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ةلاح08 ليجضست نع تبضسلا سسمأا «راروف لامج» روضسيفوربلا اهضسأارتي يتلا «انوروك» سسوريف ةعباتمو دضصرل ةينطولا ةنجللا تفضشك
.ةدكؤوم ةلاح1521 ىلا يلامجلا ددعلا عفتريل ةريخلا ةعاضس42ـلا لÓخ رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباضصإا

ةيرورضضلا نينطاوملا تاجايتحا ةيبلت فدهب

حÓصصإا تÓحم حتفب سصيخرتلا
تاينورتكلإلاو رايغلا عطقو تارايصسلا

ةراجتلا ةرازو تنثتشسا ةيرورشضلا نينطاوملا تايجاح ةببلت فدهب
طورششب ديقتلاو مازتل’ا عم قلغلا نم ةيراجتلا تاطاششنلا نم ديدعلا
بشسحو .دجتشسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

ةيراجتلا تاطاششنلا فانئتتشساب سصيخرتلا ناف تبشسلا سسمأا انرداشصم
دعابتلاو ةفاظنلا طورششل مراشصلا ديقتلا عم قلغلا نم ةانثتشسملا
ةراجت ،ةينقتلا اهتبقارمو اهعاونأاب تابكرملا ةنايشص لمشش يعامتج’ا
، ةيحÓفلا ثارمثتشسملل ةيرورشضلا مزاوللا ،تارايشسلا رايغ عاطق
تاطاششن و كمشسلا عيبو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديشصلا تاطاششن
، تاناويحلا مزاولو ةيذغأا ةراجت ، ةيحÓفلا تÓخدملا عيزوتو عيب
عيبلا ةراجت ، يلآ’ا مÓعإ’ا تازيهجتو ةشصاخلا ةيرطيبلا بتاكملا
و ةينورتكلإ’ا ةزهجأ’او بيشساوحلا حÓشصإا و بيشساوحلل ةئزجتلاب
تاودأ’ا عيب و ةئزجتلاب ةيلزنملا ريقاقعلاو تاودرخلا عيب ةراجت
و ةئزجتلاب ةشصشصختم ت’اجم يف ماظعلا سضارمأا مزاولو ةيبطلا
فاجلا في˘ظ˘ن˘ت˘لاو ل˘ي˘شسغ˘لا و ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘ير˘شصب˘لا تاودأ’ا ةرا˘ج˘ت
نيعوبشسا دنم رارق تناك ةيمومعلا تاطلشسلا نأا ردجيو .سسبÓملل
انوروك سسوريف يششفت نم ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا راطإا يف
لجا نم اهريغو معاطملاو يهاقملاو ةيراجتلا تÓحرلا عيمج قÓغإا

لا ةبتع ايلاح رئازجلا تطخت ثيح سسوريفلا يششفت ةرهاظ ةهباجم

نم ديدعلا تت˘ن˘ث˘ت˘شسا ن˘ي˘ح ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘شصإا0011
زباخملاو كاششك’او تايلدي˘شصلا رار˘غ ى˘ل˘ع ق˘ل˘غ˘لا ن˘م تا˘طا˘ششن˘لا

. ديمشسلاو هكاوفلاو رشضخلاو ةلاقبلا تÓحمو
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مهبجاوب مايقلا يف مهاضستضس ةوطخلا نإا تلاق
انوروك ءابول يدضصتلل

تاعامتجا دقع حرتقت سسمح
دعب نع رصضاحتلا ةينقت ربع ناملربلا

عامتجإا ملشسلا عمت˘ج˘م ة˘كر˘ح˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ل˘ت˘كلا سسما تحر˘ت˘قا
ءارزولا روشضحب ،دعب نع رشضاحتلا ةينقت لÓخ نم هيتفرغب ناملربلا
ةحئاجل ىد˘شصت˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا ة˘م˘ها˘شسم˘لاو بجاو˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا را˘طإا ي˘ف
«ةينقت ربع اهعا˘م˘ت˘جإا جو˘ُت ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ل˘ت˘كلا تعدو .«ا˘نورو˘ك»
ىلع ةلجشسُملا سصئاقنلاب لجا˘ع˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل لوأ’ا ر˘يزو˘لا ،«و˘يد˘ي˘ف˘لا

ةيبطلا تازيهجتلا ثيح نم ة˘ي˘ح˘شصلا ق˘فار˘م˘لاو ل˘كا˘ي˘ه˘لا ىو˘ت˘شسم
سسلجملا بتكم رارق نايبلا نمثو .ةيبطلا مقاوطلاب رثكأا ريطأاتلاو
انماشضتو امعد باونلا بتاور نم ماعلا عاطتقإ’ا يف ينطولا يبعششلا

ىلإا قايشسلا سسفن يف اريششم ،«انوروك» سسوريف ةهجاوم يف اندلب عم
ةي’ول امعد مهبتاور نم ةيلام غلابم عاطتقإا ىلع سسمح باون قافتا
ةفرغلاب ملشسلا عمتجم ةكرح باون ىنثأا امك .ةشصاخ ةفشصب ةديلبلا
ةيندملا ةيامحلاو ةحشصلا لاجرو تارا˘طإا ى˘ل˘ع نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا

ةمدخ تايح˘شضتو دو˘ه˘ج ن˘م ه˘نو˘لذ˘ب˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا كÓ˘شسأ’او
نينطاوملا سسمح ةلتك تعدو .بعشصلا فرظلا اذه يف نييرئازجلل
ذيفنتو ةيحشصلا د˘عاو˘ق˘لا مار˘ت˘حإاو رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م ى˘لإا
.يلزنملا يحشصلا رجحلا تاءارجإا
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لحارملا ذيمÓت عيمج ةدئافل ثب ةطقن71
بوتويلا ربع ةيميلعتلا

 نيلبقملل تنرتنلاو نويزفلتلا ربع سسورد
مويلا نم ةيادب ةيمصسرلا تاناحتملا ىلع

ىلع ةشساردلا قيلعت ةهباجمل ةطخ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تدعأا
نم ةلمج يف تاءارجإ’ا هذه لثمتتو ةثÓثلا تايوتشسملا ىوتشسم
نيلبقملا ذيمÓتلاب ةشصاخ يهو ةياشصولا اهترششاب ةلماكتملا تايلمعلا

ةيبرتلا ريزو اهب ثعب ةلاشسرلا بشسحو.ةيمشسرلا تاناحتم’ا ىلع
نم دÓبلا هفر˘ع˘ت ا˘م بب˘شسب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةر˘شسأÓ˘ل «طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م»
ءا˘بو را˘ششت˘نا بب˘شسب ة˘شسارد˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘م˘هأا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا تاءار˘˘جإا
مهاشست نأا اهنأاشش نم تاءارجا ذاختا ىلع اهلÓخ نم دكأا ،«انوروك»
ايجولونكتلا طئاشسولا ربع سسورد˘ل˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ي˘ق˘ل˘ت ة˘ل˘شصاو˘م ي˘ف
نأا ،هتلشسارم يف ةيبرتلا ريزو دكأاو.ةينويزلفتلا تاونقلاو تنرتنإ’او
ةرازو حلا˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب تق˘ف˘تا د˘ق ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ح˘لا˘شصم
ذيمÓت حلاشصل يمومعلا نويزفلتلا تاونق  ىلع سسورد ثبب لاشصت’ا
ةنشسلا ذيمÓت اذكو طشسوتم ةعبارلا ذيمÓتو يئادتبا ةشسماخلا ةنشسلا
نوكلمي ’ نيذلا ذيمÓتلا ةئف تاءارجإ’ا هذه نكمتشسو.يوناث ةثلاثلا
ةمدقملا سسوردلا نم ةدافتشس’ا نم لاشصتÓل ةيجولونكت ةليشسو يأا

ميدقتب ،ةيشصولا ةرازولا حلاشصم موقتشس امك.ةينويزفلتلا تاونقلا ربع
ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا فار˘ششإا˘ب تنر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘ع ي˘شسرد˘م˘لا م˘عد˘لا سسورد
ةعبارلا ةنشسلا ذيمÓت ةدئافل ،«ديفينوا»  دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل
ةرازو تعد ،سصوشصخلا اذهبو.يوناث ةثلاثلا ةنشس ذيمÓتو طشسوتم
مدختشسملا زمرو رشسلا ةملك مادختشسا ىلإا ذيمÓتلا ةينطولا ةيبرتلا
نيلبقملا ذيمÓتلا تاباشسح ليعفت متي نأا ىلع تاناحتم’اب ةقلعتملا

ميدقت متيشس ةرم لوأ’و.ةيلعافتب مهشسورد ةعباتم مهل ىنشستي ىتح

ةدئافل ثب ةطقن71 لÓخ نم  بوتويلا ىلع يشسردملا معدلا سسورد
لكل ثب ةطقن لدعمب ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت ع˘ي˘م˘ج
.ىوتشسم
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ةا˘فو ة˘لا˘ح52 تلجشس ا˘م˘ي˘ف

031 ى˘لا دد˘ع˘لا ل˘شصي˘ل ةد˘يد˘ج
كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب .ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح
ددع نأا  ةحشصلا ةرازو تدكا
دق ءافششلل تلثامت يتلا ت’احلا

ي˘ششف˘ت  ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح09 غلب
ت’احلا ددع غلب اميف سسوريفلا
لوكوتوربب جÓعلل عشضخت يتلا

ىلع ة˘لا˘ح626 نيكورولكلا
نايب فاشضأاو .ينطولا ىوتشسملا

تاباشصإ’ا ددع نأا ةحشصلا ةرازو
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
ىلع اه˘ل˘ي˘ج˘شست م˘ت د˘ق ي˘ن˘طو˘لا

لاق هبناج نم .ةي’و34 ىوتشسم
ةفلكملا ةينطولا ةن˘ج˘ل˘لا و˘شضع
،انوروك سسوريف ةعباتمو دشصرب
دد˘ع عا˘ف˘ترا نإا ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب
سسوبري˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘شصإ’ا

نم رثكأا ىلإا رئازجلا يف انوروك
عوب˘شسأ’ا لو˘خد د˘ع˘ب ة˘لا˘ح ف˘لأا
طبرو .يقطنمو عقوتم سسماخلا
تاحير˘شصت ي˘ف  ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب

مازتلا مدعب ةلي˘شصح˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
نييرئازجلا نم ةعشساو ةحيرشش
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تاطلشسلا ا˘ه˘تر˘قأا ى˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةدام˘ع سسي˘ئر د˘كأاو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ل˘ح˘لا نأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
يدافتو ع˘شضو˘لا ذا˘ق˘نإ’ د˘ي˘حو˘لا
˘ماز˘ت˘لا ة˘ي˘بوروأا لود و˘يرا˘ن˘ي˘˘شس
م˘ه˘تدارإا˘ب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا مو˘˘م˘˘ع
ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
’إا مهلزانم نم جورخلا يدافتو

ر˘ب˘ت˘عاو .ىو˘˘شصق˘˘لا ةرور˘˘شضل˘˘ل
ءا˘˘ب˘˘˘طأا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

فششكلاب وزو يزيت ىفششتشسم
تا˘˘˘با˘˘˘˘شصإ’ا ن˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
اد˘ج ا˘ي˘با˘ج˘يا ار˘مأا ،سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
طغشضلا فيف˘خ˘ت ي˘ف م˘ها˘شسي˘شس
لباقم˘لا˘ب .تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع

أاد˘ب˘ت نأا ي˘نا˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب ع˘˘قو˘˘ت
نوشضغ يف جارفن’ا يف رومأ’ا
دد˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ه˘˘˘شش
ت’ا˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘تراو تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا
ة˘بر˘ج˘ت˘لا ى˘لإا اد˘ن˘ت˘شسم ،ءا˘ف˘ششلا
ةرؤو˘ب˘لا تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا
.ملاعلا يف ءابولل ىلوأ’ا
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لا˘م˘˘ج» رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا  ف˘˘ششك
ةنجلل يم˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا «رارو˘ف
انوروك سسوريف ةع˘با˘ت˘مو د˘شصر
ي˘ف سضا˘ف˘خ˘نا  ،ة˘ح˘شصلا ةرازو˘ب

انوروك سسوريفب نيباشصملا ددع
مزتلا لاح يف ةمداقلا مايأ’ا لÓخ
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ه˘˘˘ت˘˘˘شضر˘˘˘ف يذ˘˘˘لا
دكأاو .ءابولا ةبراحمل ةيمومعلا

نأا رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

نل ةديلبلاب يحشصلا رجحلا جئاتن

،مايا ةعبرأا وأا ةثÓث دعب رهظت

51 رهظتشس ةي˘لوأ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو

اريششم سسرام32 خيرات دعب موي

ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف

مرتحا اذإا ةج˘ي˘ت˘ن كا˘ن˘ه نو˘كت˘شس

تا˘ي˘شصو˘ت˘لا ل˘˘ك نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

رجحلا مارتحا مدع يف هنأا اددششم

امك.ةيثراك نوكتشس جئاتنلا نأاف
دشصر ةنجلل يمشسرلا قطانلا اعد
ةرازوب انوروك سسوريف ةعباتمو
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘شصلا

ا˘ه˘ل˘م˘شش ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘قا˘بو
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا ي˘ئز˘ج˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
رجحلا مارتحاو ةيئاقولا دعاوقلاب
ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا مد˘˘عو ي˘˘ح˘˘˘شصلا
ا˘˘م اذ˘˘هو ةرور˘˘˘شضلا ’إا تي˘˘˘ب˘˘˘لا
راششتنا ىلع ءاشضق˘لا˘ب ح˘م˘شسي˘شس
ن˘م جور˘خ˘لاو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

نا˘˘˘˘كو .ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘لا

د˘ق رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

08 تلجشس ةنجللا نأا سسمأا نلعأا

ةد˘˘كؤو˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘شصإا ة˘˘لا˘˘ح

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب

ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘˘شس42ـلا لÓ˘˘˘˘˘خ

ى˘لإا ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل

تلجشس اميف ،ةدكؤوم ةلاح1521

ل˘شصي˘ل ةد˘يد˘ج ةا˘فو ة˘لا˘˘ح52

. ةلاح031 ىلإا ددعلا

¯  S°∏«º.±

ة˘يا˘قو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ششك
ةحشصلا ةرازوب ةحشصلا ةيقرتو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
لام˘ج رو˘ت˘كد˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
مقرلا لامعتشسا عيشسوت نع راروف

ن˘م ة˘˘ي’و84 ى˘˘لا ر˘˘شضخ˘˘˘لا
راروف روتكدلا حشضوأاو .نطولا
بشصن˘˘م كلذ˘˘ك ل˘˘˘غ˘˘˘ششي يذ˘˘˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘˘شصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر
نأا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
ي˘ت˘˘لا ر˘˘شضخأ’ا م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأا

عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ةرازو˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘ط
ة˘باد˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘شصتا

رئازجلاب انوروك سسوريف روهظ
جربو ةيزكرملا ةرادإ’ا نم لكب
(ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا) نا˘˘ف˘˘ي˘˘كلا

ربع نينطاوملا تاريشسفت ىقلتل
مت دق» رطقلا قطانم لكب فتاهلا

ن˘م ة˘˘ي’و84 ىلا اهع˘ي˘شسو˘ت
ةرازو تذ˘˘خ˘˘تا د˘˘قو .»ن˘˘˘طو˘˘˘لا
بيرقتل سسيل رارقلا اذه ةحشصلا
لب بشسحف نطاوملا نم ةحشصلا
ةيشضرأا ىلع طغشضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
رهاشسلا يبطلا قيرفلاو ةمشصاعلا

سسوريفلا ىششف˘ت نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
د˘قو تا˘ي’و˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا تا˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا تغ˘˘ل˘˘ب
اذه لوح نينطاوملا تاريشسفتل
سسمأا–فا˘˘˘شضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك– بنا˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘لا˘˘كم نو˘˘ي˘˘ل˘˘م» ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
تاءارجإ’ا نم مغر˘لا˘بو .»ا˘ي˘مو˘ي
تاطلشسلا اهتعشضو يتلا ةيئاقولا
نم فيفختلا ةلواحمل ةيمومعلا

ي˘ششف˘ت لو˘ح ن˘طاو˘م˘لا فوا˘خ˘م

نينطاوملا نم ديدعلا نأا ’إا ءادلا
هغولب ةياغ ىلا قلقلا مهباتنا دق
تائفلا سضعب ىدل رعذلا ةجرد
ىلع نيفرششملا بشسح – ةششهلا
ن˘م دد˘ع تارا˘شسف˘ت˘شسا ن˘ع در˘لا
هذ˘ه ل˘خد˘ت ا˘م˘ك . ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
جمانرب عيشسوت راطإا يف ةيلمعلا
دشصر ةنجل و ةرازولا نيب لمعلا

ىتح انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
لاو˘حأ’ا ل˘كل ة˘با˘ج˘ت˘˘شس’ا م˘˘ت˘˘ي
ل˘ما˘كلا ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لاو عا˘˘شضوأ’او
ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإ’ا ن˘ي˘ب م˘˘ئاد˘˘لاو
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
لامعتشسا لÓخ نم  ةيئافششتشس’ا

عر˘ف˘ت˘يو .لا˘شصت’ا ل˘ئا˘شسو ل˘˘ك
تاءارجإ’ا بشسح – ةنجللا لمع
ة˘ثÓ˘ث ى˘لا – ةرازو˘ل˘ل ةد˘يد˘˘ج˘˘لا

ى˘˘لوأ’ا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘˘يÓ˘˘˘خ

ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع جÓ˘˘ع˘˘لاو سصي˘˘خ˘˘ششت˘˘لاو
ةيح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘شسم
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلاو
.روتشساب دهعمو تاي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
يهو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا سصر˘ح˘تو
ةيئابولا ةيعشضولا ةع˘با˘ت˘م ة˘ي˘ل˘خ
ةيقابتشسا ىلع يحشصلا مÓعإ’او
ةمئاق ديدحت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف سصا˘خ˘ششأ’ا
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘خ˘لا ا˘مأا .ي˘ح˘شصلا مÓ˘˘عإ’او
ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘شست˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا
ةرشسأ’ا ددع رييشستو ىشضرملاب
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شس’ا

