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 ةـعاـس42 لقـخ انوروك سوريفب ةديدج ةباصإ531 و تايفو7

عافدلا ةئيه نم بلطب

لـــجؤوت ةعيلقلا ةـــمكحم
ىلإا وـــباط ميرك ةيشضق
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3 صص علاط

يلاحلا رجحلا ماظنب لمعلا ديدمت ينطولا عافدلا ريزوو ةحلسسمـلا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ةيروهمجلا سسيئر ةقفاوم دعب دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ررق
ةرازولا حلاسصمل نايب هب دافأا ام بسسح،0202 يام41 ىلإا ليرفأا03 نم يأا ،اموي رسشع ةسسمخ اهتدم ةيفاسضإا ةرتفل ،هل ةقفارمـلا ةيئاقولا ريبادتلا لمجم اذكو
تاناهرلل نيكردم اولظيل نينطاوملل اهتاءادن ددُجت ةموكحلا نإاف ،اهلذب دحاو لك ىلع بجي يتلا ةيفاسضإلا دوهجلل اهنم اًكاردإاو““ هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو.ىلوألا

،ةيامحلاو يعامتجلا دعابتلاو ،ةفاظنلا ريبادتب ،ةمارسصو يعو لكب ،لاثتمإلا ةلسصاومو،91ديفوك ءابول ةيعامتجلاو ةيداسصتقلاو ةيحسصلا تايدحتلاو
ريبادتلا نومرتحي ل نيذلا كئلوأا اهل سضرعتي دق يتلا رطاخمـلاب ةموكحلا تركذ امك.““ءابولا اذه فحز فقول نهارلا تقولا يف ةديحولا لولحلا لظت يتلا
ءابو ةحفاكم راسسم يف رارمتسسلا نم اندÓب نيكمتل ،راجتلاو نينطاومـلل ةبسسنلاب ،ةيلوؤوسسمـلا سسحو ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض ددجتو ،ةذختمـلا ةيئاقولا
رجحلاب هسضيوعت و ةديلبلا ةيلو نع ىلكلا رجحلا عفر اهنم ،ناسضمر رهسش ةيادب عم اهليدعت مت يتلا تاءارجإلا سسفن قيبطت متيسسو اذه.ةيلاعف لكب ““91ديفوك““
ةسسماخلا ةعاسسلا نم ةمسصاعلا اهنم تايلو9 يف يئزجلا يحسصلا رجحلا تيقاوم ليدعت و احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا لاوز ةيناثلا ةعاسسلا نم يئزجلا

ىلإا ءاسسم  ةعباسسلا ةعاسسلا نم دÓبلا تايلو يقاب ىلع ةقبطمـلا رجحلا تيقاوم ىلع ءاقبإلا ىلوألا ةرازولا تررق امك.احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا ىلإا اءاسسم
ةطلسسلاو ةيملعلا ةنجللا عم رواسشتلا دعب اذهو ،هيلع نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر  ةقفاوم دعب رارقلا اذه  لوألا ريزولا ذختاو.احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا
ف.ميلسس.رئازجلا يف انوروك سسوريف تاروطت عباتت يتلا ةيحسصلا
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انوروك سسوريف راسشتنا سصوسصخب اهتلجسس يتلا تادجتسسملا رخأا لوح يمويلا اهنايب يف تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تفسشك
تاباسصإلا ددع عفتريل ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ رئازجلا يف «انوروك» سسوريفب ةديدج ةباسصإا531 ليجسست نع «91ديفوك» دجتسسملا

 .ةلاح7153 ىلإا

سسوريفلاب نيباسصملا نم طقف اسصخسش73 نأا دكأا

:يناكرب .. سشاعنإلا ةحلسصمب نودجاوتي

جÓعلا لوكوتوربل ركبملا قيبطتلا»

«ةيقيقح ةثراك انبنج نيكورولكلاب
ةدا˘م˘ع سسي˘ئر «ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب» رو˘شسي˘فور˘ب˘˘لأ د˘˘كأأ

دشصرو ةعبات˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘شضعو ءا˘ب˘طلأ

تاحيرشصت يف سسمأأ «انوروك» سسوريف ةحفاكمو

ىلع ايلاح نودجأوتي طقف اشصخشش73 نأ ةيعأذإأ

سسوريفب مهتباشصأ ءأرج سشاعنإلأ حلاشصم ىوتشسم

روشسيفوربلأ ربتعأو «91ديفوك» دجتشسملأ «انوروك»

ىرخأأ لودب ةنراقم أدج ليلق ددعلأ أذه نأأ يناكرب

حلاشصم ىوتشسم ىلع تائملأ و تأرششعلأ يشصحت

اشضيأأ ريغشص مقرلأ نأأ ثدحتملأ فاشضأأو .سشاعنإلأ

سسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأأو سشا˘ع˘نإلأ ةز˘ه˘˘جأأ دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م

روتكدلأ عجرأ امك.رئأزجلأ اهكلمت يتلأ يعانطشصلأ

تلشصو يتلأ ةباشصإلأ تلاحل ليلقلأ ددعلأ يناكرب

لوكوتوربل ركبملأ قيبطت˘لأ ى˘لإأ سشا˘ع˘نإلأ ة˘ل˘حر˘م˘ل

دحأ هبشسح نوكي يذلأ نيكورولكلأ ءأودب جÓعلأ

ىشضرملأ تلاح ددع ليلقت ىلإأ تدأأ يتلأ بابشسلأ

دافأأو .رئأزجلأ يف سشاعنلأ حلاشصم ىوتشسم ىلع

ةيحشصلأ ةموظنملأ حÓشصإأ نأأ ،ءابطألأ ةدامع سسيئر

لÓخ ةيروهمجلأ سسيئر رأرق انمثم ،ايمتح أرمأأ تاب

مدق يتلأو ،ةيحشصلأ تاشسشسؤوملأ سضعب ىلإأ هترايز

بقع «ة˘ي˘ح˘شص ةرو˘ث» سصوشصخب تأرو˘شصت ا˘ه˘ي˘ف

.«انوروك» ءابو ةمزأأ زواجت
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عيباسسأا4 ىلإا ثلاثلا لسصفلا سصيلقت حرتقا

ةسساردلا فانئتسساو رجحلا عفر لاح يف طقف

دامتعإا ىلإا باهذلا دعبتشسي «طوعجاو»

انوروك ببشسب ءاشضيبلا ةنشسلا رايخ
سسمأأ «طوعجأو دمحم» ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو حأزأأ

لÓخ ءاشضيبلأ ةنشسلأ رايخ دامتعأ ىلإأ ءوجللأ ،نينثإلأ

يحشصلأ رجحلأ بب˘شسب يرا˘ج˘لأ ي˘شسأرد˘لأ م˘شسو˘م˘لأ

«طوعجأو» دكأأو.انوروك ءابو نم دحلل سضورفملأ

ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمجب هعمج يرواششت ءاقل لÓخ

،ءاشضيب ةي˘شسأرد˘لأ ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه را˘ب˘ت˘عأ ن˘كم˘ي ل ه˘نأأ

يف جمأربلأ ذيفنت يف مدقتلأ ىوتشسم ىلأ رظنلاب

21ـلأ ةياغ ىلإأ تمأد يتلأ ثÓثلأ ةيميلعتلأ لحأرملأ

نأأ ىلإأ ةيبرتلأ ريزو راششأأو.يشضاملأ سسرام رهشش نم

ةعبرأاب ددحم ةيراجلأ ةيشسأردلأ ةنشسلل ثلاثلأ لشصفلأ

حلأأ دق ريزولأ ناكو.ريدقت ىشصقأأ ىلع طقف عيباشسأأ

ىلع ةيوبرتلأ ةرشسلأ ىلأ أرخؤوم اههجو ةلاشسر يف

ريكفتلأو نييعامتجلأ ءاكرششلأ عم رواششتلأ ةرورشض

ةن˘شسلأ ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف ه˘ع˘قو˘ت ن˘كم˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘يو˘شس

تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘شسأرد˘˘لأ

ذيف˘ن˘ت ي˘ف مد˘ق˘ت˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع كلذ˘ك عÓ˘طإلأو

ديدمت ةلاح يف ثÓثلأ ةيميلعتلأ لحأرملأ يف جمأربلأ

ق˘فو ه˘ع˘فر ة˘لا˘ح ي˘ف وأأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘˘جأ

طا˘˘ششن˘˘لأ ة˘˘لوأز˘˘م˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘شست ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م تأءأر˘˘˘جأ

تاحأرت˘قأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ي˘ف ر˘يزو˘لأ مد˘قو.ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

نمشضتي يقفأوت روشصتب جورخلأ نم نكمتلل ةيئدبم

وأأ ةشسأردلأ قيلعت ةلشصأوم ةلاح يف ةليدب لولح

رجحلأ عفر دعب ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ يف اهفانئتشسأ

ةرتفلأ سصيلقت ةي˘نا˘كمأ طو˘ع˘جأو حر˘ت˘قأو.ي˘ح˘شصلأ

اهشساشسأأ ىلع يتلأو ثلاثلأ لشصفلاب ةشصاخلأ ةينمزلأ

م˘˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘جإأو ،سسيرد˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسأ ن˘˘كم˘˘˘ي

ةثÓث نم ةيشصولأ ةرأزولأ اهتردق يتلأو يجوغأديبلأ

ل˘يد˘ع˘ت ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب ع˘ي˘با˘شسأأ ة˘ع˘برأأ ى˘˘لأ

هدعب ليحتشسي خيرات رخأ ديدحت بناج ىلإأ ،تاملعتلأ

تأءأر˘جأ د˘يد˘˘م˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘شسأرد˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسأ

دعب لشصيشس هنأاب هنيقي نع ريزولأ برعأأ امك.رجحلأ

ءا˘˘كر˘˘˘ششلأ ة˘˘˘فا˘˘˘ك ع˘˘˘م تأروا˘˘˘ششم˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسأ

ةفاكو ءايلوألأو ذيمÓتلأ يشضرت ةءانب تاحأرتقأ  ىلأ

.نطولل ايلعلأ ةحلشصملأ مدختو ةيوبرتلأ ةرشسألأ
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نا˘ي˘˘ب˘˘لأ سسف˘˘ن د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

،ةديدج تايفو70 ليجشست
ي˘لا˘م˘جإلأ دد˘ع˘لأ ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل
ذنم رئأزج˘لأ ي˘ف تا˘ي˘فو˘ل˘ل

234 ى˘لإأ ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘يأد˘˘ب
يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘˘ف .ة˘˘˘لا˘˘˘ح
يششفت ةعباتم ةنجل تفششك
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نأو

05 ليجشست نع رئأزجلأ يف
عفتريل ،ةديدج ءافشش ةلاح
ى˘لإأ ءا˘˘ف˘˘ششلأ تلا˘˘ح دد˘˘ع

فرششأأو أذ˘ه.ة˘لا˘ح8551
،ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب سسنو˘˘ت ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس
،نينثإلأ سسمأأ يجح قيفشش
ن˘يد˘مو˘ب يرأو˘˘ه را˘˘ط˘˘م˘˘ب

زهاني ام ءÓجأ ةيلمع ىلع

نم ،ايشسنوت ا˘ن˘طأو˘م061

ةقفر تاير˘ئأز˘ج4 مهن˘ي˘ب
يف نيميقم˘لأ ن˘م ن˘ه˘ئا˘ن˘بأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت ثي˘ح,سسنو˘˘ت
ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ءÓ˘˘جإلأ
ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
ةيلمع ةراششإÓل .ةي˘شسنو˘ت˘لأ
ا˘يو˘ج ى˘لوألأ ي˘˘ه ءÓ˘˘جإلأ

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأو
،امو˘م˘ع ءÓ˘جإلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

431 ءÓجإأ اقباشس مت ثيح
ربعملأ رب˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج ةأأر˘مأ
دشصق ،ةكب˘ششو˘ب يدود˘ح˘لأ
قا˘ح˘ت˘للأ ن˘م ن˘ه˘ن˘ي˘كم˘˘ت
ن˘يأأ ،سسنو˘˘ت˘˘ب ن˘˘ه˘˘جأوزأا˘˘ب

يحشصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل أو˘ع˘شضخ
رزو˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف
.ةيشسنوتلأ

ةديدج ءافسش ةلاح05 ليجسست ىلإا ةفاسضإلاب

انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا531 و تايفو7
رـئازـجلاـب ةـعاـشس42 لÓـخ

¯  S°∏«º.±

و ناكشسلأ و ةحشصلأ ريزو فششك
د˘ب˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ حÓ˘˘شصأ
ثيد˘ح ي˘ف د˘يزو˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لأ

ةيشسنرفلأ «نأوب ول» ةلجم هب سصخ
ا˘ه˘ت˘ن˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘˘شسلأ نأأ
سسوريف راششتنأ ةحفاكمل رئأزجلأ

«91-ديفوك» د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘ك
و ع˘شضو˘لأ ءأو˘ت˘حأ ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كم
لثم ةيثراك تاهويرانيشس بنجت
.نأد˘ل˘ب˘لأ سضع˘ب ا˘ه˘تد˘˘ه˘˘شش ي˘˘ت˘˘لأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ نأ د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ح˘˘شضوأأو
اهتيعشضو نم مغرلاب و ترطشضأ
تقو يف ريبأدت ذاختأ نم ،ةبعشصلأ

راششت˘نأ ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأ ن˘م ر˘كب˘م

نأاب أركذم،«91-ديفوك» سسوريف
را˘طأ ي˘ف جرد˘ن˘ت ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه
ةيملاعلأ ةحشصلأ ةمظنم تايشصوت
نهأرلأ عشضولأ عم اهفييكت مت و
نأ ى˘لأ ر˘يزو˘لأ را˘ششأأو .د˘ل˘ب˘لأ ي˘ف
نم اهت˘م˘جر˘ت تم˘ت ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ هذ˘ه
لك و ةموكحلل لماك دنجت لÓخ
ة˘ه˘جأو˘م لا˘ج˘م ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ
ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘شسأأر ى˘ل˘عو سسور˘ي˘ف˘لأ

مهل هجو نيذلأ ةحشصلأ يفظوم

ن˘ب ح˘شضوأ ا˘م˘ك .ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت
ي˘ت˘لأ يد˘شصت˘لأ ة˘ط˘˘خ نأ د˘˘يزو˘˘ب
ز˘˘كتر˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ ا˘˘هد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عأ

ةبقأرملأو ةياقولأ ىلع اشصوشصخ
ر˘كب˘م˘لأ سصي˘خ˘ششت˘لأو ة˘˘ط˘˘ششن˘˘لأ
ع˘ير˘شسلأ ل˘ف˘كت˘لأ و «رأأ.ي˘شس.ي˘ب»
لوكوتورب ق˘ير˘ط ن˘ع تلا˘ح˘لا˘ب
رجح˘لأ و ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب جÓ˘ع˘لأ
هذ˘ه نأ ر˘˘يزو˘˘لأ د˘˘كأأو .ي˘˘ح˘˘شصلأ
تحمشس ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسلأ
ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لأ ط˘غ˘˘شضلأ بن˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ثي˘˘ح, ىر˘˘خأ ة˘˘ح˘˘شصلأ ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأ
دعب ام عشضو˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت ن˘كم˘ي˘شس
فششكلأ نم ،كلذ ىنمتأأ و ،ءابولأ

أذهل ةفلتخملأ ةبيكرتلأ ببشس نع
رأر˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ سصو˘˘شصخ˘˘بو .ءا˘˘بو˘˘لأ
نب ديشسلأ راششأأ ،سسوريفلأ راششتنأ
ىلأ دنتشسي ريخلأ أذه نأ ديزوب
˘˘ما˘˘يلأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لأ ما˘˘˘قرلأ
اماع اهاجتأ نيبت يتلأ و ةريخلأ

تلاحلأ ددعل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب أر˘ق˘ت˘شسم
دد˘ع سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘شضف˘˘خ˘˘ن˘˘مو
:Ó˘˘ئا˘˘ق رذ˘˘ح ه˘˘ن˘˘كل .تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لأ
نأا˘ششب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘يرذ˘ح ى˘ق˘ب˘ن˘شس»
م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ت˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسلأ

أذ˘ه نأا˘ب أر˘كذ˘م ،«ا˘ه˘شصÓ˘خ˘˘ت˘˘شسأ
دوعي نأأ نكمي هنأأ تبثأأ» ءابولأ

ةر˘م ة˘ي˘ح˘شصلأ م˘ظ˘ن˘لأ ىد˘˘ح˘˘ت˘˘يو
لثمتي رذحلأ» نأأ فاشضأأو .«ىرخأأ
تأءأرجإل عيمجلأ مأرتحأ يف اشضيأأ
ة˘ي˘شصخ˘ششلأ ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لأو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

ة˘ما˘ع˘لأ ن˘كا˘مألأ ي˘ف ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأو
ا˘ي˘عأد .«ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو
نينطأوملأ ناشضمر رهشش ةبشسانمب
اميف أريب˘ك ا˘ي˘عو أور˘ه˘ظأأ» ن˘يذ˘لأ
ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت مأر˘ت˘حا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
يف مهدوهج ةلشصأوم ىلأ رجحلأو
ىوقتلأو عوششخلأ رهشش ناشضمر
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘مأأ .«ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأو
نأأ بج˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘˘ت˘˘شسإلا˘˘ب
ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت
هذ˘ه نأأ ر˘يزو˘لأ ح˘˘شضوأأ ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ل˘ح˘م ا˘ي˘لا˘ح ي˘ه ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسلأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘شسأرد
لبق نم ةلمتحملأ تاهويرانيشسلأ
نوكت فو˘شس و ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

لبق نم ةعشسأو تأرواششم لحم
هذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ را˘˘ششأأو.ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لأ
اهميظنت امتح بجي ةيجيتأرتشسلأ

ي˘ئا˘بو˘لأ ع˘شضو˘لأ ع˘م ا˘ه˘ف˘ي˘ي˘كتو

ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ا˘ي˘شصو˘م ،ي˘ل˘ح˘م˘˘لأ
ةعجششملأ جئاتنلأ ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
أددجم.ايلاح رئأزجلأ اهلجشست يتلأ
ةلشصأو˘م˘لأو ة˘ظ˘ق˘ي˘لأ ى˘لإأ ه˘تو˘عد
ريبأدتلل مراشصلأ لاثتمÓل ةبوؤودلأ
قلعتي ام˘ي˘فو.ر˘ج˘ح˘لأ و ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب مأد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ب
حشضوأأ ،رئأزجلأ يف نيكورولكلأ
تقولأ ناك ولو ىتح هنأأ ديزوب نب

جئاتن سصÓختشسل أركبم لأزي ل
ي˘شسكورد˘ي˘ه لو˘كو˘تور˘˘ب نأا˘˘ششب

،ن˘ي˘شسي˘مور˘ت˘يزأأ - ن˘يو˘كورو˘ل˘˘ك
اه˘ع˘م˘ج م˘ت ي˘ت˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع˘لأ نإا˘ف»
يف نيشسرامملأ ىدل اشضر رهظت
نم كلذ ى˘ل˘ع لد˘ي ا˘م˘ك نأد˘ي˘م˘لأ

ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لأ ى˘˘شضر˘˘م˘˘لأ دد˘˘ع ة˘˘ه˘˘ج
يذلأو لوكوتوربلأ أذهل أوعشضخ

ةهج نمو3345 نآلأ ىتح غلبي
أولثامت نيذلأ ىشضرملأ ددع ىرخأأ
رأرم˘ت˘شسا˘ب د˘يأز˘ت˘ي يذ˘لأ ءا˘ف˘ششل˘ل
ةر˘شسأأ ر˘ير˘ح˘ت ي˘ف د˘عا˘˘شس يذ˘˘لأو
تÓيوحتلأ ليلقتو تايفششتشسملأ
ةدايز بنجت يلاتلابو سشاعنلأ ىلإأ
ربع تايفششتشسملأ ىلع طغشضلأ

.نطولأ تايلو فلتخم

:ديزوب نب .. عسضولا ءاوتحإا نم اهتنكم ةيجيتارتسسإا تنبت رئازجلا نأا دكأا

«ايجيردت يحشصلا رجحلا نم جورخلا ةيفيك ايلاح سسردن»

 ةدكيكسس

ددـعلاو اـنوروـكب ةدـيدج تاـباـشصإا3
14 ىـلإا زـفقي يـلاـمجإلا

زفقيل انوروك سسوريفب ةديدج تاباشصإأ3 ليجشست سسمأأ ةدكيكشسب ةيحشصلأ تاهجلأ تدكأأ

ىفششتشسم˘ب ة˘ط˘ششن تلا˘ح ةر˘ششع دو˘جو ل˘ي˘ج˘شست ع˘م14 ىلإأ تابا˘شصإلأ ي˘لا˘م˘جإأ دد˘ع
ةيدلب نم نيتلاح و ةدكيكشس ةيدلب نم نيتلاح و ,ةبأزع ةيدلب نم تلاح سسمخ ةدكيكشس
ىلأ اهددع لشصو دقف تايفولأ و , راششرشش نيع ةيدلب نم  ةدحأو ةلاح ليجشست عم ,ةنوتيزلأ

يف اهلثم و تبشسلأ ةيدلب نم ةافو , سشورحلأ ةيدلب نم نيتافو , ةلاح لوأأ ليجشست ذنم6

ةلاح22 تيفشش يتلأ تلاحلأ ددع سسولامت ةيدلب نم ةافوو  ةركرك ةيدلب و ةبأزع ةيدلب

.تلاح01 اهيف هبتششملأ تلاحلأ ددعو ةلاح لوأأ ليجشست ذنم
M«ÉI HƒOjæÉQ 

 :ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا

رطفلا ةاكز ميدقت زوجي»
«ناشضمر رهشش ةيادب نم

زأوجب ،نينثإلأ سسمأأ ،ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ تتفأأ
. ليشضفلأ ناشضمر رهشش ةيأدب نم رطفلأ ةاكز ميدقت
رطفلأ ةاكز نأأ مويلأ اهل نايب يف ةنجللأ تلاقو
توق نم رثكأأ كلم ةملشسمو ملشسم لك ىلع ةبجأو
امك.مهتقفن همزلت نمعو هشسفن نع اهجرخي هموي
بلاغ نم اماعط رطفلأ ةاكز جأرخإأ ناك أذإأ هنأأ تدكأأ
اشضيأأ ز˘ئا˘ج أد˘ق˘ن ا˘ه˘جأر˘خإأ نإا˘ف ، أز˘ئا˘ج د˘ل˘ب˘لأ تو˘ق
.ةينيدلأ نوؤوششلأ ةرأزو اهددحت يتلأ ةميقلاب

