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ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ د˘˘كأأ

،انورؤك سسوريف ةعباتمو دصصر

نإأ ،رأرؤ˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج رؤ˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لأ

يف يلاح˘لأ ف˘ي˘ف˘ط˘لأ عا˘ف˘تر’أ

ةد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’أ دد˘˘˘ع

أريثك ثعبي ’ انورؤك سسوريفب

عافترأ نأأ أرب˘ت˘ع˘م .ق˘ل˘ق˘لأ ى˘ل˘ع

ةعاصس42 ـلأ لÓخ تاباصصإ’أ

رظنلاب ،يعيبط رمأأ ؤه ةريخ’أ

تاطاصشنلأ سضعب فانئتصسأ ىلإأ

ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’أو ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

يلكلأ عفرلأ بقع ةيعامتج’أو

.ه˘ف˘ي˘ف˘خ˘ت وأأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل

مدع نأأ ىلإأ ،ثدحتملأ راصشأأو
ىلعو ةيئاقؤلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ

عانقلل يمأزلإ’أ ءأدتر’أ اهصسأأر
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حأو ي˘˘˘قأؤ˘˘˘لأ
نم ،ةفاظنلأ دعأؤقو يدصسجلأ
ءأرو ف˘ق˘ت ي˘ت˘لأ با˘ب˘صسأ’أ م˘˘هأأ
دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لأ ةدا˘˘يز˘˘لأ
.ةر˘ي˘خأ’أ ة˘نوآ’أ ي˘ف تا˘با˘صصإ’أ

رود˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع رأرؤ˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأأو
ي˘˘ف ن˘˘طأؤ˘˘م˘˘ل˘˘˘ل يرؤ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
ف˘قوو ءا˘بؤ˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لأ
هد˘˘ي˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،هرا˘˘˘صشت˘˘˘نأ
يف ىقبت يتلأ ةيئاقؤلأ ريبأدتلاب
د˘ي˘حؤ˘لأ ل˘ح˘ل» ،ن˘هأر˘لأ تقؤ˘˘لأ
ة˘˘˘مزأ’أ هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.ةيحصصلأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ
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:فصشكي ةيرهاوط ميركلا دبع .. ةيئابولا تاصساردلا يف نمكي لحلا نإا لاق

Óبقتصسم رصصتقيصس يحصصلإ رجحلإ»
«انورؤكلإ ـب ةريبك تاباصصإإ فرعت يتلإ رؤؤبلإ ىلع

:دكؤوي راروف لامج .. ءابولا راصشتنإا فقو يف ايروحم نطاوملا رود ربتعا

«قلقلإ ىلع ثعبي ’ انورؤك سسوريفب تاباصصإ’إ ددع يف يلاحلإ عافترإ’إ»

«يديراق» ةربقم ىلا ينطولا كردلا رصصانع نم ينمأا جايصسب اطاحمو Óبكم رصضح

ىيحيوأإ دمحأإ هقيقصش رؤصضحب ريخأ’إ هإؤثم ىلإإ عيصشي ةفيعلإ

ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلل سسمأا اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف انوروك سسوريف يصشفت ةعباتم ةنجل وصضع ةيرهاوط ميركلا دبع فصشك
 .دعبتصسم رمأا ىرخأا ةرم دÓبلا مومع ىلع يحصصلا رجحلا سضرف ةيناكمإا نأا
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ددع عافترأ نأأ ىلإأ راصشأأ ثيح
أر˘ظ˘ت˘ن˘م نا˘ك ة˘با˘صصإ’أ ت’ا˘˘ح
ريبأدتلأ مأرتحأ مدع ىلإأ عجريو
نأأ ةيرهأؤط ح˘صضوأأو .ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لأ
ط˘ق˘ف ا˘ي˘ئز˘ج نؤ˘كي˘صس ر˘ج˘˘ح˘˘لأ

ي˘ت˘لأ رؤؤ˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصت˘˘ق˘˘يو
اتف’ طقف تاباصصإأ اهيف لجصست
ل˘ح˘لأ نأأ ى˘˘لإأ دد˘˘صصلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةيئابؤلأ تا˘صسأرد˘لأ ي˘ف ن˘م˘كي
را˘˘˘˘˘صشأأ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلأ تأذ ي˘˘˘˘˘فو
ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كصشت ى˘لإأ ة˘ير˘˘هأؤ˘˘ط
تاصسأردلأ دأدعإأ اهتمهم ةيملع
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لأ ةدا˘˘عإأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بؤ˘˘لأ
لوزنلأو لاصصت’أ ةي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسأ
نمو رؤؤبلأ ديدحتل نأديملأ ىلإأ
ة˘با˘صصإ’أ ت’ا˘ح د˘يد˘ح˘˘ت ة˘˘م˘˘ث
اقرف كانه نأأ ىلإأ اتف’ اهئأؤتحأو

نأديملأ ىلإأ سسمأأ حابصص تلزن
.اهلمع ةرصشابمل

ةيناث ةجؤم نع ثيدحلإ اننكمي ’»
راثدنإإ دعب ’إإ انورؤك سسوريف نم

«ىلوأ’إ ةجؤملإ

’ رئأزجلأ نأأ ثدحتملأ راصشأأو
نم ىلوأ’أ ةجؤملأ سشيعت لأزت
نكمي ’ هنأأو ،انورؤك سسوريف
دعب ’إأ ةيناث ةجؤم نع ثيدحلأ
رؤهظ ةدؤعو ايلك ىلوأ’أ راثدنأ

نؤ˘كت˘ل ا˘هد˘ع˘ب ةد˘يد˘˘ج ت’ا˘˘ح
.ةديدج تأءأرجإأ كانه

رجحلإ عفرل ططخم اهيدل ةنجللإ»
«تاعاطقلإ لك يف

ح˘صضوأأ ل˘صصت˘م د˘ي˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘يد˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ نأأ ة˘˘ير˘˘هأؤ˘˘ط
لك يف ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر˘ل ط˘ط˘خ˘م
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشنأ’أو تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ

اهعم قيصسنتلأ ربع ةيداصصتق’أ

مأرت˘حأ ع˘م ق˘فأر˘ت˘ت نأأ ة˘ط˘ير˘صش

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

.يعامتج’أ

لإزت ’ عيرصسلإ فصشكلإ ةزهجأإ»

«اهقيؤصست لبق براجتلل عصضخت

ةزهجأأ ةقدو ةيلعاف سصؤصصخبو

سسف˘˘ن د˘˘كأأ ع˘˘˘ير˘˘˘صسلأ ف˘˘˘صشكلأ

ةرفؤتملأ ةزهجأ’أ نأأ ثدحتملأ

برا˘ج˘ت˘ل ع˘صضخ˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف

ة˘لا˘كؤ˘لأ ن˘م ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عأ ل˘˘ب˘˘ق

لبق ةين’ديصصلأ دأؤملل ةينطؤلأ

اهتيلاعف نم د˘كأا˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ق˘يؤ˘صست

.قيقد لكصشب

اهنم ءإود001 يلإؤح يف اصصقن انلجصس»

«دلجلإو مدلإ ناطرصسلإ سصخت ةيودأإ

ةيرهأؤط فصشك ىرخأأ ةهج نم

001 ي˘ف ظؤ˘ح˘ل˘م سصق˘ن ن˘˘ع
سضأرمأأ سصخت ةيودأأ اهنم ءأود
هن˘كل د˘ل˘ج˘لأو مد˘لأو نا˘طر˘صسلأ
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘يودأ’أ ر˘˘فؤ˘˘ت د˘˘كأأ
دعي يتلأو ةن˘مز˘م˘لأ سضأر˘مأ’ا˘ب
ن˘م أرر˘صضت ر˘ث˘كأ’أ ا˘ه˘با˘˘ح˘˘صصأأ

سصاخلأ حا˘ق˘ل˘لأ« .ا˘نورؤ˘ك ءا˘بو
رهصش أرفؤتم نؤكي دق انورؤكب
حاقللأ رايتخ’ انعمتجأو ربمفؤن
ا˘˘˘˘مأأ «هدرؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسن د˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لأ
دا˘˘صضم˘˘لأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ سصؤ˘˘صصخ˘˘ب
نأأ ة˘ير˘هأؤ˘ط ف˘صشكف ا˘نورؤ˘كل
يتلأ رباخملأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ كا˘ن˘ه
تا˘حا˘ق˘ل جا˘ت˘˘نإأ ى˘˘لإأ تل˘˘صصؤ˘˘ت
بلغأ’أ ى˘ل˘ع ةر˘فؤ˘ت˘م نؤ˘كت˘صس
مداقلأ ربم˘فؤ˘ن ر˘ه˘صش لؤ˘ل˘ح ع˘م
أذ˘ه˘ب سسمأأ د˘ق˘ع ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جأ نأأو
يذلأ حاقللأ رايتخ’ سصؤصصخلأ
.هدأريتصساب رئأزجلأ مؤقتصس
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ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘ب سسمأأ ءا˘˘˘صسم ع˘˘˘ي˘˘˘صش
ةفيعلأ يماحملأ نامثج يديراق
ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘صش رؤ˘˘صضح˘˘ب ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأأ

أديقم ناك يذلأ دمحأأ هلكؤمو
ينمأأ رأدجب اطيحمو لÓغأ’اب
يذ˘لأ ي˘ن˘طؤ˘لأ كرد˘˘لأ تأؤ˘˘ق˘˘ل
ةصسصسؤؤملأ نم هلقن ةيلمع تنمأأ
ةربقملأ ىلأ سشأرحل˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ
.هقيقصش نفد ميصسأرم رؤصضحل
لصصو دق ةفيعلأ نامثج ناكو
ةناقرد ةيدلبب هانكصس رقم نم
دود˘ح ي˘ف يد˘يرا˘ق ةر˘ب˘ق˘م ى˘لأ

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘صشم˘˘˘لأ نأأ ’إأ02:21.ـلأ
نم مهتيبلاغو ةريبكلأ مهدأدعأاب
أورظتنأ ةاما˘ح˘م˘لأ ة˘ن˘ه˘م ةر˘صسأأ

03:51ـلأ ةعاصسلأ ةياغ ىلأ هنفد
ه˘ق˘ي˘ق˘صش لؤ˘صصو تي˘قؤ˘˘ت ؤ˘˘هو
يذ˘لأ ى˘ي˘ح˘يوأأ د˘م˘حأأ ه˘ل˘كؤ˘مو
رصصانع نم ينمأأ جايصسب اطاحم
ىلأ هتقفأر يذلأ ينطؤلأ كردلأ

ةر˘ظ˘ن˘لأ ءا˘ق˘˘لإ’ سشع˘˘ن˘˘لأ ة˘˘يا˘˘غ
م˘ت م˘ث ه˘ق˘ي˘ق˘صش ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
د˘ه˘صش ن˘يأأ ر˘ب˘ق˘لأ ى˘˘لأ هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ

ريخأ’أ هأؤثم يف هعصضو مصسأرم
ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ب نز˘ح˘لأ تا˘˘مÓ˘˘عو
ريزؤلأ ىلع ظحؤل امك.ههجو
أدحأأ ملكي مل هنأأ قباصسلأ لوأ’أ

أؤنا˘ك ن˘يذ˘لأ ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأأ ن˘م
ةر˘ب˘ق˘˘م˘˘ب ةر˘˘ث˘˘كب ن˘˘يد˘˘جأؤ˘˘ت˘˘م
ي˘فؤ˘ت د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل. يد˘يرا˘˘ق
سسمأأ ةفيعلأ ىيحيوأ يماحملأ
ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘ت˘˘كصسب لوأ’أ

ةصسلجلأ حاتتفأ رصضح دق ناكو
دأدح يلع ةم˘كا˘ح˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ
ةقفر ة˘ق˘ي˘ق˘صش ا˘ه˘ي˘ف طرؤ˘ت˘م˘لأ

د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘˘صسلأ لوأ’أ ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لأ
ءأرزؤلأ تأرصشعو لÓصس كلاملأ
تناكو دمحمأأ يديصس ةمكحمب
مؤي هيخأأ قح يف هل ةعفأرم رخأأ
ة˘ي˘صضق ي˘ف طرا˘ف˘لأ سسي˘م˘˘خ˘˘لأ
ة˘صصا˘خ˘˘لأ تأرا˘˘ي˘˘صسلأ بي˘˘كر˘˘ت
عفأر دق ناكو «كافؤصس» عمجمب

ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ا˘˘صضيأأ ه˘˘ي˘˘خأأ ن˘˘˘ع

ة˘ل˘م˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘ف˘˘خ˘˘لأ ل˘˘يؤ˘˘م˘˘ت˘˘لأ

عؤلخم˘لأ سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ

ةمكحمب ةقيلفتؤب زيز˘ع˘لأ د˘ب˘ع

ة˘م˘كح˘م م˘ث د˘˘م˘˘ح˘˘مأ يد˘˘ي˘˘صس

ءا˘صضق سسل˘ج˘م˘˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’أ

ةنأدأ مت نيأأ ةمصصاعلأ رئأزجلأ

.ةذفان انجصس ةنصس51ـب هقيقصش

فصشكلل عيرصس رابتخإا ف’آا4 ىلع رئازجلا تلصصح اميف

ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا نم سسوريفلا نع

ةدكؤؤم ةديدج ةباصصإإ941 ،تايفو7

ءافصشلل تلثامت ةلاح731 و انورؤكب
ةدكؤؤم ةديدج ةباصصإأ941 ليجصست ةحصصلأ ةرأزو تدكأأ

ةافو ت’اح7 و91ديفؤك دجتصسملأ «انورؤك» سسوريفب

هنع فصشك امبصسح كلذو.ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ كلذو

رأرؤف لامج انورؤك سسوريف دصصرو ةعباتم ةنجل سسيئر

02911 ىلإأ عفترأ ةيلامج’أ تاباصصإ’أ ددع نأأ فصشك يذلأو

دقف ،تايفؤلأ سصخي اميف امأأ.انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباصصإأ

تايفو7 ليجصست دعب ،ةافو ةلاح258 ىلإأ يلامجإ’أ عفترأ

ةلاح731 تلثامت اميف.ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ ةديدج

،ةريخأ’أ ةعا˘صس42ـلأ لÓ˘خ ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘صشل˘ل

ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ءافصشلأ ت’احل يلامجإ’أ ىلأ ددعلأ عفتريل

جÓعلأ ىقلتي اباصصم93 لأزي ’ اميف9958. ىلإأ رئأزجلأ يف

ةلصص يذ قايصس يفو.ةزكرملأ ةيانعلأ حلاصصم ىؤتصسم ىلع

رابتخأ ف’آأ4 رئأزجلل ةيكيرمأ’أ ةدحتملأ تاي’ؤلأ تمدق

قيرط نع أذهو ،دجتصسملأ «انورؤك» سسوريف نع فصشكلل

ةيكيرمأ’أ ةرافصسلأ تبتكو.ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ ةمظنملأ

يعامتج’أ لصصأؤتلأ عقؤم ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع

-ديفؤك» رابتخأ ةدعب عربتلاب نورؤخف نحن» «كؤبصسياف»

نع يرئأزجلأ بعصشلل سصخصش ف’آأ ةعبرأ’ ةحلاصص91«

تاي’ؤلأ» تفاصضأأو«.ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ ةمظنملأ قيرط

،ةيملاعلأ ةيحصصلأ ةمزأÓل ةباجتصس’أ يف ملاعلأ دؤقت ةدحتملأ

ة˘مؤ˘كح ن˘ع ةردا˘صصلأ تا˘عر˘ب˘ت˘لأ هذ˘ه ة˘م˘ي˘ق تل˘صصو ثي˘ح

ىلإأ ةفاصضإ’ا˘ب ،ن˘ي˘ي˘كير˘مأأ ن˘ي˘ن˘طأؤ˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘ي’ؤ˘لأ

رايلم11 ىلإأ ةيملاعلأ ةمزأ’أ ةهجأؤمل ةيكيرمأأ تاكرصش

.«يكيرمأأ ر’ود
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انوروك دعب ام ةلحرم لÓخ

تاعماجلإ ؤعدت ةيرئإزج ةصسإرد

ةيمنتلإ ةرطاق ةدايق ىلإإ
نم تاصصصصختلأ فلتخم يف اثحاب06 اهب ماق ةصسأرد تدكأأ

ةرورصض» ىلع ,دÓبلأ برغب يلاعلأ ميلعتلل ةصسصسؤؤم81

نأأ بجي يذلأ ةفرعملأ عمتجمو داصصتقأ ىلإأ ةعرصسب لاقتن’أ

ةيعامتج’أ ةيمنتلأ يف ةرطاقلأ رود ةعماجلأ امهيف بعلت

يتلأ ةصسأردلأ لؤح ريرقت يف ءاج و .«ةيفاقثلأو ةيداصصتق’أو

سسيئر ,نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لأ د˘ب˘ع فأر˘صشإأ تح˘ت أر˘خؤؤ˘م تز˘ج˘نأأ

1نأرهو ةعماج ريدمو بر˘غ˘لأ تا˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘يؤ˘ه˘ج˘لأ ةود˘ن˘لأ

ةحئاجلأ لÓخ تتبثأأ ةيرئأزجلأ ةعماجلأ» نأأ ,«ةلب نب دمحأأ»

يتلأ تأدعملأو تأزيهجتلأ لÓخ نم راكتب’أ ىلع اهتردق

بجي يتلأو ىرخأأ تاعاطقو ةيحصصلأ تاصسصسؤؤملل اهترفو

ددصشو .«انورؤك دعب ام ةلحرم يف اهنم ةدافتصس’أو اهنيمثت

يلاعلأ مي˘ل˘ع˘ت˘لأ عا˘ط˘ق سصÓ˘خ˘ت˘صسأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع ر˘ير˘ق˘ت˘لأ

عقؤمتيل91-ديفؤك نع ةم˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘ع˘صضؤ˘لأ ن˘م سسورد˘لأ

’وأأ هنأأ» ىلإأ اتف’ ,تامزأ’أ ةرأدإأ يف يجيتأرتصسأ لعافك

ر˘ي˘غ˘ت˘م˘لأ قا˘ي˘صسلأ ع˘م ف˘ي˘كت˘لأ ى˘ل˘ع أردا˘ق نؤ˘كي نأأ بج˘˘ي

ةهج نم ربتعأ و .«عصضو لك تابلطتم قفو ةعرصسب رؤطتلأو

ءانب ةداعإأ يف ريكفتلل ةصصرف» انورؤك دعب ام ةلحرم نأأ ىرخأأ

رظنلأ بجي ’ هنأ» و «نينطأؤملل مئأدلأ هافرلأ نمصضي عمتجم

قباصسلأ عصضؤلأ ىلإأ ةدؤع اهنأأ ىلع انورؤك دعب ام ةلحرم ىلإأ

يذلأو هبنأؤج فلتخم يف دغلأ عمتجم ءانبل ةصصرفك لب

أذه مدق دقو .«نينطأؤملل مئأدلأ هافرلأ قيقحت ريخأ’أ هفده

,يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو ىلإأ هجو يذلأ ثحبلأ

ة˘يدا˘صصت˘ق’أ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل تا˘˘حأر˘˘ت˘˘ق’أ سضع˘˘ب

.ةحئاجلأ لÓخ تزرب يتلأ سصئاقنلأ حÓصصإ’ ةيعامتج’أو

تانيمأاتلأو كؤنبلأ تاصسصسؤؤم نؤثحابلأ ثح ,راطإ’أ أذه يفو

يتلأ ة˘ط˘صسؤ˘ت˘م˘لأو ةر˘ي˘غ˘صصلأو تا˘صسصسؤؤ˘م˘لأ ة˘ق˘فأر˘م ى˘ل˘ع

,ةحصصلأ عاطق سصؤصصخبو .ةيحصصلأ ةمزأ’أ لÓخ تررصضت

ةوÓع ةحاتملأ درأؤملل لثمأ’أ لÓغتصس’أ ىلإأ ريرقتلأ ثح

ريرقتلأ دكأأ امك ,يحصصلأ مÓعإ’أ ماظن معدو ةعجأرم ىلع

نابأأ» يذلأ ةيعامتج’أ ةيامحلأ ماظن حÓصصإأ ةرورصض ىلع

.«ةحئاجلأ لÓخ هتيدودحم نع
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ةديدجلأ ةمي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ءأ˘ج ثي˘ح
ىلع «ة˘عأ˘سس ر˘خآأ» زو˘ح˘ت ي˘ت˘لأو
سضعب ليدعت مت هنأأ أهنم ةخسسن

ةخرؤوملأ31 مقر ةميلعتلأ مأكحأأ

ةقلعتملأو0202 نأوج81 يف
ءأر˘جإأ ع˘فر ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت تأ˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كب
ةعوفدملأ ةي˘ئأ˘ن˘ث˘ت˘سس’أ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ
تأرأدإ’أو تأسسسسؤوملأ يف رجأ’أ
ل˘سصح نأأ د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
سصو˘سصخ˘ب لد˘ج˘لأ ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
نأأ سضرتفملأ نم يتلأ ت’أحلأ
ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ءأر˘جإأ ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘˘سست
ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةقيرط ىلإأ ةفأسضإ’أب ةيئأنثتسس’أ
ثيح ،ةر˘خأأ˘ت˘م˘لأ ل˘ط˘ع˘لأ ة˘يو˘سست
أذهب ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تر˘كذ
ة˘˘يو˘˘سست ءأر˘˘جإأ» نأأ سصو˘˘سصخ˘˘˘لأ
نم ةدأفتسس’أو ةرخأأت˘م˘لأ ل˘ط˘ع˘لأ
ةن˘سس نأو˘ن˘ع˘ب ة˘يو˘ن˘سسلأ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ

ءأ˘سسن˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘˘ي ’،0202
ةيبرتب نلفكتي يتأوللأو لمأوحلأ

ع˘برأأ ن˘ع م˘هرأ˘م˘عأأ ل˘ق˘ت لأ˘ف˘˘طأأ

متيسس يلأتلأبو «ةنسس (41) ةرسشع
تأفظوملأ نم ةئفلأ هذه ءأنثتسسأ

ةلط˘ع˘لأ ن˘م عأ˘ط˘ت˘ق’أ ءأر˘جإأ ن˘م

نأأ رأبتعأب،0202 ةنسسل ةيونسسلأ
ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ةطرأخ ذيفنتلأ زيح عسضوب تمأق

رجحلأ مأظ˘ن ن˘م جور˘خ˘لأ ق˘ير˘ط
ةنرمو ةيجيردت ةفسصب يحسصلأ

ريزولأ حلأ˘سصم نأ˘ي˘ب˘ل أ˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو

نأوج31 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لأ لوأ’أ

’ لأثملأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع˘ف،0202
ة˘ي’و ح˘لأ˘سصم تل˘سسأر ر˘سصح˘˘لأ

