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،ءادهسشلا تافر تيباوت تلمح دقو
نم يمسسرلا ا˘ه˘ب˘كو˘م ق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا
يهو ،«ءايركز يدفم» ةفاقثلا رسصق
نتم ىلع ةينطولا مÓعألاب ةاجسسم
دورولا˘ب تن˘يز ة˘ير˘كسسع تا˘ب˘كر˘م
ر˘ئاز˘ج˘˘لا عراو˘˘سش سضع˘˘ب بو˘˘ج˘˘ت˘˘ل
نم نينطاوملل حا˘م˘سسل˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘حاورأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
يزئانجلا بكوملا مد˘ق˘تو .ةر˘ها˘ط˘لا

دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
محرت دق كلذ لبق ناك يذلا ،نوبت

ةيبعسشلا ةمواقملا زومر حاورأا ىلع
تا˘فر˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو .ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق˘ب
،مهمجامج رئازجلا تعجرتسسا نيذلا
نم ةداقل ة˘ت˘سس د˘جو˘ت ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
لÓتحلا د˘سض ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
دبع نب دجمل دمحم مهو يسسنرفلا
داق يذلا ة˘ل˘غ˘بو˘ب و˘عد˘م˘لا ،كلا˘م˘لا

ةرجرجلا ةقطنم يف ةيبعسش ةمواقم
قيفر ،يدامحلا ىسسي˘عو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا˘ب
،نا˘يزو˘ب خ˘ي˘سشلاو ة˘ل˘غ˘بو˘ب ف˘˘ير˘˘سش
ةركسسبب ةسشطاعزلا ةسضافتنا ميعز

،يواقردلا ىسسوم و9481 ماع يف
خ˘˘ي˘˘سشلاو ير˘˘كسسع˘˘˘لا هرا˘˘˘سشت˘˘˘سسم
و ةديدق نب رامعوب وعدملا ةديدقوب

.يوارطيت˘لا رد˘يو˘ق ن˘ب را˘ت˘خ˘م اذ˘ك
عراو˘˘˘˘سش با˘˘˘˘ج بي˘˘˘˘ه˘˘˘˘م بكو˘˘˘˘˘م
ةربقم ى˘لا ه˘جو˘ت˘لا ل˘ب˘ق ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةيلاعلا

42 ـلا ءادهصشلا«:ينوتيز بيطلا
«مهنصضتحتل مهصضرأا ىلإا اوداع

بي˘˘ط ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو لا˘˘˘قو

ءادهسش تافر عاجرتسساب هنإا ،ينوتيز
ءامظعلا ةداقلا داع ،ةيريرحتلا ةروثلا
فاسضأاو .مهن˘سضت˘ح˘ت˘ل م˘ه˘سضرأا ى˘لإا
تا˘فر ن˘فد م˘˘سسار˘˘م لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لا
ءادهسش ةيب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا ءاد˘ه˘سش
اجارسس او˘نا˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا

انناسسرف ،ري˘سسع˘لا ن˘مز˘لا ي˘ف ار˘ي˘ن˘م
نا˘يزو˘ب خ˘˘ي˘˘سشلا لا˘˘ث˘˘مأا ،سشوا˘˘سشلا

وعدم˘لا د˘ج˘مأا ن˘با د˘م˘ح˘م خ˘ي˘سشلاو
يدا˘م˘ح ى˘سسي˘عو ة˘ل˘غ˘بو˘ب ف˘˘ير˘˘سش
نب را˘ت˘خ˘م˘لاو ةد˘يد˘قو˘ب ةرا˘م˘عو˘بو
نمم مهئاقفر لكو يوارطيت رديوق
دا˘فأاو .م˘سشا˘غ˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا او˘موا˘ق
ا˘ن˘ق˘فو يذ˘لا ه˘ل˘لا د˘م˘ح˘ن» ي˘نو˘ت˘يز
ىلا ةرهاطلا ءادهسشلا حاورأا ةداعإل
انتيسضق ةلادعب ناميلا لولف ،انسضرأا

انئدابمب اتا˘ب˘ثو ا˘ن˘ي˘سضا˘م˘ب ازاز˘ت˘عاو
امل ،انبجاوب انما˘ي˘قو ا˘ند˘ه˘ع˘ب ءا˘فوو
.«ي˘خ˘يرا˘ت˘لا زا˘ج˘˘نإلا اذ˘˘ه ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ل˘ج˘سس خ˘يرا˘ت˘لا نا ر˘يزو˘˘لا حر˘˘سصو
اذه ةع˘سصا˘ن˘لا ه˘تا˘ح˘ف˘سص ي˘ف مو˘ي˘لا

،ةيروهمجلا سسيئرل ليبنلا ىعسسملا
د˘ه˘ع˘ل˘ل ءا˘فو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ينوتيز ربعو .ةمألا ةركاذل ظافحو
ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘سشلا ةر˘كاذ˘ل ءا˘فو˘لا ن˘ع
،نطولا ليبسس يف داهجلا ءاول اولمح
ةمواقم نم ،ةيرامعتسسلا ةلآلا رحدل
،ياب د˘م˘حأا ى˘لا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا

دم˘ح˘مو ،خ˘ي˘سشلا يد˘ي˘سس ة˘موا˘ق˘مو
ر˘˘مو˘˘سسن ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ة˘˘للو ،ف˘˘ير˘˘˘سش
.لاطبألا نم مهريغو

تافر عاجرتصسا» :يخيصش ديجملا دبع

برد ىلع  ىلوأا ةوطخ42 ـلا ءادهصشلا
«ةركاذلاب ةقÓع هل ام لك ةداعتصسإا

فيسشرأÓل ماعلا ريدملا ربتعا هرودب
ة˘سسا˘˘ئر ىد˘˘ل را˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ف˘ي˘سشرألا˘ب ف˘ل˘كم ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لاو ي˘ن˘طو˘˘لا
تافر عاجرتسسا نا ،يخيسش ديجملا

رورم د˘ع˘ب42ـلا رار˘بألا ءاد˘ه˘˘سشلا

يه اسسنرف نم اماع071 نم ديزأا

لك ةداعتسسا برد ىلع ىلوأا ةوطخ
ىنثأاو .ةينطولا ةركاذلاب ةقÓع هلام
دوهجلا ىلع يخ˘ي˘سش د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
نوؤوسشلا ةرازو نم لك اهتلذب يتلا
ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازوو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةيم˘ل˘ع˘لا تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ف˘˘ي˘˘˘سشرألا تا˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم كلذ˘˘˘كو
ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ي˘ن˘˘طو˘˘لا

هجوت امك ةيلمعلل دنسسك اهميدقتو
ي˘ت˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو˘ل ر˘كسشلا˘ب
هرا˘˘ثأا نأا د˘˘ع˘˘ب عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا ترا˘˘˘ثأا
فسشتكا يذلا يسضاقلب ديرف ثحابلا

ف˘ح˘ت˘م˘ب نز˘خ˘م˘ب م˘جا˘م˘ج˘لا دو˘˘جو
نأا يخيسش حسضوأاو .سسيرابب ناسسنإلا

ريغ «ةلوهجم مجامجلا «نأا ةقيقح
ايركسسع ةق˘ثو˘م ي˘ه ل˘ب ة˘ح˘ي˘ح˘سص
نأا قا˘ي˘سسلا ي˘ف ا˘ف˘سشا˘˘ك .ا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘عو

فلأا81 يو˘ح˘ي نا˘سسنلا ف˘ح˘˘ت˘˘م
ةمجمج نيفلأا يلاوح اهنيب ةمجمج
تاذ نأا فاسضأاو .ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل دو˘ع˘ت
ة˘ير˘ظ˘ن˘لا ه˘ي˘ف ر˘سصت˘خ˘ت ف˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ملع˘لا ا˘هر˘ها˘ظ ي˘ت˘لا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا

اسساسسأا عسضو هنأاو لطابلا اهنطابو
تا˘سسارد ءار˘جإل م˘جا˘م˘ج˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ل

سضي˘بألا سسن˘ج˘لا سصئا˘˘سصخ زار˘˘بإل
ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظ تقو ي˘˘ف ه˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘تو
نع ثدحتت يتلا ةيقرعلا تايرظنلا
سسانجأا ىلع سسانجألا سضعب ومسس
نم نأا دكأا ىرخأا ةهج نم .ىرخأا
اياونلا ى˘ل˘ع م˘كح˘لا ه˘ناوأل ق˘با˘سسلا
يف لوحت ةطقن اهرابتعاو ةيسسنرفلا
رئازجلا ىلإا اسصوسصخ ريغلل اهترظن
نأا مادام ىرخأا تاوطخ راظتنا يف
نيب ةقلاعلا تافلملا نم ددع كانه
.نيدلبلا
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ىر˘˘جأا
ةانق عم اراوح سسمأا نوبت ديجملا

ى˘لا ه˘لÓ˘خ قر˘ط˘˘ت «42 سسنارف»
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

سسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘قو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
بلطت مل ةلاد˘ع˘لا نإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘ل˘ل عا˘م˘ت˘سسلا
نع ةلقتسسم يهو ةقيلفتوب زيزعلا
نكي مل هنأا نوبت ددسشو.رماوأا ةيأا
رداغ دقو ةسسماخلا ةدهعلل امعاد
ةيادب نم ةنسس لبق ىلوألا ةرازولا
لاق ثيح،عوسضوملا لوح سشاقنلا
اهنع اونلعأا امدنع» ددسصلا اذه يف
ينعملا نأل اب˘ير˘غ ار˘مأا ا˘ه˘تر˘ب˘ت˘عا

هل حمسسي نكي مل يحسصلا هعسضو
لاؤو˘سس ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘جإا ي˘˘فو.«كلذ˘˘ب
ءانجسس نع جارفإلا ةيناكمإا سصخي
كار˘ح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘بو˘سسح˘م ن˘ير˘خآا
ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دا˘فأا ي˘ب˘ع˘سشلا
يتلا وفعلا تايحÓسص سسرام هنأاب
دعبت˘سسي م˘لو رو˘ت˘سسد˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضي
ىعسسم راطإا يف نيرخآا نع وفعلا
فلم سصوسصخبو.سسوفن˘لا ة˘ئد˘ه˘ت
ة˘ن˘ج˘ل نإا لا˘ق رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ةدو˘˘سسم
ةغايسص ىلع ايلاح لمعت ءاربخلا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
ىلإا راسشأاو ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘حار˘ت˘قلا
ةنجللا ةلي˘كسشت ع˘ي˘سسو˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا
سسيئرلا عقوتو.نيرخآا ءاسضعأا ىلإا
عورسشم ىلع ءاتفتسسلا ءارجإا نوبت
يعامتجلا لوخد˘لا ع˘م رو˘ت˘سسد˘لا
يف ربوتكأا وأا ربمتبسس رهسش لبقملا

ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ن˘˘سسح˘˘ت لا˘˘ح
ءا˘˘بو˘˘ب تا˘˘با˘˘˘سصإلا سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ناو
ن˘˘عو .د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
اهفرعت يتلا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
طرافلا سسرام رهسش ذنم رئازجلا
ديجملا دب˘ع سسي˘ئر˘لا د˘ع˘ب˘ت˘سسي م˘ل
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا نو˘˘ب˘˘ت
ثيح ،قلغلا يف  ددسشتلاو لماسشلا
ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نإا لا˘˘ق
يحسصلا عسضولا ميي˘ق˘ت˘ب لو˘خ˘م˘لا
د˘يد˘سشت˘˘ب ى˘˘سصوا اذإا ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
نإاف لماسشلا رجحلل ةدوعلاو رجحلا
يف ادكؤوم.كلاذ ررقتسس تاطلسسلا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘˘فر نأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ع˘˘˘سضو˘˘˘لا بع˘˘˘سصي˘˘˘سس ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نيباسصملا ددع ديزيسسو يحسصلا
فلم يفو.انوروك  سسوريف ءابوب
لاق ةيرئازجلا ةيسسنرفلا تاقÓعلا
ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي» نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا

د˘ح ى˘لإا اد˘ي˘ع˘ب بهذ˘ن نأا نور˘كا˘م

ا˘˘هد˘˘ح ى˘˘لإا تا˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘سصو
فيظنو حيرسص نوركامو يعيبطلا

ىنمت ام˘ك .«ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘كم˘يو
سسي˘ئر˘لا مد˘ق˘ي نأا نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ن˘ع هراذ˘ت˘عا نور˘كا˘م ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
اهبكترا يتلا ةيرامعتسسلا مئارجلا
نأا رابتعا ىلع رئازجلا يف هدادجا

لوأا و˘هو ا˘ح˘ير˘سص نا˘˘ك نور˘˘كا˘˘م
م˘ئار˘ج˘ب فر˘ت˘ع˘ي ي˘˘سسنر˘˘ف سسي˘˘ئر
نم هع˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘كم˘يو ، ا˘سسنر˘ف
ةينطولا ةركاذلا لكسشم ءاهنإا لجأا
ا˘هاو˘ت˘سسم ى˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا دو˘ع˘˘ت˘˘ل
هنأا نوبت سسيئرلا دكأاو .يعيبطلا
ى˘لإا ة˘لود ةرا˘يز˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا م˘ت˘˘ي
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م ىر˘خأاو ا˘سسنر˘˘ف
انتدنجأا لول رئازجلا ىلإا يسسنرفلا
نأا نوبت سسيئرلا راسشا امك.ةفثكملا

اسسنرف يف يرئازج نييÓم6 كانه

انه نيد˘ي˘ف˘م او˘نو˘كي نأا م˘ه˘ن˘كم˘ي
سسي˘˘˘ئر قر˘˘˘ط˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك .كا˘˘˘ن˘˘˘˘هو
ةيبيللا ةي˘سضق˘لا ى˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةيبيللا لئابقلا لمح نع لاق يتلا
ىلإا ايبيل لوحي دق ،حÓسسلا اهرودب
اًبلسس سسكع˘ن˘يو «د˘يد˘ج لا˘مو˘سص»
نوبت ددسشو.ةقطنملا لك نمأا ىلع
سسفن ي˘ف مو˘ي˘لا د˘جاو˘ت˘ت ا˘ي˘ب˘ي˘ل نأا

دد˘˘˘ع˘˘˘ت بب˘˘˘سسب ة˘˘˘يرو˘˘˘سس ع˘˘˘˘سضو
ل نأا افيسضم.ةيب˘ن˘جألا تÓ˘خد˘ت˘لا

لب ، ةيبيللا ةمزأÓل يركسسع لح
ةيسسايسس قيرط ةطراخ عسضو بجي

ة˘يدا˘ي˘سس تا˘سسسسؤو˘م ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإل
ةدوعلاب ةقيقسشلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘لود˘ل˘ل
ن˘ي˘ب ل˘سصف˘˘ي ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا را˘˘سسم˘˘ل
قلعتي اميف امأا .نيي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘ق˘سشألا
دكأاف ةيبرغلا ةراجلا عم تاقÓعلاب
سسيل رئازجلا نأا ةيروهمجلا سسيئر
بع˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشم يأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
دمح˘م كل˘م˘لا ع˘م ل و، ي˘بر˘غ˘م˘لا
لكسشم مهل نم مه لب ، سسداسسلا

ن˘ع سسي˘ئر˘لا ر˘ب˘عو .ر˘ئاز˘ج˘˘لا ع˘˘م
دنع نم يتأات ةردابم يأاب هبيحرت
جار ا˘م ن˘عو.ة˘برا˘غ˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘سشألا

ةيلحم مÓعا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ار˘خؤو˘م
ةدعاق برغملا دييسشت لوح ةيلودو
دود˘˘ح ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع
نأا سسيئرلا دكأا ، رئازجلل ةيبرغلا
مÓك درجم نوكي نأا ودعي ل رمألا
ءاقسشألا كرادتي نأا هلمأا نع اربعم ،
وأا يفني نأا نود ، رمألا ةبراغملا
ءا˘ن˘ب˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف در د˘˘كؤو˘˘ي
دودحلا ىلع نيتيركسسع نيتدعاق
.رئازجلل ةيبرغملا

بابصشلإو لÓقتصس’إ يديعل85 ـلإ ىركذلإ ةبصسانمب

 ايصسائر اوفع ردصصي نوبت

سسوبحم0074 حلاصصل
ايسسائر اموسسرم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ردسصا

85 ـلا ىركذلا ةبسسانمب نيسسوبحملا ىلع وفعلا سصخي
ةسسائرل نايب هدكأا امبسسح كلذو.بابسشلاو لÓقتسسلا يديعل
ايسسائر اموسسرم عقو نوبت سسيئرلا دكأا يذلا ةيروهمجلا
م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل و˘˘ف˘˘ع˘˘لا تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي

سسوبحم0074 سسم موسسرملا نا نايبلا فاسضأاو. ايئاهن
وفعلا لمسشيو.مو˘سسر˘م˘لا اذ˘ه بجو˘م˘ب و˘ف˘ع˘لا ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا
موكحملا نيسسوبحملا ريغو نيسسوبحملا سصاخسشألا يّلكلا

6 اهنم يقبتملا وأا مهتابوقع يواسست نيذلا ايئاهن مهيلع

اذإا رهسشأا6 ةدمل تابوقعلل يئزج سضيفخت عم لقأا وأا رهسشأا

وأا يواسسيو رهسشأا6 نع ديزي ل ةبوقعلا نم يقبتملا ناك

يئزجلا وأا يلكلا سضيفختلا ةدم عفرتو ةنسس02 نع لقي

مهيلع موكحملا نيسسوبحملا ةدئافل رهسش21 ىلإا ةبوقعلل

خيرات دنع ةنسس56 نع ديزي وأا مهرمع يواسسي نيذلا ايئاهن
و˘ف˘ع˘لا تاءار˘جإا ن˘م ى˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسيو  مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘سضمإا

م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لا سصا˘خ˘سشألا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ةد˘م سضي˘ف˘˘خ˘˘تو
ة˘نا˘ي˘خ˘لا ،بير˘˘خ˘˘ت˘˘لا ،با˘˘هرإلا :م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه با˘˘كترل
، ميمسستلاو لوسصألا لتقو بورهلاو ليتقتلا ،سسسسجتلاو
ةيمومعلا لاومألا ديدبتو سسÓتخا ، ةفوسصوملا تاقرسسلاو
ردغلاو تاقفسصلا يف تازايتما حنمو ةوسشرلاو ةسصاخلاو
سضييب˘تو ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو
ةلواحم وأا ةرجات˘م˘لاو بير˘ه˘ت˘لاو دو˘ق˘ن˘لا ر˘يوز˘تو، لاو˘مألا
ىلع ءايحلاب لخملا لعفلا مئارجو ، تاردخملا يف ةرجاتملا
عيرسشتلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لاو ، با˘سصت˘غلاو ر˘سصا˘ق
يسسائرلا وفعلا تاءارجإا نأا امك  فرسصلاب سصاخلا ميظنتلاو
تاه˘ج م˘ه˘ي˘ل˘ع تم˘كح ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشألا ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ت ل
±.S°∏«º.ةيركسسع ةيئاسضق

اصضيرم113 و تايفو6 ،ةديدج ةباصصإإ144
ءافصشلل لثامت

انوروك سسوريفل ةيمويلا ةليصصحلا
اهعافترإا لصصاوت

تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ةرازو تل˘ج˘سس

،تايفو6و ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا144 دحألا سسمأا

سسيئر هنع فسشك ام بسسح كلذو.ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ
دكأا يذلا ،راروف لامج انوروك سسوريف دسصرو ةعباتم ةنجل

سسوريفب ةدكؤوم ةباسصإا14951 ىلإا عفترا تاباسصإلا ددع نا
ىلإا يلامجإلا عفترا دقف تايفولا سصخي اميف امأا.انوروك

ةعاسس42 لÓخ تايفو6 ليجسست دعب ةافو ةلاح259

انوروك سسوريف نم ءافسشلل ةلاح113 تلثامت اميف.ةريخألا

يف29411. ىلا ددعلا عفتريل ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ

حلاسصم ىوتسسم ىلع ةلاح35 هيف دجاوتت يذلا تقولا
ةحسصلا ءابطأا نم سصاسصتخلا لهأا دكأاو اذه.ةزكرملا ةيانعلا
ةيلسصفلا ةرارحلا تاجرد ىلع ةناع˘ت˘سسلا ر˘ط˘خ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيمومعلا نكامألا يف ةسصاخ ةيئاوهلا تافيكملا ىلإا ءوجللاب
يعامتجلا دعابتلا ريبادت مدعنتو ةياقولا طورسش لقت نيأا

يئاوهلا فيكملا نوك ىلإا رطخلا ءابطألا عجريو.ميقعتلاو
نحنو هتروطخ دادزتو ةيداعلا فورظلا يف ايريتكبلا لقني
ةد˘م˘لا ي˘ف تد˘ياز˘˘ت داد˘˘عأا˘˘بو «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج سشي˘˘ع˘˘ن
ىلع افيسض هلوزن لÓخ ديعسسلا دلاخ روتكدلا دكأاو.ةريخألا
فيفللا سضرم ةروطخ ىلع ،فيطسس نم ةيرئازجلا ةعاذإلا
ةيسساسسحلاو ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘لاو ة˘يرد˘سصلا سضار˘مألا سصخ˘ي يذ˘لا
يوريو.ةيئاوهلا تافيكملا لامعتسسا ءوسس نع مجنت يتلا
قليفل دوعت يتلا سضرملل ةيمسستلا هذه لسصأا ديعسسلا روتكدلا

ةدحتملا تايلولا ةحلسصمل اولتاق نيذلا دونجلا فيفل نم
نييكيرمأا اوسسيل مهو– ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةيكيرمألا
ةيلو يف بابسشلا رود ىدحإا يف برحلا ءاهتنا دعب اوقتلا امل
ببسسبو ،برحلا ةياهنو رسصنلاب لافتحلا لجأا نم ،سساسسكت

ةئاملاب08 بيسصأا ،مهنيب قلغم ناكم يف تافيكملا لاعسشإا
ةثعبنملا ايريتكبلا ببسسب ةيردسصو ةيسسفنت سضارمأاب مهنم
ةافسصم ل˘خاد و˘م˘ن˘تو ة˘ع˘م˘ج˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ف˘ي˘كم˘لا ن˘م
ىلع حلطسصا اموهو ،ريبك لكسشب رثاكتتو يئاوهلا فيكملا
روتكدلا حسصنيو.ةثداحلا هذه نم اقÓطنا فيفللاب هتيمسست

فورظلا يف فيكملا ة˘ب˘قار˘م ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘ي˘ع˘سسلا د˘لا˘خ
ىلإا جاتحي عسضولاف ،ايريتكبلا هذه يدافت لجأا نم ةيداعلا
حسضوأا نأاسشلا اذه يفو.سسوريف انوروك لظ يف قدأا مارتحا
لبق ةرايسسلا لخاد فيكملا ريهطتو ميقعت ةيمهأا روتكدلا
مازتللاو ةياد˘ب˘لا ي˘ف جا˘جز˘لا ح˘ت˘ف ةرور˘سض ع˘م ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا
تويبلا يف تافيكملا فيظنتب ايسصوم ،يقاولا عانقلا ءادتراب
سضر˘م ىدا˘ف˘ت˘ل ة˘يا˘قو˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘˘تو طور˘˘سش ق˘˘فو
ةناعتسسلا رطخ نم ديعسسلا دلاخ روتكدلا رذح امك.فيفللا
تلاسصلا يف ةسصاخو ماعلا قفرملا يف يئاوهلا فيكملاب
طور˘سشلا ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ي˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا تا˘عا˘˘قو ىر˘˘ب˘˘كلا
ةلسسلسس رارمتسسا يدافتل ة˘ب˘قار˘م˘لا ا˘ه˘ب ف˘ع˘سضتو ة˘ي˘ح˘سصلا

±.S°∏«º.دجتسسملا انوروك سسوريفب ىودعلا

ت
يوصص

تاف :ر
 ح

يق
مود



¯ S°∏«º.±
أذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ  رد˘˘شصم˘˘˘لأ را˘˘˘ششأأو
را˘ع˘شسأأ عا˘˘ف˘˘ترأ ي˘˘ف فÓ˘˘ت˘˘خلأ
ن˘م جور˘خ˘لأ د˘ن˘ع تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
،يرتششملأ روظن˘م ن˘م ع˘ن˘شصم˘لأ
عاطق يشساشسأأ لكششب هيلع ترثأأ
دولجلأ ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘عا˘ن˘شصلأ

م˘جا˘ن˘م˘لأو تا˘قا˘ط˘لأو ة˘يذ˘حألأو
تا˘˘جو˘˘شسن˘˘م˘˘لأو ر˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأو
بل˘˘شصلأو د˘˘يد˘˘ح˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصو
ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو
تل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأو
ربكأأ ةيذحألأو دولجلأ تاعانشص
ثي˘ح جا˘ت˘نإلأ را˘ع˘شسأأ ي˘˘ف ةدا˘˘يز

عاطقو%6.7 ةبشسنب تعفترأ

لشصف˘لأ لÓ˘خ8.3% ةقاطلأ
ةنراقم ،ةيراجلأ ةنشسلأ نم لوألأ

.9102 ةنشس نم ريخألأ لشصفلاب

نأأ ه˘تا˘ي˘ط˘ع˘م ي˘ف نأو˘يد˘لأ د˘كأأو
عاطق يف جاتنإلأ دنع راعشسألأ

تعفترأ دق ر˘جا˘ح˘م˘لأو م˘جا˘ن˘م˘لأ

راعشسأأ نأأ اًفيشضم،%6.2 ةبشسنب

ىرخألأ يه تفرع جيشسنلأ جاتنإأ
ةبشسنب امجح لقأأ نكلو اًعافترأ

ىحنم˘لأ أذ˘ه ل˘م˘ششو.6.0%+

جات˘نإأ را˘ع˘شسأأ ا˘ًشضيأأ يد˘عا˘شصت˘لأ

(%3.0) ـب ةيئأذغلأ تاعانشصلأ
بل˘˘شصلأ و د˘˘يد˘˘ح˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصو
ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو

%2.0 ة˘ب˘شسن˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأو
نم ىلوألأ ةثÓثلأ رهششألأ لÓخ

يثÓثلاب ةنرا˘ق˘مو0202 ماع

ةفاشضإلاب.9102 ماع نم عبأرلأ
ةيعانشص تاعاطق تناع كلذ ىلإأ
رمألأ قلعتيو دوكرلأ نم ىرخأأ

ةيئايميكلأ تا˘عا˘ن˘شصلا˘ب ة˘شصا˘خ
ن˘ي˘ل˘ف˘لأو با˘ششخألأ تا˘عا˘ن˘شصو
ريخأأو

ً
يف ةفلتخملأ تاعانشصلأ أ

تاعانشص راعشسأأ تشضفخنأ نيح

لÓخ%3.0 ةبشسنب ءانبلأ دأوم
لÓ˘خ ا˘مأأ .ة˘نرا˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف سسف˘ن

0202 ما˘ع ن˘م لوألأ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
ةنشس نم اهشسفن ةرتفلاب ةنراقمو

ىلإأ راششأأ دق نأويدلأ نإاف9102
تدهشش دق تاعاطقلأ ةيبلاغ نأأ

تاعانشص تشصخ اهمهأأو تأدايز

،(%2.11) ة˘˘يذ˘˘حألأو دو˘˘ل˘˘ج˘˘لأ

،(%5.5) رجا˘ح˘م˘لأو م˘جا˘ن˘م˘لأو

ج˘ي˘شسن˘لأ و،(%4.4) ة˘قا˘ط˘لأو

د˘˘يد˘˘ح˘˘˘لأ ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصو (5.3%)
تا˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شصلأو بل˘˘˘˘˘˘˘شصلأو
.ةيئابرهكلأو ةيكيناكيملأ
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ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘شضع ف˘ششك
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو د˘˘˘شصر˘˘˘ل
سسا˘ي˘لإأ رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ «ا˘نورو˘ك»
تايل˘م˘ع دو˘ق˘ت ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ نأأ لا˘حر
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جأو˘م˘ل ة˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘شسأ
دوهج قيشسنت لÓخ نم «انوروك»
ح˘˘شضوأأو .ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ةرايز سشماه ىل˘ع رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ

عÓطإÓل ةنجللأ ءاشضعأأ نم دفو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘˘ي˘˘شس ن˘˘ع بر˘˘ق ن˘˘ع
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ

مهطاششن نم فدهلأ نأأ انوروك
ليقأرعلأ مهأأ سصيخششت يف نمكي
ل˘ف˘كت˘˘لأ نود لو˘˘ح˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ

ىوتشسم ىلع سضيرملاب هجوألأ

فا˘˘شضأأو .«91-ديفو˘ك» تأد˘حو
ةزابيت ةيلو ىلأ ةرايزلأ هذه نأ

ريزو تاهي˘جو˘ت˘ل أذ˘ي˘ف˘ن˘ت تءا˘ج
حÓ˘˘˘شصإأو نا˘˘˘كشسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ
عامتشسإÓل ةيمأرلأ تايفششتشسملأ
ليلذ˘تو تلا˘غ˘ششنلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
لكاششملل لولح داجيإأو تابقعلأ
اقئاع لكششت نأأ اهنأاشش نم يتلأ
,ىشضرملاب عج˘نألأ ل˘ف˘كت˘لأ ما˘مأأ

دينجتب اشصوشصخ رمألأ قلعتيو
ةرورشضب مه˘شسي˘شسح˘تو ع˘ي˘م˘ج˘لأ
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جأو˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘شضت

رئأزجلأ نأأ رابتعأ ىلع انوروك
رمت ملاعلأ نأدلب يقاب رأرغ ىلع
بلطتي يئانثتشسأ يحشص عشضوب

م˘ق˘طألأ ن˘ي˘ب دو˘ه˘˘ج˘˘لأ ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت
.ةيرأدإلأو ةيبط هب˘ششلأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ةقفر لاحر روشسيفوربلأ عمتشسأو
ءا˘شضعأأ ن˘م ه˘ل ق˘فأر˘م˘˘لأ د˘˘فو˘˘لأ
تلا˘غ˘ششنل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
يديشس ىفششتشسمب ةيبطلأ مقطألأ

ةلكششم هيلع تحرط نيأأ سسÓيغ
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘˘ع
ة˘˘شصشصخ˘˘م سشا˘˘ع˘˘نإأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
«انوروك» سسوريفب ن˘ي˘با˘شصم˘لا˘ب
ىلع يب˘شسن ع˘ب˘ششت ل˘ي˘ج˘شست ع˘م
ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ىو˘˘ت˘˘˘شسم
هذه لثم لاب˘ق˘ت˘شسل سصشصخ˘م˘لأ
رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ د˘ق˘˘عو .تلا˘˘ح˘˘لأ

م˘ق˘طألأ ع˘م يرو˘ف ءا˘˘ق˘˘ل  لا˘˘حر
أذكو ةزابيت ىفششتشسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

عفر لبشس ثحبل ةيرأدإلأ مقأوطلأ
ي˘ف ةزا˘ب˘ي˘ت ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم تأرد˘˘ق
دينجت لÓخ نم سشاعنلأ ةرشسأأ
.ة˘ير˘ششب˘لأ درأو˘م˘لأ ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لأ

يلزنملأ ءافششتشسلأ سصوشصخبو

«91-دي˘فو˘ك» تلا˘ح˘ب سصا˘خ˘لأ
ةنجللأ وشضع ,اهتهج نم تنأامط
,ةيماشس يدامح ةروتكدلأ ةيملعلأ
ريياعمل ع˘شضخ˘ي لو˘كو˘تور˘ب ه˘نأأ
ي˘ح˘شصلأ ع˘شضو˘لأ بشسح ة˘ق˘ي˘˘قد
نأأ ةزر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م ,با˘˘˘˘˘˘شصم ل˘˘˘˘˘˘كل
ديشس رأرق ي˘لز˘ن˘م˘لأ ءا˘ف˘ششت˘شسلأ
بلاطملأ جلاعملأ بيبطلل دوعي
ةلاحلأ روطت ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ب˘قأر˘م˘ب
سسوريف˘لا˘ب با˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصلأ
.دجتشسملأ يجاتلأ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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ةيئابرهكلأو ةيكيناكيملأ تاعانصصلأو تاجوصسنملأو تاقاطلأو ةيذحألأ ةعانصصل ةبصسنلاب

تاقورحملإ جراخ يمومعلإ يعانسصلإ عاطقلإ يف جاتنإلإ راعسسأإ عافترإإ

نيلعافلأ عيمج دوهج قيصسنت للخ نم

«انوروك» صسوريف ةهجإومل ةيقابتسسإإ تايلمع دوقت ةيملعلإ ةنجللإ
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نا˘˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأأ

د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لأ حÓ˘˘شصإأو
ن˘ي˘ع ن˘م د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لأ
رج˘ح˘لأ سضر˘ف ة˘ي˘نا˘كمأ ى˘ل˘فد˘لأ
تقو˘لأ ي˘ف د˘يد˘ج ن˘م ي˘˘ح˘˘شصلأ
ايششفت فرعت تايلو ىلع نهأرلأ

«91˘-د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ل أر˘ي˘ب˘ك
أذه ىلأ ءوجللأ متي نل هنأأ أدكؤوم
ةرور˘شضلأ ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف لإأ ءأر˘˘جلأ
Óئاق ديزوب نب راششأأو .ىوشصقلأ
يحشصلأ رجحلأ سضرف مزتعن ل»
تايلولأ سضعب ىلع ديدج نم
-ديفوكل ريبك يششفت فرعت يتلأ

