ةيلخ ليثمتب ماق تايعمجلأ

ميعطتلأو ريهطتلأو سسيسسح˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع فر˘سشت˘سس ي˘ت˘لأو
بتكملأ سسيئر ةيلخلأ مسضتو ةيدلبلاب ةماعلأ تاحاسسلأو ءايحأÓل
نيملسسملأ ءاملعلأ ةيعمج ةبعسش نع لثممو  راجتلأ داحتل يدلبلأ

تماق يتلأ ةردابملأ هذه تيقلو . ةيمÓسسلأ ةفاسشكلأ نع لثممو
أوناك نيذلأ نينطأوملأ يلث˘م˘م نا˘سسح˘ت˘سسأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ب

بيسصنتل ةيدلبلأ سسيئر هسصسصخ يذلأ عامتجلأ يف نيرسضاح
لئاسسوو تأودأاب مهنيكمت ةيدلبلأ نم أوبلاط ثيح ةمزألأ ةيلخ
ببسسب تلجأات ميقعت˘لأو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ةرا˘سشإÓ˘ل. م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ
ةلاح نسسحت عم فنأاتسستسس يتلأو ةيرطملأ تاطقاسستلأو تابلقتلأ

YÉO∫ GCe«ø.سسقطلأ

  ةعسساو ةيسسيسسحت ةلمح قÓطنا   مويلا رظتني اميف

فراطلاب ةزجعلا راد مقعت ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
» ةباكرلأ » ةامسسملأ ةقطنملاب ةدجأوتملأ ةزجعلأ رأد ميقعت ةيلمعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تبسسلأ سسمأأ ءاسسم تماق
قلطنت نأأ رظتني.انوروك سسوريف رطخل رثكأأ ةسضرعملأ ةسشهلأ ةئفلأ هذه ةيئاقو ةوطخ يف فراطلاب لسسعلأ نيع ةيدلبب
ةينعملأ تاعاطقلأ يلثمم فرط نم ةلكسشم ةيئلو ةنجل اهب موقتسس يتلأ ةعسسأو ةيسسيسسحت ةلمح دحألأ مويلأ راهن
نيأأ مايأأ ةثÓث ةيوعوتلأ ةلملأ هذه مودتسسو ،انوروك سسوريف هلثمي يذلأ مهأدلأ رطخلأ لوخ نينطأوملأ ةيعوتو حرسشل
ىوتسسم ىلع نيرباعلأ نينطأوملأو ينطولأ كردلأو ةطرسشلأ حلاسصمل ةتباثلأ زجأوحلأو ةبقأرملأ طاقن عيمج فدهتسست

   ¬∏e©£≈ Gd. ¿.فراطلاب تاقرطلأ فلتخمب ةدجأوتملأ سشيتفتلأ طاقن
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قوشسلاب راجتلأ لثمم بشسحبو

ةعاشس رخآأ ل سشولعوب ةعمجوب

ف˘ي˘ق˘شست ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ا˘˘قا˘˘ف˘˘تأ نإا˘˘ف

ي˘˘تدا˘˘م رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ع˘˘˘شسألأ

م˘˘ت ثي˘˘ح ،ل˘˘شصب˘˘لأو ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ

ةمداقلأ اطاطبلأ عيب ىلع قافتلأ

سشور˘ح˘لا˘ك قر˘ششلأ لو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م

غلكلل03و52ب ةد˘كي˘كشسب

م˘شسا˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لأو

غلكلل ح.د04و53ب ءأرحشصلأ

جد52و02ب لشصبلأ نيح يف
كورتم رمألأ نأا˘ب د˘كؤو˘ي˘ل غ˘ل˘كل˘ل

ي˘ف ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ را˘ج˘ت د˘ي˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ي˘˘ف را˘˘ع˘˘شسألأ نو˘˘˘كل قأو˘˘˘شسألأ
ا˘ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ قو˘˘شس
قو˘˘˘شسلأ بأو˘˘˘بأو ةر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسمو
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘يو˘م˘ت˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
ةيحÓف˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

دد˘ج˘ي˘ل. ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ر˘˘شضخ˘˘لا˘˘ك
ةبانع ناكشس ن˘ي˘م˘ط˘ت سشو˘ل˘عو˘ب
قأو˘شسأأ ءا˘ق˘ب ى˘ل˘˘ع ا˘˘هروا˘˘جا˘˘مو
ايموي متي ثيح ةحوتفم ةلمجلأ
ن˘م نا˘ن˘طألأ تا˘ئ˘م با˘ط˘ق˘˘ت˘˘شسأ
ى˘لإأ ي˘عأد ل ثي˘ح تأور˘شضخ˘˘لأ
ةريبك تايمكب ءانتقأ يف طأرفإلأ

نو˘˘كل ة˘˘ئز˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ قأو˘˘˘شسأأ ن˘˘˘م
قوشس يف ةرقتشسم اشضيأأ راعشسألأ
ةقرف اهتهج نم.ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لأ

لشصأوت ينوبلاب ينطولأ كردلأ
قوشسلأ ةبقأر˘مو ن˘ي˘مأا˘ت تÓ˘م˘ح
˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأو ة˘˘عا˘˘شسلأ رأد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ميلقإأ ءايحأÓل ة˘ب˘قأر˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ن˘ي˘عو لور˘شصلا˘˘ب سصا˘˘شصت˘˘خلأ
يا˘˘م لوأأو ة˘˘ي˘˘با˘˘ششلأو دو˘˘ه˘˘ششلأ
راجتلأ مأزتلأ ىدم ىلع فوقولل
تأءأرجإلاب يها˘ق˘م˘لأ با˘ح˘شصأأو
سسوريف نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘يزأر˘ت˘حلأ

.انوروك
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نامرح لاكششإأ لح  أرخؤوم  مت
ةحنم نم نييناشسفنلأ نيشصتخملأ
ع˘˘ن˘˘شصت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ىود˘˘˘ع˘˘˘لأ
تاماقإلأ ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لأ
لÓخ ةشصاخو  ةبانعب  ةيعماجلأ
فر˘ط  ن˘مو ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ  ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ
ةبانع ةيلو بتكم ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لأ

ة˘م˘ي˘ع˘ن ي˘ل˘يز˘غ˘م تف˘˘ششك ثي˘˘ح
ىلع لاشصتلأو مÓعإلاب ةفلكملأ

ةيوشست  مت هنأاب ةباقنلأ ىوتشسم
ةشصاخلأ  ىودعلأ ةحنم لكششم
نيلماعلأ نييناشسفنلأ نيشصتخملاب
طشسو ةبانع ةيعماجلأ تاماقإلاب
تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم˘˘لأ بشص لÓ˘˘خ ن˘˘م

ة˘ح˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

نيينعمل˘ل ة˘يرا˘ج˘لأ تا˘با˘شسح˘لا˘ب

جأردإأ متي امكو ةلماك ةنشس ةدمل

مهبتأور يف ايرهشش ةحنملأ هذه

اهب لوم˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ بشسح˘ب

أذهو هقح قح يذ لك لان دقو

ةرا˘ب˘ج˘لأ تأدو˘ه˘ج˘˘م˘˘لأ ل˘˘شضف˘˘ب

ة˘با˘ق˘ن˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لأ

ترشصأأ يتلأ نييناشسفنلل ةيئلولأ

نم ق˘ح˘لأ أد˘ه˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ى˘ل˘ع

تأءأر˘˘˘جإلأ  ل˘˘˘ك عا˘˘˘ب˘˘˘تأ لÓ˘˘˘خ

ى˘˘لإأ تÓ˘˘شسأر˘˘م˘˘لا˘˘˘ك ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

اهرأرشصإأ ةباقنلأ تلشصأوو طشسو

أذه ىلإأ ةد˘ير˘ج˘لأ تقر˘ط˘ت ا˘م˘كو

ة˘ق˘با˘شسلأ ا˘هدأد˘عأأ ي˘˘ف لا˘˘كششإلأ

ةلاح يف تدكأأ دق ةباقنلأ تناكو

ىلإأ ءوجللأ متيشس ةباجتشسلأ مدع

اهعابتل أرظنو ةيأردإلأ ةمكحملأ

تنكمت رأرشصإلأو لاكششإلأ أذه

اقلاع ناك يذلأ لاكششإلأ لح نم

سصرح˘ت ا˘ه˘نأأ ة˘شصا˘خو تأو˘ن˘شسل

ةئفلأ هذه قوقح نع عافدلأ  ىلع

جأردإا˘ب م˘ه˘فا˘شصنإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لأو

ن˘ي˘ئا˘شصخأÓ˘˘ل ىود˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م

تاماقإلاب نيلماعلأ ني˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لأ

هي˘ل˘ع سصن˘ي ا˘م˘كو  ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ي˘˘قا˘˘ب˘˘ك نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ما˘˘قإلا˘˘ب

رامع يديشس ةيعماجلأ تامدخلأ

ىودعلل نوشضرعم  مهنأأ ةشصاخو

ة˘ئ˘بوألأ رو˘˘ه˘˘ظ ع˘˘م ا˘˘شصو˘˘شصخ

سسوريفك اهدجأوت مقافتو  أرخؤوم
أر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كششي يذ˘˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
بشسحبو  مهتحشص ىلع ايقيقح
ى˘ل˘ع ر˘شصت ة˘با˘ق˘ن˘لأ نإا˘ف نا˘ي˘ب˘˘لأ

ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘شصأو˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘شسف˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ
ةدافتشسلأو ةيعماجلأ   تامدخلاب
ن˘م ي˘ت˘لأ  ىود˘ع˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي نأأ سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ
ايرهشش نييناشسفنلأ ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخألأ
˘مو˘شسر˘م˘لأ ى˘شضت˘ق˘م˘ب ا˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق

خرؤوملأ38 491مقر  يذيفنتلأ

لشضفبو3102 يفناج02 يف
مت ةباقنلأ رأر˘شصإأو تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ
ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخألأ قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘شسأ

.نييناشسفنلأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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سشولعوب ةعمجوب هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا قوضس لثمم

غلكلل جد03و52 ـب قرششلا لوقح اطاطب راعشسأا فيقشست

طضسو ةبانع ةيعماجلا تاماقإلاب نييئاضصخأÓل  اهتاقحتضسم بضص مت

ىودعلا ةحنم لاكششإا لحت ةبانعب نييناشسفنلل ةينطولا ةباقنلا
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ي˘ف تأرأدإلأ لا˘م˘˘ع د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي

ةمق يف ةبانعب ا˘ي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘م˘لأ

ءأرد˘م˘˘لأ سضفر بب˘˘شسب بشضغ˘˘لأ

ثيح مهعم ةشصاخ تأءأرجإأ ذاختأ

يشضاملأ عوبشسألأ ة˘ل˘ي˘ط أو˘ل˘م˘ع

دد˘ع سضف˘˘خ م˘˘تو يدا˘˘ع ل˘˘كششب

ف˘ششكو ،ط˘ق˘ف ل˘م˘ع˘لأ تا˘عا˘˘شس

هنأأ «ةعاشس رخآأ» ـل لامعلأ سضعب

ي˘˘ف ة˘˘شسأرد˘˘˘لأ ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘غر

ا˘ي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘م˘لأو تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

ىلإأ ةلطع ىلع ةبلطلأ لوشصحو

م˘ه˘نأأ لإأ مدا˘ق˘لأ ل˘ير˘˘فأأ5 ةياغ

ىلإأ ايموي لقنت˘لأ ى˘ل˘ع نو˘مز˘ل˘م

مهشسفنأأ نودجيو مهلمع تأرقم

ا˘م و˘هو تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ بل˘˘ق ي˘˘ف

ىلع يقيقح رطخ ةباثمب هوربتعأ

،م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘ح˘شصو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص

ل˘م˘ع د˘جو˘ي ه˘نأأ ى˘ل˘ع أو˘ع˘م˘جأأو
يمويلأ مهل˘ق˘ن˘ت ق˘ح˘ت˘شسي ئرا˘ط
م˘ت˘ي م˘لو ا˘ي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ
سضيفختو ةبوانملأ ماظن قيبطت

دعوم نورظتني امك ،لامعلأ ددع
نكامألأ يف ميقعت ةيلمعب مايقلأ
.اهيف نولمعي يتلأ

ةضساردلا فيقوت مغر يداع لكضشب مهلمع اولواز

«انوروكلا» عم هجول اهجو ةبانعب ايلعلا ضسرادملا يف تارادإلا لامع

حلاضصم عم قيضسنتلاب هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا قوضسل ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدمل ةعباتلا ةبقارملا تايرود تبضسلا سسمأا تلضصاو
.قوضسلاب راجتلا يلثممو ينوبلاب ينطولا كردلا

ةنيدملا ءايحأا ميقعتو ريهطت تايلمع ليجأات

ةرارحلا تاجرد يف ضسوشسحم ضضافخنا
راطمألا طقاشستو

تاجرد يف اشسوشسحم اشضافخنأ تبشسلأ سسمأأ ةبانع ةنيدم تفرع
يتلأ ةيخانملأ تابلقتلأو. راطمأÓل طقاشست تلجشس امك، ةرأرحلأ

تفلخ قرششلأ قطانم نم ديدعلأ رأرغ ىلع ةيلولأ اهتفرع
رثإأ لاحرب ةيدلب لخدمب رورم ثداح رأرغ ىلع رورم ثدأوح
تناك يتلأ تاي˘ل˘م˘ع˘لأ را˘ط˘مألأ تف˘قوأأ ا˘م˘ك ،ة˘ن˘حا˘شش فأر˘ح˘نأ

يف ميقعتلأو ريهطتلل تايدلبلأ لبق نم سسمأأ ةحيبشص ةجمربم
ينطولأ نأويدلأ  ناكو .سسقطلأ ةلاح نشسحت ةياغ ىلإأ ءايحأأ ةدع
ى˘ل˘ع را˘ط˘مألأ ط˘قا˘شست ن˘م ،تب˘شسلأ رذ˘ح ،ة˘يو˘ج˘لأ دا˘شصرأÓ˘˘ل
ّنأأ ،ةحلشصملأ تأذ هيبنت فاشضأأو .ةيقرششلأ ةيلامششلأ قطانملأ

ةياغ ىلإأ رمتشستو ،ملم52 ىدعتت دق ةعقوتملأ راطمألأ ةيمك

،ةياجب :يه ةينعملأ تايلولأ نأأ هيبنتلأ راششأأو .دحألأ مويلأ رجف

.ةنيطنشسقو ةبانعو لجيج ،ةملاق ،سسأرهأأ قوشس ،ةليم ،فيطشس
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اموي41  ىلإا لضصت ةدمل

 ضسنوت نم نيدئاعلا تارششع عشضو
ةيلولا قدانفب يحشصلا رجحلا يف

نينطأوملأ تأرششع ةبانع ةيلوب ةينعملأ تاطلشسلأ تعشضو

41 يحشصلأ رجحلأ تحت سسنوتك جراخلأ نم مهؤوÓجإأ مت نيذلأ

انطأوم071و سسنوت نم مهليحرت مت نطأوم002 مهنم اموي

(ةقوثوم) رداشصم بشسحو. ةبانعب هزتنملأ قدنف يف اشسنرف نم
سسفن ىرخأأ تايلو تدهشش دقف ةبانع ةيلو ىلإأ ةفاشضإلاب هنإاف
نور˘فا˘شسم˘لأ و ة˘م˘لا˘ق ـب ة˘لÓ˘ششلأ ما˘م˘ح رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ

002 و سسيأرلأ قدنفب ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإلأ نم نودفأولأ

073 و ناشسملت يف نينايزلأ قدنفب ايليشسرم نم مداق نطأوم

ةملاقب يحايشسلأ غابد مامح بكرم يف سسنوت نم أدئاع ايرئأزج

بكرملأ يف ةيشسنرفلأ ايليشسرم ةنيدم نم امداق أرفاشسم646و

نيقلاع أوناك أرفاشسم245 و نأرهوب تايشسلدنألأ يحايشسلأ

سسيراتم  بكرمو يبهذلأ نرقلأ نم لك يف ةيبنجأأ تأراطمب

قدنف يف اشسنرف نم دئاع يرئأزج0021 ةزابيتب جلبلأ قدنفو

.ةمشصاعلاب ةدلأرز  نأرفأزام
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مÓضسلا قدنف ىلإا تلضصو ةعومجم لوأا

جراخلا نم نيدئاعلا مامأا ةدكيكشس قدانف حتف
لابقت˘شسأ ل˘جأأ ن˘م ةد˘كي˘كشسب قدا˘ن˘ف˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تز˘ه˘ج
ةدمل ايحشص أرجح مهيلع سضرفيشس نيذلأ .جراخلأ نم نيدئاعلأ

ةن˘يد˘م˘ل مÓ˘شسلأ قد˘ن˘ف˘ب سسمأأ لوأأ ة˘يأد˘ب˘لأ تنا˘ك و،ا˘مو˘ي41

أذهو، تÓئاع مهبلغأأ سصاخششأأ011 لبقتشسأ يذلأ ةدكيكشس

أومدق نولوقنملأ سصاخششألأ ، انوروك سسوريف نم طايتحاك
سضعبلأ و سسنوتب ةيحايشس تÓحر يف أوناكو تÓفاح نتم ىلع
و فرغ مهل تزهج ثيح ،  جÓعلأ سضرغب كانه ناك رخآلأ

ن˘م كا˘ن˘ه و،ئرأو˘ط˘لأ ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت ة˘ي˘˘ب˘˘ط م˘˘قأو˘˘ط
بشسح مهولخ ببشسب يحشصلأ رجحلأ سضفر نم سصاخششألأ
و مهئانبأأ ةيؤور يف مهتبغر و ةهج نم .سسوريفلأ نم مهداقتعأ