يسضأملأ نأوج71 خيرأتب ةبأنع
ةعطأقملل بدتنملأ يلأولأ نم لك
ءأ˘˘˘سسؤور ،سشير˘˘˘لأ عأرذ ة˘˘˘˘يرأدإ’أ
ةيريدم ح˘لأ˘سصم ءأ˘سسؤور ،ر˘ئأود˘لأ
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ةرأدإ’أ

،ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘عأ˘م˘ت˘ج’أ طأ˘سشن˘لأ˘ب
ةيعأمتج’أ تأمدخلأ ةنجل سسيئر
ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لأ ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘ل
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ ةو˘عد˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لأ˘ط˘˘م
فلتخم ىوتسسم ىل˘ع ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘لأ
بسصأ˘ن˘م˘ب قأ˘ح˘ت˘لÓ˘ل ح˘لأ˘سصم˘لأ

تأءأر˘جإأ ذ˘خ˘ت˘ت˘سس ’إأ«و م˘ه˘ل˘م˘ع
ءأج أمل أقفو «مهقح يف ةيبيدأأت
رخآأ» زو˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م˘لأ ي˘ف
نأأ ريغ ،أهنم ةخسسن ىلع «ةعأسس
تأفظوملأ تنثتسسأ ةلسسأرملأ هذه
لأفطأأ˘ب تÓ˘ف˘كت˘م˘لأو ل˘مأو˘ح˘لأ

تد˘كأأو ءأر˘جإ’أ أذ˘ه ن˘م رأ˘غ˘˘سص
نهقح يف يرسسي ىقبي هنأأ ىلع
ةيئأنثتسسإأ ةلطع يف عسضولأ ءأرجإأ

ميدقت ةيمأزلإأ عم رجأ’أ ةعوفدم
قئأثولأ˘ب ق˘فر˘م بل˘ط ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه
ةيريدملأ ةميلعت يتأأتل ،ةيتوبثلأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مأ˘˘ع˘˘لأ
ة˘فأ˘كل ر˘ث˘كأأ ةرو˘سصلأ ح˘˘سضو˘˘ت˘˘ل
سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإ’أ

دعب نيفظوملأ عم لمأعتلأ ةقيرط
.لمعلأ فأنئتسسأ
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لدع ةلأكول مأعلأ ريدملأ حنم
تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت «ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرأ˘˘ط»
ة˘˘˘فأ˘˘˘ك ى˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ر˘ج˘ح˘لأ ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب ح˘˘لأ˘˘سصم˘˘لأ
نم ديدعلأ ىلع يلكلأ يحسصلأ
لÓخ تأف أم كرأدتل تأي’ولأ
يحسصلأ رج˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ ةر˘ت˘ف
عيرأسشملأ ثعب ةدأعإأ لجأأ نم
˘مأ˘قو.زأ˘ج˘نإ’أ ةر˘ي˘تو ع˘˘ير˘˘سستو
لد˘ع ة˘˘لأ˘˘كو˘˘ل مأ˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ
تأجرخ ةدعب «يبيرعلب قرأط»
ع˘قأو˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م
نم ديدعلأ ربع لدع تأسشروو
ديدعلأب مأق أمك ،نطولأ تأي’و
دكأأتلل ةي˘ئأ˘ج˘ف˘لأ تأرأ˘يز˘لأ ن˘م
لأ˘˘˘غ˘˘˘سشأ’أ ر˘˘˘ي˘˘˘˘سس ىد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
مأيأ’أ لÓخ مت ثيح ,أهمدقتو
تأرأيز ميظنت ةيسضأملأ ةليلقلأ
˘مأ˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ أ˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأأ

عقأوم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘لأ˘كو˘ل˘ل
د’وأأو ةريودلأو نسسح أبأبب لدع
ةي’و ىلإأ ةرأ˘يز أ˘ه˘ت˘ع˘ب˘ت تيأ˘ف
لوأ’أ لوؤوسسملأ ىطعأأو.ةركسسب

ه˘˘تأرأ˘˘يز لÓ˘˘خ ة˘˘لأ˘˘كو˘˘لأ ن˘˘˘ع
،ةمرأسص تأميلع˘تو تأ˘ه˘ي˘جو˘ت
ءأنبلأ رييأعم مأرتحأ سصوسصخب
فقوب دهعت نيأأ ،زأجنإ’أ ةدمو
بعÓتت ةلوأقم يأأ عم دقأعتلأ
زأجنإ’أ ةدوج وأأ طورسشلأ رتفدب
تأرأيزلأ تلمسشو.عيرأسشملأ يف
فرسشأأ يتلأ ةيئأجفلأو ةينأديملأ

تأي’و ةدع ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب أ˘ه˘ي˘ل˘ع
ةمسصأعلأو ةركسسبو ةيأجب أهنم
تأميلعت ىطعأأ ثي˘ح ،أ˘هر˘ي˘غو
عيرأسشملأ يريدمل تأ˘ه˘ي˘جو˘تو
أهلج بسصت ،زأجن’أ تأكرسشو
لأ˘غ˘˘سشأ’أ ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست ي˘˘ف
ءأسضقلأو ةدوجلأ رييأعم مأرتحأو
هجأوت تنأك يتلأ ليقأرعلأ ىلع
ملو.نيتنسس ذنم لأ˘غ˘سشأ’أ مد˘ق˘ت

ىلع ةينأديملأ تأرأيزلأ رسصتقت
ل˘ب ،ط˘ق˘ف ع˘يرأ˘سشم˘لأ ة˘ع˘بأ˘˘ت˘˘م
يلثمم عم ءأقل دقع ىلأ هتدعت
ةينقتلأ ةبقأرملل ةينطولأ ةئيهلأ
نييو˘ه˘ج˘لأ ن˘ير˘يد˘م˘لأو ءأ˘ن˘ب˘ل˘ل
عيرأسشملأ ءأسسؤورو ،لدع ةلأكول

نع رسضأحتلأ ةينقت قيرط نع
سسأ˘سسأ’أ أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع م˘˘تو.د˘˘ع˘˘ب
ةيلأ˘ج˘ع˘ت˘سسأ تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءأ˘ط˘عإأ

ق˘ي˘سسن˘ت ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘مرأ˘˘سص
ىلع ظأفحلأ لجأأ نم دوهجلأ
ىنعت يتلأ «لدع» ةلأكو ةعمسس
ل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘لأ يوذ نأ˘˘˘˘˘˘˘كسسإأ˘˘˘˘˘˘˘ب
˘مز˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م.دود˘˘ح˘˘م˘˘لأ
يريدمو نييو˘ه˘ج˘لأ ن˘ير˘يد˘م˘لأ
ةدأ˘˘ه˘˘سش لأ˘˘سسرإأ˘˘ب ،ع˘˘يرأ˘˘سشم˘˘لأ
ةير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘ق˘بأ˘ط˘م˘لأ
ميلسستب حأم˘سسلأ مد˘عو ،ة˘مأ˘ع˘لأ
ة˘˘ق˘˘بأ˘˘ط˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ تأ˘˘ن˘˘˘كسسلأ
يب˘ير˘ع˘ل˘ب ر˘مأ أ˘م˘ك .ر˘ي˘يأ˘ع˘م˘ل˘ل
تأ˘كر˘سشلأ ع˘م دو˘ق˘ع˘لأ خ˘˘سسف˘˘ب

ر˘يرأ˘ق˘ت م˘يد˘ق˘تو ة˘سسعأ˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ ن˘ع ة˘˘ل˘˘سصف˘˘م

فقوتلأو لأغسشأ’أ مد˘ق˘ت ه˘جأو˘ت

سسيبلت يف سسبجلأ لأمعتسسأ نع

لأ˘م˘ع˘ت˘سسأ ع˘م ق˘˘ق˘˘سشلأ نأرد˘˘ج

سصن˘ت أ˘م ق˘فو لزأ˘ع˘لأ رأد˘˘ج˘˘لأ

يف ددحملأ ةدوجلأ رييأعم هيلع

ر˘يد˘م˘لأ د˘ن˘جو.طور˘سشلأ ر˘˘تأ˘˘فد

يبيرعلب قرأ˘ط ة˘لأ˘كو˘ل˘ل مأ˘ع˘لأ

يسضأقلأ جمأنر˘ب˘لأ أذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل

تأ˘ن˘كسسلأ زأ˘ج˘نإأ ةر˘ي˘تو ع˘˘فر˘˘ب

تأءأرجإأ ببسسب تأف أم كرأدتو

لك ،يحسصلأ ر˘ج˘ح˘لأو أ˘نورو˘ك

ريدمو دعأسسملأ مأعلأ ريدملأ نم

دعأ˘سسم˘لأ ر˘يد˘م˘لأو تأ˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

أوفرسشأأ نيذلأ ،يرأقعلأ رييسستلل

عÓطÓل ةينأديم تأرأيز ىلع

ربع لأغ˘سشأ’أ مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع

.نطولأ تأي’و فلتخم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأسس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA  32LƒG¿ 0202Gd©óO 8106 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

31 مقر ةميلعتلا تلدع ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملل ةميلعت يف

ةنسس41 نود نهلأفطأا نمو لماوحلا ءأنثتسسإا
ةرخأأتملا لطعلا ةيوسست ءارجإا نم

زاجنإلا ةدوج وأا طورسشلا رتفدب بعÓتت ةلواقم يأا عم دقاعتلا فقوب دهعت

عيرأسشملا زأجنإا ةريتو عيرسست ةرورسض ىلع ددسشي «لدع» ةلأكول مأعلا ريدملا
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ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ ريزو فسشك
نأو˘يد˘لأ عور˘سش ن˘ع يرأ˘م˘ع ف˘ير˘سش
ةيعأنسصلأ تأعأرزلأ ريوطتل ينطولأ
يذلأو أبيرق لم˘ع˘لأ ي˘ف ة˘يوأر˘ح˘سصلأ
رأمقأ’أ أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس
ةيجأتن’أ تأردقلأ ديدحتل ةيعأنسصلأ
أ˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسأ ل˘جأأ ن˘م بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف
جأ˘ت˘ن’أ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘مأد˘ت˘سسم ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
حيرسصت ي˘ف يرأ˘م˘ع لأ˘قو .ي˘حÓ˘ف˘لأ
يسسأرد موي دأقعنأ ةبسسأنمب ةفأحسصلل

أيجولونكت تأقيبطت لأ˘م˘ع˘ت˘سسأ لو˘ح
تأردقلأ ديدحت يف ةيعأنسصلأ رأمقأ’أ
دÓبلأ بو˘ن˘ج ق˘طأ˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘جأ˘ت˘ن’أ

ر˘يزو˘لأ رو˘سضح˘ب أ˘ي˘ل˘ع˘لأ بأ˘سضه˘˘لأو
ة˘˘عأرز˘˘لأ˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لأ بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
تأرأ˘طإأو تأ˘ه˘سش دأؤو˘ف ،ة˘يوأر˘ح˘سصلأ

ةيرئأزجلأ ةيئأسضف˘لأ ة˘لأ˘كو˘لأ ءأر˘ب˘خو
ر˘يد˘مو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ د˘˘هأ˘˘ع˘˘م˘˘لأ ءأرد˘˘مو
ةسصأخلأ تأسسأردلل ينطولأ بتكملأ
˘مأ˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
ى˘لإأ فد˘ه˘ي ءأ˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه نأ تأ˘بأ˘˘غ˘˘ل˘˘ل
لÓ˘غ˘ت˘سسأ لو˘ح ل˘م˘ع ة˘قرو د˘يد˘˘ح˘˘ت
رأ˘م˘قأ’أ أ˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت تأ˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
أهريغو طئأرخلأو روسصلأو ةيعأنسصلأ

تأطيحملأ ديد˘ح˘ت ي˘ف تأ˘نأ˘ي˘ب˘لأ ن˘م
عيرأسشملأ نسضتحتسس يت˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
يف ةيعأنسصلأ تأعأرزلأ يف ىربكلأ

أقيب˘ط˘ت ه˘نأأ فأ˘سضأأو. «ق˘طأ˘ن˘م˘لأ هذ˘ه

ةقفأرمب ةسصأخلأ ة˘مو˘كح˘لأ تأرأر˘ق˘ل
يف ةيفيرلأ ةي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو
ريوطتو عأطقلأ ةنرسصع ةيجيتأرتسسأ
ي بونجلأ يف ةيعأنسصلأ تأعأرزلأ
ى˘˘لأ أ˘˘سضيأأ فد˘˘ه˘˘ي ءأ˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه نإأ˘˘ف
رأمقأ’أب ةقلعتملأ تأقيبطتلأ ةسشقأنم
عأطقلأ ةنمقر مأظن زيزعتل ةيعأنسصلأ

نأ˘ع˘ط˘ق ءأ˘سصحأ سصخ˘ي أ˘م˘ي˘ف ة˘سصأ˘خ
زعأملأ و منغلأ و رأقبأ’أ نم يسشأوملأ

تأجتنملأو يحÓفلأ رأ˘ق˘ع˘لأو ل˘ب’أو
ق˘ئأر˘ح˘˘لأ تأ˘˘سسأ˘˘كع˘˘نأو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

ن˘يو˘م˘ت˘لأ طأ˘ق˘نو ي˘عأر˘م˘لأ د˘يد˘ح˘تو
زربأأو .ت’أجملأ نم أهريغو هأيملأب
ءأ˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأ
ة˘ي˘ئأ˘سضف˘لأ ة˘لأ˘كو˘لأ ع˘م ي˘ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘ن˘طو ة˘سشرو ر˘ي˘سضح˘ت ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
نم م˘ت˘ي تأ˘عأ˘ط˘ق ةد˘ع أ˘ه˘ي˘ف كرأ˘سشت

تأ˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ل˘ك ة˘سشقأ˘ن˘˘م أ˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
عسضوو أهنييحت و ةرفوتملأ ةيمقرلأ
ةيؤور ليكسشت لجأأ نم ةروطم ىرخأ

ةدو˘جو˘م˘لأ تأرد˘ق˘˘لأ لو˘˘ح ة˘˘ح˘˘سضأو
.«مأدتسسم لكسشب أهلÓغتسسأ ةيفيكو
ةلأكو˘ل˘ل مأ˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ر˘كذ نأأ د˘ع˘بو
ن˘يد˘لأ ز˘˘ع ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘سضف˘˘لأ
ثÓث ىلع زوحت رئأزجلأ نأأ قيدسصوأأ
تأينقتلأ هذه نأأ دكأأ ،ةيعأنسص رأمقأأ
و روسص ذخأأ يف ةلثمتملأ ةمدقتملأ
ءأسضفلأ لوح ةقيقد ةيفأرغج تأنأيب
ة˘م˘هأ˘سسم˘لأ أ˘ه˘نأأ˘سش ن˘م يوأر˘˘ح˘˘سصلأ
ة˘عأرز˘لأ ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ف˘˘سصب

رو˘سصلأ هذ˘˘ه نأ لأ˘˘قو .ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ
يف ةيعأنسصلأ رأمقأ’أ أهطقتلت يتلأ

لكسشت نطولأ نم ةيئأنلأ قطأنملأ هذه
ذأ˘خ˘ت’ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ةد˘˘عأ˘˘سسم˘˘ل ةأدأأ
ةقيقد تأمولعم يطعت أهنأ’ تأرأرق
ددحت و ةيفوجلأ هأيملأ زكرمت لوح
ة˘˘ح˘˘لأ˘˘سصلأ ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ ي˘˘سضأرأ’أ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ زر˘˘بأأو .ة˘˘عأرز˘˘ل˘˘ل
ط˘˘ئأر˘˘˘خ ع˘˘˘سضو ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عأ˘˘˘سست˘˘˘سس
ة˘غ˘لأ˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ تأذ ة˘˘ي˘˘تأ˘˘عو˘˘سضو˘˘م
ة˘يوأر˘ح˘˘سصلأ ي˘˘سضأرأ’أ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’
ي˘حÓ˘ف˘˘لأ نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘سسأ˘˘سشلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘فأر˘ت ة˘لأ˘كو˘لأ نأأ أ˘ف˘ي˘سضم
تأ˘عأ˘ط˘ق أ˘ه˘سسأأر ى˘ل˘ع تأ˘عأ˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
.ةيئأملأ درأوملأو ةحÓفلأ

ابيرق لمعلا يف ةيوارحسصلا ةيعانسصلا تاعارزلا ريوطتل ينطولا ناويدلا عورسش

بونجلا يف ةيجأتنإلا تاردقلا ديدحتل ةيعأنسصلا رأمقألا أيجولونكت لÓغتسسإا

لوألا ريزولا مهيف نمب فارطألا عيمج روسضح مدعل

ىيحيوأا دمحأا قباسسلا

توكحط نيدلا يحم ةمكأحم ليجأأت

مدأقلا ةيليوج نم حتأفلا خيرأت ىلإا
لجر ةمكأحم ليجأأت نينث’أ سسمأأ ،دمحمأأ يديسس ةمكحم تررق

يحم» تأرأيسسلأ بي˘كر˘ت˘ل يأد˘نو˘ي˘ه ع˘م˘ج˘م بحأ˘سصو لأ˘م˘عأ’أ

لقنلأ تأقفسصو تأرأيسسلأ بيكرت ةيسضق يف «توكحط نيدلأ

.لبقملأ ةيليوج رهسش نم حتأفلأ ىلإأ يرسضحلأ هبسشو يعمأجلأ

عيمج روسضح مدع ببسسب ةيسضقلأ ليجأأت ةسسلجلأ يسضأق ررقو

دمحأأ قبسسأ’أ لوأ’أ ريزولأ و يسسيئرلأ مهتملأ مهنمو فأرطأ’أ

ة’و˘لأو ءأرزو˘لأ ن˘م دد˘ع ة˘ي˘سضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف ع˘بأ˘ت˘˘يو. ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأأ

دبعو لÓسس كلأملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأأ رأرغ ىلع نيقبأسسلأ

ىلع لوسصحلأب قلعتت أمهت توكحط هجأويو.برأوسشوب مÓسسلأ

ةءأسسإأو ةي˘مو˘م˘ع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘ت و ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تأزأ˘ي˘ت˘مأ

مأربإأ لأجم يف ةوسشرلأو حلأسصملأ سضرأعت و ةفيظولأ لÓغتسسأ

.ةيمومعلأ تأقفسصلأ
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 تارامع ثÓث يف ةديدج تاعدسصت ليجسست دعب

 لجيجب ةيليملأب تحيربأت يحب ىرخأا بعر ةليل
ةيدلبل يبرغلأ لخدملأب تحيربأت يح ىلإأ بعرلأ ءأوجأأ تدأع

ثÓثب ةديدج تأعدسصت ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ

فوأخم رأثأأ يذلأ ر˘مأ’أ بو˘كن˘م˘لأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه˘ل ة˘ع˘بأ˘ت تأرأ˘م˘ع

ىلإأ دأعأأ أم ءأسضيب ةليل ءأسضقل مهسضعب رطسضأ نيذلأ نأكسسلأ

يتلأ علهلأ رّوسص ىرحأ’أب وأأ ةيسضأملأ رهسشأ’أ رّوسص نأهذأ’أ

ةي’و تبرسض يتلأ ةيدأدترإ’أ تأزهلأ بأقعأأ يف يحلأ أذه أهسشأع

بسسح ةديدج تأعدسصت ليجسست مت دقو . يسضأملأ ءأتسشلأ لجيج

يحلأ أذهل ةعبأت تأرأمع ثÓثب ةيليملأب تحيربأت يح نأكسس

ةرأثأ يف ببسست يذلأ رمأ’أ63و23 نيترأمعلأب سصوسصخلأبو

ىلأ مهسضعب رطسضأ نيذلأو ةروكذملأ تأرأمعلأ نأكسس فوأخم

أفوخ لهأ’أو نأريجلأ لزأنم ىلإأ ءوجللأ وأأ ءأرعلأ يف مهتليل ءأسضق

نأكسس هسشأع يذلأ رعذلأ رّوسص نأهذأ’أ ىلأ دأعأأ أم لوهجملأ نم

بأقعأأ يف يسضأملأ ءأتسشلأ أديدحتو رهسشأأ لبق تحيربأت يح

نأكسس ىسضق ثيح لجيج ةي’و تبرسض يتلأ ةيدأدترإ’أ تأزهلأ

دربلأ ة˘م˘حر تح˘ت ءأر˘ع˘لأ ي˘ف ي˘لأ˘ي˘ل ةد˘ع بو˘كن˘م˘لأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه

رطسضي نأأ لبق مهسسوؤور قوف مهلزأنم طوقسس نم أفوخ سسرأقلأ

قلغ دح تغلب ةيجأجتحأ تأكرح ةدعب مأيقلأ ىلأ يحلأ نأكسس

تفل لجأأ نم ةيلأتتم مأيأأ ثÓث ةدمل34 مقر ينطولأ قيرطلأ

ةعّدسصتملأ تأرأمعلأ نأكسس ليحرت ىلأ أهعفدو تأطلسسلأ هأبتنأ

مت نأأو قبسس يتلأ ةلئأع نيرسشعلأ عم ثدح أمك ةديدج لزأنم ىلأ

ةيدلبل يقرسشلأ لخدملأب نثأرح يح وحن يحلأ أذه نم أهليحرت

تحيربأت يحب ةعد˘سصت˘م˘لأ تأرأ˘م˘ع˘لأ نأ˘كسس بلأ˘ط˘يو .ل˘ج˘ي˘ج

ةديدج تأرأمع وحن مهليحرت يف عأرسسإ’أب ةدم ذنمو ةيليملأب

هذه لك مهل تببسس يتلأ فأرطأ’أ ةبسسأحمو طرسش وأأ ديق نود

ريغ ةثرأك عقت نأأ لبق ةليوط أمأوعأأ ترمتسسأ يتلأ ةأنأعملأ

رأب˘خأ’أ ر˘ه˘سشأأ رأد˘م ى˘ل˘عو رد˘سصت يذ˘لأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘قو˘ب˘سسم

تقلت يتلأ ىلوأ’أ ةرأزولأ بأوبأأ قرطو لب لجيج ةي’ول ةيمويلأ

ةيهفسش ةلئسسأأو تÓسسأرم ربع هنأكسس ةيعسضو نع ءأدوسس ريرأقت

 ةي’ولأ بأون سضعب أهحرط

Ω.eù°©ƒO

ةلوو ةموكحلا ءاسضعأا ضسمأا لوأا لوألا ريزولا نم ضضيوفتب يرادإلا حÓسصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تلسسار
رجألا ةعوفدملا ةيئانثتسسلا ةلطعلا ءارجإا عفر قيبطت تايفيكب ةقلعتملا ةميلعتلا ماكحأا ضضعب ليدعت لجأا نم ةيروهمجلا

 .ةيمومعلا تارادإلاو تاسسسسؤوملا يف
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ةيحسصلا حلاسصملا تحسضأا ثيح
ةد˘كؤو˘م ت’ا˘ح ا˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست

51 قوفي لدعمب اهب هتبسشي ىرخأاو
د˘˘˘يد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
يتلا قطانملاب اميسس تايفسشتسسملا
،ءابولل ةدكؤوم تاباسصإا اهب تلجسس
راسشتن’ا يف ذخأا يذلا ريخأ’ا اذه
لم˘سشت˘ل هرا˘سشت˘نا ةر˘ئاد تع˘سسو˘تو
يف اهب رهظي مل ءابولا ناك تايدلب
ةيدلب رارغ ىلع ،هراسشتنا تايادب
ةلا˘ح ا˘ه˘ب تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا را˘غر˘غ˘ي˘ت
جئاتن روهظ راظتنا يف اهب هبتسشي
فوا˘˘خ˘˘م ط˘˘˘سسو ،ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
مامأا ،ءابولا راسشتنا نم نينطاوملا
شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘كت˘˘˘˘ح’ا

يذلا رمأ’ا ،مهنم ديدعلا راتهتسساو
طاسسوأا يف شسوريفلا راسشتنا ززع
مهسسنج نع رظنلا شضغب نيباسصملا
كلذب حبسصتل ،ةيرمعلا تائفلا وأا

طسسو ةئلتمم ةي’ولا تايفسشتسسم
نم افوخت ةيبطلا مقطأ’ا ةثاغتسسا

ثيح ،ةرطيسسلا نع عسضولا جورخ

ةباسصإا45 مهفوفسص يف تلجسس
يف ءابطاو نيحارج ،نيماع ءابطأ’
ىلإا ةفاسضإ’اب ششا˘ع˘ن’او ر˘يذ˘خ˘ت˘لا
لÓ˘خ او˘ب˘˘ي˘˘سصأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘سش
مهكاكتحاو مهماهمل م˘ه˘ت˘سسرا˘م˘م

قلقم˘لا ع˘سضو˘لا و˘هو ،ى˘سضر˘م˘لا˘ب
ن˘م د˘يز˘م˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا
باغ يذلا مزÓلا يعولاو شصرحلا

اوتابو نينطاوم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ع
يداع ل˘كسشب م˘ه˘تا˘ي˘ح نو˘سسرا˘م˘ي
ةعقب راسشتنا يف كلذب نيمهاسسم
رؤو˘ب ى˘لإا ق˘طا˘ن˘م ل˘يو˘ح˘تو ءا˘بو˘لا

ةناورم ةنيدم رارغ ىلع ،هل ةيقيقح
ت’احب اهب ىفسشتسسملا أÓتما يتلا

،جÓعلا نوقلت˘ي ن˘م˘م91 ديفوك
ن˘ير˘˘خأا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ي˘˘ل˘˘خا تقو ي˘˘ف

بناج ىلإا اذه ،مهيوأات ةرسسا مادعن’
ةنيدمب تاريمع ناميلسس ىفسشتسسم
ل˘غ˘سش ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب يذ˘لا ة˘كير˘˘ب

بناج ىلإا ،ةئاملاب001 هب ةرسس’ا
ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘˘سصلا شضار˘˘مأÓ˘˘ل

نع تÓتما يتلا ،ةي’ولا ةمسصاعب
ا˘ه˘ب تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع تا˘بو ا˘هر˘˘خأا
يتلا ةرسسأ’ا دد˘ع ر˘ي˘ث˘كب ي˘ها˘سضي
يدانت بلاطم طسسو اذه ،اهيوتحت
شضورفملا رجحلا يف رظنلا ةداعإاب

شضع˘˘ب ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
مارتحا اهيف متي مل يتلا تاطاسشنلا
دعابتلا رارغ ىلع ةيئاقولا ريبادتلا
ءادترا اذكو دارفأ’ا نيب يدسسجلا
راسشتن’ا بابسسأا نعو .تامامكلا
اسصوسصخ ءابولل قلقملاو فيخملا
عجار وه˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف
رطفلا ديع تارايز ىلإا شساسسأ’اب
ىلإا اذه ،دارفأ’ا تÓقنتو كرابملا

تميقا يتلا فافزلا تÓفح بناج
م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘ب˘م نود
هذه اهيف ببسستت دق يتلا ةروطخلا

يتلا زئانجلا بناج ىلإا اذه ،ةريخأ’ا

بجاو ةماقإا نم نينطاوملا عنمت مل

اياحسضلا يلاهأا ىلإا لقنتلاو ءازعلا

ببسسب وا ةيعيب˘ط ةا˘فو ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا

يف دهسشت يتلاو ،رورملا ثداوح

ن˘ي˘ب كا˘كت˘حاو طÓ˘˘ت˘˘خا بلا˘˘غ˘˘لا

،نطولا تاي’و فلتخم نم دارفأ’ا

،ارخؤوم ةكيرب ةنيدم هتدهسش ام وهو

ةلئاع نم دارفأا80 بيسصأا ثيح

دجتسسملا يملاعلا شسوريفلاب ةدحاو

ه˘ي˘ف ل˘ه˘ج˘ي تقو ي˘ف ،ءاز˘ع˘لا ي˘˘ف

لوجتي تابو ءابولا لاقتنا ردسصم

يأا ةباسصإا لامتحا عم طاسسوأ’ا يف

ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا شضغ˘˘˘ب ه˘˘˘ب

روهت ببسسب ةمزÓلا تاطايتح’ا

.رخأ’ا شضعبلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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ةنتابب91 ديفوك تلاحل قلقلل وعدي فيخم عافترإأ

ليلاحتلاو ريناكشسلا قيرط نع ةدكؤوملا نيب ةباشصإا896
ةيبطلا مقطألا فوفشص يف45 اهنم ةيربخملا
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ةي’وب ةيحسصلا رئاودلا تسصحأا
ةديدج تاباسصإا ثÓث شسمأا لجيج
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب
د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
لسسلسسم كلذب لسصاويل ريهاطلاب
ل˘تا˘ق˘˘لا شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا

ن˘م تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت ط˘˘سسو هدو˘˘ع˘˘سص
ةرطيسسلا قاطن نع رومأ’ا جورخ
وه ىلع عسضولا رارمتسسا لاح يف

51 ـلا تاباسصإ’ا د˘ع˘ب˘ف .ه˘ي˘ل˘ع ا˘م
يموي نيب ةي’ولا ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا
لجيج ةي’و تداع دحأ’او تبسسلا
تا˘با˘سصإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘˘ج˘˘سست˘˘ل
تسصحأا ثي˘ح ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ـلا ةريخأ’ا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘لا

تاباسصا ثÓث ةيسضاملا ةعاسس42
ىف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج
عفتريل ريهاطلاب ديعسسلا بودجم

يتلا تاباسصإ’ا ددع يلامجإا كلذب

ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ا˘ه˘ت˘ل˘˘ج˘˘سس

81 ىلإا تبسسلا موي ذنم ثÓثلا

دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘ترإا ا˘م˘ي˘ف ة˘با˘سصإا

لتاقلا ءابولا لوخد ذنم تاباسصإ’ا

وهو ةباسصإا511 ىلإا ةي’ولا ىلإا

ع˘جا˘سضم شضق˘ي تا˘ب ر˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘قر

نم ترذح يتلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا

ةرطيسسلا قاطن نع رومأ’ا جورخ

وه ام ىلع عسضولا رمتسسا لاح يف

م˘ل ة˘ي’و˘لا نأاو ا˘سصو˘سصخ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ن˘م ع˘ف˘˘تر˘˘م م˘˘قر اذ˘˘كه ل˘˘ج˘˘سست

ادج ريسصق تقو يفو تاباسصإ’ا

نم رثكأا لبق اهيلا ءابولا لوخد ذنم

ع˘ب˘سس تل˘˘ظو اذ˘˘ه. ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث

ىلإا ليلاحتلا جئاتن رظتنت ت’اح

نم لك ىوتسسم ىلع شسمأا ةياغ

اميف ةيليملاو ريهاطلا ييفسشتسسم

جÓعلا نوعباتي اسضيرم72 لاز’

ةي’ولا تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع
ةلاح ن˘ل˘ع˘ت˘ل تدا˘ع ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا
دد˘ع عا˘ف˘˘ترا ل˘˘ظ ي˘˘ف ئراو˘˘ط˘˘لا
هبتسشملا ت’احلا اذكو تاباسصإ’ا
ديزملا قلغل دعتسست تناك امدعب اهب
ةعباتمل ة˘سصسصخ˘م˘لا ما˘سسقأ’ا ن˘م
انوروك شسوريفب نيباسصملا لزعو
يذلا ريبكلا شضافخن’ا باقعأا يف
يتلا ةرتفلا لÓخ ددع يف لجسس
يحسصلا رجحلا عفر رارق تقبسس
ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو. ة˘ي’و˘لا ن˘ع
شسدا˘سسلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةأار˘ما تظ˘ف˘˘ل
ىفسشتسسمب شسمأا ةري˘خأ’ا ا˘ه˘سسا˘ف˘نأا
ة˘ي’و ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘˘سشب

شسوريف تافعاسضمب ةرثأاتم لجيج
تايفو ددع كلذب عفتريل انوروك

اسصخسش31 ىلا لجيجب شسوريفلا
ةلئاع نم ةبرقم رداسصم بسسحو
زوميغلب ةيرقب نطقت يتلا ةيحسضلا
هذه ناف رسصن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيليملا ىفسشتسسم ىلا تلقن ةريخأ’ا

ثيح ةئيسس ةيحسص ةلاح يف يهو

شضارمأ’ا شضعب نم يناعت تناك

ليلاح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن نأا ر˘ي˘غ ة˘ن˘مز˘م˘لا

انوروك شسوريف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا تد˘كأا

لبق عيرسس لكسشب اهتلاح روهدتتل

ةر˘ثأا˘ت˘˘م شسمأا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نأا

ل˘تا˘ق˘لا شسور˘ي˘ف˘لا تا˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ب

نا˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بسسحو

ن˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا تق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضلا

ةنيطنسسق ةي’وب نونطقي شصاخسشأا

˘ما˘يأا ل˘ب˘ق او˘ل˘ح د˘ق او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لاو

لجأا ن˘م ة˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ةأار˘م˘لا لز˘ن˘م˘ب

لقن يف ببسست امم اهتنبا ةبطخ

دار˘فأا ى˘لإا ا˘م˘برو ا˘ه˘ي˘لا شسور˘ي˘ف˘˘لا

د˘ق ا˘م و˘هو ا˘ه˘˘تر˘˘سسأا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘خآا

يذ˘لا ي˘ئا˘بو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ف˘سشكي

تاهج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘م˘ت˘ح ح˘ت˘ف˘ي˘سس

.ةيحسصلا

لجيج

ةلاح511 ىلإا انوروك سسوريفب تاباشصإلا ددع عافترإا ليجشست عم رشصنعلاب  ةأارما ةافو

¯GCjªø.Q

ببسسب تافولا ت’اح لازت ’
ايموي ل˘ج˘سست ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف
، فيط˘سس ة˘ي’و تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ةافو ةلاح ليجسست شسمأا مت ثيح
ف˘سسو˘ي ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
لازأا ن˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب يوÓ˘˘ع˘˘ي

قلعتي و ،فيطسس ةي’و بونج

ةنسس07 رمعلا نم غلبت زوجعب

و ،ةدادح رئب ةيدلب نم ردحنت و

فرظ يف ةثلاثلا ةلاحلا هذه دعت

ثيح ة˘عا˘سس84 ن˘ع د˘يز˘˘ي ’

شسمأا لوأا حلاسصملا تاذ تلجسس

لجر و ةنسس24 ةأارم’ نيتلاح

نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت ،ةنسس86

يوÓ˘ع˘ي ف˘˘سسو˘˘ي ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم

ة˘لا˘حو ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘˘سض د˘˘ه˘˘سشي

عفد ام˘م ،ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ع˘ب˘سشت

ليو˘ح˘ت ى˘لإا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ةرادإا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا

ى˘لا ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لاو
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
و، ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ت’اجعتسس’ا ىلع ىوسس تقبأا
ع˘م ، ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘حار˘ج˘˘لا
ةدجاوتملا ت’احلا ددع نأا ملعلا
ىلإا لسصو دق لزعلا ةحلسصمب

هبتسشم و ةدكؤوم نيب ام ةلاح88

نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا ي˘˘˘˘ف

لاز˘ت ’ ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم

يف قوبسسم ريغ اعافترا لجسست

تل˘سصو ثي˘ح تا˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع

ةلاح998 دودح ىلإا شسمأا لوأا

موي يف تلجسس ةلاح82 اهنم

يذ˘لا م˘قر˘˘لا و˘˘هو ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو

ل˘ت˘ح˘ت ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و ل˘ع˘˘ج˘˘ي

.تاباسصإ’ا ددع يف ةرادسصلا

ةلاح009 نم ديزأأ ىلإأ لسصو تاباسصإلأ ددع

 انوروك سسوريف ببشسب ةديدج ةافو ةلاح لجشسي لازأا نيع ىفششتشسم

نيب ةلاح896 شسمأأ ةياغ ىلإأ غلب ذإأ91 ديفوك شسوريفب ةباسصإلأ تلاح ددعل افيخم اعافترأ ةنتاب ةيلوب ةيحسصلأ حلاسصملأ تلجسس
ربع ايموي لبقتسست يتلأ اهب هبتسشملأ تلاحلأ مامأأ عافترÓل ةحسشرم ،ةيربخملأ ليلاحتلل ةعسضاخلأ وأأ ةعسشألأو ريناكسسلأ قيرط نع ةسصخسشملأ

شسوريف نع فسشكلل ةنتاب ةيلو ىوتسسم ىلع نيدمتعملأ نيربخملأ ىلإأ ايموي ةلسسرملأ ليلاحتلأ تانيع ددع أذكو ،ةيلولأ تايفسشتسسم
.كرابملأ رطفلأ ديع ذنمو ةريخألأ عيباسسألأ لÓخ اسصوسصخ ،ةنتاب ةيلوب اقلقم أراسشتنأ فرع يذلأ ،انوروك

ششاعنإلأ فرغ يف نيباسصم7و ةءولمم نابرسض ميكحلأ ةرسسأأ

انوروك تلاح ددع يف عافترإلا
 يلكلا رجحلاب ةبانع ددهي

ةوقب ةحورطملا تارايخلا مهأا نم ةبانع ةي’وب يلكلا رجحلا رايخ تاب
دمحم ةبانع ةي’ول ةحسصلا ريدم بسسحب ةينعملا تاطلسسلا لبق نم
ديازتب ةي’ولاب انوروكب يئابولا عسضولا ةروطخ ءارج ششامعد رسصانلا

نواهت ببسسب ءابولا اذه نم ءافسشلا كلذكو تايفولاو تاباسصإ’ا ددع
ديفوك ىودع نم ةيئاقولاو ةيزارتح’ا ريبادتلاب همازتلا مدعو نطاوملا

ةر˘سسأ’ا ع˘ي˘م˘ج نأا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘عاذإ’ «ششا˘˘م˘˘عد «حر˘˘سصو91.

اهب ريرسس002 نم رثكأا نأا دكأا ثيح ةءولمم نابرسض ميكحلا ىفسشتسسملاب
لك تايفسشتسسمب داجنتسسإ’اب ىدأا ام انوروك شسوريفب نيباسصم ىسضرم
حوارتي ثيح مهيلإا شسوريفلاب ىسضرملا ليوحتل ةدرابلا نيعو راجحلا نم

كانه نأاب ادكؤوم .ةزكرملا ةيانعلا تحت2 مهنم ششاعنإ’ا يف نيباسصم7
ت’اح ددع ديازت ببسسب ةي’ولاب يحسصلا رجحلا يف رظنلا ةداعإ’ ةسسارد
يف انوروك دوجو يف شضعبلا كوكسشو نطاوملا نواهت ببسسب ةباسصإ’ا
ءابو يّسشفت ةعباتمو دسصرل ةكرتسشملا ةنجللا تنلعأا اهتهج نم .رئازجلا
انوروك شسوريفب ةلجسسملا ةديدجلا ت’احلا نع شسمأا لوأا «انوروك»

بسسح شسوريفلاب ةدكؤوم ةديدج ت’اح3 ليجسست مت ثيح ةبانع ةي’وب
تاباسصإ’ا هذهبو .تاّيفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو عقوم

ةباسصإا712 ىلإا ءابولاب نيباسصملل يلامجإ’ا ددعلا عفتري ةديدجلا ةثÓثلا

ديدج باسستحإا نود ةافو ةلاح9 غلب تايفولا ددع نيح يف (91 ديفوك) ب
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شسنوت نم أومدق نأأ دعب /ةبانع

يحشصلا رجحلا اشصخشش84 ةرداغم
 كيتشسجاملا قدنفب

ةرداغم ىلع شسمأا ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تفر˘سشأا
رجحلل اوعسضخ نيذلاو شسنوت نم نيمداقلا نينطاوملا نم ةيناثلا ةعفدلا

اسصخسش84 مهددع غلابلاو كيت˘سسجا˘م˘لا قد˘ن˘ف˘ب يزار˘ت˘ح’ا ي˘ح˘سصلا
مت ثيح ةديج فورظ يف تمت ةيلمعلا نإاف ةحايسسلا ةيريدم بسسحو،

امأا ، مهتماقإا تاي’و ىلإا مهنم شصخسش21 لقنب لفكتلل نيتلفاح ريفوت
لÓخ مت هتاذ قايسسلا يف. ةسصاخلا مهلقن لئاسسوب اورداغ دقف ةيقبلا

فارسشا تحت شسنوت نم اومدق انطاوم701 ليحرت نييسضاملا نيمويلا
تحسضوأا ثيح، ةينمأ’او ةيئ’ولا تاطلسسلاب اقوفرم، ةبانع ةي’و يلاو
نم اومدق نيينعملا نأا ،اهل نايب يف ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ةيريدم

نيتيقدنفلا نيتسسسسؤوملاب اوماقأا نيأا ،اموي41 لبق ةيسسنوتلا ةيروهمجلا

مهعوسضخ دعب ،اسصخسش88 «ليمجلا مير«و، اسصخسش91 «كيتسسجاملا»
تحتو ةديج فورظ يف ةيلمعلا تمت ثيح .يحسصلا رجحلا تاءارجإ’
لقن لئاسسو ةعبسس ريفوت مت هنأا ،هتاذ ردسصملا راسشأاو .ةيبطلا ةبقارملا

ركذو .ةي’و92 اهددع غلابلاو مهتاماقا تاي’و ىلإا مهلاسصيإاب لفكتلل

قد˘ن˘ف˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي ا˘سصخ˘سش84 ي˘ق˘ب ه˘نأا نا˘ي˘ب˘˘لا

حابسص اسضيأا مه اورداغي لبق اذه ناوج80 موي اومدق «كيتسسجاملا»
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ةديدج ةباشصإا11 ليجشست و ةأارما ةافو
ةملاقب انوروك سسوريفب

شسوريفب تاباسص’ا ددع يف ريبك عافترإا ليجسست ةملاق ةي’و لسصاوت
ةي’ولاب ةيحسصلا حلاسصملا تلجسس ثيح ،ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ انوروك

شضارعأا نم اهتاناعم دعب ،ةنسس18 غلبت ةأارما ةافو ، شسمأا موي ةحيبسص
مت ، قايسسلا شسفن يف و ،ةملاق ةيدلبب نطقت ةيحسضلا ،شسوريفلل ةدقعم

ام مهرامعأا حوارتت نيباسصمل ةديدج ةلاح11 ليجسست ةرتفلا شسفن لÓخ

60 اهدحو ةملاق ةيدلبب لجسس دق و اذه ،نيسسنجلا نم ةنسس58 و23 نيب

ةيحسضلا تناك اميف ، ت’اح40 فوقسشوب ةيدلب تلجسس امك ،ت’اح
زكرملاب يحسصلا رجحلا اولخدا نيباسصملا .ةرازخل ةيدلب نم ةريخأ’ا
تبثتل ،مايأا لبق ةملاقب لفطلا و مأ’ا بكرمب انوروك ءابول يعجرملا
اهتهج نم ،ةيباجيإا اهجئاتن تءاج نأا دعب ىودعلاب مهتباسصا ليلاحتلا
ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ترسشاب
دقف ةراسشإÓل .نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك نيذلا شصاخسشأ’ا لك ةيوه

ةباسصإا03 هعومجم ام نيريخأ’ا نيمويلا لÓخ ةملاق ةي’و تلجسس
ىلإا نيسصتخملا عفد ام وه و ،ةي’ولا تايدلب فلتخم ربع ةعزوم ةديدج
يف رطخأا وه امل ةحسشرم رومأ’ا نأا و ةسصاخ ةي’ولاب رطخلا شسوقان قد

عفر دعب لماكلا مهررحت و ةياقولا تاءارجإ’ نييملاقلا مارتحا مدع لظ

Yõ Gdójø.∫ .ةي’ولا نع رجحلا

ةدكيكسس

انوروكب نيباشصملا ددع يف يبشسن رارقتشسإا
91 ديفوك شسوريفب اهتباسصإا يف هبتسشملا ت’احلا ددع شسمأا راهن لسصو

ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ ةديدج ةباسصإا ةيأا لجسست مل اميف ةلاح66 ىلإا

ذنم ةافو41 عم ةباسصإا122ةدكؤوملا يلامجإ’ا تاباسصإ’ا ددع ىقبي
حامسسلا مت و ،شسمأا راهن تايفو ليجسست نود شسوريفلا راسشتنا ةيادب
نم هولخل تاسصوحفلا ديكأات دعب يعجرملا ىفسشتسسملا ةرداغمب باسصمل

شصاخسشأ’ا امأا،ة˘لا˘ح291 ى˘لإا ءا˘ف˘سشلا ت’ا˘ح دد˘ع ل˘سصي˘ل شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

M«ÉI HƒOjæÉQ        .اسصخسش51 ىلإا مهددع لسصوف جÓعلل نيعسضاخلا
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،نيجتحملأ نيحÓفلأ بصسحو
ةريب˘ك ل˘كا˘صشم نو˘فدا˘صصي م˘ه˘نأأ
،ةينكرلأ ةيدلبب مهجوتنم عفد يف
تأزواجتلأو ،ميظنتلأ ءوصس مامأأ
يتلأو  ،روباطلأ يف ثدحت يتلأ

نيب تاصشوانمب يهتنت ام ابلاغ
ةلأ لطعت نع كيهان ،نيحÓفلأ
دأز ام وه و ةرم لك يف نزولأ
نم هلكصشي ام و عصضولأ مزأات يف

نمروباطلأ يف نيحÓفلأ لطعت
صسي˘ئر˘ب ا˘ن˘لا˘صصتأ ىد˘ل و ه˘ت˘ه˘˘ج
انل أدكأ  ،دومحم يتاعوب ةيدلب
نيذلأ ، نيحÓفلأ جاجتحأ Óعف
نم ةينكرلأ ةيدل˘ب ى˘لأ نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي
بب˘صسب ،م˘ه˘لو˘˘صصح˘˘م ع˘˘فد ل˘˘جأأ

ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ت ز˘كر˘م با˘ي˘غ
حأرتقأ ددصصلأ أذه يف مت تيح،
ىلع ةيدلبلاب عيمجت زكرم ءاصشنأ

ريغ˘لأ صسرأد˘م˘لأ ىد˘حإأ ىو˘ت˘صسم
،ذيمÓ˘ت˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص

ع˘ي˘م˘ج˘ت ز˘كر˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو
ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’أو
لÓ˘خ ز˘ها˘ج نو˘كت نأ ع˘قو˘ت˘م˘˘لأ
،مدا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘حÓ˘˘ق˘˘˘لأ م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لأ

يتاعو˘ب ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ف˘ي˘صضيو
ةرصشابم ماق هنأأ ،هتاحيرصصت يف
ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأو ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘م Ó˘ع˘ف د˘كأا˘ت ن˘˘يأأ  ة˘˘ي˘˘ن˘˘كر˘˘لأ
نزو˘لأ ة˘لآأ با˘صصأأ يذ˘لأ بط˘ع˘لأ
يف رطخأأ يتلأو ،عيمجتلأ ةطقنب
ىلع و ةيئ’ولأ تاطلصسلأ اهنأاصش

لخدت يذلأ ةي’ولأ يلأو اهصسأر

ريدم و ةحÓفلأ ريدم عم هرودب

ةلآأ حيلصصت متيل ،بوبحلأ ةينواعت

ةيدلب صسيئر ماق هتهج نم ،نزولأ

د˘فا˘ن˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘كر˘لأ

ىتح عيمجتلأ زكرم ىلإأ ةيدؤوملأ

موقي يتلأ تأزواجتلل أدح عصضي

˘˘مد˘˘عو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ صضع˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب

.روباطلل مهمأرتحأ

ةنتاب

اصصرق0004 زجحت«IRB» ـلإ ةقرف

 «ليرتوفير» عون نم اصسولهم
أرخؤومIRB لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف اهب تماق ةيعون ةيلمع يف

صصأرقأ’أ نم ةربتعم ةيمك زجح نم تنكم ،ةنتاب ةي’و نمأاب

وطÓيت ةيدلبب نيتيحايصس نيتبكرم فيقوت مت ثيح ،ةصسولهملأ

حوأرتت صصاخصشأأ30 امهنتم ىلع ةكيرب ةنيدم نم ناتمداق

ةيلمعل نيتبكرملأ عاصضخأ دعب  ةنصس24 و03 نيب مهرامعأأ

عو˘ن ن˘م صسو˘ل˘ه˘م صصر˘˘ق0004 ىلع روث˘ع˘لأ م˘ت صشي˘ت˘ف˘ت˘لأ

دصض ةيئأزج تافلم زاجنأ مت دقف هيلعو ،غلم20 ليرتوفير

يف ،ةتوتلأ نيع ةمكحم مامأأ اهبجومب مهميدقت مت نيفوقوملأ

ةدع اهتقبصس هذه ةيلمعلأ نأأ ركذلاب ريدج ،ةمكاحملأ راظتنأ

ةصسولهملأ صصأرقأÓل ف’أ’اب تايمك زجح نم تنكم تايلمع

.ةي’ولأ جراخ نم نومداق مهنيب نم اهيجورم فيقوتو
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  جلاعملأ فيكلأ نم غلك1 نم رثكأأ زجح مت اميف

حيطت وزو يزيت ةيلو نمأاب لخدتلإو ثحبلإ ةقرف

تإردخملإ حيورت يف ةصصتخم ةيمإرجإإ ةكبصشب
تاكبصشلأ كيكفت و ةميرجلل يدصصتلأ يف اهدوهجل ةلصصأوم

لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف تنكمت ،تأردخملأ جيورت يف ةصصتخملأ

ةكبصش كيكفت نم ةيعون ةيلمع رثإأ وزو يزيت ةي’و نمأاب

صصاخصشأأ4 نم نوكتت تأردخملأ حيورت يف ةصصتخم ةيمأرجإأ

ةيلحم رداصصم بصسح .ةنصس04 و42 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت

فيكلأ نم غلك1 نم رثكأأ زجح نع ترفصسأأ ةيلمعلأ نإاف ةقوثوم

ةبكرمو تأردخملأ عي˘بو تأد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ج˘لا˘ع˘م˘لأ

دعب .ةلاقن فتأوه4 ىلإأ ةفاصضإأ تأردخملأ لقن يف لمعتصست

مت نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ نم ءاهتن’أ

.وزو يزيت ةمكحمب ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقت
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جيريرعوب جرب

ريغلإ ةيوه لاحتنإ ةمهتب ينيثÓث فيقوت
جر˘ب قر˘صش بو˘ن˘ج يدأو˘لأ صسأأر ةر˘˘ئأد ن˘˘مأأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

يف ريغلأ ةيوه لاحتنأ  ةمهتب ينيثÓث فيقوت نم جيريرعوب

ةفيحصص يف مكح ديق ىلإأ يدؤوت نأأ زئاجلأ نم ناك فورظ

تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو ريغلأ أذهل ةيلدعلأ قبأوصسلأ

ةعاصسلأ دودح يف هفيقوت مت هب هبتصشملأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ

رجحلأ رأرقل افلاخم ةنيدملأ ءايحأأ دحأاب ةقيقد54 و اصس32

لا˘م˘كت˘صس’ ر˘ق˘م˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ي˘ح˘صصلأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ نإا˘ف ة˘ي˘ل˘خ˘لأ تأذ بصسحو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

نم ابرهت كلذ و  ةفيزم ةيوه ىطعأأ صصخصشلأ نأأ تنيب ةيطرصشلأ

هيلعو .ميتنصس نويلم61 نم رثكأاب ردقملأ و هب انأدم يندب هأركإأ

ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم زاجنإأ مت ،

000.001 اهردق ةيلام ةمأرغو ةذفان اصسبح ماعب هيلع مكح نيأأ

.ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب هعأديإأ مت و جد
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نانع دلوأإ يدإو نم لهك ةثج لاصشتنإإ

ةجلثوب ةيدلبب
فراطلاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصمل ةعباتلأ صسطغلأ ةقرف تنكمت

حطصس ىلع تفط لهك ةثج لاصشتنأ نم دحأ’أ صسمأأ لوأأ ءاصسم

ءاجو  ، ةجلثوبب رصسجلأ نم ةبرقم ىلع  نانع د’وأ يدأولأ

ةأذاحمب صصخصش ةثج دوجو نع نينطأوملأ نم غÓب دعب لخدتلأ

ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج تلوح دق و ، روكذملأ دأولأ

نمأ’أ حلاصصم ترصشاب يذلأ تقولأ يف ىفصشتصسملاب ثثجلأ

ةيوه ديدحتل ثداحلأ تاصسبÓم يف  اقيقحت صصاصصتخ’أ ميلقإأ

.ةافولأ بابصسأأ ةفرعمل و يفوتملأ صصخصشلأ
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج5

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

8106ددعلا0202 ناوج32 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تاهجلأ نيبلاطم ،ةيدلبلأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةكرح ، ةملاقب دومحم يتاعوب ةيدلب يحÓف نم تأرصشعلأ لوألأ صسمأأ حابصص نصش
،ةينكرلأ ةيدلبب حمقلأ نم يعأرزلأ مهلوصصحم عفدب ةقلعتملأ مهلكاصشمل لح داجيإأ لجأأ نم  ،لجاعلأ لخدتلأ ةرورصضب ةينعملأ

 .مهتيدلب ىوتصسم ىلع عيمجتلل زكرم بايغ لصض يف

  حمقلأ نم يعأرزلأ مهلوصصحم عفدب ةقلعتملأ مهلكاصشمل لح داجيإأ لجأأ نم

ةملاقب ةيجاجتحإ ةكرح نونصشي دومحم يتاعوب ةيدلب وحÓف
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ةريخأ’أ اهصسا˘ف˘نأأ ةأأر˘مأ تظ˘ف˘ل
اهب تبيصصأأ ةغيلب حورجب ةرثأاتم
اهلزنم ةفر˘صش ن˘م ا˘ه˘طو˘ق˘صس ر˘ثإأ
صسواق ةيدلبب دجأوتم˘لأ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ
رداصصم بصسحو .ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
موقت تناك ةيحصضلأ نإاف ةيلحم
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ي˘صسغ˘لأ ر˘˘صشن˘˘ب
نأأ لبق ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ا˘ه˘لز˘ن˘م ة˘فر˘صش

نودو ئ˘جا˘ف˘م ل˘كصشب ىوا˘ه˘˘ت˘˘ت

كلذو صضرأ’أ وحن رأذنأ قباصس

راتمأأ ةعبصسلأ قاف قهاصش ولع نم

اهتباصصإأ يف ببصست يذلأ رمأ’أ

ىل˘ع ا˘صصو˘صصخ ة˘غ˘ي˘ل˘ب حور˘ج˘ب

حور˘ج˘لأ ي˘هو صسأأر˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم

ةيحصضلأ ةافو يف تببصست يتلأ

ل˘ب˘ق ى˘ت˘ح كلذو نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع˘ب

أولوت نيذلأ ني˘ف˘ع˘صسم˘لأ لو˘صصو

ى˘ف˘صشت˘˘صسم ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن

ة˘م˘صصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘˘يد˘˘صصلأ

ا˘˘ه˘˘عا˘˘صضخأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

تا˘صسبÓ˘م تلأز’و .ح˘ير˘صشت˘˘ل˘˘ل

ثدا˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘˘ه عو˘˘˘قو فور˘˘˘ظو

لظ يف صضومغلأ صضعب اهفنتكي

ةلئاع نم ةبرقم رداصصم داعبتصسأ

املع راحتنإ’أ ةيصضرفل ةيحصضلأ

دق ةصصتخملأ نمأ’أ حلاصصم نأأو

أذه لوح اقمعم ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف

ثلاثلأ دعي يذلأ ميلأ’أ ثداحلأ

ةيدلبب ةريصصق ةرتف يف هعون نم

يف باصش ىلع روثعلأ دعب صسواق

لزنمب ةدماه ةث˘ج ثلا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ

ةذيملتل تيمملأ طوقصسلأو هدلأو

تلوا˘ح ا˘مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بإ’أ ي˘˘ف

نا˘ك ج˘˘ئا˘˘ه بل˘˘ك ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لأ

.اهتدراطم  ددصصب

 ثداحلأ ناكمب ةريخألأ اهصسافنأأ تظفل ةيحصضلأ

 لجيجب سسواق ةيدلبب اهلزنم ةفرصش نم اهطوقصس دعب ةأإرمإل ةصضماغ ةافو
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ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
طاصشن˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘م ف˘ي˘ط˘صس
جأوفأأ ةثÓث نم لكصشتت ةباصصع
تأر˘ثؤو˘م˘لأ ج˘˘يور˘˘ت نو˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘ي
عم فيطصس ةنيدم طصسو ةيلقعلأ

صصرق0004 ـلأ زهاني ام زجح
هردق يلام غل˘ب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

نم ربت˘ع˘ي م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م65

30 و مو˘م˘صسلأ ج˘يور˘ت تأد˘˘ئا˘˘ع

لمعتصست تناك ةيحايصس تابكرم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ .ج˘يور˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ة˘˘قر˘˘ف دأر˘˘فأأ ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تر˘˘˘طأأ

ةحلصصملاب تأردخم˘لأ ة˘ح˘فا˘كم
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ
،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

تامولعم لÓغتصسأ بقع تءاجو
جيورت يف ةباصصع طروتب ديفت
أاجلت نأأ أدج لمتحي ،تاصسولهملأ
ن˘م ة˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘ك را˘˘صضحإأ ى˘˘لإأ
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

يندملأ يزلاب هومم جوف فيلكت

عبتتو دصصرت ةمهم هل تدنصسأأ

دعب أذهو مهيف هبتصشملأ تاكرحت

نكامأ’أو مهتايوه ديدحت مت نأأ

دأرفأأ نكم˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘نودا˘تر˘ي ي˘ت˘لأ

ةلاح يف  م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘قر˘ف˘لأ

تأرثؤوملأ نم ةيمك ةزايحب صسبلت

ةدحو0004 ـب تردق ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ىلإأ ةفاصضإ’اب (ةصسولهم صصأرقأأ)

نويلم65 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

زجح عم مومصسلأ جيورت تأدئاع

أو˘نا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘صس تا˘ب˘كر˘م30

مهلمع لÓخ اهنتم ىلع نولقنتي

ةيطبصضلأ تزجنأأ دقو .يمأرج’أ

د˘صض ا˘ي˘ئأز˘ج ا˘ف˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

ةمهت نع،  ةثÓ˘ث˘لأ ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ

عيب˘ل˘ل ع˘صضو˘لأ صضر˘غ˘ل ةزا˘ي˘ح˘لأ

ريغ ةقيرطب ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘ل˘ل

˘ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘ل˘ي˘حأأ ة˘ي˘˘عر˘˘صش

.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

 ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جورت ةباصصع طاصشنل دح عصضو

 اصسولهم اصصرق0004 زجحي فيطصس نمأإ
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ةتوافتم حورجب ناباصش بيصصأأ
علدنإأ فينع راجصش يف ةروطخلأ
لوزاب ةيرق ىوتصسم ىلع امهنيب
ةي’وب ريهاط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

ةيلح˘م ردا˘صصم بصسحو .ل˘ج˘ي˘ج
ن˘ي˘ب ع˘لد˘نإأ ا˘ف˘ي˘ن˘ع أرا˘ج˘˘صش نإا˘˘ف
و˘هو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ن˘ي˘با˘صش
ه˘ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘صسأأ يذ˘˘لأ را˘˘ج˘˘صشلأ

يفو ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أ فلتخم

يذ˘لأ ر˘مأ’أ ر˘جا˘ن˘خ˘لأ ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ن˘˘ي˘˘با˘˘صشلأ ة˘˘با˘˘صصإأ ي˘˘˘ف بب˘˘˘صست
ءا˘ح˘نأأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘ن˘ع˘ط˘˘ب
امهلقن متيل دصسجلأ نم ةقرفتم
ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘عر˘˘˘صسلأ حا˘˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
د˘ي˘ع˘صسلأ بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
نم ةروكذملأ ةيدل˘ب˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب
تحتف ا˘م˘ي˘ف جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأأ

أذه لوح اقيقحت نمأ’أ حلاصصم
نا˘هذأ’أ ى˘لأ دا˘عأأ يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ
ي˘ت˘لأ ن˘ع˘ط˘لأ ثدأو˘ح ة˘ل˘˘صسل˘˘صس

لوزاب ينكصسلأ عم˘ج˘ت˘لأ ا˘ه˘فر˘ع
ةيصضاملأ ةرتفلأ لÓخ ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘نا˘كصس لأز’ يذ˘لأو
نم كردلأ وأأ نمأÓل ةقرفب هزيزعت
˘˘˘مأر˘˘˘جإ’أ ة˘˘˘كو˘˘˘صش ر˘˘˘صسك ل˘˘˘جأأ
ةلاحل دح ع˘صضوو ه˘ب ي˘صشف˘ت˘م˘لأ
أذه اهفرعي يتلأ ينمأ’أ تÓفنإ’أ
ملاعب لصصتم قايصس يفو .ريخأ’أ
صصاخصشأأ ةعبرأأ بيصصأأ ثدأوحلأ
يف ةروط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب
نيتراي˘صس ن˘ي˘ب ف˘ي˘ن˘ع مأد˘ط˘صصأ

ينطولأ ق˘ير˘ط˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

ةقطن˘م˘ب أد˘يد˘ح˘تو34 م˘˘˘˘˘قر

ل˘خد˘م˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ل˘مر˘لأو˘ب

د˘قو ، ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘˘غ˘˘لأ

ةيندملأ ةيامحلأ نم ةقرف تلخدت

اياحصض لقن لجأأ نم دحأ’أ ةليل

ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘لإأ ثدا˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه

ح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘˘صصلأ

ي˘ت˘لأ ه˘تا˘صسبÓ˘م لو˘ح ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

.ةلوهجم تلأز’

 لمرلأوب ةقطنمب  رورم ثداح يف صصاخصشأأ ةعبرأأ بيصصأأ اميف

لجيجب ريهاطلاب فينع راجصش يف تانعطب نيباصش ةباصصإإ
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ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مد˘˘ع˘˘ل اودد˘˘ن ا˘˘م˘˘ك

مقر يعامج˘لا قا˘ف˘ت’ا سصو˘شصن

تادوهجم˘لا م˘غر،10/ 0202
يذلا و اهنو˘لد˘ب˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
ي˘ئز˘ج˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي
ةشسشسؤوملل ةيعام˘ج˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تÓ˘ل

03/50/3102 ي˘˘ف ة˘˘˘خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا

سصنت يتلا14/3102 مقر تحت
رو˘جأ’ا ة˘كب˘شش ة˘ع˘˘جار˘˘م، ى˘˘ل˘˘ع

ةيقافت’ا نم95 ةداملا ليدعت،
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
ةداملا ليدعت. ةباينلاب ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا˘ب

ةيعام˘ج˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ن˘م751
ةربخلا سضيوعتب ةقلعتملا لمعلل

نم771 ةداملا ليدعت. ةينهملا
ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا

ليدعت. ةلشسلا ةحنم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ن˘˘م281 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
امأا .ديحولا رجأ’ا نع سضيوعتلاب
روجأ’ا ةكبشش نع ةيناثلا ةداملا
روجأا ةكبشش ةعجارم ىلع سصنتف
ةدايزلاب هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤوم
وحنلا ى˘ل˘ع يد˘عا˘ق˘لا ر˘جأ’ا ي˘ف

ىلإا10 ف˘ن˘شصلا ن˘م. ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا

0 0,0 اهردق ةدايز41 فنشصلا

ىلإا51 فنشصلا نم و .جد05.6

0 0,0 اهردق ةدايز91 فنشصلا

امو02 ف˘ن˘شصلا ن˘م .جد05.5

0 0,0 0 ا˘˘هرد˘˘ق ةدا˘˘يز قو˘˘ف

رو˘جأ’ا ة˘كب˘شش ق˘ح˘ل˘˘تو، جد0.5
امأا، يعامجلا قاف˘ت’ا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
ليدعت ىلع سصنتف، ةثلاثلا ةداملا

نم95 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

ةرتفب ةشصاخلا ةيعامجلا ةيقافت’ا

ةرتف ديدجت نكمي ثيح، ةبانإ’ا

ةيلوؤوشسملا بشصانم ي˘ف ة˘با˘ي˘ن˘لا

ةتشس ةدمل ةدحاو ةر˘م ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘لا

ةشصاخلا يلعفلا لمعلا نم رهششأا

لمعلا نم ارهشش21و ،تاراطإ’اب

تارا˘طإÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا

ع˘فر قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف،ة˘ي˘ما˘˘شسلا

دد˘˘ن˘˘ت تارا˘˘ع˘˘شش نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

فرع ثيح ،ةن˘هار˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا˘ب

لا˘م˘ع˘لا ط˘شسو ا˘نا˘ي˘ل˘غ ع˘˘شضو˘˘لا

ةينعملا تاهجلا نم اوبلاط نيذلا

يف اهيلع قفتملا دوعولا قيبطتب

يتلاو اقباشس ةيعامجلا ةيقافت’ا

رجأ’ا يف تادايزلا بشصب قلعتت

نع نوجتحملا ربع امك.يدعاقلا

ءافولا مد˘ع˘ل د˘يد˘ششلا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا
اهيلع قاف˘ت’ا م˘ت ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا˘ب
يتلاو ةيشصولا تاهجلا عم اقباشس
رجأ’ا يف تادايزلا بشصب قلعتت
ةرقح هوربت˘عا ا˘م و˘هو يد˘عا˘ق˘لا

نم مهدشض ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م ة’ا˘ب˘م ’و
-مهبشسح-ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق
ىلع ربح درجم تلظ اهنأا ةشصاخ
لوخدلاب لا˘م˘ع˘لا دد˘ه ا˘م˘ك،قرو
لمع˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بار˘شضإا ي˘ف
م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
قيبطت مدعب اوددن امك.ةعوفرملا
قا˘˘ف˘˘ت’ا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘ششلا

Óماك10/0202 مقر يعامجلا
هيلع سصني امك ناوج رهشش لÓخ
ةجهللا ديعشصتب اودده و، قافت’ا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘شصو˘ت˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف
. مهتلكششم لحل ةيشصولا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف8106ددعلا0202 ناوج32  ءاثÓثلا6

www.akhersaa-dz.com

يدعاقلا رجأ’ا يف ةدايزلاب ةبلاطملاو يعامجلا قافت’ا نم يناثلا رطسشلا قيبطت مدعل اديدنت

يناثلا مويلل مهجاجتحا نولسصاوي هايملل ةيرئازجلا لامع
 حوتفم بارسضإا يف لوخدلاب نوددهيو
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ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا

ه˘ب˘ششو ة˘ير˘شضح˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

تلخد ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ير˘شضح˘لا

نم نامربلا ةقورأا نينثإ’ا سسمأا

ر˘يزو˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ع˘˘فر لÓ˘˘خ

قوراف لقنلاو ةيمومعلا لاغششأ’ا

.يلعيشش

ةرياد «ناملرب˘لا˘ب بئا˘ن˘لا د˘كأا

لاؤوشسلا يف سسمأا «باهولا دبع

لاغششأ’ا ريزول هجوملا يباتكلا

ربع روششنملا لقنلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

هنأا بئا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا

لبق ن˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘شسا ءاد˘ن ه˘ل ع˘فر˘ي
ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا
ه˘ب˘ششو ة˘ير˘شضح˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ط˘ششا˘ن˘لاو ة˘˘ير˘˘شضح˘˘لا
مه˘ل حا˘م˘شسلا ل˘جأا ن˘م تا˘ي’و˘لا

رهششأا3 دعب طاششنلا فانئتشسإاب
رار˘غ ى˘ل˘ع كلذو ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
تÓفاحلاب لقنلا لئاشسو نيكمت
ريزولا بئانلا بطاخو .طاششنلاب
تارايشس نم ف’أ’ا نأا «: Óئاق
اهريغك ةبانعب ةي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘جأ’ا

ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م
ةيرابجإ’ا ةلاطبلا ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘شصأا

ةذختملا ةيزارتحإ’ا ريبادتلا ءارج

ءابو ةهباجمل ةموكحلا فرط نم
مهمازتلا مغرو انوروك سسوريف
دنع ة˘ي˘ئا˘قو˘لا طور˘ششلا ع˘ي˘م˘ج˘ب
ةموكحلا نأا ’إا مهطاششن ةلوازم
مهطاششن فانئتشسإا نم مهنكمت مل
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل تح˘˘˘م˘˘˘شس ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يدلا رمأ’ا كلذ نم تÓفاحلاب
ءارجإاو يعقاولا ريغلاب هنوربتعي
ةيعامتج’ا مهبعاتم نم ديزيشس
مهلو ر˘شسأا با˘برأا م˘ه˘ل نأا م˘ل˘ع˘ل˘ل