لحلأ أذه دعبتشسن ل اننكل،91
،«كلذ ةرور˘˘˘˘˘˘شضلأ تشضت˘˘˘˘˘˘قأ أذأ

ق˘˘ششلأ «ل˘˘شضف˘˘˘ي» ه˘˘˘نأأ أد˘˘˘كؤو˘˘˘م
يششفتل يدشصتلأ يف يشسيشسحتلأ
ديزو˘ب ن˘ب در˘ط˘ت˘شسأو .ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ
ةيناكمأ يف ريكفتلأ لبق» Óئاق
ديدج نم يحشصلأ رجحلأ سضرف
دهششت يت˘لأ تا˘يلو˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ةد˘كؤو˘م˘لأ تلا˘ح˘لأ ي˘ف عا˘˘ف˘˘ترأ

سسيشسحتلأ لشضفن،91-ديفوكب

ةد˘عا˘شسم˘لأ و ل˘ق˘ن˘ت˘لأو م˘˘عد˘˘لأو
ف˘˘قو ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأو
ريزولأ ربتعإأو .«ءابولأ لاحفتشسأ
سضر˘˘ف ةدا˘˘عإأ ى˘˘لإأ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘˘لأ» نأأ
يف بب˘شست˘ي˘شس ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ

أربتعم ،«ةنكاشسلل ةيفاشضأ ةاناعم
ةداعإأو هعفر مث رجحلأ سضرف» نأأ
افدأرم ىعشسم نوكي دق هشضرف
هنأأ ىلأ ريزولأ راششأأو .«لششفلل
ةيقأولأ ةعنقألأ سصقن نم مغرلاب
نوأاجلي سصاخششألأ نم ديدعلاف
ة˘ل˘ي˘شسو˘˘لأ هذ˘˘ه مأد˘˘خ˘˘ت˘˘شسأ ى˘˘لأ
يف دكؤو˘م˘لأ ا˘هرود ى˘لأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

.91   -ديفوكب ىودعلأ ليلقت
ه˘حا˘ي˘ترأ ن˘ع د˘يزو˘ب ن˘ب بر˘عأأو
سصق˘˘˘ن ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب» Ó˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
دد˘ج˘ت ة˘م˘ث ه˘˘نأأ لأ، تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ
املثم ،ة˘ل˘ي˘شسو˘لأ هذ˘ه˘ب ما˘م˘ت˘هلأ
يف ا˘ن˘هو ف˘ي˘ط˘شس ي˘ف ها˘ند˘ها˘شش
ريزولأ لشسرتشسأو .«ىلفدلأ نيع
انتمهم ةل˘شصأو˘م ل˘شضف˘ن» Ó˘ئا˘ق
لوح ةنكاشسلأ هاجتأ ةيشسيشسحتلأ
،ةعناملأ ريبأدتلاب د˘ي˘ق˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘هأأ
أذإأ لإأ رجحلل ةدوعلأ لمأان ل نكل

ءابولل ةرؤوب روهظ يلأولأ ظحل

.«ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف وأأ ي˘ح ي˘˘ف
ن˘˘ع لوألأ لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ سصل˘˘˘خو
نأا˘˘˘ب لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘لإأ عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

،اندلبب سصاخ سسيل «91ديفوك»
ف˘ت˘لأ أذأ ه˘نأا˘ب ن˘ق˘ي˘ت˘˘م ا˘˘نأأ ن˘˘كل

تا˘˘ي˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘شسلأ لو˘˘˘ح نا˘˘˘كشسلأ

ة˘مأر˘شصلا˘ب ة˘ع˘نا˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

نم دحلأ ىلأ لشصوتنشس ،ةمزÓلأ

هذه نم جورخلأو ءابولأ راششتنأ

.«ةمزألأ
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دبع نب نميأأ ةيلاملأ ريزو هون
حنمب ةموكحلأ رأرقب نامحرلأ
نم رئأزجلأ كنبل سضرأأ ةعطق
ةعابطل يرشصع رقم ءانب لجأأ
ر˘ق˘م˘لأ نأأ ى˘لأ أر˘ي˘ششم ،دو˘ق˘ن˘˘لأ
بي˘لا˘شسأأ ة˘نر˘شصع˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس
ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ رأد˘˘˘شصإل ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘فو .ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
مشسأرم سشماه ىل˘ع ة˘فا˘ح˘شصل˘ل
قأروألأ ن˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس رأد˘˘شصإأ
ة˘يد˘ق˘ن˘˘لأ ع˘˘ط˘˘ق˘˘لأو ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ر˘ق˘م˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لأ
اه˘ي˘ل˘ع فر˘ششأأ ي˘ت˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ
،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ

نأأ ىلأ نامحرلأ دبع نب راششأأ
قأروأÓل ةيلاحلأ ةعبطملأ رقم
دوعي ثي˘ح أد˘ج م˘يد˘ق ة˘يد˘ق˘ن˘لأ
ة˘˘˘ن˘˘˘شس ى˘˘˘لأ ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ب خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت

لاق ،ددشصلأ أذه يفو1091.
دحأأ لث˘م˘ت ة˘ل˘م˘ع˘لأ نأا˘ب ر˘يزو˘لأ

لودلل ةين˘طو˘لأ ةدا˘ي˘شسلأ زو˘مر
روطت ىدم لثمت اهتميق نأابو
ةموكحلأ نأ أدكؤوم ،اهداشصتقأ
عيجششت ىلأ اهتأرأرق يف ىعشست
ةورثلل قÓخلأ رمثملأ داشصتقلأ

مهاشسيشس امم لغششلأ بشصانمو
امك .»ةينطولأ ةلمعلأ ةيوقت يف
ى˘ل˘ع نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع ن˘˘ب دد˘˘شش
ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةدا˘˘عإأ
يذ˘لأ ه˘تا˘شسشسؤو˘م و ير˘ئأز˘ج˘˘لأ

يف هلوق بشسح مهاشسي فوشس
ةيزأو˘م˘لأ قو˘شسلأ لÓ˘ح˘م˘شضأ»
كانه» فا˘شضأأو .«ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب

قوشسلأ يف نوطششني نويرئأزج
ليل نودكي و نولمعي ةيزأوملأ
يكل مهتقث ةداعتشسأ بجي راهن
دا˘شصت˘قلأ ءا˘ن˘ب ي˘ف أو˘˘م˘˘ها˘˘شسي
د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘شضو˘˘ي ،«ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ببشس نع لأؤوشس يفو .نامحرلأ
ريزولأ لاق ،رانيدلأ ةميق عجأرت
يكنبلأ و يئابجلأ حÓشصلأ نأ

حلاشصل ةيكرمجلأ ةمو˘ظ˘ن˘م˘لأو
نيلماعتملأ و ينطولأ داشصتقلأ
را˘ن˘يد˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘˘شسي˘˘شس
ع˘جأر˘ت نأأ أر˘ي˘˘ششم ،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
فر˘ظ˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق

سسم د˘ق ي˘لا˘ح˘لأ ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شسلأ

امب ملاعلأ لود لك تايداشصتقأ

امأأ .ىربكلأ تايداشصتقلأ اهيف

ةرتفلأ لÓخ ةلويشسلأ سصقن نع

اشساشسأأ كلذ ىزع دقف ةريخألأ

ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘جأر˘˘˘˘ت» ى˘˘˘˘لأ

ةجتان˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘يدا˘شصت˘قلأ

ل91 انوروك سسوريف ءابو نع

ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘شصت˘قأ نأأو ا˘م˘ي˘شس

امم يروفلأ عفدلأ ىلع دمتعي

،ةريبك ةلو˘ي˘شس ر˘ي˘فو˘ت بل˘ط˘ت˘ي

وحن يشضمت رئأزجلأ نأ افيشضم

تÓماعت˘لأو دا˘شصت˘قلأ ة˘ن˘م˘قر

لكششم لÓحمشضاب حمشسي امم

.ةيدقنلأ ةلويشسلأ

ىوصصقلأ ةرورصضلأ ةلاح يف لإأ

ةءوبوملإ تايلولإ ىلع ديدج نم يحسصلإ رجحلإ صضرف ةيناكمإإ دعبتسسي ديزوب نب

:حصضوي ةيلاملأ ريزو

«انوروك نع ةجتانلإ ةيداسصتقإلإ ةيكرحلإ عجإرت هببسس ةلويسسلإ صصقن»

بلطلأ ةلقو انوروك ةحئاج تأريثأات مغر

  بهذلإ راعسسأإ يف عافترإإ
ةريخألأ ةنوآلأ لÓخ أريبك اعافترأ بهذلأ راعشسأأ تدهشش

، ةبانعب ءأدوشسلأ قوشسلاب وأأ تأرهوجملأ عيب تÓحمب ءأوشس

جد0008 يلحملأ بهذلأ نم دحأولأ مأرغلأ رعشس سسمل ثيح

01  ةبتع ةدّيجلأ ةّيعونلأ وذ هنم دروتشسملأ رعشس قاف امنيب

ةدجأوتملأ تأرهوجملأ عيب تÓحم لخأد مأرغلل جد فلآأ

ةّيبشسن ةدايز حّشضوي ام وهو ،ةبانع ةنيدم طشسو ىوتشسم ىلع

سسور˘ي˘ف ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ع˘ف˘ترأ يذ˘لأ بهذ˘لأ ر˘ع˘˘شس ت˘˘ّشسم

لّلقو ةّيراجتلأ ةكرحلأ ىلع يبلشس لكششب رّثأأ يذلأ «انوروك»

بايغ ببشسب تأرهوجملأ ءانتقأ ىلع نييرئأزجلأ لابقإأ نم

امم اهتعنم نأأو ةلودلل قبشس يتلأ سسأرعألأو تÓفحلأ حمÓم

ةيئاقولأ تأءأرجإلأو ةيزأرتحإلأ ريبأدتلأ راطإأ نمشض جردني

تÓحم سضعب ّنأأ ركذلأ ردجيو ،انوروك سسوريف يّششفت حبكل

راعشسألأ يف ةبراشضملأ أأدبم جهتنت ةبانعب رفشصألأ ندعملأ عيب

راعشسألأ يف ع˘شسا˘ششلأ قر˘ف˘ل˘ل أر˘ظ˘ن ها˘ب˘ت˘نإÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘كششب

تÓحم اندجو ثيح ،رخآل ّلحم نم نئابزلأ ىلع ةبولطملأ

لّثمتي رعشسب بهذلأ نم ميتأوخو تأدÓق سضرعت تأرهوجملل

41و يّلحملأ بهذلل ةبشسنلاب دحأولأ مأرغلل جد0009 يف

فلتخت اميف ،دروتشسملأ بهذلأ نم دحأولأ مأرغلل جد فلأأ

مغرلأ ىلع تأرهوجملأ كلتل رخآل ّلحم نم ّريغتتو نامثألأ

راعشسأأ ّنأأ ةيناث ةيحان نم ةراششإلأ ردجت ،اهتّيعون توبث نم

جد0007و جد0006 نمث ةليلق رهششأأ ذنم تغلب دق بهذلأ

ةنشسلأ علطم كلذو دروتشسملأو يّلحملأ ن˘ي˘عو˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

سصاخلأ مأرغلل0095 ىلإأ0075 زواجتت مل اميف ،ةيراجلأ

،ةيشضاملأ ةنشسلأ لÓخ دروتشسملل0046و يّلحملأ بهذلاب

ة˘ّي˘لا˘ح˘لأ را˘ع˘شسألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةدا˘يز˘لأ م˘ج˘ح سسكع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو

ةحئا˘ج ّنأأ ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ر˘كذ˘لأ رد˘ج˘ي ،ا˘ف˘لا˘شس ةرو˘كذ˘م˘لأ

تمهاشسو ةيراجتلأ حمÓملأ لاكششأأ ةّفاك تبرشض «انوروك»

قبشس امك ،اهيلع بلطلأ ّلق يتلأ دأوملأ نم ددع سضفخ يف

رح لوزن ليجشست أوحّجر نأأو ءأربخلأ نم ددعل
ّ

رعشس يف 

رمت يتلأ «91-- ديفوك» ةمزأأ انمأزت بهذلأ
ّ

ىلع دÓبلأ اهب 

تاعّقوتلأ ّلج سسكع عقأولأ ّنأأ ريغ ،ملاعلأ نأدلب مظعم رأرغ

ىلع لابقإلأ سصقن مغر نامثألأ يف تأدايز ليجشست لÓخ نم

ةلوج لÓخ «ةعاشس رخآأ» هتدشصر ام وهو ،تأرهوجملأ ءانتقأ

ىلإأ ةفاشضإلاب تأرهوجملأ عيب تÓحم ىلإأ اهتداق ةينأديم

نبأ يحب لم˘ع˘ت˘شسم˘لأ بهذ˘لأ ءأر˘ششو ع˘ي˘ب˘ل ءأدو˘شسلأ قو˘شسلأ

ةعومجم انيقتلإأ نيأ «اطيبموق يرل» يحب فورعملأ نودلخ

دق لمعتشسملأ بهذلأ رعشس ّنأأ انل أوحشضوأأ نيذلأ راجتلأ نم

سصقنلأو تنمأزت ةلوهجم بابشسأل ةريخألأ مايألأ لÓخ عفترأ

ام وهو تأرهوجملأ ءأرشش ىلع نينطأوملأ لابقإأ يف بيهرلأ

أرظن اشضرأأ اهطقشسيو راعشسألأ مّطحي نأأ سضورفملأ نم ناك

تأرهوجملأ ةرثك هلباقي يذلأ بهذلأ ىلع بلطلأ مأدعنل

ماّيألأ لÓخ راعشسألأ طوقشس نورخآأ حّجر اميف ،ةشضورعملأ

تÓفحلأو سسأرعألأ عنم رأرق لشصأوتل أرظن ةلبقملأ ةليلقلأ

تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ّت˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ بب˘˘شسب

روفن يلاتلابو ،انوروك سسوريف راششتنأ عنم سضرغب ةلوؤوشسملأ

طاقشسإأ هنأاشش نم ام وهو تأرهوجملأ عأونأأ ةّفاك ىلع بلطلأ

.ةبهتلملأ راعشسألأ

hd«ó S°Ñà»

للخ%6.0 ةبصسنب تاقورحملأ جراخ يمومعلأ يعانصصلأ عاطقلأ يف جاتنإلأ راعصسأأ عافترأ تايئاصصحإلل ينطولأ نأويدلأ دكأأ
.9102 ةنصس نم عبأرلأ لصصفلاب ةنراقم0202 ةنصس نم لوألأ لصصفلأ
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ل˘ب˘ق ن˘م هرار˘قا م˘ت ا˘˘م˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع

ر˘ي˘باد˘ت ن˘م لوأ’ا ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم
زيزعت ىلإا يمرت ةيئاقو و ةيحسص
نر˘م˘˘لا و ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسم˘˘لا
«انوروك سسوريف ةحفاكمل دمتعملا

ع˘˘˘سضو˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست و  «91ديفوك
طب˘تر˘م˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ي˘ح˘سصلا
ة˘˘ي’و ي˘˘لاو رر˘˘ق ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
يتلا قطانملا عيمج قلغ ةنيطنسسق
ل˘كب ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت د˘˘ه˘˘سشت
و جاوزلا سسارعأا ميظنت و اهعاونأا

سسفن يفو.ةي’ولا ميلقإا ربع ناتخلا
يلاو تايسصوت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو قا˘ي˘سسلا

هجمانربل اقيبطتو ةنيطنسسق ةي’و
يسشفت ةبراحم ىلإا فداهلا رطسسملا

،(91د˘˘ي˘˘فو˘˘ك) ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

يف ةلثمم ةنيطنسسق ةيدلب تمظن
ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةيمومع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘كرا˘سشم˘بو
تا˘حا˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
و ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سش و ،ءار˘˘˘سضخ˘˘˘لا
ةيلمع ،ةنيطنسسق ةي’و˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
هذه تسسم طيحملل ريهطتو ميقعت
يح ،يقرسشلا نبإا يح نم لك ةرملا
،حلاسص عاردوب يح ،ديسسم يديسس
قوسس)ةنيدملا طسسو ,ءادهسشلا يح
(د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب ن˘˘ب تار˘˘م˘˘مو وز˘˘مو˘˘ب
سسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملاو

تناكو ،(ىفسشتسسملا جراخو لخاد(
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف نا˘ير˘سس ع˘م ة˘ياد˘˘ب˘˘لا
ن˘م ر˘خأا˘ت˘˘م تقو ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘ح˘˘سصلا
لثمتم داتع ريخسست مت ثيح ،ليللا

ةريبك جيراهسص تاذ تانحاسش80
نأا امك ،سشرلا ت’آاب ةزهجم مجحلا

يرود لكسشبو ةلسصاوتم تايلمعلا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا ل˘˘ما˘˘ك سسم˘˘ت˘˘˘سسو
ى˘ل˘عو ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق

نم ل˘ك ي˘لاو˘لا ف˘ل˘ك ر˘خآا د˘ي˘ع˘سص
ي˘لاو˘لاو ،ة˘ي’و˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،يلج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
ر˘يد˘م اذ˘˘كو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤورو
ةيميلقإ’ا ةعومجملا دئاقو ةراجتلا
،ن˘مأ’ا سسي˘ئرو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
عم ،رارقلا ماكحأا ذيفنت ىلع رهسسلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا

قيبطتو ،نيفلاخملا دسض ةيعدرلاو
نوناقلا اهيلع سصني يتلا تابوقعلا

لكب امهب لومعم˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
امب Óمعو ،ىرخأا ةهج نم ،ةمارسص
ريزولا حلاسصم لبق نم هرارقإا مت
،ةيئاقوو ةيحسص ريبادت نم لوأ’ا

يحسصلا ع˘سضو˘لا ر˘ي˘ي˘سست ل˘جأا ن˘م
ةح˘ئا˘ج˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
ةياهن ةي’ولا يلاو رسشاب ،«انوروك»
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا ة˘ق˘˘فر ،عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
سسوريف ةبراحمل ةبسصنملا ةيئ’ولا

تاروط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو ،«91 ديفوك»
ةسسارد ،ةي’و˘لا˘ب ي˘ئا˘بو˘لا ع˘سضو˘لا
تايد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

رجحلا ديد˘ح˘ت˘ل،21 ـلا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
لك ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ي˘سس يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
،ىودعلل ابويج وأا ارؤوب دهسشت ةيدلب

سسلاج˘م˘لا ءا˘سسؤور فّ̆ل˘كٌ̆ي˘سس ثي˘ح
عسضولا ةبقارمب ةيد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

ميدقت عم ،مهتايدلب ىوتسسم ىلع
ةيئابولا ةلاحلا ن˘ع ة˘ي˘مو˘ي ر˘يرا˘ق˘ت
قبطت ةيفاسضإا ريبادت رارقإا لجأا نم
لسصت دق ،مهتايدلب ىوتسسم ىلع
 .يئزجلا رجحلا دح ىلإا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9206ددعلا0202 ةيليوج60 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

دحإو موي يف يجاتلإ سسوريفلل اياحسض01 نفدت ةنتاب

 عبصشتلا ببصسب تايفصشتصسملا راوصسأا جراخ جÓعلا ىقلتي اهبلغأا ةباصصإا0001 نم ديزأا
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سسمأا ة˘˘˘نوذأا˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘كأا

تا˘با˘سصإ’ا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

لا˘م˘˘ع ط˘˘سسو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ةيليملاب ةرÓب ةيعان˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ريبك م˘ي˘ت˘ع˘ت ط˘سسو كلذو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

هذه ةقيقح نأاسشب حسضاو سضومغو

بدي فوخلا تلعج يتلا تاباسصإ’ا

ةيليملا ةيدلب ناكسس طسسو اددجم

ة˘ي˘نا˘كما سصو˘سصخ˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘حاو˘˘سضو

ىلا ةيعانسصلا ةقطنملا هذه لوحت

ةي’وب انوروك سسوريفل ةديدج ةرؤوب

ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘كلا دد˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإ’ا

تاباسصإ’ا دعبف. ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ

ةقطنملا لامع طسسو اهنع نلعملا

تاسشروب اديدحتو ةرÓب ةيعانسصلا

اهزاجنا يراجلا ةيرارح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

نلعأا ثيح مايأا لبق ةقطنملا هذهب

01 ن˘ع ل˘ق˘˘ي’ ا˘˘م فا˘˘سشت˘˘كا ن˘˘ع

لامعلا ء’ؤوه طسسو ةدكؤوم تاباسصإا

سضعب قلغ يف ببسست يذلا رمأ’ا

ىلع يئابو قيقحت حتفو تاسشرولا

ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

ةقباطت˘م ردا˘سصم تد˘كأا ةرو˘كذ˘م˘لا

ليجسست ةيسضاملا ةعاسس42لا لÓخ

لا˘م˘ع ن˘ي˘ب تا˘با˘سصإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا

نيب اديدحتو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةرواجم تاي’و نم نيمداقلا لامعلا

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو ةد˘كي˘كسس رار˘غ ى˘ل˘˘ع

تاهجلاب عفد يذلا رمأ’ا ةليم ىتحو

بهأاتلا ىو˘ت˘سسم ع˘فر ى˘لإا ة˘ي˘سصو˘لا

ةيعانسصلا ةدعاقلا هذه ىوتسسم ىلع

تد˘˘كأاو. ر˘˘م˘˘حأ’ا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا

يرجي امب عÓطا ىلع ىرخأا رداسصم

ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ل˘˘خاد

سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘˘ترا

ةريخأ’ا هذه ىوتسسم ىلع انوروك

دودح ىلا ةباسصإا02 نم رثكأا ىلا

يذلا ر˘مأ’ا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع

ط˘سسو عز˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ي˘ف بب˘سست

هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا اذ˘كو لا˘م˘ع˘لا

ميتعت ط˘سسو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

عسضولا ة˘ق˘ي˘ق˘ح سصو˘سصخ˘ب ح˘سضاو

ىد˘مو ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه راو˘˘سسأا ف˘˘ل˘˘خ

نم جرخ˘ت ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا ة˘ي˘قاد˘سصم

عقاولا عم اهقباطت ىدمو ةعقرلا هذه

تتاب رابخأ’ا هذه نأا دكؤوملا ناك ناو

ةيليملا ناكسسل يقيقح قلق ردسصم

لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ن˘˘م نو˘˘سشخ˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ةرؤوب ىلإا ةرÓب ةيعانسصلا ةقطنملا

دعب انوروك سسوريفل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ءا˘بو

ددعل ةنيد˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لاو

ةرÓب ةيعانسصلا ةقطنملا نأا ركذي.

ثداح عوبسسأا لبق تفرع دق تناك

دعب ةيندملا ةيامحلا نم نوعل ةافو

قيرح دامخإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم

يراجلا ةيراحلا ةط˘ح˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ب

ةيعانسصلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ا˘هزا˘ج˘نإا

سضع˘ب تلاز’ يذ˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا و˘˘هو

ه˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت فار˘˘طأ’ا

نإاو سضو˘م˘غ ن˘م ه˘ف˘ل˘ي ا˘م ىو˘عد˘˘ب

هتفيك دق ةي˘م˘سسر˘لا تا˘ه˘ج˘لا تنا˘ك

.يداع لمع ثداح هنأا سساسسأا ىلع

 لجيجب ةرÓب ةيعانسصلإ ةقطنملإ

 لامعلا طصسو انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا نم ديزملا ليجصست

¯T°ƒT°É¿.ì
تايفولا ددع فرع ىرخأا ةهج نم

نونئي ىسضرملا تابو ،اعيسضف اعافترا
ذاقنإا نم نكمتلا نود ةريخأا ناوث يف
ءا˘بو˘لا م˘ه˘ن˘م ن˘كم˘ت نأا د˘ع˘ب ،م˘ه˘تا˘ي˘˘ح
ت’ا˘ح دد˘ع كلذ˘ب قو˘ف˘ي˘ل ،ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا

ت’اح01 اهنم ،ةلاح07 هب تايفولا

40 اهنم ،ةريخأ’ا تاعاسسلا يف تلجسس
ةنيدمب رمنلا يل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ت’ا˘ح
هرخا ن˘ع ا˘ع˘ب˘سشت فر˘ع˘ي يذ˘لا ،ة˘ناور˘م

،اريرسس03 ةغلا˘ب˘لا ة˘با˘سص’ا ت’ا˘ح˘ب
قوفت يتلا ت’احلا تارسشع اهل فاسضي

مدعل يلزنملا جÓعلا ىقلتت ةلاح001
ىلإا اذه ،مهلابقتسس’ ىفسشتسسملا عاسستا

ت’اح ثÓثو ،سسيرأاب ةافو ةلاح بناج
ةيدلبب نيتلاحو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ةا˘فو
تدهسش يتلا قطانملا يهو ،ةتوتلا نيع
ة˘با˘˘سصإا ت’ا˘˘ح دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
.ة˘كير˘ب ة˘ن˘يد˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ا˘˘نورو˘˘كب
ىسضرملا نم نكمت ،يجاتلا سسوريفلا

تنمازت ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘سسأ’ا لÓ˘خ
تاهجلا نأا مغرف ،فايطسصإ’ا مسسومو
ديدعو ئطاوسشلا تعنم دق ةلوؤوسسملا
ززعت تاعم˘ج˘ت د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
نينطاوملا راتهتسسا نأا إ’ا ،ءابولا راسشتنا

ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘لا نود لا˘˘ح

ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ف˘ي˘خ˘م تا˘ب يذ˘لا ،ع˘˘سضو˘˘لا
اهنم داز يتلا ،سسوريفلا راسشتنا تايادب

ءابولا دوجول عف˘تر˘م˘لا ن˘ي˘بذ˘كم˘لا دد˘ع
ريغ ةيداع ةايح نوسسرامي ذا ،هراسشتناو
نم ةياقولا تاءارجإ’ نيقبطمو نيعارم
يدسسجلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو تا˘ما˘م˘كل˘ل ءاد˘ترا
ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
يف لوجتي تاب هناو اميسس سصاخسشأ’ا
،د˘حأا ه˘ب ر˘ع˘سشي نأا نود ن˘˘كا˘˘مأ’ا بل˘˘غأا

مهيلع ر˘ه˘ظ˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا ىد˘ع
ليلاحتلا قيرط نع اهديكأات متي سضارعأا
لاقتنا قرط تدد˘ع˘ت د˘قو اذ˘ه .ة˘ي˘ب˘ط˘لا
سسار˘عأ’ا ن˘˘ي˘˘ب ،هرا˘˘سشت˘˘ناو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
وا ،ةسسلخ تناك ءاوسس حارف’او ةماقملا
ع˘م˘ت˘ج˘ت ذا ،أÓ˘م˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
نمز يف ماعطلا بدآام ميقتو تÓئاعلا
،حارف’ا هذه ةماقإا نم عنمي مل يئانثتسسا
زئانجلا نع كيهان اذه ،لجؤوت دق يتلا

اهباحسصأا يفوت ي˘ت˘لا ،ءاز˘ع˘لا سسلا˘ج˘مو
ر˘ي˘˘غ ىر˘˘خأا سضار˘˘مأاو ثداو˘˘ح بب˘˘سسب

تا˘سساو˘م˘ل ل˘هأ’ا ل˘ق˘ن˘ت˘˘ي ذا ،ا˘˘نورو˘˘ك
نيب ،ءاز˘ع˘لا م˘يد˘ق˘تو ى˘تو˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع
سضعب نإا ذا ،تاي’ولا ىتحو تايدلبلا
ناك ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ت’ا˘ح˘لا

نم ،ةي’ولا جراخ ءازع اهتباسصإا ردسصم
ت’اح بلغأا نأا ءابطأا دكأا دقف ىرخأا ةهج
ىلإا لافطأ’ا قيرط نع لقتنت ةباسصإ’ا

مهيلع رهظت ’ لافطأ’ا نأا مكحب ،مهيوذ
يف ،ةيوقلا م˘ه˘ت˘عا˘ن˘م نو˘كل سضار˘عأ’ا

نسسلا رابك نم مهيوذ ىلع رهظت نيح
ة˘موا˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأاو
مازتل’ا مدع لظ يف اذه ،ةفيعسضلاو
ءانبأ’ا عنم كلذ نمو ،سضورفملا رجحلاب
عراو˘سشب مد˘ع˘ن˘ي ا˘م و˘هو ،جور˘خ˘لا ن˘م
فلت˘خ˘مو لا˘ف˘طأ’ا˘ب ج˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب
ةنتابب هابتنÓل تفلملاو.ةيرمعلا تائفلا

85ـ لا ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حاو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ،سسمأا
ة˘ما˘قا لÓ˘ق˘ت˘سس’او با˘ب˘سشلا يد˘˘ي˘˘ع˘˘ل
،ةبسسانملاب تÓفحل ةيناكسس تاعمجت
فرط نم ةرطؤوم اهنأا رمأ’ا يف بيرغلا
،ةبخنلا نم مهنأا سضرتفي نيذلاو تاراطا
لافط’ا سسيسسحتب اوموقي نأا لدب نيذلا

هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف او˘˘حار م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘تو
اهنع ءانغتسس’ا نكمي دق يتلا تÓفحلا
مت يتلا تابسسان˘م˘لا د˘يد˘ع نأا˘سش ا˘ه˘نأا˘سش
حجنيل .انوروكلا رذ˘ع˘ل ا˘ه˘ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا

هرثاكتو هراسشتنا يف91 ديفوك كلذب
اوقدسصي مل نيذلا دارف’ا ىلع بلغتيو
هذه ةلي˘ط ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع هرار˘سصاو هر˘كم
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا د˘˘سصح ي˘˘ف اذ˘˘خا ةد˘˘م˘˘لا
د˘يد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ع˘˘ب˘˘سشت ة˘˘ق˘˘لا˘˘خ تا˘˘با˘˘سص’ا
ازيزع سصخسش لك دقفو ،تايفسشتسسملا

ةيئاقولا نفدلا تاءارجا طسسو هلهأا نم

تقو يف .سصخسش يأا اهانمتي ’ يتلا

ميقعتلاو ةيعو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ه˘ي˘ف ته˘ت˘نا

ر˘ج˘ح˘˘لا سضر˘˘ف رو˘˘ف تر˘˘سشو˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

يهتنتو ،يسضاملا سسرام رهسش يحسصلا

ديدع ىلع تعزو يتلا تامامكلا ةبه

عراو˘سشلا ر˘˘ب˘˘ع ى˘˘ت˘˘حو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

تامام˘كلا هذ˘ه تل˘سشف ثي˘ح ،ءا˘ي˘ح’او

ىلع تحجن امنيب نيباسصملا ذاقنا يف

ر˘ب˘ع تب˘سصن ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نÓ˘˘عإ’ا حاو˘˘لأا

ل˘ئا˘سسو ر˘˘ب˘˘ع ةرو˘˘سشن˘˘م˘˘لاو عراو˘˘سشلا

كرتتل ،يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لاو مÓ˘عإ’ا

لمحتي لكو نطاوملا دي يف ةيلوؤوسسملا

سسفنلا ةيامح تا˘بو هرا˘ت˘ه˘ت˘سسا تا˘ع˘ب˘ت

ةهج يأ’ لخد ’ ةيسصخسش ةيلوؤوسسم

ءابولا اذه مامأا اه˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف

تاءارجا ذاختا نونطاوم اعد امك .كاتفلا

لخدتلا ةنتاب يلاو اوبلاطو ةمارسص رثكا

اميسس لاجآ’ا برقا يف يلك رجح سضرفل

ماقرأا لي˘ج˘سست تفر˘ع ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

ديدع ،ةناورم رارغ ىلع ءابولل ةفيخم

نيعو ةكيرب ،ةي’ولا ةمسصاعب ءايح’ا

ماقرأ’ا مامأا ،ةثراكلا عوقول ايدافت ،ةتوتلا

تا˘با˘سصإÓ˘ل ةر˘ي˘ط˘خ˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةلجسسملا تايفولاو

.ةنتابب

انوروكب تاباسصإلإ تلاح ددع يف بيهرلإ ديإزتلإ ببسسب

ةنيطنصسقب ناتخلا تÓفح و سسارعأ’ا عنمو يصشاوملل ةيعوبصسأ’ا قاوصسأ’ا قلغ

ةنتاب تاباسصإل يلامجإلإ ددعلإ سسمأإ ةياغ ىلإإو قوفيل ،ةباسصإلإ تلاح هعم تدإز،91 ديفوك دجتسسملإ سسوريفلإ دوجوب نيبذكملإ ددع ديإزتب
 .ءافسشلل تلثامت ةلاح006 نع ديزي ام اهنم ،ةعسشألإو ريناكسسلل ةعسضاخلإ وأإ ةيربخملإ ليلاحتلإ قيرط نع ةسصخسشملإ كلت نيب ،ةلاح0101

تاباسصإلإ ددع يف رمتسسم عافترإإو ةديدج تايفو ليجسست

حاورأ’ا دصصح لصصاوي انوروك سسوريف
فيطصس تايفصشتصسمب

سسوريف ببسسب ددج تايفو لجسست، فيطسس تايفسشتسسمب ةيبطلإ حلاسصملإ لإزت ل
ةيسسايقلإ ماقرألإ مطحت   ةيلولإ لإزت ل امك، ءابولإ راسشتنإ ةيإدب ذنم موي لك انوروك
ىلإإ سسمأإ لوأإ موي ددجلإ نيباسصملإ ددع لسصو ثيح. ايموي ةلجسسملإ تاباسصإلإ ددع يف