نأأ مهتعنقأأ ةشصتخملأ تاهجلأ نكل،ةيناث ةهج نم مهتÓئاع
لجأأ نم لكك عمتجملل و مهتÓئاعل و مهل ةحلشصم هيف رجحلأ
سصاخششأل اهلقن مد˘ع نا˘م˘شض و سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م م˘هو˘ل˘خ د˘ي˘كأا˘ت

.نيرخآأ
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ءايحألا ميقعت و ريهطت ةردابم
ةبانع ةنيدمب لشصاوتت

ةنيدمب نينطأوملأ فرط نم ءايحألأ ميقعت ةردابم تلشصأوت
يف يعأولأ بابششلأ ماق ثيح انوروك سسوريف نم ةياقولل ةبانع
ءايحألأ ميقعتو ريهطتب ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م تا˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم اهجاتحن يتلأ يه تأردابملأ يهو، ةشصاخلأ مهتايناكمإاب
نهأرلأ تقولأ يف ىرخألأ تايلولأ عيمجو ةبانع ةنيدم ءانبأأ
دجاشسملأ سسمتل ةيلمعلأ تدتمأ امك انوروك سسوريف نم ةياقولل
سسيل نيذلأ ةيقبلأ امأأ. اهميقعتو اهفيظنت مت نيأأ تايفششتشسملأو
نم ةيزأرتحلأ تاميلعتلل أولثتمي نأأ ىنمتن  ةدعاشسملأ مهناكمإاب
ليلقتو مهلزانم يف مه˘ئا˘ق˘ب˘ب د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت
.ىوشصقلأ ةرورشضلل لإأ جورخلأ
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 انوروك سسوريفل يدضصتلل ةعبتملا تاءارجإلا لضضفب

طاطيب حبار راطم ةرادإا تادوهجمب ديششي لقنلا ريزو
تماق يتلأ ةرابجلأ تأدوهجملاب يلايشش قوراف لقنلأ ريزو داششأأ
تايناكمإلأ لك ريفوت يف ةبانعب طاطيب حبأر راطم ةرأدإأ اهب
ةرايز ريزولل تناك ثيح انوروك سسوريفل يدشصتلأو ةحفاكمل
فاط نيأأ ةملاق ةيلو ىلإأ اهجوتم راطملأ ىلإأ هفقوت دعب ةيئاجف
ثيح راظتنإلأ تاعاق ىلإأ لابقتشسأ تاعاق نم راطملأ قفأرم لكب
أولذب نيذلأ راطملأ لامع فرط نم زجنملأ لمعلاب أريثك بجعأأ

فقو امك ،جراخلأو لخأدلأ نم راطملأ ميقعتل ةرابج تأدوهجم

أريرشس51 ىلع رفوتت يتلأ يحشصلأ رجحلأ ةعاق ىلع ريزولأ
هباجعإأ ريزولأ فخي مل نيأأ تايرورشضلأو  مزأوللأ لكب ةزهجم
يذلأ ديزي ةلحروب ريدملأ اهشسأأر ىلعو راطملأ ةرأدإأ تأدوهجمب
اماه اقفر˘م طا˘ط˘ي˘ب ح˘بأر را˘ط˘م ل˘ع˘ج ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تأرد˘ق تب˘ثأأ
هنييعت ذنم امنإأو انوروك سسوريف روهظ ديلو سسيل أذهو ةهجلاب

لعج لجأأ نم تايناكمإلأ لك رفو ثيح راطملأ ةرأدإأ سسأأر ىلع
لكب لفكتلأو ةنايشصو ةفاظن نم ريثكلأ باجعإأ راثم راطملأ
عرفلأ يف لثمتملأ يعامتجلأ كيرششلأ لعج ام أذهو سصئاقنلأ
ريدملأ تأدوهجم نانمثيو نا˘ي˘ن˘ث˘ي ة˘م˘ها˘شسم˘لأ ة˘ن˘ج˘لو ي˘با˘ق˘ن˘لأ
يعامتجلأ رشضحملأ  بشسح رابج لمعب ماق يذلأ ديزي ةلحروب
هب ماق ام نمث ثيح هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآأ تلشصحت يذلأ
عشضوو لفكتلاب ةماعلأ ةيريدملأ تامي˘ل˘ع˘ت˘ل ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘م ر˘يد˘م˘لأ
نيلماعلأ لعج ام زيهجتو فيظنتو ميقعت نم ةمزÓلأ تاطايتحلأ

ريدملأ تأدوهجم ىلع نونثي طاطيب حبأر راطمب نيرفاشسملأو

Ω.¥.ةلحروب ديزي
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ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم نأا ف˘˘صشك

42 ن˘م ل˘قأا ي˘˘ف تما˘˘ق ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ

02 ن˘ع د˘يز˘˘يا˘˘م ز˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘عا˘˘صس
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ةنيرف ، ديمصس) ةيحÓصصلا ةيهتنملا

ريطانق01 نم ديزأا و ، ( تيوكصسب
و ةرتوفلا مدعل اطاطبلا جوتنم نم

اراطنق71 ، رعصسلا يف ةبراصضملا
˘مد˘ع بب˘صسب ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م
نم ديزأا زجح ىلإا ةفاصضإا ةرتوفلا

ضصح˘ف˘لا تازا˘ف˘ق ن˘م ف˘لأا004
عيبلل ضضرع راطإا ي˘ف ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا

ماعلا قيرطلا يف ةينلديصص داوم
يتلا تايلمعلا يهو ، ةصصخر نود
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب تءا˘˘ج
ضسيم˘خ˘لا مو˘ي ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا
ليكصشتب ةيل˘م˘ع˘لا تق˘ل˘ط˘نا ثي˘ح.
ةنيدم تصسم ةيناديم ةيطرصش قرف
ل˘ي˘ج˘صست ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت ة˘ل˘صشن˘˘خ
فيقوت اهنم تافلاخملا نم ديدعلا

ىلع50 يج وجيب عون نم ةنحاصش
اهدوقي ةنتاب قيرط يح ىوتصسم
رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ضصخصش
نأا نيبت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب
ريغ اهتروتاف هزوحي يتلا ةعلصسلا

نم غلك54 يف ةلثمتم و ةقباطم
و اهزجح م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ت˘صشر˘لا ن˘ئا˘ج˘ع
ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ ريرحت
ةيريدمل ةبقار˘م˘لا ناو˘عأا ل˘ب˘ق ن˘م
ةبكرم فيقوت مت اهدعب ، ةراجتلا

ق˘ير˘ط ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع كلذ˘ك
دقع˘لا ي˘ف ضصخ˘صش ا˘هدو˘ق˘ي ة˘ن˘تا˘ب
هعاصضخإا دعب رمعلا نم ضسداصسلا
يتلا ة˘ع˘ل˘صسلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
يف ةلثمتم و ةرتوف نودب اهزوحي

و نلدا˘م˘لا ةدا˘م ن˘م ة˘ب˘ل˘ع057

و ة˘ع˘ل˘صسلا ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘˘ل ضسب˘˘ي˘˘صشلا
ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ ريرحت
ةيريدمل ةبقار˘م˘لا ناو˘عأا ل˘ب˘ق ن˘م
نم ةنحاصش فيقوت مت امك ، ةراجتلا
قيرط يح ىوتصسم ىلع كاج عون
دقع˘لا ي˘ف ضصخ˘صش ا˘هدو˘ق˘ي ة˘ن˘تا˘ب
ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘بار˘˘لا
يتلا ة˘ع˘ل˘صسلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
يف ةلثمتم و ةرتوف نودب اهزوحي

ذاختا متيل اطاطبلا نم اراطنق71
ن˘م ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تاءار˘˘جإلا
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق
نم ةنحاصش فيقوت مت امك ، ةراجتلا

02ـب ةل˘م˘ح˘م504 و˘ج˘ي˘˘ب عو˘˘ن
ىوتصسم ىلع ةنابلجلا نم اراطنق
ضصخصش اهدوق˘ي ة˘ن˘تا˘ب ق˘ير˘ط ي˘ح
دعب رمع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘عا˘˘صضخإا

لج˘صسلا ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ل ا˘ه˘ب˘حا˘صص
و ة˘ع˘ل˘صسلا ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ ريرحت
ةيريدمل ةبقار˘م˘لا ناو˘عأا ل˘ب˘ق ن˘م
نم ةنحاصش فيقوت متو ، ةراجتلا

نم ريطانق50ـب ةلمحم كاج عون
اهدوقي ةفلتخملا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ضصخصش
نأا نيبت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب
ريغ اهتروتاف اهزوحي يتلا ةعلصسلا

ر˘ير˘ح˘ت و ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
نم ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق
نم ةنحاصش فيقوت اهدعب ، ةراجتلا
دقعلا يف ضصخصش اهدوقي كاج عون
هعا˘صضخإا د˘ع˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
يتلا ة˘ع˘ل˘صسلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
يف ةلثمتم و ةرتوف نودب اهزوحي

000.003 ةميقب ماع ةيئاذغ داوم
ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختا متيل جد

ةبقارملا ناوعأا لبق نم هقح يف
ةبكرم فيقوت و ، ةراجتلا ةيريدمل
اهدوقي ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م
رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ضصخصش
ن˘ي˘ب˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ه˘˘عا˘˘صضخإا د˘˘ع˘˘ب
ريغ اهتروتاف اهزوحي يتلا ةعلصسلا

ر˘ير˘ح˘ت و ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
نم ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق
دورو دعب كلذ ىلإا ةفاصضإا .ةراجتلا

ةيلو نمأا حلاصصم ىلإا تامولعم
ايراج˘ت Ó˘ح˘م نأا ا˘هدا˘ف˘م ة˘ل˘صشن˘خ

قيرطب331 ةئزجت ىوتصسم ىلع
ل ةعلصس هلخاد˘ب ة˘ل˘صشن˘خ ة˘غ˘ي˘صسنأا
متيل ، ةرتوف ىلع اهبحاصص زوحي
مت ن˘يأا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

ديمصس ضسا˘ي˘كأا90 ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

غلك05ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘˘جإا نزو˘˘ب
و ةعلصسلا زجح متيل ةرتوف نودب
ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ ريرحت
ةيريدمل ةبقار˘م˘لا ناو˘عأا ل˘ب˘ق ن˘م
يف و كلذ ىلإا ةفاصضإا ، ةراجتلا

ةيلو نمأا حلاصصمل ةيعون ةيلمع
ةديكأا تامولعم دورو دعب ةلصشنخ
اهدافم ناديملاب ةيتايلمعلا قرفلل
داو˘م ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ة˘ل˘م˘ج ر˘جا˘ت نأا

و كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ ةيئاذغ
نئاكلا هل˘ح˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع كلذ
، ةلصشنخ ةنيدم طصسو رصصنلا يحب
ناوعأا ةقفر روفلا ىلع لقنتلا متيل
دع˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا
ىلع هلخادب رث˘ع ل˘ح˘م˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت

داوملا نم غلك04و اراطنق12
، ديمصس ) يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘˘لا ( تيو˘˘كصسب ، ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف
داو˘م˘لا ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ، ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو را˘˘˘ط˘˘˘خإا و ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ي˘ف ضشغ˘لا عو˘صضو˘م˘ب ة˘ي˘صضق˘˘لا˘˘ب
ناصسنإلا ةيذغتل ة˘ح˘لا˘صصلا داو˘م˘لا

هدايتقا و هيف هبتصشملا فيقوت عم
ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا
امك. قيقحتلا تاءار˘جا لا˘م˘كت˘صسا
ةنحاصش فيقوت كلذ بناج ىلإا مت
ةردقم اطاطب˘لا جو˘ت˘ن˘م˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م

اهدوقي غلك005 و ريطانق01ـب
رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ضصخصش
نأا نيبت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب
ةرتو˘ف نود ا˘هزو˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ع˘ل˘صس
ةبراصضملاب موقي اهبحاصص نأا امك
ريرحت و اهزجح متيل رعصسلا يف
نم ينعملا قح يف ةيلام ةمارغ
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق
ىلع و كلذ ىلإا ةفاصضإا. ةراجتلا
نمأا حلاصصمل ةبكار تايرود رثإا
˘ما˘ق ضصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘˘يلو˘˘لا
ةينلديصص هبصش داوم عيبلل ضضرعب
ة˘صصخر نود˘ب ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف

تازافق نم ةبلع404 يف ةلثمتم
اهب ةبلع لك ، ةيطاطملا ضصحفلا

عو˘م˘ج˘م˘ب ي˘ب˘˘ط زا˘˘ف˘˘ق0001

زجح متيل يطاطم زافق000404
رقم ىلإا ينعملا دايتقا و ةعلصسلا
لا˘م˘كت˘صسا ل˘جأا ن˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
ل˘صصاو˘ت˘تو .ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

حلاصصم لبق نم ةبقار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ناو˘˘˘عأا و ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأا
لمصشتل ةراجتلا ةيريدمب ةبقارملا
ىلع ةيراجتلا تÓحملا باحصصأا

نم ةلصشنخ ةيلو لماك ىوتصسم
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
و ةيئاذغلا داوملا يف ةبراصضملاب
ه˘فر˘ع˘ت ا˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صصلا
ضصا˘خ˘لا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا
 . انوروك ءابو راصشتنإاب

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0495ددعلا0202 سسرام22  دحألا 7ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةمعدم ةيئاذغ داوم و دضسافلا ديمضسلا نم ريطانقلا تارضشع زجح مت اميف /ةلضشنخ

يطاطم يبط زافق000404 هتزوحب سصخصش فيقوت
ةينلديضصلا و ةيئاذغلا داوملا يف ةبراضضملاب عيبلا ةرهاظ ةبراحم راطإا يف و هنأا هنم ةخضسن ىلع ةعاضس رخآا تلضصح ةلضشنخ ةيلو نمأا حلاضصمل نايب فضشك

.91 ديفوك انوروك سسوريف راضشتناب دÓبلا اهفرعت يتلا ةنهارلا فورظلا لظ يف نينطاوملا ىدل اريبك اكÓهتضسا فرعت يتلا داوملا اميضس ل ،

يقاوبلا مأا

نيلباغيرب ةلوصسبك0132 زجحت ةليلم نيع ةطرصش

ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمكو
نيتلصصفنم نيتيلمع رثإا ةليلم نيع ةرئاد نمأا  حلاصصم تنكمت

نم ةربتعم ة˘ي˘م˘كو ن˘ي˘ل˘با˘غ˘ير˘ب ة˘لو˘صسب˘ك0132 ز˘ج˘ح ن˘م

لاصصتلا ةيلخ بصسح ىلوألا ةيصضقلا. ةيلوحكلا تابورصشملا

تامولعم رثإا تءاج يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو

ةليلم نيع ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف رصصانع اهتقتصسا

تاذ ة˘يودألا ن˘م ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإا˘ب ضصا˘خ˘صشألا د˘حأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م

ىلع ،اهجيورت دصصق ةليلم نيع ةنيدم ىلإا ةردخملا ضصئاصصخلا

هبتصشملل دصصرتلا لجأا نم ةمكحم لمع ةطخ عصضو مت روفلا

نيأا ،هفيقوتو نيرفاصسملا لقنل ةلفاح نتم ىلع ناك يذلا هيف

عاونألا فلتخم نم نيلباغيرب ةلوصسبك0132  هتزوحب طبصض

مدق يئازج فلم هدصض زجنأا ةطرصشلا رقم ىلإا هليوحت دعبو.