¥.h
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رقمب سسمأأ ةحيبضص تدقعنأ دقو
ر˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب لا˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘يأ ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ
ة˘لا˘ق˘ت˘ضس’أ د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘ضس’أ
ةرأدإأ سسلجم ءاضضعأ’ ةيعامجلأ

د˘ع˘بو را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘˘ضس بكر˘˘م
نم اهيلع ةقداضصملأو علطإ’أ

هجو تاباضسح˘لأ ظ˘فا˘ح˘م فر˘ط
ع˘م˘ج˘م سسي˘ئر ى˘˘لإأ ءا˘˘عد˘˘ت˘˘ضسأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع ل˘جأأ ن˘م رأد˘ي˘˘ضس
ا˘˘˘ه˘˘˘ترود ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘ع ة˘˘˘ما˘˘˘ع
ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’أ
ةنضسل ةيبلضسلأ ةيلاملأ ةليضصحلأ

ر˘˘ئا˘˘ضسخ تقا˘˘ف ثي˘˘˘ح9102

رايلم0041 نم ديزأأ بكرملأ
تل˘˘خدأأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ك م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘ضس
لضصو يلام زجع يف بكرملأ
بضص ىلع ةردقلأ مدع دح ىلإأ

ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ رو˘˘˘جأأ

ى˘˘لإأ ةرأدإ’أ سسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘ضضعأا˘˘˘ب

ماع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ ل˘ي˘م˘ح˘ت

ةرضشابملأ ةيلوؤو˘ضسم˘لأ بكر˘م˘ل˘ل

يذ˘˘لأ ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ع˘˘ضضو˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل

أوج قلخ امم ريطخلاب هوفضصو

فوف˘ضص ل˘خأد ر˘تو˘ت˘م ا˘ي˘عا˘م˘ج

ةباقن ربع أوبلاط نيذلأ لامعلأ

أذ˘ه˘ل د˘ح ع˘˘ضضو˘˘ب ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ

ليهأاتلأ بايغ لظ يف فيزنلأ

بكرملأ ةرأدإأ ىدل ةيلوؤوضسملأو

يتلأ ةريبكلأ تأرامثتضس’أ مغر

تا˘ط˘ل˘ضسلأ فر˘ط ن˘م تر˘خ˘˘ضس

ليهأات ةداعإأ لجأأ نم ةيمومعلأ

نأأ ودبيو ،راجحلأ رأديضس بكرم

هذه نع تفضشك ةضسضسؤوملأ ةباقن

ة˘لا˘ق˘ت˘ضس’أ د˘ن˘ع ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

سسل˘ج˘م ءا˘˘ضضعأ’ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ةباقنلل ماعلأ نيمأ’أ نأ’ ةرأدإ’أ

اهئاضضعأأ دحأأ ربتعي ياب زيزع

،ةكراضشملأ ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ة˘ق˘فر

ةدا˘عإأ ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘ضصم˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو

ليقتضسملأ ةرأدإ’أ سسلجم رييغت

د˘يد˘ج ةرأدإأ سسل˘ج˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت

اضضر ىلع توضصو بختنأ يذلأ

تأرا˘طإأ ن˘ي˘ب ن˘م و˘هو جا˘ح˘˘ل˘˘ب

نع ’دب راجحلأ رأديضس بكرم

ق˘با˘ضسلأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ

نيذلأ هللأ ىطعم نيدلأ سسمضش

اضضر ـل ق˘ب˘ضسو ،ه˘ما˘ه˘م تي˘ه˘نأأ

ريدم بضصنم لغضش نأأو جاحلب

«لاتيم روليضسرأ» ةرتف يف جاتنأ

يف عيراضشم˘لا˘ب ف˘ل˘كم ا˘ي˘لا˘حو

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تر˘˘ب˘˘عو  ،بكر˘˘م˘˘لأ

ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘طإأو

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ أور˘˘˘ضضح

دعب مهحايترأ نع ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’أ

م˘˘ت د˘˘قو ،رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘˘ه رود˘˘˘ضص

سسيئرك ةليمج سضويبل باختنأ
بيضصنت متيضسو ةرأدإ’أ سسلجم
ترم د˘قو ،مو˘ي˘لأ جا˘ح˘ل˘ب ا˘ضضر
ل˘غ˘ضش ن˘ع ن˘ي˘ت˘ل˘ما˘ك ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘ضس
ه˘˘ل˘˘لأ ى˘˘ط˘˘ع˘˘م ن˘˘يد˘˘لأ سسم˘˘˘ضش
ماعلأ ريد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ بضصن˘م˘ل
ثيح راجحلأ رأديضس بكرم يف
قلمع» سسأأر ىلع ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت

8102 ليرفأأ72 موي «ديدحلأ
يف ةماعلأ ةيعم˘ج˘لأ دا˘ق˘ع˘نأ ر˘ثإأ

را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘ضس ع˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ق˘˘م
ءاضضعأأ ديدج˘ت د˘ع˘ب ة˘ب˘ي˘ع˘ضشلا˘ب
ءاهنأ متيل بكرملأ ةرأدإأ سسلجم

،0202 لير˘فأأ72 موي هماه˘م
يف تعراضست ثأدحأ’أ نأأ ودبيو
ةرملأ هذه راجحلأ رأديضس بكرم
يفو ءافخلأ يف خبط ءيضش لكو
سسم˘ضشب ة˘حا˘طإل˘ل ة˘ما˘ت ة˘ير˘˘ضس
.هللأ ىطعم نيدلأ
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يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ نأز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ج˘˘˘ضس

رايلم32.1 ـب أزجع يرئأزجلأ
ماع نم نيرهضش لوأأ يف ر’ود

نويلم15.686 لباقم،0202
ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ر’ود

ةدا˘يز كلذ˘ب ل˘˘ج˘˘ضسم،9102

رهظتو .ةئاملاب61.97 ةبضسنب
نع ةرداضصلأ ةتقؤوملأ تانايبلأ

و تا˘˘˘˘˘ضسأرد˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
نأأ كرامجلل ةعباتلأ فأرضشتضس’أ
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تأردا˘˘ضصلأ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق

للخ ر’ود رايلم9.4 تغلب
ن˘م ير˘ف˘ي˘ف و ي˘ف˘نا˘ج ير˘ه˘˘ضش

597.6 لباقم ، يراجلأ ماعلأ
ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘ن ي˘ف ر’ود را˘ي˘ل˘˘م

اعجأرت كلذب ةلجضسم،9102ـل

امأأ .ة˘ئا˘م˘لا˘ب98.72 ةبضسنب
اهتفل˘كت تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،تأدرأو˘لأ

،ر’ود رايلم921,6 ةيلامجإ’أ

،ر’ود را˘ي˘ل˘م184.7 لباقم

70.81 ة˘ب˘ضسن˘ب تضصل˘ق˘ت ثي˘ح
،ردضصملأ سسفنل اقفوو .ةئاملاب
للخ تأرداضصلأ تحمضس دقف
ةرو˘تا˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه

،ةئملاب49.97 ةبضسنب تأدرأولأ

للخ ةئا˘م˘لا˘ب82.09 لباقم
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ سسف˘˘˘˘ن
تل˘˘˘˘كضش د˘˘˘˘قو .ي˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لأ م˘هأأ تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لأ
لوأأ للخ جراخلأ وحن ةينطولأ

لث˘م˘ت ذأ،0202 نم نير˘ه˘ضش

تأرداضصلأ نم ةئملاب80.39
اهتمي˘ق تغ˘ل˘ب ثي˘ح ، ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

53.6 لباقم ،ر’ود رايلم65.4
كلذ˘ب ة˘ل˘ج˘˘ضسم ،ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م

71.82 ع˘˘˘˘˘قأو˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘جأر˘˘˘˘˘ت
تأرداضصلأ ةميق لظتو .ةئاملاب

ثيح ،ةليئضض تاقورحملأ جراخ

نويلم38.333 زوا˘ج˘ت˘˘ت م˘˘ل

ةئاملاب29.6 لداعي ام) ر’ود
وحن ةيرئأز˘ج˘لأ تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لأ ن˘م
،(ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لل˘˘خ جرا˘˘خ˘˘لأ

ر’ود نويل˘م32.544 لباق˘م
˘ما˘ع˘لأ ن˘م ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘˘ن لل˘˘خ

98.32 سضافخناب يأأ يضضاملأ
عجأرتلأ أذه سسم دق و .ةئاملاب

جرا˘˘خ تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘ك
دأو˘م˘لأ أد˘˘ع ا˘˘م تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لأ
و ةيئأذغ˘لأ ر˘ي˘غ ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘ضس’أ

تلكضشتو .ةيئأذغلأ دأوملأ أذك
تاقورح˘م˘لأ جرا˘خ تأردا˘ضصلأ

ة˘ع˘ن˘ضصم˘لأ ف˘ضصن دأو˘م˘˘لأ ن˘˘م

نويلم95.042 ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب

نويلم75.133 لبا˘ق˘م)ر’ود

44.72 ةبضسنب ةعجأرتم (ر’ود
ةيئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ أذ˘كو ة˘ئا˘م˘لا˘ب

لباقم) ر’ود نويلم66.17ب

عافتراب (ر’ود نويلم72,76

داتعلأو ةئا˘م˘لا˘ب35,6 هردق

نويلم60,01ـب ي˘عا˘˘ن˘˘ضصلأ

نويلم57,32 ل˘با˘˘ق˘˘م) ر’ود

76,75هتبضسن سضافخناب (ر’ود
هذ˘˘˘ه تل˘˘˘كضشتو .ة˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
دأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ضضيأأ تأردا˘˘ضصلأ

نويلم97,01 ة˘م˘ي˘ق˘ب ما˘خ˘˘لأ

نويلم86.71 ل˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ر’ود

دأوملأو (ةئملاب79.83-) ر’ود
ـب ةيئأذغلأ ر˘ي˘غ ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘ضس’أ

ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘˘ل˘˘م97.5

08.02+) ر’ود نو˘ي˘ل˘م97.4
دقف ,تأدرأولل ةبضسنلاب .(ةئملاب
ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م سسم˘خ تع˘جأر˘˘ت
تا˘عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ع˘ب˘ضس ل˘˘ضصأأ
ا˘ه˘ن˘م˘ضضت˘ت ي˘ت˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ
لل˘˘˘خ دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضس’أ ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘ضش
تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب .ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
يتلأ ، يعانضصلأ داتعلأ ةروتاف

تاعومجم نم ةئاملاب23 لثمت

509.1 ،ةدروتضسملأ تاجوتنملأ

287.2 ل˘با˘ق˘م ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م

ةرتفلأ سسفن للخ ،ر’ود رايلم
ة˘ل˘ج˘ضسم ،ي˘ضضا˘م˘لأ ما˘ع˘˘لأ ن˘˘م

25.13 ع˘˘˘قأو˘˘˘ب ا˘˘˘ضضا˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘نأ
فيلاكت تضضفخنأ امك .ةئملاب
ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘ضصم˘˘˘لأ ف˘˘˘ضصن دأو˘˘˘م˘˘˘لأ

تغلب ثي˘ح ة˘ئا˘م˘لا˘ب15.13ـب

ل˘با˘ق˘م ،ر’ود را˘ي˘ل˘م742.1

تغلب و .ر’ود رايلم128.1
ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ دأو˘˘˘م˘˘˘لأ ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف

ر’ود رايلم392.1 ةدروتضسملأ

,ر’ود را˘ي˘ل˘م043.1 ل˘با˘ق˘م

05.3 ـب اضضافخنأ كلذب لجضستل
ا˘مأأ .كرا˘م˘ج˘لأ بضسح ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
ةيكلهتضس’أ دأو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

ترد˘˘ق د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ

لباقم ر’ود نويلم12.439ب

18.6˘- ر’ود را˘ي˘ل˘˘م200.1
دأو˘م تأدرأو تغ˘ل˘بو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب

نويلم07.53 يحلفلأ داتعلأ

نويلم69.28 ل˘با˘ق˘م ر’ود
يلأوحب ردقي سضافخناب ر’ود

تفرع ،لباقملأ يف .ةئاملاب75
دأريتضس’أ ةبعضش نم نيتعومجم
ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف لل˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ترأ
دأوملاب رمأ’أ قلعتي . ةنراقملأ
ا˘ه˘ترو˘تا˘ف تغ˘ل˘ب ي˘ت˘˘لأ ما˘˘خ˘˘لأ

لباقم ر’ود نو˘ي˘ل˘م43.473

يأأ ر’ود نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م61.423

و .ةئاملاب84.51 لثمت ةدايزب
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تأدرأو تع˘˘ف˘˘˘ترأ
م˘ي˘˘ح˘˘ضشت˘˘لأ تو˘˘يز و ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

ةئاملاب18.561ـب (دو˘˘قو˘˘˘لأ)

نويلم61.933 دنع ر˘ق˘ت˘ضست˘ل

نويلم06.721 ل˘با˘ق˘م ر’ود
.ر’ود

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA  82GCaôjπ 0202Gd©óO 2795 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

تاءارجإلا لامكتصسا دعب سسمأا هللا ىطعم نيدلا سسمصش راجحلا راديصس بكرمل ماعلا ريدملا سسيئرلا ماهم ءاهنإا سسمأا ةحيبصص مت
 .«ديدحلا قÓمع» سسأار ىلع جاحلب اصضر هفلخو لاتيميإا عمجم يف ةمزÓلا ةينوناقلا

رايلم0041 ـب ردقت9102 يف ديدحلا قÓمع رئاصسخو..هفلخي جاحلب اصضر

ىلع نم هللا ىطعم نيدلا صسمضش ماهم ءاهنإا
راجحلا راديضس بكرم صسأار

طورصشب مازتلإلا ةرورصض ىلع ددصشي ةحصصلا ريزو
:دكؤويو ءابولا نم ةياقولا

«انورؤك ىلع انيضضق اننأاب لؤقلا عيطتضسي دحأا ’»
نامحرلأدبع«تايفضشتضسملأ حلضصإأو ناكضسلأو ةحضصلأ ريزو دكأأ
سسوريف ىلع ءاضضقلأ مت هنأاب لوقلأ عيطتضسي دحأأ ’ هنأأ ،«ديزوب نب

سسوريفلأ أذه نم رذحلأ  ةرورضض ىلع أددضشم ،رئأزجلأ يف انوروك
قايضسلأ أذه يفو.يلاحلأ تقولأ يف يحضصلأ رجحلأ مأزتلإأو يجاتلأ
راضشب ة˘ي’و ى˘لأ ه˘تدا˘ق ة˘ي˘نأد˘ي˘م ةرا˘يز لل˘خ ه˘تأذ لوؤو˘ضسم˘لأ ا˘عد
يعولأ نم ديزم  ىلأ نينطأوملأ ،ةيئافضشتضس’أ تاضسضسؤوملأ ةنياعمو

مل يذلأ91ديفوك نم ةيحضصلأ ةياقولأ طورضشب ديقتلأو ةظقيلأو
هنأأ ديزوب نب فدرأأ ةلضص يذ قايضس يفو.دعب هتياهن نم دكأاتلأ متي

جئاتن روهظ لبق91 ديفوك ةياهن نم دكأاتلأ ليحتضسملأ نم
تاي’وو  راضشب ةي’و يف ت’احلأ نأأ فاضضأأو.يئابولأ قيقحتلأ
ةبراحمل نيدنجم نيلعافلأ لكو ءابطأ’أ نأأو ،أرأرقتضسأ فرعت ىرخأأ

اهتنبت يتلأ ةيجيتأرتضس’أ لضضفب  هنأأ أدكؤوم ،يملاعلأ ءابولأ أذه
ىلع لودلأ نم ريبك ددعل  ةيثراكلأ تاهويرانيضسلأ انبنجت رئأزجلأ

ةلجمل حيرضصت يف ريزولأ لاقو أذه.اينابضسإأ و اضسنرف ،اكيرمأأ رأرغ
ةبضسنلاب أرقتضسم اماع اهاجتأ فرعت رئأزجلأ نأأ ةيضسنرفلأ نأوبول
،ةريخ’أ مايأ’أ للخ تايفولأ ددع يف اضضافخنأو نيباضصملأ  ددعل

قيقحتلأ جئاتنو انوروك ىلع ءاضضقلأ مت هنأ’ ينعي’ كلذ نأأ ريغ
أذه نم رذحلأ يرورضضلأ نم أذل ،كلذ رهظت يتلأ يه قئاثولأ
رجحلأ نم  رئأز˘ج˘لأ جور˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ. ر˘ي˘ط˘خ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ حل˘ضصإأو نا˘كضسلأو ة˘ح˘ضصلأ ر˘يزو لا˘ق ،ي˘ح˘ضصلأ

نم جورخلأ ةيفيك ايلاح سسردت رئأزجلأ نأأ ديزوب نب نامحرلأدبع
نم ةلمتحملأ تاهويرانيضسلأ ةفاك ةضسأردب موقتو يحضصلأ لزعلأ

¢S°ÉQI.T.ةيملعلأ ةنجلأ فرط

انوروك سسوريف يصشفت نم ةياقولا قرط تددح

تاطاضشنلا ةلاوزمل ةمزÓلا طورضشلا هذه
ناضضمر يف اهل صصخرملا ةيراجتلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة’و˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘ضسم ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةأرزو تقر˘˘بأأ
ةبانع رأرغ ىلع نطولأ ىوتضسم ىلع ةميلعت ةيئ’ولأ اهتايريدملو
نايب اهنع تنلعأأ يتلأ ةيراجتلأ تاطاضشنلأ سضعب ةضسرامبب حمضست

ةبضسنلابو يضضاملأ تبضسلأ موي لوأ’أ ريزولأ حلاضصم نع رداضص
بأوبأ’ لمعلأ لحملأ بحاضص ىلع بجوتضسي هنإاف ةقأرحلأ طاضشنل
رثكأ’أ ىلع نينوبزب لفكتلأ  فتاهلاب ديعأوم جمأربب لمعلأو ةلفقم
نوبزلأو قلحلل ةبضسنلاب يقأولأ عانقلأ عضضو عم تقولأ سسفن يف
ةرجأ’أ تأرايضس امأ ايموي لحملأو لمعلأ تأودأ ميقعتو ريهطتو
لخأد يرابجإأ ميقعتلأ ملهو ايم وي ةرايضسلأ ميقعتو ريهطت ةيرضضحلأ
عانقلأو لقأ’أ ىلع ليفاج لولخمب دوقنلأ ميقعتو ريهطتو ةرايضسلأ
ىلع نينوبزب لفمتلأو نوبزل˘لو ق˘ئا˘ضسل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب يرا˘ب˘جإأ ي˘قأو˘لأ
تاحاضسم لك ميقعتو ريهطتو امهنيب دعابتلأ ىلع سصرحلأ عم رثكأ’أ
نم ةيرور˘ضضلأ ر˘ي˘غ ءا˘ي˘ضش’أ ل˘ك عز˘نو نو˘بز˘لأ ا˘ه˘ي˘م˘ل˘ي نأأ ن˘كم˘ي
ةبضسنلابو يقأوو ليوط نوكي نأأ دب ’ قئاضسلأ مأدنه نأأ امك ةرايضسلأ
ةيذحتلأ ريهطت لحملأ بحاضص ىلع بجوتضسيف ةيدحأ’أ عيب ةراجتل

لوخدلأ دنع ةيدضسجلأ ةرأرحلأ سسايق ةلأأ لامعتيإأو لحملأ لخدم دنع
نئابزلأ ددعو ةيقأولأ ةعنقأ’أ ءأدترأ ةرورضضب عئابلأو نوبزلأ مأزلإأو

بيرجتو  سصاخضشأأ3 ىدعتي ’أ ىلع ناكدلأ ةحاضسم بضسح ددحي
نيديلأ لضسغ  لامع˘ت˘ضسإ’أ ة˘يدا˘حأأ سسا˘ي˘كأا˘ب ز˘ج˘ن˘ي ة˘يذ˘حأ’أ سسا˘ي˘قو
رهضسلأو لمعلأ تاحاضسم ميقعت عم رمأ’أ ىضضتقإأ املك نيعئابلل

.نيعئابلأ نيلو نئابزلأ نيب دعابتلأ تافاضسم ىلع مراضصلأ

YÉO∫ GCe«ø 

:دكؤويو نوبزلل ديعاوم ديدحتل فتاوهلا لامعتصسل وعدي راونلوب

مهل حؤمضسملا نييفرحلاو راجتلا ىلع عنمي
«مهتÓحم يف يضسارك عضضؤب مهطاضشن ةضسراممب
رهاطلأ جاحلأ» نييفرحلأو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ا˘عد
مدع ىلأ مهطاضشن ةلوأزمب مهل حومضسملأ نييفرحلأو راجتلأ «رأونلوب
ىلأ نينوبز نم رثكأأ لاخدإأ مدعو ،مهتلحم يف يضسأرك  عضضو
ثدحتملأ تأذ حضضوأأو .انوروك سسوريف راضشتنإأ عنمل كلذو لحملأ
مأزتلإأ يرورضضلأ نم هنأأ ،ةينطولأ ةعأذ’أ ىلع افيضض هلوزن ىدل
ىلع بجوتي هنأأ أريضشم ،نوبزلاب كاكتح’أ مدعو يعامتج’أ دعابتلأ

كاكتحإ’أ ليلق˘ت م˘ه˘طا˘ضشن ة˘ضسرا˘م˘م˘ب م˘ه˘ل حو˘م˘ضسم˘لأ را˘ج˘ت˘لأ ل˘ك
هنأأ ةلضص يذ قايضس يف رأونلوب فاضضأأو .تلحملأ لخأد نئابزلاب
مهل حمضس يتلأ تلحملأ باحضصأأ  نم دعوم ذخأأ نوبزلأ ىلع نيعتي
كاكتحإ’أ بنجتل لحملأ ءيجملأ لبق فتاهلأ ربع مهطاضشن ةضسرامبب
ةملضسلأو ةحضصلأ دعأوقل لاثتمإ’أ و راجتلأ ةيعمج سسيئر اعد امك .