ةباسصإإ0051ـ لإ ءابولإ راسشنإإ ةيإدب ذنم تاباسصإلإ ددع يعامجإإ غلب اميف ، ةباسصإإ96
ينطولإ ىوتسسملإ ىلع ىلوألإ بتإرملإ لتحت فيطسس ةيلو لعجي مقر وه و ، ةدكؤوم
نم إديزم ذاختإ فيطسس ناكسس نم بلطتي و، ةمسصاعلإ رئإزجلإ و ةديلبلإ يتيلو عم
، ريطخلإ ءابولإ إذه راسشتنإإ نم دحلل ةيئاقولإ ريبإدتلإ عيمج ذاختإ و رذحلإ و ةطيحلإ

نيع ةنيدمب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمب تايفو3 سسمأإ موي حابسص ليجسست   مت   دقو
ةيلولإ لامسشب ةريبكلإ نيع ىفسشتسسمب سسمأإ رجف   ةافو يتلاح و، ةيلولإ بونجب لإزأإ
ببسسب ةديدج ةافو ةلاح ليجسست مت امك، ايسسيروأإ و ةسشوميع يتيدلب نم نيسصخسشل

ةيلو قرسش ةملعلإ ةنيدمب ريثخلإ بورسص ىفسشتسسمب كلذك سسمأإ موي انوروك سسوريف

تإذ لجسس امك، ةملعلإ ةيدلب نم ردحنت ةنسس48 رمعلإ نم غلبت زوجع سصخت، فيطسس

مامح و ةركسس رزاب ، ةملعلإ تايدلب نم نوردحني   ءابولاب تايفو4 سسمأإ لوأإ ىفسشتسسملإ
ةيإدب ذنم اهلجسسي مل ةليسصح لقثأإ لجسس دقف ناملو نيع ىفتسشسسمب و ، ةنخسسلإ

8 سسمأإ لوأإ فايسضوب دمحم ىفسشتسسمب ةيبطلإ حلاسصملإ تسصحأإ ثيح ءابولإ راسشتنإ

و، لÓق ةيديلب نم2 و ناملو نيع ةيدلب نم نوردحني اهنم4، دحإو موي يف تايفو
ركذلاب ريدج، ةبرخلإ ةقطنم نم ىرخأإ ةافو و ، لاطبألإ رسصق نم ةدحإو ةافو ةلاح

ةيلو لامسش ةسشومع ةيدلبب لوهك ةوخإإ3 ةافو يف كلذك ببسست انوروك سسوريف نأإ
تدقف يتلإ مهتلئاع و ةقطنملإ ناكسس طسسو إريبك نزح تايفولإ هذه تفلخ و، فيطسس
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ةدكؤوم ةلاح003 ةبإرقو ةافو ةلاح51

ابيهر اعافترإا دهصشت ةملاق ةي’و
   انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع يف

و ةدكؤوملإ تلاحلإ ددع يف إريبك اعافترإ مايألإ هذه ةملاق ةيلو فرعت
قلق ةلاح يف ةيلولاب ةيحسصلإ حلاسصملإ لخدأإ امم ىتوملإ ددع يف ىتح
ىفسشتسسم حبسصأإ سسوريفلإ إذهب تاباسصإلإ ددعل ةريبكلإ عافترلإ مامأإ و، ريبك
ل انوروك سسوريف˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لإ ىف˘سشت˘سسم˘لإ هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘م˘لا˘ق˘ب ل˘ف˘ط˘لإ و مألإ

ةقاط نأإ ان˘م˘ل˘ع إذإإ إذ˘ه ، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةد˘فإو˘ت˘م˘لإ تلا˘ح˘ل˘ل ل˘ئا˘ه˘لإ م˘ك˘لإ بعو˘ت˘سسي

032 نم ديزإ ايلاح هب دجإوتي يذلإ تقولإ يف إريرسس031   ب ردقت هباعيتسسإ
هميعدتب تماق ةينعملإ حلاسصملإ نأإ رداسصملإ سضعب نم انملع ثيح ،اسضيرم

و ، ايلاح هب ةدجإوتملإ ةريبكلإ دإدعألإ باعيتسسإ لجأإ نم ريرسس001 يلإوحب

5 و   ةدكؤوم ةلاح12 ةعمجلإ موي ليجسست مت هناف حلاسصملإ تإذ   بسسح

ةدكؤوملإ تلاحلإ ددع كلذب عفتريل ، ةعاسس42 نم لقأإ ةرتف يف تايفو
رهسش فسصتنم يف ةدكؤوم ةلاح لوأإ ليجسست نع اهنÓعإإ   ذنم ةملاق ةيلوب

و ليلاحتلإ   قيرط نع   ةدكؤوم ةلاح603 مويلإ ةياغ ىلإإ و يسضاملإ يرفيف

ةلاح51 و اهيف كوكسشم ةلاح326 ريناكسسلإ قيرط نع ةلاح001 يلإوح

931 تعسضخ امك،012 ءافسشلل تلثامت يتلإ تلاحلإ ددع غلب اميف   ، ةافو

نم ،ءإودلإ قيرط نع ةلاح17 و هب لومعملإ لوكوتوربلإ ىلإإ ةدكؤوم ةلاح

طسسو ةلاح45   رهسشلإ إذه ةيإدب ةياغ ىلإإ و حلاسصملإ تإذ تلجسس   ىرخأإ ةهج

كوكسشم تلاح30 مهنيب نم لامع و نيسضرمم و ءابطأإ نم سضيبألإ سشيجلإ

هنإ ىلإإ ةراسشإلإ دجت و ،ليلاحتلإ قيرط نع ةلاح11 ةباسصإإ ديكأات متو ، اهب

ةلاح003 اهنيب نم   ةلاح007 يلإوح سصيخسشت مت ءابولإ إذه راسشتنإ ذنم

و رهسشأإ30 مإد يذلإ يحسصلإ رجحلإ   ةرتف نيب ةعزوم ،   ةدكؤوم اهجئاتن تناك

ةيليوج20 موي ةياغ ىلإ رجحلإ دعب ام ةرتف و ةدكؤوم ةلاح77 اهب لجسس يتلإ

يف امأإ، ةافو   ةلاح51 ليجسست عم   ةدكؤوم ةلاح322 اهب تلجسس يتلإو0202
ةحسصلإ ريزو ةميلعت رودسص ذنم ىفسشتسسملإ ترداغ يتلإ تلاحلإ سصخي ام

ةرإدإلإ ثيدحتب ةقلع˘ت˘م˘لإ0202 نإو˘ج12   خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ةردا˘˘سصلإ81 مقر

هنإ اهيف ءاج يتلإ و جÓعلإ   ةرإدإاب ةقلعتملإ91DIVoC تلاحل ةيجÓعلإ
كرتي   اهيف هبتسشملإ تلاحلإ فيرعت يفوتسست يتلإ تلاحلإ   سصخي اميف

TR- جئاتن راظتنإ ي˘ف ، هد˘حو ي˘ب˘ط˘لإ سسرا˘م˘م˘لإ ر˘يد˘ق˘ت˘ل ءا˘ف˘سشت˘سسلإ رإر˘ق

RCP،يفو. ةسصسصخم عقإوم يف وأإ   مهلزانم يف ايحسص   مهرجح   متيل
يف هتعباتمو ددحم جÓع ءإرجإإ نكمي ، سضإرعأإ نودب ةدكؤوملإ تلاحلإ
طقف جلاعملإ بيبطلإ ريدقتل اًقفو يراهن ىفسشتسسم يف ةيجراخلإ ةدايعلإ

نأإ دعب  و بلقلإ ةيبرهك طيطخت ءإرجإإ دعبو  ، عنإوم دوجو مدع نامسض  دعب
عي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ه˘تا˘سصو˘ح˘ف مإر˘ت˘حإو جÓ˘ع˘ل˘ل ه˘مإر˘ت˘حإإ سضير˘م˘ل˘ل د˘كؤو˘ي
جورخ ةملاق ةيلوب ةيحسصلإ حلاسصملإ تلجسس   مت قايسسلإ إذه يف  تاقوألإ

ةرتف إوسضق نأإ دعب اهب هبتسشم ةلاح051 يلإوح و ةدكؤوم   ةلاح002 ديزأإ
جÓ˘ع˘لإ تإءإر˘جإإ ة˘ل˘سصإو˘م˘ل إذ˘ه و ، ه˘ت˘لا˘ح بسسح Ó˘ك  ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘مز

.ةيرإزولإ ةميلعتلإ يف ءاج ام بسسح، يلكلإ رجحلإ عم  مهلزانمب

∫.YõGdójø

 تاعاسس01 نم لقأإ يف راسشسش ىفسشتسسمب ناتافو

ةديدج تاباصصإا8 لجصست ةلصشنخ
 انوروك سسوريفب

موي يف انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإإ80 لوألإ سسمأإ موي ةلسشنخ ةيلو تلجسس
ربع ةدكؤوملإ تلاحلإ ددع عفتريل  ، رهسش نم رثكأإ ذنم ةيموي ةليسصح ىلعأإ يهو دحإو

ر˘ج˘ح˘لإ تح˘ت ا˘نا˘ك ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘فو ا˘سضيأإ ل˘ج˘سس ا˘م˘ك ، ةد˘كؤو˘م ة˘˘با˘˘سصإإ302 ىلإإ ة˘يلو˘لإ

ءافسش ةلاح73 تلجسس مويلإ سسفن يف و ،  دحإو موي يف ديدجلإ راسشسش ىفسشتسسمب

تحت ةلاح06 دوجو ىلإإ ةلسشنخب ةحسصلل ةيئلولإ ةيريدملإ نايب راسشأإ امك ، ةديدج
ةيريدم نايب ركذو .(ريناكسسلإ ) ةعسشألإ وأإ يربخملإ ليلحتلاب اهسصيخسشت مت جÓعلإ
ةيمسسرلإ ة˘ح˘ف˘سصلا˘ب ر˘سشن يذ˘لإ ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ ة˘ي˘ع˘سضو˘لإ لو˘ح ة˘ح˘سصلإ

ةديدج تاباسصإ80 تلجسس ةيلولإ نإاف  ، ةيليوج40 تبسسلإ موي ءاسسم ةيريدملل

ةدكؤوم ةلاح302 ىلإإ ةلسشنخ ةيلو يف ةلجسسملإ تلاحلإ ددع لسصيل انوروك سسوريفب

73 لثامت تبسسلإ موي كلذ يف تلجسس ةيلولإ نأإ نايبلإ فاسضأإو ، ليلاحتلإ ربخم نم

ةسصخسشم ةلاح06 دوجو ةيريدملإ تسصحأإ امك ، ءافسشلإ ىلإإ سسوريفلاب ةباسصم ةلاح

ةلاح52 اهن˘م ة˘يلو˘لإ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب جÓ˘ع˘لإ تح˘ت ة˘ع˘سشألإ وأإ ير˘ب˘خ˘م˘لإ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب

ىفسشتسسمب ةلاح51 و راسشسش ىفسشتسسمب ةلاح02 و  ةلسشنخب ةباحسسوب ىفسشتسسمب

ةهج نم .اهيف هبتسشم تلاح40ـ ل ةيبلسس ليلاحت تدرو مويلإ سسفن لÓخو ، سسياق
، ةحسصلإ ةيريدم امهنع نلعت مل رجحلإ لخإد ةافو يتلاح تبسسلإ موي تلجسس ىرخأإ

اسضيأإ اهلبق ةافو تلاح تلجسس امك ، ديدجلإ راسشسش ىفسشتسسمب91 ديفوك ةحلسصمب كلذو

.انوروك سسوريفب امهتباسصإإ نع نلعي مل سسياقو ةلسشنخ تايفسشتسسمب
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فراطلاب اهب هبتصشم ةلاح111و انوروك سسوريفب ةباصصم ةديدج ت’اح ثÓث
اهب هبتسشم ةلاح111 و انوروك سسوريفب ةديدج ت’اح ثÓث ةباسصإا سسمأا لوأا ءاسسم فراطلاب ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم حلاسصم تلجسس

ةلاح59 تلثامت نيح يف ةافو ت’اح عبرأا اهنم ةلاح421 ىلإا ءابولا اذهب نيباسصملا يلامجإ’ا ددعلا لسصيل ليلاحتلا روهظ راظتنا يف

.موي دعب اموي نيباسصملا ت’اح عافترا لجسست يتلا فراطلا تايفسشتسسمب جÓعلل عسضخت ةلاح52 تلاز’و ءافسشلل
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جأرفإ’أ و عيزوت مت هنأ امك
مظعم رب˘ع ن˘كشسلأ م˘ئأو˘ق˘لأ ن˘ع
ةبشسان˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ن˘طو˘لأ تا˘ي’و
ق˘ل˘غ رأر˘ق نأأ ا˘م˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
داجيإأ مدعل ءانب ءاج دق قيرطلأ
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘شص نأذأأ
ىلأو لاحربب ةيلحملأ تاطلشسلأ

روزيشس يلأولأ نأاب عامشس بناج
لجأأ نمو ةبشسانملأ هذهب لاحرب
هتفشصب هيلأ مهت’اغششنأ لاشصيإأ
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘شسم˘˘لأ

نوناعي نأأ ةشصاخو ةبانع ةي’و
ن˘كشسلأ ة˘مزأأ ن˘م تأو˘ن˘شس ذ˘ن˘˘م

ةبلاطملل ةم˘يد˘ق تا˘ف˘ل˘م م˘ه˘يد˘ل

يف˘ير˘لأ ن˘كشسلأ ءأو˘شس ن˘كشسلا˘ب

ىتحو ةيفير ةقطنملأ نأأ مكحب

ةرد˘ق˘م˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ن˘˘كشسلأ

را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلأ ة˘˘˘شصح˘˘˘لأ

يرا˘ج˘˘ي’أ ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كشسلأ

م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشس ةد˘˘˘حو355ب

يبلاطل8102 ةنشس سصيشصخت

ةد˘˘ع˘˘ل ن˘˘كشسلأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه

ة˘شسو˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

سصا˘شصقو˘ب د˘م˘حأو تا˘ع˘ير˘ت˘˘لأو

زكر˘م لا˘حر˘بو ة˘ششا˘طو سشير˘قو

م˘ت˘ي م˘ل تقو˘لأ كلذ ذ˘ن˘˘م ن˘˘كلو

نم مغر˘لا˘ب م˘ئأو˘ق˘لأ ن˘ع جأر˘فإ’أ

اهب ماق يتلأ ةيجاجتح’أ تافقولأ

تايدلبلأ تأرقم مامأأ نوينعملأ

ى˘˘ت˘˘حو لا˘˘حر˘˘ب ةر˘˘ئأد ى˘˘ت˘˘˘ح وأأ

ن˘كلو ق˘با˘شس تقو ي˘ف ة˘˘ي’و˘˘لأ

ةقلاعلأ مهتيعشضو ةيوشست نودب

ديعشصتلاب أوماق أذهلو تأونشسلل

44 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغو

ة˘˘با˘˘ن˘˘عو لا˘˘حر˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بأر˘˘لأ

لا˘˘حر˘˘ب ل˘˘خد˘˘م˘˘ب ط˘˘˘ب˘˘˘شضلا˘˘˘بو

يلأولأ لخدت ةرورشضب نيبلاطم

ةقلاعلأ مهت’اغششن’ عا˘م˘ت˘شسÓ˘ل

نكشسلأ هاجتأ مهتيعشضو ةيوشستو

ة˘كر˘ح ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف بب˘˘شست ا˘˘م˘˘م

و قيرطلأ يلمعتشسم مامأأ رورملأ

ن˘˘يذ˘˘لأ تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ با˘˘ح˘˘˘شصأأ

طشسو ىلإأ لاحرب نم نودفأوتي

ةباتك دح ىلأو سسكعلأو ةبانع

نوجت˘ح˘م˘لأ لأزا˘م ر˘ط˘شسأ’أ هذ˘ه

مهقلغ ة˘ل˘شصأو˘م ى˘ل˘ع ن˘ير˘شصم

ي˘لأو˘˘لأ ن˘˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل

ة˘˘يو˘˘شستو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب

ن˘م ن˘كشسلأ ها˘ج˘تأ م˘ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘شضو

ي˘م˘شسر د˘˘عو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ

ي˘ف ن˘كشسلأ م˘ئأو˘ق ن˘ع جأر˘فإÓ˘ل

و مهل ةشصشصخملأ ةشصحلأ راطإأ

يرورم ماحدزأ يف  ببشستام أذه

ىوتشسم ىلع ريشسلأ ةكرح لششو

.قيرطلأ كلذ

دئاق اهيلع فرسشأإ ةحجانلإ ةينمألإ ةيلمعلإ

 «دلاخ رهوجلب» مدقملإ كردلل ةيئلولإ ةعومجملإ

تأردخم نورابب ةحاطإلأ

 ةلسشنخب صسولهم صصرق0032 زجحو
ةلششنخ ةي’وب ينطولأ كردلل ةيئ’ولأ ةعومجملأ رشصانع طبحأأ