يف تلصصف يتلا ةليلم ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب

ةطرصش اهب تماق ةيطرصش ةيلمع رثإا ىلعو قايصسلا ضسفن يف,هرمأا

فلتخمو ةنيدم˘لا عراو˘صشو ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع

ةنئاكلا ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا د˘حأا˘ب ز˘ج˘ح م˘ت ،ءادو˘صسلا طا˘ق˘ن˘لا

رثكأاـب تردق ةربتعم ةيمك نكصسم006 يح ىطغملا قوصسلاب

عاونألا ةفلتخملا ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو0651 نم

.ةينعملا تاهجلا ىلإا اهميلصستو اهزجح متيل.ماجحألاو
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سسارهأا قوضس

اهنم اطاطبلا نم غلك5711 زجح

  اهراعصسأا يف ةبراصضملل ةهجوم ةدصسافلا
نم غلك5711 ضسيمخلا موي ضسارهأا قوصس ةيلو نمأا حلاصصم تزجح

كلذ و اهراعصسأا يف ةبراصضملل ةهجومو ةدصسافلا اهنم اطاطبلا ةدام

عنمل ةيلولا نمأا حلاصصم فر˘ط ن˘م ة˘ل˘ع˘ف˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘م

ةمزأا لظ يف اهب ةبراصضملاو ةيصساصسألا علصسلل راجتلا ضضعب راكتحا

6 حلاصصملا تاذ تفقوأا ثيح ملاعلا اهدهصشي يتلا انوروك ءابو راصشتنإا

ةدصساف غلك044 اهنيب نم اطاطبلا نم غلك5711 تزجحو ضصاخصشأا

حلاصصملا عم قيصسنتلاب مت ثيح يرصشبلا كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغو

ذاختإا متيصس قيقحتلا لامكتصسإا دعبو. اهفÓتإا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا

نيفلاخملا دصض ددصصلا اذه يف اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج

تاذ بصسح ايمي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

.ردصصملا
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انوروك ببضسب لاوجتلا رظح لغتضست /ةدكيكضس

 نابلو ينبب اتيب محتقت ةباصصع
لزانم دحأا ةيوهلا ةلوهجم ةباصصع لوألا ضسمأا ةليل تمحتقا

ىلع ءادتعلاب تماق و، نابلا و ينب ةيدلبل ةعباتلا ةنايـنلا ةقطنم

ىلع رـصسك و تامدكب باصصيل مههجاو يذلا لزنملا بحاصص

اوهجوتو لزنملل ةيفلخلا ةهجاولا نم اورفي نأا لبق ديلا ىوتصسم

باصصملا لقن مت دق و ، ةـجوزلا خارصص دعب ةلوهجم ةقطنم وحن

يتلا كردلا ةقرف غÓبإاو جÓعلا يقلتل ضشورحلا ىفصشتصسم ىلإا

.ضصوصصللا ىلع ضضبقلا لجأا نم اقيقحت تحتف

M«ÉI HƒOjæÉQ 

عبارلا قباطلا نم تطقصس ةاتف ةافو

ةنتابب ةرامعل
،اهفتح ةنصس51 رمعلا نم غلبت ةاتف لوألا ضسمأا ءاصسم تيقل

ةدع ءاحنأاو ضسأارلا ىوتصسم ىلع روصسكو ةغيلب تاباصصإاب ةرثأاتم

ةرا˘م˘ع˘ل ع˘بار˘لا ق˘با˘ط˘لا ن˘م ا˘ه˘طو˘ق˘صس ر˘ثإا كلذو ،م˘صسج˘لا ن˘م

ديدجلا يرصضحلا بطقلاب انكصسم05 يحب يلئاعلا اهنكصسمب

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت دقو ،ةنتاب ةيلوب10 ةلمح

ةحلصصم ىلإا ناكملا نيعب ةايحلا تقراف يتلا ةيحصضلا لقنل

هيف تحتف تقو يف ،يعماجلا ةنتاب ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح

بابصسألا د˘ن˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مألا ح˘لا˘صصم

اراحتنا هذه طوقصسلا ةثداح تناك اذإا ام ةفرعمو ،تاصسبÓملاو

.ةيحصضلا ةايحب يدوت نأا رادقألا تءاصش ةثداح درجم مأا

T°ƒT°É¿.ì

ةيحÓضصلا ةيهتنملا ةيئاذغلا داوملا نم ةدحو00461 نم ديزأا ىلإا ةفاضضإلاب

ةيحÓصصلا يهتنملا قيقدلا نم اراطنق81 نم ديزأا نازجحت سسارهأا قوصس نمأاب ةتاردصسو ةروات ةطرصش
¯ G.T¢

ضشغ˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ل ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
لبق نم راعصسألا يف ةبراصضملاو
داوملا نيزختو راكتحإاو راجتلا
يتلا فورظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
انوروك ضسوريف يصشفتب اهصشيعن
راعصسأÓل عفر نم هنع رجنا ام و
داوملا نم ةريبك تايمك ءانتقا و
ن˘مأا ح˘لا˘صصم تما˘ق ، ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ضسار˘هأا قو˘صس ن˘مأا˘ب ةروا˘ت ةر˘˘ئاد
نيزختب مو˘ق˘ي ر˘جا˘ت ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
قيقد ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
لخاد ةيحÓصصلا ةيهتنملا حمقلا

ةدا˘عإاو ا˘ه˘ي˘ف ضشغ˘˘ل˘˘ل عدو˘˘ت˘˘صسم
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘يو˘˘˘صست

81 ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نم قيقدلا نم غلك51و اراطنق
تا˘مÓ˘ع˘˘لاو عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قرطب عيبلل اهجوم ناك ةيراجتلا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصب رار˘˘˘صضإلا ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت
مت كلذ رثإا ىلع ، نيكلهتصسملا
فلم زاجنإاو هيف هبتصشملا فيقوت
هبجومب لاحيصس هقح يف يئاصضق
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
ماق قايصسلا تاذ يف  .ةصصتخملا

نمأاب ةتاردصس ةرئاد نمأا رصصانع
فا˘˘˘صشت˘˘˘كا ن˘˘˘م ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صس

هب نزخت راجتلا دحأل عدوتصسم
داو˘م˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
كÓهتصسإÓل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ىلع ءانب ،ةيحÓصصلا ةيه˘ت˘ن˘م˘لاو
ضشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ثي˘ح ،تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
ى˘ل˘ع ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع عدو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

داوملا فلتخم نم ةريبك تايمك
اهمظعم كÓه˘ت˘صسإÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

تلثمت ثيح ،ةيحÓصصلا ةيهتنم

ةدحو1952( يف تازوجحملا
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لاو ر˘˘ئا˘˘صصع˘˘لا ن˘˘˘م

234 / ةيندعملا هايملاو ةيزاغلا
فلتخم ن˘م بل˘ع˘م بي˘ل˘ح ةد˘حو

ن˘˘م ةد˘˘حو3195 / عاو˘˘˘˘˘˘˘˘نألا

فل˘ت˘خ˘م˘لا كع˘كلاو تيو˘كصسب˘لا

اصسيك1915 / ماجحألاو عاونألا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب تار˘صسكم˘لا ن˘˘م

ةفلتخ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ ذاو˘م ن˘م ةد˘حو

) ةيحÓصصلا ةيهتنم اهلك1072

ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت كلذ ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،

ةيصضقلا يف نيطروتملا فارطألا

يف ةيئاصضق تافلم زاجنإا عم ،

مامأا اهبجوم˘ب نو˘لا˘ح˘ي˘صس م˘ه˘ق˘ح

نأا ا˘م˘ك ، ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

روصضحب اهفÓتإا مت تازوجحملا

ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م

.ةصصتخملا

 فراطلا

 تÓحملا ةقرصس يف ةصصتخم ةباصصع فيقوت
¯ ¿ . e©£≈ Gd∏¬ 

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
فراط˘لا ة˘يلو ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

يف ةصصتخم ةباصصعب ةحاطإلا نم
ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا ،تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صس
مهرامعأا دارفأا ةتصس نم ةنوكتم
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةيلو نم نوردح˘ن˘ي م˘ه˘ع˘ي˘م˘جو
دنع ةيصضقلا عئاقو دوعت .فراطلا
ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم يقلت

نم ىوكصش فراطلا ةيلو نمأل
هلحم ضضرعت اهدافم  رجات فرط
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘صس
تفدهتصسا رصسكلاب ةقرصس ةيلمع
ق˘ئا˘ثو˘لا ضضع˘بو  ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
يف قيقحت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
تايرحتلا ترف˘صسأا ن˘يأا ة˘ي˘صضق˘لا
ر˘صصا˘ن˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا

لم˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا
ةباصصعلا دارفأا لقنت يف ةليصسوك
متيل اهكلام ةيوه ةفرعم مت نمو
قيقحتلا ق˘ي˘م˘ع˘ت د˘ع˘بو ه˘ف˘ي˘قو˘ت
نمصض طصشن˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت
نم نأاو ةمظنم ةيمارجإا ةكبصش
لمعي ضصخصش مهيف هبتصشملا نيب
لصصوتلا دع˘بو ة˘ي˘ح˘صضلا ل˘ح˘م˘ب
دارفأا ةيقب ةيوه ىلع فرعتلا ىلإا
مهفيقو˘ت م˘ت ة˘ي˘مار˘جإلا ة˘كب˘صشلا

ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘ب  ا˘ع˘ي˘م˘˘ج

مهدصض زجنأا قيقحتلا تاءارجإلا
ةيصضق نع يئاصضق فلم اعيمج
رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘˘كت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
ةقر˘صسلا ة˘يا˘ن˘ج با˘كترا ضضر˘غ˘ل
ل˘ي˘ل˘لاو ر˘صسكلا فور˘˘ظ ر˘˘فو˘˘ت˘˘ب
اومدق ةبكرم راصضحتصساو ددعتلا
ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا
ردصص نيأا فراطلا ةمكحم ىدل
عم عاديإا رمأا مهنم ةعبرأا قح يف
ةباقرلا ماظن تحت ةيقبلا عصضو
  .ةيئاصضقلا
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يديارشسب ثدحلا نوعنشصي تاباغلا ناوعأا

نم لك يديارشس تاباغلا ميلقإا ناوعأا  كراشش ةياقولا لظ يف
ىلع ريهطت ةلمح يف ةيدلبلا ناوعأا و ةيندملا ةيامحلا ناوعأا

سسوريف ةحفاكمل اذه و زكرم يديارشس ةيدلب عراوشش ىوتشسم
.انوروك

 نيشصلا يف انوروك فششتكمل يمشسر راذتعإا

يذلا «غنايلنيو يل» بيبطلل ايمشسر اراذتعا سسمأا نيشصلا تمدق
فاششتكا نم رذح نم لوأا وه بيبطلا اذه انوروك سسوريف فششتكا
ةينيشصلا ةموكحلا نكلو يشضاملا ربمفون رهشش يف ديدج سسوريف
دعب رهشش ذنم يفو˘ت بي˘ب˘ط˘لا  .بيذا˘كأا ر˘ششن˘ب ه˘ت˘م˘ه˘تاو ه˘ت˘خ˘بو

.نيباشصملا جÓع ءانثا سسوريفلاب هتباشصإا

سسنوت يف اقلاع ايرئازج051

نيدجاوتم نييرئازجلا نم051 يلاوح نأا ةدكؤوم رداشصم تلاق
ذنم نيقلاع سسنوت ةمشصاعلاب عباطلا بحاشص قدنف يف ايلاح
مهليحرتل ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةرئاط راظتنا يف نيموي
.رئازجلا ىلإا

دجاشسملا قلغ ةرتف لÓخ يبارزلا لشسغ
قلغ ةرتف لÓغتشساب يشضقت ةركف يعامتجلا لشصاوتلا داور حرط
يـلط و يـبارزلا لشسغ و اهتلكيه ةداعإا و اهلشسغ يـف دـجاشسملا
.ناشضمرل اريشضحت كلذ و ناردـجلا

 لجيجب عئاشضلا لدب تقولا يف نوكرحتي نويناملرب

لحل ايعشس ىرخأاو ةرازو نيب مهتÓقنتو ةفيثكلا مهتاكرحت لÓخ نم مايألا هذه ناملربلاب لجيج ةيلو يلثمم سضعب اهعنشصي ةريبك ةجرهب
سضعب تاكرحت تراثأاو ، ربخلو سسح ءلؤوهل اهيف عمشسي مل ةليوط رهششأل رمتشسا قيمع مون دعب سشينروكلا ةمشصاع ناكشس لكاششم سضعب
مÓكلا نم ريثكلا ةيلولا ناكشس حلاشصل يرهششلا اهبتارب عربتلاب دهعتلا دح  ىلإا رمألا اهب لشصو يتلا تايناملربلا ىدحإا اديدحتو ءلؤوه
ريغ ةين نع مهبشسح منت اهنوك ةحوشضفملاو ةبذاكلاب تاجرخلا هذه اوفشصو نيذلا  لجيجب يعامتجإلا لشصاوتلا داور طشسو تاقيلعتلاو
اميشس ةقبشسملا ةيعيرششتلا تاباختنإÓل  ابشسحت مهتاوشصأا بشسك ةلواحمو ةيلولا ناكشس ةطلاغم لجأا نم نييناملربلا ءلؤوه لبق نم ةميلشس
نم ءلؤوه قافأا يذلا يبعششلا كارحلا ةيادب ةياغ ىلإا اهناكشس تلاغششنإل اوركنتو ةيلولا اوعطاق دق اوناك نييناملربلا ءلؤوه بلغأا نأاو
.تاونشسل ترمتشسا ةلفغ

انوروك سسوريفب نولابي ’ ةيشصوشصخلا سسوردلا ةذتاشسأا
سسيئر تامي˘ل˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
قÓ˘˘˘غإا ةرور˘˘˘شضب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تاعماجلاو ةيوبرتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ة˘ل˘شسل˘شس ى˘لإا ة˘فا˘شضإا د˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ناشسل ىلع تءاج يتلا تايشصوتلا

ةروحمتملاو تاعاطق ةّدع ءارزو
فلتخمب تاعّمجتلا عنم يف اشساشسأا
يّششفتل ّدح عشضو سضرغب اهعاونأا
نأا لإا ،رئازجلا يف انوروك سسوريف
ّلج تبرشض فارطألا نم سضعبلا
سضر˘˘ع ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘جإلا
ةذ˘تا˘شسأا ا˘ه˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا
ل نيذلا «ةيشصوشصخلا سسوردلا»
عم˘ج نو˘ل˘شصاو˘ي م˘ه˘ن˘م دد˘ع لاز˘ي
نولبقملا م˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش زا˘ي˘ت˘جا ى˘ل˘˘ع
نود م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ل˘˘˘خاد م˘˘˘هر˘˘˘ششحو
مهدودح اوزواجت «لاقلاو ليقلا» نيعأا مهتدشصر يتلا ةذتاشسألا ءلؤوه نأا رمألا يف بيرغلاو ،عاشضوألا ةروطخل ةلابم ىندأا مهتراعإا
مهعنم وأا مهّبيغت لاح يفو ةيشصوشصخلا سسوردلا روشضح ىلع نيربجم اوراشص نيذلا ذيمÓتلاّ قح يف ديدهتلا ةشسايشس مهجاهتنا ةجردل
رعتي مهئايلوأا لبق نم

ّ
رمألا وهو ،ةيشصوشصخلا سسوردلا ةلوازم ىلع نيمغرم مهلعجي اّمم مهتذتاشسأا فرط نم درطلاو لشصفلل نوشض

رحت يعدتشسي يذلا
ّ

 .نوناقلا قوف نيطششانلا نيملعملا ءلؤوه طاششنل اهتبقارمو ّةيشصولا تاهجلا ك

«انوروك» ىلإا دوعي لشضفلاو زفقت نوركام ةيبعشش

بولشسأا نأا رهظي ةعمجلا رششن يأارلل عÓطتشسل اقفو ،نيماع نم رثكأا ذنم ىوتشسم ىلعأل نوركام ليوناميإا يشسنرفلا سسيئرلا ةيبعشش تزفق
باشسحل فيتكآارتنإا سسيراه ةشسشسؤوم هترجأا يذلا عÓطتشسلا رهظأاو ةقثلا ىلع ريبك تيوشصت ةباثمب ناك «انوروك» سسوريف ةمزأا عم هلماعت
يهو ،قباشسلا رهششلا نع ةطقن31 عقاوب ةدايز ةبشسنلا لثمتو.نوركام يف «ةقث مهيدل» نييشسنرفلا نم ةئملا يف15 نأا ،يآا.يشس.لإا نويزفلت

دشصر ردانلا نم» :عÓطتشسلاب ةقفرم ةركذم يف ،يشسايشسلا عÓطتشسلا ةدحو سسيئر ،يفيل لييناد ناج لاقو.8102 يفناج ذنم ىلعألا

.«5102 يفناج تامجه ءانثأا تناك ةظوحلملا ةدايزلا هذه لثمب ةلودلا سسيئر اهيف يظح ةرم رخآا ...ريغتلا اذه لثم
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ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم  ر˘˘˘يد˘˘˘م  ف˘˘˘صشك

شسا˘ب˘صسب˘لا˘ب ردا˘ق˘لا  د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا
ارخؤوم  حتف  مت هنأا حلاصص ينوتيز

فيظوتل اب˘صصن˘م03 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
حتف لجأا نم ،نيصصتخملا ءابطأ’ا
م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘صصصصخ˘˘ت
ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لوصصحلا دعب اذهو،ىفصشتصسملاب

.رييصستلل ةينازيم ىلع
ح˘لا˘صص ي˘نو˘ت˘يز ح˘صضوأا ثي˘ح

نأا «ة˘عا˘صس ر˘خآا«ـل  ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
رداـق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
دعب،ةينازيم  ىلع ارخؤوم  لصصحت
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل  ا˘˘ع˘˘با˘˘ت  نا˘˘˘ك  نأا
دعب نآ’ا  مه˘ن˘كم ا˘مو˘هو،ة˘لا˘ق˘لا
،ةيصصولا تاه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
نم ةحصصلا  ةرازو ىلإا مدقتلل
قلعتت فيظوت بصصانم حتف لجأا
فدهب كلذو،نيصصتخملا ءابطأ’اب
ميعدتو ةديدج تاصصصصخت حتف
ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نيأا Óعف مت ام وهو،ىفصشتصسملاب
نم رثكأا حتف ىلع ةقفاوملا تمت

فلتخم يق فيظوت بصصنم03
ايلاح مهو ،ةيبطلا تاصصصصختلا
ءا˘ب˘˘طأ’ا قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
.ىفصشتصسملاب

ةحارج يتحلصم حتف
نويعلا بطو ماظعلا
ديلوتلاو ءاسنلا  ةحلصمو

ابيرق
هـنأا لوؤوصسملا تاذ  لاقو  اذه

فيظوت˘ل  بصصا˘ن˘م4  حتف م˘ت
ءاصسنلا  بط  يف نيصصتخم ءابطأا

ءاب˘طأ’ بصصا˘ن˘م4و ،دي˘لو˘ت˘لاو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘صصن˘˘مو،ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘˘ج
كلذو ،نوي˘ع˘لا ءا˘ب˘طأا˘ب ن˘ي˘صصا˘خ
ي˘ف  ح˘لا˘صصم˘لا هذ˘ه ح˘ت˘ف فد˘ه˘ب
تايناكمإ’ا بصسح تاقوأ’ا برقأا
م˘ي˘عد˘ت م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ي˘˘ف،ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةحلصصمرارغ ىلع ىفصشت˘صسم˘لا˘ب
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصمو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘ج˘˘لا
ح˘لا˘صصمو ،ر˘يذ˘خ˘ت˘لاو ششا˘˘ع˘˘نإ’ا