راشسمب ةقلعتملا تايطعملا عمج
.سضيرملا

نيكورولكلاب جÓعلل ةلاح626 عضضختو ءافضشلل ةلاح09 تلثامت اميف

انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا08
ةافو031 ىلإا لصصي تايفولا ددعو

ءابولا يضشفت ءدب ذنم ةملاكم نويلم ىقلت

ةيلو84 ىلإا رصضخألا مقرلا ربع انوروك لوح نينطاوملا تاراصشتصسا عيصسوت

:راروف لامج .. ةموكحلا اهتضضرف يتلا تاءارجإلا مارتحا ةرورضضب نينطاوملا بلاط

«اموي51 دعب رهظتصس يحصصلا رجحلا جئاتن»
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نم نوكتملأ لولأ جوفلأ لزنو

ايكرت نم مداق يرئأزج962
ر˘ب˘ع ن˘يد˘مو˘ب يرأو˘ه را˘ط˘˘م˘˘ب

ثيح ،ةيرئأزجلأ ة˘يو˘ج˘لأ ةر˘ئا˘ط
ر˘ج˘ح˘لأ تح˘ت م˘ه˘ع˘صضو م˘ت˘ي˘صس
نأر˘˘فأز˘˘م قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ

راطإأ يف اموي41 ةدمل رئأزجلاب
فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جلأ
راصشتنأ يدافتل دÓ˘ب˘لأ تا˘ط˘ل˘صس

ن˘˘م دد˘˘ع نا˘˘كو91 . د˘ي˘فو˘ك
اياعرلأ لابقتصسأ يف نيلوؤوصسملأ
ن˘م ن˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ را˘˘ط˘˘م˘˘ب لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘صسأ
ر˘˘يزوو رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘لود˘˘˘لأ
ر˘˘يزو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ لا˘˘˘غ˘˘˘صشلأ
،»موداقو˘ب ير˘ب˘صص» ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

نا˘˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ ر˘˘˘˘˘يزو
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘لأ حÓ˘˘˘˘صصأو
ريزوو »ديزوب نب نامحرلأدبع»
تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ
لولأ ريزولأ ناك أذ˘هة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نأاب حصضوأ دق»دأرج زيزعلأدبع»

ايرئأزج8871 ءÓجإأ ةي˘ل˘م˘ع
ر˘ب˘ع نو˘كت˘صس ا˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب ق˘˘لا˘˘ع
د˘ت˘م˘ت ة˘يو˘ج تÓ˘حر ط˘ط˘خ˘˘م
ثلاثلأ نم يأأ مايأ ةثÓث لÓخ
يراجلأ رهصشلأ نم شسماخلأ ىلأ

طو˘ط˘خ˘لأ تأر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع
اه˘تر˘ي˘ظ˘نو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ
مهعاصضخأ متيصس ثيح ،ةيكرتلأ
بأر˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لأ م˘˘ه˘˘لو˘˘صصو رو˘˘˘ف
ةدمل يحصصلأ رجح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
قدانفلأ نم ددع يف نيعوبصسأأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘حا˘ي˘صسلأ تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأو
مهلابقت˘صسل ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘تر˘خ˘صس
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘تلو ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
قد˘ن˘ف رأر˘غ ى˘ل˘ع ،شسأدر˘مو˘˘بو
ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘˘لأ رأد˘˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ
،ىصسرم˘لأ ،نأر˘فأز˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

ي˘حا˘ي˘صسلأ بكر˘م˘لأو شضا˘˘ير˘˘لأ
ة˘فا˘صضلا˘ب م˘يدأأو جر˘ف يد˘ي˘˘صسب
رحبلأ هايمب جÓعلأ بكرم ىلأ
ى˘لأ م˘ها˘يإأ ا˘ي˘عأد جر˘ف يد˘ي˘˘صسب
حبكل يحصصلأ رجحلاب مأزتلإلأ
يملاعلأ ءابولأ أذه راصشتنأ

عنمل ةيوجلا تÓحرلا قيلعت ببسسب عيبأسسأا ذنم أيكرتب نيقلأعلا نييرئازجلا نم ةعفد لوأا ،رئازجلا ىلإا سسمأا حأبسص تلسصو
 .دجتسسملا أنوروك سسوريف رأسشتنا

نارفازم قدنفب يحسصلا رجحلا تحت مهعسضو متيسس

نييرئازجلا نم ةعفد لوأا لوسصو
رئازجلا ىلإا ايكرتب نيقلاعلا

دعب نع تأمدخلا ةيمهأا رهظأا أنوروك ةمزأا

ةيمقر ةلقن قيقحتل ةيبهذ ةسصرف مامأا رئازجلا

مدأقلا ليرفأا9 موي ىلإا «+ كبوأا» فلأحت عأمتجا ليجأأت

بسساكم ققحي يرئازجلا طفنلا رعسس

ةيدوعسسلل بمارت ةملاكم دعب ةديدج
يذلأ «+كبوأأ» فلاحتل ئراطلأ يصضأرتفلأ عامتجلأ ليجأات ررقت

نأأ حجرملأ نمو ،اعقوتم ناك امك ،لبقملأ نينثلأ موي أررقم ناك

نع «زرت˘يور» ة˘لا˘كو تل˘ق˘نو .ل˘ير˘فأ9 وأأ8 ىتح هليجأا˘ت م˘ت˘ي

نإأ امهلوق «كبوأأ» طفنلل ةردصصملأ لودلأ ةمظنم يف نيردصصم

نم أديزم دوصسألأ بهذلأ يجتنم حنم ةيغب يتأات ةوطخلأ هذه»

دكأأ ،هبناج نم.«ماخلأ تأدأدمإأ نم دحلأ نأاصشب شضوافتلل تقولأ

ريصضحت نأاصشب «كبوأأ«ـل ةماعلأ ةنامألأ ططخ ىلع علطم ردصصم

ماعلأ نيمألأ» نأأ ةيصسورلأ «يتصسوفون» ةلاكول ثيدح يف ،عامتجلأ

فأرطأأ عم رمتصسم لصصأوت ىلع لأزي ل ،ودنيكراب دمحم ،ةمظنملل

يطفنلأ فلاحتلأ يف ةصسيئرلأ فأرطألأ» نأأ افيصضم ،«+كبوأأ ةقفصص

نإأ ردصصملأ لاقو.«مداقلأ نينثلأ موي عامتجلأ دقع ةركف نومعدي

كانهو ،جاتنإلأ ىوتصسم شضفخل ةدعتصسم فلاحتلأ فأرطأأ ةيبلاغ»

لظ يف كلذ يتأايو.«نأاصشلأ أذ˘ه˘ب ق˘فأو˘ت˘لأ غو˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘نا˘كمإأ

يجتنم رابكل تحاتأأ يتلأ «+كبوأأ» ةقفصص نايرصس ةدم ءاصضقنأ

أرلود06 وحن ىوتصسم ىلع راعصسألاب ظافتحلأ ملاعلأ يف طفنلأ

ةكرتصشم دويق شضرف لÓخ نم ،تأونصس ثÓث ىدم ىلع ،ليمربلل

يف تاصضقانت ببصسب ةقفصصلأ ديدمت متي ملو ،جاتنإلأ مجح ىلع

بهذلأ راعصسأأ يف داح طوبهب ببصست ام ،ةيدوعصسلأو ايصسور فقأوم

ملاعلأ يف طفنلأ ىلع بلطلأ شضافخنأ ةيفلخ ىلع كلذو ،دوصسألأ

اهجاتنإأ ةدايزب ةيدوعصسلأ مايقو انوروك شسوريف يصشفت ةمزأأ ببصسب

شسمأأ موي ،نيتوب ريميدÓف يصسورلأ شسيئرلأ دقتنأو.ىصصقألأ دحلل

باحصسنأ نإأ Óئاق ،طفنلأ قأوصسأأ يف ةريخألأ ةيدوعصسلأ تأوطخلأ

طفنلأ راعصسأأ طوبه بابصسأأ دحأأ لثمي «+كبوأأ» ةقفصص نم ةكلمملأ

نييÓم01ـب يملاعلأ يطفنلأ جاتنإلأ شضفخ ىلإأ اعدو ،ملاعلأ يف

ةيجراخلأ أريزو ىفن ،نيتوب تاحيرصصت ىلعً أدرو .ايموي ليمرب

لوح ةيصسورلأ تاماهتلأ ،نيلصصفنم نينايب يف نييدوعصسلأ ةقاطلأو

ةكلمملأ باحصسنأ وأأ ،طفنلأ راعصسأأ روهدت نع شضايرلأ ةيلوؤوصسم

ريزو .»قئاقحلأ فييز˘ت«ـب و˘كصسو˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ،(+كبوأأ) قا˘ف˘تأ ن˘م

نم راع هركذ مت ام» نإأ لاق ،دوعصس لآأ ناحرف نب لصصيف ةيجراخلأ

باحصسنأ نأأو ،ةلصصب ةقيقحلل تمي لو ً،Óيصصفتو ةلمج ةحصصلأ

نم تجرخ نم يه ايصسور نإأ لب ،حيحصص ريغ قافتلأ نم ةكلمملأ

عانقإأ لواحت تناك ىرخأأ ةلود22 و ةكلمملأ» :فاصضأأو .»قافتلأ

ايصسور نأأ لإأ قافتلأ ديدمتو تاصضيفختلأ نم ديزملأ ءأرجإاب ايصسور

يف طفنلل جتنم ربكأأ ثلاث يه ،ةيدوعصسلأو .»كلذ ىلع قفأوت مل

ايصسور اهقبصست ،ايموي ليمرب نييÓم8.9 يموي طصسوتمب ملاعلأ

نويلم1.31 ـب ةيكيرمأأ ةرأدصصو ،ايموي ليمرب نويلم2.11 ـب ايناث

.ايموي ليمرب

S°∏«º.±

ةيحÓسصلا ةيهتنم ةنيرفو ديمسس أهنيب نم

انط289 زجحت ةباقرلا حلاسصم

مايأا01 لÓخ ةيكÓهتسس’ا داوملا نم
نم ةراجتلأ ةرأزول ةعباتلأ ششغلأ عمقو ةباقرلأ حلاصصم تنكمت

نم اهبلغأأ ةيكÓهتصسلأ تاجتنملأ نم انط289 هرأدقم ام زجح

نمو .طقف ةريخلأ مايأ ةرصشعلأ لÓخ كلذو ةنيرفلأو ديمصسلأ يتدام

ةبقأرمو قأوصسلأ ميظنت ريدم هدكأأ ام بصسح ،تأزوجحملأ نيب

يف تلثمت ةيحÓصصلأ ةيهتنم دأوم ،ينأرقم دمحم ةرأزولاب نيومتلأ

قأرغإأ نويزاهتنأ لواح«فيظن˘ت دأو˘مو ة˘ن˘ير˘فو د˘ي˘م˘صسو ن˘ئا˘ج˘ع»

فصشكو .دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيحصصلأ ةمزلأ لظ يف اهب قوصسلأ

ةيقب هيجوت متيصس اميف ،ةدصسافلأ تايمكلأ فÓتأ نع لوؤوصسملأ

تايعمجلأو رمحلأ لÓهلأ زكأرم وحن ةحلاصصلأ ىرخلأ تايمكلأ

قوصسلأ نيومت يف لجصسملأ بأرطصضلأ نأأ ينأرقم دكأأو .ةيريخلأ

راجت لبق نم اهدصشأ تغلب يتلأ ةبراصضملأ هببصس ديمصسلأ ةدامب

هقيرط فرع لكصشملأ نأأ ريغ ،عاطقلأ ىلع ءÓخد أذكو نييلÓغتصسأ

قطانم يف رمأÓل يدصصتلأ متيصسو ،هقرصشو نطولأ بونج يف لحلل

ةبصصنملأ ةظقيلأ ةنجل لمع لÓخ نم أدج ابيرق برغلأو طصسولأ

قيبصست ترقأأ ةرأزولأ نأ ثدحتملأ فاصضأأو .ةرأزولأ ىوتصسم ىلع

،راطنق فلأأ081 ـب ةردقملأو نحاطملل ةلماك ةيعوبصسلأ ةصصحلأ

ربكأ ةيمك ريفوتل كلذو يمويلأ شصصصحلأ ماظن ىلع دامتعلأ لدب

برغ˘ت˘صسأو .بأر˘ط˘صضلأو ةرد˘ن˘لأ لا˘كصشأ ل˘ك ي˘ه˘ن˘ت قو˘صسلأ ي˘ف

رهصش جاتنإأ نأأ فيكو نينطأوم لبق نم ةلجصسملأ ةفهللأ ينأرقم

يف لقعتلأ ىلأ ايعأد ،نيموي فرظ يف قأوصسلأ نم باغ لماك

قوصسلأ نيومتو اهلمع يف ةرمتصسم عناصصملأ تمأد ام كÓهتصسلأ

.مظتنم لكصشب

S°∏«º.±
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ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘˘مزأأ تر˘˘˘ب˘˘˘جأأ
ةمزÓم ىلع نييرئأزجلأ نييÓم
را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف كلذو م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘˘م
ا˘ه˘تر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘˘جإأ
أذه ةهباجمل ةيصصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
ه˘˘ئوا˘˘صسم م˘˘غرو يذ˘˘لأ ءا˘˘بو˘˘˘لأ
نم ةصصرف ىطعأأ دقف ةريثكلأ
ةلقنلأ قيقحتل نيلوؤوصسملل بهذ
تأونصس ذنم ةدوصشنملأ ةيمقرلأ
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ تح˘˘ب˘˘˘صصأأ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب

.نهأرلأ تقولأ يف ةرورصض
رأر˘غ ى˘ل˘عو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ششي˘˘ع˘˘ت
للصش ىلع ملاعلأ لود نم ديدعلأ

ةدعصصألأ عي˘م˘ج ى˘ل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح
انوروك ءابو شضرف نأأ دعب كلذو
،قطانملأ بلغأأ يف لوجت رظح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإلأ تق˘˘ل˘˘غأا˘˘ف
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ تد˘˘˘˘˘صصوأأو
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ

ل˘˘خدو ا˘˘˘ه˘˘˘بأو˘˘˘بأأ ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لأو
عيمجلأو مه˘لزا˘ن˘م نو˘ن˘طأو˘م˘لأ
ىلع ءاصضقلأ نÓعإأ راظتنأ يف
مغرو يذلأ لوهجملأ ودعلأ أذه
اهصسأأر ىلعو ةر˘ي˘ث˘كلأ ه˘ئوا˘صسم
حأورأأ ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ا˘هد˘صصح˘ي ا˘م
ةيمهألأ رهظأأ دق هنإاف نينطأوم
ةيقرلأ ةلقن˘لأ ع˘ير˘صست˘ل ة˘غ˘لا˘ب˘لأ
تاطلصسلأ اه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لأ
تأونصس ذن˘م دÓ˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ
عقأولأ شضرأأ ىلع قبطت نأأ نود
تناك ولف ةبول˘ط˘م˘لأ ة˘عر˘صسلا˘ب

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لأ
نع ثدحتن ل انكل تاعاطقلأ
ةيصشماهلأ لكاصشملأ نم ديدعلأ
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لأ
أذه يهو ةيصسي˘ئر˘لأ ة˘ل˘كصشم˘لا˘ب
ىلعو ةمدقتملأ لودلاف ،ءابولأ

لوألأ ردصصم˘لأ ن˘ي˘صصلأ ا˘ه˘صسأأر
ايجولونكتلأ تدجو ءابولأ أذهل

ءأوصس اهينطأوملو اهل قيفر ريغ
،د˘ع˘ب ن˘ع ة˘صسأرد˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م
ءا˘صضق ،م˘˘ه˘˘ف˘˘ئا˘˘ظو ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م
فلت˘خ˘مو ة˘ي˘مو˘ي˘لأ م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
مهفتأوه لÓخ ن˘م تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ
امك ،رتويبمكلأ ةزهجأأ وأأ ةيكذلأ
تا˘ي˘صضرأأ ا˘ه˘يد˘ل لود˘لأ هذ˘ه نأأ

تامولعملأ عيمج ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘م˘قر
نم ءأوصس اهينطأومب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
،ة˘ي˘ن˘كصسلأ م˘ه˘تÓ˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
،ةيلاملأ مهتاطايتحأو مهيلخأدم
ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
نم امأأ ،ةلجعتصسم تأدعاصسمل
ايجولونكتلاف دا˘صصت˘قلأ ة˘ي˘حا˘ن
ل˘ك ه˘ج˘ت˘ن˘ت ا˘م لود˘˘ل˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت
جوتنملأ راصسمو ايموي ةصسصسؤوم
ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ه˘˘جوو هر˘˘ع˘˘صسو
يتلأ ىرخألأ رومألأ نم اهريغو
نحن يتلأو ايجولونكتلأ اهحيتت
تقولأ يف اهل ةجاحلأ شسمأأ يف
فلتخ˘م تنا˘ك و˘ل ه˘نأل ،ن˘هأر˘لأ
ناكل انيدل ةنم˘قر˘م تا˘عا˘ط˘ق˘لأ
لمعلأ نولوأزي نيفظوملأ بلغأأ

نطأوم لك ناكلو مهلزانم نم

ةيمويلأ هتاي˘جا˘ح ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي
ىلع ةطيصسب ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م
را˘صسم نا˘˘كلو ي˘˘كذ˘˘لأ ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه
فورعم ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ

رومألأ يهو طوبصضم اهرعصسو
ايلعلأ تاطلصسلأ ىلع بجي يتلأ
اهقيب˘ط˘ت˘ب ع˘ير˘صست˘لأ دÓ˘ب˘لأ ي˘ف
ةرأزو ا˘˘ن˘˘يد˘˘˘ل نأأو ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
ةيكلصسلأ تÓصصأوم˘لأو د˘ير˘ب˘لأ