نكمت ثيح ،ةيلقعلأ تأرثؤوملاب قوشسلأ قأرغإ’ ةيلمع سسمأأ موي

ةيئ’ولأ ةعومجملأ دئاقل ةرششابملأ ةدايقلأ تحتو كردلأ دأرفأأ

فيقوت نم دلاخ رهوجلب مدقملأ ةلششنخ ةي’وب ينطولأ كردلل

ةعباتم و دشصرت ةيلمع دعب ةشسولهم سصأرقأأو تأردخم نوراب

سصأرقأ’أو تأردخملأ بيرهت يف سصخششلأ أذه طاششنل ةيرشس

نم ةي’ولأ ةمشصاعب تمت يتلأ ةيلمعلأ لÓخ مت نيأأ ، ةشسولهملأ

نم ديزأاب ةلمحم تناك604 وجيب عون نم ةيحايشس ةرايشس زجح

نايب سصن و ةديرجلأ ردشصم بشسحو. سسولهم سصرق0032

تلشصح ينطولأ كردلل ةيئ’ولأ ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل لا˘شصت’أ ة˘ي˘ل˘خ˘ل

ةحفاكم راطإأ يف يفو هنإاف ،هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآأ ةديرج

ةرجاتملأو بيرهتلأ اميشس’ اهلاكششأأ ةفاكب ةمظنملأ ةميرجلأ

تدرو تامولعم ىلع أءانبو ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملاب

تاي’ولأ ىدحإاب ةب˘كر˘م مود˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ةدا˘ي˘ق ى˘لإأ

دعبو ، ةلششنخ ةنيدم طشسو تاشسولهملأ جيورت دشصق ةرواجملأ

هيف هبتششم طاششن لوح كردلأ رشصانع اهب تماق يتلأ تايرحتلأ

ةعباتملأ تحت ةشسولهملأ سصأرقأ’أو تأردخملأ يف ةرجاتملاب

ةي’وب ينطولأ كردلل ةيئ’ولأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ د˘ئا˘ق˘ل ة˘ي˘شصخ˘ششلأ

ةباشصعلأ تاكرحت دشصرت دعبو ، دلاخ رهوجلب مدقملأ ةلششنخ

لخأدم ربع مكحم ليكششت بشصنو يشسيئرلأ مهتملأو ةيمأرجإ’أ

وجيب عون ةبكرم فيقوت نم نكم امم ، ةلششنخ ةي’و جراخمو

اششيتفت ةبكرملأ سشيتفت دعب،(20) ناشصخشش اهنتم ىلع604

ماكحإاب أابخم يكيتشسÓب سسيك ىلع اهلخأدب رثع ، اقيقد اينمأأ

اشسولهم اشصرق7132 ىلع يوتحي قئاشسلأ قفأرم دعقم لفشسأأ

30 وذ رجنخ ىلع نيفوقوملأ ةزوحب رثع امك ، نيلاباغيرب عون

مت اهرثإأ ىلع ، كÓهتشسÓل جلاعم فيك تأردخم ةعطق و موجن

دأوملأ زج˘ح ع˘م ق˘فأر˘م˘لأو ق˘ئا˘شسلأ ف˘ي˘قو˘ت و ة˘ب˘كر˘م˘لأ ز˘ج˘ح

لبق نم نيفوقوملأ عم قيقحت حتف متو أذه . هÓعأأ ةروكذملأ

ةيمأرجإ’أ ةباشصعلأ دأرفأأ يقاب ىلإأ لوشصولل ينطولأ كردلأ دأرفأأ

ةرجاتملأ و ةشسولهملأ سصأرقأ’اب ةرجاتملأ لاجم يف طششنت يتلأ

دودحلأ تا˘ي’و و ة˘ل˘ششن˘خ ة˘شصا˘خ قر˘ششلأ تا˘ي’و ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ف

.دÓبلل ةيقرششلأ
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فراطلإ

طسشلاب لزانملأ قراسس مثلملأ زغل كفت ةطرسشلأ
طششلأ ةنيدمب يجراخلأ يرشضحلأ نمأ’أ حلاشصم تعاطتشسأ

نم ةقطنملاب لزانملأ قراشس مثلملأ زغل كف نم أرخؤوم فراطلاب

ةقرشس تايلمع يف سصتخم˘لأ ر˘ي˘ط˘خ˘لأ مر˘ج˘م˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’أ

ىلع وطشسلاب ماق نينطأوم ةعبرأأ هتيحشض حأر يذلأ و لزانملأ

ينعملأ ،ليللأ فرظ لÓغتشساب و رشسكلأ قيرط نع مهلزانم

ناكشس طشسو يف فورعم و ةلثامم اياشضق يف ايئاشضق قوبشسم

نم يناثلأ دقعلأ يف وه و ةيمأرج’أ هتاكولشسب طششلأ ةيدلب

ىلإأ ةيشضقلأ عئاقو دوعت نيأأ ةقطنملأ سسفن نم ردحني رمعلأ

طششلاب يجرا˘خ˘لأ ير˘شضح˘لأ ن˘مأ’ا˘ب ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم ي˘ق˘ل˘ت

سضر˘ع˘ت سصو˘شصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ سضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ىوا˘˘كشش

نم ةرخأاتم تاقوأأ يف نيلوهجم فرط نم ةقرشسلل مهنكاشسم

قمعم قيقحت حتفب طششلاب ةيئاشضقلأ ةطرششلأ ةقرف موقتل ليللأ

و تايرحتلأ لÓخ نم تلشصوت نيأأ ةقرشسلأ تايلمع سصوشصخب

يف هابتشش’أ ىلأ ةميرجلأ حرشسم نم اهعفر مت يتلأ ةلدأ’أ أذك

ةقلعتم اياشضق يف ةيئاشضقلأ قبأوشسلأ يوذ نم سصاخششأ’أ دحأأ

رشصان˘ع˘لأ تأذ˘ل ة˘شسورد˘م ة˘ي˘ن˘مأ ة˘ط˘خ لÓ˘خ ن˘م و ة˘قر˘شسلا˘ب

هفيقوت نم تنكمت نيأأ هيف هبتششملل ةرمتشسم ةعباتم تفدهتشسأ

دودح يف لزانملأ دحأأ ىلع وطشس ةيلمعل دأدعأ’أ ددشصب اشسبلتم

هلغتشسي دوشسأ عانق ىلع هتزوحب رثع نيأأ أرجف ةعبأرلأ ةعاشسلأ

ىلأ ةفاشضإ’اب ه˘ه˘جو ح˘مÓ˘م ءا˘ف˘خإ’ ة˘ي˘مأر˘ج’أ ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

يف اهلمعتشسي يتلأ تأدعملأ سضعبو ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأ

تأءأرجإ’أ ذاخت’ نمأ’أ رقم ىلإأ كلذب لوحيل ةقرشسلأ تايلمع

تافلم ةثÓث هدشض زجنأأ هعم قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعب ةمزÓلأ

ليللأ فرظ رفوتب قلشستلأ و فنعلاب ةقرشسلأ سصوشصخب ةيئاشضق

أذك و لزنم ةمرح كاهتنأ و نكشسم لخأد نم رشسكلاب ةقرشسلأ

مامأأ تافلملأ هذه بجومب مدق نكشسم لخأد نم رشسكلاب ةقرشسلأ

ردشص نيأأ ناعرذلأ ةمكحم ىدل ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ

.عأديإأ رمأأ هدشض
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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج5

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

9206ددعلا0202 ةيليوج60 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

قلغ ىلع لاحربل نيتعباتلإ  تاعيرتلإ و سصاسصقوب دمحأإ يتقطنم نم لكب نكسسلإ يبلاط نم تإرسشعلإ سسمأإ ةحيبسص مدقأإ
عم نمإزتي تقولإ نأإ ةسصاخو ةينكسسلإ مهتسصح نع جإرفإلاب ةبلاطملل ةبانعو لاحرب نيب طبإرلإ44 مقر ينطولإ قيرطلإ

.ةنسس لك نم ةيليوج5 ـل فداسصملإو لÓقتسسلإ ديع ىركذب تلافتحلإ

نكسسلإ مئإوق نع جإرفإلإ و يلإولإ لخدتب ةبلاطملل

ةبانعو لاحرب نيب طبأرلأ قيرطلأ نوقلغي تاعيرتلأو صصاسصقوب ناكسس
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نم ةيبرغلأ ةهجلأ ناكشس زتهأ

ثدا˘ح ع˘قو ى˘ل˘ع سسمأأ ل˘ج˘ي˘˘ج

ل˘جر ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأأ د˘يد˘ج قر˘˘غ

ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘شش ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ةنأوعلأ ةيدلبل عباتلأ «ت’اششلأ»

نع مل˘ك52 وحنب د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لأ

بشسحو .لجيج ةي’ولأ ةمشصاع

نإاف ةيندملأ ةيامحلأ نم رداشصم

دد˘˘شصب نا˘˘ك يذ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلأ

رو˘كذ˘م˘لأ ئ˘طا˘ششلا˘ب ة˘حا˘ب˘شسلأ

هتثغاب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م دأر˘فأأ ة˘ق˘فر

هتبحشس يتلأ ةعفترملأ جأومأ’أ

ئطاششلأ نم ةديعب ةفاشسم ىلع
م˘غرو ، ةر˘ي˘غ˘شصلأ ه˘ت˘ن˘بأ ة˘ق˘فر
نمم نير˘شضا˘ح˘لأ سضع˘ب ل˘خد˘ت
يذلأ ةحابشسلأ عنم رأرق أودحت
ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ه˘تر˘قأأ
انوروك سسور˘ي˘ف ة˘برا˘ح˘م را˘طأ
ذا˘ق˘نأ ي˘ف أو˘˘ل˘˘ششف ء’ؤو˘˘ه نأأ ’أ
ه˘شسا˘ف˘نأأ ظ˘ف˘ل يذ˘لأ ة˘ي˘˘ح˘˘شضلأ
ةشسبايلأ ىلإأ هجأرخإأ دعب ةريخأ’أ
ه˘ي˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف
ة˘˘ن˘˘بأ ذا˘˘ق˘˘نإأ ن˘˘م نور˘˘شضا˘˘ح˘˘˘لأ
ة˘ق˘فر˘ب تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلأ

تفراشش امدعب ةبوجعأاب اهدلأو
بشسحو .قر˘غ˘لأ ى˘ل˘˘ع ا˘˘هرود˘˘ب

ة˘ي˘ح˘˘شضلأ نا˘˘ف ردا˘˘شصم˘˘لأ تأذ
ةيلخأدلأ ءايحأ’أ دحأأ نم ردحني
لغتششي هنأأ امك لجيج ةنيدمل
نأأو امل˘ع ة˘لد˘ي˘شصلأ لا˘ج˘م ي˘ف
ة˘ي˘ح˘شض ي˘نا˘ث و˘ه ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه
ة˘يأد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ثدأو˘˘ح˘˘ل
ىوتشسم ىلع يراجلأ فيشصلأ

باشش يفوت امدعب لجيج ةي’و
نم لقأأ لبق ثلاثلأ دقعلأ يف
ئ˘طا˘شش ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع عو˘ب˘شسأأ

دبع يديشس ةيدلب حلبلأ رخشص
ةي’ولأ ة˘م˘شصا˘ع قر˘شش ز˘يز˘ع˘لأ

ةلي˘م ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لأو
ةراششإ’أ ردجت امك ، ةرواجملأ

ةحابشسلأ عنم رأرق مغرو هنأأ ىلإأ
را˘˘طإأ ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ئ˘˘˘طأو˘˘˘ششب
ةبرا˘ح˘م ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

نأأ ’إأ انوروك سسوريف ءأوتحأو
ر˘ح˘ب˘لأ قا˘ششع ن˘م ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
ةي’ولأ رأوز نم ىتحو لجيجب
ة˘ب˘قأر˘م˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي
ئ˘˘طأو˘˘ششلأ سضع˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’أ
ةحابشسلأو ةريخأ’أ هذهب مييختلل

تا˘˘˘عا˘˘˘شس لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ
ي˘˘˘ف أذ˘˘˘كو ى˘˘˘لوأ’أ حا˘˘˘ب˘˘˘˘شصلأ
ةجوم لظ يف اشصوشصخ ءاشسملأ
لجيج اهفرعت يتلأ ديدششلأ رحلأ

.مايأ’أ هذه

  عوبسسأإ فرظ يف رحبلإ ثدإوحل ةيحسض يناث دعي

 لجيجب ةنأوعلاب قرغلأ نم هتنبأ ذاقنإأو يلديسص ةثج لاسشتنإأ
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نيبي ويديف رششن ةيفلخ ىلع

زكرملاب ثثجلاب ةشصاخ قيدانشص

ن˘بأ ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’أ

ةشصنم رب˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب سسيدا˘ب

ا˘ق˘فر˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘شصأو˘˘ت˘˘لأ

حلاشصم تماق ،هبحا˘شص ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

ةر˘ششا˘ب˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و ن˘˘مأأ

و نيأأ ،ةيشضقلأ يف قيقحت حتفب
و ةيئانجلأ ةقرفلأ نيب قيشسنتلاب
م˘˘˘ئأر˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف
ةيئ’ولأ ةحلشصملاب ةيتامولعملأ
لوشصولأ مت ،ةيئاشضقلأ ةطرششلل
رمعلأ نم غلابلأ ينعملأ ةيوه ىلإأ

هليو˘ح˘ت و ه˘ف˘ي˘قو˘ت و ة˘ن˘شس23
لا˘م˘كت˘شس’ ة˘ي’و˘لأ ن˘مأأ ر˘ق˘˘م˘˘ل
ةيطبشضلأ ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘ج’أ

أدانتشسأ ةيئانجلأ ةقرفلل ةيئاشضقلأ
يتلأ و ،اهعمج مت يتلأ نئأرقلل
تماق ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘نأدإأ ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م
نع ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإاب
ةليشسو ربع جيورت و رششن» ةيشضق
نيب ة˘شضر˘غ˘م را˘ب˘خأأ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإأ
سساشسم˘لأ ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م رو˘ه˘م˘ج˘لأ
ةح˘ل˘شصم˘لأ و ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘مأ’ا˘ب
ل˘شصأو˘ت ة˘شصن˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ

ي˘ف تعد˘ت˘شسأ ا˘م˘ك ،«ي˘عا˘م˘ت˘جأ

ينونا˘ق˘لأ ل˘ث˘م˘م˘لأ قا˘ي˘شسلأ تأذ

يعماجلأ يئاف˘ششت˘شس’أ ز˘كر˘م˘ل˘ل

دع˘ب ،ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف سسشسأا˘ت يذ˘لأ

تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘˘فا˘˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسأ

موي ينعملأ ميدقت مت ةينوناقلأ

ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ طرا˘˘ف˘˘لأ تب˘˘شسلأ

.ةيلحملأ

ثثجلل ةسصسصخملإ قيدانسصلإ نيبي ىفسشتسسملإ نم ويديف رسشنب ماق امدعب

ةلأدعلأ ىلع هليحت و لعافلأ فقوت ةنيطنسسقب ةيئانجلأ ةطرسشلأ
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د˘˘ب˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘لأو فر˘˘ششأأ
عيزوت ىلع سسمأأ لاكلك رداقلأ

تانكشسلأ نم تائ˘م˘لأ ح˘ي˘تا˘ف˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘شض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو غ˘˘ي˘˘شصلأ
يف ريهاط˘لأو ة˘نأو˘ع˘لأ ي˘ت˘يد˘ل˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ع˘شسو˘ت˘˘ت نأأ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ
ن˘م ىر˘˘خأأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘م˘˘ششت˘˘ل
ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘ي’و˘لأ
يتلأ ةينأديملأ ةجرخلأ تناكو.
ىلأ سسمأأ لجيج يلأو اهب ماق
ةبشسانمب لجيج نم قطانم ةدع
يد˘ي˘˘ع˘˘ل ة˘˘جودز˘˘م˘˘لأ ىر˘˘كذ˘˘لأ
ةفداشصملأ بابششلأو لÓقتشسإ’أ
ة˘شصر˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م سسما˘خ˘ل˘ل

زاه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘شسم˘ل˘ل
سشينروكلأ ةمشصاعب يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ
عيزوت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع فأر˘ششإÓ˘ل

انكشسم054 نم رثكأأ حيتافم
ة˘˘نأو˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘˘كب
تانكشسلأ جردن˘تو ، ر˘ي˘ها˘ط˘لأو
ةيلمع ىلع يلأولأ فرششأأ يتلأ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘م ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘شض ن˘ي˘ترو˘كذ˘م˘لأ
أذكو لدع ةغيشص اهنمو غيشصلأ
نكشسلأ ىتحو معدملأ يوقرتلأ
لقي’ام عيزوت مت ثيح يفيرلأ