شضار˘˘مأاو ة˘˘يرد˘˘˘صصلا شضار˘˘˘مأ’ا
بطلاو لافطأ’ا بطو يركصسلا
ة˘˘ع˘˘صشأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’او
بطللو،ةيبط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’او
لي˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصمو ،ي˘عر˘صشلا
،ايÓخ˘لاو ة˘ج˘صسنأÓ˘ل ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا
ميدقت لجأا نم نيصصتخم ءابطأا
نيأا،ىصضرملل ةيحصصلا تامدخلا
دوهج ىلإا تاردقلا هذه فاصضت
.ىفصشتصسملاب نيلماعلا ءابطأ’ا

و اصتخم ابيبط03
نولمعي اماع ابيبط42

ىلإ نيعبات ىفشتسملاب
ىرخأ تاسسؤم

شسابصسب˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ل˘م˘ع˘ي

اماع ابيبط42و اصصتخم ابيبط03
ةفاصضإا،ىرخأا تاصسصسؤومل نيعباـت

ن˘م دد˘عو،ا˘صضر˘˘م˘˘م031 ىلإا
حرصصام بصسح  ،نيينهملا لامعلا
ر˘خآا«ـل ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ب
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ذ˘˘ن˘˘مو ثي˘˘ح ،»ة˘˘عا˘˘˘صس
نوموقي مهو شسابصسبلا ىفصشتصسم
 .ىصضرملا ةمدخ يف تادوهجمب

يـبطلا سجملا بيصنت
ةرادإ سـلــجمو

ىفشتسملا
د˘ع˘ب ه˘نأا ح˘لا˘صص ي˘نو˘ت˘يز د˘كأا

ىفصشتصسم  شسأار  ىلع هبيصصنت
ماق شسابصسبلاب رداقلا دبع ريمأ’ا
ة˘يدا˘م˘لا  شصئا˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب
دعب  متي˘ل،ة˘ل˘ج˘صسم˘لا  ة˘ير˘صشب˘لاو
تناك  لمع  جمانرب ريطصست  كلذ
يبطلا  شسلجملا بيصصنتب هتيادب
ءا˘ب˘طأ’ا  ع˘ي˘م˘ج  ن˘م نو˘˘كت˘˘م˘˘لا
حلاصصملا ءا˘صسؤورو ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا

ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا حر˘˘˘ط ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
لولحلا  اهل  داجيإاو  اهتصشقانمو
د˘ع˘بو،ةرادإ’ا  ى˘ل˘ع  ا˘ه˘حار˘ت˘˘قاو
ةرادإ’ا شسلجم ءاصشنإا  مت  كلذ
لـثمي ،ةي’ولا  يلاو نم رارقب

ةقداصصملا هتمهم،ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ك
رييصست˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م  ع˘يزو˘ت  ى˘ل˘ع
ج˘ما˘نر˘ب  ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا اذ˘كو
ريوطتل فداهلاو رطصسملا  لمعلا
.ةصسصسؤوملا

ةزهجم حلاصملا هذه
متيسو مزقلا داتعلاب

ايجيردت اهحتف
انثدحم دــكأا قايصسلا تاذ يفو

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا
ةزهجم ىفصشت˘صسم˘لا˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
امو نيمزÓلا داتعلاو ل˘ئا˘صسو˘لا˘ب
ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘˘صصق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ا˘ه˘ح˘ت˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ت ثي˘˘ح،ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا
ةصصاخ،رهصشأ’ا مداق يف ايجيردت
ف˘ي˘ظو˘ت˘ل بصصا˘ن˘م ح˘˘ت˘˘ف  د˘˘ع˘˘ب
هذه ن˘مو ،ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’ا
ة˘ح˘ل˘صصم ةز˘ه˘ج˘م˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ،ةد’و˘˘˘لا ي˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح
ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ثي˘ح،ششا˘ع˘نإ’ا ة˘ح˘ل˘˘صصمو،مد˘˘لا
دنع تاصصصصختلا هذه مهاصستصس
ل˘ق˘ن˘ت ءا˘ن˘عر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ا˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
شصا˘˘صصت˘˘مإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا،ىر˘˘خأا
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم ن˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا
اهتامدخ ميدقت نع كيهان،ةي’ولا
.ةقطنملا ناكصس عيمجل ةيحصصلا

رثكأب مايقلا
ةيحارج ةيلمع0011نم

ريناكس0161ءارجإو
ىفشتسملاب ىضرملل
تاذ لا˘˘˘ق ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

ىفصشتصسم حلاصصم نأا لوؤوصسملا
تادو˘ه˘ج˘م˘˘ب تما˘˘ق شسا˘˘ب˘˘صسب˘˘لا

نيأا،ةيصضاملا ةنصسلا لÓخ ةربتعم

ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘˘ع0611 ءار˘˘˘جإا م˘˘˘ت
شصحفو،ةماعلا ةحارجلا ةحلصصم

اصضيرم1211 ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘مو
،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا بط˘˘لا  ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘˘ب

ةحلصصمب اصضير˘م395 ةجلاع˘مو
نا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خو،لا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘طأ’ا  بط

ليلا˘ح˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو،Ó˘ف˘ط7111

،اصضيرم88642 ـل ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأاـب ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لاو

زاهجلا ةح˘ل˘صصم˘ب شضير˘م0003

اصضيرم864و،يمصضهلا
امأا،ةيلوب˘لا كلا˘صسم˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
د˘ق˘ف ي˘عر˘صشلا بط˘لا  ة˘ح˘ل˘˘صصم

ةحلصصمو،ةيلمع24 تل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صس
شصح˘ف تل˘ج˘˘صس بلـق˘˘لا شضارـمأا

ةحلصصم و،اصضيرم968 ةجلاعمو

0161ءارجإا تلجصس «ريناكصسلا»
يف احصضوم،ىصضرم˘ل˘ل ر˘ي˘نا˘كصس
دجوي ىفصشتصسملا نأا قايصسلا تاذ

.ةيحارج تايلمع فرغ5 هب
لابقتسق ةيلخ بيصنت

مهيف هبتشملاب لفكتلاو
انوروك سوريف لمحب

سابسبلاب
ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا يف  مت

ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘صصن˘˘ت
مهيف هبتصشملا لابق˘ت˘صسا˘ب ة˘صصا˘خ
اهصسأارتي انوروك شسوريف لمحب
نم ةيلخلا هذه نوكتتو ريدملا

،ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م  دد˘ع
ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةصسيئر يهو ة˘يد˘ع˘م˘لا شضار˘مأ’ا
لوؤوصسم بيبط،يبط˘لا شسل˘ج˘م˘لا

،ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ن˘˘ع

تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ي˘عر˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
شصي˘صصخ˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

ل˘ف˘كت˘˘ي ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب نا˘˘كم
 .اهيف هبتصشملا ت’احلاب

قماعو افظوم92
قيرط نع نولغتشي

  مهجامدإ متيس دوقعلا
انلاؤوصس ىلع هدر لهتصسم يفو

نيفظوملا جامدإا ةليمعب قلعتملا
لاق، دوقعلا قيرط نع نيلماعلا

92 لاصسرإا مت هنأا لوؤوصسملا تاذ
نم ةيصصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا اد˘ق˘ع
،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘صصب م˘ه˘˘جا˘˘مدإا ل˘˘جأا

ة˘ق˘فاو˘م˘لا تم˘ت ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم
.كلذ ىلع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ىرقو ندم0495ددعلا0202 سسرام22  دحألا10
www.akhersaa-dz.com

«ةعاسس رخآا»ـل  حيرسصت  يف  حلاسص ينوتيز سسابسسبلا  ىفسشتسسم ريدم/فراطلا

نيسصتخملا ءابطأ’ا فيظوتل ابسصنم03 نم رثكأا حتف وحن
ةديدجلا اهنم حلاسصم ةدعب

ابيرق  ديلوتلاو ءاسسنلا  ةحلسصمو نويعلا بطو ماظعلا ةحارج يتحلسصم حتف ـ
ىفسشتسسملا ةرادإا سسـلــجمو يـبطلا سسجملا بيسصنت ـ

انوروك سسوريف لمحب مهيف هبتسشملاب لفكتلاو لابقتسسل ةيلخ بيسصنت ـ

  بلطلا ةرثكو ةبراسضملا لماع ببسسب

ددعو رسضخلا راعسسأا يف يبونج عافترا
لجيجب ةيكÓهتسس’ا داوملا نم

لكب ثدحلا عنصص انوروك ءابو هيف لصصاوي يذلا تقولا يف

ةيكÓهتصسإ’ا داوملا فلتخم راعصسأا تدهصش لجيج ةي’و قطانم

ركذ اريبك اعافترا ةريخأ’ا تاعاصسلا لÓخ ششينروكلا ةمصصاعب

اصصوصصخ ناصضمر رهصش قبصسي يذلا عافترإ’ا كلذب عيمجلا

دجي مل ابيهر ادوعصص تدهصش يتلا رصضخلا راعصسأاب قلعتي اميف

ةمزأا دعبف. ةعنقم تاريصسفت قاوصسأ’ا ايابخب  نوعلاصضلا هل

ىلع ةيلجيجلا تÓئاعلل ريبكلا لابقإ’ا نع تمجن يتلا ديمصسلا

قلعت ءاوصس لجيجب رصضخلا قاوصسأا تدهصش ةداملا هذه ءانتقا

انايلغ ةئزجتلا قاوصسأا ىتح وأا تصسوصساتب ةلمجلا قوصسب رمأ’ا

اطاطبلا رعصس يف عافترا لجصس ثيح راعصسأ’ا يف قوبصسم ريغ

نيصسمخلا لداعي امب يلجيجلا نطاوملل لوأ’ا ءاذغلا ىرحأ’اب وأا

ىلإا تاعاصس فرظ يف دحاولا مارغوليكلا رعصس عفتريل ةئاملاب

، ارانيد53 دودح يف بيرق تقو ىلإا ناك امدعب ارانيد07وحن

رارغ ىلع ىرخأ’ا رصضخلا ةيقب روكذملا عافترإ’ا نثتصسي ملو

وهو  ىرخأ’ا رصضخلا ةيقبو شسخلا ، لفلفلا ، رزجلا ، مطامطلا

راعصسأ’اب اصسايق ةئاملاب06و04 نيبام حوارت يذلا عافترإ’ا

نيريثكلا ششهدأا يذلا رمأ’ا طقف مايأا لبق ةلجصسم تناك يتلا

ا˘هد˘جاو˘تو ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ةر˘فو ل˘ظ ي˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ

عم شسمأا انتصشدرد لÓخ نمو. قاوصسأ’ا يف يفاكلا لكصشلاب

قو˘صسلا د˘يوز˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا تا˘ن˘حا˘صشلا با˘ح˘صصأا شضع˘˘ب

عافترإ’ا اذه بابصسأا نأاب ء’ؤوه انل  دكأا رصضخلاب ةيلجيجلا

قاوصسأا يف داوملا هذه راعصسأا تفعاصضت ىلإا دوعي ئجافملا

شضفخ امم ةليم ةي’وب ديعلا موغلصش قوصسب اديدحتو ةلمجلا

راعصسأ’ا يف ةدايزلا ىلإا مهعفدو ءاطصسولل ةبصسنلاب حبرلا ششماه

نأا نوينعملا انل دكأا امك ، ةئزجتلا رعصس ىلع ةرصشابم شسكعناام

رصضخلا  نأاو رثكأا شسيل ةبراصضملا لماع نع ةمجان تادايزلا هذه

يأا ةمث شسيلو ةيعارزلا لوقحلا يفو قوصسلا يف ةرثكب ةرفوتم

نطاوملا ىقبي يذلا راعصسأ’ا يف ششحافلا عافترإ’ا اذهل رربم

. رخآا راعصشإا ىلإا اهنمث عفدي هرمأا ىلع بولغملا يلجيجلا
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نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت فدهب / يقاوبلا مأا

نولزني صصونسصاكو صصانك وفظوم
 يتاسشملاو تايدلبلاب ناديملا ىلإا

ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلا عرصش

ءارجأ’ا ريغل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا اذ˘كو

ةي’ولا بارت تايدلب ةفاك ىلإا لاقتن’ا يف يقاوبلا مأا ةي’وب

ةطصساوب كلذو ، مهتقفارمو نينمؤوملا نينطاوملا نم برقتلل

نم تارا˘طإا هر˘يد˘ي ة˘يرادإ’ا ل˘ئا˘صسو˘لا ل˘كب ةز˘ه˘ج˘م تا˘ب˘كر˘م

تاءارجإا ليهصستو ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحت دصصق نيزاهجلا

بيرقت ىلإا ةفاصضإ’اب ، يعامتج’ا نامصضلا يلمعتصسمب لفكتلا

، تاءادأ’ا فلتخم نم هنيكمتو نطاوملا نم هتامدخو هترادإا

ةصصاخلا ميقرتلا تافلم لابقتصساب لقنتملا كابصشلا لفكتي امك

حيرصصتلا ربع تاكارتصش’ا عفدو ءارجأ’ا ميقرتو لمعلا بابرأاب

˘مد˘عو با˘صست˘ن’ا ةدا˘ه˘صشو ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش ح˘ن˘مو د˘ع˘ب ن˘˘ع

ةملك حنمو تاءادأ’ا يف ةيقحأ’ا ةداهصش ىلا ةفاصضإا باصستن’ا

اذكو دعب نع حيرصصتلا ةباوب ىلإا  جولولل لمعلا بابرأ’ رصسلا

قودنصصلا ىلإا جولولل ايعامتجا مهل نمؤوملل ةبصسنلاب لاحلا

تابلط لابقتصساو اهنييحتو ءافصشلا ةقاطب تابلط  لابقتصساو

تا˘ب˘ل˘ط ة˘ج˘لا˘ع˘مو تا˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا ا˘مو ةا˘فو˘لا لا˘م شسأار

ناويدلا جراخ اهقحاولو ةيعانطصص’ا ةزهج’ا نم ةدافتصس’ا

نم ةدافتصس’ا ديدمت بناج ىلإا ةيعانطصص’ا ةزهجأÓل ينطولا

ةجلاعم متي امك ةئاملا يف ةئاملا ةبصسنب شضيوعتلا يف قحلا

امك. ةينورتكلإ’ا ةيبطلا ةقاطبلا دوجو يف ةيصضرملا لطعلا

اراصشتصسمو لاصصت’او ةيبط˘لا لا˘م˘عأ’ا˘ب ا˘ف˘ل˘كم كا˘ب˘صشلا ر˘فو˘ي

نيذه ىلع نيمئاقلا بصسحو ني˘ن˘مؤو˘م˘لاو ى˘صضر˘م˘ل˘ل ا˘ح˘صصا˘نو

دادعأ’ا شصيلقت وه لقنتملا كابصشلا فادهأا نم نإاف نيقودنصصلا

ةيوصستل قودنصصلا ايموي نودصصقي نيذلا نينمؤوملا نم ةريبكلا

يف وهو نمؤوملل اهميدقت نكمي يتلا ةيرادإ’ا قاروأ’ا شضعب

دق يقاوبلا مأا ةي’وب نينمؤوملا ددع نأا املع هترادإا يف وا هتيب

نامصضلا قودنصص نأا ىلإا ةراصشإ’ا عم فلأا724  نم ديزأا غلب

قلطأا يتلا ةيلمعلا هذه يف قلطنا دق ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا

ةراصشإÓلو،9102 شسرا˘م32 خيراتب دعاقتلا ةلفا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع

نم ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م94 ىل˘ع تا˘صشا˘ع˘م˘لا قود˘ن˘صص ل˘صصح˘ت˘ي

ميتنصس رايلم641 تغلب يتلا نيدعاقتملا روجأا عفديو شصانكلا

. ايرهصش
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ةشسإوم لامك ةبانع داحتإ بردم هجو
داحتإ راشصنأإو نييرئإزجلإ لكل ةلاشسر

ي˘˘ف ““ ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآإ““ ـل ف˘˘ششكو ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
عا˘˘˘شضوأ’إ““ :Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘شصتإ

نييرئإزجلإ نم بلطأإو إدج ةريطخ
م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘عو م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأإ ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لإ

فوقولإو انوروك سسوريف نم ةياقولإو
تاميلعت قيبطتو ءابولإ إذه هجو يف
عاطق ىلع نيمئاقلإو ايلعلإ تاطلشسلإ
نييشضاير˘لإ ل˘ك˘ل ءإد˘ن ه˘جوأإ ،ة˘ح˘شصلإ

داحتإ راشصنأإو نيلوؤوشسمو نيبع’ نم
نأإ ىر˘˘˘خآ’إ ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’إ ل˘˘˘كو ة˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
.““مهريغ ةيعوتب إوموقي نأإو إورذحي

يف دجاوتأاو يحسصلا رجحلا قبطأا““
““ةملاق ـب يتيب

ي˘˘ح˘˘شصلإ ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘مأإ
معن»:ةشسإو˘م لا˘ق ة˘يا˘قو˘لإ تإءإر˘جإإو
ايلاح دجإوتأإو يحشصلإ رجحلإ قبطأإ

ظا˘ف˘ح˘لإ ل˘جأإ ن˘م ة˘م˘لا˘ق ـب ي˘ت˘ي˘ب ي˘ف
إذ˘ه˘ف ،ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ة˘ح˘شصو ي˘ت˘˘ح˘˘شص ىل˘˘ع