ةرم هنوجاتحي ام لك ءانتقإأ ىلإأ مهايأ ايعأد ،يحضصلأ رجحلأ مأزتلإأو
مهضسفنأأ ىلع ظافحلل ةرم لك يف جورخلل نورطظي’ ىتح ةدحأو

،رأونلوب لاقو أذه.91 ديفوكب ةباضصإ’أ رطخ نم مهتلئاع ىلعو
ةياقولأ طورضشب ديقتي ملو هطاضشن ةلوأزمب هل حمضس رجات لك نأاب
. يراجتلأ لجضسلأ نم  هبطضش متيضس ، ةملضسلأو ةيحضصلأ

S°ÉQI.T¢

تاقورحم اهبلغا ةئاملاب72 ةبصسنب تعجارت تارداصصلا

نيرهضش لÓخ يراجتلا نازيملا يف ر’ود رايلم32.1 ـب زجع

عافدلا ةئيه نم بلطب

لبقملا ناؤج نم حتافلا ىلإا ؤباط ميرك ةيضضق لجؤؤت ةعيلقلا ةمكحم
ةئيه رأرق ءاجو0202. نأوج1 خيرات ىلإأ «وباط ميرك» يضسايضسلأ طضشانلأ ةيضضق ةيضضق يف رظنلأ نينث’أ سسمأأ ةعيلقلأ ةمكحم تلجأأ
،مهتملأ عافد ةئيه نم بلطب ،يضضاملأ ربمتبضس رهضش ذنم «سشيجلأ تايونعم فاعضضإأ» ةمهتب عباتملأ وباط ميرك ةمكاحم ليجأاتب ةمكحملأ

دافتضسأ يتلأ ىلوأ’أ ةيضضقلاب قلعتت ةيلاحلأ ةيضضقلأ نإاف ةراضشإلل.يراجلأ ليرفأ6 ةضسلج دعب يلأوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرملل اهليجأات مت ثيح

،ريكذتلل.سشيجلأ تايونعم فاعضضإأ ةمهتب ،اهدعب ةعاضس42 هفيقوت متي نأأ لبق ، ةزابيت ءاضضق سسلجم ىدل جأرفإ’أ نم «وباط ميرك» اهيف

فلأأ05و ذفان ريغ رهضشأأ6 اهنم اضسبح ةنضسب وباط ميرك يضسايضسلأ طضشانلأ ،سسرام11 خيراتب ،ةمضصاعلاب دمحمأ يديضس ةمكحم تنأدأأ دقف
مرضصنملأ ربمتبضس رهضش تقؤوملأ سسبحلأ هعأديإأ مت دق  وباط ناكو.سضيرحتلأ ةحنج نم وباط ميرك ةئربت مت امك.ةيلام ةمأرغ يرئأزج رانيد
عقأوم ىلع تاهويديف رضشنو دأدعإأو نطولأ ةدحوو ةملضسب سساضسملأو ينطولأ عافدلاب رأرضض’أ دضصق فنعلأ لامعأأ ىلع سضيرحتلأ مهتب
±.S°∏«º.ةينطولأ ةدحولاب رأرضضإ’أ اهنأاضش نم يعامتج’أ لضصأوتلأ
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ت’احلا ددع ديازتو91 ديفوك يضشفتب حيرضص ريغ ء’دإا

 رذحلاو ةطيحلا ذاختا اهينكاصس وعدت ةنتاب ةي’و
ءابولل ةظوحلملا تاروطتلا لظ يف

ةياقولا ريبادتل ماتلا قيبطتلا اذكو ،رذحلاو ةطيحلا ذاختا ىلا نينطاوملا هلÓخ نم تعد ،ةنتاب ةي’و ناويد نع نايب سسما ردضص
تÓحملا يف تاعمجتلا بنجت بناج ىلا ،ىوضصقلا ةرورضضلل ’ا جورخلا مدعو تويبلا مازتلاو ،يحضصلا يلزنملا رجحلا مازتلاب ةقلعتملا

 .هكاوفلاو رضضخلا عيب تاءاضضفو ةيراجتلا

 ةلاح41 نيباضصملا ددع لضصو اميف

سسوريفب ناتديدج ناتباصصإا
فراطلاب انوروك

انوروك سسور˘ي˘ف˘ب نا˘تد˘يد˘ج نا˘ت˘با˘سصا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت

اذهب نيباسصملل يلا˘م˘ج’ا دد˘ع˘لا ح˘ب˘سصل فرا˘ط˘لا˘ب

ت’اح ةثÓث كانه نيح يف ةلاح41 ةي’ولاب ءابولا

.ةيبطلا ليلاحتلا جئاتن روهظ رظتني مهيف هبتسشم

دح’ا سسمأا لوأا فراطلاب ةيحسصلا حلاسصملا تلجسس

دعب91 ديفوك سسوريفب امهتباسصا ناتدكؤوم ناتلاح

سسفن نم ناتباسصا امه ةيباجا ليلاحتلا جئاتن روهظ

ةيدلب˘ب ة˘با˘سصم ةأار˘ما ا˘ه˘ي˘ف ف˘سشكتا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ءابو ةيعسضو نأا ىلا ةراسش’ا ردجتو .راتخم ةطيبسش

ءابولا اذه نع ىأانم يف تناك يتلا فراطلاب انوروك

فحزي مهادلا رطخلا اذه نأا ىدبي رمأ’ا ةيادب يف

ببسسب سسوريفلا اذهب تاباسص’ا نم ديزملا قيقحب

ناسضمر ةيسشع ا˘م˘ي˘سس ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘ناو كا˘كت˘ح’ا

نومحازتي نيأا ةيناسضمرلا ماي’ا هذه لÓخو ميركلا

مل ءابولا اذه نأاكو ءيسش لك ءانتقا ىلع نينطاوملا

نم يعولا بايغ لظ يف ربكأ’ا رطخلاوهو نكي

.ءابولا اذه راسشتنا نم ةياقولا ريبادتب ذخ’ا لÓخ

 هللا ىطعم – ن

سسوريفب اهنباو مأا ةباصصإا
ةملاقب انوروك

ن˘ع ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘سصم ن˘م ““ة˘˘عا˘˘سسر˘˘خا““ تم˘˘ل˘˘ع

ةحيبسص ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا ليجسست

ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصا ةد˘كؤو˘م ن˘ي˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘لا˘ح ،سسما مو˘ي

ةأارمإاب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك انوروك سسوريفب

90 رمعلا نم غلابلا اهنباو ،ةنسس34 رمعلا نم غلبت

ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا˘˘ف ،ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو ،تاو˘˘ن˘˘سس

لبق اعسضوو ،ةملاقب حارج نب ةيدلب نم ناردحني

ليلاحتلا تبثت نا لبق ،يحسصلا رجحلا يف نيموي

،ةيباجيا جئاتنلا تءاج نا دعب ىودعلاب امهتباسصا

امهدلاو قيرط نع نيباسصملل ىودعلا تلقتنا ثيح

لفطلاو مأ’ا ي˘ع˘جر˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ى˘ق˘ل˘ت˘ي يذ˘لا

نم .سسوريفلاب اقباسس هتباسصا ءارج جÓعلا ةملاقب

حتفب .ةينعملا ةيحسصلا ح˘لا˘سصم˘لا تر˘سشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج

سصاخسشأ’ا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت

...نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك نيذلا

نيدلازع.ل

فيطضس

ةدكؤوم ةباصصإا981 ليجصست
ةافو ةلاح32و انوروك سسوريفب
فيطسس ةي’ول ةحسصلا ةريدم سسمأا حابسص تدكأا

تا˘با˘سص’ا ت’ا˘ح دد˘ع نأا ى˘ل˘ع،““ر˘ي˘م˘ل˘ب ة˘ل˘ي˘˘لد““

ةلاح981 ى˘˘لإا ع˘˘ف˘˘ترإا د˘˘ق ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

تلجسس امك ،اهتباسصإا يف هبتسشي ةلاح77و،ةدكؤوم

ةي’ولا تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيبطلا حلاسصملا

ءافسشلل تلثامت ةلاح57و ةافو ةلاح32 ،ةتسسلا

لتحت لجسسملا ددعلا اذهبو ،ىفسشتسسملا ترداغو

تاباسص’ا ددع يف ىلوأ’ا بتارملا فيطسس ةي’و

نا˘كسسو˘عد˘ي ر˘مأ’او˘هو،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع

مازتلإÓلا ةرورسض ىلاو رذحلا يخوت ىلا فيطسس

نم ةياقولا ريبادت لك عابتا اذكو رجحلا تاءارجإاب

.ريطخلا سسوريفلا اذه

انوروك سسوريفب ةديدج ةافو ةلاح

ناملو نيع ىفضشتضسمب

ناملو نيع ىفسشتسسم حلاسصم سسمأا حابسص تلجسس

انوروك سسوريفب ةديدج ةافو ،فيطسس ةي’و بونج

تناك ،ةنسس97 رمعلا نم غلبت زوجعب رمأ’ا قلعتيو

تلجسس دقو اذه،اهتبياسصا ديكأات ذنم جÓعلل عسضخت

ذنم ةافو ةلاح32 ةلاحلا هذه لبق فيطسس ةي’و

 ءابولا راسشتنإا ةيادب

ر نميا
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درو ام بسسح اذه نايبلا ءاج ثيح

يذلا يئانثتسس’ا عسضولا ءارج هيف

يقاب رارغ ىلع ةنتاب ةي’و هب رمت

د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ءار˘ج ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و

ةظوحلملا تاروطتلا لظ يفو،91

ر˘ه˘سشلاو ن˘ماز˘ت يذ˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه˘˘ل

حيرسصلا ريغ ء’د’اوهو ،ليسضفلا

عا˘ف˘تراو تا˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت˘˘ب

م˘ت˘كت˘لا م˘غر ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ا˘هدد˘˘ع

تا˘نا˘ي˘˘ب راد˘˘سصا سضفرو ح˘˘سضاو˘˘لا

ءابو˘لا را˘سشت˘نا را˘سسم˘ل ة˘ي˘ح˘ي˘سضو˘ت

هراسشتنا نكاماب نينطاوملا مÓع’

ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ذ˘خ’ا م˘ث ن˘˘مو

بنجتل ءابولا رؤوب نم رثكا رذحلاو
تع˘سس يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف˘ف ،هرا˘سشت˘نا
يف نطولا ربع ىرخا تاي’و هيف
˘مÓ˘˘عاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب راد˘˘سصا
ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا رو˘ط˘ت˘˘ب ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تفك دق ةنتاب ةي’و ناف ،ليسصفتلاب

اديعب ةحيحسصلا ماقر’ا ءاطعا نع
ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
عقاوم ىلع ةلواد˘ت˘م˘لا تا˘عا˘سش’او
تعدو اذ˘ه ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

ىلا نايبلا تاذ لÓخ نم ةنتاب ةي’و
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل را˘ج˘ت˘لا مار˘ت˘حا ةرور˘سض
ة˘فا˘سسم˘لا اذ˘كو ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘سش
ريباوطلا عنمو نئابزلا نيب ةيحسصلا

ثيح ،تÓحم˘لا ما˘ما تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ري˘ظ˘ن ة˘مرا˘سص تا˘بو˘ق˘ع ق˘ب˘ط˘ت˘سس

د˘ح ى˘لا ل˘سصت تاءار˘ج’ا ة˘ف˘لا˘خ˘م
تمز˘لا ا˘م˘ك ،ع˘˘ي˘˘م˘˘سشت˘˘لاو ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا
تانولاسص باحسصا ةينعملا تاهجلا

ديعاوملا جمانر˘ب˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘قÓ˘ح˘لا
نينوبز لابقتسساو فتاهلا قيرط نع
.لحملا يف طقف
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ةعاسس رخآ’ ةعلطم رداسصم تدكأا

ىوتسسم ىل˘ع91 دي˘فو˘ك ءا˘بو نا

ـلا براق ذا ،راسشتنا يف ةنتاب ةي’و

نع كي˘ها˘ن اذ˘ه ،ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح08

يف اهتباسصا يف كوكسشملا ت’احلا

،اهب ةسصاخلا ليلاحتلا جئاتن راظتنا

ةي’و هيف متكتت يذلا تقولا يف اذه

ةي’ولل ةحسصلا ةيريدم اذكو ةنتاب

ر˘فوا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘ب ما˘ع˘لا يأار˘لا دا˘ف˘يا

ةعاسش’ا نع اديعب ةيقيقح ماقراو

ةلقانتملا ةطول˘غ˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو

،يعامتج’ا لسصاوتلا طئاسسو ربع

ةهج نم نانئمط’ا ىلع ثعبت يتلا
ربكا فواخم عرزو طابح’ا ىلعو
هنا نونطاوم ىأارو ،ىرخا ةهج نم
رادسصا ةيسصولا تاهجلا ىلع امازل
ءابولا راسشتن’ ةي˘ح˘ي˘سضو˘ت تا˘نا˘ي˘ب
اسصوسصخ ،هراسشتناو هزكرمت رؤوبو
سصيخرتلاب لو’ا ريزولا رارق ماما
ةلوازمب ةيراجتلا تÓحملا سضعبل
ايقيقح ار˘ط˘خ ل˘كسشي ا˘م ،م˘ه˘طا˘سشن

مل مهبلغا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
،ةيئاقو˘لا ة˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ي
عيب تÓحم ىلع عفادتلا يف اومهو
نم اهر˘ي˘غو ،ة˘ي˘ب’ز˘لاو تا˘يو˘ل˘ح˘لا
ة˘سصسصخ˘م˘لا ا˘سصو˘سصخ تÓ˘ح˘م˘لا
ةيمها ءÓيا نود ةيئاذغلا داوملا عيبل

ددع مغرو ،عسضولا ةروطخ مجحل

ثعابلا ءافسشلل ةلثام˘ت˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا

ديزملا بلطتي رم’ا نا ريغ لمÓل

رجح˘لا ر˘ي˘سسكت ل˘با˘ق˘م ي˘عو˘لا ن˘م

د˘˘ق ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و نا˘˘كو ي˘˘ح˘˘سصلا

ن˘˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘كسشب تل˘˘˘سصخ˘˘˘ت

تقولا يفف ،اذه بعرملا سسوريفلا

ىدل62 دنع مقرلا هيف رقتسسا يذلا

ءا˘بو د˘سصر ة˘ن˘ج˘لو ة˘ح˘˘سصلا ةرازو

،موي لك ةيسشع هنع نلعملا انوروك

ق˘طا˘ن˘مو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا م˘قر˘لا نا ر˘ي˘غ

،اذ˘ه م˘قر˘لا زوا˘ج˘ت˘ت ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا

تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘سسا ا˘˘مو˘˘هو

ذاخت’ ،هنع حاسصف’ا ةنتابب ةيلحملا

نمو ذا ،ةمزÓلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ءابو˘لا د˘جاو˘ت ة˘طرا˘خ سضر˘ع لÓ˘خ

ذا˘خ˘تا ن˘م كلذ ن˘كم˘ي˘سس ة˘ي’و˘لا˘˘ب

كا˘كت˘ح’ا مد˘عو ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ايدافت قطانملا كلت يف سصاخسش’اب

دياز˘ت ي˘فو˘ه يذ˘لا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘ن’

،هراسشتنا نكاما ةفرعم نود رمتسسم

قباسس تقو يف ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا اد˘ع

،ةكيرب ،ةنتا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو

تسصلخت يتلا دباعلا ةينث ،ةناورم

اذكو ،سسوريفلا نم يئاهن لكسشب

نيباسصملا لازي ’ يتلا سسيرا ةنيدم

ىفسشتسسمب جÓعلل نو˘ع˘سضخ˘ي ا˘ه˘ب

.ةنيدملا
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سسمأا لجيجب ةيحسصلا رئاودلا تنلعأا

ةيدلبب ديدج يئابو قيقحت حتف نع

ي˘ف ةأار˘ما ةا˘فو د˘ع˘ب كلذو ة˘ف˘˘ق˘˘سشلا

هذهب رمعلا نم ثلاثلا دقعلا فسصتنم

سسوريفل اهلمح دكأات يتلاو ةيدلبلا

رداسصم بسسحبو.دجتسسم˘لا ا˘نورو˘ك

يئابو قيقحت حتف ررقت هناف ةيحسص

اديدحتو ةفقسشلا ةيدلب ىوتسسم ىلع

لجأا نم ة˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ةأار˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ب

ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ل˘ق˘ن مد˘ع ن˘م د˘كأا˘ت˘˘لا

نيذلا سصاخسشأÓل انوروك سسوريفل

اهسضرم ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ه˘ع˘م او˘ل˘ما˘ع˘ت

هذ˘ه نأا˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تد˘˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

لبق سسوريفلاب ةباسصم تناك ةريخأ’ا

˘مأا ي˘هو ة˘ي˘ح˘سضلا تنا˘كو.ا˘˘ه˘˘تا˘˘فو

ا˘ه˘جوز ة˘ق˘فر م˘ي˘ق˘ت لا˘ف˘طأا ة˘ثÓ˘ث˘˘ل

ارخؤوم تداع اهنأا ريغ ةليم ةي’وب

ة˘ف˘ق˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ه˘يد˘لاو تي˘ب ى˘لا

امدعب امهعم ةماقإ’ا لجأا نم لجيجب

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ح˘سصلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح تءا˘˘سس

نأا لبق ناطرسسلا سضرم نم اهتاناعم

فسشكتو كانه ةريخأ’ا اهسسافنأا ظفلت

اهتباسصا اهل تعسضخ يتلا ليلاحتلا

اذ˘˘ه نأا م˘˘غر ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

رسشابم˘لا بب˘سسلا ن˘كي م˘ل سسور˘ي˘ف˘لا

.اهتافو يف
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ةباسصا ة˘لا˘ح ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تل˘ج˘سس

دجتسسملا انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج

تا˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع ع˘˘فر يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

سسمأا لاوز دود˘˘ح ى˘˘˘لا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تقو˘لا ي˘ف ة˘لا˘ح34 ى˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا

ليلاحت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ي˘ف تر˘ه˘ظ يذ˘لا

سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

سسوريفلاب مه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ةي’ولا تايفسشتسسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

دق لجيج ةي’و تناك اذاو .ثÓثلا

ر˘ي˘غو ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘عا˘ف˘˘ترا تل˘˘ج˘˘سس

تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

ةثÓثلا مايأ’ا لÓخ لتاقلا سسوريفلاب

نع لقي’ام تسصحأا ثيح ةريخأ’ا
ىلع ةديدج ةدكؤوم تاباسصا عسست
كلذو ثÓثلا اهتايفسشتسسم ىوتسسم

ةعاسس27لا د˘ع˘ت˘ت م˘ل ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
اعافترا لباق˘م˘لا ي˘ف تل˘ج˘سس ا˘ه˘نا˘ف
نم نيفاع˘ت˘م˘لا داد˘عأا ي˘ف ا˘ظو˘ح˘ل˘م
ر˘˘ئاود˘˘لا تسصحأا ثي˘˘ح سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

41 نع لقي’ام ةي’ولاب ةيحسصلا
دع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ا˘ي˘فا˘ع˘ت˘م
ن˘م ل˘كل ن˘ي˘˘با˘˘سصم ع˘˘برأا ةردا˘˘غ˘˘م
لÓخ ةيليملاو ريهاطلا ييفسشتسسم

ىلا مهتدوعو ةيسضاملا ةعاسس42لا
ي˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م ل˘كب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
رمأ’اوهو ريهاطلاو ةيليملا ،يبيبح
ةي’ولاب ةحسصلا ريدم هعجرأا يذلا

هنم دافتسسا يذلا جÓعلا ةيلعاف ىلا
““ لو˘˘كو˘˘˘تر˘˘˘ب اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ء’ؤو˘˘˘ه
رئازجلا هتدمتعا يذلا ““نيكورولك
نيباسصم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ع˘ي˘با˘سسأا ذ˘ن˘م
جئاتن ىطعأا يذلاو انروك سسوريفب
.ىسضرملا نم ريثكلا ىدل ةرهاب
سسوريف فلمب لسصتم قايسس يفو
لÓخ ترهظ لجيج ةي’وب انوروك

ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس84لا
نم ريبك ددع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
مهتباسصا يف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

م˘ت ن˘يذ˘لاو““91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ““ ءا˘˘بو˘˘ب
ي˘ح˘سصلا لز˘ع˘لا ما˘سسقأا˘ب م˘ه˘ع˘˘سضو
،لجيج تايفسشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةلاح ءانثتسسابو ،ريها˘ط˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

ناف ةيباجيا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج ةد˘حاو

ةرد˘ق˘م˘لاو ت’ا˘ح˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ب ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

كلذ يف امب ةيبلسس تءاج ةينامثب

نم دارفأا ةثÓثب ةسصاخلا ليلاحتلا

ى˘ل˘ع فر˘سشأا يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

يتلا ل˘ما˘ح˘لا ةأار˘م˘لا ة˘لا˘ح ة˘ع˘با˘ت˘م

يتلاو ةراط˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت

ىلا اهلقن دعب سسوريفلل اهلمح نيبت

دعسسأا يذلا رمأ’ا لجيج ىفسشتسسم

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا

ي˘ف ا˘ه˘ل˘مأا تد˘بأا ي˘ت˘لا سشي˘نرو˘˘كلا

ىل˘ع تاو˘ط˘خ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا زار˘حا

ءا˘بو˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط

لكسشب هنم ةي’ولا ريهطتو ريطخلا

.يلك

انوروك سسوريفب اهتباضصا دكأات لافطأا ةثÓثل مأا ةافو دعب

 لجيجب ةفقصشلا ةيدلبب يئابو قيقحت حتف

...اهيلع ظفحتلا مت يتلا ت’احلا نم ريثكلا جئاتن روهظ عم ةازاوم

 لجيجب انوروك سسوريف نم نيفاعتملا دادعأا يف ظوحلم عافترا

ءابولا راضشتنا رؤوبل ةيحيضضوت تانايبب بلاط ماعلا يأارلا

ماقرأ’ا نع متكتت تاطلصسلاو ةنتابب ديازت يف انوروك سسوريفب ةباصصإ’ا ت’اح
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تذخأإ ةميرجلإ عئاقو
لوإدتلإ نم إر˘ي˘ب˘ك إز˘ي˘ح
ل˘صصإو˘ت˘لإ ع˘قإو˘م ى˘ل˘˘ع
ة˘فر˘ع˘م˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’إ

اقلطنإ ةميرجلإ فورظ
بب˘˘صسو ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لإ ن˘˘˘م
ل˘ت˘ق˘لإ ة˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كترإ

ثإد˘˘˘˘˘˘حأإ دإور ط˘˘˘˘˘˘˘برو
يف هتجوز جزب ةميرجلإ
اهرابتعإاب ماهتإ’إ صصفق
اهنوك يصسيئرلإ هبتصشملإ
ل˘˘˘ع˘˘˘ف ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘حأإ
ءانب كلذ ءاجو ،ةميرجلإ

حلاصصم نم ريرقت ىلع
يذلإ ةي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ
د˘جو ة˘ي˘˘ح˘˘صضلإ نأإ دا˘˘فأإ

قإورب إدودمم وإ ىقلم

021 يحب هلزنم لخإد

ع˘صضو ي˘˘ف و˘˘هو ن˘˘كصس
يو˘مد ف˘يز˘˘ن ر˘˘ثإ جر˘˘ح
ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي دا˘˘˘ح