تايجولون˘كت˘لأو ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لأو
ميدقت اهن˘كم˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ن˘م˘قر˘لأو
لاجملأ أذه يف ةريبك ةمهاصسم
تأردابملأو تاصسصسؤو˘م˘لأ م˘عدو
ةريبك ةعفد ميدقت ىلع ةرداقلأ
امك ،رئأزجلأ يف ةنمقرلأ ملاعل
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرأزو ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل
ةئصشانلأ تاصسصسؤوملأو ةريغصصلأ

ةرأزوو ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ دا˘˘˘صصت˘˘˘قأو
ةرأزو يهو تانصضاحلل ةبدتنم
تا˘كر˘صشلأ نا˘صضت˘حا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم
تاكرصشلأ اهن˘ي˘ب ن˘مو ة˘ئ˘صشا˘ن˘لأ
،ايجولونكتلأ عاطق يف ةلماعلأ
ه˘ي˘ف تن˘˘ل˘˘عأأ يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف
يفنا˘ج ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن ة˘مو˘كح˘لأ
ة˘لا˘كو قÓ˘˘طإأ ن˘˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ

ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ن˘م˘قر˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو
دعوملأ وهو يلاحلأ يصسأدصسلأ
يرور˘˘صضلأ ن˘˘م ح˘˘ب˘˘صصأأ يذ˘˘˘لأ
ديدعلأ نأأو اصصو˘صصخ ،ه˘م˘يد˘ق˘ت
ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لأو با˘ب˘صشلأ ن˘˘م
ديدعلأ نع أونابأأ ةنمقرلأ لاجم
يتلأ تاقي˘ب˘ط˘ت˘لأو را˘كفألأ ن˘م

ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي

ىلع نينطأو˘م˘لأو ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ

متي نأأ طقف رظنت يهو ءأوصس دح

شضرأأ ىلع اهقيبطتو اهناصضتحأ

قلطني يذلأ رمألأ وهو عقأولأ

تا˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘لأ بت˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ةرا˘˘صشت˘˘صسلأ ي˘˘˘ف شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ي˘لآلأ مÓ˘عإلأ ي˘ف ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لأو

ن˘م ذ˘خ˘ت˘ي يذ˘لأ «كي˘ت ة˘مد˘˘خ»

ر˘خآأ» ـل يذ˘لأو ه˘ل أر˘ق˘م ة˘با˘ن˘˘ع

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ رو˘ط ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘صس

ةيمقرلأ تايصضرألأو تاقيبطتلأ

ديدعلأ ليهصست اهنأاصش نم يتلأ

م˘˘ه˘˘نأأ ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،رو˘˘مألأ ن˘˘˘م

لبق نيلوؤوصسملأ ىلع اهوحرط

أوردابي نأأ نود تأونصس ةعصضب

هتققح يذلأ حاجنلأ مغر اهينبتب

حيتت يتلأ «كود دأزيد» ةيصضرأأ

ىدل دعو˘م ز˘ج˘ح ن˘طأو˘م ل˘كل

ه˘ف˘تا˘ه ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ بي˘ب˘˘ط يأأ

ر˘تو˘ي˘ب˘مو˘كلأ زا˘ه˘ج وأأ ي˘كذ˘˘لأ

ي˘ف ةر˘كلأ نآلأ ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ا˘نا˘ج˘˘م

ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘˘صسلأ ى˘˘مر˘˘م

يف اهتيدج ىدم راهظإل دÓبلأ

يتلأ يهو ةنمقرلأ ىلإأ لاقتنلأ

نأأ د˘ع˘˘ب كلذ˘˘ل ردأو˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأأ

ايجولونكتلأ روتصساب دهعم ىنبت

ج˘ئا˘ت˘ن ف˘صشكلأ ةد˘˘م ع˘˘ير˘˘صست˘˘ل

يف هبتصشملأ شصاخصشألأ تانيع

.انوروك شسوريفب مهتاباصصإأ
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ة˘ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ئاود˘˘لا تل˘˘ج˘˘صس  د˘˘قو
ةيصضاملا تاعا˘صسلا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج˘ب
““ ءا˘بو˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘با˘˘صصا ثÓ˘˘ث

سسور˘ي˘ف ىر˘حأ’ا˘˘ب وأا ““91 ديفو˘ك
ن˘ي˘تأار˘ما˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ا˘نورو˘˘ك
ىلع يحصصلا رجحلا نهر  اتناك
نيتللاو ريهاطلا ىفصشتصسم ىوتصسم
بيرق نم  اقÓطنا ىودعلل اتصضرعت
نأاو قبصس برتغم سصخصش وهو امهل
ةفاصضا سسوريفلاب ه˘ت˘با˘صصا تد˘كأا˘ت
هتباصصا تدكأات ثلاث سصخصش ىلا

عصضو امدعب سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ر˘خآ’ا و˘ه
ىفصشتصسم˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘هر
ةي’ولا ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلا

وه ىودعلا ىقلت هنأاب لاقي يذلاو
نأاو قبصس يذلا هبراقأا دحأا نم رخآ’ا
ه˘ت˘با˘صصا د˘ع˘ب ر˘ج˘ح˘لا ة˘عا˘˘ق ل˘˘خدأا
يلامجإ’ا ددعلا ع˘فرا˘م سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
سسوريفب ةدكؤوملا ةباصصإ’ا ت’احل

ة˘يا˘غ ى˘لا ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ا˘نورو˘˘ك

ةلاح71 ى˘˘˘لا تب˘˘˘صسلا سسمأا لاوز
. لامكلاو مامتلاب
تايد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘ئا˘ق تع˘صستا د˘قو اذ˘ه
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصا تل˘ج˘صس ي˘˘ت˘˘لا

لمصشتل سسمأا لجيج ةي’وب انوروك
لوجع داو يريخ يهو ىرخأا ةيدلب
بر˘ت˘غ˘م ل˘جر ة˘با˘صصا د˘˘كأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
سسوريفب ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ن˘م رد˘ح˘ن˘ي

ىلا داع دق ناك يذلا وهو انوروك
هلاخدا مت ثيح مايأا لبق ةريخأ’ا هذه

ىفصشتصسمب يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ز˘كر˘م
هتباصصا ي˘ف ها˘ب˘ت˘صشإ’ا د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج
ليلاحتلا جئا˘ت˘ن ي˘تأا˘ت˘ل سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
رئاودلاب عفدام  ةيباجيا هب ةصصاخلا
ة˘عا˘صس ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا ى˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

ىلع ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘صسمأا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م
نم اهب نطقي يتلا ةيدلبلا ىوتصسم
لزن يتلا ةلئاعلا دارفأا ةيقب لقن لجأا
اصسنرف نم هتدوع دعب اهتفايصض يف
اهجوزو ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘صشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو

عصضو مت ثيح امهئانبأا نم ةثÓثو
ى˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘هر ء’ؤو˘˘ه
ةصصاخلا ليلاحتلا جئاتن روهظ نيح
داو ير˘ي˘خ ة˘يد˘ل˘ب نأاو ا˘م˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب

نم ةلاح عقو ىلع تصشاع لوجع
ة˘با˘صصا ر˘ب˘خ را˘صشت˘نا د˘ع˘ب فو˘خ˘˘لا
اميصس سسوريفلاب روكذملا سصخصشلا
نع ةدكؤوم هبصش تامولعم لظ يف
ةيدلبلا هذه نم قطانم ةدعب هلوجت
سسوريفلا˘ب ه˘ت˘با˘صصا فا˘صشت˘كا ل˘ب˘ق

فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘يا˘˘˘م
ءارو نوكي نأا ةيناكما سصوصصخب
ن˘ير˘خآا سصا˘خ˘صشأ’ ىود˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ع˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
لقن يف اوببصست نيذ˘لا ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا
قئاصس اذكو سصاخصشأا ةدعل ىودعلا
ة˘ي’و ن˘م د˘ئا˘ع˘لا  ةر˘˘جأ’ا ةرا˘˘ي˘˘صس
ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا با˘صصأا يذ˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا

ىوتصسم ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
. يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح2595ددعلا0202 ليرفأا50 دحألا4
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ةأارم’ ةافو ةلاح لوا ليجصست مت اميف

باصصم71 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع عافترإا
ةدكؤوملا ت’احلا ددع عافترا لÓخ نم دجتصسملا انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع يف اديدج امقر تبصسلا سسمأا لجيج ةي’و تلجصس

نم لك ىوتصسم ىلع ةريخأ’ا ةعاصس84لا لÓخ لتاقلا سسوريفلاب ةديدج تاباصصا ثÓث ليجصست دعب كلذو ةلاح71 ىلا ةريخأ’ا هذهب
. ريهاطلا ىفصشتصسم اذكو ةي’ولا ةمصصاع ىفصشتصسم

ةنتاب

انوروك سسوريفب نيباصصملا ددع عافترإا
 ةدكؤوم ةلاح41 ىلإا

ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح سسما ة˘ح˘ي˘ب˘صص ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و تل˘ج˘˘صس

ةديصسب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك سسوريفل ةدكؤوم

ةميقم ،ةنصس86 رمعلا نم غلبت »ح ب““ ىعدت
ةيمومعلا ةصسصسؤوملاب دجاوتت تنا˘ك ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةيردصصلا سضارم’ا يف ةصصصصختملا ةيئافصشتصس’ا

يف كوكصشم ناك نا دعب ،ةنتاب ةنيدمب ةيدعملاو
ءابولا تاذب اهتلئاع نم دارفا ةباصصا ءارج ،اهتلاح
يتلاو ليلاحت˘ل˘ل ة˘ن˘ي˘ع عا˘صضخا م˘ت ثي˘ح ،ما˘يا ذ˘ن˘م
ةدكؤوملا ت’احلا ددع كلذب عفتريل ،ةيباجيا ترهظ

يتلاو ،ةافو يتلاح اهنم ، ةلاح41 ىلا ةباصص’اب
نم ةغلابلا ايلاطيا نم دئاعلا رجاتلا ةدلاوب قلعتت

ةنيدمب ل˘م˘ع˘ي نا˘ك ق˘ئا˘صس اذ˘كو ،ة˘ن˘صس09 رمعلا

ترهظ اميف اذه ،ةنصس94 رمعلا نم غلابلا كيرافوب
ةيقب جئاتن راظتنا يف ،ةيبلصس هبراقا نم نيتلاح جئاتن
ىل˘ع او˘نا˘ك م˘ه˘ي˘ف كو˘كصشم سصا˘خ˘صش’ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
سسوريفب نيباصصملا مهتهج نم ،نيباصصملاب لاصصتا

ةيمومعلا ةصسصسؤوملا نم لكب ،نيدجاوتلامو انوروك
،د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ى˘ف˘صشت˘صسم ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا

،ةرقتصسم مهتلاح نإاف ،فيطصسب لازا نيع ىفصشتصسم
ذا˘خ˘تا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و تعد د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو
مدعو مهلزانمب مازتل’او ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا
مل يذلا رم’ا وهو ،ىوصصقلا ةرورصضلل ’ا جورخلا
نا مغر ،ةمزÓلا ةيانعلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ هر˘ع˘ي
،هابتنÓل ريثم لكصشب راصشتن’ا يف ذخا سسوريفلا
،ةدكؤوم ت’اح ايموي لجصس يتلا ةنتاب ةي’وب ءاوصس
فحزلاب سسوريفلا ذخا نيا ينطولا ىوتصسملا ىلع وا

.تايفولا ددع عافترا لباقم يف قطانملا سضعب ىلع
ح ناصشوصش

يقاوبلا مأا

سسوريفب ةدكؤوم تلاح60 ليجصست
ةافو يتلاح اهنم انوروك

و ةحصصلا ةبريدمب  لاصصت’او مÓع’ا ةيلخ تدكا

60 ليجصست  مت دق هنأا يقاوبلا ما ةي’ول ناكصسلا

ةا˘فو تف˘ل˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ت’ا˘˘ح
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا تاذ تر˘صشا˘ب ن˘يا  ن˘ي˘با˘˘صصم
نيذلا سصاخصشأ’ا ةيوه د˘يد˘ح˘تو ة˘فر˘ع˘م˘ل ي˘ئا˘بو˘لا

مهمÓعإا م˘ت˘ي˘ل ن˘ي˘با˘صصم˘لا ع˘م لا˘صصتا ى˘ل˘ع او˘نا˘ك
بصسح ل˘˘ك ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘صضوو
سسوريف˘ب ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ت’ا˘ح˘لا  ا˘م˘ن˘ي˘ب .ه˘ت˘لا˘ح
دح ى˘لا ل˘صصو د˘ق ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك

(10) ة˘˘لا˘˘˘ح: (50 ) ت’ا˘˘ح سسم˘˘˘خ ى˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘صسلا

(10) ة˘لا˘ح  -ي˘قاو˘ب˘لا ما ا˘ن˘ي˘صس ن˘˘با ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
ثÓث  - ةليلم نيع تاريمع ناميلصس ىفصشتصسمب

راظتنا يف .ءاصضيبلا نيع ىفصشتصسمب (30) ت’اح

يف هبتصشم ت’اح40 ءافصشتصسا عم.ليلاحتلا جئاتن
رجحلا ماظن تحت تناك انوروك سسوريفب اهتباصصا

هذه عزوتتو0202/40/30 موي ةياغ ىلا يحصصلا

نيع ىفصشتصسمب (30) ت’اح ثÓث ““ ىلع ت’احلا

تاريمع ناميلصس ىفصشتصسمب (10) ةلاحو.ءاصضيبلا
ىلا لصسرتصسو ليلاحتلا تانيع ذخاتصس ةليلم نيع
راهز دمحا            .ةنيطنصسقب روتصساب دهعم ةقحلم

يصسفنتلا امهزاهج كلاهت ةايحلا اقراف امهنم نانثإا

تاباصصإا3ىلإا ةصسبت يف ةدكؤوملا تلاحلا ددع لصصيل ناتديدج ناتباصصإا
¯ GdëªõI S°Ø«É¿

يتلاح نع تبصسلا سسمأا حابصص نلعا
انوروك سسوريفب ني˘تد˘كؤو˘م ة˘با˘صصإا
ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘ف
نايب دافأاو ركذ سسنج نم نيصصخصشب
ةصسبت يلاو ناويدب مÓعإ’ا ةيلخ نم
ىمصسملاب قلعتت ىلوأ’ا ةلاحلا نأا

ن˘ط˘ق˘ي ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘˘صس43 أا.ز
ط˘صسر˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘صضح ط˘ي˘ح˘م˘ب
نطقي أا.ب ىمصسملاب قلعتت ةيناثلاو
فر˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا د˘˘حأا˘˘ب
ةايحلا قراف ريخأ’ا اذه ةصسبت ةنيدمب
ءارج يصسف˘ن˘ت˘لا هزا˘ه˘ج كلا˘ه˘ت د˘ع˘ب
ةياغ ىلإاو انوروك سسوريفب ةباصصإ’ا

يلامجا لصصوف رطصسأ’ا هذه ةباتك

ت’اح3 ىلإا ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا
تح˘ت د˘حاوو ا˘ي˘فو˘ت ا˘م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ثا
ةرقب ىفصشتصسم˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
ةمصصاع قر˘صش ة˘يرا˘كب˘ب سسار˘ع˘لو˘ب

،ملك9 يلاوحب ةي’ولا
ح˘لا˘صصم˘لا تع˘صسو ر˘خآا بنا˘ج ن˘مو
ةينمأ’ا ناجللا عم قيصسنتلاب ةيئاقولا
ءابولا ةرصصاحمل ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةر˘ئاد
او˘˘˘كت˘˘˘حا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا
ة˘نا˘صضح ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
حلاصصملا تعد امك مهيدل سسوريفلا
نع غيلبتلاب نينطاوملا لك ةيحصصلا
ماقرأ’ا ربع مهيدل ةباصصإ’ا ةيلامتحإا
يف عارصسإ’ا نم نكمتلل ءارصضخلا

سصا˘خ˘صشأ’ا ط˘صسو ىود˘˘ع˘˘لا ح˘˘ب˘˘ك

ةا˘ي˘ح سضير˘ع˘ت مد˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘لاو
.رطخلل نيرخآ’ا

يحصصلا رجحلا اورداغ751
لامكتصسا دعب ةديج ةحصصب

 قدانفلاب مهتماقإا ةرتف

رج˘ح˘لا تح˘ت ا˘م˘ي˘ق˘م751 رداغ
اعابت ةصسبت ةنيدم قدانفب يحصصلا

ءا˘˘ع˘˘برإ’ا ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘˘ع˘˘˘فد ل˘˘˘كصشبو
ثيح تبصسلا موي ةياغ ىلإا طرافلا

ةحصصب مهو مهتويب ىلإا ء’ؤوه داع
دعب سضارعأا ةيأا مهباتنت ’و ةديج

ذ˘ن˘م مو˘˘ي41 ةدم م˘هرار˘ق˘ت˘صسا

ي˘صضارأ’ا ن˘م ة˘صسب˘ت ى˘لإا م˘هد˘فاو˘ت
ءÓجإ’ا تايلمع راطإا يف يصسنوتلا

اهيلع فرصشت يتلا ةيلمعلا رمتصستو
مهحيرصستل ايموي ةيلحملا تاطلصسلا
غلابلا عيمج˘لا لا˘م˘كت˘صسا ة˘يا˘غ ى˘لإا
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مويلا قلطنت ةينماصضت ةلفاق
ةديلبلا ةي’و معدل ةصسبت نم

ةيئاذغلا ةنوؤوملاب

ينماصضتلا ل˘م˘ع˘لا قا˘ي˘صسلا ي˘فو
˘مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘˘م
ةي’و ىلإا ةينماصضت ةلفاق دحأ’ا

ةيئاذغ ة˘نوؤو˘م لا˘صسرإ’ ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ارجح ده˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘ل

ةجردب ءابولا يصشفتل رظنلاب ايلك
نم نوكتصس ةصسبت كلذبو ةريبك
يف مهاصست يتلا تاي’ولا نمصض
داوملاب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ن˘كا˘صسلا م˘عد
اطاطبلا اهنم رصضخلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ه˘ب ا˘˘ن˘˘تدا˘˘فأا ا˘˘م بصسح ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا

نيتنحاصش يف لث˘م˘ت˘ت˘ف ا˘نردا˘صصم
تاجايتحإ’اب ةلمحم نيترو˘ط˘ق˘م
ةديلبلا لهأا ةدعاصسمل ةيرورصضلا
 .جرحلا فرظلا اذه يف

    يلزنملا رجحلا دعاوقب نيريثكلا مازتلا مدع لظ يف

 رمحألا طخلا نم اهبّرقيو لجيج حاتجي انوروك سسوريف
¯ Ω. eù°©ƒO

تاي’ولا ةمدقم يف لجيج ةي’و تتاب
ت’دعم يف  اريبك اعافترا فرعت يتلا
دج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’ا
اهب ةدكؤوملا تاباصصإ’ا ددع تغلب امدعب

ةباصصا51لا تب˘˘صسلا سسمأا دود˘˘ح ى˘˘لا
ةتباث ىطخب سشينروكلا ةمصصاع مدقتتل
ىلع سضرفي يذلا رمحأ’ا طخلا وحن
ة˘ي˘ئا˘قا تاءار˘جا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

فحز فقو لجأا نم ىرخأا ةيزارتحاو
. ةي’ولا هذه عوبر ربع سسوريفلا

يف تحجن دق لجيج ةي’و تناك اذاو
ىلا للصستلا نم ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ع˘ن˘م
هلوخد نم ىلوأ’ا مايأ’ا لÓخ اهيصضارأا

ن˘ع ة˘ي˘صصع تي˘ق˘بو ل˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لا
ىلع ا˘هر˘فو˘ت ل˘ظ ي˘ف ى˘ت˘ح سسور˘ي˘ف˘لا
بناجأ’ا لامعلا نم تائملا لب تارصشعلا

را˘يد ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا اذ˘˘كو
اعراصست تفرع ةريخأ’ا مايأ’ا ناف ةبرغلا

ربع سسوريفلا راصشتناب قلعتي اميف اريبك
ددع لوصصوب حمصسام اهتايدلب نم ددع
سسمأا دود˘ح ى˘لا ةد˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘صصإ’ا

باصستحا نود اذهو ةلاح51 ىلا تبصسلا
عفرت دق يتلاو اهيف كوكصشملا ت’احلا

و˘هو ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘ف ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا دد˘˘ع
انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع لعجام
يف عفتري ةي’ولا ميلقا ىوتصسم ىلع

05 نم رثكأاب عوبصسأا نم لقأا نوصضغ

سضعب ىتح هلج˘صست م˘لا˘م و˘هو ة˘ئا˘م˘لا˘ب

سسوريفلا اذهل ادهم تناك يتلا تاي’ولا
. ينطولا ىوتصسملا ىلع
ة˘˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘صضتو
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا نأا˘صشب ة˘عرا˘˘صست˘˘م˘˘لاو
مامأا ةيصصولا تاطلصسلا لجيجب انوروك
ةبيرق لجيج تتاب امدعب  ديدج يدحت

بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘م˘حأ’ا  ط˘خ˘لا ن˘م اد˘ج
نمو ةيفاصضا ةيئاقووةيزارتحا تاءارجا
اهب لوجتلا رصضح سضرف لامتحا كلذ
ةمارصصلا ىوتصسم عفرو ليللا ةرتف Óخ
يلزنملا رجحلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةيرئازج تاي’و عصست عم ثدح املثم
فلمل نيعباتملا نأاو املع نآ’ا دح ىلا
نو˘ع˘جر˘ي ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تاباصصإ’ا ددع يف لجصسملا عراصستلا

تاءارجا قيبطت يف سضعبلا نواهت ىلا
ه˘˘ي˘˘لا تعد يذ˘˘لا ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
نيريث˘كلا د˘م˘ع˘تو ةد˘م ذ˘ن˘م تا˘ط˘ل˘صسلا
ى˘ت˘حو ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا ي˘˘ف لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا
را˘ط˘خأا˘ب ثار˘ت˘كا ى˘ندأا نود تÓ˘ح˘م˘لا
سضعب ةيلوؤوصسم’ نع كيهان سسوريفلا
نيذلاو جراخلا نم نيدئاعلا سصاخصشأ’ا
يذلا يحصصلا رجحلا دعاوقب اومزتلي مل

59 نأا ليلدب هل عوصضخلا مهيلع بجو

دودح ىلا ةلجصسملا ت’احلا نم ةئاملاب
نو˘بر˘ت˘غ˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه ا˘˘هءارو نا˘˘ك سسمأا
ةل˘ما˘ع˘م˘لا ن˘م او˘كت˘صشا ا˘م˘لا˘ط˘ل ن˘يذ˘لا
لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘جاو˘ج˘لا سضع˘ب˘ل ة˘ئ˘˘ي˘˘صسلا
فاصصوأ’ا سضعبب مهتعنو مهنم برهتلا
. ةيرصصنعلا ةناخ يف ء’ؤوه اهفنصص يتلا
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ينطولأ كردلأ حلاضصم تماق
ةرا˘ب˘ج ن˘ي˘عو ءا˘قرز˘لأ ة˘كر˘ب˘˘لا˘˘ب
تب˘ضسلأ سسمأأ ي˘نو˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ن˘م ي˘ضسي˘ئر˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لأ ءÓ˘˘خا˘˘ب
ر˘ضضخ˘ل˘ل ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ب˘˘لأ

هنإاف انرداضصم بضسحو هكأوفلأو
ةيزأرتح’أ اهتأءأرجأ يف ةلضصأوم

سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘˘نأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ءا˘قرز˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ب˘˘لأ كرد ا˘˘نورو˘˘ك

قأو˘ضسأ’أ ة˘˘لأزإأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘ت

طاقن لكضشت دق يتلأ ةيوضضوفلأ

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘ضشت˘˘˘نأ ي˘˘˘ف ءأدو˘˘˘ضس

اهيلتل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك

ريهطتو ميق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘ضشا˘ب˘م

عنمت سسيراتم عضضو عم ناكملل

ن˘م ة˘يو˘ضضو˘ف˘لأ ةرا˘ج˘ت˘˘لأ ةدو˘˘ع

ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘طأ ي˘˘˘فو .د˘˘˘يد˘˘˘ج

يف سشغلأو ةيراجتلأ ةبراضضملأ

زاهجلأ تأذ مظني ةيئأذغلأ دأوملأ

ةيئاجف ةبقأرم تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ن˘مأ’أ

ميلقأ ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘ل˘ل

كلأذ عم ةأزأوملا˘ب ا˘ه˘ضصا˘ضصت˘خأ

راجتلل  ة˘يو˘عو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ي

را˘ضشت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ب˘ضس لو˘ح

ر˘˘يد˘˘ج˘˘لأو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

كرد˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم نأأ ةرا˘˘˘ضش’ا˘˘˘ب

تناك ءاقرزلأ ة˘كر˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

ن˘م طرا˘ف˘لأ عو˘ب˘˘ضسأ’أ تن˘˘كم˘˘ت

هيندعم هايم ةروراق فلأأ03 زجح

لجضس ىلع زوحي ’ اهبحاضص ناك

.ةروتاف نودبو يراجت
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تم˘˘عد˘˘ت قا˘˘ي˘˘ضسلأ سسف˘˘ن ي˘˘˘فو
تا˘مد˘خ˘لأ ا˘تدد˘˘ع˘˘ت˘˘م نا˘˘تدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ

بورخلاب يرون˘لأ د˘ب˘ع ى˘ف˘ط˘ضصم
،يلجنم يلعب يرداق نب نيضسحو
ةيضسفنلأ ةعباتملل ني˘تد˘حو˘ب أر˘خؤو˘م
تمدق امك ،نينطأوملأ عم لضصأوتلل
ا˘ه˘تر˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تأز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ة˘ح˘ضصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ
كلذك لمضشت ،بورخلاب ةيرأوجلأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘طأأ د˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت
بطلأ كلذ ي˘ف ا˘م˘ب تا˘ضصضصخ˘ت˘لأ
و ،اهريغو نانضسأ’أ ةحأرج و ماعلأ
ةيزأرتح’أ تأءأرجإ’أ راطإأ يف يتأات
فر˘˘ظ˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لأ
دق و ،دÓبلأ هضشيعت يذلأ يئانثتضس’أ
ةيفتاه طوطخ سصيضصخت حأرتقأ مت
و ءا˘ب˘طأ’أ ع˘م ةر˘ضشا˘ب˘م ل˘ضصأو˘ت˘ل˘ل
،نيتدحولل نيع˘با˘ت˘لأ  ن˘ي˘ي˘نا˘ضسف˘ن˘لأ

ع˘م كا˘˘كت˘˘ح’أ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل كلذو
نم ةياقولأ ةجرد عفر و نينطأوملأ
نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ حر˘ت˘قأ ثي˘ح ،ىود˘ع˘˘لأ
وأأ ،رضشابم يضضرأأ طخ ثأدحتضسأ

ةزمه ةباثمب نوكت ةيدرف طوطخ
يفو ،نيينهملأو دأرفأ’أ نيب لضصو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ د˘˘كأأ قا˘˘ي˘˘ضسلأ سسف˘˘ن
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘نا˘ضسف˘ن˘لأ ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘ضصخأ’أ

را˘ثأ’أ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت ةرور˘˘ظ
تذختأ يت˘لأ تأءأر˘جإÓ˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلأ
لثم انوروك سسوريف ةهجأوم نأاضشب
نينطأوملأ ةيامحل ر˘ظ˘ح˘لأو لز˘ع˘لأ

ى˘ف بب˘ضست˘ت ى˘ت˘لأ ة˘ط˘لا˘خ˘م˘لأ ن˘م
،رخآ’ سصخضش ن˘م سضر˘م˘لأ لا˘ق˘ت˘نأ

ىلزنملأ لزعلاب ةيجوتلأ نإأ أولاقو
ةرور˘˘˘ضضل˘˘˘ل ’إأ جور˘˘˘خ˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘عو
تابا˘ضصإ’أ سصي˘ل˘ق˘ت ى˘ف م˘ها˘ضسي˘ضس

نأأ ىلإأ ن˘ير˘ي˘ضشم ،ا˘نور˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
سسوفن يلع ةيضسفن راثآأ هل لزعلأ
دييقت ببضسب نضسلأ رابكو لافطأ’أ

لزانملأ نم مهجورخ مدعب مهتيرح
ناك لكضش ىأا˘ب ة˘ي˘فر˘ت˘لأ وأأ هز˘ن˘ت˘ل˘ل
ةلحرملأ ىف مهأ’أ ءأرجإ’أ وه هنكل
نم عمتجملأو نينطأو˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل

نأ امك،91 ديفوك ىودع رطاخم
فده˘ت˘ضسي «كرأد ي˘ف د˘ع˘قأأ «را˘ع˘ضش
نينطأوملل  حئاضصنلأ نم ددع هيجوت
ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لأ ي˘ف م˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ل
سسوريف نع مجانلأ قلقلاب روعضشلأ

،(91 ديفو˘ك) د˘ج˘ت˘ضسم˘لأ ا˘نورو˘ك

ة˘يزأر˘ت˘ح’أ تأءأر˘جإ’أ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ

ة˘ه˘جأو˘م˘ل ة˘لود˘لأ ا˘هذ˘خ˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

نأأ ا˘م˘ك ،دÓ˘˘ب˘˘لأ ل˘˘خأد سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

نع مجانلأ قلقلأو فوخلاب روعضشلأ

يعيبط رمأأ انوروك سسوريف راضشتنأ

ي˘غ˘ب˘ن˘ي ن˘كل ،ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ

ةيضسفن راثآأ ةيأ’ ًابنجت هيلع بلغتلأ

ةرتفلأ كلت ىلع بترتت دق ةيبلضس

،ن˘ضسلأ را˘ب˘˘كو لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ضصا˘˘خ

˘مأز˘ت˘˘لأ ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يدد˘˘ضشم

لز˘ن˘م˘لأ ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ

.مهضسفنأأ ةيامحل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5
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 ءابطألا عم ةرسشابم لسصاوتلل ةيفتاه طوطخ صصيسصخت حارتقا مت امنيب

نينطأوملأ ةقفأرمل ةنيطنشسقب نييناشسفن صصيشصخت
انوروكلأ ببشسب علهلأ نم صصلختلل

قلقلا و انوروك صسوريف راسشتنا رثا نينطاوملا عم لسصاوتلل نييناسسفن ءابطأاب ةيبطلا تادايعلا صضعب ميعدت ىلع ةنيطنسسق ةيلوب ةيحسصلا حلاسصملا تلمع
.ىودعلاب ةباسصلا بنجتل لاعفلا و ديحولا ءاودلا ربتعي يذلا يلزنملا رجحلا رارق عم ةسصاخ ءابولا اذه هتفلخ يذلا ريبكلا علهلا و

فيطسسب جرب ءاسضيب

رجحلل هلامع عاشضخإأ و ديربلأ بتكم قلغ
مهدحأأ ةباشصإأ ديكأات دعب يحشصلأ

بتكم سسمأأ حابضص فيطضس ةي’وب ةيلحملأ تاطلضسلأ تقلغأأ

يحضصلأ رجحلل هلامع عيمج عاضضخإأ متو ،ءاضضيب ةيدلبب ديرب

انوروك سسوريفب هيفظوم دحأأ ةباضصإأ ديكأات رثإأ ىلع ،يلزنملأ

لا˘ق˘ت˘نإأ يدا˘ف˘ت˘ل يزأر˘ت˘حإأ ءأر˘جإا˘ك رأر˘ق˘لأ أذ˘ه ءا˘˘جو ،سسمأأ لوأأ

مت امك ،ناكضسلأ طضسو ءابولأ راضشتنإأ نم دحلل و مهنيب ىودعلأ

نيأأ ىفضشتضسملأ ىلإأ يديربلأ بتكملأ أذه يفظوم عيمج لقن

تامولعملأ بضسحو ،ةمزÓلأ ةيبطلأ تاضصوحفلأ مهل تيرجأأ

ةحضصب مهنأأ تتبثأأ تاضصوحفلأ جئاتن نإاف اهيلع انلضصحت يتلأ

مهمأزلإأ يبطلأ مقاطلأ ررقيل ،سضأرعأأ يأأ مهيلعرهظت مل و ةديج

رطاخملأ لكل ابنجت اموي41 ةدمل يلزنملأ يحضصلأ رجحلاب

قلغلأرأرق قلخ دق و .ىودعلأ لاقتنأ نع مجنت دق يتلأ ةلمتحملأ

يذلأ ،يضسيئرلأ لأزأأ نيع ديرب بتكم ىوتضسم ىلع ةريبك ةمزأأ

هنأأ و ةضصاخ ،نينطأوملأ نم ةريبك دأدعأأ سسمأ حابضص لبقضسأ

ةحنم أذك و ةطرضشلأ و ةيدلبلأ لامع بتأور بضص عم نمأزت

.ةيعامتج’أ ةكبضشلأ
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ةدكيكسس

صشورحلأ ىفششتشسمب يبطلأ مقاطلأ
لمعلأ نع فقوتي

ىفضشتضسمب يبطلأ ه˘ب˘ضشو ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘ضص ن˘ضش

تقولأ سضعبل لمعلأ نع أوفقوتو ةيجاجتحأ ةكرح سشورحلأ

مهنأأ ةضصاخ م˘ه˘ب ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ئا˘ضسو ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ

سسوريفب اهتباضصإأ يف ه˘ب˘ت˘ضشم ت’ا˘ح ةد˘ع ا˘ي˘مو˘ي نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي

لماعلأ يبطلأ هبضش و يبطلأ مقاطلأ حرضص و ،91 ديفوك انوروك

دأدعت˘ضسأ ى˘ل˘ع م˘ه˘نأأ سشور˘ح˘لا˘ب بيا˘ع˘لأ دو˘ع˘ضسم ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب

هبتضشملأ و ايموي ىفضشتضسملأ ىلع ةدفأولأ ت’احلأ عم لماعتلل

روتضسا˘ب د˘ه˘ع˘م د˘كأأ ت’ا˘ح كا˘ن˘هو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘ضصإأ ي˘ف

ل˘جأأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ئا˘ضسو ر˘ي˘فو˘ت طر˘ضش ن˘كل Ó˘ع˘ف ا˘ه˘ت˘با˘ضصإأ

ةحضصلأ ةيريدم أوبلاطو ،ىودعلأ لاقتنأ نم مهتÓئاع و مهتيامح

امئأد نيدنجم مهنأأ نيدكؤوم مهتابلط ريفوت لجأأ نم لخدتلاب

.مهضسفنأأ ةيامحل ةياحب مهنكل ت’احلأ لكب لفكتلل
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صصخسش043 غلبي مهددع /ةنيطنسسق

قدانفل نييرئأزجلأ اياعرلأ ةرداغم
يحشصلأ رجحلأ

لبق ،مهؤوÓجإأ مت اضصخضش043 ـل يحضصلأ رجحلأ ءاهنإأ مت

ببضسب ،ينطولأ بأرتلأ جراخ ةفلتخم قطانم نم ،نيعوبضسأأ

ةفلتخم قدانف ىلع مهعيزوت مت دقو ، انوروك» سسوريف راضشتنأ

اياعرلأ  نيعوبضسأأ ذنم لضصو دقو أذه.ةنيطنضسق ةي’و ميلقأ ربع

دمحم راطم ىلإأ ةيضسنر˘ف˘لأ سسيرا˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لأ51

ةيوجلأ طوطخلل ةلحر ربع مت نيح يف ،ةيطنضسقب فايضضوب

،يرئأزج رفاضسم223 تلمح يتلأو ةرهاقلأ نم ةمداق ةيرئأزجلأ

نيذلأ نييرئأزجلأ اياعرلأ عم ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ لك داختأ متو

يلعب نيضسحلأو مايخلأ يقدنفب يحضصلأ رجحلأ يف مهعضضو

ناك يذلأو ةنيدملأ طضسوب ايتورب قدنف نع كيهان يلجنم

.ةيعر08 يلأوح يوؤوي
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يحشصلأ رجحلأ نورداغي اشصخشش423
فيطشس ةيلو قدانفب