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف تÓ˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
ل˘كأا˘م ن˘م ةا˘ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘شض
بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك سسب˘˘ل˘˘مو بر˘˘ششمو
ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘شس ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘شصأا

روهشش نع مهشضيوعت ةرورشضب
تا˘مار˘غ˘لا ل˘ك ءا˘غ˘لإا و ف˘قو˘ت˘لا
هبشش امو بئارشضلا حلاشصم ىدل
ة˘˘يو˘˘ن˘˘شس تا˘˘كار˘˘ت˘˘شسإا ن˘˘˘م كلذ
ءارجأ’ا ريغل ينطولا قودنشصلاب
يقئاشس ء’ؤوه نإا «:فاشضأاو    »
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘شس
ةبانعب ةيرشضحلا هبششو ةيرشضحلا
فانئتشسإاب مهل حامشسلاب نوبلاطي
ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف Ó˘ئا˘شست˘م«م˘ه˘طا˘˘ششن
ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘ج’ا  ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘˘لا
ه˘ترازو ا˘هذ˘خ˘ت˘ت˘شس وا ا˘ه˘تذ˘خ˘˘تا
ء’ؤوه نع نبغلا و ةاناعملا عفرل
. نيلقانلا

  مهل ةيجاجتح’ا تافقولا بقع

ناملربلا ىلإا لقنلا ريزو «رجت» ةيعامجلا ةرجألا تارايسس بلاطم
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لا˘م˘ع˘لا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص م˘˘ظ˘˘ن

طاششنلل نوعباتلاو نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

مهدوقع ةيهت˘ن˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

siadوdipةيعامتج’ا ةكبششلاو

ةي’ولا رقم  مامأا ةيجاجتحا ةفقو

يلاولا ةلباقم ةرورشضب نيبلاطم

يف ةلثمتملاو مهقوقح عاجرتشس’

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا  دو˘ق˘ع˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا

siadوdipةيريدمل اهليوح˘تو

رششابملا جامدإ’ا اذكو ليغششتلا

ةيمد˘ق’ا بشسح طور˘ششم˘لا ر˘ي˘غ

جامدإ’ا ءانثأا ةربخلا طرشش ءاغلإاو

ن˘˘شسلا  طر˘˘شش ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإاو

جا˘˘مدإاو ة˘˘ن˘˘˘شس53ب ةدد˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

فلت˘خ˘م˘ل ا˘ي˘ف˘شسع˘ت ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

ةكبششلا لام˘ع جا˘مدإاو با˘ب˘شسأ’ا

دويق وأا طرشش نود ةيعامتج’ا

تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’ا يوذ فا˘˘˘شصنإاو

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تد˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

نع ةخشسن ةي˘ئ’و˘لا  تا˘ط˘ل˘شسل˘ل

قوقحلا عا˘جر˘ت˘شسا ة˘ف˘قو˘لا نا˘ي˘ب

طا˘˘ششن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘˘خ˘˘˘شسنو

ةي’ول ن˘ما˘شضت˘لاو  ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

نايبلا يف ءاج ام  بشسحبو ةبانع

ةخشسن ىلع ةعاشس رخآا زوحت يتلا
لولح داجيإاب ةبلاطملا وهو هنم
بلا˘ط˘م ذ˘خأا ةرور˘شضب و ة˘يرو˘˘ف
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ششلا هذ˘˘˘ه
كلذو رابتع’ا نيعب نيدقاعتملا

0651 ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب

ربمشسيد61 خ˘يرا˘ت˘˘ب ةردا˘˘شصلا

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ةرازو ن˘˘ع9102
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو ةر˘˘شس’ا ا˘˘يا˘˘˘شضقو
مقر ةكرتششملا ةيرازولا ةميلعتلا

نم ادوعو اوقلت دق مهنأا امك52
اهنكلو ةقباشسلا ةموكحلا فرط
بناج ىلإاو ديشسجت˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘ت م˘ل

لعج ام اذهو  راوحلا باب قلغ

ىلإا نوؤوجلي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا

عاجرتشساب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل جا˘ج˘ت˘ح’ا

و دوق˘ع˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب م˘ه˘قو˘ق˘ح

م˘˘˘ت كلد ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو جا˘˘˘˘مدإ’ا

نيجتحملا نع  نيلثمم لابقتشسا

ةي’ول˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا فر˘ط ن˘م

م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘˘ششنا ع˘˘˘فر˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘قو

تماق دق ةئفلا هذه نإاف ةراششإÓل

رقم مامأا  جاجتح’ا نم ديدعلاب

ة˘يو˘شست˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا

.مهتيعشضو

جامدإ’او مهقوقح عاجرتسساب اوبلاط

ةيلولا مامأا نوجتحي ةيهتنملا سسادل دوقع راطإا يف نودقاعتملا لامعلا

تاهجلا نيبلاطم ،يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةسسسسؤوملا رقم مامأا ةيجاجتح’ا مهتفقو ،ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا لامع لسصاو
0055 ب تاراطإ’ا ، ذيفنتلا و مكحتلا لامعل ةبسسنلاب جد0056 ب ردقت ثيح، يدعاقلا رجأ’ا يف ةدايزلا بسصو لخدتلاب ةينعملا

.جد0005 ب ةيماسسلا تاراطإ’ا و جد

ةمئاقلا نع جارف’او مهتافلم ةجلاعم عيرسستب اوبلاط

لورسصلا يحل نكسسلا يبلاط جاجتحإا
نوردحنملا يعامتج’ا نكشسلا يبلاط نم ديدعلا سسمأا  ددج
ةدششانمل ةي’ولا رقم ةلابق جاجتح’ا ينوبلاب لورشصلا يح نم
يميرب ةبانع ةي’ول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا

ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد ح˘لا˘شصم ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘يد˘لا لا˘م˘˘ج

006ـلا زواجتت يتلا ةعدوملا تافلملا ةجلاعم ةيلمع عيرشستل

ةمئاقلا نع جارفإ’ا لبق ةرئادلا ةنجل لبق نم كلذو فلم
نينطاوملا ء’ؤوه نإاف انرداشصم بشسحو.نيديفتشسملل ةيمشس’ا
نم مهريغك يعامتج’ا نكشسلا جمانرب نم مهتشصحب نوبلاطي
نم ريخأ’ا ديفتشسي مل يحلا ةأاششن ذنم مهنوكل ىرخأ’ا ءايحأ’ا
ةمزأا نم مهتاناعمب  نيركذم  ،ليبقلا اذه نم جمانرب يأا
نوكل تاينيعشستلا تاونشس ذنم اهيف نوطبختي يتلا نكشسلا

مل اذه عمو8991 ةنشس ىلإا دوعي ام اهنم ةعدوملا تافلملا
نأا ردجيو.يعامتج’ا نكشسلا نم ةشصح يأا يحلا حنم متي

زواجتي ن˘يد˘لاو لور˘شصلا ي˘ح˘ب (لا˘ي˘شسو˘شسلا )ن˘كشس ي˘ب˘لا˘ط

تابشسانم ةدع يف اودششان دق اوناك نطاوم006لا مهددع
لجأا نم ينوبلا ةر˘ئاد ح˘لا˘شصمو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘ق˘با˘شس
.يعامتج’ا نكشسلا نم مهتشصح نم مهنيكمت
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ةمسصاعلاب ةيزكرملا تاطلسسلا ىلإا مهلاغسشنا عفرب مهدعو

باحسصأا نع نيلثمم لبقتسسي  يميرب
ةرجألا تارايسس

نيلثمم سسمأا لوأا نيدلا لامج يميرب ةبانع ةي’و يلاو لبقتشسأا
باحشصأا بلاطم سصوشصخب مهيلإا عامتشسإÓل راجتلا داحتا نع
كلذو  تاي’ولاو تايدلبلا نيب امو ةيعامجلا ةرجأ’ا تارايشس
نيدلا ءارفشصلا تارايشسلا باحشصأا هب ماق يذلا جاجتح’ا بقع

ةنامأ’ا نايب لاقوميهاربا يديشسب ةنيدملا لخدم هلÓخ نم اولشش

ةي’ول نييرئازجلا نييفرحلاو راجت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
طاششن فانئتشسا ارارق ءارج ديدششلا مهرمذت نع اريبعت هنأا ةبانع
ريغ رارق هنيربتعم تÓفاحلل يرشضحلا هبششو يرشضحلا لقنلا

ةيعا˘م˘ج˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس و˘ق˘ئا˘شس م˘ظ˘ن ، م˘ه˘ق˘ح ي˘ف بئا˘شص

0202 ناوج12 دحأ’ا سسمأا لوأا ةيرشضحلا هبششلاو ةيرشضحلا

ةكرح لشش دح ىلإا تل˘شصو قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘شساو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإا ة˘ف˘قو
نيبلاطم ميهاربإا يديشس نارودلا روحم ىوتشسم ىلع رورملا
بت˘كم˘لا ل˘خد˘ت ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب
ةشسائرب ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تإ’ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
م˘هأا لو˘ح ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ة˘ل˘شسار˘م لÓ˘خ ن˘م ي˘ئ’و˘لا ق˘شسن˘م˘لا
ماق ثيح ،ةرجأ’ا تارايشس باحشصأا اهب بلاطي يتلا ت’اغششن’ا
يلاولا ءاقلب نيقئاشسلا نع نيلثممب اقوفرم يئ’ولا قشسنملا
فوشس هنأاب مهدعو امك مهنأامطو مهعم هفطاعت نع برعأا يذلا
ة˘يز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘لإا تقو عر˘شسأا ي˘ف م˘ه˘لا˘غ˘˘ششنا ع˘˘فر˘˘ي
.ةرششابم درلا ىلع لوشصحلا روف مهرابخإاو
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   مايأ’ا هذــه اديازـت رورملا ثداوح فرعت اميف

ةباسصإا فلخي ردحنمب  ةنحاسش  طوقسس
دوهسشلا نيع ةقطنمب حورجب نيباسش

دوهششلا نيع ةقطنمب ردحنم يف اهطوقشسو ةنحاشش فارحنا ىدأا
يناثلا دقعلا يف نيباشش سضرعتل سسمأا لوأا  رامع يديشس ةيدلبب
نيع يف  امهفاع˘شسإا تعد˘ت˘شسا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘با˘شصإ’ ر˘م˘ع˘لا ن˘م
.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ىلإا امهلقنو ناكملا
نيأا قئاقد عشضبو ءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا دودح يف تعقو ةثداحلا
ةنحاشش طوقشس هدافم ءادن ةبانعب  ةيندملا ةيامحلا ناوعأا ىقلت
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع دوهششلا نيعب ردحنم يف
نيباشش ةباشصإا فلخ ثداحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا روفو

امهل تمدق ثيح،ةفلتخم حورجب ةنشس62و32 رمعلا نم ناغلبي
ةح˘ل˘شصم ى˘لإا Ó˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘شسإ’ا
جÓعلا يقلت˘ل د˘ششر ن˘با ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
تحتف ايميلقإا ةشصتخملا ةينمأ’ا حلاشصملا اهتهج نم ،مزÓلا
اهل ةيدؤوملا بابشسأ’او اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت
تاذ يفو ،رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةشضماغ لازــت’ يتلاو

ةتوافتم تاباشصإ’ رمعلا نم ةنشس46 يف لهك سضرعت قايشسلا

ىلع اديدحتو سسرام8 يح يف ةرايشس فرط نم هشسهد بقع
ىعدت˘شسا يذ˘لا ر˘مأ’ا،يوار˘ح˘شص ن˘يز˘ن˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م ن˘م ة˘بر˘ق˘م
نيع يف هوفعشسأا يذلا ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا
ىق˘ب˘تو ،جÓ˘ع˘ل˘ل د˘ششر ن˘با ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا هو˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا
نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو،ينمأ’ا قيقحتلا ديق ثداحلا باــبشسأا

مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتشسم ديازت يف رورملا ثداوح
ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرشسلاو رورملا نوناق مارتحا

باهرإا تايئاشصحإا  يمانت يف ةمهاشسملا بابشسأ’ا نم اهريغو

eÉRhR .Ü.تاقرطلا

ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا ةيحنتب نوبلاطي هايملل ةيرئازجلا لامع
لجيج، ةريوبلا، ناشسملت، سسارها قوشس، وزو يزيت ،ةلششنخ، ةبانع رارغ ىلع نطولا تاي’و ربع هايملل ةيرئازجلل تادحولا فلتخم لامع لمح
اوبلاط امك تاباقنلا ةراششتشسا نود تارارقلا ذاختاب هدارفتشسا ببشسب ثدحي ام ةيلوؤوشسم ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيم’ا ةليم، ةديعشسلا، ىلفدلا نيع
يذلا ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمأ’ا ليحرب تبلاط ةينطولا تاباقنلا ةيقيشسنت اهتهج نم، بشصنملا اذه يلوت يف هتءافك مدع رابتعا يلع هليحرب
بارشضا يف لوخدلاب اودده امك، انرداشصم هتدكأا ام بشسح هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤومب لامعلا ةاناعم نم داز هنأا لب هنييعت ذنم ديدجلا مدقي مل
بشسح هنإاف ردشصملا تاذ بشسحو، ةيعامجلا ةيقافت’ا نم يناثلا رطششلا بشسح لامعلا بلاطم قيقحت و هبشصنم نم هتيحنت متي مل لاح يف حوتفم
ةعشساتلا ةداملا ةشصاخ و هيف درو ام نإاف. رج’ا باشستحا سساشسأا وه يذلا يدعاقلا رجأ’اب ةشصاخلا و ،لامعلا عيمج سسمت يتلا ةيناثلا ةداملا سصن

هذه نإاف كلذبو .ةيعامجلا ةيقافت’ا سصوشصن ىتح و رخآا قافتا يأا عم0202/10 قافت’ا سصوشصن سضقانت ةلاح يف ةيقبشسأ’ا قح يطعت، هنم
نم هنيح يف قافت’ا اذه سصوشصن سضفر ردشصملا تاذ بشسح ردجأ’ا نم ناك ثيح،ةرادإ’ا مدخت ام ردقب طيشسبلا لماعلا ادبا مدخت ’ ةداملا

تايناكمإ’ا و ةيلاملا ةلويشسلا رفوت وه و يشساشسأا طرششب طبترم يدعاقلا رجأ’ا يف ةدايزلا سصوشصخب درو ام  قيقحت نأ’ لمعلا ةيششتفم فرط

ةيلاملا ةلويشسلا بايغل اينآا هقيقحت نكمي ’ هنأاب0202 ناوج81 نايب يف ينطولا نيمأ’ا هب دهشش يذلا وه و، بشسكملا اذه قيقحتل ةيداملا

U°Édí. Ü.ىلوأ’ا ةيحشضلا طيشسبلا لماعلا ىقبي كاذو اذه لظ يفو.ةمزÓلا
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ضسمأأ لّوأأ موي ضضرع ثيح
يف نوكراصشملأ ةبلطلأ دحألأ
ةعماج اهتقلطأأ يتلأ ةقباصسملأ
قيصسنتلاب ةبانعب راتخم يجاب
يدا˘˘˘صصت˘˘˘قإلأ كير˘˘˘صشلأ ع˘˘˘˘م
»را˘ج˘ح˘˘لأ رأد˘˘ي˘˘صس» ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ءأربخلأ ةنجل مامأأ مهعيراصشم
ز˘˘˘كر˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لاصصّتإلأ ة˘م˘ظ˘نأأو تا˘كب˘صشلأ

ةع˘ما˘ج˘ب د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو
رظنلأ لجأأ نم راتخم يجاب
عم بثك نع اهتصسأردو اهيف
ي˘ت˘لأ لا˘م˘عألأ ل˘صضفأأ ءا˘ق˘ت˘نأ
تأرصشع اهزاجنإأ ىلع دهتجأ
ي˘فو ،ن˘ي˘كرا˘صشم˘لأ ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ
ق˘ب˘صس د˘ق˘ف ل˘˘صص˘˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس
يف تقلطأأ نأأو ةبانع ةعماجل
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ق˘با˘صسم ق˘با˘صس تقو
بعصشلأ فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

عم قيصسنتلاب تاصصصصختلأو
روكذملأ يداصصتقإلأ كيرصشلأ

ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صس
ن˘ع ثح˘ب˘لأ لو˘ح ة˘ق˘با˘صسم˘لأ
ةقلعتم ةركتبم ةركف لصضفأأ
ا˘م˘ي˘ف ،»ا˘نورو˘ك» ة˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ب
لا˘ب˘قإأ ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه تد˘˘ه˘˘صش
ةبلطلأ فرط نم رظنلل اتفلم
ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل أو˘مّد˘ق˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ

. ةريبك دأدعأاب

تءا˘ج ةو˘ط˘خ˘لأ ّنأأو ا˘م˘ل˘ع
ةّيحصصلأ فورظلأو نمأز˘ت˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘˘لأ

دعب ملاعلأ نأدلب مظعم رأرغ

91--ديفوك» ضسوريف يّصشفت
ةعماج مايق ىعدتصسأ ام وهو «
قÓ˘˘˘طإا˘˘˘ب را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لأ
عّم˘ج˘م يدا˘صصت˘قلأ كير˘صشلأ
يام رهصش  »راجحلأ رأديصس»
رلأ اهعقوم ربع طرافلأ

ّ
يمصس

ة˘ح˘ف˘صصلأ أذ˘كو بيو˘لأ ى˘ل˘ع
راتخم يجاب ةعماجل ةيمصسرلأ

ل˘صصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
يهو »كوبصسيف» ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

اهي˘ف كرا˘صش ي˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘صسم˘لأ
ديدع˘لأ ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لأ تأر˘صشع
تا˘˘˘˘˘صص˘˘˘˘ّ̆صصخ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘ن ،تلا˘˘ج˘˘م˘˘لأو
لا˘˘ج˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لأ لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشألأ ةد˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘صسم
لاجم ،ةحئاجل˘ل ن˘ي˘صسا˘صسح˘لأ

ىلإأ ضضرملأ راصشتنأ ةحفاكم
تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م بنا˘˘ج
ي˘ت˘لأ ر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘عو˘˘لأو
لا˘ج˘م ع˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع يو˘ط˘˘ن˘˘ت
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
يف ضصاخ˘صشألأ وأأ ى˘صضر˘م˘ل˘ل

.يحصصلأ رجحلأ

لا˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
لا˘ج˘مو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ن˘يو˘كت˘لأ
ةراصشإلأ ردجت ،تامزألأ ةرأدإأ

ةقباصسملأ نأأ ةيناث ةيحان نم
ح˘ن˘م ى˘لإأ  ة˘ي˘مأر˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
نييعماجلأ ةب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لأ
يف ةركتبملأ مهراكفأأ ضضرعل

ةحفاكم˘لو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘مد˘خ

تفر˘˘ع «91-ديفوك» ةح˘ئا˘ج

ي˘ف ا˘عور˘صشم31 لا˘˘˘صسرإأ

ن˘م تا˘صص˘ّصصخ˘ت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

بط ي˘˘ف عور˘˘˘صشم ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

مÓعإلأ يف عورصشم ،نانصسألأ

يف رخآأو كي˘نا˘كي˘م˘لأو ي˘لآلأ

م˘ل˘عو عا˘م˘ت˘جإلأو دا˘صصت˘قإلأ

،ةرياغم عيراصشم ةّدعو ضسفنلأ

حلاصصم هيف تفصشك تقو يف

رخآأ»ـل حيرصصت ي˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لأ

ع˘يرا˘صشم˘˘لأ كل˘˘ت ّنأأ »ة˘˘عا˘˘صس

نم اهمييقتّ متيصس ةصضورعملأ

ميلعتلأ ةذتاصسأأ نم ةئيه لبق

،نيفّلحملأ ءأر˘ب˘خ˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ

ءأربخلأ ةنجل ىعصستصس امنيب

عم راكفألأ لصضفأأ ءاقتنأ ىلإأ

ةي˘ل˘با˘ق د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ

،عقأولأ ضضرأأ ىلع اهديصسجت

أذه رحب نÓعإلأ ّمتي نأأ ىلع

ةثÓثلأ نيزئافلأ نع عوبصسألأ

نو˘ل˘صصح˘ي˘صس ن˘يذ˘لأ ل˘˘ئأوألأ

.ةيزيفحت زئأوج ىلع
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لو˘˘ح ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م را˘˘طأ ي˘˘ف
اهذاختأ بجأولأ تاحÓصصإلأ
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘˘ت ضصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةر˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
ثعب ةداعإأ أذك و ، ةحجانلأ
م˘ت ، ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ
يلثمم عم ءاقل أرخؤوم ميظنت
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ و تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأأ
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لأ
ليغصشت معدل ةينطولأ ةلاكولأ
ن˘يأ .ة˘با˘ن˘ع عر˘˘ف˘˘ل با˘˘ب˘˘صشلأ

ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘صضح
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لأر˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ

EJNF بابصشلأ ني˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل
ةيعمج لثمم ، ةبانع ةيلول
و جاصسنأأو كان˘ك ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم
ضسيئر و رمث˘ت˘صسم˘لأ با˘ب˘صشلأ

ةرغصصملأ تاصسصسؤوملأ ة˘ن˘ج˘ل
ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘فر˘غ ) ة˘ئ˘صشا˘ن˘˘لأ و
عامتجلأ أذه ى˘ه˘ت˘نأ ،(ة˘با˘ن˘ع
تا˘حأر˘ت˘قلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب

02 نوناق ليعفت  اهنم ركذن
عيراصشملأ ةينأزيم نم ةئاملاب
و عيراصشملأ ددع نم ضسيل و
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘صضع جأردإأ
تا˘ق˘ف˘صصلأ ي˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لأ
تأرأدإلأ ي˘ف و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ل˘˘ك ءا˘˘صصحإأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
و ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
رظنلأ و ةلاحب ةلاح اهتصسأرد
داجيإأ عم  لكاصشملأ لك يف
ثع˘ب و ة˘ن˘كم˘˘م˘˘لأ لو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ
تاصسصسؤوم˘لأ ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تلأ
هذ˘˘˘ه مأز˘˘˘لإأ ع˘˘˘م  ، ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ءاطعإاب ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ

قيبطت ىوتحم لوح ةلصصوح
ةد˘عا˘صسم و تا˘ي˘قا˘ف˘تلأ هذ˘˘ه

ىلع لوصصحلأ ىلع بابصشلأ
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘تو ىر˘˘˘خأأ ضضور˘˘˘ق
يتلأ تاصسصسؤوملل تأءأرجلأ
ديدصست يف تابوعصص فرعت
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لأ ا˘˘˘مأأ ا˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘يد
ة˘ي˘نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘غ˘˘صصلأ
ةر˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
ا˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م بج˘˘ي ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
نع ةرغ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل

اهب ضصاخ طورصش رتفد قيرط
ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ،
ءانتقاب ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لأ
هبصش و ةيئابج تأءافعإأ ميدقت