،ةدا˘˘ح ة˘˘لآا˘˘ب ءإد˘˘ت˘˘عل˘˘˘ل
تإذ ن˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘يو
تل˘ق˘ن ا˘ه˘˘نأإ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لإ
ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف با˘صصم˘˘لإ

ر˘˘˘ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م هذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن’
ا˘م نا˘˘عر˘˘صسف ة˘˘با˘˘صصإ’إ
هصسا˘ف˘نأإ ة˘ي˘ح˘صضلإ ظ˘ف˘ل
يف ةقيمع حإرجب إرثأاتم
ريرصسب يردصصلإ هصصفق
،ةيبط˘لإ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسإ’إ

ةطرصشلإ حلاصصم نأإ امك
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لإ بصسح˘˘ب
ةنياعمب تماق ةرفو˘ت˘م˘لإ

تذخأإو ةمبرجلإ حرصسم
ةرفوت˘م˘لإ تا˘ن˘ي˘ع˘لإ ل˘ك
يئانج قي˘ق˘ح˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ه˘ت˘جوز تف˘قوأإ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ز˘كر˘˘م ى˘˘لإإ ا˘˘ه˘˘ت˘˘لو˘˘حو
ةهجلإ هذه ىقبتو نمأ’إ
ةليفك قيقحتلاب ةلكوملإ
طبصضلاب عقو ام فصشكب
طيمت نأإ اهن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع ما˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘لإ

فور˘˘˘˘ظو تا˘˘˘˘صسبل˘˘˘˘˘م

ع˘˘˘فإودو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ

ن˘ع ر˘كذ˘يو.اهباكترإ

بحاصص لوتقملإ باصشلإ

ر˘م˘ع˘لإ ن˘م ة˘˘ن˘˘صس13

ا˘ب˘ير˘ق˘تو جإوز˘لإ ثيد˘˘ح

ن˘ي˘ت˘ن˘صس ن˘˘م ل˘˘قأإ ذ˘˘ن˘˘م

ىقلي نأإ رإدقأ’إ تءاصش

ةردا˘غ تا˘ن˘ع˘ط˘ب ه˘ف˘ت˘ح

نم ا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘عا˘صس ل˘ب˘ق

يذلإ أابنلإ وهو راطفإ’إ

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘صض را˘˘ثأإ

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’إ طا˘˘صسوأ’إ

ةدع تاماهف˘ت˘صسإ ا˘كرا˘ت

لهو ؟لتاقلإ نم اهزربأإ

يه هت˘جوز نأإ د˘كأا˘ت˘ي˘صس

نم ةلئصسأإ اهلك ؟يناجلإ

ا˘ه˘ن˘ع بي˘ج˘ت ن˘كم˘˘م˘˘لإ

برقأإ يف نمأ’إ حلاصصم

لك ىفوتصست امثير تقو

اهب لومعملإ تإءإرجإ’إ

.قيقحتلإ يف

 ناشضمر مايأأ لوأأ يف يرششبلأ كÓهتشسإÓل ةهجوم

راطنق2 نم ديزأا زجح
ةلششنخب ةنفعتم جاجدلا اياؤح نم

فيقوت نم ، صسمأإ لوأإ ، ةلصشنخب صسياق ةرئإد نمإ حلاصصم تنكمت

نم غلك002 نم ديزأاب نيتلمحم ، ايك عون نم ديربتلل نيتنحاصش

ةحلاصص ريغلإ«stabA sel» ( صصنإوق و دبك ) جاجدلإ ايإوح
نمأاب لاصصتإ’إ ةيلخ بصسحو ةيصضقلإ تايثيح .يرصشبلإ كلهتصسلل
ةرئإد نمأاب ةطرصشلإ تإوقل ةينإديم ةجرخ رثإإ دوعت ةلصشنخ ةي’و
عون نم ديربتلل نيتنحاصش فيقوت مت نيأإ ، صصاصصتخ’إ عاطقب صسياق
ىلوأ’إ ةنحاصشلإ ةنياعم دعب ،ةنيدملل يقرصشلإ لخدملاب كلذ و  *ايك*
جاجدلإ ايإوح نم ةيمكب ةلمحم اهنأإ نيبت ةطرصشلإ رصصانع لبق نم

امك ةهيرك ةحئإر اهب غلك65.28 ـب اهنزو ردقي «صصنإوق و دبك»
ةنياعملل ةيناثلإ ةنحاصشلإ عاصضخإاب و .نفعتلإ تاملع اهيلع رهظت
«صصنإوق و دبك» جاجدلإ ايإوح نم ةيمكب كلذك ةلمحم اهنأاب نيبت

روفلإ ىلع متيل ، كلذك ةهيرك ةحئإر اهب غلك7.741 ـب اهنزو ردقي

ىلع ةنصس83 و23 رمعلإ نم ناغلابلإ امهيقئاصس و نيتنحاصشلإ ليوحت
لجأإ نم ةرئإدلإ نمأإ رقم ىلإإ اهزجح مت يتلإ ةيمكلإ و يلإوتلإ
مت حوتفملإ قيقحت˘لإ ي˘ف إرإر˘م˘ت˘صسإ .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تإءإر˘جإإ لا˘م˘كت˘صسإ
،صسياق ةيدلبب ةحصصلإ ظفح بتكمل ةعباتلإ ةيرطيبلإ ةبيبطلإ ريخصست

62.032ـب ’امجإإ ةردقملإ و اهزجح مت يتلإ ةيمكلل اهتنياعم دعب

ةطرصشلإ حلاصصمل تدكأإ «صصنإوقلإ و دبكلإ» جاجدلإ ايإوح نم غلك
عم يعرصش ريغلإ حبذلإ ببصسب يرصشبلإ كلهتصسإلل ةحلاصص ريغ اهنأاب

ىدل ةيروهمجلإ لي˘كو را˘ط˘خإإ م˘ت˘ي˘ل ظ˘ف˘ح˘لإ طور˘صش مإر˘ت˘حإ مد˘ع
ةفاظنلإ طورصش مإرتحإ مدع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘صضق˘لا˘ب صسيا˘ق ة˘م˘كح˘م
جتنملل ةبصسانملإ ةرإرحلإ ةجرد ريفوت مدع و ، ةيحصصلإ ةفاظنلإو
ةح˘لا˘صص ر˘ي˘غ˘لإ ةدا˘م˘لإ فل˘تإإ و ز˘ج˘ح˘ب هرود˘ب ر˘مأإ  يذ˘لإ ،ي˘ئإذ˘غ˘لإ
.ةباينلإ ىلإإ فلملإ لاصسرإإ عم يرصشبلإ كلهتصسلل
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راجحوب ةنيدمب كÓهتشسإÓل ةهجوم تناك /فراطلأ

 دشسافلا كمشسلا ةدام نم غلك041 زجح
ةربتعم ةيمك زجح نم فراطلاب راجحوب ةرئإد نمأإ حلاصصم تنكمت
اهنزو ردق  يرصشبلإ كلهتصسلل ةحلاصص ريغ كمصسلإ ةدام نم

رصصانعل ةينإديم ةبقإرم ةيلمع رثإإ ىلع كلذو غلك041 ـب يلامجإ’إ
نم راجحوب ةنيدم عرإوصشو ءايحأإ فلتخم ىوتصسم ىلع ةطرصشلإ

ةبقإرم ةيلمع دعبو  كمصسلإ ةدام عيب ددصصب وهو لقنتم رجات  طبصض
بثت ةيرطيب ةداهصش ىلع زوحي ’ هنإ نيبت رجاتلإ قئاثوو ةعاصضبلل

حلاصصم عم قيصسنتلابو  كلهتصسلل عيبلل ةصضورعملإ ةداملإ ةيحلصص
حلاصص ريغ اهنإ لعف نيبت ةعلصسلإ ةنياعمب تماق يتلإ ةيرطيبلإ
كلهتصسملإ ةحصصل ررصضلاب ببصستي دق ام وهو يرصشبلإ كلهتصسلل
فلم زجنإ ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ عيمج لامكتصسإ دعبو اهزجح متيل
ىلإ لصسرأإ ةيحلفلإ حلاصصم عم قيصسنتلاب ينعملإ دصض يئاصضق
ىلع هتمكاحمل راجحوب ةمكحم ىدل ةصصتخملإ ةيئاصضقلإ تاهجلإ
.ةعلصسلإ هذه فلتإإ ةرصشابم اهدعب متيل هل بوصسنملإ لاعف’إ
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ليتق فلخي تارايشس3 نيب مادطشصا
ةنيطنشسقب نيحيرجو

زكرملإ و ناميلصس يواصسيصس ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت
دودح يف صسمأ’إ موي ةنيطنصسق ةيدلب نامحرلإ دبع فنصصم مدقتملإ
نب يح لخدم دنع ةينملإ ردحنمب ،احابصص فصصنلإ و ةنماثلإ ةعاصسلإ

30 نيب مإدطصصإ يف لثمتي ثداح لجأ’، ةنيطنصسق ةيدلب يقرصش

أإ » ىلوأ’إ ركذ صسنج نم اياحصض ةثلث فلخ ثداحلإ، تإرايصس ةثلث

فرط نم دكأاتلإ دعب ناكملإ نيعب يفوتم ةنصس62 رمعلإ نم غلبي »ز
ثث˘ج˘لإ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإإ ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘˘لإ بي˘˘ب˘˘ط

ةنصس45 »ز ب» ةيناثلإ ةيحصضلإ ،ةنيطنصسق يعماجلإ ىفصشتصسملاب

تمدق ةمدصص ةلاح يف ةنصس45» ب ن » ةثلاثلإو تاباصصإ’إ ةددعتم
ىلإإ ةيندملإ ةيامحلإ فرط نم لقن و ناكملإ نيعب تافاعصسإ’إ امهل
LªÉ∫ HƒYµÉR                   .ةنيطنصسق صسيداب نبإ يعماجلإ ىفصشتصسملإ

ةرايشس تÓجع تحت لفط لتقم
ةنتابب برغملا ليبق

غلبي لفط راطف’إ نإذإ نم ةعاصس فصصن ليبق لو’إ صسمإ ءاصسم يقل

نإ دعب ،ةنتاب ةنيدم طصسو ةليوج5 يحب هفتح ،ةنصس61 رمعلإ نم
هلقن مت ثيح ،ةريطخ دج حورجب هتباصصإ يف تببصست ،ةرايصس هتصسهد
ةلاح يف ةنتاب ةي’ول ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم فرط نم اهرثإ ىلع
كانه ةريخ’إ هصسافنإ ظفل نيأإ ،يعماجلإ ةنتاب ىفصشتصسم ىلإ ،ةجرح
اهل صضرع˘ت ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘ط˘خ˘لإ تا˘با˘صص’إ بب˘صسب إر˘ي˘ث˘ك د˘م˘صصي م˘لو
يف اقيقحت نم’إ حلاصصم هيف تحتف يذلإ تقولإ يصسف إذه ،ةيحصضلإ

T°ƒT°É¿.ì   .هبابصسإ دنع فوقولل ثداحلإ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2795ددعلا0202 ليرفأا82 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نم ثلاثلأ دقعلأ لبتقم يف باشش اهتيحشض حأر ءأركن لتق ةميرج عقو ىلع ،صسمأأ لوأأ ءاشسم راطفإلأ ليبق ةشسبت ةنيدم تزتهإأ
.حلاشص ايلاع تلاجعتشسإلأ مشسق هلوخد دنع ريشصق تقوب هتايحب تدوأأ ةلتاق رجنخ تانعطل هشضرعت رثإأ رمعلأ

 يشسيئرلأ اهيف هبتششملأ اهنوك هتجوز لاقتعإأ مت

  ققحي نمألاو ةشسبتب هراد رقعب باشش لتقم
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تإرد˘˘خ˘˘م˘˘لإ م˘˘ئإر˘˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘طإإ ي˘˘˘ف
يرصضحلإ طصسولإ يف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإو
ة˘طر˘صشلإ تإو˘ق تن˘˘كم˘˘ت ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
ةعباتلإ (تإردخملإ ةحفاكم ةقرف) ةيئاصضقلإ

ىلع نيصصخصش فيقوت نم ةملاق ةي’و نمأ’
ينم’إ زجا˘ح˘لإ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
حوإرتت امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لإ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ق˘ير˘ط

نامي˘ق˘ي ة˘ن˘صس82و32 ن˘ي˘ب ا˘م˘هرا˘˘م˘˘عإ

ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ د˘ع˘ب .ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب

مت  ةرايصسلإو امهيف هبتصشملإ نأاصشب ةمزللإ

ن˘˘˘م تإرورا˘˘˘˘ق (30) ثل˘ث ى˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لإ

مابيرامورب ليموزكيل عون ةيلقعلإ تإرثؤوملإ

لخإد ماكحاب ةأابخم صسولهم صصرق09 اهب

ىلع امهدحإ ةزوحب روثعلإ مت امك ، ةرايصسلإ

ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ي˘با˘كوإ عو˘ن ن˘م ن˘ي˘˘كصس

امهيف هبتصشملإ ليوحت مت .راجت’إ تإدئاع

،هيلع روثعلإ مت ام زجح دعب ،ةحلصصملإ ىلإ

امهدصض نوك نيإ ، ةيصضقلإ يف قيقحت حتفو

تإر˘ثؤو˘م˘لإ ةزا˘ي˘ح  ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘ف˘ل˘˘م

عيبلل اهصضرعو (ةصسولهم صصإرقإ ) ةيلقعلإ

ن˘م حل˘صس ل˘م˘حو ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب

˘مد˘ق .ي˘عر˘صش رر˘ب˘م نود صسدا˘صسلإ ف˘˘ن˘˘صصلإ

ةيروهمجلإ ليكو ديصسلإ مامأإ امهيف هبتصشملإ

ىلإإ ةيصضقلإ لاحأإ يذلإ ةملاق ةمكحم ىدل

امهقح يف ردصصأإ نيأإ ،يروفلإ لوثملإ يصضاق

.عإديإ رمأإ

ةملاق

 ةيلقعلا تارثؤؤملا نم ةيمك زجح و نيشصخشش فيقؤت
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ة˘ي’و ن˘˘مأإ ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق
نم ثلاثلإ عوبصسأ’إ للخ ةلصشنخ
يئزجلإ رجحلإ تإءإر˘جإإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت

خيرات نم ةدتمملإ ةرتفلإ للخ

ليرفأإ91 ـل قفإوملإ دحأ’إ موي

ةيإدب0202 ليرفأإ52 ةياغ ىلإإ

(00:91) ة˘ع˘با˘صسلإ ة˘عا˘˘صسلإ ن˘˘م
ةعباصسلإ ةعاصسلإ ةياغ ىلإإ ءاصسم

صضر˘˘ف ن˘˘م ا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘صص (00:70)
لل˘خ ن˘م ،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لإ ر˘˘ي˘˘بإد˘˘ت˘˘لإ

تافلاخمل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لإ ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ر˘ج˘ح˘لإ لا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لإ

433 ة˘ب˘قإر˘م م˘˘ت ن˘˘يأإ ي˘˘ح˘˘صصلإ

اصصخصش123 مهنيب نم ، اصصخصش
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإ م˘˘ت

تا˘ه˘ج˘لإ ى˘لإإ ا˘ه˘لا˘صسرإإو م˘ه˘ق˘ح
ببصسب كلذو اهيف ثبلل ةيئاصضقلإ
نود م˘ه˘لزا˘ن˘م جرا˘خ م˘هد˘˘جإو˘˘ت
م˘ه˘تزا˘ي˘ح نودو ي˘نو˘نا˘ق رر˘˘ب˘˘م
مت امك ، لقنتلل ةيئانثتصسإ صصخرل

35 اهنيب نم ، ةبكرم65 ةبقإرم

ر˘صشا˘ح˘م˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ة˘ب˘كر˘م
تاعاطقلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لإ
اقبط كلذو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ير˘صضح˘لإ
ىلإإ مت امك ، هب لومعملإ نوناقلل

تاجإرد70 ةبقإرم كلذ بناج
ةر˘صشا˘ب˘م ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت ، ة˘˘يرا˘˘ن
ةر˘صشت˘ن˘م˘لإ تا˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘صشا˘ح˘م˘ل

للخ نمو .تاعاطقلإ فلتخمب
مت يتلإ ةليصصحلإ نيب ةنراقملإ
نمإ حلاصصم لبق ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست
دد˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و
مهتبقإرم تمت نيذلإ صصاخصشأ’إ

ن˘ي˘بو ي˘نا˘˘ث˘˘لإ عو˘˘ب˘˘صسأ’إ لل˘˘خ
اعافترإ ظحو˘ل ثلا˘ث˘لإ عو˘ب˘صسأ’إ
ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لإ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
لل˘خ ن˘ي˘ب˘قإر˘م˘لإ صصا˘˘خ˘˘صشأل˘˘ل
ر˘ج˘ح˘˘لإ ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لإ عو˘˘ب˘˘صسأ’إ

صصخصش681 ةدايزب يأإ يحصصلإ
.ي˘نا˘ث˘˘لإ عو˘˘ب˘˘صسأ’إ ن˘˘ع بقإر˘˘م
يف كلذك عافترإ ىلإإ ةفاصضإ’اب

مت نيذلإ صصاخصشأ’إ ددع ةليصصح
مهقح يف ةيئإزج تإءإرجإإ ذاختإ

ةدايزب يأإ ثلاثلإ عوبصسأ’إ للخ

ن˘˘ع صصخ˘˘صش371 ـب رد˘˘ق˘˘ت
ع˘˘م .كلذ˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ عو˘˘ب˘˘˘صسأ’إ
ي˘ف ف˘ي˘˘ف˘˘ط عا˘˘ف˘˘ترإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ىلإإ اهليوحت مت يتلإ تابكرملإ

عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لإ ر˘˘صشا˘˘ح˘˘م
عو˘˘ب˘˘صسأ’إ لل˘˘خ صصا˘˘صصت˘˘˘خ’إ

91ـب رد˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘يز˘˘ب يأإ ثلا˘˘ث˘˘˘لإ

اميف .يناثلإ عوبصسأ’إ نع ةبكرم
تفرع ةيرانلإ تاجإردلإ صصخي
للخ افيفط اعافترإ ىرخأ’إ يه
ر˘ج˘ح˘˘لإ ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لإ عو˘˘ب˘˘صسأ’إ
ردقت ةدايزب يأإ يئزجلإ يحصصلإ

عوبصسأ’إ نع ةيران تاجإرد30ـب
.يناثلإ

ةلششنخب  رششحلأ يف ةبكرم35 عشضو ليجشست عم ءاشضقلأ ىلع مهتافلم ةلاحإأ تمت

  ثلاثلا عؤبشسألا يف رجحلا تاءارجإا اؤقرخ اشصخشش123
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حلا˘صصم تإدو˘ه˘ج˘م را˘طإإ ي˘ف
ةبراحم يف ةنيطنصسق ةي’و نمأإ
ا˘ه˘لا˘كصشأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لإ

تإرد˘خ˘م˘لإ ج˘˘يور˘˘ت ا˘˘صصو˘˘صصخ
تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘˘م˘˘لإو
ن˘مأل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلإ
عم قيصسنتلا˘ب ع˘با˘صسلإ ير˘صضح˘لإ
كيكفت نم لخدتلإو ثحبلإ ةقرف

30 نم ةنوكتم ةيمإرجإإ ةكبصش

تإذ ةيودأ’إ يف رجاتت صصاخصشأإ

.ا˘ي˘ل˘ق˘˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لإ صصئا˘˘صصخ˘˘لإ
عصضو ىلإإ دوعت ةيصضقلإ تايثيح
ةنيدم لخإدم دحأاب ةبقإرم ةطقن
ثحبلإ ةقرف لبق نم ةنيطنصسق
اهرثإإ ىلع مت «يرايبلإ» لخدتلإو
صسكلوف » عون نم ةبكرم فيقوت
ىلع عبإرلإ ليجلإ » فلوغ نغاف
امهعاصضخإابو ني˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م
ة˘يد˘صسج˘لإ ة˘صسمل˘م˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
ىلع روثعلإ مت ةبكرملإ صشيتفتو

ءإود ن˘˘˘˘م ت’و˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘ك40

حل˘صسو غ˘ل˘م051 نيلابا˘غ˘ير˘ب

موجن30 يباكوإ عون نم صضيبإ

ةقفر امهيف هبتصشملإ ليوحت متيل

يرصضحلإ نمأ’إ رقم ىلإإ ةبكرملإ

.ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ة˘ل˘صصإو˘˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘صسلإ

ا˘˘ه˘˘تر˘˘صشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإ

نمأ’إ تإذل ةيئاصضقلإ ةيطبصضلإ

ط˘˘ي˘˘صشم˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘بو ير˘˘صضح˘˘لإ

هتكل˘صس يذ˘لإ را˘صسم˘لإ صشي˘ت˘ف˘تو

ترمثأإ اه˘ف˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق ة˘ب˘كر˘م˘لإ

ىلع يوتحي صسيك ىلع روثعلاب

ا˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع21

ءإود نم ةلوصسبك017 هعومجم

إرإرمتصسإ ،غلم051 نيلاباغيرب

تامصصبلإ عفر˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘ف

مت اهللغتصسإو ءإودلإ بلع نع

ثلاث هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

دعيو ةرواجم ةنيدم نم ردحني

م˘ت˘ي˘ل ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل كير˘˘صش

دعب ،هفيقوتو صصاصصتخ’إ ديدمت

تإءإرجإإ فلم زاجنإ نم ءاهتن’إ

م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘ئإز˘˘ج

.ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ مهميدقت

ةنيطنشسقب صصاخششأأ ةثÓث نم نوكتت

 ةيلقعلا تارثؤؤملا نم صصرق007 نم ديزأا زجحو ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإلا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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 ةيدامرلا تاقاطبلا جارختسسا حلاسصم ىلع ربتعم دفاوت

 تابكرملل ءارششلاو عيبلا عنمي مل قاوشسألا قلغ
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تعد دق تايدلبلا حلاشصم تناكو
جار˘خ˘ت˘شسا ة˘˘خ˘˘ل˘˘شصم ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ةدو˘ع˘لا ى˘لا ة˘يدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘˘لا
ىوا˘كشش ةر˘ث˘ك بب˘˘شسب ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ام ةيشصولا تاهجل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
كلت حتف ىلا طرافلا عوبشسألا عفد
لت˘ب˘ق˘ت˘شسإل د˘يد˘ج ن˘م ح˘لا˘شصم˘لا
ام ايموي تاف˘ل˘م˘ل˘ل ن˘م تار˘ششع˘لا
ل ءارششلاو عيبلا ةيلمع نأا دكؤوي
قا˘˘ط˘˘ن جرا˘˘خ ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسم لاز˘˘˘ت
.Óشصأا ةقولغملا ةيماظنلا قاوشسألا
ةحلشصم نم تبرقت «ةعاشس رخأا»
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا جار˘˘خ˘˘ت˘˘شساو عاد˘˘˘يإا
تا˘يد˘ل˘ب ىر˘ب˘ك ىد˘حإا˘ب ة˘يدا˘مر˘لا