تحت أوناك اضصخضش423 حيرضست ةيلمع سسمأأ حابضص تمت

فيطضس يتنيدم قدانف أوداغ ثيحاموي41 ذنم يحضصلأ رجحلأ

ةي’و أومدق امدعب يحضصلأ لزعلأ ةرتف يف أوناك ثيح ،ةملعلأ و

بضسحو ،ن˘طو˘لأ جرا˘خ ن˘م يا˘م ن˘ما˘ث˘لأ را˘ط˘م ر˘ب˘ع ف˘ي˘ط˘˘ضس

مهلهأ ىلإأ أوداغ سصاخضش’أ ء’ؤوه ناف انتزوحب يتلأ تامولعملأ

لئاضسو ةيئ’ولأ تاطلضسلأ مهل ترفو ثيح ةديج فورظ يف

ريدج ،نطولأ تاي’و فلتخمب مهلزانم ىلإأ مهلاضصيإ’ لقنلأ

مهتيعضضو يف هبضشي نيتلاح دجوت ء’ؤوه نيب نم نأأ ركذلاب

راظتنأ ديق مهو ةيب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ م˘ه˘ل تير˘جأأ د˘قو ة˘ي˘ح˘ضصلأ

.اهجئاتن
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ةيسسنوتلا دودحلا نم اومدق /يقاوبلا مأا

ةيلشصألأ مهتايلو ىلإأ يحشصلأ رجحلل مهعاشضخإأ دعب انطأوم36 لقن

ةبانعب  انوروك نم ةياقولل ةيزارتحإلا تاءارجإلا راطإا يف

ةرابج نيع ءاقرزلأ ةكربلأ قيرطل نيلوجتملأ ةعابلأ ليزي كردلأ
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لز˘˘ن عو˘˘ب˘˘ضس’أ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ه˘˘˘ضش
مأأ ةي’و ءاضضي˘ب˘لأ ن˘ي˘ع˘ب ة˘ت˘كأر˘ح˘ل

انطأوم36 لقن ةيلمع ىلوأأ يقأوبلأ
ةدمل يحضصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تح˘ت أو˘نا˘ك

دودحلأ نم مهتدوع رثأ اموي51
دودحلأ ق˘ل˘غ رأر˘ق د˘ع˘ب ة˘ي˘ضسنو˘ت˘لأ
را˘طإأ ي˘ف ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ير˘˘ب˘˘لأ
ا˘ه˘تر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ
راضشتنأ نم ةياقولأ لجأأ نم ةلودلأ
ن˘يأأ د˘ج˘ت˘ضسم˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ىلع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ تفر˘ضشأ
ىلع مهتويب ىلإأ مهلاضصيإأو ،ةيلمعلأ

ءاضضقنإأ دعب  تاي’و ةعبضس ىوتضسم

نأو ةضصاخ  يحضصلأ رجحلأ ةرتف

يأأ ل˘ج˘ضست م˘ل  ةر˘ت˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ

اهب هبتضشم ت’اح وأأ مهيلع سضأرعأأ

يف نيرفاضسملأ ء’ؤوه لزع مت دقو ،

ةقبطملأ ةيزأر˘ت˘ح’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ را˘طإأ

ز˘˘كأر˘˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘ضصو رو˘˘˘ف

يدافت لجأأ نم ةيضسنوتلأ ةيدودحلأ

،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ىود˘˘˘ع ة˘˘˘يأأ

تو˘˘ضصو˘˘ح˘˘ف ى˘˘لأ م˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘ضضخأو

لب قن˘م  ة˘ل˘ما˘ضش ة˘ي˘ب˘ط  ل˘ي˘لا˘ح˘تو

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ها˘˘ضسلأ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

دقو ,رجح˘لأ ةد˘م لأو˘ط م˘ه˘ت˘مÓ˘ضس

تد˘عأد˘ق ة˘ي’و˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم تنا˘˘ك

ر˘ي˘خ˘ضست لÓ˘خ ن˘م دد˘ع˘لأو ةد˘˘ع˘˘لأ

ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘ضشو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘قأو˘˘ط˘˘لأ

ق˘فأر˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ سصي˘ضصخ˘تو

ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

لك ذ˘خأ ع˘م ة˘ي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم

ئرأو˘ط˘لأ ة˘لا˘ح ي˘ف تا˘طا˘ي˘˘ت˘˘ح’أ

مت نيأ  مهيف هبتضشملأ دأدعأ عافترأو

تاعاطق˘ب ءأو˘يأ ق˘فأر˘م سصي˘ضصخ˘ت

ةعماجلأو ةيبرتلأو ينهملأ نيوكتلأ

ةيدام˘لأ تا˘ي˘نا˘كم’أ ل˘كب ةز˘ه˘ج˘م

نم ددع ءا˘ن˘ت˘قأ م˘ت ا˘م˘ك ة˘ير˘ضشب˘لأو

،د˘ع˘ب ن˘ع ةرأر˘ح˘لأ سسا˘ي˘ق˘ل ةز˘ه˘˘جأ

تا˘ه˘ج˘لأ لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘ضس

تايمك ءا˘ن˘ت˘قأ بنا˘ج ى˘لإأ .ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

تأزافقلأو تامام˘كلأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

فلتخ˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

فو˘ف˘ضصلأ ي˘ف ة˘ف˘قأو˘لأ تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

.ءا˘بو˘لأ را˘ضشت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل ى˘˘لوأ’أ

نكامأ’أ ميقعت تايلمع نإاف ةراضشÓل

قفأرملأ لكو روهمجلل ةلبقتضسملأ

ن˘م ن˘م ةردا˘ب˘˘م˘˘ب تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأو

ة˘يا˘م˘ح˘لأو كرد˘لأو ن˘م’أ ح˘لا˘ضصم

لا˘ع˘ف˘لأ رود˘لأ بنا˘ج ى˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

تامظنم˘لأو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘كر˘ح˘ل˘ل

.ةيريخلأ

عوجلاو دربلا نم اوناع امدعب

 نيدرششملأ صصاخششألأ نم ددعب لفكتي لجيج نمأأ
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ة˘ل˘ي˘˘ل ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ما˘˘ق
ة˘ل˘م˘ح˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لأ ى˘لإأ سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ
نيدرضشملأ سصاخضشأ’أ عم ةينماضضت
ءايحأأ ةدع ىلع نوعزوتي نيذلأو
مهترط˘ضضأ ن˘م˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب

مهيلايل ءاضضقل  ةبعضصلأ مهفورظ
أذكو عوجلأ ةمحر تحت ءأرعلأ يف
هذ˘˘ه تح˘˘م˘˘ضسو .سسرا˘˘ق˘˘لأ در˘˘ب˘˘˘لأ

نواعتلاب اهميظنت مت يتلأ ةلمحلأ
طا˘˘ضشن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘ضصم ع˘˘م
رم˘حأ’أ لÓ˘ه˘لأ أذ˘كو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ
ة˘يا˘م˘ح˘لأ ى˘لأ ة˘فا˘ضضأ  ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
ةقزأ’أو عرأوضشلأ ةرا˘يز˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ
نودر˘ضشم˘لأ ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ددر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
عيزوت مت ثي˘ح ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع˘ب
ء’ؤوه ىلع ةنخاضس تابجوو ةيطغأأ

ي˘ت˘˘لأ در˘˘ب˘˘لأ ة˘˘مزأأ ز˘˘ع ي˘˘ف كلذو
يتلأو سشينروكلأ ةمضصاع تحاتجأ

ةيرطم تاطقاضستب ةبوحضصم تناك
ء’ؤو˘ه ةا˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م تدأز ةر˘˘يز˘˘غ
هذ˘ه تح˘˘م˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘يدر˘˘ضشم˘˘لأ
نمأأ رضصانع اهب ماق يتلأ ةلوجلأ
ت’احلأ سضعبب لف˘كت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لأ
نم ةتضس لقن لÓخ نم ةبعضصلأ
زكرملأ ىلأ نيدرضشملأ سصاخضشأ’أ
لا˘˘ف˘˘طأ’ا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لأ ي˘˘˘ضسف˘˘˘ن˘˘˘لأ
ريفو˘ت م˘ت ثي˘ح ا˘ي˘ن˘هذ ن˘ي˘قو˘ع˘م˘لأ

سصا˘خ˘ضشأ’أ ء’ؤو˘ه˘ل ة˘ن˘مآأ تأذÓ˘م

طضسو مهيلايل ءاضضقب مهل حمضست
ةاناعم نع أديعب ةئفأدو ةنمآأ ءأوجأأ
مهتلوحو ء’ؤوه تنظأأ يتلأ عراضشلأ
ةدضش نم كلذو ةكرحتم ثثج ىلأ

لظ يف ةايحلأ ةواضسق نم هوناعام
يعامتجإ’أ لفاكتلأ ىوتضسم عجأرت

سشينروكلأ ةمضصاع ىوتضسم ىلع
يف ةدايز نم كلذ نع بترتام لكب

نودب سصاخضشأ’أو نيدرضشملأ ددع
.ىوأام
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قأو˘سسأا˘ب ن˘يدر˘سسلأ را˘˘ع˘˘سسأأ فر˘˘ع˘˘ت

مايأ’أ هذه اعاف˘ترأ ة˘با˘ن˘ع تا˘كم˘سسمو

جد006 ة˘ب˘ت˘˘ع تزوا˘˘ج˘˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب

هذه لعج ام وهو  دحأولأ مأرغوليكلل

لوانتم ريغ يف ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسإ’أ ةدا˘م˘لأ

مهنم ةسصاخ نينطأوملأ نم ريبك ددع

فيعسضلأو طّسسوتملأ لخدلأ باحسصأأ

م˘ه˘سسف˘نأأ م˘ه˘ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ د˘˘جو ثي˘˘ح

ةليئسض ةيمك ولو ءانتقأ نع نوزجاع

اهراع˘سسأأ تز˘ف˘ق ي˘ت˘لأ ةّدا˘م˘لأ هذ˘ه ن˘م

ةيسضاملأ ةليلقلأ مايأ’اب ةنراقم أرّخؤوم

نيب ام نيدرسسلأ رعسس اهيف حوأرت يتلأ

ةلمج ء’ؤوه حرطيل جد005و004
بابسسأ’أو لمأوعلأ لوح ةلئسسأ’أ نم
نم نيطبأر اهنامثأأ ءÓغ ىلإأ ةيّدؤوملأ

قأو˘˘سسأا˘˘ب عا˘˘ف˘˘ترإ’أ أذ˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
براسضتلاب ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م تا˘كم˘سسمو
ةّدع˘ب ة˘نرا˘ق˘م را˘ع˘سسأ’أ ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لأ

يف اظوحلم أرأرقتسسأ دهسشت تاي’و
ركذن ،ةيكÓ˘ه˘ت˘سسإ’أ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ن˘م˘ث
ةرواجملأ تاي’و˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘ن˘م
،ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع˘˘ل
ةمسصاعلأ رئأزجلأو ةنيطنسسق ،فراطلأ

ةمÓع حرطي اّمم تاي’ولأ نم اهريغو
نم راعسسأ’أ براسضت ببسسب ماهفتسسأ

ر˘ب˘ك مد˘ع م˘غر ىر˘خأأ ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

مظ˘ع˘م فر˘ع˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘فا˘سسم˘لأ
يف اسسوسسحم اسضافخنأ نطولأ تاي’و

001 ىلإأ تطقسس يتلأ نيدرسسلأ راعسسأأ

001 نيب ام تحوأرتو مأرغوليكلل جد

ةروا˘ج˘˘م تا˘˘ي’و ةّد˘˘ع˘˘ب جد052و
ت’ؤواسست ةبانع ونطأوم حرطيل ،ةبانعل
راعسسأأ عافترأ با˘ب˘سسأأ لو˘ح ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
ي˘ت˘لأ ة˘ي’و˘لأ قأو˘سسأأ ل˘خأد ن˘يدر˘˘سسلأ
يذلأ اهنم˘ث˘ل ا˘ي˘نو˘ن˘ج ا˘عا˘ف˘ترأ فر˘ع˘ت

ي˘ف جد008 غ˘ل˘˘بو ج006 زواج˘ت
وهو ،عيبلل ةسّصسصخملأ نكامأ’أ سضعب
لسصاحلأ براسضتلأ حّسضوي يذلأ رمأ’أ
ةهج نمو ،قرزأ’أ كمسسلأ راعسسأأ يف
مهب تقتلأ نيذلأ ةعابلأ عجرأأ دقف ةيناث

را˘ع˘سسأأ ءÓ˘˘غ با˘˘ب˘˘سسأأ «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ»
سصقن اهنم لمأوع ةّدع ىلإأ نيدرسسلأ
ةّيوجلأ تابّلقتلأ ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت جو˘ت˘ن˘م˘لأ
ةفاسضإ’اب أرخؤوم ةي’ولأ اهتدهسش يتلأ
فأر˘طأ’أ ن˘م سضع˘ب˘لأ لÓ˘غ˘ت˘˘سسأ ى˘˘لإأ
تفاهت يف ةلثمتملأ ةنهأرلأ عاسضوأ’أ
دأوملأ عأونأأ فلتخم ءانتقأ ىلع سسانلأ
«انوروك» سسوريف ببسسب ةيكÓهتسسإ’أ

ي˘ف م˘ّكح˘ت˘لا˘ب تا˘ه˘ج˘˘لأ كل˘˘ت ما˘˘ي˘˘قو
ة˘ي’و˘ب لا˘ح˘لأ ا˘ه˘ل دأرأأ ا˘م˘ك را˘ع˘˘سسأ’أ

ن˘م دد˘ع ه˘ي˘ف ح˘ّجر تقو ي˘ف ،ة˘با˘˘ن˘˘ع
ةدا˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ة˘˘م˘˘ي˘˘ق غو˘˘ل˘˘ب ة˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘لأ
ةّيسسايق تايوتسسم ى˘لإأ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسإ’أ

.ةلبقملأ مايأ’أ لÓخ

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2595ددعلا0202 ليرفأا50 دحألا6
www.akhersaa-dz.com

يلحملإ قوصسلإ ىلع اهتايعإدتو انوروك ةمزأإ مغر

ةلمجلا طاضشنل هكاوفلاو رضضخلا راعضسأا يف رارقتضسإا

  «انوروك» ةمزأإ فإرطأإ ةّدع لÓغتصسإو ةيوجلإ تابّلقتلإ ببصسب

 ةيضسايق تايوتضسم اهغولب نوحّجري ةعابلاو عفترت نيدرضسلا راعضسأا

نيمدختصسملل لقن ةليصسو31 ريفوت تدكأإ

نيفظوملا بتاور نم مضصخلا يفنت ةبانعب ةراجتلا ةيريدم ةباقن
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نم ةلمج ةبانع «سصانك» تعسضو
نأأ اهنأاسش نم يتلأ تابيترتلأو ريبأدتلأ
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل يدا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سسلأ ن˘˘م˘˘سضت
هفرعي يذلأ روطتل˘ل أر˘ظ˘ن ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
نوكلو رئأز˘ج˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يتلأ تائيه˘لأ ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ
،ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو ة˘يا˘سصو تح˘ت ل˘م˘˘ع˘˘ت
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘˘ه و˘˘˘عد˘˘˘تو
فرظلأ عم مءÓتي لكسشب نينطأوملاب
ديدمت يف لثمتتو يلاحلأ يئانثتسس’أ
تسصر˘ح ثي˘ح تأءأدأ’أ ي˘ف ة˘ي˘˘ق˘˘حأ’أ
لقنتلأ نينطأوملأ بي˘ن˘ج˘ت «سصا˘ن˘كلأ»
قودنسصلل ةعباتلأ عفدلأ لكايه ىدل
ديدمت تررقتو ءافسشلأ ةقاطب نييحتل
ىلإأو رهسش ةدمل تأءأدأ’أ يف ةيقحأ’أ

ةلباق ةدم يهو يراجلأ ليرفأأ03 ةياغ

أذه لمسشيو ءاسضتق’أ د˘ن˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل
ايعامتجأ مه˘ل ن˘مؤو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ءأر˘جإ’أ
يف تأءأدأ’أ يف مهتيقحأأ تهتنأ نيذلأ

مت كلذ ىلإأ ةفاسضإأ،9102 نأوج03
ة˘سصا˘خ˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تأرأر˘ق ل˘ك ع˘˘فر
لبق نم ع˘فد˘لأ ما˘ظ˘ن ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘ب
نع ةيبط وأأ تناك ةيرأدإأ بابسسأ’ ريغلأ

ءافسشلأ تاقاط˘ب ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ق˘ير˘ط
،ءأدو˘سسلأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘م˘˘سض ة˘˘جرد˘˘م˘˘لأ

ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصلأ ل˘˘ك «سصا˘˘˘ن˘˘˘كلأ» تعدو
ة˘ي˘ج˘مر˘ب ن˘ي˘ي˘ح˘ت ى˘لإأ ن˘يد˘قا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

«ENICIFFO AFIHC»دكأاتلأو

د˘سصق كلذو رأد˘سصإأ ر˘خآأ ل˘ي˘م˘ح˘ت ن˘م
يوذو ايعامتجأ مه˘ل ن˘مؤو˘م˘لأ ن˘ي˘كم˘ت

نسسحأأ يف ءأودلأ ءانتقأ نم مهقوقح
ةباقر˘لأ ءا˘غ˘لإأ ا˘سضيأأ م˘ت ا˘م˘ك ،فور˘ظ˘لأ
تأءأدأ’أ تابلط لكل ةيلب˘ق˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

اهلا˘جآأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ قو˘ق˘ح˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘لو

ةرتفلأ لÓخ ةيبط˘لأ ة˘ع˘جأر˘م˘لأ بب˘سسب
ليرفأأ ى˘لإأ سسرا˘م ر˘ه˘سش ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لأ

،اقح’ اهتعجأرمب ماي˘ق˘لأ م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لأو
م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘ل˘ل حا˘م˘سسلأ م˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
نود ةيسضرملأ لطعلأ عأديإأ ايعامتجأ
اهتجلاعمو ةيبطلأ ةبا˘قر˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإأ

قيلعت عم ةعدوملأ قئاثولأ سساسسأأ ىلع
ل˘ط˘˘ع˘˘لأ عأد˘˘يإ’ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ لا˘˘جآ’أ
تنأا˘م˘طو ،ر˘خآأ را˘ع˘سشإأ ى˘لإأ ة˘ي˘سضر˘م˘لأ
حنم نأأ تدكأأو نيدعاقتملأ «سصانكلأ»
ةفسصب مهتاباسسح يف بسصتسس دعاقتلأ

ميدقت نودو ةددحملأ اهلاجآأ يفو ةيداع
،قح’ راعسشإأ ىلإأ اهليجأاتو ةقيثو يأأ

ن˘م ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت م˘˘تو
قلعتيو دعب نع ةينورتكل’أ تامدخلأ
ةهجوم ةمدخ يهو ءانهلأ ءاسضفب رمأ’أ
ةرفوتمو ايعامتجأ مهل نمؤوملأ ةدئافل

قودنسصلل ي˘نور˘ت˘كل’أ ع˘قو˘م˘لأ ر˘ب˘ع

ZD.SANC.WWWأذكو
م˘ه˘ل ح˘م˘سست ثي˘ح ة˘ي˘كذ˘لأ ف˘تأو˘˘ه˘˘لأ
تامولعملأ فلتخ˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لأ تأءأدأ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تابلطل ةيروفلأ ةعباتملأو قودنسصلأ
تاكأرتسشاب حيرسصتلأ ةمدخو ،تأءأدأ’أ
د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ نا˘˘˘م˘˘˘سضلأ

«NOITRALCEDELET»
ءأرجأ’أ ريغو «سصانك» ءأرجأ’أ لامعلل
«تابوكاك» قود˘ن˘سص وأأ «سسو˘ن˘سسا˘ك»
لمعلأ بابرأأ فرسصت تحت ةمدخ يهو
تاكأرتسشاب حير˘سصت˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سستو
ةبأوب ربع دعب نع يعامتج’أ نامسضلأ
عقأوملاب ةرفوتملأ دعب نع حيرسصتلأ
ىلإأ ةفاسضإأ ،تائيهلأ هذهل ةينورتكل’أ
عقوملأ ربع حاتملأ «طيسسولأ» قيبطت

ZD.MENA.WWW ينورتكل’أ

.لغسشلأ يبلاط بابسشلل ةبسسنلاب

ةينورتكلإلإ تامدخلاب لماعتلإ ىلإإ تعد

انوروكلا نم ةياقولل ريبادتلا نم ةلمج عضضت ةبانع «صصانك»
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راجت تا˘ح˘ير˘سصت بسسحو
را˘˘ع˘˘سسأ’أ نإا˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ

يأ فر˘ع˘ت م˘˘لو ةر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
عوبسسأ’أ علطم دنم ةدايز
بلطلأ ةدايز مغر طرافلأ

ةسصا˘خ تأور˘سضخ˘لأ ى˘ل˘ع
ءأوسس اطا˘ط˘ب˘لأ ةدا˘م ى˘ل˘ع
تاي’و عأرزم نم ةمداقلأ
بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ وأأ قر˘˘˘˘˘سشلأ
تأذ بسسحو .ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
بأو˘˘˘˘بأأ نإا˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لأ
رأدم ىلع ةحوتفم قوسسلأ
˘مو˘ي ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب عو˘ب˘˘سسأ’أ
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سس’ ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ

هكأوفلأو رسضخلأ تانحاسش

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لأ

د˘يوز˘ت˘˘ل ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘ي’و

ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ل˘كب قو˘˘سسلأ

ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل ن˘˘م ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

سصو˘سصخ˘˘بو .ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو

ة˘˘˘لوأد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘˘سس’أ

ر˘ع˘سس نإا˘ف سسمأأ قو˘˘سسلا˘˘ب

03 ـلأ نيب حوأرت اطاطبلأ

و ةيعونلأ بسسحب جد04و

06و03 نيبام ةطÓسسلأ

لوقح نم ةمداق اهلكو جد

ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسو ةدا˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘˘ب

07/04 ـب م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأو

ـلأ نيب رسضخ’أ لسصبلأو

فاجلأ و  جد03و جد02

جد04 رزجلأو  جد06 ب

جد022و002 ـب ايبوللأ و

جد07 ـب و˘˘ل˘˘كور˘˘˘ب˘˘˘لأ

رايخلأو  جد05 بنركلأو

نيب ام لاقتربلأو  جد06

حا˘ف˘ت˘لأو  جد051و06

004و001 نم ي˘ل˘ح˘م˘لأ

055 ن˘م درو˘ت˘سسم˘لأو جد

نم موثلأو  جد056 ىلإأ

جد003 ى˘˘˘˘˘˘˘لإأ جد001

جد001 ع’د˘لأو  غ˘ل˘˘كل˘˘ل

جد031 ـب خيطبلأو  غلكلل
.غلكلل

رإرغ ىلع ةيحÓفلإ تاجتنملإ عيمج يف ةرفو عم راعصسألإ يف رإرقتصسإ تبصسلإ سسمأإ ةبانعب ةلمجلإ قوصسب هكإوفلإو رصضخلإ راعصسأإ تفرع
.هنم ةياقولل ةيزإرتحلإ تإءإرجلإو انوروك ءابو ةيصضق تايعإدت مغر إذهو سسخلإو موثلإو لصصبلإو اطاطبلاك اهنم ةيمصسوملإ

نينطإوملإ تايجاح لاصصيإإ حرتقإإ

اناجم مهتويب ىلإإ تÓحملإ نم

قلطي«REPIB DOOF» قيبطت

«كرادل كيجت كتيضضق» ةمدخ
كتيسضق» ةمدخ«REPIB DOOF» قيبطت مدق

قوسس ،ةبا˘ن˘ع ند˘م نا˘كسس ةد˘ئا˘ف˘ل «كرأد˘ل كي˘ج˘ت

،ةمسصاعلأ رئأزجلأ ،سسأدرموب ،وزو يزيت ،سسأرهأأ

تايجاحلأ لاسصيإأ حرتقأ ثيح نأرهوو مناغتسسم

رسضخلأ نم ةيراجتلأ تÓحملأ نم اهنوبلطي يتلأ

ن˘˘م ة˘˘يودأ’أ وأأ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأو ه˘˘كأو˘˘ف˘˘˘لأو

تنرتن’أ ربع اهبل˘ط ا˘ه˘ن˘كم˘ي ي˘ت˘لأ تا˘ي˘لد˘ي˘سصلأ

ىلإأ اهلاسصيإاب «رابيب دووف» مقاط لفكتي اهدعبو

يأأ أوملسستي نأأ نود اناجم مهتويب يف اهباحسصأأ

،نينطأوملأ ن˘م وأأ ل˘ح˘م˘لأ بحا˘سص ى˘ل˘ع ة˘لو˘م˘ع

هذه نم أوديفتسسي نأأ نينطاقلأ سصاخسشأÓل نكميو

«رابيب دووف» قيبطت ليمحت ربع ةيناجملأ ةمدخلأ

ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘لأ تف˘سشكو ،ة˘لا˘ق˘ن˘لأ م˘ه˘ف˘تأو˘ه ي˘ف

نم بغرت اهنأأ «كوبسسيافلأ» يف ةيمسسرلأ اهتحفسص

سصا˘خ˘سشأ’أ جور˘خ يدا˘˘ف˘˘ت ة˘˘مد˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ

مهتايجا˘ح ءأر˘سش ل˘جأأ ن˘م م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ن˘سسم˘لأ

يف مهلزانم يف نييرئأزجلأ ءاقب ةرورسضل تعدو

،انوروك سسوريف راسشتنأ يدافت لجأأ نم ةرتفلأ هذه

تا˘ي˘جا˘ح˘لأ نزو د˘ع˘ت˘ي ’ نأأ بج˘˘ي ه˘˘نأأ تف˘˘سشكو

ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ا˘مأر˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك21 ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ

لاجم يف ةسصتخم تناك «رابيب دووف» ةسسسسؤومف

أذ˘ه ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘˘لإأ ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘لأ لا˘˘سصيإأ

ةبيط ةعمسس كلمتو يفتاهلأ لاسصت’اب وأأ قيبطتلأ

.ندملأ نم ديدعلأ يف
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ةئزجتلإو ةلمجلإ راجت وعدت تايدلبلإ

نحاطملا نم برقتلل

ديمضسلاب نينطاوملا ديوزتل
را˘ج˘ت ةو˘عد ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ل˘ج تعد

هجوتلأ ىلأ ةماعلأ هيئأذغلأ دأوملل ةئزجتلأو ةلمجلأ

نم مهءايحأأ تايجاح ليجسستل ةي’ولأ نحاطم ىلأ

جد0001 معدملأ رعسسلا˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘بو ق˘ي˘قد˘لأ ةدا˘م

ىلعو. دحأولأ راطنقلل جد0004و غلك52سسيكلل

نايب يفو راجحلأ ةيدلبب رسصحلأ ’ لاثملأ لايبسس

ةيئأزجلأ تأءأرجإ’أ راطإأ يف هنأأ تلاق سسمأأ اهل

ةردن يدافت لجأأ نمو انوروك نم ةياقولل ةدختملأ

وعدت  راجحلأ ةيدلب تÓحم يف ديمسسلأ ةدام

ةدامل مهءانتقأ ةيلمع ليهسستل ةيئأذغلأ دأوملأ راجت

قايسسلأ أذه يفو.ةرسشابم ن˘حا˘ط˘م˘لأ ن˘م د˘ي˘م˘سسلأ

دأوملل ةئزجتلأو ةلمجلأ راجت راجحلأ ةيدلب تعد

ن˘حا˘ط˘م˘لأ ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ ى˘لإأ ة˘ما˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ

ديمسسلأ ةدام ءانتقإ’أ ةي’ولأ ميلقإأ ربع ةدجأوتملأ

اهيلع رثك يتلأ ةداملأ هذهب ةيدلبلأ ينطأوم ديوزتل

ةيدلبلأ تدافأو. نييسضاملأ نيعوبسس’أ يف بلطلأ

ةخسسنب مهبلط قافرأ مهيلع نيينعملأ راجتلأ تاب

ةيئابجلأ ةقاطبلأ نم ةخسسنو يراجتلأ لجسسلأ نم

هنأاب تدكأو هينطولأ فيرعتلأ ةقاطب نم ةخسسنو

برقتلل مهتعد لاكسشإأ وأأ ةبوعسص يأأ ةلاح يف

ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر˘ب ةر˘سشا˘ب˘˘م لا˘˘سصت’أو

حلاسصم و ةيئ’ولأ تاطلسسلأ نأأ ردجيو.يدلبلأ

ديمسسلأ عيب اتاب اعانم تعنم تناك ةراجتلأ ةيريدم

بأرت ربع دوجوملأ ةيجاتن’أ تأدحولأ نزاخم ربع

نينطأوملل ةليوطلأ ريبأوطلأ ةرعاظ فقول ةي’ولأ

طا˘سسوأأ ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ل˘ه˘سسي ا˘˘م

ديوزت ىلإأ نحاطملأ باحسصأ تعدو نينطأوملأ

م˘هرود˘ب م˘هو ةر˘سشا˘ب˘م ق˘ي˘قد˘لأ سسا˘ي˘كأا˘ب را˘ج˘ت˘لأ

.مهءايحأأ يف نينطأوملل اهنوعيبي
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ةراجتلأ ةيريدمل يباقنلأ عرفلأ دكأأ
ةريخأ’أ هذه ةرأدإأ نأأ ىلع ةبانع ةي’ول
موسسرم˘لأ ي˘ف ءا˘ج ا˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب تما˘ق

12 خرؤو˘م˘لأ02-96 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ

ةياقولأ ريبأدتب قلعتملأ0202 سسرام
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نأ ن˘˘م
ةسسداسسلأو ةيناثلأ ة˘يدا˘م˘لأ ا˘سصو˘سصخو

ةئاملاب05 عسضو ىلع اتسصن نيتللأ
ل˘ك ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م ل˘˘قأ’أ ى˘˘ل˘˘ع

ةل˘ط˘ع ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرأدإأو ة˘سسسسؤو˘م
ةباقنلأ ماع نيمأأ هدكأأ امل اقفو ،ةسصاخ
عسضو مت موسسرملأ أذه رودسص درجمف
نهيدل ي˘تÓ˘لأو تا˘ث˘يد˘ح˘لأ تا˘ه˘مأ’أ
ن˘يرو˘ط˘لأ ي˘ف نو˘سسرد˘ي ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طأأ
ل˘مأو˘ح˘لأو ط˘سسو˘ت˘م˘˘لأو ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ

لطع يف ةنمزملأ سضأرمأ’أ باحسصأأو
امك ،ةيم˘سسر تأرر˘ق˘م˘بو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ
ر˘ي˘فو˘ت سصو˘سصخ˘ب رد˘سصم˘˘لأ ح˘˘سضوأأ

31 ريفوت مت هنأاب نيمدختسسملل لقنلأ

ةعبات تأرايسس اهنم60 ،لقن ةليسسو

تأرايسس40و ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
ة˘ل˘فا˘˘ح ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب تا˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةراجتلأ ةيريدم امهب تمعدت ناترايسسو
مدع سصوسصخب امأأ ،ىرخأأ تايردم نم
رأرغ ىلع ميقعتلأو ةيامحلأ دأوم رفوت
،ميقعتلأ مÓهو تأزا˘ف˘ق˘لأ ،تا˘ما˘م˘كلأ
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’أ نأا˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لأ تح˘سضوأا˘ف
ةيوهجلأ ةيريدملأ نأأو يرأدإأ لاكسشإاب
لاكسشإ’أ لحل لخدتلأ تررق ةيراجتلل
ةيريدمل يباقنلأ عرفلأ ىفن امك ،مئاقلأ
ا˘ها˘م˘سسأأ ا˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ

مسصخلأ نع تثدحت يتلأ تاعاسشإ’اب

ن˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ بتأور ن˘˘م

ربتعي ام وهو مهلزانم يف نودجأوتي

،يذيفنتلأ موسسرملأ يف ءاج امل قرخ

سصوسصخلأ أذهب ردسصملأ حسضوأأ ثيح

جورخو لوخد ةيلمع ليهسست مت هنأاب

نع لمعلأ ىلع مهعيجسشتو نيفظوملأ

يأأ هلسصت مل عرفلأ نأأ ىلإأ اتف’ ،دعب

نيف˘ظو˘م˘لأ ن˘م را˘سسف˘ت˘سسأ وأأ ىو˘كسش

.بناجلأ أذه سصوسصخب
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  ديعلوب نب ىفطضصم جوف ةيرئإزجلإ ةيمÓضسإلإ ةفاضشكلإ ميظنت نم

«كراج نواع» ةلمح يف ةفق062 عيزوت

 ةيعانضصلإ تايجولونكتلل ايلعلإ ةضسردملاب

ةيبطلا تامزلتصسملاب تايفصشتصسملا ديوزتل ةردابم

  ءابرهكلإ تاعاطقنإ و تايناكمإلإ بايغ يف

بوتويلاو نويزفلتلا ربع دعب نع ةصساردلا ةركف شضفرت ةيبÓطلا تاميظنتلا

نطولإ وحن بجإولإ ةفاضشكلإ ئدابم» راعضش لماك عوبضسأإ ةليط ةضشرفلإ دإو يحب ديعلوب نب ىفطضصم ديهضشلإ جوف ةداق عفر
ةفق062 عيزوت نم إونكمتو «فورظلإو لإوحألإ لك يف نيرخألإ دعاضسيو عفان هنأإ فاضشكلإ نوناق نمو نيرخألإ وحن بجإولإو

 .انوروك ضسوريف نم ةياقولل  يحضصلإ رجحلإ ةرتف يف «كراج نواع» ةلمح يف
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ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘م˘ج م˘ت ثي˘ح
،تيز˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا
ةو˘˘ه˘˘ق˘˘˘لا ،بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ،ر˘˘˘كصسلا

بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
يتلا فيظنتلا داومو نئاجعلاو
،نينصسحملا فرط نم اهب عربت
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ةدا˘عإا˘ب او˘ما˘قو
نم ديدعلا مهن˘مو ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم
اور˘˘صسخ ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

هذ˘˘ه بب˘˘صسب م˘˘˘ه˘˘˘قزر ردا˘˘˘صصم
ىلع ةيب˘ل˘صسلا ا˘هرا˘ثآاو ة˘ن˘ح˘م˘لا
ة˘صصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا دا˘صصت˘˘ق’ا
ةفاصضإا ةيمويلا ةرجأ’اب نيلماعلا
ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘ت˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
،لمارأ’ا رار˘غ ى˘ل˘ع تÓ˘م˘ح˘لا
باح˘صصأاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
م˘˘ت تي˘˘ح ف˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضلا ل˘˘˘خد˘˘˘لا

تائفلا نم ةلئاع062 ـب لفكتلا
يحب نطقت اهيعمجو ةروكذملا

طا˘صشن م˘ي˘ل˘قإا و˘هو ة˘صشر˘ف˘لا داو
ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تق’و ،جو˘˘ف˘˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ع˘ي˘م˘˘ج نا˘˘صسح˘˘ت˘˘صسإا
ن˘م تع˘فر ي˘ت˘لاو ةد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

مهنع تصسفنو Óيلق مهتايونعم
تق’ امك ليقثلا ءبعلا سضعب
تائف بواجتو نماصضت ةيلمعلا

ن˘يذ˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نواع» ةلمح عم اريثك اولعافت

م˘ه˘تاد˘عا˘صسم او˘˘مد˘˘قو » كرا˘˘ج
،ةينماصضت ةبه ي˘ف م˘ه˘تا˘عر˘ب˘تو
د˘ئا˘ق بي˘ج˘ن ي˘م˘ي˘ل˘غ˘ل ف˘صشكو
هقيلعت يف «ةعاصس رخآا» ـل جوفلا