ز˘ف˘ح˘ت ة˘˘ب˘˘ير˘˘صض و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج
ةرغصصملأ ةصسصسؤوملأ بحاصص
.هجاتنإأ ةدايز و ر˘ث˘كأأ ل˘م˘ع˘ل˘ل
ة˘لا˘كو˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘با˘ن˘ع˘ب جا˘˘صسنوأل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ

ةودن لÓخو د˘م˘حأأ ضشو˘ل˘خ˘ك

ضسمأأ لوأأ ا˘هد˘ق˘ع ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص

روصشاع يديصسب ةلاكولأ رقمب

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘لإأ قر˘ط˘ت نا˘ك

دعاصست يتلأ ةماهلأ اياصضقلأ

ةلومملأ عيرا˘صشم˘لأ با˘ح˘صصأأ

ديلأ ريفوت ىلع ةلاكولأ نم

اهنويد ديد˘صست ن˘مو ة˘ل˘ما˘ع˘لأ

لك ميدقتو ةقفأرملأ لÓخ نم

ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صست˘˘˘˘لأ

ن˘م ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل

قر˘ط˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم ل˘˘جأأ

امك ا˘ه˘نو˘يد د˘يد˘صست˘ل ة˘يدو˘لأ

تا˘حأر˘ت˘قلأ ة˘ل˘م˘ج˘ل قر˘ط˘˘ت

عام˘ت˘جلأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإأ را˘صشم˘لأ

تايعمجلأ يلثمم عم ريخألأ

نيديفتصسملأ ةلثمملأ ةطصشانلأ

.ةلاكولأ معد نم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ناديملا ىلع اهديشسجت راظتنا يف ةبانع ةعماج ةبلط فرط نم اهشضرع ّمت

 ةبراحمب ةقلعتم عيراصشم نوصسردي نوفّلحمو ءاربخ
«91-ديفوك» ةحئاج

ةبانع ةلاكو ريدمل تايعمجلا يلثمم نم اهعفر مت ةماه تاحارتقا

«جاصسنوأا»  تاصسصسؤوم ىلع تاءارجإلا فيفخت
اهنويد ديدصست يف ةرثعتملا

ثحبلا لوح ةروحمتملا عيراششملا نم ةلشسلشسل اشضورع تاشّصشصختو بعشش ةّدعب ايلعلا مهتاشسارد نولوازملا ةبلطلا نم ةعومجم مّدق
.«91--ديفوك» ةحئاج ةبراحمب ةقلعتم ةركتبم ةركف لشضفأا نع

ةديدع تاهج نم ةعشساو ةكراششمب

 اناجم ةمامك0002 عيزوت

ةبقلا داو يحب نينطاوملا ىلع
تامامكلأ عيزوتل ةعصسأو ةيلمع يف  ضسمأأ عورصشلأ مت

يف ةبانعب ةبقلأ دأو يحب نينطأوملأ ىلع اناجم ةيقأولأ

هذه ي˘تأا˘تو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإأ را˘طإأ

ةصضايرلأو ةبيبصشلأ ةيريد˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ةكراصشمب و تاصضايرلأ ةددعتملأ ةريظحلأ نأويد ةمهاصسمب

، ةيوعمجلأ ةكرحلأو يندملأ عمتجملأ تايلاعف فلتخم

باب˘صشلأ يوا˘ه˘لأ ي˘صضا˘ير˘لأ يدا˘ن˘لأ ءا˘صضعأأ ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صشي

ةيعمجلأو ،رودق لامج ةصسائر تحت ةبانع ةنيدمل يصضايرلأ

معدل لمألأ ةرانم ةيعمج و تأردخملأ ةحفاكمل ةيئلولأ

اه˘تر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت أذ˘هو ،با˘ب˘صشلأ بهأو˘م

ءأدترأ ةيمأز˘لإأ م˘ي˘م˘ع˘ت ضصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

عم اهذيفنت يف عرصش يتلأو نينطأوملأ ةفاك ىلع ةمامكلأ

لمعلل ةينماصضتلأ ةلفا˘ق˘لأ ،كرا˘ب˘م˘لأ ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘ع ما˘يأأ لوأأ

نينطأوملأ ىلع اناجم تامامكلأ عيزوتب ةصصاخلأ يريخلأ

ةعاقلأ نم قلطنتصس ، ةينمألأ كÓصسألأ اهيف كراصشت يتلأو

ناكصس ضسمتصس ،ةبق˘لأ دأو ي˘ح˘ب ة˘صصصصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘صضا˘ير˘لأ

ءايحأأو نأوهز ضسافر يح ،رمع يزير يح ،ةبقلأ دأو ءايحأأ

0002 عيزوت ،ددصصلأ أذه يف ىرجيصسو ، ةيرحبلأ ةهجأولأ

،يلحاصسلأ طيرصشلأ ءايحأأ ربع نينطأوملأ ىلع اناجم ةمامك

ةيلمع ىلإأ فاصضت ةيلمعلأ هذه نأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجتو

تامامكلأ نم ةربتعم ةيمك عيزوت اهلÓخ ىرج ةقباصس

.نينطأوملأ ىلع

S¢.Q

ادرششتم ابلك71 ىلع ءاشضقلا اهلÓخ مت

ريزانخ7و

تاناويحلا ةدابإا ةلمح قÓطإا

ةنيدملا يف ةلاصضلا
لÓخ نم ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم  عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘ه˘ن قÓ˘طإأ

ةيرأدإلأ ةدراطملأ ةرتف طيحم˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘يا˘م˘ح ة˘ير˘يد˘م

ثيح   ةبانع ةيدلب ءايحأأ ىوتصسم ىلع   ةلاصضلأ تانأويحلل

.ريزانخ7 و أدرصشتم ابلك71 ىلع ءاصضقلأ ةليصصحلأ تناك

ن˘ي˘صسح˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف و ةرر˘كت˘م˘˘لأ ىوا˘˘كصشلأ د˘˘ع˘˘ب أذ˘˘هو

ثيح ، قدحملأ رطخلأ نم هتيامح و نطأوملل يصشيعملأ

بÓكلأ ةبراحمل ةعصسأو ةلمحب  ةياقولأ ةحلصصم تماق

تقلطنأ و  ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأأ ر˘ب˘ع ر˘يزا˘ن˘خ˘لأ و ة˘لا˘صضلأ

و ضسمأأ لوأأ ةليل نم ةرصشع ةيداحلأ ةعاصسلأ ىلع ةيلمعلأ

نم لك روصضحب أذهو احابصص ةصسماخلأ ةياغ ىلإأ ترمتصسأ

ةلاصضلأ تانأويحلأ ةبراحم و ةيرأدإلأ ةدراطملاب فلكملأ

نأرمعلأ ةئيبلأ ةطرصشو  ينبلأ دصسألأ نيدايصصلأ ةيعمجو

ىلإأ ةفاصضإلابو ةيندملأ ةيامحلأ و ينطولأ كردلأ حلاصصمو

أراصشتنأ دهصشت ءايحأأ نم ديدعلأ نإاف ةراصشإÓل و  ةئيبلأ لامع

ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ و ر˘يزا˘ن˘خ˘لأو ةدر˘صشت˘م˘لأ بÓ˘˘كل˘˘ل ا˘˘ع˘˘صسأو

ي˘ح ن˘م ل˘ك رأر˘غ ى˘ل˘ع ي˘بر˘غ˘لأ ل˘ه˘صسلأ ءا˘ي˘حأ ىو˘ت˘صسم

.روصشاع يديصسو ضسرام8يحو ميرلأ يحو ةيليوج5

MƒQjá aÉQì

 ةيلآلا تاعّزوملل ةنايصص ّةيلمع يرجت رئازجلا ديرب حلاصصم
فلتخم لاطت يتلأ ةينقتلأ باطعألأ حÓصصإأ فدهب ةوطخلأ تءاجو ةيلولأ بأرت ربع بتاكملأ مظعمب ةرصشتنملأ ةيلآلأ تاعّزوملل ةنايصص ةّيلمع ةبانعب رئأزجلأ ديرب حلاصصم ترجأأ
لجأأ نم ةيرود تّايلمعب مايقلل ةينعملأ تاهجلأ جورخ ةيمأزلإأ تصضرف دق ةبانعب رئأزجلأ ديرب حلاصصمل ةعباتلأ ةّصصتخملأ تاهجلأ نأأو املع ىرخألأو ةنيفلأ نيب ةيلآلأ تاعّزوملأ

،ىرخأأو ةهينه نيب اهبيصصت يتلأ ةّينقتلأ باطعألأ حÓصصإأ ضضرغبو اهنم يناعت يتلأ لكاصشملأ ةجلاعمل ةيلولاب ديربلأ بتاكم ةّفاك ىوتصسم ىلع ةدجأوتملأ ةيلآلأ تاعّزوملأ ةنياعم
ديرب ةصسّصسؤوم نئابزل تامدخلأ نيصسحت ةناخ نمصض جردنت اهحÓصصإأو ةيلآلأ تاعّزوملأ ةنياعم ةّيلمع نأأ »ةعاصس رخآأ»ـل اهثيدح يف ةّيصصولأ تاهجلأ تفصشك دقف لصصّتم قايصس يفو
رحت ّنأأ حلاصصملأ تأذ تحصضوأأ امنيب ،رئأزجلأ

ّ
اّمم افلاصس ةروكذملأ لئاصسولأ تّصسم ةّينقت باطعأأ ثودح اهدافم نئابزلأ نم ةعومجم فرط نم ىواكصش دورو رثإأ تءاج دق اهتاك

عصضو قيرط نع ةمزÓلأ ةلويصسلاب تاعّزوملأ ديوزت عم باطعألأ كلت ةجلاعمو ةنياعم لمصشت ةيرود تاّيلمعب مايقلأ ّةصصتخملأ اهحلاصصم ىلع رئأزجلأ ديرب ةيريدم ضضرف ىعدتصسأ
رج مهتاناعم نم مهصصيلختو تامدخلأ نيصسحت لجأأ نم نئابزلأ تابلط ّدصسل ةّيفاك ةيلام غلابم

ّ
زربأأ نع راتصسلأ انوثّدحم لأزأأ دقف ةيناث ةهج نمو ،ةّيجولونكتلأ لئاصسولأ هتاه لّطعت ءأ

تاعّزوملأ كلت ىوتصسم ىلع لكاصشم قلخ يف بّبصستت ام أريثك يتلأ ةّيدقنلأ قأروألأ مدق اهّمهأأو ،ةيلآلأ تاعّزوملاب ةينقت رأرصضأأ قاحلإأ ىلإأ نايحألأ نم ريثكلأ يف لوؤوت يتلأ لمأوعلأ
    .أريثك مهناصسحتصسأ تقل يتلأ ةوطخلأ يهو مهلأومأل نئابزلأ بحصس ةّيلمع ليهصستل ةديدج ةّيدقن قأروأاب تلآلأ كلت ديوزتب موقتو عاصضوألأ كرأدتت ةينعملأ تاهجلأ لعج اّمم

hd«ó S°Ñà»
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 رئازجلل ةيبط تادعاصسم مدقت اكيرمأا

فلآأ4 رئأزجلل ةيكير˘مألأ ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ تمد˘ق
ةمظنملأ قيرط نع أذهو ،انوروك نع فششكلل رابتخأ
ربع ةيكيرمألأ ةرافشسلأ تبتكو .ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ

عربتلاب نوروخف نحن» :كوبشسيف ىلع ةيمشسرلأ اهتحفشص
سصخشش فلآأ ة˘ع˘برأل ة˘ح˘لا˘شص91-ديفوك رابت˘خأ د˘ع˘ب
ةقاطلل ةيلودلأ ةمظن˘م˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘ششل˘ل
يف ملاعلأ دوقت ةدحتملأ تايلولأ» :تفاشضأأو .«ةيرذلأ
ةميق تلشصو ثيح ،ةيملاعلأ ةيحشصلأ ةمزأÓل ةباجتشسلأ

ةدحتملأ تايلولأ ةموكح نع ةرداشصلأ تاعربتلأ هذه
ةيكيرمأأ تاكرشش ىلإأ ةفاشضإلاب ،ن˘ي˘ي˘كير˘مأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘مو
.«يكيرمأأ رلود رايلم11 ىلإأ ةيملاعلأ ةمزألأ ةهجأومل

     ماعطلا نع حوتفم بارصضإا يف ةيدلب سسيئر بئان

بأرشضإأ يف   ةليشسملاب ةنابخلأ ةيدلب سسيئر بئان   لخد
ريغو ةبعشصلأ فورظلأ ىلع اجاجتحأ ماعطلأ نع حوتفم
اهنمو ةنابخلأ ةيدلب ناكشس اهنم يناعي يتلأ ةيناشسنإلأ
رهاظم مأدعنأ أذكو ةزهاجلأ تانكشسلأ عيزوت يف رخأاتلأ
ةليمع يف رخأاتلأو ةيدلبلأ ءا˘ي˘حأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ
يتلأ بأوبألأ عيمج تدشس نأأ دعب   ءابرهكلأ ليشصوت

ةخشسن ةعاشس رخأ تملتشسأ يذلأ نايبلأ بشسح أذهو اهقرط
  .ةيلولأ يلأو يلأ ةهجوم هنم

ةعئاصض ةصصرف

رجحلأ ةرتف لÓغتشسأ يف نويلحملأ نولوؤوشسملأ لششف
،اهلكاششم لحو تاعاطقلأ سضعب ميظنت لجأأ نم يحشصلأ
لج تفقوت رشصحلأ ل لاثملأ ليبشس ىلع ةبانع ةيلو يفف
ناك يذلأ انوروك ءابو ةجحب ىرخأأ تلجأأو عيراششملأ
ةيبلشسلأ طاقنلأ سضعب نيشسحتل ةشصرف نوكي نأأ نكمي
«ة˘ع˘م˘جو˘ب ي˘نأد˘يو˘شس» ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ةرو˘˘شص ي˘˘ف ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
نم اهريغو ةنيدملأ طشسو قرطلأ لاح نيشسحت ،تÓفاحلل
.ىرخألأ رومألأ

نييصسنرفلا ىلع رصضخلا لصضفي يصضاملب
ي˘˘˘شس مأ رأ ةا˘˘˘ن˘˘˘ق تف˘˘˘˘ششك
نأأ ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لأ ترو˘˘˘ب˘˘˘شس
يرئأزجلأ ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘لأ

ى˘ق˘˘ل˘˘ت ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
يف بيردتلل ةمهم اشضورع
و1. غيللأ يشسنرفلأ يرودلأ
تروبشس» يشس مأأ رأأ» تدكأأ
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بخا˘˘˘ن˘˘˘˘لأ نأا˘˘˘˘ب
نم اشضورع ىقلت يرئأزجلأ
يف ةديج ةناكم لتحت ةيدنأأ
5 ع˘م ز˘كأر˘م ي˘˘فو1غيللأ
تأذ تح˘˘˘شضوأ و .ل˘˘˘˘ئأوألأ
نيب تاشضوافملأ نأاب ةانقلأ
مل ةيدنألأ هذه و يشضاملب
ل˘ط˘ب ة˘ب˘غر بب˘˘شسب ر˘˘م˘˘ث˘˘ت
ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ
.رشضخلأ

Óبقتصسم لويدراوغ ةليكصشت يف يصساصسألا بعÓلا زرحم
،يرئأزجلأ يلود˘لأ ه˘ج˘ت˘ي
و˘˘˘ح˘˘˘ن ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
نمشض مهل ةناكم نامشض
ة˘ي˘شسا˘˘شسألأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لأ
يتيشس رتشسششنام هق˘ير˘ف˘ل
ا˘م بشسح˘ب ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلأ

ة˘ف˘ي˘ح˘شص ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘ششك
سسمأأ ،ةيشسنرفلأ «بيكيل»
تأذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو. ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلأ
بب˘˘شسلأ نإا˘˘ف ،رد˘˘˘شصم˘˘˘لأ
ةبيتك دئاق لعجيشس يذلأ
ةناكم نمشضي «رشضخلأ»
ليحر   وه ،هل ةيشساشسأأ
،ي˘نا˘شس أورو˘ل ي˘نا˘˘م˘˘لألأ

ةنا˘كم نأأ ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو
ةلباق ريغ نوكتشس زرحم
ة˘ل˘ي˘كششت ي˘ف سشا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
بي˘˘˘˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شسإلأ

.لويدرأوغ

 ةيلوألا براجتلا حاجن نلعت نيصصلا
انوروك دصض راقع لوأل رصشبلا ىلع

ةيجولويبلأ تاجتنملل ناهوو دهعم نلعأأ
ةينيشصلأ «ا˘مرا˘فو˘ن˘يا˘شس» ة˘كر˘ششل ع˘با˘ت˘لأ
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأو ى˘لوألأ ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
د˘شض حا˘ق˘˘ل لوأل ة˘˘ير˘˘ير˘˘شسلأ برا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
.ملا˘ع˘لأ ي˘ف د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
،«غروأأ تود ا˘ن˘يا˘˘ششت » ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ملو انمآأ ناك حاقللأ نأأ جئاتنلأ ترهظأأ
يف حجنو ،ريطخ يبلشس لعف در يأأ ببشسي
ةدا˘شضم ما˘شسجأأ جا˘ت˘نإل م˘شسج˘لأ ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
يف ني˘كرا˘ششم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ىد˘ل سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
نيتعرج مهيقلت دعب ةيريرشسلأ براجتلأ
نأأ ةكرششلأ تركذو .اموي82 نوشضغ يف
ة˘شسأرد ي˘ه حا˘ق˘ل˘ل ة˘ير˘ير˘شسلأ برا˘ج˘ت˘˘لأ
«ةي˘م˘ع˘ت˘لأ ة˘جودز˘م» ة˘ي˘ئأو˘ششع ة˘ير˘ير˘شس
نم ةيناثلأو ىلوألأ ةلحرملأ تأأدبو ،ةيريرشسلأ براجتلل ةقفأوم ىلع حاقللأ لشصح ،يشضاملأ ليرفأأ21 يفو.
تانايب ترهظو ،اموي66 ةدمل ةيريرشسلأ براجتلأ تيرجأأو. نانه ةعطاقمب يششتوو ةظفاحم يف ةيريرشسلأ براجتلأ
.نيتنقح دعب لّطعملأ حاقلل ةيلاعفلأو ةمÓشسلأ



يرطقلا ةيليسلا عم هدقع ددمي جاحلب
كلذب إررقم ،يرطقلإ ةيليصسلإ يدان عم هدقع ،قباصسلإ ينطولإ بختنملإ مجن جاحلب ريذن ددم

هطبريصس يذلإ ديدجلإ دقعلإ ىلع ،ةنصس83 بحاصص ىصضمأإو ،يرطقلإ يرودلإ نمصض ةرماغملإ ةلصصإوم
لصصإويصس إذهبو ،دقعلإ ليصصافت عيمج ىلع هقافتإ دعب ،دحإو مصسوم ةدمل ،ةيليصسلإ هيدان عم

كراصش ،جاحلب ريذن نأإ ركذي  ،عبإرلإ مصسوملل ةيليصسلإ يدان نإولأإ لمح ،اقباصس يرئإزجلإ يلودلإ

.نيتمصساح نيتريرمت حنمو ،افده اهلÓخ لجصس ،ةإرابم81 يف مصسوملإ إذه
ر.ع

¯ ±.hd«ó

إددجم ثيدحلل يف لÓم فيرصش داع
برد˘˘م˘˘لإ ل˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت مد˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ن˘˘˘ع

˘˘مد˘˘عو ،ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لإ ن˘˘ما˘˘˘ب ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لإ
نآ’إ دح ىلإإ يصسنوتلإ ينقتلإ لوصصح
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’إ فر˘˘ط ن˘˘م ةزا˘˘جأ’إ ىل˘˘˘ع

قحي بردمك ،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ه˘˘˘طا˘˘˘صشن ة˘˘˘لوإز˘˘˘م ه˘˘˘ل
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف لÓ˘م لا˘قو ة˘ي˘ن˘طو˘لإ

:هق˘ير˘ف برد˘م ن˘ع ا˘ع˘فإد˘م ة˘ي˘ف˘ح˘صص
هنأإ مغر هتءافك تبثأإ بردم انيدل““

ىلع لوصصح˘ل˘ل ن˘يو˘ك˘ت˘لإ د˘ي˘ق لإز˘ي ا˘م
مهفأإ ’““ :فاصضأإو ،““ةمزÓلإ تإداهصشلإ
ه˘ح˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘صضفرو فا˘˘ف˘˘لإ تن˘˘ع˘˘ت بب˘˘صس
ي˘˘نا˘˘ف˘˘˘لز˘˘˘لإ لا˘˘˘ح ل˘˘˘ك ىل˘˘˘ع ،ةزا˘˘˘جأ’إ

لÓ˘م ل˘صصإوو ،““ةرإدإ’إ ة˘ق˘ث˘ب ىظ˘˘ح˘˘ي
ةلصسإرم انيقلت““ :لوقلاب فافلل هداقتنإ

نÓ˘عإإ ا˘ه˘ي˘ف بل˘ط˘ت فا˘ف˘لإ ن˘م إر˘خؤو˘م
نيبعÓلإ فإر˘ت˘حإ ثي˘ح ن˘م ا˘ن˘ف˘قو˘م
،ةيصسنوتلإ ةلوطب˘لإ ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

.““اقÓطإ لداع ريغ رمأإ إذهو

ليكوو هنأ’ امود عم دقعلا انخسسف»
““ ةقزترملا نم هلامعأا

تد˘˘ق˘˘ت˘˘نإ ي˘˘ت˘˘لإ فإر˘˘طأ’إ نأا˘˘˘صشب ا˘˘˘مأإو
عم يرانكلإ ةرإدإ طابترإ ءاهنإإ رايخ

كنإر˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلإ ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لإ برد˘˘˘م˘˘˘لإ
هتذختإ رإرقلإ نأإ لÓم حصضوأإ ،امود
،ة˘ب˘ي˘ب˘صشلإ ة˘ح˘ل˘صصم˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ةرإدإ’إ

تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘˘ت تظ˘˘˘˘ح’ ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب إذ˘˘˘˘هو
،هلامعأإ ليكوو يصسنرفلإ نم ةهوبصشم

امود عم انطابترإ انخصسف““ :لاق ثيح
ا˘˘ن˘˘نأ’ ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ل˘˘جأإ ن˘˘˘م

ة˘ها˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ن˘˘صس ا˘˘ن˘˘نأإ ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ح’
ليكوو وه قزترم عم انلماعتب ،ةريبك
ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ءإرو ف˘ق˘ي يذ˘لإ ه˘لا˘م˘˘عأإ
ل˘˘˘صصإو˘˘˘ت˘˘˘لإ ع˘˘˘قإو˘˘˘م ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلإ
ثف˘˘ن ن˘˘ع ىنإو˘˘ت˘˘˘ي ’و ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’إ
لك ىلع““ :عباتو ،““ةرإدإ’إ ىلع همومصس