ددعلا ى˘ل˘ع تف˘قوو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
ن˘يد˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل  ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةح˘ل˘شصم˘لا كل˘ت ما˘مأا ن˘ي˘ف˘ط˘شصم
ي˘فو ة˘يلو˘لا جرا˘خ ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘مو
ددع نع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا د˘حأل لاؤو˘شس
د˘كا ا˘ي˘مو˘ي ة˘عدو˘م˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ع˘شضو˘لا اذ˘ه ي˘ف ه˘نا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

05 نم ايموي لبقتشسن يئانثتشسلا

جارخت˘شساو عاد˘يا ف˘ل˘م06 ى˘˘لا
نيب حاورتي امو ةيدامرلا ةقاطبلا

ىل˘ع لو˘شصح˘لا بل˘ط04و03

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘ب

تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق˘˘لا

حلاشصم فلتخم نأا ردجيو .نطولا

تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا جار˘˘خ˘˘ت˘˘شساو عاد˘˘يا

ر˘ئاود˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘يدا˘مر˘˘لا

تنا˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لاو

دح˘لا نا˘م˘شضل ل˘م˘ع˘لا ى˘لا تدا˘ع

ةدمل اهقلغ دعب ةمدخلا نم ىندلا

تاءار˘˘جلا بب˘˘شسب ن˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘شسا

ي˘˘ششف˘˘ت ءار˘˘ج ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘يرادلا

نأا ثيح دجتشسملا انوروك سسوريف
ةد˘˘˘ع اود˘˘˘ق˘˘˘ع ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور
نيما˘ع˘لا با˘ت˘كلا ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قا ل˘˘˘خاد تا˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ءا˘شسؤور رو˘شضح˘ب  م˘ه˘شصا˘˘شصت˘˘خا

عاد˘˘˘˘˘ياو بط˘˘˘˘˘˘ششلا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم
نم ةيدامرلا تاقاطبلا جارختشساو
ةدو˘ع˘لا ةرور˘شضب م˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ت ل˘˘جا
مازتللا عم اروف لمعلل نيفظوملا
ا˘نورو˘ك ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جأا˘˘ب
ةيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل كلذو
نم بول˘ط˘م˘لا د˘ح˘لا˘ب ن˘طاو˘م˘ل˘ل

اذه يف  مهحلاشصم ميظنت لÓخ
ه˘ب ر˘م˘ت يد˘لا سسا˘شسح˘لا ع˘˘شضو˘˘لا
نم اديزم يدافت لجا نم دÓبلا
ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ىوا˘˘˘كشش
نم ىندلا دحلا ريفوتب نوبلاطي
لي˘ط˘ع˘ت مد˘ع ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘مد˘خ˘لا

لوألا ر˘يزو˘لا نا˘كو .م˘ه˘ح˘لا˘˘شصم
اموشسرم ردشصأا دارج زيزعلا دبع
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ف دد˘ح˘ي
تارادإلا يف لمعلا نم ءافعإلاب
تاعاطقلا ىلع ءاقبإلاو ةيمومعلا
ىلع موشسرملا سصن امك .ةيويحلا
ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف ع˘شضو˘ي نأا

05 ،اموي41 لÓخ رجألا ةعوفدم
ن˘م د˘يد˘م˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةرادإا و ةشسشسؤوم لك يمدختشسم
ةعفنم تاذ تائيهلا لك و ةيمومع
ءا˘˘شسن˘˘لا ح˘˘ير˘˘شستو «ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
را˘ف˘طا ن˘ه˘ل ي˘تاو˘ل˘لا تÓ˘ما˘˘ع˘˘لا

عاطق» موشسرملا ينثتشسأاو راغشص
،كرامجلا ،ينطولا نمألا ،ةحشصلا
ة˘ح˘فا˘كم ر˘با˘خ˘م ،نو˘ج˘˘شسلا ةرادإا
ةفاظنلا حلا˘شصم ،ةر˘ط˘ي˘ب˘لا ،سشغ˘لا

ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘˘كو ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
.ةشسارحلاو ةبقارملاب نيفلكملا

راطإا يف ةبانعب ينوبلا ةيدلبب يعوبسسألا ملاسس يديسس قوسس رارغ ىلع تارايسسلا عيب قاوسسأا قÓغإا ديدحتلابو قاوسسألا قلغب ةموكحلا رارق مغر
فلتخم يف ةيدامرلا تاقاطبلا جارختسساو عاديإا حلاسصم نإاف دجتسسملا انوروك ضسوريف ءابو ةهباجمل ةدختملا ةيزارتحلا تاءارجلاو ريبادتلا

.ةبقارملا تاقاطبو ةيدامرلا تاقاطبلا جارختسسا تافلم عادياو بطسشلا تايلمع لجأا نم يموي لكسشب اهيلع اريبك لابقا فرعت ةبانع ةيلو تايدلب
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سسبÓ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل تÓ˘ح˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تفر˘˘ع
نم ريبك دفاوت ةيلزنملا يناوألا و ةيدذحألاو
تانولاشص ىتحو نئابزلاو ن˘ي˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط
ة˘شصر˘ف ن˘ئا˘بز˘˘لا كر˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يد˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ح˘˘لا

بي˘تر˘ت ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘شصر˘˘ف ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأل
نم موي لوأا يف مهمودقل دادعتشسا مهتÓحم
تÓحملا هذه تفرع ثيح ،لوألا ريزولا رارق
فلتخم نم نينطاوملا فرط نم اريبك لابقإا
نأا هل ّليخي عشضولل ظحÓملاو .ةيرمعلا تائفلا
ام اننأا ريغ ،ديعلا بارتقا وه ةفهللا هذه ببشس
ماحدزاو عفادت .ناشضمر نم موي ثلاث يف لازن
ءانتقا دارأا لكلا ،تÓحملا فلتخم نم برقلاب
يتلا هرعشش ة˘ح˘ير˘شست ر˘ي˘ي˘غ˘تو ةد˘يد˘ج سسبÓ˘م
،ةقÓحلا تانو˘لا˘شص ق˘ل˘غ د˘ع˘ب ر˘ه˘ششل ه˘ت˘مزل
قاو˘˘شسألا ى˘˘لإا ار˘˘كا˘˘ب جور˘˘خ˘˘لا نرر˘˘ق ةو˘˘˘شسن
يناوأا رييغتل ةي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ناوألا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘مو
ن˘م ن˘مر˘ح ن˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا
.انوروك سسوريف بب˘شسب ة˘ن˘شسلا هذ˘ه ا˘هد˘يد˘ج˘ت
تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘بو
،روشصلا سسفن ىل˘ع ا˘ن˘ف˘قو ا˘شضيأا تا˘ب˘طر˘م˘لاو

برقلاب عفادتو اهلخادم ىوتشسم ىلع ظاظتكا
.اهنم

ةيبلزلا عيب تÓحم ماما ةليوط ريباوط
لخدتت نملا حلاسصمو

لخادم تزيمت حابشصلا دنمو قايشسلا تاذ يفو
ظاظتكلاو ما˘حدزلا˘ب ة˘ي˘بلز˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م
و ةليوط ريباو˘ط ل˘ي˘كششت ي˘ف ا˘م˘ها˘شس ن˘يذ˘ل˘لا

˘مار˘ت˘حا نود˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا قا˘شصت˘لل د˘ه˘˘ششم
ن˘ي˘با˘م نا˘مألا ة˘فا˘شسم كر˘˘تو ن˘˘مألا طور˘˘ششلا

ةيبلزلاب رفظلا لجا نم ادهو رخآا و نطاوم
نم فوختلا وأا ةيثراكلا جئاتنب ةلابملا نودبو
ةفاشضإلاب ىودعلا لاقتناو انوروك  ءابو راششتنا
ةيا˘م˘ح˘ل تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع ى˘لإا
حتف دعب ادهو مهنيب اميف عفادتلا و مهشسفنأا

مامأا و ةموكحلا نم رارقب  ةيبلزلا عيب تÓحم
ناشضمر رهشش لك رركتي يذلا دهششملا اده
نم مغرلاب انوروكلا نمز  يف ةنشسلا هده نكلو
طورششلاو ةياقولاب مازتللا ةرورشضب تاميلعتلا

ميظن˘ت˘ل ن˘ملا ح˘لا˘شصم ل˘خد˘ت ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م˘م
مارتحا ى˘ل˘ع م˘هرا˘ب˘جإا و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فو˘ف˘شص
رو˘با˘ط˘لا˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش ن˘ي˘با˘م نا˘˘مآلا ة˘˘فا˘˘شسم
 .رتمب ةردقملاو

بجاو ةياقولا تاءارجإا ىلع ظافحلا
ءاوشس ةلوؤوشسملا تاهجلا ناف سصوشصخلا ادهبو
ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا وا  ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
حتف ةدعاب تاميل˘ع˘ت راد˘شصا د˘ن˘ع كل˘ه˘ت˘شسم˘لا
ةرورشض ىلع تدكا يهف ةيراجتلا تÓحملا
ي˘˘˘هو  ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا  طور˘˘˘ششلا˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلع ظافحلا ةرورشض ىلإا ن˘ي˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو˘عد˘ت
ظافحلا اذكو ةشضورفم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا

بناج ىلإا ،سضورف˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘ل˘ع
اذكو نوبزلل ةبشسنلاب ةفاظنلا طورششب ّديقتلا
سضعبلا عفر ثيح ةمزألا زواجت لجأا نم رجاتلا
حار ا˘م˘ن˘ي˘ب «ي˘شسف˘ن ي˘م˘ح˘نو ير˘ششن» را˘˘ع˘˘شش
نم تÓحملا نم برقلاب دجاوتلا ىلإا سضعبلا
.اهاوتشسم ىلع عيبلاو ءارششلا ةيلمع ريطأات لجأا

يف ءارششلا ةقيرط سضعبلا عطاق ،كاذو اذه نيبو
ن˘م ا˘فو˘خو ظا˘ظ˘ت˘كÓ˘ل ا˘يدا˘˘ف˘˘ت لوألا مو˘˘ي˘˘لا
اننأا رابتعاب سسوريفلا لقنو ىودعلاب ةباشصإلا

ءاقبإلاو  ناشضمر نم لوألا عوبشسألا يف لازنام
نوديري ام ءانتقاب مهل حمشسيشس ةحوتفم اهيلع
ىلع ظافحلل تاوعد نيّهجوم ،مايألا مداق يف
يف اهيلإا اوهجوت نمل تاءارجإلاو نامألا ةفاشسم
.موي لوأا

  اهحتف ةداعإا دعب

ةيبلزلا ءارششل ةليوط ريباوطو تÓحملا ىلع نينطاوملل ريبك لابقإا
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ةديدجلا ةنيدملا ناكشس لجشس

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع سسمأا لوأا «سشير˘˘لا عارذ»

ىلع نادجاوتت نيتقشش ىلع وطشس

نكشسم0052 عقوم ىو˘ت˘شسم

يف بعرلا ثعب ام وهو «لدع»

هذه يما˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘م م˘ه˘شسف˘ن

رجحلا تاءارجإا لظ يف ةرهاظلا

تذفن .سضورفملا لزنملا يحشصلا

نيتقشش ىلع وطشس ةيلمع ةباشصع

يف دجاوتت ىلوألا ،سشيرلا عارذب

ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘˘لاو «8» م˘قر ل˘خد˘˘م˘˘لا

نكشسم817 يحل21 لخدملا

ةدحو0052 عقوم دنع ةدجاوتملا

ة˘لا˘كو ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘شض ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس

،«لدع» هريوطتو نكشسلا نيشسحت

ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا هذ˘˘ه دار˘˘فأا ما˘˘ق ثي˘˘˘ح

رشسك قيرط نع نيتقششلا ماحتقاب

مل يذلا تقولا يفو بابلا لفق

«ةعاشس رخآا» رداشصم هيف فششكت

لإا ،نيلزنملا نم هتقرشس مت ام نع

مهشضاعتما نع اوربع ناكشسلا نأا

بايغ نم اشصوشصخو ةثداحلا نم

نأا م˘˘˘˘غر ،تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسار˘˘˘˘ح

«لد˘˘ع» تا˘˘ن˘˘˘كشس ير˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘شسم

رفوت نامشضل ءابعأا ايرهشش نوعفدي

ىلإا ةفاشضإلاب ةرامع لكل سسراح

ةفاظنلاب ةط˘ب˘تر˘م ىر˘خأا تا˘مد˘خ
ءارشضخلا تاحا˘شسم˘لا˘ب ءا˘ن˘ت˘علاو
،اقÓطإا رفو˘ت˘ت ل تا˘مد˘خ˘لا ي˘هو
دعب هيف ىأاترا يذلا تقولا يفف
و˘ح˘ن ي˘ع˘شسلا ى˘لإا ن˘ير˘جأا˘ت˘شسم˘˘لا
لخادم دنع ةيديدح باوبأا بيكرت
حار ،م˘ه˘شسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح˘ل م˘ه˘ق˘˘ق˘˘شش
ةيريد˘م˘لا ن˘م ل˘ك بلا˘ط˘ي نور˘خآا
ة˘با˘ن˘ع˘ب لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا

يرا˘ق˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘مو
ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لإا «و˘˘˘م˘˘˘يإا تشسي˘˘˘ج»
يف نمألا بايغ هاجت اهتايلوؤوشسم
يف ،سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا
دجاوتلا زيزعت ىقبي يذلا تقولا
نم ر˘ث˘كأا ر˘ي˘خألا هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘مألا

ةنيدملاب بقلت اهنأا مغرف ،ةرورشض

ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت ل ه˘نأا لإا ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا

رها˘ظ˘م ط˘شسبأا ا˘هر˘ي˘ي˘شست ة˘ق˘ير˘ط

ةرم لك يف دكأاتي ثيح ،رشضحتلا

يف ةديدج ةنيدم ءانب عورششم نأا

02 دعبت ي˘ت˘لا بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب

يفو ةيلولا ةمشصاع نع رتموليك

مل ةريبك ةطلغ ناك ةيفير ةقطنم

لو ةيزكرملا تاط˘ل˘شسلا ع˘ط˘ت˘شست

عجارتلاو اه˘ب فار˘ت˘علا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نأا لبق بشسانملا تقولا يف اهنع

ام رارغ ىلع رثكأا عاشضوألا ءوشست

ط˘شسبأل با˘ي˘غ ن˘˘م نآلا ثد˘˘ح˘˘ي

.تامدخلا

عسضولا كرادتب تاوعدو نمألا رهاظمل مات هبسش بايغ

نيتقشش ىلع وطشسلا دعب بعر يف نوششيعي ششيرلا عارذ ناكشس

تاعولابلا دادسسنإاو ةيمنتلا بايغو لامهإلا ببسسب

يميهاربإلا ريششبلا يحل ءادنلا ةيعمج
قيقحت ةنجل لاشسرإاب يلاولا بلاطت

رامع يديشس ةيدلبب يميهاربإلا ريششبلا يحل ءادنلا ةيعمج تهجو
رابتعلا نيعب مهيح دخأا لجا نم ةبانع ةيلو يلاو ىدل ىوكشش
مغر ةررب˘م ر˘ي˘غ˘لا ءا˘شصقلا ة˘شسا˘ي˘شس لد˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم ي˘ف
ام تاعولابلا دادشسناو ،اهي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
طÓتخا نع كيهان راطمألا طقاشست دنع تاناشضيف يف ببشستي
امك، ةيحشص ةثراك ثودحب رذني ام برششلا هايمب ةرذقلا هايملا

رامع يديشس ةيدلب يلوؤوشسم تافرشصتل اهفشسا نع ةيعمجلا تربع
يتلا ىوكششلا بشسحو،سسيدلا رجحب يميهاربإلا ريششب يح هاجت

تاطلشس تفتلت مل1102 ذنم هنأا اهنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآا زوحت
امك،  اهنم يناعي يتلا ةئيهتلا لكاششم مغر يحلا اذهل ةيدلبلا
مهيح نأا مغر ةئيهتلا عيراششم حنم تايولوأا سسايقم نع تلءاشست
ةنجل ةدافاب تب˘لا˘ط ا˘م˘ك،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م ر˘ق˘فألاو مد˘˘قألا و˘˘ه

دقو،اهيلإا لآا يتلا ةيعشضولا يف نيببشستملا ةبشساحمو قيقحتلل

نم تÓئاعلا ةايح ذاقنإا لجأا نم لخدتلا يلاولا ةيعمجلا تداششن
ناز˘خ ن˘م بور˘ششلا ءا˘م˘ل˘ل ة˘ل˘قا˘ن˘لا ةا˘ن˘ق˘لا نأا ثي˘ح ي˘ح˘لا نا˘كشس

سسيدلا رجح˘ب3م0002 ناز˘خ ى˘لإا ي˘نو˘ب˘لا دا˘يز داو˘˘ب3م0002
ةلقانلا ةيشسيئرلا ةانقلا امأا، تابرشست ةدع نم يناعت رامع يديشس
ءادلا تيب يه ةرواجملا ءايحألاو يميهاربإلا ريششبلا يح ناكشسل

دجوي و ةيوشضوفلا تانكشسلا نيب ةريخألا هذه رمت ثيح اهبشسح

ةرذقلا هايملاب برششلا هايم طÓتخا يف ببشست ام ةريثك بقثاهيف

ةيلحملا تاطلشسلل ةرركتملا يواكششلاو عشضولا ةروطخ مغرو،
نيرمألا يحلا ناكشس يناعي نيح يف ةيغاشص اناذآا دجت مل اهنا ىلإا
لجأا نم سشمهملا يحلا اذهل يلاولا ةتافتلا ىلع اقلعم لمألا ىقبيل
U¢.Ü .اهيف نوبختي يتلا سسؤوبلا ةايح نم مهلاششتنا

يحلا لخدمب ءادوسس ةطقن ربتعت

يلوط رتم001 ديدجت
يراتخم يحب برششلا هايم ةانق نم

دبع يراتخم يحب مم36 رطق ةانق نم يلوط رتم001 ديدجت مت

ءادوشس ةطقن ربتعي يذلا ايئاهن ريبك برشست ىلع ءاشضقلا و ديجملا
فلكملا بشسحو،رامع يديشس ةيدلبل عباتلا يحلا لخدمب ةدوجوم
نيشسحت راطإا يف هنا، ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا˘ب مÓ˘علا˘ب
عيراششملا لÓخ نم اهيلع ءاشضقلاو تابرشستلا ةبراحمو عيزوتلا
ةرملا هذه تلمشش يتلاو رامع يديشس ةيدلب فرط نم ةزجنملا
د˘˘ب˘˘ع يرا˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ح نو˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
دعب يراتخم يحب ةانقلا ىوتشسم ىلع لاغششا تقلطنا،ديجملا

راجحلا زكرم هايملل ةيرئازجلا حلاشصم اهب تماق ةيناديم ةجرخ
دادعا اهلÓخ مت ،رامع يديشس ةيدلب و راجحلاب يرلا عرف مشسق،
ةينازيم قتاع قتا˘ع ى˘ل˘عو ةا˘ن˘ق˘لا د˘يد˘ج˘ت ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب
دعب يحلا اذهب نينطاوملا ناشسحتشسا ةيلمعلا تقل دقو،ةيدلبلا

U¢. Ü .برشستلا لكششم عم ةريبك ةاناعم

ةلقنتملا ضضارمألا نم ةياقولا راطإا يف

3م0005 نازخ ريهطتو فيظنت

ششيرلا عارذب
فيظنت ةيلمع ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘لا˘شصم ل˘شصاو˘ت
مت ن˘يأا ،عيزوتلا زكارم عيمج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ناز˘خ˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘تو

ةقفارمو فارششإابو سشيرلا عارذب3م0005 نازخ ريهطتو فيظنت
مÓعلاب فلكملا بشسح تاءارجلا هذه لخدتو،ةيعونلا سسدنهم
سضارمألا نم ةياقولا و ةيعونلا ىلع ةظفاحملا ريبادت راطإا يف
نأامطت امك دجتشسملا انوروك سسوريف ةشصاخ ، هايملا ربع ةلقنتملا
ةمدخلل ةعاشسلا رادم ىلع ةدنجم اهحلاشصم نأاب اهئابز ةشسشسؤوملا

U¢. Ü.ةيعونلا ىلع ظافحلل ةدهاج ىعشست و

ةفق001 عزوت لبانشس ةيعمج
لمارألا ىلع

ةفق001 عيزوتب رامع يديشس ةيدلبب ريخلا لبانشس ةيعمج تماق
امك.راغشص لافطأا نهل يتاول˘لا سسيد˘لار˘ج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘مارأا ى˘ل˘ع

ةيعمجلل تابشستنملا لمارألا ىلع ىرخأا ةفق051 ةيعمجلا تعزو
ةبشسانمب اذه ،ةبيعششلا ،ةقوقرب ،مجر يجارد ،ةرطنقلا نم لك يف

ةفق801 عيزوتب كلذ لبق ةيعمجلا تماق امك،ناشضمر رهشش لولح
،ةيعمجلل تابشستنملا لمارألا ىلع ناشضمر ةفقل ىلوا ةعفدك
ءاوشس يشضاملا رهششلا لÓ˘خ ة˘عزو˘م˘لا ف˘ف˘ق˘لا دد˘ع كلذ˘ب غ˘ل˘ب˘ي˘ل

نم .ة˘ف˘ق512 ناشضمر ةفقب وأا ين˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
حاجنإا يف مهاشس نم لكل ركششلاب تهجوت لبانشس ةيعمج اهتهج

U¢. Ü    .نينشسحم نم ةيلمعلا هذه
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اهريغو بئإرصضلل يرإؤج زكرمو ةيّبط ةدايع اهنيب نم

ءاهتنإلأ ىلع فراسشت لاحربب عيراسشم ةّدع زاجنإأ لاغسشأأ

 لبقملإ ربمتبصس رهصش اهميلصست رّرقملإ نم

لاحربب ةيوبرت تاسسسسؤوم ةّدع زاجنإأ لاغسشأأ لسصأوت

مم36  رطق ةانق نم يلؤط راتمأإ01 ديدجت مت

رامع يديسسب ءايحأأ ةدع يف ةيئام تابرسست حÓسصإأ

  .ةريخأ’إ اهلحإرم تغلب نأإ دعب ءاصضقنإ’إ ىلع ةبانعب لاحرب ةيدلب ىؤتصسم ىلع ةدجإؤتملإ عيراصشملإ نم ديدعلإ تفراصش

¯ hd«ó S°Ñà»