نحن»:Óئاق ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
انتمظنم رابتعابو يفصشك جوفك
ع˘با˘ط تاذ ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘˘ف˘˘صشكلا
يتلاو ةماعلا ةعفن˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
تاراوحلا لك يف لخدتت امئاد
دÓ˘ب˘لا بي˘صصت ي˘ت˘لا تا˘مزأ’او
نم ةفاصشكلا هكلتمت امل اذهو
ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م ةدا˘˘˘قو ن˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صشك
يناديملا لخدتلا ىلع نيلهؤومو
يصسيصسحتلاو يراوجلا لمعلاو
لÓخ تاطاصشن ةدعب انمق دقف
ةل˘م˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ت˘ف˘لا ه˘تا˘ه

مايقلا كلذك متو «كراج نواع»
سسي˘˘صسح˘˘تو دا˘˘صشرإ’ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ب
ةياقولا ةيفيك لوح نينطاوملا

ناك يتلاو انوروك سسوريف نم
يمحت كراد يف دعقأا» اهراعصش
م˘تو «كدÓ˘ب ي˘م˘ح˘تو كت˘ل˘˘ئا˘˘ع
تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف جا˘˘˘ت˘˘˘نإا و داد˘˘˘عإا

ةدا˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م تارو˘˘˘صشن˘˘˘مو
ع˘قاو˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هر˘˘صشنو جو˘˘ف˘˘لا
انمق امك يعامتج’ا لصصاوتلا

081 نم ر˘ث˘كأا ع˘يزو˘ت˘ب كلذ˘ك
ح˘لا˘صصم˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ك
كلمنو ،ةفاظنلا لامعو ةيبطلا

تابجو عيزوتب موقت تاعومجم
نود سصاخصشأÓل ةن˘خا˘صس ة˘ي˘ل˘ي˘ل
بي˘صصن˘˘ت˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ىوأا˘˘م

يد˘يأ’ا ل˘˘صسغ˘˘ل تاودأا ع˘˘صضوو

زكر˘م˘لا ل˘خاد˘م ي˘ف ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو

ة˘صشر˘ف˘˘لا داو ي˘˘ح˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ج˘˘مار˘˘ب ع˘˘صضو دد˘˘صصب ن˘˘˘ح˘˘˘نو

ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘تو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث

ن˘كم˘ي لا˘ف˘طأÓ˘˘ل تا˘˘ق˘˘با˘˘صسمو

فا˘صضت لز˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا

مصسرلا يف عادبإا نصسحأا ةقباصسمل

ة˘كرا˘صشمو جاور تي˘ق˘ل ي˘˘ت˘˘لاو

يح˘لا لا˘ف˘طأا فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك

حئارصش عيمج وعدن ريخأ’ا يفو

رتكأا فتاكتلا لجأا نم عمتجملا

دي˘لا ع˘صضن نأاو ر˘ث˘كأا نوا˘ع˘ت˘لاو

هذ˘ه زوا˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م د˘ي˘˘لا ي˘˘ف

.ةبعصصلا ةرتفلا
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نيعوطتملا نم ةعومجم قلطأا

ن˘˘ي˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘ط˘˘˘صشن˘˘˘لاو

ة˘ب˘˘ل˘˘طو ةذ˘˘تا˘˘صسأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

يجاب ةعماجل ماصسقأ’ا فلتخم

ةصسردملاب ةردابم ةبانع راتخم

ةيعانصصلا تايجولونكتلل ايلعلا

د˘˘يوز˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
ةمزÓلا ةيبطلا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا˘ب
مهتيام˘ح ل˘جأا ن˘م ة˘يرور˘صضلاو
ةصصاخ اهتمÓصس ىلع ظافحلاو
مامأا هجول اهجو نودجاوتي مهنأا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا˘˘ك ة˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب

هذهل ةصسام ةجاحب نيصضرمملاو
م˘˘ئاد ل˘˘كصشب تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘˘ت˘˘لاو م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘مو

ي˘˘ف «91 د˘ي˘فو˘ك» ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
،ةيكيتصسÓبلا تازافقلا ةروصص
ىلإا ةفاصضإا ،ةعنقأ’ا ،تامامكلا

تما˘˘ق ثي˘˘ح م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا داو˘˘˘م
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ةعو˘م˘ج˘م˘لا

نم ربتعم ددع عيزوتب ةطرافلا
مهنأا ةصصاخ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا هذ˘ه
سضع˘ب ي˘ف سصق˘ن ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
لو˘˘ح˘˘كلا˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘م˘˘˘لا

هذه باحصصأا اعدو تارهطملاو
ميدقت يف نيبغارلا لك ةردابملا
ةصسردملا ةرايز˘ب ةد˘عا˘صسم˘لا د˘ي
.ايلعلا
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ةنيدمب ذيمÓتلا ءايلوأا نم ديدعلا ربع
ةركف حاج˘ن ن˘م م˘ه˘م˘ئا˘صشت ن˘ع ة˘با˘ن˘ع
راوطÓل ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا سصصصح˘لا م˘يد˘ق˘ت
اذهو بوتويلاو نويزفلتلا ربع ةثÓثلا
تاعاطقن’ا اهزربا لعل بابصسا ةدعل
ي˘ت˘لا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
ةصصاخو ةبانع تايدلب بلغا اهدهصشت
عفد ام ةزارخ ةقطنم و ةملعلا، لاحرب
ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل سسما لوا ي˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نا˘˘˘كصس
ةيرزملا ةيعصضولا هذهب اديدنت قيرطلا
ءايلوا مهتهج نم، اهيف نوطبختي يتلا
ةصصاخ ةديج ةركفلا اوربتعا ذيمÓتلا
دجاوتي يذلا يحصصلا رجحلا لظ يف
تاعاطقن’ا لكصشم نا ريغ مهئانبا هيف
نهرت دق يئابرهكلا رايتلا يف ةرركتملا
وه يناثلا لكصشملا اما ةيلمعلا حاجن
ذيمÓتلا ديدع ىدل تايناكم’ا مادعنا
ةز˘ه˘جا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘ل˘غا زو˘ح˘ي ’ ن˘يذ˘˘لا
لجأا نم ةيكذلا فتاوهلا و رتويبموكلا

نإاو ىتحو بوتويلا ربع سسوردلا عبتت

فيعصضلا قفدتلا نإاف ةزهجأ’ا تدجو

يتلا لكاصشملا ربكا نوكيصس تنرتنÓل

نإا˘ف كلذو اذ˘ه ل˘ظ ي˘فو م˘ه˘ه˘جاو˘ت˘صس

هذه لح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ة˘ي˘صضر’ا ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘كا˘˘صشم˘˘لا

نا ةصصاخ ةيلمعلا هذه حاجنإ’ ةبصصخلا

ج˘مار˘ب ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك لو˘ع˘ت ة˘مو˘˘كح˘˘لا

قيلعت ديدمت لظ يف دعب نع ةصساردلا

ةيميلع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ة˘صسارد˘لا

ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘ئا˘قوو يزار˘ت˘حا ءار˘˘جإا˘˘ك

،(91-ديفوك) انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت

تاذ ي˘ف، هرا˘˘صشت˘˘نا نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو

دق ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تناك قايصسلا

ىلع ةصساردلا قيلعت دیدمت نع تنلغا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م ة˘˘فا˘˘ك

نم اءدب ،ثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘ل˘ل

91 د˘حأ’ا مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لا د˘حأ’ا مو˘ي˘˘لا

،دد˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو0202. ل˘˘˘ير˘˘˘فأا

لماصشلا رجح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل ’Ó˘غ˘ت˘صساو

ترطصس ، ذي˘مÓ˘ت˘لا ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا
ئراوط ةطخ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ةهباجمل ريباد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘م˘صضت˘ت
يف ةل˘ث˘م˘ت˘م ،م˘ه˘ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا
ةرازو عم قيصسنتلا˘ب ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب
«حاجنلا حيتافم» ـب موصسوم ،لاصصت’ا
ثلاثلا لصصفلل ة˘ي˘جذو˘م˘ن ا˘صسورد ثب˘ي

،9102-0202 ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م

ربع لير˘فا50 د˘حأ’ا مو˘ي˘لا ن˘˘م اءد˘˘ب
ةدئافل ،ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق
،ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسما˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت
ةثلاثلا ةنصسلاو طصسوتم ةعبارلا ةنصسلاو
ثب˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘مز ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘فو ،يو˘˘نا˘˘ث
عيصسوتو ليعفت نع كيهان،ينويزفلتلا

، تنرتن’ا ربع يصسردملا معدلا زاهج
ناويدلل ةيمقرلا تايصضرأ’ا لÓخ نم
،دعب نع نيوكتلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
طصسوتم ةعبارلا ةنصسلا ذيمÓت ةدئافل
ج˘ما˘نر˘ب ق˘فو يو˘نا˘ث ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘˘صسلاو
تا˘ي˘صضرأ’ا هذ˘ه ى˘لإا جو˘لو˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز
سصخت ةيملعت سصصصح ثب ىلإا ةفاصضا،

عيمج ذي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل ،ثلا˘ث˘لا ل˘صصف˘لا
ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘حار˘˘م˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم
ربع ،ةيميلعت تاونق قيرط نع ثÓثلا
نع ثبلل ينمز جمانرب قفو ،تنرتن’ا

د˘يد˘ع ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.بو˘ي˘تو˘ي˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ةركف تصضفر ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةطبارلا رارغ ىلع اذه دعب نع ةصساردلا
تدكا يتلا نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا
ى˘ل˘ع ة˘عا˘صس ر˘خآا زو˘ح˘ت ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
نيصضفار ةبلطلا مظعم نأا هنم ةخصسن
ةديدع بابصسأ’ دعب نع ةصساردلا ةركفل
ةبلطلا نم ةريبك ةئف كÓتما مدع اهنم
مدع، يكذ فتاه وا رتويبمك ةزهجأ’
تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب ي˘ف تنر˘ت˘نأ’ا ر˘˘فو˘˘ت
يف ريبكلا فعصضلا ىلإا ةفاصضإا، ىرقلاو

-ORP) سسرغورب ماظنو قفدتلا ةعرصس

SERG) ةمظنملا بصسح ليلد ريخ و
امف، تÓيوحتلا و،رتصساملا تÓيجصست
لماك ربع ةبلطلا عيمجب اهبصسح كلاب
ىلع زيكرتلا بجي كلذل نطولا عوبر
رغ˘صصتو ع˘صست˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ةر˘ئاد

يهو ، ةيبلصسلاو لكصشملا ةرئاد اهمامأا
ل˘ت˘كت هرود˘ب،ة˘ق˘ير˘˘ط ع˘˘ج˘˘نأاو ن˘˘صسحأا
، يداولاب ةلعافلا ةيبÓطلا تاميظنتلا
رمأا دعب نع سسوردلا نيقلت نأا ربتعي
ريفوت نع زجعلا لظ يف ليحتصسم هبصش
لجصسي امك، ةيلمعلا ةيميلعتلا رصصانعلا
فقت يتلا ليقارعلا نم ديدعلا لتكتلا
ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘عاد˘ت ما˘˘مأا

د˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ك يداو˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل تا˘صصصصخ˘ت˘˘لا

مادعناو فعصضل ةفاصضإ’ا˘ب ة˘ه˘جو˘م˘لاو
ةئف كÓ˘ت˘ما مد˘عو ة˘ب˘ل˘ط˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا

ةز˘˘ه˘˘جأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘صساو
اذ˘كو ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لاو ر˘تو˘ي˘ب˘م˘˘كلا

ةمصصاعب ىتح تنرتنأ’ا ةكبصش فعصض
يف،رصشادملاو ىرقلاب كلاب امف ةي’ولا
ةيبÓطلا تاميظنتلا لتكت وعدي ريخأ’ا
ىلإا ةيصصولا ةرازولا يداو˘لا˘ب ة˘ل˘عا˘ف˘لا
جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ىؤور˘˘لا لدا˘˘ب˘˘تو روا˘˘˘صشت˘˘˘لا
مصسوملا ذاقنإ’ ديصسجتلل ةلباق تارارقب
. يعماجلا

 ةمدخلإ  لضصإوت نامضض راطإإ يف

فثكت هايملل ةيرئازجلا حلاصصم
 ةيئاملا تابرصستلا حÓصصإل اهتÓخدت

فلتخم ربع اهتÓخدت ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاصصم تلصصاو
هايملا عيزوت نام˘صضو ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘صست˘لا حÓ˘صصا ل˘جا ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا
نونطاوملا اهيف جاتحي يتلا ةنهارلا ةرتفلا يف ةصصاخ مئاد لكصشب ءايحأÓل
انوروك سسوريف نم ةياقولل ريهطتلاو ميقعتلا تايلمع لجأا نم هايملل
ةنايصصلا ةقرفو ةدرابلا نيع عاطق لخدتلا ةقرف تلصصاو دقو، دجتصسملا

خصضلا ةطحم ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘خ˘صضم˘لا ع˘صضو لا˘غ˘صشأا را˘ج˘ح˘لا˘ب ز˘كر˘م
هايملاب ديوزتلا ةيلمع نيصسحت راطإا يف تÓخدتلا هذه يتأات ثيح، ةملعلا
ىلع نوممصصم» راعصش تحتو،ةفرصشلا و ةملعلا قاور برصشلل ةحلاصصلا
يف لخدتلا هايملل ةيرئازجلا قرف لصصاوت «ةيمومعلا ةمدخلا ةروريصس

2 مقر لخدتلا ةقرف تماق نيأااهنع غلبملا تابرصستلا و باطع’ا حÓصصا

.انفاصصول ةوخأ’ا عراصشب مم52 رطق برصست حÓصصإاب  زكرم ةبانع

U°Édí. Ü

 ةروطخلإ ةتوافتمو ةددعتم تاباضصإل ضضرعت

زاجنلاروط يف ةيانب نم لهك طوقصس
 ششيرلا عارذب يحب

تاباصصإ’ رمعلا نم سسماخلا دقعلا يف لهك سسمأا لوأا حابصص سضرعت
زاجن’ا روط يف ةينكصس ةيانب نم هطوقصس بقع مصسجلا يف ةددعتم
يروفلا لخدتلا ىعدتصسا امم ، بنعلا داو ةيدلبب سشيرلا عارذ ةقطنمب
ةرصشاعلا دودح يف تعقو ةثداحلا.نمأ’ا لاجرو ةيندملا ةيامحلا لاجرل

فلكملا هلـقن ام بصسح سسمأا لوأا راهن نم قئاقد عصضب ’إا احابصص
نيأا «ةعاصس رخآا» ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاصصت’او مÓعإ’اب
روط يف ةينكصس ةيانب نم سصخصش طوقصس هدافم ءادن هحلاصصم تقلت
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاصسلا ناونعلاب زاجن’ا

سضرعت  ةنصس25 رمعلا نم غلبي لهكلا نأا نيبت ةنياعملاو لوصصولا دعبو
ناكملا نيع يف هفاـعصسإا مت نيأا ، ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإ’
نبا ىفصشتصسمب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هلقن مث
ةباتك ةـياغ ىلإا ةلوهجم بابصسأا ىقبتو اذه ،مزÓلا جÓـعلا يقلتل دصشر
.رطصسأ’ا هذه

eÉRhR.Ü

ةلوهجم ثداحلإ بابضسأإ ىقـبت اميف

باصش شضرعت فلخي ةرايصس بÓقنإا
لينلا داوب ةددعتم تاباصصإل

اديدحتو44 مقر ينطولا قيرطلاب ةرايصس بÓقنا سسمأا لوأا ةليل فلخ
يف باصش سضرعت ،ينوبلا ةيدلبب لينلا داو يح راوــجب راملا هعطقمب

تعدتصسا ةروطخلا ةتواف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘صصإ’ ر˘م˘ع˘لا ن˘م  ة˘ن˘صس13
لقن مث ةبانعب ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم ناكملا نيع يف هفاعصسإا

يلقتل دصشر نبا ىفصشتصسمب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع
تحتف ايميلقإا ةصصتخملا ةينمأ’ا حلاصصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا
يتلاو اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او اهتصسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،رطصسأ’ا  هذه ةباتك دح ىلإا ةصضماغ لازـت’
مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرط رمتصسم ديازت يف رورملا ثداوـح
نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةعرصسلا يف طارفإ’او رورملا نوناق
.رورملا  ثداوح تايئاصصحإا يمانت يف ةمهاصسملا باـبصسأ’ا

eÉRhR.Ü
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41سسارهأا قوشس

°51ةملاق

ربع اهلاشسرإا ىجري ةعاشس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رششنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحشصلا رجحلا ببشسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةشسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةددششملا ةيانعلا يف هتجوز /ةدكيكشس

ةبازعب اقانتخا باشش ةافو
ةيدلبب زاغلاب اقانتخا تبشسلا ةليل هفتح ““ر.ح ““ ىعدي رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ةرشسا بر  يقل
ةيحشضلا ةثج لقنتل، ’اشصتا اهيقلت روف ةيحشضلا لزنم ىلا ةيندملا ةيامحلا تعراشس دق و،ةبازع

يقلتل ىفششتشسملا تاذ ىلا هتجوز لقن  مت اميف ،ةبازع ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلا
تاهجلا تحتفو ،ةنيد˘م˘لا زا˘غ˘ل بر˘شست ن˘ع ج˘ت˘ن ثدا˘ح˘لا نا ة˘ي˘لو’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تن˘ي˘بو جÓ˘ع˘لا
رانيدوب ةايح.ثداحلا تاشسبÓم و فورظ ديدحتل اقيقحت ةينم’ا

طسو ”+كبوأ“ عامتجا ليجأت
  ايسورو ةيدوعسلا نيب فقخ

˘مو˘ي˘لإ ““كبوأإ““ ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ي˘˘ف ردا˘˘سصم تلا˘˘ق
ناك اعامتجإ اتلجأإ ايسسورو ةمظنملإ نإإ تبسسلإ

عم ،عوبسسألإ نم قحل تقو ىلإإ نينثلإ إررقم
لوح ضضايرلإو وكسسوم نيب فÓخلإ دعاسصت
ىلع عامت˘جلإ ل˘ي˘جأا˘ت ءا˘جو.را˘ع˘سسألإ را˘ي˘ه˘نإ
ضسيئرلإ اهسسرام˘ي ي˘ت˘لإ طو˘غ˘سضلإ ن˘م م˘غر˘لإ
كبوأإ ق˘ق˘ح˘ت ي˘ك بمإر˘ت د˘لا˘˘نود ي˘˘كير˘˘مألإ