،يرورشض هنم فوختلإو يملاع ءابولإ
رخآإ““ نأإ ملعأإ ،هب فختشسن ’ نأإ بجي
داحتإ راشصنأإ نم ديدعلإ هأإرقي ““ةعاشس

نأإ ربنملإ إذه نم مهنم بلطأإو ةبانع
ي˘ف إو˘جر˘خ˘ي نأإو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف إو˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ه˘جوأإ ا˘م˘ك ،ط˘ق˘ف ىو˘˘شصق˘˘لإ ةرور˘˘شضلإ
يف ي˘ت˘ن˘يد˘م ءا˘ن˘بأإ ل˘ك˘ل ءإد˘ن˘لإ سسف˘ن

.““ةملاق

ةقلغم ةيسضايرلا تآاسشنملا لك““
““ةيدارفنا نوكت تابيردتلاو

تابيردتلإ جما˘نر˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأإ
نم ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ه˘شصي˘شصخ˘ت م˘ت˘ي˘شس يذ˘لإ
هنأإ ةشصاخ مهتقايل ىلع ظافحلإ لجأإ

د˘عو˘م ة˘ي˘ئد˘ب˘م ة˘ف˘شصبو د˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت

ليرفأإ5 د˘ع˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ ىلإإ ةدو˘ع˘˘لإ
ةيشضايرلإ تآاششنملإ لك»:لاقف مداقلإ

يف ةيرإوجلإ بعÓملإ ىتحو ةقلغم
ىلع انحرت˘قإو ا˘شضيأإ ة˘ق˘ل˘غ˘م ءا˘ي˘حأ’إ
ع˘م دإر˘˘ف˘˘نإ ىل˘˘ع برد˘˘ت˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ

م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘شس ىل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لإ ةرور˘˘˘شض
ن˘ع لوؤو˘˘شسم بع’ ل˘˘ك˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شصو
.““ةيدإرفن’إ هتابيردت

نولابلا نم مهأا نييرئازجلا ةايح““
 ““جيوتت لك نم ىلغأاو

نأإ ربتعإ»:لاقف هثيدح ةشسإوم عباتو
نم مهأإ تÓئاعلإو نييرئإزجلإ ةايح

ل˘ك ن˘م ىل˘غأإو ““نو˘˘لا˘˘ب˘˘لإ»و ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ
انتدو˘ع ةد˘ئا˘ف ا˘م˘ف را˘شصت˘نإ وأإ ج˘يو˘ت˘ت

ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لإ بع˘لو ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لإ ىلإإ
ةا˘ي˘ح˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لإ ل˘با˘ق˘˘م مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك
إذ˘ه ي˘ششف˘ت ي˘ف بب˘شست˘˘لإو سصا˘˘خ˘˘ششأ’إ
ىربكلإ ت’وط˘ب˘لإ ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ءا˘بو˘لإ

نأإ بجي كلذل ،اهليجأاتو اهفيقوت مت
رورم ةياغ ىلإإ ةياقولإ ريبإدت عبتن

نوم˘ل˘شسم ن˘ح˘نو مÓ˘شسب سسو˘با˘ك˘لإ إذ˘ه
.““ربشصن نأإ بجيو

ةراسسخ نم لسضفأا صضيبألا مسسوملا““
““حاورألا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لإ تإو˘˘˘شصأ’إ ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘عو
ف˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب سضي˘˘˘˘بأ’إ م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
د˘˘˘عو˘˘˘م حا˘˘˘شضتإ مد˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
لاق انوروك سسوريف ببشسب اهفانئتشسإ
ىلوأ’إ ةرملإ تشسيل““ :ةشسإوم بردملإ
مشسوملإ رايت˘خإ ىلإإ ءو˘ج˘ل˘لإ م˘ت˘ي ي˘ت˘لإ
كلذل رطشضن ول هنأإ ربتعإو سضيبأ’إ

م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لإ نأ’ جر˘˘˘˘ح يأإ د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي Ó˘˘˘˘ف

حإورأ’إ ةرا˘˘˘شسخ ن˘˘˘م ل˘˘˘شضفأإ سضي˘˘˘بأ’إ
ىقبت فاطملإ ةياهن يف مدقلإ ةركو
.““لقأإ ’و رثكأإ ’ ةبعل درجم

ترمو ةياغلل ةبعسص تارتف انسشع““
““مÓسسب

ةمزأاب رم يذلإ قيرفلإ نع ثيدحلابو
يرإدإ’إ دإد˘˘˘˘شسن’إ بب˘˘˘˘شسب ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘خ
با˘˘˘ي˘˘˘˘غو عرا˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل را˘˘˘˘شصنأ’إ جور˘˘˘˘خو
ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ لو˘˘ل˘˘ح˘˘لإ
ةقلاعلإ ةيرهششلإ مهروجأ’ نيبعÓلإ

ةياغلل ة˘ب˘ع˘شص تإر˘ت˘ف˘ب ا˘نرر˘م»:لا˘ق˘ف
عم لماعتلإ يف تابوعشص اندجو ثيح

م˘هز˘ي˘كر˘ت إود˘ق˘ف ن˘يذ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ
ءإر˘جإإ رإر˘قو ل˘كا˘ششم˘لإ ةر˘ث˘˘ك بب˘˘شسب
يديإرشسب ““سسبإركلإ““ يف قلغم سصبرت
ةداعإاب انل حمشس ثيح هتقو يف ناك
ةرتفلإ هلل دمحلإ ،اهباشصن ىلإإ رومأ’إ
.““مÓشسب ترم ةبعشصلإ

ةياغ ىلإا ةلوطبلا يف انظوظح بعلنسس““
““ةلوج رخآا

اميف داحت’إ ظوظح يف هيأإر نعو
ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ر˘م˘ع ن˘˘م ىق˘˘ب˘˘ت
رهشش ةيإدب ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ
““ةبنا˘ن˘ع˘لإ““ نأإ ة˘شصا˘خ مدا˘ق˘لإ ل˘ير˘فأإ

ةياهن نع تإءاقل8 مهلشصفت تلإزام
فانئ˘ت˘شسإ ة˘لا˘ح ي˘ف““ :لا˘ق˘ف م˘شسو˘م˘لإ
بعلنشس اننأاف ةيداع ةفشصب ةلوطبلإ

ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ن˘˘شسو ا˘˘ن˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح ل˘˘˘ما˘˘˘ك
سسأا˘˘˘ك تإءا˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ك تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لإ

انتبتر˘م ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جأإ ن˘م ل˘م˘ع˘ن˘شسو
تايونعم نأإ ةشصاخ بيترتلإ ملشس يف
راظتنإ يف ةرقتشسم ايلاح نيبعÓلإ
ة˘ق˘لا˘ع˘لإ ة˘ير˘ه˘ششلإ م˘هرو˘جأ’ م˘ه˘ل˘ي˘ن
ءا˘ق˘ب˘لإ نا˘م˘شض ن˘م ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي˘شس ا˘م و˘˘هو
ملشس يف انتبترم نيشسحتو ةيحيرأاب
.““بيترتلإ
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ةيداحت’إ سسيئر ،يششطز نيدلإ ريخ حجر

م˘شسو˘م˘لإ د˘يد˘م˘ت ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

دÓبلإ اهششيعت يتلإ فورظلإ ببشسب ،يلاحلإ

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ىود˘˘ع˘˘˘لإ ي˘˘˘ششف˘˘˘ت ءإر˘˘˘ج

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ،ي˘˘ششطز لا˘˘قو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لإ

ءاهنإإ يف لمأاي داحت’إ نأاب سسمأإ لوإ ةيمÓعإإ

هنأإ احشضوم ،ريخأاتلإ سضعب عم ولو مشسوملإ

ي˘ف فا˘شضأإو ،ت’و˘ج˘لإ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لإ ق˘ب˘ت˘ي م˘ل

م˘ه˘م˘لإ ن˘م““ :ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘˘عإذإÓ˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت

ن˘˘م د˘˘ب ’ ذإإ ،با˘˘ب˘˘شسأإ ةد˘˘ع˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ ءا˘˘ه˘˘˘نإإ

قحي يتلإو ةجوتملإ ةيدنأ’إ ةيوه ةفرعم

ة˘يرا˘ق˘˘لإ تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لإ ي˘˘ف تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ل

ا˘ن˘ع˘شسو˘ب ا˘م ل˘ك ل˘م˘ع˘ن˘شس ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ

ةروشص مدقنشس““ :ددششو ،““فدهلإ إذهل لوشصولل

ةركل يلودلإ داحت’إ مامأإ رئإزجلإ نع ةئيشس

،““ي˘ل˘ح˘م˘لإ يرود˘لإ ءا˘غ˘لإا˘ب ا˘ن˘˘م˘˘ق إذإإ ،مد˘˘ق˘˘لإ

ة˘يد˘نأ’إ ر˘˘ي˘˘ششت˘˘شسن˘˘شس ،عر˘˘شست˘˘ن ن˘˘ل““ :ع˘˘با˘˘تو
ن˘م و˘ه ير˘ئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘ت’إ ن˘ك˘˘ل ،ءا˘˘شسؤور˘˘لإو
ل˘ك سسرد˘ن˘شس ،ة˘يا˘ه˘ن˘لإ ي˘ف رإر˘ق˘لإ ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘شس
مشسوملإ ديدمت نأإ دقتعأإ نكل ،ت’امتح’إ
ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘˘ل بشسنأ’إ ل˘˘ح˘˘لإ و˘˘ه ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ
ىلإإ نيبعÓلإ ،يششطز اعدو ،““مويلإ اهششيعن
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ر˘˘˘ط˘˘˘شسم˘˘˘لإ ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لإ مإر˘˘˘ت˘˘˘حإ

م˘ه˘ت˘قا˘ي˘ل ىل˘ع إو˘ظ˘فا˘ح˘ي ىت˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ي˘˘برد˘˘م
دعبتشسي ملو ،ةشسفانملإ فانئتشس’ إدإدعتشسإ

يذيفنتلإ بتكم˘لإ عا˘م˘ت˘جإ ل˘ي˘جأا˘ت ،ي˘ششطز

سسرام13 ي˘ف رر˘ق˘م˘لإ ير˘ئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘تÓ˘˘ل
.يراجلإ

حسشرتلا يف هتبغر يفنيو
 فافلا صسأار ىلع ةديدج ةدهعل

،ودإرا˘ب يدا˘ن˘ل ق˘با˘شسلإ سسي˘ئر˘لإ قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ىف˘˘ن ذإإ ،دا˘˘ح˘˘ت’إ سسأإر ىل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ىلإإ

ءا˘ه˘ت˘نإ د˘ع˘ب ه˘ب˘شصن˘م˘ب ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
نم هباحشسنإ هنيع تقولإ يف إدكؤوم ،هتدهع

:لوقلاب ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع ا˘م و˘هو ،ح˘ششر˘ت˘لإ قا˘ب˘شس

ةرداقلإ تإءافكلإ نم ريثكلإ رئإزجلإ كلتمت““

انأاف إذهلو ،ها˘ن˘مد˘ق ا˘م˘م ل˘شضفأإ م˘يد˘ق˘ت ىل˘ع

حششرتلإ يف ةبغر يأإ يدل تشسيل هنأإ دكؤوأإ

ةر˘ك˘˘لإ ن˘˘ع نو˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لإ ه˘˘جإو˘˘يو ،““إدد˘˘ج˘˘م

تابوقعلإ دعب ،ةبي˘شصع ة˘ل˘ك˘ششم ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

ة˘ع˘با˘ت˘لإ طا˘ب˘شضن’إ ة˘ن˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ترد˘˘شصأإ ي˘˘ت˘˘لإ

سسأاكلإ ةإراب˘م سصخ˘ت ي˘ت˘لإو ،ة˘ب˘ع˘ل˘لإ دا˘ح˘ت’

،فيطشس قافوو جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأإ ن˘ي˘ب

د˘˘ق˘˘ل““ :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ششطز ه˘˘ي˘˘لإإ را˘˘ششأإ ا˘˘م و˘˘هو

تإرإر˘قو تا˘بو˘ق˘ع˘لإ لو˘ح ىو˘ك˘ششلإ ا˘ن˘ت˘ل˘شصو

يأإ كل˘ت˘م˘ن ’ ا˘ن˘نأإ م˘غرو ،طا˘ب˘شضن’إ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

تابوقعلإ سسردن˘شس ا˘ن˘نأإ ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘شس

،““ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ ةرإدإ’إ سسل˘˘ج˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ لÓ˘˘خ

تا˘بو˘ق˘˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘شسو جر˘˘ب˘˘لإ ا˘˘ق˘˘ير˘˘ف ىق˘˘ل˘˘تو

6 لÓ˘خ رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود ن˘˘م بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘مرا˘˘شص

ي˘ت˘لإ بغ˘ششلإ ثإد˘حأإ د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ما˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

سسرام01 يف ،رئإزجلإ سسأاك ةإرابم اهتدهشش

ة˘يدا˘م رإر˘شضأإ ن˘ع تر˘˘ف˘˘شسأإ ثي˘˘ح ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لإ

فÓ˘˘تإإو ،تإرا˘˘ي˘˘شسلإ بير˘˘خ˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب

.جيريرعوب جرب بعلم ةيشضرأإ

انوروك ةحفاكمل لاملاب زرحم عربت““ :يسشطز

 ““هنم دعبتسسم ريغ رما

يتلإ رابخأ’إ ىلإإ هثيدح يف يششطز جرعو

يرئإزجلإ مجنلإ عربت سصوشصخب اهلوإدت مت

يتيشس رت˘شسششنا˘م يدا˘ن م˘جا˘ه˘م زر˘ح˘م سضا˘ير

يف ،رئإزجلإ حلاشصل يلام غلبمب ،يزيلجن’إ

د˘يد˘ج˘لإ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘م ل˘ي˘ب˘˘شس

لاقو ،دÓبلإ قطانم سضعب يف ىششفت يذلإ

:مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ دا˘˘˘ح˘˘˘ت’إ سسي˘˘˘ئر

لوح ةدكؤوم تامولعم يأإ كلمأإ ’ ةحإرشصب““

هذ˘ه نأإ و˘لو ،زر˘ح˘م سضا˘˘ير عر˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ تشسي˘˘ل تا˘˘فر˘˘شصت˘˘لإ

اهب زيم˘ت˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ حور˘لإو قÓ˘خأÓ˘ل

.““نيفرتحملإ نيبعÓلإ لك لثم

 ةحصلا ةرازو فرصت تحت اهعضتو اهتارقم لكل ريهطت ةيلمع مظنت ”فافلا“
لاقو ،دجتشسملإ انوروك سسوريف نم ةياقولل ،دحأ’إ مويلإ نم ءإدتبإ ،هتآاششنمو هتإرقم ةفاكل ةعشسإو ريهطت ةلمح يف عورششلإ ،مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ ررق ،ىرخأإ ةهج نم

،ىشسوم يديشسب ةينطولإ تابختنملإ ريشضحت زكرمب إءدب ،اهتإرقم ةفاكو ةيداحتÓل ةيتحتلإ ةينبلإ لمششتشس ةيلمعلإ نأاب يمشسرلإ هعقوم ربع ،نايب يف يرئإزجلإ داحت’إ
نم دحلإ لجأإ نم ،ةيلإرديفلإ ةيبطلإ ةنجللإ تاهيجوت قيبطت ىلع اهشصرح ةئيهلإ تددجو ،سسابعلب يديشسب يميلقإ’إ ينفلإ زكرملإو ،ةنايلم سسيمخ ةيميداكأإ لمششتل
،ةيرئإزجلإ ةعإذإÓل تاحيرشصت يف ،يششطز نيدلإ ريخ ،داحت’إ سسيئر نلعأإو ،سسوريفلإ إذهل يدشصتلل لئاشسولإ ةفاكب ةناعتشس’إ لÓخ نمو ةموكحلإ ةدعاشسمب ثولتلإ رطاخم

إومرتحي نأإ بجي نيذلإ ،انينطإوم يعو ىلع دمتعي ،ةرمدملإ ةفآ’إ هذه دشض يقيقحلإ لاشضنلإ نأاب إودكأات““ :لاق ثيح ،ةحشصلإ ةرإزو فرشصت تحت تإرقملإ عيمج عشضو نع
““ةيئاقولإ تإءإرجإ’إو يحشصلإ رجحلإ تاميلعت ةقدب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةبانع داحتا

نييرئازجلا نم بلطأو ةريطخ عاضوفا“ :ةساوم
”انوروكلا نم ةياقولا

،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ بت˘ك˘م˘لإ د˘ق˘ع˘ي

يديشسل ينقتلإ زكرملاب ،يراجلإ سسرام13 موي اماه اعامتجإ
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘لإ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ثح˘˘ب ل˘˘جأإ ن˘˘م ،ىشسو˘˘م
ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ةر˘ك˘ل˘ل يرإر˘ط˘شض’إ ف˘قو˘ت˘لإو ة˘ن˘هإر˘˘لإ عا˘˘شضوأ’إ

دحأإ ’ ثيح ،انوروك سسوريف يششفت ببشسب ،اهماشسقأإ عيمجب
نم قبي ملو  ،هتايرابم يرئإزجلإ يرودلإ فنأاتشسي ىتم ملعي

ل˘شصإو˘ت إذإإو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م نا˘˘م˘˘ث ىو˘˘شس ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ يرود˘˘لإ ر˘˘م˘˘ع
˘ما˘مأإ نو˘ك˘ت˘شس ““فا˘˘ف˘˘لإ““ نإا˘˘ف نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘يا˘˘غ ىلإإ ف˘˘قو˘˘ت˘˘لإ