هذه نمشض نكشس ةناعأ09 نع
ةيد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘غ˘ي˘شصلأ
ناشسحتشسأ يقلام وهو ريهاطلأ
تناك يتلأ تÓئاعلأ نم تائملأ

نم رحأأ ىلع مويلأ أذه راظتناب
تأونشس اه˘ت˘ن˘ظأأ ا˘مد˘ع˘ب ر˘م˘ج˘لأ
نأأ رظتنيو .ةاناعم˘لأو را˘ظ˘ت˘ن’أ
تانكشسلأ عيزوت ةيلمع عشسوتت
تايدل˘ب ى˘لأ غ˘ي˘شصلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةرتف˘لأ لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ىر˘خأأ
لاغ˘ششأ’أ ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ىلع ةينكشس0051 نم رثكأاب
مل يتلأو تايدلبلأ هذه ىوتشسم
عيزوتلأ ةيلمع ىوشس رظتنت دعت
تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘ب˘ق ن˘م ي˘م˘˘شسر˘˘لأ
ةرورشض ىلع أرأرم تدكأأ يتلأ
ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف عأر˘˘˘˘˘شسإ’أ
نأأ ’أ ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ سصشصح˘˘˘˘˘لأ
دعترت تتاب نيلوؤوشسملأ سصئأرف
دعوم اهيف نيحي ةرم لك يف
ةيدلبلأ هذه˘ب تا˘ن˘كشسلأ ع˘يزو˘ت

ىلإأ رظنلاب لجيج ةي’وب كلت وأأ

ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه بق˘ع˘˘ي ا˘˘م

ناك لكاششمو ةريبك تاجاجتحأ

زيزعلأ دبع يديشس ةيدلبب اهرخآأ

اهناكشس نم تأرششعلأ ماق نيأأ

34 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب

ةرششابم نييلاتت˘م ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م˘ل

ةيئاهنلأ ةمئاقلأ نع نÓعإ’أ دعب

64 ة˘شصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل

ةيدلب اهلبقو ايعا˘م˘ت˘جأ ا˘ن˘كشسم

قل˘غُأأ ي˘ت˘لأ ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’أ

نع تدأز ةرتفل يرأدإ’أ اهرقم

ةمئاق نع نÓعإ’أ دعب نيرهششلأ

47 ة˘شصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ

.ايعامتجأ انكشسم

 ىرخأإ تايدلب ةدع ىلإإ ةيلمعلإ عيسسوت راظتنإإ يف

غّيسصلأ فلتخم نمسض انكسسم054 نم رثكأأ حيتافم عيزوت
 لجيجب ةنأوعلأو ريهاطلأ يتيدلبب
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يف قحلأ هل فظوم لك ىقبيو

ن˘م ما˘يأأ8 ةرتف لÓ˘خ ن˘ع˘ط˘لأ

ءاجو جئاتنلأ نع نÓعإ’أ خيرات
بسصانملأ ىلع سسفانتلأ دعب كلذ
رو˘˘غ˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘لأو ةر˘˘غا˘˘سشلأ
ة˘ي˘ل˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ سصو˘˘سصخ˘˘ب
ن˘ي˘يرأدإ’أو ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ة˘يو˘ن˘˘سسلأ

0081 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ لو˘˘˘˘ح كلذو

يسسأردلأ مسسوملل حوتفم بسصنم

 .لبقملأ

ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م نا˘˘كو
يف د˘كأأ «د˘م˘حأأ ي˘سشا˘ي˘ع «ة˘با˘ن˘ع
نأأ  «ةعاسس رخآأ «ل قباسس حيرسصت
فثكم لمع لÓخ نم و هحلاسصم
ح˘لا˘سصم ع˘ي˘م˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأو ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ةياه˘ن لا˘م˘عأأ ءا˘ه˘نإأ ى˘ل˘ع تف˘كع

9102/0202 ةيسسأردلأ ةنسسلأ

ي˘سسأرد˘لأ م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأو

.0202/1202 لبقملأ

رجحلأ ةرتف لÓخ هنأاب حسضوأأو

لسصأوتم لمع كانه ناك يحسصلأ

ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘سضح˘ت ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسمو

يتلأ لكايهلأ ةع˘با˘ت˘مو تا˘ف˘ل˘م˘لأ

. ةي’ولاب زاجنإ’أ روط يف

نم رثكأأ ةريتوب لمعلأ كلذكو

ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘لأ ة˘كر˘˘ح˘˘لأ ف˘˘ل˘˘م  لÓ˘˘خ

راطإأ يف و ةذتاسسأ’أو نيفظوملل

ءاهنإاب ةسصاخلأ تابيترتلأ طبسض

ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ ة˘يا˘ه˘ن لا˘˘م˘˘عأأ

ريسضحتلأو9102/0202

ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل

ح˘لا˘سصم تما˘ق02021202
ريسضحتب  ةي’ولاب ةيبرتلأ ةيريدم
ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ ف˘ل˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘تو

435 تسسم ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلأ
و ي˘ئأد˘ت˘ب’أ رو˘ط˘لأ ي˘˘ف أذا˘˘ت˘˘سسأأ

و طسسو˘ت˘م˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘ف495

274و يوناثلأ روطلأ يف213
رأو˘طأÓ˘ل ة˘˘يرأدإ’أ كÓ˘˘سسأ’أ ي˘˘ف
ةيلمعلأ يهو ةثÓث˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
ط˘˘ب˘˘سض د˘˘ع˘˘ب تق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ة˘ل˘م˘ت˘ح˘مو ةر˘غا˘سشلأ بسصا˘ن˘م˘˘لأ
تاسسسسؤوملل اهمي˘ل˘سستو رو˘غ˘سشلأ

تأرايت˘خ’ا˘ب ةذ˘تا˘سسأ’أ ما˘ق ثي˘ح
ة˘˘يوا˘˘سست˘˘م˘˘لأ نا˘˘ج˘˘ل˘˘لأ عر˘˘سشت˘˘˘ل
يف اه˘ب˘ي˘سصن˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ ءا˘سضعأ’أ

نÓعإ’أ مت ءاهتن’أ دعبو اهلمع

ة˘ي˘ل˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع

 .ةيونسسلأ

نو˘م˘سسر˘م˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأ’أ نا˘˘كو

لجأأ ن˘م م˘ه˘تا˘ب˘غر عأد˘يإا˘ب أو˘ما˘ق

ة˘يو˘بر˘ت تا˘سسسسؤو˘م˘ل ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

تأونسس3 ةرتف ءاسضقنأ دعب ىرخأأ

ي˘ت˘لأأ ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف

 . اهيف نولمعي

تد˘˘كأأ ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو

نأأ ةبانع ةي’ول ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م

نوعطلأ و تأراسسفتسس’أ  عيمج

رأوطأÓل ةيلقنلأ ةكرحلاب ةسصاخلأ

ى˘ل˘ع عدو˘ت ة˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

يرا˘م و را˘ي˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ىو˘˘ت˘˘سسم

مويلأ ةحيبسص نم ءأدتبأ يروك

.0202 ةليوج60 نينث’أ

ءاشضعأ’ا ةيواشستملا ةنجللا لبق نم تابغرلا ةشسارد دعب

 ةذتاسسأÓل ةيلقنلآ ةكرحلآ جئاتن نع جرفت ةيبرتلآ ةيريدم
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ز˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ تد˘˘˘˘˘˘˘كأأ
ة˘ي’و˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’أ

ىل˘ع تق˘فأو ة˘يا˘سصو˘لأ نأأ ة˘با˘ن˘ع

اينهم Ó˘ما˘ع04 ة˘بأر˘˘ق جا˘˘مدإأ

زا˘ه˘ج را˘طإأ ي˘ف نو˘ل˘م˘ع˘ي أو˘˘نا˘˘ك
ينهملأ جامدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لأ
نأأ ى˘ل˘˘ع ،تأدا˘˘ه˘˘سشلأ ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
ةيقب Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ل˘م˘سشت
.ةيلمعلاب نيينعملأ

ةيرسشبلأ درأو˘م˘لأ ر˘يد˘م ف˘سشك
يعماجلأ يئاف˘سشت˘سسإ’أ ز˘كر˘م˘لا˘ب
«ةعاسس رخآأ» ـل حيرسصت يف ةبانعب
جامدإأ فلم ىلع لمعت ةرأدإ’أ نأأ
يزا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘لأ
ينهملأ جامدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لأ

تأداهسشلأ يلماح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
قيرط˘لأ ي˘ف ر˘ي˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأأو
م˘ت˘ي ا˘م سسكع ى˘ل˘ع ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
زكرملأ نأأو اسصوسصخ ،هل جيورتلأ
دعب لامعلأ ء’ؤوهل اجاجتحأ دهسش

ىلع ةيجراخ ةقباسسمل ةرأدإ’أ حتف
يلأوح ن˘م˘سضت˘ت ةدا˘ه˘سشلأ سسا˘سسأأ

تقو˘لأ ي˘ف ا˘ي˘لا˘م ا˘ب˘سصن˘˘م09
ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإأ سضو˘˘ع
،ة˘ق˘با˘سسم˘لأ هذ˘ه ءا˘غ˘˘لإ’ ةرأدإ’ا˘˘ب

ةيلمعلأ نأأ ثدحتملأ حسضوأأ ثيح
جامدإأ نع نآ’أ ةياغ ىلإأ ترفسسأأ

راطإأ يف نولمعي أوناك بابسش9
ى˘ل˘ع ن˘يرو˘كذ˘م˘˘لأ ن˘˘يزا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ ز˘كر˘م˘لأ ىو˘ت˘˘سسم
ةيقبلأ سصوسصخ˘ب ا˘مأأ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ـل ة˘ير˘سشب˘لأ درأو˘م˘لأ ر˘يد˘م لا˘ق˘˘ف
دقف ةيقبلل ةبسسنلاب» :«ةعاسس رخآأ»

ليوحت ةحسصلأ ةرأزو نم انبلط
رفوتت نم ديفتسسي ىتح مهبسصانم

13 ة˘يا˘غ ى˘لإأ طور˘سشلأ م˘ه˘˘ي˘˘ف

ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘˘ك)9102 ربو˘ت˘كأأ
سصا˘خ˘لأ يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لأ مو˘˘سسر˘˘م˘˘لأ
تقفأو ةيسصولأ ةرأزولأ ،(جامدإ’اب

نكلو بسصانملأ هذه ليوحت ىلع
مت˘ي˘سس يذ˘لأ ز˘ج˘ع˘لأ سضع˘ب كا˘ن˘ه
،«ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ ه˘˘كرأد˘˘ت

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ» :ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ فا˘˘سضأأو

أدقاعتم اينهم Óماع63 سصخي
مهبسصانم ىل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘لأ تم˘ت˘ف
خيرات نم ءأدتبأ مهجامدإأ متيسسو

هتأذ ر˘مأ’أو9102 ربمفون1
ن˘˘ي˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
لوق˘ي «ن˘ي˘يرأدإ’أ ن˘ي˘فر˘سصت˘م˘لأو
نوكي يذلأ ةيرسشبلأ درأوملأ ريدم
مهأأ نم دحأو ىلع در دق كلذب
ليغسشتلأ لبق ام لامعل بلاطملأ
نيذلأ يئا˘ف˘سشت˘سس’أ ز˘كر˘م˘لأ ي˘ف
ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م م˘ه˘جا˘مدإأ نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي

مهنكمي هنأأ نودكؤوي ثيح ،يفناج
يتلأ ةي˘لا˘م˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ةيجراخ˘لأ ة˘ق˘با˘سسم˘لأ ا˘ه˘ت˘ن˘م˘سضت
نولمحي م˘ه˘نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةا˘غ˘ل˘م˘لأ
تأونسس مهيدلو ةقباطم تأداهسش
ي˘نا˘م˘ث قو˘ف˘˘ت وأأ يوا˘˘سست ل˘˘م˘˘ع
طر˘سشلأ ي˘ب˘ل˘ي ا˘م و˘˘هو تأو˘˘ن˘˘سس
يذيفنتلأ موسسرملأ هنمسضت يذلأ
تنمسضتو أذه ،جامدإ’اب سصاخلأ

بترلأ ةيجراخلأ فيظوتلأ ةقباسسم

ةيمومعلأ ةحسصلل يئايزيف :ةيلاتلأ

3 يرأدإأ بسسا˘ح˘م ،بسصا˘ن˘م3

نوع،2 يرأدإأ نو˘˘ع ،بسصا˘˘ن˘˘م

،2 ةرأدإأ قحلم،2 يسسيئر يرأدإأ

لوأ’أ ىوتسسملأ نم ينهم لماع

ةياقو نوع ،ابسصنم92 دقاعتم

بسصنم ي˘نا˘ث˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ن˘مأأو

ىوتسسملأ نم ينهم لماع ،دحأو

ةرايسس قئاسس ،دحأو بسصنم يناثلأ

3 دقاعتم ينا˘ث˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ن˘م

مÓعإ’أ يف يماسس ينقت ،بسصانم

سسدنهم ةبتر ،بسصانم4 يلآ’أ

4 ي˘˘˘لآ’أ مÓ˘˘˘عإ’أ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘لود

2 ةرأدإ’أ ق˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ،بسصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م

ةحسصلل يدايع يناسسفن ،بسصانم

يجولويب ،بسصانم3 ةيمومعلأ

ةجردلأ ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘سصل˘ل

يجولويبو اب˘سصن˘م41 ى˘˘لوأ’أ

ةجردلأ ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘سصل˘ل

.ابسصنم81 ىلوأ’أ

ةيقبلا جامدإ’ لجشسملا زجعلا دشس رظتنت ةرادإ’ا

يئافسشتسسإلآ زكرملآ يف اينهم Óماع04 ةبآرق جامدإآ ىلع ةقفآوملآ
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ةيقرت˘لأ نأو˘يد ح˘لا˘سصم تن˘ل˘عأأ
ةبانع ةي’ول يراقع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأو
ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد ر˘يد˘˘م ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع
«ةبانع ةي’ول يراقعلأ رييسستلأو
رأر˘ق رأد˘سصإا˘ب «د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘ق˘˘ع
ةيقب˘ت˘م˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لأ د˘ي˘م˘ج˘ت
زاجنإاب ةفلكملأ ةلواقملل ةبسسنلاب

نكسسم0091 يحب تا˘ن˘كسس

حÓسصإأ نيح ىلإأ أذهو ةرطنقلاب
ن˘م ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ ل˘˘ك
اثيد˘ح ن˘ي˘ل˘حر˘م˘لأ نا˘كسسلأ فر˘ط
.هÓ˘˘عأأ رو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ح˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ

يحلأ ناكسس »ييجيبوأ’أ «تغلبأأو
ى˘ل˘ع ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ي˘ل˘خ د˘جو˘ت ه˘نأا˘˘ب
يسسيئرلأ لخدملاب يحلأ ىوتسسم
ل˘ي˘ج˘سست˘ل ةرا˘ب˘ج ن˘ي˘ع ةد˘حو يأأ

مايقلأو ناكسسلأ تاظفحت عيمج
ةلواقملأ ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘فر˘˘˘ل أذ˘˘˘هو نا˘˘˘كسسلأو

نأأ تدافأأو .ةلجسسملأ تاظفحتلأ

نا˘كسسلأ ق˘فأر˘ت فو˘سس ة˘لوا˘ق˘م˘لأ

فوقولأ لجأأ نم لماك رهسش ةليط

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لأ ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع

 .تانكسسلل

نيلحرملأ نم ديدعلأ نأأ ركذيو

نكسسم0091 يح ى˘لإأ دد˘ج˘لأ

ةد˘ع أو˘ع˘˘فر أو˘˘نا˘˘ك ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘ب

حلاسصم ىلإأ ىواكسشو تاظفحت

. يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد

ةيقرتلأ نأويد ماق ركذلاب ريدجلأو

ةبانع ةي’ول يراقع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأو

تح˘تو لÓ˘ق˘ت˘سس’أ د˘ي˘ع˘ل ءا˘˘ي˘˘حأ

نيدلأ لامج ةي’ولأ يلأو فأرسشإأ

يراجلأ ةيليوج2لأ يف يميرب

نم ةلئاع2211 ناكسسإأ ةيلمعب

يحب ةدا˘ف˘ت˘سسأ5321 ةسصح

ةيدلب ةرطنق˘لا˘ب ن˘كسسم0091
ن˘م را˘ج˘ح˘لأ ةر˘ئأد را˘م˘ع يد˘ي˘سس
ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسأ ل˘˘جأأ
نأويدلأ ماق امك فورظلأ نسسحأ
هيجوتو لابقتسس’ بتكم عسضوب
ل˘ك ل˘ي˘ج˘سست ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يحلأ ىوتسسم ى˘ل˘ع تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ
.تقو عرسسأأ يف مهب لفكتلل