لمحتأإ ينإاف لصشف كانه ناك إذإإ لاح

كا˘ن˘ه نا˘ك إذإإ ا˘صضيأإ ن˘ك˘ل ،ي˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم
.““يل دوعي لصضفلإ نإاف حاجن

نكل ينؤسسؤم ىؤتسسم ىلإا لزنأا نل»
 ““ناكم يأا يف هتلباقمل دعتسسم

ىلإإ ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلإ سسي˘˘˘˘˘ئر قر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘تو
ه˘ل ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لإ ة˘عذÓ˘لإ تإدا˘ق˘ت˘˘ن’إ

يزوف قيرفلل قباصسلإ بعÓلإ إرخؤوم
ها˘صشخ˘ي ’ ه˘نأا˘ب لا˘ق ن˘˘ي˘˘ح ،ي˘˘نو˘˘صسو˘˘م
ناكم يأإ يف هتلباقمل دعتصسمو اقÓطإإ

ي˘˘˘ف وأإ وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ي˘˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘ف سسي˘˘˘˘لو
لزنأإ نأإ ديرأإ ’““ :لاقو يمÓعإإ وطÓب
’ قزترم ىلع درلل ىندأإ ىوتصسم ىلإإ

ىلع ةيصصخصشلإ هت˘ح˘ل˘صصم ىو˘صس ه˘م˘ه˘ت
نا˘˘ك إذإإ““ :فا˘˘صضأإو ،““ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ با˘˘˘صسح
إذامل ،يعدي امك ةبيبصشلإ بحي Óعف

ةدعاصسمل مدقت˘ل˘ل ة˘عا˘ج˘صشلإ كل˘م˘ي ’
رمي يتلإ ةبعصصلإ تاقوأ’إ يف قيرفلإ

ن˘˘ك˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ د˘˘ير˘˘˘ي““ :ل˘˘˘صصإوو ،““ا˘˘˘ه˘˘˘ب
لمعلإ نم رثكأإ لإومأإ ىلع لوصصحلاب
در˘˘لإ مد˘˘ع ل˘˘صضفأإ ،ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘صس يذ˘˘˘لإ

يدحتلإ ىلع إرصصم ناك إذإإ نكل ،هيلع
ربع كتل˘با˘ق˘م˘ل د˘ع˘ت˘صسم ا˘نأإ ه˘ل لو˘قأإ ،

كا˘˘صشخأإ ’و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ بإر˘˘ت˘˘لإ ل˘˘˘ما˘˘˘ك
.““اقÓطإإ

ةقيقح فسشكأاسس وأا تكسسي نأا هيلع ةلسسع»
 ““ةركملا مامأا ضسأاكلا يئاهن يف هدرط

كيلم قيرفلل قباصسلإ سسراحلإ سصوصصخب امأإ
’إإ همصسإ ركذ لÓم یسشاحت نإإو يذلإ ةلصسع

تمصصلإ مإزتلاب ةبلاط نيح ،هيلإإ حمل هنأإ
درط يتلإ ةقيرطلإ لوح ةقيقحلإ لوق ’إإو
داح˘تإ ما˘مأإ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ه˘ب
سسرا˘ح““ :ة˘ب˘ي˘ب˘صشلإ سسي˘ئر لا˘˘قو ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
،انداق˘ت˘نإ ىل˘ع أإر˘ج˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘صس ىمر˘م
لو˘˘قأإ وأإ تو˘˘ك˘˘صسلإ ىو˘˘صس كي˘˘ل˘˘ع ا˘˘م ه˘˘ل لو˘˘˘قأإ
يئاهن ي˘ف كدر˘ط ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لإ

.““سسابعلب داحتإإ مامأإ ةيروهمجلإ سسأاك

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبش

““قزترم هنأ’ امود نع انيلختو ينافلزلاب نؤكسسمتم““ :لÓم

قا˘˘فو ةرإدإإ سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،بإر˘˘عأإ ن˘˘يد˘˘لإ ز˘˘ع د˘˘˘كأإ
غرافب ةصسفانملإ ةدوع راظتناب هيبع’ نأاب ،فيطصس
كي˘ك˘صشت د˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإإ ل˘˘ع˘˘ف ةدر را˘˘ه˘˘ظإ’ ر˘˘ب˘˘صصلإ
نأإ ىلإإ هتإذ تقولإ يف إريصشم ،مهجئاتن يف سضعبلإ
ةقلاعلإ تاقحتصسملإ ةيصضق مصسح ىلع ةرصصم هترإدإإ

:ةيفحصص تاحيرصصت يف بإرعأإ لاقو ،تقو برقأإ يف
،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ة˘مزأإ د˘ع˘ب إور˘ثأا˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ع˘ي˘م˘˘ج““

يتلإ جئاتنلإ ةهإزن يف سضعبلإ كيكصشت دعب ةصصاخ
،نآ’إ إر˘ي˘ث˘ك تع˘ف˘ترإ م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘ك˘˘لو ،ا˘˘هو˘˘ق˘˘ق˘˘ح
لاح يف ةيوق لعف ةدر نورهظيصس مهنأاب انل إودكأإو
ةرتفلإ يف انفده““ :فاصضأإو ،““ةلوطبلإ فانئتصسإ ررقت
إذهلو ،ةباصشلإ بهإوملاب ما˘م˘ت˘ه’إ نو˘ك˘ي˘صس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ

نيينقتو نيقباصس نيبع’ مصضت ةنجل نيوكت انررق
لجأإ نم ،مهمييقتو ،يدانلإ نابصش ةنياعمل ،نييلحم
ي˘ف لوأ’إ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘نإز˘خ إو˘نو˘˘ك˘˘ي ىت˘˘ح م˘˘هر˘˘ي˘˘ط˘˘تأإ
اننأإ ’إإ ،ةيافلحل انداقتفإ مغر““ :عباتو ،““لبقتصسملإ

تÓيدعتب مايق˘لإو ،ق˘ير˘ف˘لإ رو˘مأا˘ب ما˘م˘ت˘ه’إ ا˘ن˘ل˘صضف
سسفن يف عقن ’ ىتح ،ةرإدإ’إ سسلجم ىوتصسم ىلع

،يصضاملإ فيصصلإ يف قافولإ اهنم ىناع يتلإ لكاصشملإ
ءاصضق سسلجم نأإ ركذي ،““ريبك يرإدإإ غإرفب رم امدنع

ريدملإ حإرصس قÓطإإ ،سسمأإ لوأإ سضفر دق ،ةمصصاعلإ
لام˘عأإ ل˘ي˘كوو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو˘ل ما˘ع˘لإ

ةر˘ك˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘ت’إ ىد˘ل د˘م˘ت˘ع˘م˘لإ ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لإ
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ي˘˘صضا˘˘ق نا˘˘كو ،يوإد˘˘ع˘˘صس م˘˘ي˘˘صسن ،مد˘˘˘ق˘˘˘لإ

ررق ،ةم˘صصا˘ع˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب ،د˘م˘ح˘م يد˘ي˘صس ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب

،يطايتح’إ سسبح˘لإ ن˘هر يوإد˘ع˘صسو ة˘يا˘ف˘ل˘ح عإد˘يإإ
ج˘ئا˘ت˘ن بي˘تر˘ت ة˘ح˘ي˘صضف ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت تو˘˘ب˘˘ث د˘˘ع˘˘ب
ديلو.ف.تايرابملإ

 جئاتنلإ ةهإزن يف كيكصشتلاب مهرأاث دكأإ /فيطصس قافو

 ““ةلؤطبلا فانئتسسا لاح يف ةيؤق لعف ةدرب اودعو نؤبعÓلا““ :بارعأا

رئإزجلإ ةيدولوم

فارتح’ا تاؤطخ ىلوأا عطقي ديمعلا
ةيريدم نيب ةيثÓث ةيقافتإ عيقوت ،نينث’إ سسمأإ ،مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ نلعأإ
إذيفنت ،رئإزجلإ ةيدولوم يدانو ،ريياعملل يرئإزجلإ دهعملإو ،يلاملإ رييصستلإو ةبقإرملإ
روصضح ،عيقوتلإ لفح دهصشو ،ةفرتحملإ ةيدنأ’إ ةقفإرمل ةئيهلإ اهترقأإ يتلإ تإءإرجإÓل
،سشودبع اصضر ،رييصستلإو ةبقإرملإ ةيريدم سسيئرو ،دعاصس دمحم ،داحتÓل ماعلإ نيمأ’إ
دا˘ح˘ت’إ لا˘قو ،سسا˘م˘لأإ ر˘صصا˘ن˘لإ د˘ب˘ع ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ةرإدإإ سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر بنا˘˘ج ىلإإ
داحت’إ اهررق يتلإ تإءإرجإ’إ ذيفنت راطإإ يف““ :يمصسرلإ هعقوم ربع ،نايب يف يرئإزجلإ
،نينث’إ مويلإ ،ميهإربإإ يلإدب ةئيهلإ رقم فاصضتصسإ ،ةفرتحملإ ةيدنأ’إ معدل يرئإزجلإ

دهعمو ،ةبقإرملإ ةيريدمو ،ةيدولوملإ ةرإدإإ نيب ةيثÓثلإ ةيقافت’إ ىلع عيقوتلإ لفح
”ronai،ىلع لوصصح˘ل˘ل ي˘صسا˘صسأإ طر˘صش ي˘ه ،ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ هذ˘ه نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لإ بج˘ي“ :عبا˘تو
تإءإرجإإ لامتكإ درجمب“ :فاصضأإو،1202/0202” مصسومل ،ةيفإرتح’إ يدانلإ ةصصخر
،OSI AN 1009 ةداهصش ىلع لوصصحلل هقيرط يف ةيدولوملإ حبصصيصس ،ةرإدإ’إ ةيقرت
ةديجلإ ةرإدإÓل اًنامصض نوكتصس ثيح ،ملاعلإ يف ةقومرملإ ةيدنأ’إ رثكأإ اهيلإإ ىعصست يتلإو
.““ىرخأ’إ ةيرئإزجلإ ةيدنأ’إ ةيقب راظتنإ يف ،ةيدنأÓل

ر.ع

¯ ê.fé«Ö

ةفصصبو مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ نلعأإ
ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘لود˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل برد˘م˘ك ةر˘قو˘ب د˘ي˘ج˘م ،ق˘˘ب˘˘صسأ’إ
را˘ي˘ت˘خإإ نأا˘˘ب ،““فا˘˘ف˘˘لإ““ تح˘˘صضوأإو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ
بت˘˘ك˘˘م˘˘لإ ة˘˘ق˘˘فإو˘˘م د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘˘ج ““كي˘˘˘جا˘˘˘م˘˘˘لإ““
ي˘ن˘˘طو˘˘لإ برد˘˘م˘˘لإ ةرا˘˘صشت˘˘صسإإو ،ي˘˘لإرد˘˘ي˘˘ف˘˘لإ

دئاق ناك يذلإ ةرقوب ديجم ،يصضاملب لامج
ي˘ف لا˘ع ىو˘ت˘صسم ن˘ع نا˘بأإ ““ر˘صضخ˘˘ل˘˘ل““ ق˘˘با˘˘صس
نم رطقِب نيو˘ك˘ت˘ل˘ل ع˘صضخ نأإ د˘ع˘ب بيرد˘ت˘لإ
ثي˘ح ،بيرد˘ت˘لإ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع ةدا˘ه˘صش ل˘ي˘˘ن ل˘˘جأإ

،ل˘ي˘حد˘لإ يدا˘ن˘ِل لا˘مآ’إ ق˘˘ير˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه برد
د˘ل˘ب˘لإ إذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل زإر˘حإإ ىلإإ م˘هدا˘˘قو

لّوأإ ي˘ف ،ة˘ن˘˘صس32 نم لقأإ ة˘ئ˘ف˘ِل ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لإ

نمصض ،(ةنصس73) باصشلإ ينقتلإ إذهل ةبرجت
ىلع فرصشي نإ لبق .سسيئر بردم بصصنم
نم نإوج فصصتنم يتإرامإ’إ ةريجفلإ يدان
رهصش يف هماهم ىهنُت نأإ لبق ،مرصصنُملإ ماعلإ

ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ ة˘ي˘ب˘ل˘صس ة˘ّج˘˘ح˘˘ِب ،طرا˘˘ف˘˘لإ ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
زكرملإ يف يدانلإ عقومتي ثيح .ةلّجصسُملإ

رإوصشم نم تقبت اميف ،ريخأ’إ لبقو31 ـلإ
ةبتر يهو .ت’وج رصشع ةيلحملإ ةلوطبلإ

دئاقلإ ىفنو ،يناثلإ مصسقلإ ىلإإ ““ايلآإ““ هلزنُت
نو˘˘ك˘˘ت نأإ ““ءإر˘˘ح˘˘صصلإ ي˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م““ ـل ق˘˘˘ب˘˘˘صسأ’إ

ءإرو ،بيرد˘˘ت˘˘لإ لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ِب د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لإ ة˘˘˘ثإد˘˘˘ح
جئا˘ت˘ن ن˘ي˘صسح˘ت ي˘ف ا˘هد˘جو ي˘ت˘لإ ة˘بو˘ع˘صصلإ

ه˘˘مإد˘˘ط˘˘صصإ ىلإإ إر˘˘ي˘˘صش˘˘ُم ،ةر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘لإ ق˘˘ير˘˘˘ف
،د˘ير˘ُي ا˘م˘ك ة˘ّم˘ه˘م˘لإ ة˘يدأا˘ت تقا˘عأإ فور˘ظ˘˘ِب
يلودلإ كلميو ،اهليصصافت يف سضوخلإ اصضفإر
““تامو˘ل˘ب˘يد˘لإ““ ىل˘عأإ ي˘هو ““أإ““ بيرد˘ت˘لإ دا˘ه˘صش
هذ˘˘ه ة˘˘صسرا˘˘م˘˘ُم˘˘ِل ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘˘كأ’إ
ةداهصشلإ نأإ امك .ةيور˘ك˘لإ ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘ف˘ي˘ظو˘لإ

يويصسآ’إ داحتإ’إ اهحنم˘ي ي˘ت˘لإ ا˘ه˘ي˘لإإ را˘صشم˘لإ
نع ردصصت يت˘لإ كل˘تِ̆ل ة˘لدا˘عُ̆م ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل
ن˘ك˘˘م˘ُ̆ي إذ˘˘ك˘˘هو ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘بوروأ’إ دا˘˘ح˘˘تإ’إ
مصسقلإ يدإون بيردت ةرقوب د˘ي˘ج˘م ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’إ نإد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لإ ت’و˘˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف لّوأ’إ
رئإزجلإ يف لمعلإ عيطتصسي امك ،ةيويصسآ’إو
““سسيليبوم -ىلوأ’إ ةطبإرلإ““ ةلوطب قرف عم
طرتصشت فافلإ نأإ كلذ ،يناثلإ مصسقلإ اصضيأإو

ةع˘با˘ت˘لإ ““أإ““ ةدا˘ه˘صشلإ ةزا˘ي˘ح ن˘ي˘برد˘م˘لإ ىل˘ع
ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘بوروأ’إو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’إ ن˘˘يَدا˘˘˘ح˘˘˘تإÓ˘˘˘ل
ه˘لا˘ن يذ˘˘لإ ““مو˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لإ““ سسف˘˘ن و˘˘هو ،مد˘˘ق˘˘لإ

.ةرقوب ديجم

قيرفلا نع هليحر برقب يدوعسلا يلهفا يف هءقمز ربخي يليقب
فصسوي يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ فصشك
ةدج يل˘هأإ فو˘ف˘صص ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لإ ،ي˘ل˘يÓ˘ب
،ه˘ئÓ˘مز˘ل ق˘ير˘ف˘لإ ع˘م هر˘ي˘صصم يدو˘ع˘˘صسلإ

ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘م˘صسإ ددر˘ت نأإ د˘ع˘ب كلذو
،ةر˘ي˘خأ’إ ةر˘ت˘ف˘لإ لÓ˘خ يدا˘ن˘لإ فو˘ف˘˘صص
فصسوي نأاب ““تينغ زوين““ ةفيحصص تركذو
ه˘نأا˘ب ي˘ل˘هأ’إ ي˘ف هءÓ˘˘مز ر˘˘ب˘˘خأإ ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ت’اقتن’إ ةرت˘ف لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لإ ردا˘غ˘ي˘صس
،ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘فو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلإ

بعÓ˘˘لإ ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’إ يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ بحر
ةرتف لÓخ ،هفوفصص نع يليÓب فصسوي
نأإو ةصصاخ ،ةلبقملإ ةيفيصصلإ ت’اقتن’إ
ميدقت ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ بعÓ˘لإ
،يدو˘ع˘˘صسلإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ع˘˘م ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘صضفأإ

عنامي نل يلهأ’إ نأاب ىرخأإ رداصصم تلاقو
ةرإدإ’إ نأإ م˘˘غر ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘ي ل˘˘ي˘˘حر
ي˘˘ف ط˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن تف˘˘ن ة˘˘يوÓ˘˘˘هأ’إ
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ لÓ˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ بعÓ˘˘˘˘˘لإ
ليحرلإ يف بعÓلإ بلط نكلو ،ةريخأ’إ

نإاف ةلاحلإ هذه يفو ،قفإوي يلهأ’إ لعج
ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن˘ل م˘صضن˘ي˘˘صس ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘ي
،ي˘ف˘ي˘صصلإ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لإ ي˘ف ي˘كر˘ت˘لإ يإر˘˘صس
ىلع لوصصحلإ مدع لاح يف افيفلإ يلإإ ىوكصش ميدقتب ديدهتلإ لثم يلهأ’إ نع ليحرلل تاطوغصضلإ نم ةلصسلصس سسرام دق يليÓب ناكو
.يوÓهأ’إ قيرفلل ةيويصسآ’إ ةمئاقلإ يف هليهأات مدع كلذك بلط امك ،ةيلاملإ هتاقحتصسم

ديلو.ف

يضاملب ةقفاوم دعب ذختا رارقلا

يلحملا بختنملل ابردم ةرقؤب ديجم نييعت

ط˘صسو ط˘خ م˘ج˘˘ن ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب سسيرا˘˘ح ق˘˘ق˘˘ح
دعب ،هرإوصشم يف امدقت ،يرئإزجلإ بختنملإ
يرود وحن تصسيرب هيدان دوعصص يف مهاصس نأإ
ة˘ل˘ج˘م تف˘صشكو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لإ ىلوأ’إ ة˘جرد˘لإ
ىح˘صضأإ د˘ق ،ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب نأا˘ب ““لو˘ب˘تو˘ف سسنإر˘˘ف““

لوبر˘ف˘ي˘ل ةرو˘ط˘صسأإو برد˘م˘لإ ةر˘ك˘ف˘م ن˘م˘صض
ىلع فرصشي يذلإ ،درإريج نفيتصس ،قباصسلإ
زر˘˘ج˘˘ن˘˘ير و˘˘ك˘˘صسÓ˘˘غ يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ
ذ˘ن˘م إز˘ي˘م˘م ءإدأإ ه˘ع˘م مد˘ق˘يو ،يد˘ن˘ل˘ت˘ك˘صس’إ

درإر˘ي˘˘ج كرد˘˘يو ،ه˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت
نأإ ة˘˘صصا˘˘خ ،ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ بعÓ˘˘لإ تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘˘مإإ

ىلو˘ت˘ي ذإإ ،ل˘ثا˘م˘م بصصن˘م˘ب كرا˘˘صش ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ك
،فلخلإ نم بعللإ ةعانصص يف هرود ةلبقلب
ه˘ئÓ˘مز ةد˘˘نا˘˘صسم˘˘ل ما˘˘مأ’إ و˘˘ح˘˘ن قÓ˘˘ط˘˘ن’إو
،ةيعافدلإ ه˘ما˘ه˘م لا˘م˘هإإ نود ،ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لإ

عن˘ق˘ي سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت ىل˘ع زر˘ج˘ن˘ير ل˘م˘ع˘يو

عاف˘ترإ ل˘ب˘ق ،ة˘عر˘صسب ا˘ما˘ع62 ـلإ بحا˘˘˘˘صص

ة˘يد˘نأإ لو˘خد ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘قو˘˘صسلإ ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ه˘تا˘مد˘خ ىل˘ع عإر˘صصلإ ةد˘˘يد˘˘ع

زكرملإ لتحإ يذلإ ،سسن’ ،ديدجلإ دعاصصلإ
ةيناثلإ ة˘جرد˘ل˘ل ما˘ع˘لإ بي˘تر˘ت˘لإ ي˘ف ي˘نا˘ث˘لإ
عم ةلبقلب سسيراه دق˘ع د˘ت˘م˘يو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لإ

يذلإ هحومط نأإ ريغ،2202 ةياغل تصسيرب
،ةطصسوتملإ ةيدنأ’إ عم هصسفن سضرفل هداق
بخ˘ت˘ن˘م˘لإ ع˘م ر˘ب˘˘كأإ رود بع˘˘ل ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
لاقت˘ن’إ بل˘ط و˘ح˘ن ه˘ع˘فد˘ي د˘ق ،ير˘ئإز˘ج˘لإ
تا˘صسفا˘ن˘م˘لإ بع˘ل˘ب ه˘ل ح˘م˘صسي ،ر˘˘ب˘˘كأإ دا˘˘ن ىلإإ
ر˘˘يد˘˘ج ،زر˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ير رإر˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’إ

ر˘صضخ˘لإ ل˘ي˘ث˘م˘ت را˘ت˘خإ ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘˘ب نأإ ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
ذإإ ،ا˘صسنر˘ف˘˘ب ه˘˘تأا˘˘صشنو ه˘˘تد’و م˘˘غر ،إر˘˘ك˘˘ب˘˘م
ةقفر قّلأاتو ،ليزإر˘ب˘لإ دا˘ي˘ب˘م˘لوأإ ي˘ف كرا˘صش

،ولفرد ةماصسأإو حاجنوب لثم ،نيرخآإ نيبع’
.لوأ’إ قيرفلإ عم بعللإ ةصصرف إولان مهلكو

ديلو.ف

 سراف دمحم تامدخ ىلع لوصحلاب مامتهقا ددجي نقيم
ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هإ ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’إ نÓ˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإإ يدا˘˘˘ن دد˘˘˘ج

بخ˘ت˘ن˘م˘لإ مو˘ج˘˘ن د˘˘حأإ تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ف˘ي˘صصلإ ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’إ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ود˘ير˘ف˘لأإ ““ ي˘لا˘ط˘يإ’إ ي˘ف˘ح˘صصلإ ر˘˘كذو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ

ة˘˘ع˘˘جإر˘˘م ي˘˘ف أإد˘˘ب د˘˘ق ر˘˘ت˘˘نإإ يدا˘˘ن نأا˘˘ب ،““’ود˘˘ي˘˘˘ب
يرئإز˘ج˘لإ ع˘فإد˘م˘لإ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لإ نأا˘صشب ه˘تا˘با˘صسح