وأإ ،عوبشسأ’إ يف نيتلباقم لدعمب يرودلإ لامكإإ امإإ ،نيرايخ
يف ،لبقملإ ف˘ير˘خ˘لإ ة˘يا˘غ ىلإإ ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م ق˘ب˘ت ا˘م ر˘ي˘خأا˘ت˘ب
ريخ مدقلإ ةركل ةير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘ت’إ سسي˘ئر د˘ع˘ب˘ت˘شسإ تقو
يئاهن لكششب ةينطولإ ةلوطبلإ فاقيإإ ةيشضرف ،يششطز نيدلإ

.انوروك““ سسوريف راششتنإ نم فواخملإ ببشسب
تنلعأإ ،ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو تايشصوتو تاميلعتل اقيبطتو
ن˘ع ا˘ه˘ع˘جإر˘ت ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ
تإءا˘ق˘ل ة˘ج˘مر˘ب سصو˘شصخ˘ب ا˘ه˘تذ˘خ˘تإ ي˘ت˘لإ ة˘ق˘با˘شسلإ تإرإر˘ق˘لإ
ةفاك ءاغلإإ نع ةنلعم ،ةيناثلإو ىلوأ’إ نيتفرتحملإ نيتطبإرلإ

ببشسب كلذو ،لب˘ق˘م˘لإ ل˘ير˘فأإ5 دحأ’إ موي ة˘يا˘غ˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لإ
سسي˘ئر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘با˘ج˘ت˘˘شسإ إذ˘˘كو ،““ا˘˘نورو˘˘ك““ سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت
كلذب يغليل رإرقلإ إذه يتأاي .نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ
نم اهتددعأإ دق ،ميركلإ دبع رإودم ةئيه تناك يتلإ ةجمربلإ

كيتيلتأإو رئإزجلإ ةيدولوم نيب رخأاتملإ ءاقللإ ةجمربب ،لبق

ءاقل ةج˘مر˘ب ىلإإ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،يرا˘ج˘لإ سسرا˘م62 ـلإ ي˘ف ودإرا˘˘ب

مت اميف ،رهششلإ إذه نم82 ـلإ يف ةيناثلإ ةطبإرلل42ـلإ ةلوجلإ

ـلإ يف ىلوأ’إ ةفرتحملإ ةطبإرلل32ـلإ ةلوجلإ تايرابم ةجمرب

سضعب تماقو،ءاغلإ’إ رإرق اهلمششي نأإ لبق ،لبقملإ ليرفأإ2و1

رإرقلإ يف لشصفلإ لبق اهيبعÓل ةتقؤوم ةحإر حنمب ةيدنأ’إ

نأإ ا˘م˘ي˘شس ’ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ف˘قو˘ت ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس يذ˘˘لإ

ة˘لود˘لإ ع˘فد˘ت د˘ق سسور˘ي˘ف˘لإ را˘ششت˘ن’ ة˘عرا˘شست˘م˘لإ تإرو˘ط˘ت˘لإ

لÓخ نم يتإذلإ يحشصلإ رجحلإ تإرإرق ذاختإ ىلإإ ةيرئإزجلإ

لاطيشس يذلإ رمأ’إ وهو ،مهلزانم مإزتلإ ىلإإ نييرئإزجلإ ةوعد

ام ،اهيريشسمو ةينفلإ اهمقإوطو اهيبع’و ةيدنأ’إ لك يلاتلاب

ةياشصولإ رإرق نأإ امك ،يشضاير طاششن لكل يئاهنلإ فقولإ ينعي

سصرفلإ لك قلغ ينعي اهل ةعباتلإ ةيشضايرلإ تآاششنملإ لك قلغب

ةقلغم ةفشصب ولو تابيردتلإ رإرمتشسإ يف ةبغإرلإ ةيدنأ’إ مامأإ

نأإ ريكذتلل ،ةشصاخ بيردت زكإرم وأإ بعÓم يأإ اهكÓتمإ مدعل

ةرإزو بشسح لو˘ع˘ف˘م˘لإ يرا˘شس ل˘ظ˘ي˘شس يرود˘لإ ف˘ي˘˘قو˘˘ت ءإر˘˘جإ

لمأإ ىلع ،لبقملإ ليرفأإ سسماخلإ ةياغ ىلإإ ةشضايرلإو بابششلإ

ىلع ةرطيشسلإ اهلÓخ نم متي ةيباجيإ تإدجتشسم ثدحت نأإ

ءا˘ب˘طأإ فر˘ط ن˘م ة˘م˘ئا˘ق˘˘لإ دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو إذ˘˘هو ،ءا˘˘بو˘˘لإ إذ˘˘ه

ةشصتخملإ تاهجلإ اهلذبت يتلإ دوهجلإ نع كيهان ،نيثحابو

موقت يتلإ ةيطايتح’إ تإءإرجإ’إ نع كيهان ،بناجلإ إذه يف

ةيقب يف وأإ يشضايرلإ طيحملإ يف ءإوشس ،فإرطأ’إ عيمج اهب

.تاعاطقلإ
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يراطيق لامج ديشسلإ ةدكيكشس ةبيبشش سسيئر دنف
طوقشسلإو دوعشصلإ ءاغلإإو سضيبأإ مشسوم ءاشضق ةعاششإإ
ايئاهن اهفيقوتو مشسو˘م˘لإ إذ˘ه˘ل ت’و˘ط˘ب˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
نأا˘م˘ط ثي˘˘ح  ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لإ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب
رخآإ ءيشش يأإ نم مهأإ مهتحشص نأإ مهل دكأإو راشصنأ’إ

امو عيشضي نل سسامشسيجلإ بوبحملإ مهقيرف قح نأإو
تإءإر˘جإإ عا˘ب˘تإإو م˘ه˘ت˘ح˘شصب ما˘م˘ت˘ه’إ ىو˘شس م˘ه˘ي˘ل˘ع

يف ئرإوط ثدحأإ يذلإ انوروك سسوريف نم ةياقولإ
اهنم ءابولإ إذه اهشسم يتلإ ةيملاعلإ نإدلبلإ فلتخم
ةافو اهنع رجنأإ ةلاح06 دودح لشصو يتلإ رئإزجلإ
نأإ يراطيق دكأإ ةلشص يذ يقايشس يفو ،سصاخششأإ5
ن˘˘م ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘يو ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لإ ىلإإ ةدو˘˘ع˘˘˘لإ

هنأإ فا˘شضأإو ،ي˘لا˘ح˘لإ ع˘شضو˘لإ ع˘م فر˘شصت˘ل˘ل نا˘شسي˘ت˘فإإ
سسمأإ م˘ه˘نأا˘م˘ط ن˘يأإ ،ه˘ي˘ب˘عÓ˘ب ر˘م˘ت˘شسم لا˘˘شصتإ ىل˘˘ع

لغتشسيشس هنأإ دكأإو ،ةيلاملإ مهتاقحتشسم نع لوأ’إ
ة˘لو˘ي˘شسلإ ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف دا˘ه˘˘ت˘˘جÓ˘˘ل ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ ف˘˘قو˘˘ت
ءÓمز مهتهج نم ،نيبعÓلإ روجأإ ةيوشستل ةيلاملإ

فرط نم مهل ةمدقملإ تاميلعتلل إوباجتشسإ يقوزرم
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف إو˘˘عر˘˘ششو  نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فإإ سسنو˘˘ي برد˘˘م˘˘لإ
ن˘ي˘ت˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل إر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لإ
5591 توأإ02 بعلم اهنشضتحي نا˘ت˘ل˘لإ ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ

،ناشسملت دإدو ثلاثلإ فشصلإ بحاشص دشض ةدكيكشسب
ة˘ي˘غ˘ب سشإر˘˘ح˘˘لإ دا˘˘ح˘˘تإإ ر˘˘م˘˘حأ’إ سسو˘˘نا˘˘ف˘˘لإ ل˘˘ما˘˘حو
ةعاششإ’إ هذه نأإ ركذي ،بيترتلإ ةرإدشصب دإرفن’إ

ملح قيقحت يف نولمأاي إوناك نيذلإ راشصنأ’إ تلزلز
مايأ’إ هذه نوششيعيو ،ةنشس23 ةدمل هراظتنإ لاط
كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ة˘لوإد˘ت˘م˘˘لإ تا˘˘عا˘˘ششإ’إ هذ˘˘ه ع˘˘قو ىل˘˘ع
عقإوم ىلع قربلإ ةعرشسب اهنم سضعبلإ رششتنإ يتلإو
ةطبإرلإ نأإ مغر ،كوبشسيفلإ يعامتج’إ لشصإوتلإ
ةشسفانم˘لإ سصو˘شصخ˘ب ءي˘شش يأإ رر˘ق˘ت م˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ

’ تا˘عا˘ششإإ در˘ج˘م ة˘لوإد˘ت˘م˘لإ را˘ب˘خأ’إ هذ˘ه ىق˘ب˘˘تو
مت يذلإ ديحولإ رإرقلإ نأإ ملعلإ عم  ،لقأإ ’و رثكأإ

ة˘يا˘غ ىلإإ ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
وأإ ءاغلإإ رإرق نأإو لبقملإ ليرفأإ رهشش نم سسماخلإ
ا˘ي˘ل˘ع˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ د˘ي˘ب نو˘ك˘ي˘شس ة˘لو˘ط˘ب˘لإ فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإ
قيلششوب يزمر.دÓبلل

مدقلإ ةركل ايشسآإ لاطبإ ةطبإرانوروك سوريف ببسب

ةقباسسملا خيرات يف لمجألا نوكي نأل حسشرم حاجنوب فده
دإد˘غ˘ب ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ فد˘ه مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل يو˘ي˘شسآ’إ دا˘ح˘ت’إ را˘ت˘خإ

تاعومجملإ رود يف يكبزو’إ فاشسان ىمرم يف دشسلإ مجاهم حاجنوب

لاطبأإ ةطبإر خيرات يف ““ةيشصقم““ فإدهأإ ةشسمخ لشضفأإ دحأإ8102 ماع
إريرقت ينورتك˘لإ’إ ي˘م˘شسر˘لإ ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع يرا˘ق˘لإ دا˘ح˘ت’إ ر˘ششنو،ا˘ي˘شسآإ

،““ةيتابوركأإ““ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ق˘با˘شسم˘لإ خ˘يرا˘ت ي˘ف ل˘م˘جأ’إ فإد˘هأ’إ لو˘ح
ىلع ل˘م˘جأ’إ فد˘ه˘لإ را˘ي˘ت˘خإ ل˘جأإ ن˘م تيو˘شصت˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لإ ا˘ب˘لا˘ط˘م
يف لمجأ’إ نوكي نأ’ حششرم ميعزلإ مجاهم فده نأإ ينعي ام ،قÓطإ’إ

يرئإزجلإ مجاهملاب يو˘ي˘شسآ’إ دا˘ح˘ت’إ ر˘ير˘ق˘ت دا˘ششأإو،ة˘لو˘ط˘ب˘لإ خ˘يرا˘ت
فإدهأ’إ ددع يف يشسايقلإ مقرلإ حاجنوب لداع امدعب ،دشسلإ قيرفل
،8102 ماع كلذو ،ايشسآإ لاطبأإ ةطبإر نم ةدحإو ةخشسن يف ةلجشسملإ

ةعئإرلإ ةقيرطلإ درشس ىلإإ افÓخ ،دشسلإ يدان عم افده31 لجشس امدنع
لبقتشسإ امدعب فاشسان ىمرم يف فدهلإ ميعزلإ مجاهم اهيف لجشس يتلإ

ددشسو نورمح ةطرغوي دشسلإ يف قباشسلإ فرتحملإ هنطإوم ةيشضرع
كلذ ناك ثيح،8102 سسرام31 موي كلذ ناكو كابششلإ يف ةركلإ
.در نود ةيعابرب دشسلإ زوفب تهتنإ يتلإ ةإرابملإ يف ثلاثلإ وه فدهلإ
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يراجلإ سسرام13 موي ““فافلل““ يذيفنتلإ بتكملل اماه اعامتجإ

ةبقترم مدقلا ةرك لبقتسسم صصخت ةمسساحو ةماه تارارق

ةيلاملإ ةلويشسلإ ريفوت لجأإ نم ةلوطبلإ فقوتل هلÓغتشسإ دكأإ /ةدكيكشس ةبيبشش

ةيداملا مهتاقحتسسم ىلع مهنئمطيو نيبعÓلاب لسصتي يراطيق

يوركلا مسسوملا ديدمت رايخ حجري يسشطز

ةديعب ةيرئإزجلإ مدقلإ ةرك تحبشصأإ اهاحشضو ةيششع نيب
ةلاح راثأإ يذلإ انوروك سسوريف تافلخم ببشسب ،ةهجإولإ نع

با˘ب˘ششلإ ةإرزو˘ب ل˘ج˘ع ا˘م ،ةد˘ع˘شصأ’إ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘شسإ
ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لإ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ىلإإ ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لإو
فل˘ت˘خ˘مو تا˘عا˘ق˘لإو بعÓ˘م˘لإ ق˘ل˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘يور˘ك˘لإو
ف˘شصو˘ت ي˘ت˘˘لإ مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ ق˘˘فإر˘˘م˘˘لإ

سسور˘ي˘ف ما˘مأإ ة˘ي˘شسا˘قو ة˘شضير˘ع ة˘م˘يز˘ه ىق˘ل˘ت˘ت ةر˘حا˘˘شسلا˘˘ب
ةركل ةفرتحملإ ةيرئإزجلإ ةيدنأ’إ تحبشصأإ ثيح ،انوروك
اهدبكت ببشسب ،مشسوملإ إذه سسÓفإ’إ رطخب ةددهم مدقلإ

تاطاششنلإ ةفاك تاطلشسلإ تقلع امدعب ،ةريبك ةيلام رئاشسخ
،د˘ج˘ت˘شسم˘لإ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نإ ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ

،ةفرتحملإ ةيدنأ’إ بعاتم ةدايز يف فاقيإ’إ إذه ببشستو
Óشضف ،اهنم يناعت يتلإ ةقناخلإ ةيلاملإ ةمزأ’إ ىلع افطع
،فقوتلإ ةرتف ةليط نيبعÓلإ تاقحتشسم عفدب اهمإزتلإ نع
رو˘شضح˘لإ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’إ ة˘شصر˘ف ة˘يد˘نأ’إ د˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘شس تقو ي˘˘ف
بشساكملإ ةراشسخ ىلإإ ةفاشضإإ ،ركإذتلإ تإدئاعو ،يريهامجلإ
تناك يتلإ يزف˘ل˘ت˘لإ ل˘ق˘ن˘لإ قو˘ق˘ح ن˘م ا˘ه˘ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ

نأإ م˘غرو ،قر˘ف˘ل˘ل ل˘ي˘خإد˘م˘لإ ن˘م ةر˘ي˘غ˘شص و˘لو ة˘ب˘شسن ل˘ث˘˘م˘˘ت

فعشض عم ةيلاملإ درإوملإ ةلق نم تكتششإ ام ابلاغ ةيدنأ’إ
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ر˘˘كإذ˘˘ت˘˘لإ را˘˘ع˘˘شسأإ ي˘˘ند˘˘تو ،ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لإ لا˘˘˘ب˘˘˘قإ’إ

كلت نم ىتح مهمرحيشس يرودلإ فقوت نأإ ’إإ ،اهتاينإزيمب
ا˘م˘بر يذ˘لإ ر˘ط˘خ˘لإ سسو˘قا˘ن ا˘ه˘ل قد˘ي˘ل ة˘ط˘ي˘شسب˘˘لإ تإد˘˘ئا˘˘ع˘˘لإ

دد˘ه˘ي ا˘م و˘هو.ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ رإر˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا˘˘ب ف˘˘شصع˘˘ي
ة˘ي˘لا˘م˘لإ ا˘ه˘لإو˘حأإ بب˘شسب ل˘جا˘ع˘لإ بير˘ق˘˘لإ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ة˘م˘ئإد ي˘˘لا˘˘م م˘˘عد ردا˘˘شصم دا˘˘ج˘˘يإإ ي˘˘ف ل˘˘ششف˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ت˘˘م˘˘لإ

ًاي˘تإذ ءا˘ف˘ت˘ك’إو ا˘ه˘شسف˘ن ىل˘ع قا˘ف˘ن’إ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘ي˘ط˘ت˘شست

يوركلإ طاششنلإ ببشسب ةديإزتملإ ةيلاملإ اهئابعأإ ةهجإومل
ىلإ نيبردملإو نيبعÓلإ روجأإو راعشسأإ عافترإو دعاشصتملإ
ةركل يرئإزجلإ داحت’إ دكأإ ثيح ،تإرانيدلإ نم نييÓملإ
ىلوأ’إ ه˘˘ي˘˘ت˘˘جرد˘˘ب ن˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ يرود ة˘˘يد˘˘نأإ نأإ ،مد˘˘ق˘˘˘لإ

ةيلاملإ ةمزأ’إ هذه نإ نم مغرلابو ،ايلام ةزجاع ةيناثلإو
لظ يف اهديعشصت يف تأإدب ةيدنأ’إ نأإ ’إإ ،ةديدج تشسيل
يف ىر˘ب˘ك ة˘ي˘مو˘ك˘ح تا˘ئ˘ي˘هو تا˘كر˘ششل ة˘ع˘با˘ت ة˘يد˘نأإ دو˘جو
يف يتأاي و يوركلإ طاششنلإ ىلع ديدشش خذبب قفنت رئإزجلإ

و ،““رإد˘م““ ة˘كر˘ششل ع˘با˘ت˘لإ دإدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ةروا˘شسلإ ة˘ب˘ي˘ب˘ششو ر˘ئإز˘ج˘˘لإ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘قإ ة˘˘جرد˘˘ب