ي˘ف ل˘جا˘ع˘لإ رإر˘ق˘ت˘سسلإ (+ كبوأإ) ا˘هؤوا˘ف˘ل˘˘حو
ة˘ثÓ˘ث تحر˘سصو.ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لإ ط˘˘ف˘˘ن˘˘لإ قإو˘˘سسأإ

نع فسشكلإ مدع تبلط ،كبوأإ يف رداسصم
ئراطلإ ي˘سضإر˘ت˘فلإ عا˘م˘ت˘جلإ نأا˘ب ،ا˘ه˘ت˘يو˘ه
هليجأات متي نأإ حجرملإ نم نينثلإ موي ررقملإ

يرا˘ج˘لإ ل˘ير˘بأإ ن˘م ع˘سسا˘ت˘لإ وأإ ن˘ما˘ث˘لإ ى˘ت˘˘ح
نكل ،تاسضواف˘م˘ل˘ل تقو˘لإ ن˘م د˘يز˘م ة˘حا˘تإل
ة˘ي˘م˘هأإ ن˘م ق˘حل تقو ي˘ف تل˘ل˘˘ق ردا˘˘سصم˘˘لإ
ءإوجألإ نإإ ةلئاق ،يسسورلإ يدوعسسلإ فÓخلإ

دوجو مد˘ع ن˘م م˘غر˘لإ ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإإ لإز˘ت ل
ليسصافت ىلع قافتإ وأإ نآلإ ىتح قافتإ ةدوسسم
هلÓخ نم متي يذلإ يعجرملإ ىوتسسملإ لثم
نأاب كبوأإ رداسصم دحأإ دافأإو.تإدإدمإلإ ضضفخ
نأإ انيل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأإ ي˘ه ى˘لوألإ ة˘ل˘كسشم˘لإ““
ضسيلو ،نآلإ يلاحلإ جاتنإلإ ىوتسسم ضضفخن
فاسضأإو ،““ةمزألإ لبق ام ىوتسسم ىلإإ ةدوعلإ
ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي ه˘˘نأإ ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لإ““
““+كبوأإ““ لمعتو.““رودب ماي˘ق˘لإ ن˘ي˘ي˘كير˘مألإ

،يطفنلإ جا˘ت˘نإÓ˘ل قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ضضف˘خ ى˘ل˘ع

وأإ يملاعلإ ضضورعملإ نم01% يلإوح لداعي
عقوتت ام وهو ،ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب ن˘ي˘يÓ˘م ةر˘سشع
لمسشي ايملاع إدهج نوكي نأإ ءاسضعألإ لودلإ
ىلإإ طفنلإ راعسسأإ تلسصوو.ةدحتملإ تايلولإ

ضسرام03 يف اماع81 يف اهل ىوتسسم ىندأإ
ماعلإ لزعلإ تإءإرجإإ ءإرج بلطلإ عجإرت ببسسب
ي˘سشف˘ت ءإو˘ت˘حل تا˘مو˘كح˘لإ ا˘ه˘تذ˘خ˘تإ ي˘ت˘لإ
نيجتنملإو ““كبوأإ““ لسشفو انوروك ضسوريف
ةقباسس ةقفسص ديدمت يف ايسسور ةدايقب نيرخآلإ

،ضسرام13 يف تهتنإ يتلإ جاتنإلإ دويق نأاسشب
نآلإ ى˘˘ت˘˘ح مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت م˘˘ل ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشإو نأإ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ضسي˘ئر˘لإ ل˘م˘حو.د˘ه˘ج˘لإ إذ˘ه ى˘لإإ ما˘م˘سضنلا˘ب
،ة˘ع˘م˘ج˘لإ مو˘ي ن˘ي˘تو˘ب ر˘ي˘˘م˘˘يدÓ˘˘ف ي˘˘سسور˘˘لإ
اميف ،را˘ع˘سسألإ را˘ي˘ه˘نإ ة˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘يدو˘ع˘سسلإ
زيزعلإ دبع ريمألإ يدوعسسلإ ةقاطلإ ريزو لاق
ةقاط˘لإ ر˘يزو نإإ ز˘يز˘ع˘لإ د˘ب˘ع ن˘ب نا˘م˘ل˘سس ن˘ب
˘مÓ˘عإÓ˘ل جور˘خ˘لإ ي˘ف ردا˘ب˘م˘لإ و˘ه ي˘سسور˘لإ

اهتامإزتلإ نم لح يف لودلإ نأاب حيرسصتلإو
ةدايز ىلإإ ىدأإ امم ،ليربأإ نم لوألإ نم إرابتعإ
راعسسألإ ضضافخنإ ةلباقمل اهجاتنإإ يف لودلإ
.تإدإريإلإ يف ضصقنلإ ضضيوعتل

““ZD EMMOSNOC EJ““ ةعومجم تقلطأإ
يمحنل ا˘ع˘م““ م˘سسإ ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘طأإ د˘يد˘ج يد˘ح˘ت

ر˘˘ب˘˘ع ““EVAS MIH PEEK““ ““ا˘ن˘ئا˘ب˘طأإ
هتانق يف ويديف ترسشنو مإرغتسسنلإ يف اهباسسح

حرسشي ةيناث54و قئاقد7 هتدم بوتويلإ ىلع
ةعومجم ةبحاسص تثدحت ثيح ،ديدجلإ يدحتلإ

““ZD EMMOSNOC EJ““ نع يسسايم ريبع
ن˘يذ˘لإ ى˘سضر˘م˘لإو ءا˘˘ب˘˘طألإ ةد˘˘عا˘˘سسم ةرور˘˘سض
نم ةهجإولإو ى˘لوألإ فو˘ف˘سصلإ ي˘ف نو˘ه˘جإو˘ت˘ي
تعفرو ،انوروك ضسوريف هجو يف فوقولإ لجأإ

ةفورعملإ هوجولإو نيرثؤوملإ لكل يدحتلإ إذه
أإدبي نأإ تلسضفو نطولإ تايلو لكو ةبانع يف
يف هميمعت تن˘م˘تو ة˘با˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ن˘يد˘م˘ب يد˘ح˘ت˘لإ
ةردابم ـل ويديفلإ يف تقرطتو ،ىرخآلإ تايلولإ

ةعنقألإ ةعانسص يف تعرسش يتلإ مسستبإ ةيعمج
ةبلطلإو نيثحابلإو تإروسسيفوربلإ نم ددع ةقفر
ةيلوألإ دإوملإ ليسصافتلاب تحرسشو ،نييعماجلإ
لجأإ نم اهريفوت بجي يتلإو اهنوجاتحي يتلإ
نم اهلامعتسسإو ةعنقألإ ةعانسص يف ةمهاسسملإ

ةمسسب ةيعمج نأإ تفاسضأإو ،ةيبطلإ مقإوطلإ فرط
يف ةمهاسسملإ ىلع لمعتسس اهنأإ تدكأإ اسضيأإ ريخ

،نيسصتخملإ عم قيسسنتلاب مقعملإ ““LEG““ جاتنإ
نم ويديفلإ يف نيتيعمجلإ ماقرأإ تعسضو امك

إذه حاجنإ يف ةمهاسسملإو امهب لاسصتلإ لجأإ
يدحت نم يسسيئرلإ فدهلإ نأإ تدكأإو ،يدحتلإ
يف نيبغإرلإ لك كرحت وه ““انئابطأإ يمحنل اعم““
لك يفو نطولإ ضضرأإ يف ريخلإ لعفو عوطتلإ
يف رسشتنإ انوروك ضسوريف نأإ ةسصاخ تايلولإ

جاتحي تإذلاب تقولإ إذه نأإ تفاسضأإو ،ةيلو04
ةردابم حاجن نع تثدحتو ،ديلإ يف ديلإ عسضو
ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ة˘كرا˘سشم تفر˘ع ي˘ت˘لإ ““ي˘˘ند˘˘فرإ““
ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لإ ز˘كإر˘مو ن˘ير˘ثؤو˘˘م˘˘لإو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ

إوسضفر نيذلإ ضصاخسشألإ نم ديدعلإو ““APS»و
،نإر˘هوو ة˘م˘سصا˘ع˘لإ ،ة˘با˘ن˘ع ي˘ف م˘ه˘ئا˘م˘سسأإ ر˘كذ
لجأإ نم نييرئإزجلإ لك يسسايم ريبع تدحتو
م˘هدودر ر˘ظ˘ت˘ن˘تو يد˘ح˘ت˘لإ إذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لإ

نيسضرمملإو ءابطألإ عم فوقولإ يف مهتكراسشمو

EJ““  ة˘ح˘ف˘سصف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ي˘ح˘سصلإ عا˘ط˘˘ق˘˘لإو

ZD EMMOSNOC““ مإر˘˘غ˘˘ت˘˘سسنلإ ي˘˘˘ف˘˘
قوسستو يرئإزجلإ جوتنملإ معد  يف ةسصسصختم
ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسإ ى˘ل˘ع ع˘ج˘سشتو ي˘ل˘ح˘م و˘ه ا˘م ل˘˘كل
،ا˘سضيأإ ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لإ لا˘م˘عأل جور˘تو
ي˘ف ةر˘ي˘˘خألإ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست نأإ تل˘˘سضفو
فوقولإ لجأإ نم ةيناسسنلإو ةيريخلإ تإردابملإ
 .انوروك ضسوريف هجو يف

 ضسافر ناميلسس

مزÓلا  جÓعلا يقلتل ىفششتشسملل  ةعرـشسلا حانج لقن

ةبانعب ةفاظن لماع دي عباشصأا دحا رتب
عمجل ةنحاسش يف هماهم ةيدأات ءانثأإ ىرسسـيلإ هدـي عباسصأإ دحإ رتبل ةفاظن لماـع ضســمأإ لوأإ ةليل ضضرعت

ةيندملإ ةيامحلإ لاـجرل يروفلإ لخدتلإ ىعدـتسسإ امم،ةبانع ةيدلبب5491  يام8 يحب ةمامقلإ
ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم هتلـقنام ىـلإإ إدانتسسإ ةثداحلإ ليسصافت.ىفسشتسسملل  هلقنو باسصملإ فاعسسإل
قئاقد  عسضب لإإ إءاسسم  ةعسساتلإ  دودح  يف ضسمأإ  لوأإ ءإدن إوقلت اهنإوـعأإ نأإ ““ةعاسس رخآإ»ـل  ةباـنعب
ةنياعملإو لوسصولإ دعبو ناكملإ نيع ىلإإ لقنلإ مت روفلإ ىلع ديلإ يف ةباسصإل لماع ضضرــعت هداـفم

ثيح،هماهم ةيدأات ءانثأإ ىرسسيلإ ديلاب طسسوألإ هعبسصأإ رتب دق،ةنسس73 نم غلابلإ باسصملإ نأإ نيبت
دسشر نبإ  ىفسشتسسمب ةيبطلإ تلاجعتسسلإ ىلإإ لقن  مث ناكملإ نيع يف ةيلوألإ تافاعسسإلإ هل تمدق
ب/م .لوهجم ثداحلإ ببسس ىقبيو إذه ،مزÓلإ جÓعلإ يقلتل

نيشضرمملاو ءابطأ’ا معدو ةعنقأ’ا ةعانشصل نييرئازجلا تعد

““ZD EMMOSNOC EJ““ ةعومجم
““انئابطأا يمحنل اعم““ يدحت قلطت

نيليتق عقوت نعط ةثداح
 ..اسنرفب ىحرجو

ا˘ح˘ل˘سسم ا˘سصخ˘سش نأإ ،ة˘ي˘سسنر˘ف مÓ˘عإإ ل˘ئا˘سسو تر˘˘كذ
˘مو˘ي ،ى˘حر˘ج˘لإ ن˘م ة˘سسم˘خو ن˘ي˘ل˘ي˘ت˘ق ع˘قوأإ ن˘ي˘˘كسسب
تلقنو.يبوروألإ دلبلإ يقرسش ،نويل ةنيدم يف ،تبسسلإ

نعطب ماق حلسسملإ نأإ ،ةيسسنرفلإ ““وراغيفول““ ةفيحسص
،يسسيئرلإ ““ر˘يز˘ير˘ي˘سس نا˘مور““ عرا˘سش ي˘ف ،ها˘يا˘ح˘سض
ذف˘ن ح˘ل˘سسم˘لإ نأإ ردا˘سصم˘لإ تدروأإو .ة˘ن˘يد˘م˘لإ ط˘سسو
ي˘ف م˘ث يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ل˘خإد ،تب˘سسلإ حا˘ب˘سص ،هءإد˘ت˘عإ
ةيداحلإ ةعاسسلإ ىلإوح هيلع ضضبقلإ ءاقلإإ متو ،عراسشلإ

،هرمع نم نيثÓثلإ يف ينإدوسسب رمألإ قلعتيو.ةرسشع
ىتح فرعت ملو ،دÓبلإ يف ءوجل بلط مدق دق ناكو
ثدحأإو.موجهلإ ذيفنت ىلإإ هتعفد يتلإ بابسسألإ نآلإ
هجو ىلع تعرهف ،ةطرسشلإ فوفسص يفً ءإدتعإ موجهلإ
رسصا˘ن˘ع ن˘م ٌدد˘ع ر˘سضح ا˘م˘ي˘ف ،نا˘كم˘لإ ى˘لإإ ة˘عر˘سسلإ
يف ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ تحتف ،كلذ نوسضغ يف.ءافطإلإ

ةباينلإ ضسردت امنيب ،ةثداحلإ يف اقيقحت نويل ةنيدم
لوخدلإ ةيناكمإإ ،باهرإلإ نوؤوسش يف ةسصتخملإ ةماعلإ

تاسسبÓم فسشك لجأل يرا˘ج˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ط˘خ ى˘ل˘ع
نعطلإ ثدإوح نم إددع ،اسسنرف تدهسشو.نعطلإ ةثداح

،اهنم إددع ضشعإد ميظنت ىنبتو،5102 دعب ضسهدلإو
.ةريخألإ ةنوآلإ لÓخ تعجإرت تإءإدتعلإ ةريتو نكل

ايموي ةملاكم نويلم ليجشست متي

0303 رضخفا مقرلا لامعتسا عيسوت
 ةيقو84 ىلإ انوروكب صاخلا

ةرإزوب ةحسصلإ ةي˘قر˘تو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ن˘ل˘عأإ
لا˘م˘ج ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لإ حÓ˘سصإإو نا˘كسسلإو ة˘˘ح˘˘سصلإ
يذ˘لإ ر˘سضخألإ م˘قر˘لإ لا˘م˘ع˘ت˘سسإ ع˘ي˘سسو˘ت ن˘˘ع رإرو˘˘ف
يقلتو تاحيسضوتلإ م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ح˘سصلإ ةرإزو ه˘تر˘خ˘سس

84 ىلإ انوروك ءا˘بو لو˘ح ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ تإرا˘سسف˘ت˘سسإ

دقف رإروف هنع فسشك ام بسسح .نطولإ نم ةيلو
طغسضلإ فيفختل رإرقلإ إذه ةحسصلإ ةرإزو تذختإ

اهيلع رهاسسلإ يبطلإ قيرفلإو ةمسصاعلإ ةيسضرأإ ىلع
.تايلو˘لإ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘ب ضسور˘ي˘ف˘لإ ى˘سشف˘ت نأإ د˘ع˘ب
ءا˘˘ب˘˘نألإ ة˘˘˘لا˘˘˘كو ه˘˘˘تدروأإ ا˘˘˘م بسسح رإرو˘˘˘ف ف˘˘˘سشكو
ةيفتاهلإ تاملاكملإ ددع نأإ ،تبسسلإ مويلإ ،ةيرئإزجلإ
ءابولإ إذه لوح نينطإوملل تإريسسفتلإ ميدقتب ةسصاخلإ
درلإ ىلع نيفرسشملإ بسسح.““ايموي ةملاكم نويلم““

نم ديدعلإ نإاف ،نينطإوملإ نم ددع تإراسسفتسسإ نع
رعذلإ ةجرد غولب ةياغ ىلإإ قلقلإ مهباتنإ دق نينطإوملإ
ةيئاقولإ تإءإرجإلإ مغر ،ةسشهلإ تائفلإ ضضعب ىدل
فيفختلإ ةلواحمل ةيمومعلإ تاطلسسلإ اهترطسس يتلإ

هذه لخدتو.ءابولإ يسشفت لوح نطإوملإ فواخم نم
ةرإزولإ نيب لمعلإ جمانرب عيسسوت راطإإ يف ةيلمعلإ

م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘˘لو
لماكلإ قيسسنتلإو عاسضوألإو لإوحألإ لكل ةباجتسسلإ

تاسسسسؤوملإ فلتخمو ة˘يز˘كر˘م˘لإ ةرإدإلإ ن˘ي˘ب م˘ئإد˘لإو
.لاسصتلإ لئاسسو لك لامعتسسإ لÓخ نم ةيئافسشتسسلإ

قيلعت نود ةروصص

سسيمخلا اذه نم ءادتبا ةبانع يف انوروك نع فششكلل ليلاحت ربخم
سسوريف نع فششكلاو ليلاحتلل يلحم ربخم ،لبقملا سسيمخلا ذيفنتلا زيح لخدي نأا بقترملا نم
زكرملا نإاف ،تبشسلا مويلا ةبانع ةي’ول ةيمشسرلا ةحفشصلا هب تدافأا ام بشسحوdivoc 91. انوروك
هيلع فرششيشس امك.ةبانعب يعماجلا ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ةرو˘ط˘ت˘م تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب أا˘ي˘ه˘م
رئازجلاب روتشساب دهعم ىلع طغشضلا فيفخت هنأاشش نم يذلاو ايجولويبوركيملا ةذتاشسأاو نيئاشصخأا
ةداعشسوب ف .سسوريفلل ركبملا فششكلا ةيلمعل عيرشستو ةمشصاعلا
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