لاغششأا مايأ’ا هذه لÓخ لشصاوتت
ةيوبر˘ت تا˘شس˘ّشسؤو˘م ةّد˘ع زا˘ج˘نإا
ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘ت
رب

ّ
ّمتي نأا بقترملا نم اميف لاح

.لبقملا ربمتبشس رهشش اهميلشست
لا˘غ˘ششأا ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘˘ب د˘˘قو اذ˘˘ه
ثيح احشضاو ا˘مّد˘ق˘ت عور˘ششم˘لا

زّ̆ي˘ح ل˘خد˘ت نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
تفراشش نأا دعب لبقملا يشساردلا
،ءاشضقنإ’ا ىلع زاجنإ’ا لاغششأا

ةّيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا نأاو ا˘م˘ل˘ع
تاميلعت تطعأا دق ةبانع ةي’ول

ةلوؤوشسملا تاهجلا ىلإا ةمراشص

تاشسّشسؤوم7 زاج˘نإا سضر˘غ˘ب

سسرادم4 يف لث˘م˘ت˘ت ة˘يو˘بر˘ت
ةفاشضإ’اب نيتطّشسوتمو ةيئادتبإا
ىوتشسم ىلع دجاوتت ةيوناث ىلإا
اهزيهجت بناج ىلإا لاحرب ةيدلب
قبشس اميف ،ةدّدحملا اهلاجآا يف
لامج ةبانع ةي’و يلاو ماق نأاو
ة˘يد˘ّق˘ف˘ت ةرا˘يز˘ب ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا
ة˘ع˘با˘ت ءا˘˘ي˘˘حأا ةّد˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق
ر˘شصأاو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

ّ
ةرور˘شض ى˘ل˘ع 

لا˘˘غ˘˘ششأا ةر˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإ’ا
ةيمنتلا ةلجع˘ب ع˘فد˘لاو زا˘ج˘نإ’ا
نيشسح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار ةو˘ط˘خ ي˘ف
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م لا˘˘˘خدإاو عا˘˘˘شضوأ’ا

رو˘ط ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
اهلاجآا يف ةمدخلا ّزيح زاجنإ’ا
عورششم اهن˘م ة˘شصا˘خ ةدد˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تا˘ئ˘ي˘ه ع˘ب˘شس ءا˘ششنإا

ةيشسردم تاعّمجم4 يف ةلّثمتم
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ن˘ي˘ت˘ط˘ّشسو˘ت˘˘مو
ىوتشسم ىلع ةد˘جاو˘ت˘م ة˘يو˘نا˘ث
با˘˘ط˘˘قأاّ م˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا
ن˘˘م ل˘˘˘كب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشس
وهو زكرم لاحربو ةشسوتيلاكلا

م˘ي˘عد˘ت را˘طإا ن˘م˘شض جرد˘ن˘ي ا˘م
يقرلاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ّ
ىلإا ةبانع ةي’وب ةيبرتلا عاطقب
ةراششإ’ا ردجت ،ىلعأا تايوتشسم
ر˘˘ق˘˘م˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب

ّ
ر

لبقملا ربمتبشس ر˘ه˘شش ه˘م˘ي˘ل˘شست
حن˘م ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش ن˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل اد˘يد˘ج ا˘˘شسف˘˘ن
ةاناعمل ّدح عشضو عم ةي’ولاب
م˘ه˘ب تظ˘ت˘كا ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ةشصاخ قباشس تقو يف سسرادملا

م˘ه˘ت˘شسارد نو˘˘لواز˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةنئاكلا ةيوبرت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
تايدلبلا وأا ةيئا˘ن˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ا˘با˘ط˘قأا ة˘ن˘ّم˘شضت˘م˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
نيشسحت لمأا ىلع ةديدج ةينكشس
لئاشسولا ةفاك ريفوتو مهعاشضوأا
ةيشضفملا ةمزÓ˘لاو ة˘يرور˘شضلا
ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م ءاو˘˘˘جأا ق˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘˘لإا
.مهتشساردل
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دهششت يتلا عيراششملا نيب نمو
اهنم ركذن اريبك امّدقت اهتبشسن
تامدخلا ةدّدعتم ةيبطلا ةدايعلا

لّو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا عور˘˘˘˘˘ششمو
ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت ي˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك
لقن ةكبشش ريي˘شست˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

يراو˘ج ز˘كر˘م ءا˘˘ششنإا عور˘˘ششم
ن˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو بئار˘˘˘˘شضل˘˘˘˘ل
فرعت يتلا ىرخأ’ا عيراششملا
اظوحلم امّد˘ق˘ت ا˘ه˘ي˘ف لا˘غ˘ششأ’ا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م بشسن˘˘ب
ر˘ما˘ع» د˘ج˘شسم زا˘ج˘نإا عور˘ششم
ط˘بر عور˘˘ششمو «سصا˘˘ع˘˘لا و˘˘بأا
نمشض ةف˘ّن˘شصم˘لا لا˘حر˘ب ءا˘ي˘حأا

زاغلاب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘نا˘خ
ع˘يرا˘ششم بنا˘˘ج ى˘˘لإا ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو
ل˘خد˘ت نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘م ىر˘˘خأا

قايشس يفو ،ابيرق ةمدخلا زّيح
تاطلشسلا تدشصر دقف لشصّتم
ةدشصرأا ةبانع ةي’ول ة˘ّي˘ل˘ح˘م˘لا

ءاششنإا ل˘جأا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م
امك افلاشس ةروكذملا عيراششملا
اه˘لا˘خدإا ةرور˘شض ى˘ل˘ع تدّد˘شش
،لاجآ’ا برقأا يف ةمدخلا زّيح
ـب رّدق ايلام افÓغ تعشضو نيأا

زاج˘نإا سضر˘غ˘ب000074671

بئار˘شضل˘ل يراو˘ج˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

هيف لاغششأ’ا ةبشسن تغلب يذلا

ّمت نأا دعب ةئاملا يف09 يلوح
لكيهل ةعبات قباوط ةعبرأا ءانب

ه˘ل تشص˘ّشصخ يذ˘لا عور˘ششم˘˘لا

رتم0072 ة˘حا˘شسم˘ب ة˘ي˘شضرأا

رقملا نم اميف ،عّبرم
ّ

ّمتي نأا ر
نم رهششأا ةع˘برأا د˘ع˘ب ه˘م˘ي˘ل˘شست
تاهجلا هتفششك ام بشسح نآ’ا
لاغششأا ىلع ةفقاولا ةلوؤوشسملا
امك ،«ة˘عا˘شس ر˘خآا«ـل عور˘ششم˘لا

نم ةينعملا تاطلشسلا تدشصر
عيراششملل ةيلام ةفل˘غأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ع˘م ا˘ف˘لا˘شس ةرو˘كذ˘م˘لا ىر˘خأ’ا

ةمزÓلا لئاشسولا ى˘ّت˘شش ر˘ي˘فو˘ت
ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف ا˘هزا˘ج˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا بقترملا نم ثيح ةدّدحملا
لÓخ اهنم سضعبلا ميلشست ّمتي
امنيب ةلبقملا ةليلقلا عيباشسأ’ا
ةمدخ˘لا ز˘ّي˘ح ىر˘خأ’ا ل˘خد˘ت˘شس
ر˘بو˘ت˘كأاو ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس ير˘˘ه˘˘شش
 .نيلبقملا
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ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تعر˘˘˘˘شش

يف راجحلاب هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ءادوشسلا طاقت˘لا ع˘ي˘م˘ج حÓ˘شصا

دوجو˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘شست˘لاو

يديشس ةيدلب ءايحأا ىوتشسم ىلع

ادح عشضو لجا نم كلذو رامع

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك عا˘˘ي˘˘شضل

ركذو . ماعلا ءاشضفلا يف هايملا
يمأا ةبانعب هايملل ةيرئازجلا نايب
عيزوت˘لا ن˘ي˘شسح˘ت را˘طإا ي˘ف ه˘نأا

ءاشضقلاو تا˘بر˘شست˘لا ة˘برا˘ح˘مو
ع˘يرا˘ششم˘لا  لÓ˘خ ن˘م  ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
يديشس ةيدلب فرط نم ةزجنملا

ةرملا هذه تلمشش يتلاو رامع
نومت ي’ا هايملا عيزوت  تاونق
نيأا  ، ديجملا دبع يراتخم يح

نم يلوط رتم001 ديدجت مت

وdhep  م˘˘˘˘˘˘م36 رط˘ق ةا˘ن˘ق
ريب˘كلا بر˘شست˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا
ءادوشس ةطقن ربتعي يذلا  ايئاهن
يراتخم ي˘ح ل˘خد˘م˘ب ةدو˘جو˘م
ركذو . رامع يديشس ديجملا دبع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا تاذ
ة˘جر˘خ د˘ع˘ب لا˘غ˘شش’ا ق˘ل˘˘ط˘˘ناو
ح˘لا˘شصم ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م

راجحلا زكرم هايملل ةيرئازجلا
و را˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب ير˘˘لا عر˘˘ف م˘˘شسق،
اهلÓخ مت ،رامع يديشس ةيدلب
ديدجت اهدافم ةينقت ةقاطب دادعا
ةينازيم قتاع قتاع ىلعو ةانقلا
نم ل˘كل نا˘ي˘ب˘لا هو˘نو .ة˘يد˘ل˘ب˘لا
، لا˘˘غ˘˘شش’ا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘شس
ةيدلب ح˘لا˘شصم ر˘كذ˘لا˘ب سصخ˘نو
.رامع يديشس

قيصسنتلاب جإرعملإو ءإرصسإ’إ دجصسم ميظنت نم
  ةينيدلإ نوؤؤصشلإ ةيريدم عم

يبهذلأ رامزملأ يتقباسسم قÓطإأ
نأذآأ نسسحأل لÓبو ميركلأ نآأرقلل

نآارقلا يف نيتق˘با˘شسم ة˘با˘ن˘ع˘ب جار˘ع˘م˘لاو ءار˘شس’ا د˘ج˘شسم م˘ظ˘ن˘ي
تحت نذؤوم نشسحأ’ ناذآ’ا يف ةقباشسمو لترم نشسحأ’ ميركلا
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فار˘˘ششإا

نارقلا يف يبهذلا رامزملا ةقباشسم» اهمشسإا ىلوأ’ا ةقباشسملاو

41 نم مهرامعأا حوارتت نيذلا نيكراششملا ىلإا ةحوتفملا »ميركلا

توشصلا لامجو ءادأ’ا نشسحب ةقباشسملا ينعتو ،ةنشس52 ىلا ةنشس
نشسحأ’ لÓب ةقباشسم» امأا ،ميركلا نارقلا ديوجتل ماكح’ا طبشضو

ينعتو ،ةنشس32 ىلإا41 نم نيغلابلا بابششلل ةحوتفمف »ناذآا
ل˘شسر˘تو ،تو˘شصلا ن˘شسحو فور˘ح˘لا جرا˘خ˘م˘ب ا˘شضيأا ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا
ىل˘ع جار˘ع˘م˘لاو ءار˘شس’ا ة˘ح˘ف˘شص »ر˘ج˘ن˘شسم» ى˘لإا تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لا
سضرعت و ةشصاخ ةنجل فارششإا تحت اهمييقت لجأا نم كوبشسيافلا

ركذ ةقباشسملا طورشش نمو ،ناشضمر52 موي تاقباشسملا جئاتن
ىوتشسملاو نشسلاو بقللا ،مشس’ا رارغ ىلع كراششملا تامولعم
’ ويديفلا ،ديوجت وأا ليترت وأا ناذآا ،ةماق’ا ناكمو ييشساردلا

لجأا رخآاك ناشضمر12 موي ديدحت مت دقو ،قئاقد3 زواجتي
دشصر مت دقو ،سصفح وأا سشرو يتاورب ةءارقلا نوكتو ،لاشسرإ’
.لئاوأ’ا نيزئافلل ةيعيجششت زئاوج

S°∏«ªÉ¿.Q

«ةواخ ةواخ» راعصش تحت

ةلفاق قلطت ةبانع ريخ ةمسسب ةيعمج
ةجاتحملأ تÓئاعلل ةيريخ

تÓئاعلا ةدئافل ةيريخ ةلفاق ةبانع ريخ ةمشسب ةيعمج تقلطأا
تعد ثي˘ح »ةوا˘خ ةوا˘خ» را˘ع˘شش تح˘ت ةزو˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
لÓخ نم ةلمحلا هذه يف ةمهاشسملاب نيعربتملاو نيعوطتملا
،دقاوملا ،تاجÓثلا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ناوأ’ا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت
نم ريثكلا دجوي هنأا ةشصاخ نويزفلتلا ةزهجأا ىتحو زاغلا تاروراق
ةبانع تايدلب فلتخم يف ةلوزعم قطانم يف نطقت يتلا تÓئاعلا

نيبغارلل نكميو ،ليشضفلا رهششلا يف ةدعاشسملا دي ىلإا جاتحتو
اهتحفشص ربع ةبانع ريخ ةمشسب ةيعمجب اولشصتي نأا عربتلا يف
هجوتلا ربع وأا مارغتشسنا قيبطت ربع وأا كوبشسيافلا يف ةيمشسرلا
ءاشضعأا ماقو ،روششاع يديشس يح يف دجاوتملا ةيعمجلا رقم ىلإا
ىلع ةيريخلا تاردابملا نم ةلشسلشسب ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةيعمجلا

لقنتو ،ىوأام نود سصاخششأ’ا ىلع ةنخاشسلا تابجولا عيزوت رارغ
عوبشسأ’ا يف هكاوفلاو رشضخلل ةلمجلا قوشس ىلإا ةيعمجلا ءاشضعأا
تÓئاعلا ىلع اهعيزوتو ةراجتلا تاعربت عمج لجأا نم يشضاملا
تاروراقب عربتلاب ةبلاطملا لجأا نم تاءادن اورششن امك ،ةجاتحملا
ةباجتشسا تناكو ةجاتحملا تÓئاعلل ةلمعتشسملا تاجÓثلاو زاغلا
ةفق اشضيأا ةبانع ريخ ةمشسب ةيعمج تعزو امك ،ةربتعم نينطاوملا

لخدلا يوذو ىشضرم˘لاو ى˘ما˘ت˘ي˘لاو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع نا˘شضمر
،ليشضفلا رهششلا ةليط ةيريخلا اهتاردابم لشصاوتشسو فيعشضلا

يتلا تادوهجملا ىلع هيونت˘لا ل˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأا ق˘ح˘ت˘شسيو
.اهندوقي يتلا ةيريخلا تاردابملا ىلعو ايموي اهنولذبي
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نيفظؤملإ ىدل اناصسحتصسإإ تيقل رئإزجلإ ديرب ةردابم

بتأور ديدسستل لقنتم ديرب بتكم
ينوبلأ ةيدلب لامع

نيكمتب سسمأا ةبانعب رئازجلا ديربل لقنتملا يديربلا بتكملا ماق
نود رهششلا اذهل مهبتاور بحشس نم ينوبلا ةيدلب لامعو يفظوم
نيفظوملا ناشسحتشسا يقل يدلا رمأ’ا ديربلا زكارم ىلإا باهذلا

تناكو.رئازجلا ديرب حلاشصم اهب تماق يتلا ةثافتل’ا هذه نم
ةلقنتم ةيديرب زكارم نم طرافلا ماعلا تدافتشسا ةبانع ةي’و
يلأ’ا مÓعإ’ا ةزهجأاو تنر˘ت˘نا ن˘م تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ثد˘حأا˘ب ةز˘ه˘ج˘م
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لاو ن˘مأ’ا˘ك تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ي˘ف˘ظو˘م˘ل سصشصخ˘م
ةيفيرلا ءايحأ’ا ناكشس ةدئافلو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ح˘شصلاو
بهذت ةنحاشش نع ةرابع لقنتملا بتكملاو فارطأ’ا ةيمارتملا

ةيفيرلا ةينكشسلا تاعمجتلاو نيفظوملا لمع تارقم ىلإا ةرششابم
ةيديربلا تامدخلا مهل ميدقت ةيغب لقنتلا ءانع مهيلع قلطتو
سسوريف يششفتب دÓبلا هفرعت يدلا نهارلا عشضولا لظ يف ةشصاخ
وعدتو عمجتلا عنمت ةيزارتحإا ريبادت داختإا بجوتشسأا ام انوروك
ةبانعب  رئازجلا ديربل لقنتملا بتكملا ناك و .نئابزلا نيب دعابتل
لا˘˘م˘˘عو ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم ن˘˘كم د˘˘˘ق ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس تاو˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘فو
رقم يف ةيرهششلا مهب˘تاور ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ن˘م تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لاو
 .مهلمع
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نيمئاصصلإ لبق نم اهيلع إريبك ’ابقإإ فرعت

ةلمجلأ قوسسب مأرغوليكلل جد005 و052 نيب ام رومتلأ راعسسأأ
راعشسأاب ةبانع ةي’وب ةئزجتلا قاوشسأاب ناشضمر رهشش ةيادب دنم نينطاوملا لبق نم اهيلع اظوحلم لابقا رومتلا فرعت

يلثمم بشسحو سسمأا قوشسلل ةيعÓطتشسا ةلوج لÓخو. ةيعونلا بشسحب غلكلل جد008 ىلا005لا نيب ام ةنيباتم
تاي’ولا نمو ةي’ولاب ديربتلا فرغ نم ةمداق اعلجو ةيعوتلل بشسح ةثوافتم راعشس’ا نإاف »ةعاشس رخا »ل راجتلا

ةرفو لجشس ثيح9102 ةطرافلا ةنشسلا رارغ ىلع ةرقتشسم  رومتلا راعشسأا نأاب نيدكؤوم ,ةرواجملا ىرخأ’ا
. رومتلا فانشصا فلتخمب عبششتم قوشسلا لعج ام ديربتلا فرغ دوجو لظ يف جوتنملا يف
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:يلذاسش يرمع

لهأاتلا نم انمرح فافلا نم طيطختلا ءوصس»
«اناغ ـب8002 ناك ىلإا

تناك يتلا بابسسأ’ا نع فسشكيل ،يلذاسش يرمع ،قباسسلا يرئازجلا مجنلا داع
لهأاتلا نم ه˘ن˘كم˘ت مد˘ع ة˘سصا˘خ ،ه˘ل˘ي˘ج ي˘ف ر˘سضخ˘لا بخ˘ت˘ن˘م ل˘سشف ءارو ف˘ق˘ت

مامأا رايدلا رقع يف ةئجافم ةراسسخ دعب ،اناغب8002 ايقيرفأا ممأا تايئاهنل

يسسايق روسضح مامأاو،2691 يبملو’ا ةيليوج5 بعلمب (2/0) اينيغ بختنم

فرتحملا ،يلذاسش يرمع ىريو،7002 ماع ىرج ءاقل يف ،ةيرئازجلا ريهامجلل
لبق نم طيطختلا ءوسس نأا ،زنيام رارغ ىلع ةيناملأ’ا ةيدنأ’ا صضعب عم اقباسس
،ةثراكلا كلت ببسس وه ،ةرتفلا كلت يف «فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

،اينيغ ةارابم لبق ليزاربلاو نيتنجرأ’ا يبختنم دسض ايدو يرابتلا رارق ةسصاخ
نوج يسسنرفلا ،قبسسأ’ا ينفلا ريدملا لاجر امهيف مدق ناتللا ناتارابملا امهو
ربع تاحيرسصت يف ،يلذاسش يرمع لاقو ،ادج ةريبك تايوتسسم ،يلافاك لاسشيم
ءوسس نم انيناع» :«مار˘غ˘ت˘سسنإا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ثب
ليزاربلاو نيتنجرأ’ا هجاوت نأا لقعي ’ ،ةرتفلا كلت يف فافلا لبق نم طيطختلا
:فاسضأاو ،«اينيغ وهو ي˘ق˘ير˘فأا بخ˘ت˘ن˘م د˘سض ة˘ير˘ي˘سصم ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ما˘يأا ل˘ب˘ق
كل˘ت بع˘ل ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب بع˘لو ل˘هأا˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأا تن˘ك ا˘ي˘سصخ˘سش»
راسس» يدان عم ايلاح بعلي يذلا يلذاسش عباتو ،«نيتديفملا ريغ نيتهجاوملا
داحت’ا يف يوسضوف رييسست كانه ناك» :يسسنرفلا ينطولا مسسقلاب «نوينوي
’ اذه ،ةزفحم بتاور وأا تآافاكم يأا نوقلتي اونوكي مل نوبعÓلا ،يرئازجلا
،ةياغلل ةبعسص تناك فورظلا نكل ،لاملا لجأا نم بختنملل تبعل يننأا ينعي
يف مهبسصانم باسسح ىلع مهسسفنأاب اوحسض نيبعÓلا نم ريثكلا ةرتفلا كلت يفو

بختنملا (اماع53) يلذاسش يرمع لثمو ،«اهيف نوطسشني اوناك يتلا ةيدن’ا

جادح ديمحلا دبع ناك ،ةرتفلا كلت لÓخو ،طقف تايرابم01 يف يرئازجلا

.بختنملل اينف اريدم يلافاك لاسشيم نوج يسسنرفلاو ،يرئازجلا داحتÓل اسسيئر
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ2795ددعلا0202 ليرفأا82 ءاثÓثلا12
www.akhersaa-dz.com

¯±.hd«ó

،لاطع فسسوي يرئازجلا تاب
نم ابير˘ق ،ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ن ر˘ي˘ه˘ظ
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت فو˘ف˘سص ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘ن’ا

ةرتف لÓخ يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
ىلع ،ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘ب˘غر فÓ˘خ
،قيرفلل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،و˘ي˘ن˘يرو˘م
عم دقاع˘ت˘لا ي˘ف بغر˘ي و˘ي˘ن˘يرو˘م
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ د˘يد˘ج ن˘م˘يأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

يف رييبيرت ناريك ليحر دعب كلذو
فو˘ف˘سص ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘˘سصلا
مدعو ،ينابسسإ’ا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا

زكرملا يف ديدج بع’ عم دقاعتلا

«فارغيليت» ةفيحسصل اقفوو ،هسسفن

ةرسصتخملا ةمئاقلا نإاف ،ةيناطيربلا

ءامسسأا مسضت «زريبسسلا» تادقاعتل

ريهظلا زكر˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ثÓ˘ث

صساموت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘هو ،ن˘م˘يأ’ا

عم هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،ي˘ي˘نو˘م

يف يسسنرفلا نامريج ناسس صسيراب

صسكامو ،يلا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن

ي˘ت˘ي˘سس صشت˘يرو˘ن ة˘ب˘هو˘˘م ،ز˘˘نورأا

،ةنسس12 تحت ارتلجنإا بختنمو

وي˘ن˘يرو˘م ،لا˘ط˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

دقاعتلا ةركفل اريبك اسسامح يدبي

ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هيينوم عم

هتربخ مكحب ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ه˘تا˘نا˘كمإاو ةر˘ي˘ب˘˘كلا
،ةيموجهلاو ةيعافد˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا

ةقفسص نأا يلاغتربلا بردملا ىريو
،ة˘ح˘بار نو˘كت˘سس ه˘˘ي˘˘ي˘˘نو˘˘م م˘˘سض
يف قيرفلا ىلإا مسضنيسس هنأا ةسصاخ
ى˘ع˘˘سسيو ،ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
يف فل˘م˘لا اذ˘ه م˘سسح˘ل و˘ي˘ن˘يرو˘م
بعÓ˘˘لا نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،تقو عر˘˘˘سسأا
ة˘يد˘نأا ةد˘ع رادار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأا

ىز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ي˘نا˘م˘لأ’ا د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘سسور˘˘بو
.يلاطيإ’ا نÓيمو

لاطع مدخي نسسلا
 يكيجلبلا باسسح ىلع

ةبعسص ودبت وينيروم ةبغر نكل
لييناد ع˘سضو ل˘ظ ي˘ف ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت يدا˘˘ن كلا˘˘م ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل
تادقاعت ةيجي˘تار˘ت˘سسا ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
عم دقاعتلل ةيولوأ’ا حنمت ،ةديدج
يفيل طرتسشيو ،بابسشلا نيبعÓلا
مسضنملا بعÓلا رمع ديزي ’ نأا

’ ام وهو ،اماع52 نع قيرفلل

82ـلا بحاسص هيينوم يف رفاوتي
يف بسصي يذلا طرسشلا وهو ،اماع
نم غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لا ،لا˘ط˘ع ة˘ح˘ل˘سصم

يب˘ل˘ي ه˘نإا ثي˘ح ،ا˘ما˘ع32 رم˘ع˘لا
دعب هيف رامثتسس’ا يف يدانلا ةجاح
مغرو ،قيرفلا عم هقلأات لاح كلذ
بعÓ˘لا نإا˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا هز˘˘كر˘˘م

ام فادهأا01 يف مهسسأا يرئازجلا

44 لÓخ ليجسستو ةعانسص نيب
يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سش ةارا˘˘ب˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘سسنر˘ف˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةدع عفد لاطع قلأات ،تاقباسسملا
ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها ءاد˘بإ’ ة˘ي˘بوروأا ة˘˘يد˘˘نأا
يسسليسشت اهنيب نم ،هعم دقاعتلاب
ناسس صسيرابو ،ارتلجنإا يف لانسسرأاو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،يسسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘سسي صسي˘ن ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
عيب ةيلمع نم ةريبك ةيلام حابرأا

ة˘مزأا نأا ر˘ي˘غ ،ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ه˘˘ظ
ط˘˘ب˘˘ح˘˘ت د˘˘ق ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
عيمج راعسسأا نأا رابتعاب ،هتاططخم
اظوحلم ارايهنا تدهسش نيبعÓلا
تعجار˘تو ،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف

02 غلبمل لاطعل ةيقوسسلا ةميقلا
ل˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

52 غ˘ل˘ب˘ت تنا˘ك نأا د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘˘لا
ركذي ،مسسوملا اذه ةيادب يف انويلم
تقو يف ددح دق صسين يدان نأا
نميأ’ا هريه˘ظ ه˘ع˘ي˘ب ر˘ع˘سس ق˘با˘سس

.وروأا نويلم07ـب يرئازجلا

يينوم ىلع لاطع لصضفت ماهنتوت ةرادإا
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،ا˘ع˘ير˘سس نÓ˘ي˘م يدا˘˘ن كر˘˘ح˘˘ت
يرئازجلا يلودلا رارمتسسإا نامسضل
قير˘ف˘لا ع˘م ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا
طبترإا امدع˘ب ة˘سصا˘خ ،ي˘لا˘ط˘ي˘غ˘لا
يدان ةيسسنرفلا ةركلا ريبكب همسسإا
تف˘سشكو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب
،نينثإ’ا صسمأا ةيلاطيإ’ا ةفاحسصلا
،«ير˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا» ير˘˘ي˘˘سسم نأا˘˘ب
دعاسصلا مهم˘ج˘ن ع˘ي˘ب نو˘سضرا˘ع˘ي
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
،يسسنرفلا رودلا دئار نم ةحرتقُملا

عيمجلا نأاب ،ردسصملا تاذ حسضوأاو
،رمحلا نيطا˘ي˘سشلا فو˘ف˘سص ل˘خاد

دعاسصلا يراسسي˘لا نأا˘ب نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘ُم

لÓ˘خ م˘ه˘ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سس˘ُم ل˘ث˘م˘ي

اذه نأا رابتعاب ،ةمداقلا تاونسسلا

قيرفلا علسضأا دحأا ّلكسشي ريخأ’ا

نÓيم دقاعتو .نÓيمل يلبقتسسملا

ت’اقتن’ا ةرتف يف رسصان نب عم

يلوبمإا امداق ةيسضا˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

نويلم61 اهتميق تغلب ةقفسص يف

بعل رسصان نب نأا ىلإا راسشي .وروي

فلتخم يف ةارابم22 نÓيم عم

عنسص ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘سسم˘لا

تد˘سصرو ،اد˘ي˘حو ا˘فد˘ه ا˘ه˘لÓ˘˘خ

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘ب يدا˘˘ن ةرادإا

،وروأا نويلم03 غلبم يسسنرفلا

مما صساك يف بع’ نسسحا بادتنِال

قوسس يف ،رسصمب ةريخأ’ا ايقيرفا

،ة˘ل˘ب˘ق˘ُم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تÓ˘يو˘ح˘˘ت

ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘يو

عم (ةنسس22) رسصان نب ليعامسسإا

،دقِعب يلاطيإ’ا يسسآا نÓيم يدان

يسضق˘ن˘تو ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا أاد˘ب

.4202 ناوج نم03ـ لا يف هتّدم

«يجصسايبلا» عامطأا نم رصصان نب ةيامحل كرحتي نÓيم

راهسشإا
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فطخل يدوعسسلا ةدج يلهأا يدان ططخي
لÓخ قيرفلا معدل ،ليقثلا رايعلا نم نيتقفسص
ىلع ءانب ،ةلبقم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف

نادÓ˘ف ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘سصو˘˘ت
نأاب ةع˘ل˘ط˘سضم ردا˘سصم تلا˘قو ،صشت˘ي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م
امه ،امهمسضل يلهأ’ا ىعسسي نيذللا نيبعÓلا
قيرف فرتحم صسياروم يد ومليسسنأا يليزاربلا
يلودلا عافدلا بلق يناثلاو ،يدوعسسلا ةدحولا
بابسشلا بع’ يرمعلب نيدلا لامج يرئازجلا
ق˘با˘سسلا يدو˘ع˘سسلا ي˘لود˘لا نا˘كو ،يدو˘ع˘˘سسلا
عطقم يف صسمأا لوأا لاق دق ،ناريوعلا ديعسس
،«رتيوت» ىلع يسصخسشلا هباسسح ربع هل روسصم
حبسصأا دق يليزاربلا ةدحولا طسسو بع’ نأاب

دا˘ع ه˘ن˘كل ،ي˘كم˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح جرا˘˘خ
هجتي امبر» :هلوقب ،ةديدجلا هتهجو يف ككسشو
ءانب كلذو ،«لÓهلا وأا ةدج يلهأا ىلإا بعÓلا

لÓهل˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب بعÓ˘لا م˘سسا طا˘ب˘ترا ى˘ل˘ع
ي˘ف و˘م˘˘ل˘˘ي˘˘سسنأا ع˘˘م ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘قا˘˘ع˘˘تو ،ا˘˘سضيأا

دتمي دقع˘ب8102 ماع ةيف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

،يليزاربلا لانويسسانرتنإا يدان نم امداق نيتنسسل

صسيئر خيسشلا لآا يكرت راسشتسسملا نم معدب

ةسضايرلا ةئيه صسيئرو ،ي˘لا˘ح˘لا ه˘ي˘فر˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه

ةديدسشلا تافÓخلا نإاف ،لباقملا يفو ،قباسسلا

ةرتفلا يف بابسشلا ةرادإاو يرمعلب لامج نيب

بعÓ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ترو˘ط˘ت ي˘ت˘لاو ،ةر˘ي˘˘خأ’ا

ع˘فاد˘م˘لا تبر˘ق ،ق˘با˘سس تقو ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘˘ل

،ثويللا فو˘ف˘سص ن˘م جور˘خ˘لا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

هباسسح ربع ،ق˘با˘سس تقو ي˘ف ير˘م˘ع˘ل˘ب ح˘م˘لأاو

يدانلا ةرادإا نأا ىلإا ،«مارغتسسنإا» يف يمسسرلا

ليكو ريي˘غ˘ت ل˘جأا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل تع˘سس

.هجÓع فيلاكت هتلمح امنيب ،هلامعأا

 يرمعلب فطخل ططخي ةدج يلهأا

«رسضخلا» مجن مسض ىلع ةقفاوملاب وينيروم عانقإل ىعسست

رئازجلل هبح نع هريبعت لصصاوي يريبير كنارف
يأا رئازجلاب هطبرت ’ يذلا ،يلاطيإ’ا انيتنرويف قيرف بع’ ،يريبير كنارف يسسنرفلا مجنلا ربع
خينويم نرياب مجن ،هل ةبسسنلاب بلقلا دلب يه رئازجلا نأا ،ةيرئازج ةبيهو هتجوز نأا ىوسس ةقÓع
تايفسشتسسملا ةدعاسسمل تاعربت عمج ةلمح ىلإا مامسضن’ا ارخؤوم ررق دق ناك قباسسلا يناملأ’ا
نييسضايرلا نم ددع ةقفر انوروك ءابو راسشتنا ةحفاكم يف ةحسصلا ةرازو ةنواعمو ،ةيرئازجلا

تاسسسسؤوملا معدل ةعسساو تاعرب˘ت ة˘ل˘م˘ح او˘ق˘ل˘طأا د˘ق او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لاو
صصيمق ىدترا يريبير كنارف ،ناسضمر رهسش لÓخ ةجاتحملا تÓئاعلا ةدعاسسمو ،ةيئافسشتسس’ا

يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع اهرسشن ةروسص يف رئازجلا بختنم
عمج ةردابمل مامسضن’ا تررق اذهلو ،اعيمج مكلو يل ةجاحب نطولا» :Óئاق قلعو «مارغتسسنإا»
يئانثلا اعد دق ناك يسسنرفلا بعÓلا ،«ةياهنلا ىلإا ’اجر نوكنسسو ،ةدحاو دي نحن ،تاعربتلا

ةمهاسسملل ،قاطن عسسوأا ىلع اهرسشنو ،ةيعوطتلا ةلمحلا ىلإا مامسضنÓل ،صسانو مدآاو لازغ ديسشر
يرئازجلا بختنملا مجن مامسضنا ،قباسسلا يناملأ’ا خينويم نرياب مجن قبسسو ،ةمزأ’ا يطخت يف
ةدعاسسمل غنيكلوسس يملاعلا ينغملا اهدوقي يتلا ةلمحلا ىلإا زرحم صضاير يتيسس رتسسسشنامو

hd«ó.±.انوروك صسوريف حفاكت يتلا رئازجلا يف ةيريخلا تايعمجلاو ءابطأ’ا
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يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘˘ي
،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ليرفأا رهشش ةياهن اماه اعامتجا
يديشسل ينقتلا زكرملاب ،يراجلا

لبقتشسم ثحب لجأا نم ،ىشسوم
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةر˘˘˘كلا
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا عا˘˘شضوأ’ا
ةيرئاز˘ج˘لا ةر˘كل˘ل يرار˘ط˘شض’ا
يششفت ببشسب ،اهماشسقأا عيمجب
متي˘شس ثي˘ح˘ب ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
مشسوملا ءاغلإا ةي˘نا˘كمإا ة˘ششقا˘ن˘م
،ىرغشصلا تائفلا لكل يوركلا

ةدوعلا دعوم ديدحت متي نأا ىلع
خيراتو ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا
،اقح’ ديدجلا مشسوملا قÓطنا

حشضت˘ت نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘مو ثي˘ح

لا˘˘م˘˘ت˘˘˘حا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ىؤور˘˘˘لا

،ةيعامجلا تابيردتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

ة˘يا˘ه˘ن د˘ن˘ع ،ر˘با˘كأ’ا ة˘ئ˘˘ف ىد˘˘ل

ءاعبرأ’ا دغ ةثلاثلا رجحلا ةلحرم

دد˘م˘ت نأا ع˘قو˘ت˘يو ،ل˘˘ير˘˘فأا92

ةرتف دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا

لشصت دق ةيفاشضإا مايأ’ رجحلا

،لقأ’ا ىلع نينثا وأا عوبشسأا ىلإا

نم ايئاهن سصلختلا مدع لظ يف

ةلوطب تفقوتو ،““انوروك““ ءابو

تاشسفانمو ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

61 خ˘يرا˘ت˘ب ى˘˘ل˘˘ف˘˘شسلا ما˘˘شسقأ’ا

ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م

تأادب امدع˘ب ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ي˘ف ع˘شست˘˘ت ““ا˘˘نورو˘˘ك““ ة˘˘ع˘˘قر

ةر˘ك بعÓ˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فشصنو رهشش ةدمل ةقلغم مدقلا

،ةلوج22 سضوخ د˘ع˘ب ،ر˘ه˘شش
يرودلا رمع نم قبي مل ثيح
تايرابم نامث ىوشس يرئازجلا

ةياغ ى˘لإا ف˘قو˘ت˘لا ل˘شصاو˘ت اذإاو
نإا˘ف نا˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م
،نيرايخ مامأا نوكتشس ““فافلا““
لد˘˘ع˘˘م˘˘ب يرود˘˘لا لا˘˘م˘˘˘كإا ا˘˘˘مإا

ريخأاتب وأا ،عوبشسأ’ا يف نيتلباقم
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م ق˘ب˘ت ا˘م
بقترملا نمو ،لبقملا فيرخلا
امل طيطختلا ة˘ن˘ج˘ل ع˘م˘ت˘ج˘ت نأا
ة˘ياد˘ب ““ا˘نورو˘ك““ ة˘ل˘حر˘م د˘ع˘˘ب
ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
لو˘ح ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل ““و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا““
ي˘لا˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم

تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا سضع˘ب ة˘ششقا˘˘ن˘˘مو

نأا املع ،ةينطولا ةلوطبلا سصخت

لوأ’ا اهعامتجا دقع ةنجللا هذه

تلشصوت ثيحب ،مايأا ةعشضب لبق

لوح ةيدنأ’ا دييأات ةرورشض ىلإا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘شضوا˘˘ف˘˘˘م ةر˘˘˘كف

ةر˘ت˘ف ي˘ف م˘ه˘ب˘تاور سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل

تشصوأا افيفلا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ر˘ج˘ح˘لا

يف ني˘فر˘ط˘لا ح˘لا˘شصم ةا˘عار˘م˘ب

ةفاشضإا ،ةب˘ع˘شصلا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه

ق˘ير˘ف ن˘م لا˘ق˘ت˘نا يأا ع˘ن˘˘م ى˘˘لا

ل˘˘ك ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ر˘˘˘خآ’

ىلإا ةفا˘شضإا ،م˘شسو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م

نيبعÓلا دوقع˘ل ي˘لآ’ا د˘يد˘م˘ت˘لا

.لبقملا ناوج يف يهتنت يتلا

امامت هيف بوغرم ريغ ،زوبدوب سضاير يرئازجلا يلودلا حبشصأا
لÓخ ةيثراكلا هشضورع دعب ،نايتيإا تناشس هيدان فوفشص لخاد
نأاب ،ةيشسنرفلا ““لوبتوف توب““ ةديرج تراششأاو ،يراجلا مشسوملا
وتاكريملا لÓخ ،اتوكاك ليياغ مادقتشسإ’ ىعشست رشضخلا ةرادإا
،ةوطخلا هذه يتأاتو ،بعللا عناشص بشصنم لغششل مداقلا يفيشصلا
يدا˘ن˘لا راو˘شسأا جرا˘خ نو˘كي˘شس زو˘بدو˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘شس˘ُم نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ت˘˘ل
عقومتيو ،هقيرف عم هشسفن سضرف نع زجع يذلا وهو ،يشسنرفلا
مشسقلل اشسنرف ةلو˘ط˘ب بي˘تر˘ت لود˘ج ل˘ف˘شسأا نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘شس ق˘ير˘ف

لادشسإا نع ت’وج رششع لبق71 ـلا زكرملا لغششي ثيح ،لّوأ’ا
ناشس سسيراب مامأا ا˘شسنر˘ف سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن سضو˘خ˘ي˘شس ا˘م˘ك .را˘ت˘شسلا

اذهِب تاشسفانملا فقوت دعب .اقح’ طبشضُي خيرات يف ،نامريج
سضرتفُي ناكو،““انوروك““ سسوريف ي˘ّششف˘ت بب˘شس˘ِب ،ار˘ّخؤو˘ُم د˘ل˘ب˘لا

تعد اميف ،يراجلا ليرفأا نم52 ـلا يف اشسنرف سسأاك يئاهن ءارجإا
ةركلا داحتا ارّخؤوُم دلبلا اذ˘ه˘ِب ة˘ي˘شضا˘يرو ة˘ي˘شسا˘ي˘شس تا˘ي˘شصخ˘شش
ىلع ،لبقملا يام ىتح تاشسفانملا ىلإا عوجرلا مدع ىلإا ،يلحملا
ر˘خآاو لّوأا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا زو˘بدو˘ب سضا˘ير بعÓ˘ل ق˘ب˘شسو،ل˘قأ’ا

،4102-5102 مشسوم كلذ ناكو ،يوركلا هراوششم يف هل يئاهن
يف ايشساشسأا كراشش ثيح .ةيشسنرفلا ةطبارلا سسأاك ةشسفانم يف

ناشس سسيراب ةهجاوم راوطأا لماك سضاخو ،ايتشساب هقيرف فوفشص
.ةفيظن ةيعابرِب هئÓمز ةقفر مزهناو ،نامريج

بيجن.ج

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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 راوسأ جراخ زوبدوبديدجلا مشسوملا قÓطنا خيراتو تابيردتلا ىلإا ةدوعلا دعوم ديدحتل
 نايتيإ تناس يدان

لبقملا مسوملا

ديلا ةرك

لامكإا عيطتسسن““ :نابعل بيبح
““طقف ةدحاو ةلاح يف مسسوملا

سسمأا لوأا ،نابعل بيبح ديلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر فششك
ةياهن لولحب اهفانئتشسا مدع لاح يف ت’وطبلا لامكتشسا ةبوعشص ىدم
عيمج تقلع امدعب ،ريدقت رثكا ىلع نيلبقملا ناوج ةيادب وأا يام رهشش
ةحئا˘ج ي˘ششف˘ت بب˘شسب ي˘شضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م تا˘شسفا˘ن˘م˘لا

سصوشصخب تاطلشسلا رارق راظتنا يف نحن““ :Óئاق نابعل حرشصو ،انوروك
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
وأا يا˘م ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ة˘شسفا˘ن˘م˘لا تدا˘ع لا˘ح ي˘ف˘ف““ :فا˘شضأاو ،““ت’و˘ط˘ب˘لا

رهشش يف مشسوملا لامكإا عيطتشسن ،ريدقت ىشصقأا ىلع ناوج رهشش ةيادب
قيب˘ط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا ن˘م ه˘نأ’ ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ة˘غ˘ي˘شص ل˘يد˘ع˘ت ع˘م ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ديدمت ةشضايرلا و بابششلا ةرازو تررقو ،““ايلاح اهب لومعملا ةمانزرلا
،يراجلا ليرفأا92 ةياغ ىلإا ةيشضايرلا تاشسفانملا لك فانئتشسا ليجأات
ةموكحلا ططخم راطإا يف ،قباشس تقو يف نيترم ىلع اهيلجأات مت امدعب
ةيناكمإا سصوشصخبو ،يملاعلا انوروك ءابو ةبراحمو ةياقولاب قلعتملا
ةيلارديفلا ةئيهلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا كرت ،سضيبأا مشسوم وحن هجوتلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا مد˘ع لا˘ح ي˘ف““ :حر˘شص ثي˘ح ،ة˘م˘˘ئا˘˘ق ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةماع ةيع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ل ر˘ط˘شضن˘شس ،ا˘ه˘تر˘كذ ي˘ت˘لا خ˘يراو˘ت˘لا ي˘ف ت’و˘ط˘ب˘لا
،““ةبشسانملا تارارقلا ذاختاو تاحارتقا اهلÓخ نم ميدقتل ةيئانثتشسا

اهانحرتقا يتلا خيراوتلا دعب ام ىلإا ت’وطبلا ليجأات سضفرأا““ :لشصاوو
اهريط˘شست م˘ت ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ما˘نزر ىل˘ع ر˘ثؤو˘ت فو˘شس ا˘ه˘نأ’

سسرام رهشش دايبملوأÓل ةيليهأاتلا ةرودلا ءارجإاب اميشس’،1202 ةنشسل
.““ايناملأا يف مداقلا

ديلو.ف

www.akhersaa-dz.com

 ““فافلل““ يلارديفلا بتكملا
يراجلا رهسشلا ةياهن عمتجي

ةريخأ’ا هذه ّنأا ،ةمشصاعلا داحتإا ةرادإا نم ةبرقم رداشصم تفششك
ناديم طشسوتم مشض يف ةبغارلا يداونلا لك ىلع قيرطلا تقلغ
ديدجلا كلاملا ““روبريشس““ ةركشش موقتشس ثيح ،ةتيشش ةماشسأا قيرفلا
ةليلقلا مايأ’ا يف بعÓل ديدج سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةتيشش بعÓلا دعو امك .يدانلا يف ءاقبلاو ديدمتلا لجا نم ةمداقلا
يف قيرفلا رداغيشسو لقأ’ا ىلع يفاشضإا ماعل قيرفلا يف ىقبيشس هنا

بعÓلاّ نأا ،ركذلاب ريدج .طقف ابوروأا نم سضرع هلشصو ام لاح

ةبكرلل ةشسكاعملا ةطبرأ’ا ي˘ف بي˘شصأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘با˘شسلا

ةفاشضإ’اب ،يشضاملا مشسوملا تايرابم عّيشضو ةلماك رهششأا6 باغو
ينطولا بخاّنلا ّنأا املع ،ةيشضاملا ممأÓل ايقيرفإا سسأاك تايئاهن ىلإا