يور˘ك˘˘لإ طا˘˘ششن˘˘لإ تر˘˘ثأإ ة˘˘يد˘˘نأإ ي˘˘هو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘ششو

ةيبعششلإ ةيدنأ’إ تزفتشسإ هشسفن تقولإ يف اهنكل يرئإزجلإ

تنا˘كو .بع˘ششلإ لإو˘مأإ ن˘م ا˘ه˘تا˘ي˘نإز˘ي˘م نأإ را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ىر˘˘خأ’إ

ي˘ف دÓ˘ب˘لإ ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ب˘ع˘شصلإ ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’إ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لإ

ءإرو ،ط˘ف˘ن˘لإ را˘˘ع˘˘شسأإ ع˘˘جإر˘˘ت ءإر˘˘ج ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’إ تإو˘˘ن˘˘شسلإ

نمشض نيلومملإ باطقتشسإ يف ةيدنأ’إ يريشسم ةمهم ديقعت

.سصإوخلإ وأإ نييمومعلإ مهنم ءإوشس نييداشصتق’إ نيلماعتملإ

ةر˘˘ك˘˘لإ ي˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلإ ي˘˘ف إور˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسإ ن˘˘˘يذ˘˘˘لإ كئ˘˘˘لوأإ ىت˘˘˘ح و

،ريبك لكششب ةيلاملإ مهتمهاشسم سضيفخت إوررق ،ةيرئإزجلإ

ل˘ششف ا˘هزر˘بأإ ،تا˘مزأإ ةد˘ع ن˘م ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يد˘نأ’إ ي˘نا˘ع˘تو

بل˘ج˘ي ح˘جا˘ن عور˘ششم ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘لإ ءا˘˘شسؤور ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ

يف عوقولإ بنجتو هتاقفن ةيطغت لجأإ نم يدانلل لإومأ’إ

ة˘ي˘لا˘م˘لإ تا˘مزأ’إ با˘ب˘شسأإ ،نو˘شصت˘خ˘م˘لإ ع˘جر˘يو ،نو˘يد˘لإ خ˘˘ف

ىلع نوبقاعتي نيذلإ نيريشسملإ ىوتشسم فعشض ىلإإ ةيدنأÓل

ىلع مهتردق مدع ين˘ع˘ي ا˘م˘م ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ تا˘كر˘ششلإ ة˘شسا˘ئر

.ديدجلإ ميدقت
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راهششإ’إ ليخإدمو ينويزفلتلإ لقنلإ قوقحو ركإذتلإ تإدئاع تدقف

ةيرئازجلا ةيدنأÓل يلاملا رارقتسسلاب فسصعي انوروك
نإرهو ةيدولوم

نيبعÓل يدارفنا يبيردت جمانرب رطسستو اهعامتجا يغلت ةرادإلا
،““انوروك“ سسوريف يششفتو نهإرلإ عشضولإ ببشسب ،يبطو ينف مقاط نيبع’ ،نيريشسم نم فإرطأ’إ عيمج عم هدقع ابقترم ناك اعامتجإ نإرهو ةيدولوم ةرإدإإ تغلأإ

نم ناكو .نيبعÓل يدإرفنإ يبيردت جمانرب ريطشست عم يحشصلإ رجحلاب مإزتل’إو سصاخششأ’إ ةحشصب ةرماغملإ مدع ينإرهولإ يدانلإ ىلع نومئاقلإ لشضف ثيح
مامأإ دحإو فده لباقم ةيعابرب ءإركنلإ ةميزهلإو ،يشضاملإ عوبشسأ’إ يدامح رمع بعلمب يودملإ طوقشسلإ بابشسأإ نع ثيدحلإ لجأإ نم عامتج’إ متي نأإ سضرتفملإ
بردملإ ةدايقب ينفلإ مقاطلإ ىلإإ اهيف سسيئرلإ ببشستملإ إوعجرأإ نيذلإ راشصنأ’إ ةشصاخ ،قيرفلإ تانوكم تايونعمب إريثك ترشضأإ يتلإو ،ةمشصاعلإ داحتإ فيشضتشسملإ

ةيلوؤوشسم ،لولج نب دإرم باششلإ عفإدملإ ليمحت نيشضفإر ،عافدلإ طخ يف ةشصاخ ةيشساشسأ’إ ةليكششتلإ ىلع اهإرجأإ يتلإ ةريثكلإ تإرييغتلإ ببشسب ،ريششب يرششم
يف هتامدخ ىلع ليوعتلإ مدع ببشسب ،ةشسفانملإ سصقن نم يناعي لولج نب نأإ كلذ يف مهتجحو ،دودغز دإرم يمشصاعلإ بردملإ لابششأإ مامأإ ةلذملإ ةميزهلإ كلت
ثيح ،ةيمشسرلإ تاهجإوملإ سضوخب ةينعملإ ةيمشس’إ ةمئاقلإ نم همشسإ بطششي ناك ام ابلاغ ذإإ ،ةعنقم ريغ بابشسأ’ بلغأ’إ يفو ،مشسوملإ إذه تايرابملإ نم ريثكلإ

نم مغرلابو .زاكعوب زعم يشسنوتلإ ةينإرهولإ ةيدولوملل قباشسلإ بردملإ لبق نم نيمشسوم ذنم لخدأإ امل دعإو ءإدأإ نع نابأإ يذلإ وهو طايتح’إ يشسرك مزلي ناك
ىلع ظافحلإو ،ةيطايتح’إو ةباششلإ رشصانعلإ يف رثكأإ ةقثلإ عشضوب هوبلاط نيذلإ ،نيبحملإ ىدل هل عفششي مل كلذ نأإ ’إإ ،هئطخب فرتعإ يرششم بردملإ نأإ
ءإدأإ اهنومشضم ،ةيوق ةدوع ىلع مشصب يذلإ ومح نب يحاملإ مجاهملإ يف مهليلدو ،ىودج نود ةرم ّلك ةريثكلإ تإرييغتلإ نع داعتب’اب ،ةليكششتلإ يف رإرقتشس’إ

هتبعجب ام رهظي ىتح ،هشصرف لماكب هزوف مدعو ،دمعتملإ سشيمهتلإ هنع لاق ام نم ةرم ام ريغ ىكتششإ ناك يذلإ وهو ،ةمشساحو ةعئإر فإدهأإو ،لوأ’إ زإرطلإ نم
““كوربيه““ تاقورحملل يرحبلإ لقنلل ةينطولإ ةشسشسؤوملإ نم ةديكأإ تانيمطت ،ينإزولإ فيرشش ةرإدإإ يقلت نع برقم ردشصم فششك ،رخأإ قايشس يف .تايناكمإإ نم
تاقحتشسم نم طيشسب ءزج ولو ديدشست ىلع ةيلاحلإ ةرإدإ’إ ةدعاشسم اهنأاشش نم ،ابيرق قيرفلإ ةنيزخ يف ةمهم ةيلام ةناعإإ خشضب ،نإرهو ةيدولومل سسيئرلإ لومملإ
.نيريشسملإ ىدل هتاقحتشسم ريشصم نع إددجم رشسفتشسإ مهشضعب ناكو ،رهششأإ ةتشس ذنم مهبتإور إوشضاقتي مل نيذلإ نيبعÓلإ

بيجن.ج

سضا˘ير ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ د˘ئا˘ق م˘شضنإ
) د˘يد˘ج˘لإ ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘شض ة˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لإ ىلإإ زر˘˘ح˘˘م
،رئإزج˘لإ با˘شصإو م˘لا˘ع˘لإ ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ل˘ح˘ف˘ت˘شسم˘لإ،(91 -دي˘فو˘ك
ل˘شصإو˘ت˘لإ ة˘ك˘ب˘شش ر˘ب˘ع إر˘خؤو˘م ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لإ ة˘ل˘م˘ح˘˘لإ تق˘˘ل˘˘ط˘˘نإو
و نييرئإزج˘لإ ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ة˘كرا˘ششم˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ

،يح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ي˘لود˘لإ بعÓ˘لإ رإر˘غ ىل˘ع ،د˘عا˘ق˘ت˘م و˘ه ن˘م م˘ه˘ن˘م
008 قابشس يف قبشسأ’إ لطبلإو يركإوشس ةميلشس وديجلإ ةعراشصمو
ءابولإ ةحفاكم ة˘ل˘م˘ح ي˘ف إو˘م˘ها˘شس ثي˘ح ،ي˘نر˘ق د˘ي˘ع˘شس ر˘ي˘ب˘ج م
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’إ يدا˘ن˘ل˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘لإ نإد˘ي˘م˘لإ ط˘˘شسو لا˘˘قو ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لإ

،ة˘ب˘ي˘شصع تا˘عا˘شس سشي˘ع˘ن ،ي˘تإو˘خأإ ي˘˘نإو˘˘خ““ :ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
إولشسغإ ،مكلزانم يف إوقبإ ،ةيحشصلإ حلاشصملإ تايشصوت إومرتحإ
سصا˘خ˘ششأإ ع˘م ةر˘ششا˘ب˘م˘لإ ت’ا˘شصت’إ إو˘ب˘ن˘ج˘تو ،ما˘ظ˘ت˘نا˘ب م˘ك˘يد˘يأإ
،هتهج نم ،““انوروك ءابو بنجتل ديحولإ لحلإ وه إذه ،نيرخآإ
،يشسنرفلإ نايتإ تناشس قيرفل قباشسلإ يرئإزجلإ يلودلإ ربتعإ

انوروك ءابو ببشسب يحشصلإ رجحلإ يف دجإوتملإ ،زوبدوب سضاير
بتكو ،بيشصعلإ تقولإ إذه يف ةيولوأإ ةحشصلإ ىلع ظافحلإ نإ ،
نأإ ان˘ل ق˘ب˘شسي م˘ل ة˘مزأإ سشي˘ع˘ن““ :ر˘ت˘يو˘ت ىل˘ع ه˘با˘شسح ي˘ف زو˘بدو˘ب

ةرك ،ةديج ةحشص يف ىقبن نأإ وه مهملإ نذإإ ،لبق نم اهانششع
،نيبعÓلإ ء’ؤوه لبقو  ،““نهإرلإ تقولإ يف ةيولوأإ تشسيل مدقلإ
نيشساي رإرغ ىلع ةيرئإزجلإ ةيوركلإ موجنلإ نم ديدعلإ كراشش
ةيئاقو ةلم˘ح ي˘ف ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإإو ي˘لو˘غ˘ف نا˘ي˘ف˘شسو ،ي˘م˘هإر˘بإ

ىلع مهيبحم عيجششتل يعامتج’إ لشصإوتلإ تاكبشش ربع ةعشسإو
انوروك ءابول يدشصتلإ راطإإ يف اهب لومعملإ تاميلعتلاب ديقتلإ
ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’ م˘لا˘˘ع˘˘لإ ر˘˘ب˘˘ع سصا˘˘خ˘˘ششأ’إ ف’آإ كÓ˘˘ه ىلإإ ىدأإ يذ˘˘لإ
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ با˘˘هأإو ،ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإو ا˘˘˘شسنر˘˘˘فو ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإو ،ن˘˘˘ي˘˘˘شصلإ
ءاشضفلإ يف مهتاحفشص ىلع اهورششن تاهويديف ربع نويرئإزجلإ
نود ةلوليحلل ةي˘ئا˘قو˘لإ م˘ي˘لا˘ع˘ت˘لإ مإر˘ت˘ح’ م˘ه˘ي˘ن˘طإو˘م ،قرزأ’إ
ةافو21 ،سسمأإ ةحيبشص ىتح فلخ يذلإ91- ديفوك ءابو راششتنإ

نا˘ك˘شسلإو ة˘ح˘شصلإ ةرإزو بشسح ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح59 و ،ر˘ئإز˘ج˘لا˘˘ب
،ةعباتم رثكأ’إ تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لإ ن˘ي˘ب ن˘مو ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لإ حÓ˘شصإإو
ةدعو نوباشصلإو ءاملاب نيديلإ كح ةيفيك ،حشضوي يذلإ كلذ
بنجتو ةرورشضلل ’إإ جورخلإ يدافتك نويشضايرلإ اههجو حئاشصن
ةلمح يدحت عفرإ““ ويديفلإ نإونع ءاجو ،نيرخآ’اب كاكتح’إ

ديلو.ف.““ةحشصلل ةيملاعلإ ةمظنملل يدايأ’إ لشسغ

ةسفانملل لاطع ةدوع دعوم فشكت ”ناتام سين“ ةفيحص
تايرابملإ يف ةكراششملل إزهاج نوكيشس ،يشسنرفلإ سسين بع’ ،لاطع فشسوي يرئإزجلإ مجنلإ نأاب ةيشسنرف ةيمÓعإإ رداشصم تفششك
ربمشسيد رهشش يف تميقأإ يتلإ ،زتيم مامأإ ةهجإوملإ لÓخ ةبكرلإ يف ةريطخ ةباشصإ’ سضرعت دق لاطع ناكو ،لبقملإ يام8 نم ةيإدب
ريهظلإ نأاب ““ناتام سسين““ ةفيحشص تفششكو ،ةحإرج ءإرجإإ ىلع هتربجأإ ،يشسنرفلإ يرودلإ نم71 عوبشسأ’إ تاشسفانم نمشض يشضاملإ
نشسح نمو ،لبقملإ ليرفأإ رهشش فشصتنم يف ديدج نم ةركلإ تابيردتل دوعي نأإ رظتنيو ،يندبلإ دإدعإ’إ ةيلمع أإدب يرئإزجلإ نميأ’إ

دشصح يذلإ انوروك سسوريف يششفت ببشسب ،يشسنرفلإ يرودلإ فقوت عم تنمإزت اهل عشضخي يتلإ يندبلإ ليهأاتلإ ةرتف نأإ لاطع ظح
نأإ بعشصلإ نم هنأإ ولو ،يشسنرفلإ يرودلإ ةدوع دعوم مشسح متي ملو ،ةريخأ’إ رهششأ’إ لÓخ ملاعلإ ءاجرأإ لماك يف حإورأ’إ نم ديدعلإ

نمو ،سصوشصخلإ هجو ىلع اشسنرفو ،زوجعلإ ةراقلإ يف ريبك لكششب سسوريفلإ راششتنإ لشصإوت مكحب ،لبقملإ ليرفأإ رهشش يف كلذ ثدحي
لاطع حÓشس ىلع دامتع’إ هناكمإاب نوكيشس يذلإ يشسنرفلإ بونجلإ يدان حلاشصم مدخيشس ىرخأإ ةرم1” غيللإ““ ةدوع ليجأات نأاب حشضإولإ

يرودلإ وأإ لاطبأ’إ يرود امهو مداقلإ مشسوملإ يف نيتيبوروأ’إ نيتقباشسملإ ىدحإ’ لهأاتلإ لجأإ نم اهشضوخيشس يتلإ ةكرعملإ يف
عم ةفشصانم ،ماعلإ بيترتلإ يف سسماخلإ زكرملإ سسين لتحي ،يشسنرفلإ يرودلإ ىلع راتشسلإ لإدشسإإ نم ت’وج01 لبقو ،يبوروأ’إ
يرود نم يديهمتلإ رودلل حششرملإو ،نير داتشسإ هلتحي يذلإ ،ثلاثلإ زكرملإ نم طاقن9 دعب ىلع ،ةطقن14 ديشصرب ،سسمير داتشسإ
ليجشستو ةعانشص نيب ام فإدهأإ01 يف مهشسأإ ثيح ،سسين ليكششت يف إرثؤوم ابع’ لاطع ربتعي ،يعافدلإ هزكرم مغرو ،ابوروأإ لاطبأإ

8102. ةنشس يف قيرفلل همودق ذنم كلذو ،اهيف كراشش ةإرابم44 ةلمج نم
ديلو.ف

ءابولا دض ةيسيسحتلا ةلمحلا ىلإ مضني زرحم
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مويلا اذهلثم يف ثدح

عبا˘صسلا ير˘صضح˘لا ن˘مأل˘ل ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تح˘ج˘ن
ةيطرصش ةيلمعب ،عيرصسلا لخدتلا ةقرف عم قيصسنتلاب

62 ة˘لا˘ح صصح˘ف ى˘لإا تصضفأا، صصا˘صصت˘خ’ا عا˘ط˘ق˘˘ب

6 فيقوت، ةيران ةـجاردو ةراـيصس04 ةبقارم ،صصخصش

ماعلا قيرطلا يف ينلعلا ركصسلا لجأا نم صصاخصشأا

صصارــقأ’او تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م4 فيقوت،
ف˘ي˘قو˘ت ثح˘ب ل˘ح˘م صصخ˘صش ف˘ي˘قوـت ،ة˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
عم ، روظحم صضيبأا حلصس ةزايح لجأا نم صصخصش

ةطرصشلا تاوق تماق امك.اصسولهم اصصرق53 زجح
ةيتايلمعلا قرفلاو نماثلاو ثلاثلا يرصضحلا نمألل
ءايحأ’ا تصسم ةيطرصش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
تصضفأا نيأا، صصاصصتخ’ا عاطقب ةنئاكلا عراوــصشلاو

و تاردخملا ةزايح لجأا نم اصصخصش21 فيقوت ىلإا
ركصسلا نم ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

لحم صصاخصشأا3 فيقوت ماعلا قيرطلا يف ينلعلا
صضي˘بأا حل˘صس ةزا˘ي˘ح ل˘ح˘م صصخ˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت، ثح˘˘ب
ةلاح يف ةقرصس لح˘م ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘تو، رو˘ظ˘ح˘م
ةفاك ذاختإا مت ثيح،تاقورصسملا عاجرتصسإا عم صسبلت
،مهيف هبتصشملا قح يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