نأإ ىلإإ را˘˘˘˘˘صشأإو ،لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس بع’ ،سسرا˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م
،ةقفصصلإ يف رثكأإ قمعتي نأإ ديري يروزتإرينلإ
،سسرافل ةبصسنلاب ةديعصس مصسوملإ ةياهن تناك إذإإ

دقاعتلإ نم ابيرق ناك رتنإإ يدان نأاب ’وديب دكأإو
ة˘ي˘ف˘ي˘˘صصلإ ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘نإ’إ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ بعÓ˘˘لإ ع˘˘م
فقوتت نأإ لبق ،وروأإ نويلم21 وحنب ،ةيصضاملإ
ىلع ةريطخ ةبا˘صصإ’ ه˘صضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ،تا˘صضوا˘ف˘م˘لإ

ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلإ فا˘˘صضأإو ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘صصلإ طا˘˘بر˘˘لإ ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
تإرا˘ه˘م ي˘ف نو˘ق˘ث˘ي ر˘ت˘نإإ ي˘لو˘˘ئ˘˘صسم نأا˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘صشلإ

ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م نو˘ل˘صضف˘˘ي م˘˘ه˘˘نأإ ’إإ ،سسرا˘˘ف
’وديب تفلو ،يمصسر سضرعب مدقتلإ لبق ،مصسوملإ
،طقف نÓيم رتنإإ مامتهاب ىظحي ’ ،سسراف نأإ ىلإإ

ةدع ىدل نيبو˘ل˘ط˘م˘لإ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض د˘جإو˘ت˘ي ل˘ب
.انيتنرويفو ،ونيروت رإرغ ىلع ،ةيلاطيإإ ةيدنأإ

ديلو.ف

بختنملل سصصصخملإ ““كانف’إ““ قدنف مÓتصسإ متي نأإ رظتنملإ نم

ىصسو˘م يد˘ي˘صسب ي˘ن˘طو˘لإ ي˘ن˘ف˘لإ ز˘كر˘م˘لا˘˘ب ،ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

هنع تنلعأإ ام بصسح ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب

تحصضوأإو ،يمصسرل اهعقوم ربع مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ

يهو ةدم ذن˘م لا˘غ˘صشأ’إ تق˘ل˘ط˘نإ د˘ق˘ل““ :ي˘ل˘ي ا˘م ة˘يور˘ك˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ

نوصضغ يف قدنفلإ مÓتصسإ متيصس ثيح ،اصسوصسحم امدقت فرعت

ر˘ي˘خ ،ة˘يدا˘ح˘ت’إ سسي˘ئر نأا˘ب ة˘ف˘ي˘صضم ،““ل˘ب˘ق˘م˘لإ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘˘صش

لبق كلذو ةصشرولل ةنياعم ةرايزب ماق دق ناك ،يصشطز نيدلإ

هذه يصشطز لغتصسإو ،لاغصشأ’إ مدقت ىدم ىلع فوقولل عوبصسأإ

لجأإ نم لاغصشأ’إ ةريتو يف عإرصسإ’إ ىلع لامعلإ ثحيل ةصصرفلإ

راطإ يف ميمر˘ت˘لإ لا˘غ˘صشأإ ل˘خد˘تو ،دد˘ح˘م˘لإ د˘عو˘م˘لإ ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ه˘نإإ

ع˘صضي˘ل ،مو˘ج˘ن ة˘صسم˘خ˘ب ا˘ي˘صسي˘ئر إر˘ق˘م ه˘ل˘ع˘جو قد˘ن˘ف˘لإ ة˘˘نر˘˘صصع

لÓ˘خ ة˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘م˘˘لإ فور˘˘ظ˘˘لإ ن˘˘صسحأإ ي˘˘ف ه˘˘قا˘˘فرو زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير

ديلو.ف.رئإزجلاب ةلبقملإ تاصصبرتلإ

يدنلتكسقا زرجنير وكسقغ يف بولطم ةلبقلب

 ةيصسنرف ةيدنأإ ةدع بيردتل اصضورع هيقلت تدكأإ ةيمÓعإإ رداصصم

ةيسسائر ةدهعل حسشرتلا يسشطز ضضفر
لاجم حتفي فافلا ضسأار ىلع ةديدج

 يسضاملب لبقتسسم مامأا تÓيوأاتلا
دوجو مدعب ،يصشطز نيدلإ ريخ ،مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ سسيئر فإرتعإ لمح

عيبر مظنتصس يتلإ يلإردفلإ بتكملإ تاباختنإ يف ةيناث ةدهعل حصشرتلإ يف هل ةين
ملو ،يصضاملب لامج ينطولإ بردملإ لبقتصسم لوح لدجلإ باب حتفيل ،لبقملإ ماعلإ

رمأ’إ ديزيل ،يدراه كرام ناثنوج ،ةيصسنرفلإ ““يصس .مإإ .رأإ““ ةانق يف للحملإ رخأاتي
دق ام ،يصسنرفلإ يرودلإ نم اصضورع ىقلت دق يصضاملب لامج نأاب دكأإ نأإ دعب ،اصضومغ
يصشطز نيدلإ ريخ لبقتصسمب هريصصم طبرت يتلإ تإوصصأ’إ عم ةصصاخ ،هترداغمب لجعي
اقفو بختنملإ ري˘ي˘صست˘ل ءا˘صضي˘ب˘لإ ة˘قرو˘لإ ه˘م˘ل˘صس ر˘ي˘خأ’إ نأإ م˘ك˘ح˘ب ،فا˘ف˘لإ ة˘صسا˘ئر ي˘ف
امل اقفو يصسنرفلإ للحملإ لاقو ،يلبقتصسملإ سسيئرلإ عم هدجي ’ دق ام وهو ،هتيؤورل

انأإ ،ىوتصسم ىلعأإ ىلع بيردتلإ عيطتصسي وهو ،ةياغلل ديج بردملإ إذه ،ةيصسنرف ةيدنأإ ةصسمخ لصضفأإ نم اصضورع كلمي يصضاملب لامج نأإ مكل دكؤوأإ نأإ عيطتصسأإ““ :(روبصس اكيرفأإ) عقوم هلقن
سسأاك ةلوطب ةياهن ىتح دتمي مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ عم دقعب اطبترم يصضاملب لامج ىقبيو ،““يصسنرفلإ يرودلإ يف بيردتلل ةصصرفلإ يصضاملب لثم نيبردمل حنمن ’ إذامل مهفأإ ’

زوفلاب هل حمصس إريبك إزاجنإإ ققحو ايوق ابختنم عنصص دق كلذ لبق ناك امدعب ،ةقباصسملإ يف إديعب باهذلإو اهل رئإزجلإ ليهأات ىلإإ باصشلإ بردملإ فدهي يتلإ،2202 ماع رطق يف ملاعلإ
وهو،8102 توأإ رهصش رصضخلإ بيردت همÓتصسإ ذنم همدق يذلإ لمعلإو هتيدجل إرظن ،ةيرئإزجلإ ريهامجلإ ىدل ريبك ريدقتب يصضاملب ىظحيو ،فاجع تإونصس دعب ةيصضاملإ ايقيرفأإ ممأإ بقلب
.ايقيرفأإو رطق يف هتءافكو هحاجن تبثأإ نأإ دعب ،ابوروأإ نم ةيرغم ًاصضورع هيقلت ةلاح يف هترداغم نم نيفوختم يرئإزجلإ بختنملإ قاصشع لعجي ام

ديلو.ف

 ينطؤلا بختنملا قدنف نأاب دكؤؤت ““فافلا““
 لبقملا ربمتبسس يف ازهاج نؤكيسس
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيديلقت لبانق  راجفنإأ يف تاباغ نوع ةباسصإأ
وزو يزيتب نأزيملأ عأرذب

ةيديلقت لبانق ةثÓث راجفنإإ عقو سسمأإ لوأإ راهن ةحيبسص لÓخ هنأإ ““ةعاسسلإ رخإ““ ةيموي تملع
نإاف ةقوثوم ةيلحم دراسصم بسسحو. وزو يزيتب نإزيملإ عإرذ نإزيملإ عإرذب نوفلخ ثإ ةباغب عنسصلإ

تاباغلإ نوع ةباسصإإ ىلإإ راجفن’إ ىدأإ ةقطنملإ هذهب لوهم قيرح بوسشن رثإإ عقو راجفن’إ إذه
هل ميدقتل نإزيملإ عإرذ ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’إ ةحلسصم ىلإإ هلقن مت .ةروطخلإ ةتوافتم حورجب
داعسس ليلخ. ةيرورسضلإ تافاعسس’إ

ةملاقب فولخم نيعب ميلأأ رورم ثداح يف باسش لتقم
ىلع لوأ’إ سسمأإ ءاسسم ةملاق ةي’ولإ ةمسصاع برغ ىسصقأإ ةعقإولإ فولخم نيع ةيدلب ناكسس زتهإ

ةيامحلإ حلاسصم هل تلخد ثداحلإ.. ميلإ رورم ثداح يف رمعلإ لبتقم يف باسش لتقم ربخ عقو
نيع ةيدلبب يدوج نب ةيرق ىمسسملإ ناكملاب ،فولخم نيعب ةيوناثلإ ةدحولل ةعباتلإ ةيندملإ

نم ةيران ةجإردب إدزام عون نم ةرايسس مإدطسصإ يف لثمت ،ريطخ رورم ثداح عوقو دعب ،فولخم
نم غلابلإ ( ع إ) وعدملإ ةريخ’إ هذه قئاسس ةباسصإ ىلإإ ىدأإ ام وه و ،إدنوه عون نم ريبكلإ مجحلإ

ىلإ اهرثإ ىلع لقن ، سسأإرلإ ىوتسسم ىلع ةسصاخ ةريطخ و ةقرفتم تاباسصإاب ةنسس42 رمعلإ
إرثأاتم ةايحلإ قراف هنإ نيبت ةيبطلإ ةنياعملل هعوسضخ دعب و ،فولخم نيعب ةيحسصلإ ةدحولإ

فولخم نيع ةيدلبل ينطولإ كردلإ حلاسصم ترسشاب دق و إذه ،هب تقحل يتلإ ةغيلبلإ تاباسص’اب
ناكسس ىدل ىسس’إ و نزحلإ نم ريثكلإ فلخ يذلإ ميل’إ ثداحلإ إذه بابسسإ ةفرعمل اهتاقيقحت
نيدلإزع.ل..ةقطنملإ

 عراسشلإ ىلإإ نينطإوملإ جرخي ةيمنتلإ عيراسشم بايغ / ةلسشنخ

ةيلولأ رقم مامأأ ءايحألأ ناكسس تاجاجتحأ
قيرطلأ نوقلغي راسشسشب نيزم ةيرق ناكسسو

ىلع ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع رقم بونج ملك05 راصشصش ةيدلبب ردبلا يح ناكصس نم تارصشعلا مدقأا

حرطو ةيلولا يلاو ءاقلب ةبلاطملل نينثلا سسمأا حابصص ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ميظنت

رهصش ذنم يحلل هترايز يف مهدعو نأاو هل قبصس يذلا ةيلولل لوألا لوؤوصسملا ىلع مهتلاغصشنا

رورم مغرو نكل ، عوبصسأا لÓخ ةئيهتلاو زاغلاو ءابرهكلا لثم ةيومنت عيراصشم زاجنإا يف عورصشلاب

مهنأا اودكأا ةعاصس رخآا ةديرجب مهلاصصتا يفو نونطاوملا. يحلا ينطاوم بصسح ائيصش ريغتي مل رهصش

يف رركتت يتلا تاطلصسلا دوعو نم اوصسئي نأا دعب ، ةيلولا رقم مامأا ماصصتعلاو جاجتحلا ىلإا اوأاجل

رقم مامأا مهنم تارصشعلا عمجت ثيح ، نيلوؤوصسملاب يحلا ينطاوم عمجي ءاقل لك يفو ةبصسانم لك

نم تائملل ميركلا سشيعلا تايرورصض ريفوت و ةيمنتلاب بلاطت تاراعصش اوعفرو ، احابصص ةيلولا

زاجنإا و يعيبطلا زاغلا و يحلل ءابرهكلا ريفوتب اوبلاط نوجتحملا. يحلا اذه نطقت يتلا تÓئاعلا

ةرانإلا و هايملا ةكبصش و يحصصلا فرصصلا تاكبصش زاجنا و تاقرطلا ديبعت و ةينارمعلا ةئيهتلا

زاغلنوصس ةكرصش اومهتا نيذلا نيجتحملا ناكصسلا بصسح ةعورصشم ربتعت بلاطم يه و ةيمومعلا

نيجتحملا نم بلط ةيلولا يلاو ،...ناكصسلل ءابرهكلا و زاغلا لاصصيإا عيراصشم زاجنا يف لطامتلاب

هريكذت و ةرصشابم تلاغصشنلا حرط مت نيأا ، ةيلولا ناويدب هتلباقم و مهنع نيلثمم ةثÓث رايتخا

قلغ ىلع نينطاوملا نم تارصشعلا لوألا سسمأا مدقأا راصشصش ةيدلبب نيزم ةيرقبو . مهل ةقباصسلا هدوعوب

ريفوتب نوجتحملا بلاط ثيح . ةصشمامنلا ءارحصص و ةيدلبلا رقم نيب طبارلا يبونجلا يئلولا قيرطلا

و ةلزعلا كفب قلعتت عيراصشمب اوبلاط امك ، فيصصلا لصصف زع يف نحنو ةصصاخ مهل برصشلا هايم

يف مهتاجاجتحا ديعصصتب نوجتحملا ددهو ةيدلبلا ناكصس لك بلطم وه يذلا سشوخارلا دصس عورصشم

.طقفو ميركلا سشيعلا تايرورصض ريفوتب ةقلعتملا مهبلاطم ذيفنتل ةياصصولا كرحتت ملام ةمداقلا مايألا

     تاصشوهلب نارمع

هرمأاي نأإ نود هنع عفإد

ةدكيكسسب نجسسلأ نم هبحاسص دقني بلك ءافو
ماق هنأل بلكلا ةمكاحم اهلÓخ متت نأا سضرتفملا نم ناك ةبيرغ ةيصضق لقلاب حنجلا ةمكحم تصشفان
»ن .ف““ ةيصضقلا يف مهتملا ،قيقحتلل هبحاصص ترج ليصصافتلا نكل،فينع لكصشب سصخصش ىلع ءادتعلاب

دصصق امدنع تأادب ةيصضقلا لوصصف ،يدمعلا حرجلاو برصضلا ةمهت هل تهجو ،ةنصس71 رمعلا نم غلابلا
يف دجاوتملا هقيقصش هنم اهارتصشا يتلا ةيرانلا ةجاردلا لجصسي نأا هنم ابلاط هراج ، هبلك ةقفر مهتملا
راجلا نأا ريغ ،هقيقصش مصساب ةجرختصسم قئاثولا حبصصتو ،اهلامعتصسا نم نكمتي ىتح ايرادإا ةينطولا ةمدخلا

،لقلا ةنيدم طصسوب ناريجلا لزانم مامأا ،ديدهتلا ةقفر ةقئل ريغ تاملكب ظفلتي مهتملا لعج ام ،سضفر
ام ،هيلع اومجهت  هراج ةوخا نأا مهتملا حرصص و.نيفرطلا نيب راجصشو ةيمÓك ةنصسÓم ىلإا رومألا روطتتل

دقو ،ذخفلاو ديلا ىوتصسم ىلع سصاخصشألا دحأا سضعب ماق و ،هنم سضيرحت يأا نود لخدتي هبلك لعج

بردم هناتصسب ةصسارحل سصصصخملا بلكلا نأا مهتملا دكأا و ،اموي41 ب ةيبط ةداهصش ىلع ةيحصضلا لصصح
و برقملا هقيدصص هنأا احصضوم ،ةفلتخملا هتاحيقلت ىقلتيل يرطيبلا دنع اعابت هدخأاي ثيح يبط فلم هلو
نود ةوخإلا مجاهي بلكلا لعج ام اذه و ،هدصصقي ناكم لك يف هعم نوكي ثيح ،هعم لقنتلا مئاد و يفولا

لزانت هيف مت يذلا رصضحملا ىلع يصضاقلا علطا و ،ءافولا ةزيرغ و مهنيب ةرصشعلا مكحب مهتملا نم بلط
يبط زجح ىلع لصصحت هرودب مهتملا نأا ركذ امك ،حلصص ةصسلج اودقع و .مهتملا دصض مهقح نع ةوخإلا

رانيدوب ةايح.ذافنلا ةفوقوم اصسبح رهصشأا6ب ةصسلجلا ةياهن يف هيلع مكحيل مايأا9 هردق

قيلعت نود ةروصص

ةدكيكسس

قيرطلا نوقلغي ملاس دمحأ ناكس
اجاجتحا ،لقلا و ةنيطنصسق نيب طبارلا قيرطلا قلغب ةركركب ملاصس دمحأا ةيرق ناكصس سسمأا راهن ماق
عنم و قيرطلا ىلع تÓجعلا عصضوب اوموقيل ،تاقرطلا ءارتها و برصشلا ءام و ةيمنتلا بايغ ىلع
ةريبك ةيرورم ةمزأا تقلخ دقف قيرطلا ةيويحل رظنلاب هنكل ةقلغم ئطاوصشلا نأا مغر و رورملا ةكرح
سضفر و ،ةقراحلا سسمصشلا ةعصشأا تحت ةليوط تافاصسمل تانحاصشلا و تابكرملا فقوت يف تببصست
رركتت مهبلاطم نأا ثيح مهتاحيرصصت بصسح مهربصص ذافنل قيرطلا حتف ةداعإل تلواحملا لك ناكصسلا

و مهبلاطم ىلع اورصصيل ،جاجتحلا ءاهنا درجمب اعيرصس يفتخت دوعولا نم ةلصسلصس اهعبتت ةرم لك
لوا ةدكيكصس ليجصست و انوروك سسوريف راصشتناب ةطبترملا ةبعصصلا فورظلا مغرو ،اهتيبلت ةرورصض

دخا و تلواحم دعب و، ةظوحلم و ةريبك تناك جاجتحلا يف ةكراصشملا نأا لإا ةديدج ةباصصإا11 سسما
Óيوط اورظتني نل مهنأا هدعب نوجتحملا دكأا نيلوؤوصسملا عم ءاقلب رفظلا و قيرطلا حتف مت درو
.اددجم جاجتحÓل نودوعيصس مهنإاف لإا و اهقيقحتل

 رانيدوب ةايح

 :ريهسش يلاطيإإ بيبط

حاقل نود يفتخي دقو فعسض انوروك
نأا نكميو ،ةروطخ لقأا حبصصأا انوروك سسوريف نأا ةيدعملا سضارمألاب سصتخم يلاطيإا بيبط دقتعي
يف ةيدعملا سضارمألا ةدايع سسيئر ،يتيصساب ويتام روتكدلا لاقو .حاقل نود نم هصسفن ءاقلت نم يفتخي
تدافأا امبصسح ،ةينيجلا تارفطلا ببصسب امبر ،ةوق لقأا حبصصأا سسوريفلا نإا ،““ونيترام ناصس““ ىفصشتصسم
سسرام يف .هتدح يف ريغتي سسوريفلا نأا وه يدل يريرصسلا عابطنلا““ :يتيصساب لاقو.«فارغلت يادنصص»
يف ةغلاب تابوعصص عم ئراوطلا مصسق ىلإا سسانلا دفاوت .امامت ةفلتخم طامنألا تناك ،ليرفأا لئاوأاو
هنأا حصضوأا هنكلو““يوئرلا باهتللاب بيصصأا مهصضعبو ،ةيوهتلاو نيجصسكألا اوجاتحاو سضرملا ةرادإا

يف يناودع رمن لثم ناك يذلاو ،طامنألا ثيح نم لماكلاب ةروصصلا تريغت““ يصضاملا رهصشلا لÓخ
حوارتت نيذلا ،نونصسملا ىصضرملا امأا““ :يتيصساب فاصضأاو .““ةيرب ةطق لثم نآلا حبصصأا ،ليرفأاو سسرام

لمتحملا نم ناكو .ةدعاصسم نود نوصسفنتيو سشارفلا يف نآلا نوصسلجيف ،ةنصس09و08 نيب مهرامعأا
امبر سسوريفلا فعصض بابصسأا دحأا نإا لاقو .““مايأا ةثÓث وأا نيموي لبق مهصسفنأا ىصضرملا تومي نأا
سسوريفلا نأا دقتعأا““ :يلاطيإلا بيبطلا درطتصساو. يعامتجلا دعابتلا تاءارجإل ةباجتصسلا هرصسفت
،قÓغإلا ببصسب نآلا لقأا ةيصسوريف ةلومح انيدلو ،سسوريفلا عم لعافتي انيدل ةعانملا ماظن نأل روحت
فصشكو.““نآلا هفÓتخا ببصس حصضون نأا انيلع نيعتي لازي امو .يعامتجلا دعابتلاو ،ةعنقألا ءادتراو
لقأاو لقأا ددع انيدل““ :لاقو .احاقل نوثحابلا دجي نأا لبق سسوريفلا ىلع ءاصضقلا نكمملا نم هنأا يتيصساب
نأاصشب لؤوافت لقأا ناك رخآا اريبخ نكلو.““سسوريفلا راصسحناب رمألا يهتني نأا نكميو نيباصصملا نم
.ريراقتلا هب تدافأا امل اقفو ،تاونصس قرغتصسي دق رمألا نإا Óئاق ،ابيرق سسوريفلا ءافتخا لامتحا

دسشر نبإ ىفسشتسسم ىلإإ مهليوحت مت

ةرسضخوبب ةرذقلأ هايملل ةعولاب يف صصاخسشأأ  ةعبرأأ طوقسس
ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصم تما˘˘˘˘˘˘ق
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
سسمأا ة˘ي˘صشع ة˘با˘ن˘ع˘˘ب
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا  ءÓ˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘ب
يف اوطقصس سصاخصشأا
ف˘ير˘˘صصت˘˘ل ة˘˘عو˘˘لا˘˘ب
ي˘ح˘ب ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘˘لا

نكصسم008
م˘˘ت ن˘˘يأا ةر˘˘صضخو˘˘ب˘˘˘ب
حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ةحلصصم ىلإا ةعرصسلا
تلاجعتصسإلا
ىفصشتصسملاب
د˘صشر ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
تا˘فا˘ع˘صسلا ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘ل
مهدحأا طقصسي نأا لبق ةعولابلا رهجل نوموقي اوناك لامعلا نإاف ةهجلا ناكصس نم درو ام بصسحو .ةمزÓلا

ةيامحلل حلاصصم غÓبإا متيل اصضيأا طقصسو رخا نطاوم ءاج مت اصضيأا طقصس هتدعاصسم يناثلا لواح املو
.ثداحلا اذه يف اقيقحت تحتف نمألا حلاصصم اهتهج نم .مهئÓجإاب تماق يتلا ةيندملا

نيمأا لداع



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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