ناديم طشسو يف ةي˘شسا˘شسأا ة˘ع˘ط˘ق نو˘كي˘ل هر˘ّشضح ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
رعت يتلا ةريطخلا ةباشصإ’ا ّنأا ريغ ،““رشضخلا““

ّ
هتلعج بعÓلا اهل سض

.زرحم سضاير دئاقلا ءÓمز اهب جّوت يتلا ةيراقلا ةشسفانملا عّيشضي
بيجن.ج

لوشصحلا نم ،ةنيطنشسق بابشش قيرف برتقا
فاده ،نارمع قياف م˘جا˘ه˘م˘لا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع
ةلوطب يف سسفاني يذلا ،ةنتاب بابشش يدان
ملعو ،ةيقرششلا ةعومجملا مدقلا ةركل ةاوهلا

ةرادإا سسلجم سسيئر نأاب ،ةبرقم رداشصم نم
هت’اشصتا طبر دق جارجر ديششر ،بابششلا
ىلإا مامشضن’اب هعانقإا يف حجنو ،بعÓلاب
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ،ينيطنشسقلا يدانلا
نأاب تدكأا ،رداشصملا تاذ ،ةمداقلا ةيفيشصلا
،Óيوط مدت مل نيفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب تا˘شضوا˘ف˘م˘لا

يف ةي˘شصخ˘ششلا ه˘طور˘شش نار˘م˘ع مد˘ق ثي˘ح
با˘ب˘ششلا ةرادإا ح˘ن˘م˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ر˘˘مأ’ا ئدا˘˘ب
ىلع ،نارمع عقوي نأا ررقملا نمو ،اهتقفاوم
تقو يف ينيطنشسقلا يدانلا ىلإا هلاقتنا دقع
ة˘ق˘ف˘شصلا ن˘ع نÓ˘عإ’ا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،ق˘ح’
يف يشضايرلا طاششنلا فانئتشسا دعب ،ايمشسر
ةيد˘نأا ةد˘ع را˘ظ˘نأا ،نار˘م˘ع بذ˘جو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
اذ˘ه ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا˘˘ب ط˘˘ششن˘˘ت
مجنو ةليلم نيع ةيعمج اهنيب نم ،مشسوملا

ديلو.ف.ةبانع داحتاو ةرقم

ةمشصاعلا داحتا

ةتيسش ةماسسأا مسض يف ةبغارلا يداونلا ىلع قيرطلا قلغت ةرادإ’ا

 ةنيطنشسق بابشش

 مداقلا مسسوملل ابسسحت هفوفسص ىلإا مامسضن’اب ينارمع باكلا فاده عنقي يسسايسسلا
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ربع اهلاضسرإإ ىجري ةعاضس رخآإ ةديرج يف مكتانÓعإإ رضشنلو ،دÓبلإ هب رمت يذلإ يحضصلإ رجحلإ ببضسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللإ ديربلإ
        ريدقتلإ و مإرتحلإ قئاف انم إولبقت

ريرحتلإ ةضسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلإ
:رهظلإ
:رضصعلإ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةليسسملاب ةفاقثلا ريدم قح يف ةذفان رهسشا3و ذافنلا فوقوم رهسشا3
رهضشإ3 اهلعجب هليدعتو فنأاتضسملإ مكحلإ دييأاتب رإرق ةليضسملإ ءاضضق صسلجم0202/40/72 مويلإ ردضصإ

نم تإروضشنم روهمجلإ راظنأل صضرع ةمهتب ةليضسملاب ةفاقثلإ ريدم قح يف ةذفان رهضشإ3و ذافنلإ فوقوم
روضشنم رضشنب همايق ةيفلخ ىلع ،نطولإ ةدحوو ةمÓضسب صساضسملإ إذكو ةينطولإ ةحلضصملاب رإرضضلإ اهنأاضش
هيف جردأإ ،صسيإرد ريضشب جتنملإ تإزإزفتضسإ ىلع ًإدر ،كوب صسيفلإ يعامتجلإ لضصإوتلإ ربع هتحفضص يف
ءاهنإ ىلإإ ىدأإ امم،هخيراتلو هل ةءاضسإ همضسإ لمحت يتلإ ةيعمجلإ اهتربتعإ ناضضمر نابع ديهضشلإ ىلإ ةراضشإ

 خوضشخضش حلاضص.يراجلإ ماعلإ نم يفناج41 ذنم صسبحلإ نهر هعإديإو هماهم

0202 ةيناضضمرلإ ةيجيورتلإ صضورعلإ

001وXxiP omorP 05ضضورع عم»
XxiP omorPرثكأا ىلع اًمتح نولسصحتتسس””

نئابزل ةهجُوملإ ةيجيورتلإ هضضورع قÓطإإ نع نلعيو ،هنئابز عم ناضضمر رهضش مودقب يفتحي صسيليبوم
رخأإ ةياغ ىلإإو موي لوأإ نم إًءإدتبإإ .ايإزم ةدعب ةدافتضسلإ نم مهل حمضست يتلإ،misatboM قبضسملإ عفدلإ

صسيليبوم حرتقي ،مهبراقأإو مهتÓئاع عم لضصإوتم لاضصتإ يف هنئابز ءاقبإإ صضرغبو،،ليضضفلإ رهضشلإ نم موي
ايإزمب عتمتلإو لوضصحلإ صضرغب،XxiP omorP001وXxiP omorP05 نييجيورت نيضضرع هنئابز ىلع

ديفتضسيضس،boMteeM بإولإ ةهجإووأإecapSiboM قيبطتلإوأإ006#* ةمئاقلإ لامعتضساب ،هيلعو .رثكأإ
05 + صسيليبوم ةكبضشوحن ةدودحم ريغ ةريضصق لئاضسرو تاملاكمXxiP omorP 05: صضرع :يلي امم نئابزلإ

42 ةدمل حلاضص صضرع ،روطفلإ ىلإ روحضسلإ نم ةحلاضص تنرتنإ اغيج1 + ةينطولإ تاكبضشلإ عيمجوحن جد

جد002 + صسيليبوم ةكبضشوحن ةدودحم ريغ ةريضصق لئاضسرو تاملاكمXxiP omorP 001: صضرع .ةعاضس
.ةعاضس42 ةدمل حلاضص صضرع ،تنرتنإ اغيج2 + ةينطولإ تاكبضشلإ عيمجوحن

 مكناضضمر ةحضص !إوعتمتضسإإ

فيطضسب ةملعلإ

تاباسصلا نم ديدعلا تفلخي بابسشلا نم ةعومجم نيب تاراجسش بوسشن
ىلإإ تروطت بابضشلإ نم ةعومجم نيب تاضشوانم بوضشن،فيطضس ةيلو قرضش ةعقإولإ ةملعلإ ةنيدم تدهضش
لوأإ ءاضسمل راطفلإ دعوم لبق كلذو ءاضضيبلإ ةحلضسلإ فلتخمو نيكاكضسلإو يضصعلإ اهيف تلمعتضسإإ تإراجضش
ةضسداضسلإ ةعاضسلإ دودح يف تناك تاضشوانملإ هذه ةيإدب نإاف اهيلع انلضصحت يتلإ تامولعملإ بضسحو،صسمأإ

ةيداحلإ ةعاضسلإ ةياغ ىلإ فقوتت ملو ءاضضيبلإ ةحلضسلإو يضصعلإ اهيف تلمعتضسإ تإراجضش ىلإ تروطتو إءاضسم
ر نميإ         .نيمضصاختملإ نيب عاضضوألإ تأإدهو نملإ حلاضصم تلخدت امدعب،ىحرج ةدع تفلخو Óيل إرضشع

لاطع فسوي مادقتسق سمحتم وينيروم
رضصي نمم نيبعل3 مضضت ةمئاق نمضض ،يضسنرفلإ صسين يدان بعل ،لاطع فضسوي ،يرئإزجلإ يلودلإ دجإوتي
لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ىل˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلإ ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضستو˘˘˘ه ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت برد˘˘˘م ،و˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘م ه˘˘˘يزو˘˘˘ج ،ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لإ
يذلإ ،هيينوم صساموت يكيجلبلإ مضضت ةمئاقلإ نإاف ،ةيناطيربلإ ““فإرغيليت““ ةفيحضص بضسحبو.يفيضصلإوتاكريملإ

يتيضس صشتيرون ةبهوم ،زنورأإ صسكامو ،يلاحلإ مضسوملإ باقعأإ يف يضسنرفلإ نامريج ناضس صسيراب عم هدقع يهتني
ىلإإ مامضضنإÓل برقألإ وه لاطع نإاف ،ردضصملإ تإذل اقفوو.لاطع ىلإإ ةفاضضإلاب ،ةنضس12 تحت إرتلجنإإ بختنمو
ني˘ب˘عÓ˘لإ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ،(ا˘ما˘ع32) ة˘ن˘ضس ر˘غ˘ضصل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘عو˘ي˘ن˘يرو˘م حا˘ح˘لإإ بب˘ضسب ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلإ يدا˘˘ن˘˘لإ
44 لÓخ ليجضستو ةعانضص نيب ام فإدهأإ01 يف مهضسأإ ““رضضخلإ““ بعل نإاف ،يعافدلإ هزكرم مغرو.نيرخآلإ

02 غلبمل لاطعل ةيقوضسلإ ةميقلإ تعجإرتو إذه.تاقباضسملإ فلتخمب يضسنرفلإ بونجلإ يدان عم اهيف كراضش ةإرابم

دّدح صسين يدان نأإ ركذي .مضسوملإ إذه ةيإدب يف انويلم52 غلبت تناك نأإ دعب ،يلاحلإ ليرفأإ رهضش يف وروي نويلم
.وروي نويلم07ـب نميألإ هريهظ هعيب رعضس قباضس تقو يف

مايأا3 يف ةبانعب ةراجتلا ةيريدم حلاسصم تزجح

داوملا نم راطنق52 ناسضمر رهسش نم ىـلوألا
كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ مو˘ح˘ل˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
لÓخ كلذو ،يديارسسو ينوبلاو ةبانع تايدلبب

رسضحم52 ريرحت مت ن˘يأا،ا˘ه˘ناو˘عأل ل˘خد˘ت083
فسشك.نوناقلل تافلاخم مهباكترا ببسسب راجتلل
ةيراجتلا تاسسرامم˘لا ة˘ب˘قارــم ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر
دمحم يسضام ةبا˘ن˘ع ة˘يلوـل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
اوزجح مهنأا””ةعاسس رخآا»ـل حيرسصت يف حلاسصلا

هنم ثلاثلا مويلا ةياغ ىلإا ناسضمر نم حتافلا ذنم

،ديمسسلا رارغ ىلـع ةيئاذغلا داوملا نم راطنق52
ةيئاذغ داوم ىلإا ةفاسضإا ءارمحلاو ءاسضيبلا موحللا
رد˘ق˘ت ثي˘ح ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ىر˘خأا

،ميتنسس نويلم25 ـب تازوجحملل ةيلاملا ةميقلا
رـيغ ةيئاذغ داوم عيب يف تافلاخملا لثمــتت اميف

عم،راعسسألاراه˘سشإا مد˘عو كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
ةفاظنلاو لحملا يف ةفاظنلا طورسش مارتحا مدع
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘سسو داو˘˘˘م سضر˘˘˘عو،ة˘˘˘يد˘˘˘سسج˘˘˘˘لا

يفو ،علسسلل ريتاوف دوجو مدع ىلإا ةفاسضإا،قباطم
تاجرخ جمانرب مهيدل نأا انثدحم لاق قايسسلا تاذ
ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘سسل ر˘كا˘ب˘لا حا˘ب˘سصلا ي˘ف ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
،ينطولا كردلا لا˘جر ة˘ق˘فر ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘ل˘ل
ةسصاخ اهمدع نم تاجتنملا ةرفو ةبقارم فدهب
،اهردسصم ةفرع˘مو كÓ˘ه˘ت˘سسلا ة˘ع˘سساو˘لا ا˘ه˘ن˘م
مويلاب اهتنرا˘ق˘مو را˘ع˘سسألا ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ةدو˘˘ج ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لا
انثدحم لاقف راعسسألا طبسض نع امإا ،ةسضورعملا
نوكي امدنعف ،بلطلاو سضرعلل عسضخي كلذ نأا

لإا ءان˘ت˘قا لÓ˘خ ن˘م ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل ي˘عو كا˘ن˘ه
ةدايزف ،ةيلآا ةقيرطب راعسسألا طبسضت هجاتحيام
ةيراجتلا تاطاسشنلا نعو،راعسسألا عفرت بلطلا
راسشتنا ببسسب ةقلغم تناك نأا دعب تحتف يتلا

ةيموي ةفسصب نوملعيسس مهنأا انثدحم لاق انوروك
ا˘ه˘مار˘ت˘حا ىد˘مو تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘˘ع
اهنمو اهمارتحا بجي يتلا ةيئاقولا تاءارجÓل
تامامكلا ءادترا،دارـفألا ني˘ب ي˘ح˘سصلا د˘عا˘ب˘ت˘لا

لوخد ةيل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ل˘م˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا تازا˘ف˘ق˘لاو
ة˘سصا˘خ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘ل˘ل ن˘ئا˘بز˘˘لا جور˘˘خو
اهـب نوكــت ل نأا بجي يتلا ةقÓحلا تÓحم
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا كلذو ،را˘ظ˘ت˘˘نا تا˘˘عا˘˘ق
،ريطخلا سسوريفلا اذهب ةباسصإلا نم نينطاوملا
ىرخأا ةهج نم ،ملاعلا لود فلتخمب رسشتنإا يذلا
فعاسضت هحلاسصم نأا حلاسصلا دمحم يسضام لاق
ةبقارملا لجا نم مايسصلا رهسش لÓخ اهلمع نم
تاجتنملاو ةيراجتلا تÓحملل ةفثكملاةيمويلا
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ا˘ه˘مار˘ت˘حا ىد˘مو ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
زجحو نوناقلل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ل˘ك عدرو،ة˘مÓ˘سسلا
اظافح كلذو كÓهتسسإÓل ةحلاسصلا ريغ علسسلا

 .ليسضفلا رهسشلا اذه يف نينطاوملا ةحسص ىلع
ةسشيعوب زوزام

ةبانعب هكإوفلإو رضضخلل ةلمجلإ قوضسل مويلإ ةينإديم تاجرخ مظنت اميف

ناسضمر نم ىلوألا مايأا3يف كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ةيئاذغلا داوملا نم اراطنق52زجح

نييوتسسملا ىلع ىلوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ت˘حا

نمسض ايم˘لا˘ع35 ةبترم˘لاو ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ق˘ير˘فإلا

ةيمنتلا فادهأا ذيفنت لاجم يف يملاعلا بيترتلا

ةمادتسسملا ةيمنتلا ريرقت يف اذه ءاجو.ةمادتسسملا

ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘ف˘سصا˘ن˘م د˘ع˘م˘˘لا،9102

””غنوفي˘ت˘سش نا˘م˘سسي˘ل˘تر˘ي˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘ي˘مو˘كح˘لا

يف (NSDS) ةمادتسسملا ةيمنتلا لولح ةكبسش»و

.ةمادتسسملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا فاد˘هأا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا

يف نيدلبلا تاءادآل ايملاع ابيترت ريرقتلا نمسضتو

ةنسس لÓخ ةمادتسسملا ةيمنتلا فادهأا قيقحت لاجم

دامتعلاب ادلب261 فينسصتلا اذه سسم دقو9102.

سسكعي يذلاو001 ىلإا0 نيب حوارتي رسشؤوم ىلع

جرختسسيل ةمادتسسملا ةيمنتلا فادهأا قيقحت ةجرد

هلذب بجاولا دوهجملا لوح ارسشؤوم كلذ دعب هنم

دمتعاو.فادهألا هذه قيق˘ح˘ت˘ل د˘ل˘ب ل˘كل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

تاي˘ط˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع هزا˘ج˘نإا ي˘ف ر˘ير˘ق˘ت˘لا اذ˘هود˘ع˘م

ةيمسسرلا ريغو ةي˘م˘سسر˘لا ردا˘سصم˘لا ن˘م ة˘ي˘تأا˘ت˘م˘لا

كن˘ب˘لا) ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘تآلا

،ةيمنتلاو يداسصتقلا نواعت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
ةوÓع ،(فيسسينويلاو لمعل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
(لوب درلوو بولاغ) رسسألا ىدل تاقيقحتلا ىلع
،مافوأا) يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘كب˘سشو تا˘م˘ظ˘ن˘مو
تارو˘سشن˘م˘لا اذ˘كو (كروو˘ت˘˘ن سسي˘˘ت˘˘سسا˘˘ج سسكا˘˘ت
اذه جئاتن ليلح˘ت ر˘ي˘سشيو .ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا
حي˘ح˘سصلا برد˘لا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا
ةحفاكمل لوألا ةمادتسسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فد˘ه غو˘ل˘ب˘ل
را˘كت˘بلاو ة˘عا˘ن˘سصلا”” ي˘نا˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لاو ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا

اميف لدتعم مدقت زارحا ددسصب يهو ””تآاسشنملاو
””ةحسصلا”” ثلاثلا ةمادتسسملا ةيمنتلا فده سصخي
””نيسسنجلا نيب ةاواسسملا ”” سسماخلا فدهلا اذكو
فد˘ه˘لاو ””ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ي˘ق˘ن˘لا ءا˘م˘˘لا”” سسدا˘˘سسلاو
،ةراسشإÓل.””ةلوقعم ةفلكب ةفيظنلا ةقاطلا”” عباسسلا

سسفنل6102 ةعبط˘لا ي˘ف تف˘ن˘سص ر˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف

ايقيرفا ةسسماخلاو ايملاع38 ةبترملا يف ريرقتلا

ةعبط يف ا˘ي˘م˘لا˘ع46 ةبترملاو ايبرع ة˘ن˘ما˘ث˘لاو

.7102

ىفسشتسسمب تلاج˘ع˘ت˘سسإلا ة˘ح˘ل˘سصم تل˘ب˘ق˘ت˘سسا
سسمأا لوأا لجيج ةيلو ريهاطلاب ديعسسلا بودجم
امدعب ةريطخ ةلاح يفوهو ثلاثلا دقعلا يف باسش
يلئاعلا هلزنم نع ديعب ريغ يران قلطب بيسصأا
.ةروكذملا ةيدلبلل ةعباتلا لوزاب ةيرقب دجاوتملا

ةلاح يف لقن ةيحسضلا ناف ةيبط رداسصم بسسحو
بيسصأا امدعب روكذملا ىفسشتسسملا ىلا ةريطخ
امم يران قلطب سضومغلا اهفنتكي فورظ يفو
م˘لو ،قور˘حو ة˘ي˘ح˘سضل˘ل دا˘ح ف˘يز˘ن ي˘˘ف بب˘˘سست
عوقو فورظ سصوسصخب تامولعم ةيأا برسستت
يف تدكأا رداسصملا سضعب تناك ناو ثداحلا

أاطخلا قيرط نع تعقو ةثداحلا نأاب قحل تقو
اهكلمي ديسص ةيقدنب نم ةسصاسصر تقلطنا ثيح
اذه دسسج يف رقتسست نأا لبق ةيحسضلا براقأا دحأا
تاقيقحتلا هنع فسشكتسسام راظتنا يف ريخألا
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه سصو˘سصخ˘ب تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘مألا

ن˘م ى˘لوألا تسسي˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه نأاو ا˘سصو˘سصخ
نم ديدعلا اهتقبسس ثيح ةيلولا ميلقاب اهعون

اهنمو ةيسضاملا ةرتفلا لÓخ ةهباسشملا ثداوحلا
يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلبب زوزعم ينب ةيرق ةثداح
يف ةيلئاع ةميلو لخاد يران قلط ببسست ثيح
يف ةذي˘م˘ل˘ت ةا˘فو ن˘ع كي˘ها˘ن ءا˘سسن ع˘برأا ة˘با˘سصا
ةسصاسصرب تبيسصأا امدعب ةلابغ ةيدلبب طسسوتملا

دلوأا ةثداح نايسسن نود اهدلاو حÓسس نم ةسشئاط
يناثلا دقعلا يف باسش ةايحب تدوأا يتلا ىيحي
سسد˘سسم ن˘م ة˘سشئا˘ط ة˘سصا˘سصر˘ب بي˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب
رسصانع فقوأا ىرخأا ةهج نم .يطرسشلا هقيقسش
ةهوبسشم ةرايسس ةفقسشلا ةيدلبب ينطولا كردلا

رداسصملا بسسحو ،سصاخسشأا ةثÓث اهنتم ىلعو
ةروكذملا ةرايسسلا باكر ناف ربخلا تدروأا يتلا

ددسصب اوناك ةنيطنسسق ةيلو ميقرت لمحت يتلاو
ةفقسشلا ةيدلب طيحم لخادوطسس ةيلمعب مايقلا
مه˘ل ن˘ط˘ف˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق نا˘سضمر ن˘م ثلا˘ث˘لا ة˘ل˘ي˘ل
بلقنت نأا لبق رارفلا ىلا مهعفد امم ناكسسلا
تاذل ةعباتلا راميج ةيرق نع ديعب ريغ مهترايسس
 دوعسسم .م.ةيدلبلا

 ةفقضشلاب ةهوبضشم ةرايضس فيقوت مت اميف

 لجيجب ريهاطلاب ةلوهجم فورظ يف ةسشئاط ةسصاسصرب باسش ةباسصإا

مهدضض ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك داختإإ مت

ةبانعب يحسصلا رجحلا اوقرخ اسصخسش06 فيقوت
ةيران تاجرد3و تابكرم3 رضشحملإ ليوحتو صصخضش06 فيقوتب ةبانع نمأل نإديملاب ةلماعلإ قرفلإ تماق
تما˘ق.م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لإ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ ة˘فا˘ك دا˘خ˘تإإ ع˘م ي˘ح˘ضصلإ ر˘ج˘ح˘لإ تإءإر˘جإإ ة˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘ل إذ˘˘هو
نم52 ةياغ ىلإ ليرفأإ91 نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ ةبانع ةيلو تمأل يمومعلإ نمألإ ةيئلولإ ةحلضصملإ
70 ليجضست صصخضش715و ةبكرم893 ةبقإرم لخدت ةيلمع621 ماظنلإ ظفح ةيلمع701ب رهضشلإ صسفن

ةينامضسج رورم ثدإوح9و دحإو يدام رورم ثداح ةحلضصملإ تلجضس امك ميقرتلإ حإولأاب ةقلعتم تافلاخم
.صصخضش91 حرج نع ترفضسأإ

نيمأإ لداع

ةمادتسسملا ةيمنتلا يف ايقيرفإاو ايبرع ىلوألا ةبترملا يف رئازجلا
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