نمألل ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘فو

ةرئاد نمأا عم قيصسنتلاب ةصسوتيلاكلا لوأ’ا يرصضحلا

لاحرب ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا لا˘حر˘ب

نمألل ةيـئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘ل˘ل ع˘ير˘صسلا ل˘خد˘ت˘لا ة˘قر˘فو

يح نم لك ةيطرصشلا ةيلمعلا تصسم نيأا،يمومعلا

002 ي˘ح ،ي˘ف˘ير ن˘˘كصسم003 يح ،ان˘كصسم0591

ميهاربإا صضيبل دهاجملا يح ،انكصسم051 يح ،نكصسم

صصحف ةيلمعلا هذه تصضفأا نيأا ، تاحطصسملا يح ،

ةيران ةجارد و ةرايصس71 ةبقارم، اصصخصش81 ةلاح

ع˘م ، تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م صصخ˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت،

ةيلوحكلا تابورصشملا عيب لجأا نم صصخصش فيقوت

ةيمك زجح عم ،ةصسولهم صصارقأا ةزايح و ةصصخر نود

نم ة˘ع˘ج ةرورا˘ق302 و ةصسول˘ه˘م˘لا صصار˘قأ’ا ن˘م

تادئاع نم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا ، عاونأ’ا فلتخم

ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا مت ثيح ،عيبلا

حلاصصم نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،مهيف هبتصشملا قح يف

ةعانقلا و ةميزعلا صسفنب لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا

امك ةيبلصسلا رهاوظلا ةبراحم˘ل ة˘ي˘طر˘صشلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع

لاصصت’اب ءاوصس غيلبتلا ةلصصاوم ىلإا نينطاوملا وعدت

.ءارصضخلا ةيفتاهلا ماقرأ’ا وأا ةينمأ’ا تارقملاب
ةصشيعوب زوزام

ةـفلتخم ةينمأا تايلمع يف

ةعج ةروراق002 نم رثكأا زجحو اسصخسش43 فيقوت
 ةبانعب ةسسوـلهم سصارقأاو

قيلعت نود ةروصص

ةتاردصس ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع نكمت
فيلغت ةداعإا يف ةصصتخم ةيرصس ةصشرو كيكفت نم)
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسإا داو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘تو
اهعيب ةداعإاو نئاجعو ةنيرفو قيقد نم ةيحÓصصلا
داوم اهنأا صساصسأا ىلع ةيراجتلا تÓحملاو نينطاوملل

مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم دورو دعب اذه و ةديدج
تاعدوتصسملا دحأا لÓغتصسإاب صصاخصشأ’ا نم ةعومجم
ةيهتنم نئاجع˘لاو ة˘ن˘ير˘ف˘لاو ق˘ي˘قد˘لا ةدا˘م ن˘يز˘خ˘ت˘ل
متخلاو اهفيلغتو اهعينصصت ةداعإا ةمث نمو ةيحÓصصلا

عيبلل اههي˘جو˘ت م˘ت˘ي˘ل ةد˘يد˘ج ا˘ه˘نأا صسا˘صسأا ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لÓغتصسإ’ابو. اهراعصسأا يف ةبراصضملا عم كÓهتصسإ’او
ةيئاصضقلا تاهجلا عم قيصسنتلاب مت ةمولعملل لثمأ’ا
ىلع هلخادب رثع يذلا عدوتصسملا ةمهادم ةصصتخملا

ةي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسإ’ا داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
قيقد˘لا ةدا˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق004 ـب ترد˘ق ة˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
ةد˘صسا˘ف˘لا ة˘ن˘ير˘ف˘لا ةدا˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق005 و د˘˘صسا˘˘ف˘˘لا

اراطنق81 ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘˘م˘˘لاو
ةخو˘صشخ˘صشو ة˘نور˘ك˘ع˘م ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ئا˘ج˘ع˘لا ن˘م
ىلع روثعلا مت ا˘م˘ك.ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ي˘صسك˘صسكو
ةطايخ ةلآاو ةددعتم ةينطو ةيراجت تامÓعل ةفلغأا

ة˘ع˘با˘طو لو˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘تو˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ك زا˘˘ه˘˘ج ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
تايلمع يف اهلك مدختصست ةيودي ليبارغو نيمتخو
د˘˘ع˘˘بو ه˘˘نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو . ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت˘˘لا ةدا˘˘عإا
تاءارجإ’ا عي˘م˘ج ذا˘خ˘تإا م˘ت˘ي˘صس ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘ك˘ت˘صسإا
نيفلاخملا دصض ددصصلا اذه يف اهب لومعملا ةينوناقلا

ايميلقإا ةصصتخملا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
قيصسنتلاب اهفÓتإا مت ةزوجحملا علصسلا نأا ىلإا اريصشم
رصصانع نكمت قايصسلا تاذ يف.ةصصتخملا حلاصصملا عم
في˘قو˘ت ن˘م (صسار˘هأا قو˘صس) صشو˘حو˘ب ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا
داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت˘ب ا˘ما˘ق ن˘ي˘صصخ˘˘صش
ا˘˘ما˘˘ق تا˘˘عدو˘˘ت˘˘صسم ل˘˘خاد ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا

ام لظ يف نيزختلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘صصي˘صصخ ا˘هرا˘ج˘ئ˘ت˘صسإا˘ب
˘ما˘ه˘يإ’ اذ˘هو ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نإا ن˘م دÓ˘ب˘لا هد˘ه˘صشت
ترمثأا دقو . قوصسلا يف اهعاطقنإاو اهتردنب صسانلا
ديدعلا اهب علصسلل نزاخم5 ىلع فصشكلا نع ةيلمعلا

تنا˘ك ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسإ’ا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لا ن˘˘م
باصسح ىلع اهراعصسأا يف ةبراصضملاو قيوصستلل ةهجوم
علصسلا هيجوتو تاعدوتصسملا عيمصشت متيل نينطاوملا
  .ةيقيقحلا اهراعصسأابو نينطاوملل يداعلا قيوصستلل

صش .ا

سسرام دنوسشلاب نويعلا بط ةدايع ريهطتو ميقعت ةيلمع
يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا راطإا يف اذه، «صسرام دنوصش » نويعلا بط ةدايع ريهطت و ميقعت ةيلمع ةجمرب مت
و ةياقولا تاطاصشن راطإا يف و، انوروكلا صسوريف راصشتنا عنمل ةبانعب يعماجلا يئافصشتصس’ا زكرملا ةرادإا اهتذختا
مهصسيصسحت و ىصضرملا هيجوت يرورصضلا نم تاب ،«91divocانوروك» ءابو راصشتنإا رطخلا نم دحلل صسيصسحتلا

يف نورظتني اوناك مهنم ديدعلا نأا ةصصاخ مهنيب نامآ’ا ةفاصسم كرت عم فوفصص يف مهميظنتو عصضولا ةروطخب
مهاصسيو ةيمومعلا ةحصصلا ىلع ارطخ لكصشي دق ام وهو يصضاملا عوبصسأ’ا ةياهن مهصضعب يف نيقصصتلمو ريباوط
ةياقولا نأا ةصصاخ مهصسفنأا ميظنتو ةيلوؤوصسملاب يلحتلا ةرورصضب ىصضرملا مزليام وهو ءابولا اذه راصشتنا يف

ب .صص.جÓعلا نم ريخ

 صسارهأا قوصس

يتدام نم اراطنق819 زجحي ةتاردسس ةرئاد نمأا
   ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسسا داومو ةنيرفلاو قيقدلا

فيطسس ةي’وب ةعÓبلا ةيدلب سسيئر زازتباب مهتملل ةءاربلا
53 رمعلا نم غلبي باصش  ةءاربب يصضقي امكح،فيطصس ةي’وب ةيئادتب’ا ةملعلا ةمكحم صسمأا لوأا تردصصأا

ىلع، يصضاملا تبصسلا تقؤوملا صسبحلا هعاديإاو هفيقوت مت يذلا ،ةعÓبلا ةيدلب صسيئر زازتبإاب مهتم ةنصس
باصشلا نإاف ةمكاحملا ةصسلج يف راد ام بصسحو.ةقحتصسم ريغ ةيزم لوبق و زازتب’ا  يتحنج هباكترا ةيفلخ

فرط نم، يصضاملا صسيمخلا حابصص ةملعلاب رباوصصلا ىهقمب ميتنصس نويلم02 صضبقب اصسبلتم هفيقوت مت
ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر اهب مدقت ىوكصش ىلع ءانب اذه و ،يرحتلا و ثحبلا ةقرف رصصانع

لباقم،نيرطصش ىلع عفدت  هنم ميتنصس نويلم05 غلبم بلطب همهتا و هزازتبا ةلواحمب باصشلا مهتي، ةعÓبلا
هلوصصحم داصسفإا ببصسب، ةعÓبلا ةيدلب باون دحأا دصض8102 ناوج يف اهعفر ةيصضق ىلع باصشلا اذه لزانت
اذهل هيجوت مت ثيح، »ةقنخلا» ةيرق ناكصس دحأ’ زاغلا ليصصوت و يفير كلصسم حتف ءانثأا مئاقلا حمقلا نم
91/01900 م˘قر  ة˘ي˘صضق˘لا لاز˘ت ’ و ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ةءا˘صسإاو ه˘ت˘عارز ل˘ي˘صصا˘ح˘م بير˘خ˘ت ة˘م˘˘ه˘˘ت بئا˘˘ن˘˘لا

بلط و، حلصصلا باصشلا اذه صضفر نيفرطلا نيب حلصصلا ريملا لواح امدنع و ،ماهت’ا ةفرغ مامأا ةحورطم
ماق مهتملا نأا ةيدلبلا صسيئر دكأا ةمكاحملا ءانثأا و ،ةيصضقلا نع لزانتلا لباقم ريملا نم انويلم05 غلبم

ةيل˘م˘ع ما˘م˘تإا د˘ع˘ب ي˘قا˘ب˘لا ع˘فد˘ي نأا ىل˘ع ا˘نو˘ي˘ل˘م02 اهنم مل˘ت˘صسا، ا˘نو˘ي˘ل˘م05 غلبم ه˘ن˘م بل˘طو هزاز˘ت˘بإا˘ب
نأا ةصسلجلا يصضاقل مهتملا يماحم حصضوأا اميف ، اذفان اصسبح نيتنصس مهتملل صسمتلإا ةيروهمجلا ليكو.لزانتلا

ةمكحملا ةئيه تردصصأا ةلوادملا دعب و، ةءاربلا مكحب بلاط و هلكوم قح يف ةرئاج و ةلطاب مهتلا هذه
.هيلإا ةبوصسنملا مهتملا لك نم مهملا ةءاربب يصضقي امكح

ر نميا

دعب نع تامدخلا زربأا ””boMteeM ”” قيبطتو ””يلصسرأا»

اهيفظوم ةيامحل ةيئاقو تاءارجإا ذختت ““سسيليبوم““
““انوروك سسوريف““ نم اهنئابزو

يف اهئÓمعو اهيفظوم ةحصص ةيامح ىلإا فدهت يتلا تاءارجإ’ا نم ةلصسلصس ””صسيليبوم”” يفتاهلا لماعتملا ذختإا
لقنتلا نم للقي امم دعب نع تامدخ نيكرتصشملل ””صسيليبوم”” تمدقو ،””انوروك صسوريف”” راصشتنا ةهجاوم راطإا

مهريتاوف عفد ىلع اهيكرتصشم تعجصشو ،انوروك صسوريف راصشتن’ رطخ لماع ربتعي يذلا ،رصشابملا لاصصت’او
ةيناجملا بيولا ةهجاو يف ةل˘ث˘م˘م ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘صصن˘م˘لا ر˘ب˘ع ة˘بو˘غر˘م˘لا ط˘ط˘خ˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو م˘ه˘تا˘با˘صسح ةرادإاو
نوبزلل حيتت تنرتنإ’ا ربع عفد ةمدخ يهو ””يلصسرأا”” ةمدخب مايقلا اصضيأا تحرتقا امك،””boMteeM ”” قيبطتل
ىلإا ةجاحلا نود تقو يأا يف هريتاوف عفدو لجآ’ا عفدلا طوطخو اقبصسم ةعوفدملا هطوطخ نحصش ةداعإا
باصسح يف ةلوهصسب مكحتلاب يصساصسأا لكصشب نوبزلل حمصسي يذلا ””صسيابصس يبوم””  قيبطتو ،هتيب ةرداغمو جورخلا

ة˘ه˘ج ن˘م ،تنر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘ع ةد˘عا˘صسم˘لاو ه˘با˘صسح ل˘ي˘م˘ح˘ت ةدا˘عإاو هد˘ي˘صصر ي˘ف ل˘صصف˘لاو ه˘ب صصا˘خ˘˘لا صسي˘˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م
هذه لÓخ مهتمÓصسو اهيفظوم ةحصص ةمÓصس نامصضل ىرخأا ةيئاقو ريبادت صسيليبوم ةكرصش تذفن  ىرخأا
ةينفلا تامدخلا ةيرارمتصسا نامصضل دوهجلا لك لذب متيصس هنأاب اهئÓمع عيمج تنأامط امك ،ةبعصصلا ةرتفلا

نيعب ريبادتلا هذه ذخأا نئابزلا نم بولطم ىقبيو ،ءÓمعلا ةمدخب لاصصت’ا ىلع مهعيجصشتو ةيراجتلاو
.مهتÓئاع ةمÓصسو مهتمÓصس نامصضل دعب نع عفدلاو تازايتم’ا هذه لÓغتصساو رابتع’ا

ر.صس

رطملا تاخز ببصسب

ةقوسش نيع ةيرقب ةرايسس بÓقنا
ةقوصش نيع ةيرقب44 ,  مقر ينطولا قيرطلا ىلع ةرايصس بÓقنا رثإا تبصسلا صسمأا ةحيبصص عقو رورم ثداح رفصسأا

يهو هترايصس تفرحنا قئاصسلا نإاف نايع دوهصش بصسحو.قئاصسلل ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإا يف لاحرلاب ةيدلب
ةهجلا ىلإا ةرا˘ي˘صسلا بÓ˘ق˘نا ي˘ف بب˘صست ا˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ىل˘ع تط˘قا˘صست ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا را˘ط˘مأ’ا بب˘صسب نو˘ل˘لا ءا˘صضي˘ب
ةدجن يف عارصسإ’ا و قيرطلا ةفاح ىلع مهتابكرم فيقوت ىلإا نينطاوملا نم ديدعلا عراصسيل قيرطلل ةلباقملا
نب’ ةيبطلا ت’اجعتصسإ’ا ةحلصصم ىلإا باصصملا لقن مت ةيندملا ةيامحلاو حلاصصملا لوصصو عمو ةبكرملا قئاصس
نيمأا لداع.ةمزÓلا تافاعصس’ا يقلتل دصشر

قيرطلاب ةنحاصش بÓقنا رثإا

لاحرلاب ةيدلب لخدمب ريطخ رورم ثداح
انمازت لاحرب ةيدلب لخدمب قيرطلا طصسوب ةنحاصش بÓقنا رثإا ريطخ رورم ثداح تبصسلا صسمأا ةحيبصص عقو
حلاصصم نإاف  ربخلا تدروأا يتلا انرداصصم بصسحو.ةبانع ةي’وب قطانم ةدع اهتفرع يتلا راطمأ’ا طقاصست عم
ةمزÓلا تافاعصسإ’ا ميد˘ق˘ت˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘خد˘م˘ب ثدا˘ح˘لا نا˘ك˘م ىلإا او˘عر˘ه لا˘حر˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مأ’ا
نيمأا لداع                                   .ثداحلا تاصسبÓم يف قيقحت حتف ىلإا نمأ’ا حلاصصم تعراصس اهتهج نم. نيباصصملل

ةئجافم ةرايزب موقي تقاصتقاو ديربلا ريزو
يزاجل ةينقتلا تارقملل

يف يزاج ةكرصش رقمل ةعمجلا موي ءاصسم ةئجافم ةرايزب رازموب ميهاربإا ديصسلا ت’اصصت’او ديربلا ريزو ماق
يتلا ةجرحلا ةرتفلا هذه لÓخ لماعتملا ىدل ليغصشتلا و تامدخلا ةيرارمتصسا ىلع عÓطÓل ءاصضيبلا رادلا ةنيدم
ت’اصصت’ا زكرمو ةكبصشلا رييصستل ةيصسيئرلا ةعاقلا و تانايبلا زكرم ةرايزب ريزولا ماق ةبصسانملا و.دÓبلا اهب رمت

ريزولا فقو و.ةكرصشلا لمعل مئادلا ريصسلا نامصض و ةيرارمتصسا نع ةلوئصسملا قرفلا عيجصشت ىلع صصرح ثيح
يف ةمدخلا ةيرارمتصسا نامصضل يفكي امب ناكملا يف لمعلا قرف دجاوت و ديجلا ميظنتلا ىوتصسم ىلع هترايز لÓخ

تاوطخ يزاج تذختا دقف ريكذتلل و.ةصسصسؤوملا يف نيلماعلل ةمÓصسلاو ةحصصلا لئاصسو ىلع اذك و فورظلا لصضفأا
ماودلا ماظن يف تارييغت ءارجإا قيرط نع هدصض ةيعوتلاو انوروك صسوريف راصشتنا ةبراحم ططخم نم ءزجك ةمهم
.اهنئابزل ةمدخلا ةدوج و رارمتصسا نامصض عم  مهرصسأاو اهيفظوم ةيامح لجأا نم
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