زاجنإ’ا ةلواقمل ةيقبتملا تاقحتشسملا دمجي ييجيبوأ’ا

 ةرطنقلاب نكسسم0091 يحب نيلحرملآ فرط نم ىواكسشو تاظفحت

ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا ةذتاشسأ’ ةيلقنلا ةكرحلا جئاتن نع سسمأا ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم تنلعأا
. كوبشسيافلا ىلع ةيريدملل ةيمشسرلا ةحفشصلا ربع اهرششنو مئاوقلا قيلعت متو (يوناثلا ،طشسوتملا،يئادتب’ا)

 ةباقرلا بايغ لظ يف

طئاحلآ سضرع برسضت ئطآوسشلاب ةحابسسلآ عنم تاميلعت
جولو عنمب ةقلعتملأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ مغر أذه نينطأوملأ فرط نم أريبك ’ابقإأ ريسشع نيعو نأوهز سسافر ئطاسش ةسصاخ ةبانع ةنيدمب ئطأوسشلأ نم ديدعلأ دهسشت
نييسضاملأ نيمويلأ لÓخ ةرأرحلأ تاجرد عافترأ تÓئاعلأ نم ديدعلأ تلغتسسأ دقو،انوروك ءابو يسشفت نم دحلل سصاسصتخ’أ عاطقب ةدجأوتملأ ئطأوسشلأ ىلإأ نينطأوملأ

نود اهوزغ لجأأ نم ئطأوسشلأ سضعب يف نمأ’أ حلاسصم فرط نم ةباقرلأ بايغ نيلغتسسمو،طئاحلأ سضرع ةياقولأ تأءأرجأ و تاميلعتلأ نيبراسض ئطأوسشلل هجوتلأ لجأأ نم
بلطتي ام وهو .ةبانع ةنيدمب تاباسص’أ ددع يف أريبك أديأزت فرعت يتلأ ةسساسسحلأ ةرتفلأ هذه يف ةسصاخ يحسصلأ رجحلأ ةلاح قرخ نع رجنت دق يتلأ بقأوعلاب ة’ابملأ
 . يبياطسشب رود لباسسو ولكناسسلأ. يوباسش ئطاسش سسكع هب ةباقرلأ بايغل أرظن نينطأوملل ةلسضفملأ ةهجولأ تاب يذلأ نأوهز سسافر ئطاسشب ةسصاخ ةباقرلأ ديدسشت
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85 ـلا ىركذلل ءايحأا يرث جمانرب

 بابششلاو لÓقتشس’ا يديعل

ءآدهسش ىلع محرت ةفقو
 ديهسشلآ ماقمب نطولآ

يديعل85 ـلأ ىر˘˘كذ˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ي˘˘˘حإأ سسمأأ م˘˘˘ت

ةيدلبب د˘ي˘ه˘سشلأ ما˘ق˘م˘ب با˘ب˘سشلأو لÓ˘ق˘ت˘سس’أ

ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ رو˘˘سضح˘˘ب أذ˘˘هو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةيروثلأ ةرسسأ’أ ،ةيركسسعلأو ةينمأ’أو ةيلحملأ

و ةح˘تا˘ف˘لأ ةءأر˘ق م˘ت ن˘يأ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأو

اهتهج نم،ةرهاطلأ ءأدهسشلأ حأورأأ ىلع محرتلأ

لافتحÓل ايرث اجما˘نر˘ب تر˘ط˘سس ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب

نييرئأزجلأ بولق ىلع ةيلاغلأ ىركذلأ هذهب

ةيدلبلأ وهبب سسمأأ لوأأ جمانربلأ قلطنأ ثيح،

مويلأ لأوط ةيروث ةينطو ديسشانأأ ثب لÓخ نم

ة˘ي˘فأر˘غو˘تو˘ف˘لأ رو˘سصل˘ل سضر˘ع˘م ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘˘ت˘˘ي،

اهئأدهسش و ىربكلأ ةيريرحتلأ ةروثلاب ةسصاخلأ

ةيعمج عم ةقيتعلأ ةبانع ةنيدم لوح سضرعمو.

. ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ه˘ي˘فر˘ت˘لأ و ة˘حا˘ي˘سسل˘ل با˘ن˘ع˘لأ

ثب مت » يناسسحلأ ناسسح » يفاقثلأ  زكرملابو

بتكلل يخيرات سضرعم، ةيروث ةينطو ديسشانأأ

ةرو˘ث˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘فأر˘غو˘تو˘ف˘˘لأ رو˘˘سصلأ و

مليف سضرع ىلإأ ةفاسضأ.اهئأدهسش و ةيريرحتلأ

ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو ي˘نا˘غأأ و ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم و يرو˘˘ث

ةي’ول قرسشلأ ةؤولؤول ةيعمج ميدقت نم ركذلاب

ي˘م˘سشا˘ه » ن˘ي˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ن˘يز˘كر˘م˘˘لا˘˘ب. ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

رو˘سصل˘ل سضر˘ع˘م ة˘ما˘قإأ م˘ت  ا˘م˘ك «ل˘ي˘عا˘م˘˘سسأ

يهسشاه يفاقثلأ زكر˘م˘لأ ة˘ب˘ت˘كم ن˘م ة˘يرو˘ث˘لأ

ز˘كر˘م˘لأ و˘ه˘ب˘ب با˘ت˘كل˘ل سضر˘ع˘م، ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإأ

و نطولأ ءأدهسش ةيريرحتلأ ةروثلأ هعوسضوم

مت امك2691. ةيليوج50 لÓقتسسإ’أ ديع

ةيريرحتلأ ةروثلأ نع ةيقئاثو ةطرسشأأ سضرع

نأونع˘ب يرو˘ث م˘ل˘ي˘ف سضر˘ع و، ز˘كر˘م˘لأ و˘ه˘ب˘ب

ي˘م˘سسر˘لأ با˘سسح˘لأ ى˘ل˘ع » ةر˘ي˘خأ’أ ة˘م˘ه˘م˘˘لأ

رأدب و، ليعام˘سسإأ ي˘م˘سشا˘ه ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘ل˘ل

يح˘ب  د˘ي˘ع˘سسلأ سسو˘ما˘نو˘ب د˘ها˘ج˘م˘لأ با˘ب˘سشلأ

لأوط ةيروث ةينطو ديسشانأأ ثب مت ، سسوبیسس

و بتكلل سضرعم. بابسشلأ رأد لخدمب مويلأ

ةيريرحتلأ ةروثلاب ةسصاخلأ ةيخيراتلأ روسصلأ

طيرسش ثب. نيدهاجملأ سضعب ميركت. ىربكلأ

بابسشلأ رأدل ةيمسسرلأ ةفحسصلأ ىلع يقئاثو

.ةرفظملأ ةيرحتلأ ةروثلأ لوح

U°Édí. Ü

عورسشمل سساسسألآ رجح عسضو
ميرلآ يحب ةسسردم زاجنإآ

زاجنإأ عورسشمل سساسسأ’أ رجح عسضو سسمأأ مت

ءايحإأو نمأزت يذلأو.ميرلأ يحب يسسردم عمجم

وهو،بابسشلأ و لÓقتسسإ’أ ديعل85 ىركذلأ

يحلأ لافطأأ نع نبغلأ عفري دق يذلأ عورسشملأ

دعب نم أوكتسشأ املاط ’ نيذلأ نينطأوملأو

م˘غر ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ با˘ي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن،تا˘فا˘سسم˘˘لأ

اهسصيسصخت مت يتلأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

تب˘لا˘ط ءا˘ن˘ه˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ىل˘ع فو˘قو˘لأ ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

لاغسشأ’أ يف عأرسسإ’أو يحلأ ةئيهت عيراسشم

قيسسنتلأ مدع ببسسب أريبك أرخأات فرعت يتلأ

 .ةينعملأ تاهجلأ نيب
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ
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يلزانتلآ ّدعلآ أآدب دقو آذه
ل يذلآ ايرولا˘كب˘لآ نا˘ح˘ت˘مل
ة˘ع˘سست ىو˘سس ه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘سصف˘˘ت
ي˘ف ةدود˘ع˘م ما˘˘ّيأآو ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأآ

ةيبرتلآ ةرآزو هيف تحآزأآ تقو
نع آرخؤو˘م را˘ت˘ّسسلآ ة˘ي˘ن˘طو˘لآ

تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ملآ ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘نزر
ةيسسآردلآ ةن˘سسل˘ل ة˘ي˘سسرد˘م˘لآ

ةسصاخلآ0202-9102
ايرولا˘كب˘لآ ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما˘ب

ر˘سشن نا˘ي˘ب ي˘ف0202 ةرود
ةرآزولل يمسسرلآ عقوملآ ىلع
ناحت˘مآ ءآر˘جإآ خ˘يرا˘ت ح˘ّسضو˘ي
يو˘نا˘ث˘لآ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لآ ةدا˘˘ه˘˘سش

31 د˘˘˘حألآ مو˘˘˘ي دّد˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لآ
ةيا˘غ ى˘لإآ ل˘ب˘ق˘م˘لآ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
،رهسشلآ سسفن نم رسشع عباسسلآ

نولخدي ذيمÓتلآ لعج ام وهو
لجأآ نم نمزلآ عم قابسس يف
مسساحلآ مهرابتخآ يف قّوفتلآ
ماّيألآ لÓخ مه˘سسف˘نأآ آود˘ج˘ي˘ل
انوروك نآد˘ن˘سس ن˘ي˘ب ةر˘ي˘خألآ

سسورد˘لآ» ةذ˘تا˘سسأآ ة˘قر˘˘ط˘˘مو
آوحسضأآ نيذلآ «ةّي˘سصو˘سصخ˘لآ
غلابم ذيمÓ˘ت˘لآ ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘ي

م˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأآ ن˘م ة˘ّي˘˘لا˘˘ي˘˘خ
لسصّتم قايسس يفو ،سسوردلآ

تام˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لآ ى˘ل˘عو
د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لآ سسي˘˘ئر
ة˘ي˘سضا˘˘ق˘˘لآ نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لآ

طور˘˘سشب د˘˘ّي˘˘ق˘˘ت˘˘لآ ةرور˘˘سضب
هترسصاحمو ءابولآ نم ةياقولآ

ّل˘˘˘ج ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ّتآ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
جاهتنآو ةمزÓلآ تاطايتحإلآ
ةرّطسسملآ ةيزآرتحلآ ريبآدتلآ

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لآ فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
عنم يف اسساسسأآ ةروحمتملآو
اهعآونأآ فلتخمب تا˘ع˘ّم˘ج˘ت˘لآ

يعامتجإلآ دعابتلآ قيرط نع
نوك سسوريف˘لآ ن˘م ة˘يا˘قو˘لآو
ع˘˘ج˘˘نألآّ ل˘˘ح˘˘لآ ّد˘˘ع˘˘˘ي ر˘˘˘مألآ
عسضو سضرغب ءابولآ ةهجآومل

يف رثكأآو ر˘ث˘كأآ ه˘ي˘ّسشف˘ت˘ل ّد˘ح
ن˘م سضع˘ب˘لآ نأآ ا˘ّلإآ ،ر˘ئآز˘˘ج˘˘لآ
ّل˘˘˘˘˘˘˘ج تبر˘˘˘˘˘˘˘سض فآر˘˘˘˘˘˘˘طألآ
سضرع ةيزآرتحإلآ تآءآرجإلآ
ةذتاسسأآ اهسسأآر ىلعو طئاحلآ
«ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘˘لآ سسورد˘˘˘لآ»
ذيمÓتلآ عم˘ج آور˘سشا˘ب ن˘يذ˘لآ
ةداهسش زايتجإآ ىلع نيلبقملآ
آو˘˘˘˘˘حآرو ا˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘لآ
نود مهتويب لخآد مهنورسشحي
ةروطخل ةلابم ىندأآ مهتراعإآ
نأآ اهنأاسش نم يتلآ عاسضوألآ
ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس سسكع˘˘ن˘˘ت
ترا˘˘سص ن˘˘يذ˘˘لآ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لآ

آر˘ظ˘ن ّكح˘م˘لآ ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ي˘ح
رعت ة˘ي˘نا˘كمإل

ّ
ةباسصإÓل مهسض

ّدجتسسم˘لآ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
م˘ه˘برا˘قأآ ى˘لإآ ىود˘ع˘لآ ل˘ق˘نو
ر˘سصت˘لآ بب˘سسب

ّ
ةسشئاط˘لآ تا˘ف

نم ةسسرامملآ ةينوناقلآ ريغو

ةذتاسسألآ نم ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق
تاميلعتلآ ىلع آوسسآد نيذلآ

.تاّيسصوتلآّ لج آزواجتو
نيربجم ريغ ذيمقتلا
تاماّمكلا ءادترا ىلع

ةذتاسفاو ةيئاقولا
«ةتوقوم ةلبنق» نوعرزي

ةحئاجلا يّشفتب دّدهت
سسورّد˘˘لآ ةر˘˘ها˘˘ظ تح˘˘سضأآ

ةلبنق نع ةرابع ةيسصوسصخلآ
را˘˘ج˘˘ف˘˘نا˘˘ب دّد˘˘ه˘˘ت ة˘˘تو˘˘قو˘˘˘م
ن˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘جور˘˘˘خو عا˘˘˘سضوألآ
لّخدت مدع لاح يف ةرطيسسلآ
ةفّلكملآ ةلوؤوسسم˘لآ تا˘ه˘ج˘لآ
تاسسرامملآ هتا˘ه ل˘ث˘م ع˘ن˘م˘ب
لومعملآ نينآوقلآو ةيفانتملآ
ن˘م م˘غر˘لآ ى˘ل˘عو ثي˘ح ،ا˘ه˘ب
ّةسصتخملآ تاه˘ج˘لآ ل˘ي˘ج˘سست

دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ى˘˘ل˘˘عأل
انوروك سسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإلآ
نع ماّيألآ هذه تفسشك نأآ دعب
نأآو دÓ˘ب˘ل˘ل ق˘ب˘˘سسي م˘˘ل ما˘˘قرأآ
،ةحئاجلآ ةيآدب ذنم اهتسصحأآ
ةلسصآوم عنمي مل رمألآ نأآ لإآ
سسورد˘˘لآ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ةذ˘˘تا˘˘سسألآ
نيذلآ ذيمÓتلل ةّي˘سصو˘سصخ˘لآ
مهلزا˘ن˘م ل˘خآد م˘ه˘ع˘م˘جّ م˘ت˘ي
دعابتلآ طور˘سشب د˘ّي˘ق˘ت˘لآ نود
مهرابجإآ ريغ نمو يعامتجإلآ

تا˘˘˘ما˘˘˘ّم˘˘˘كلآ ءآد˘˘˘ترآ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ه˘ن˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأآ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لآ
هد˘˘˘˘ّكأآ ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،سسورد˘˘˘˘˘لآ

نيذلآ ذيمÓتلآ نم ةعومجم
«ة˘عا˘سس ر˘خآآ» م˘ه˘ن˘م تبر˘ت˘˘قآ

مهسسورد ةلوآزم ددسصب مهو
عرآو˘سش د˘حأا˘ب ةّ̆ي˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘لآ
ةنيدم طسسو يبرغلآ لهسسلآ

نأآ ا˘ن˘ل آو˘ح˘سضوأآ ن˘يأآ ،ة˘با˘ن˘˘ع
تا˘˘˘ما˘˘˘ّم˘˘˘كلآ ءآد˘˘˘ترآ ةر˘˘˘˘كف
ةيرايتخآ اهمدع نم ةّيئاقولآ
تسسي˘لو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نورخآآ» انل فيسضيل ،ّةيرابجإآ
ة˘لو˘ج لÓ˘خ م˘ه˘ي˘لإآ ا˘ن˘ثّد˘˘ح˘˘ت
ةّدع ىلإآ ان˘تدا˘ق ة˘ّي˘عÓ˘ط˘ت˘سسآ
،ةبانع تاّيدلب عرآوسشب طاقن
ءآدترآ ىلع نيربجم ريغ مهّنأآ
م˘ه˘ي˘ّق˘˘ل˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأآ تا˘˘ما˘˘ّم˘˘كلآ
نع ماثّللآ آولآزأآ امك ،سسوردلآ

اهب موقي ةع˘ي˘ن˘سش تا˘سسرا˘م˘م
ي˘ف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لآو ،م˘ه˘تذ˘تا˘˘سسأآ

ة˘قّ̆ي˘سض فر˘غ ل˘خآد م˘هر˘سشح
بيغتو ةئوهت˘لآ ا˘ه˘ي˘ف مد˘ع˘ن˘ت
د˘عا˘ب˘ت˘لآ طور˘سش ى˘ندأآ ا˘ه˘ي˘˘ف
دّدهي تاب ام وهو ،يعامتجإلآ
رثكأاف رثكأآ ةحئا˘ج˘لآ ي˘ّسشف˘ت˘ب
طور˘سش ى˘ندأآ مآد˘ع˘نل آر˘˘ظ˘˘ن
˘˘˘مآر˘˘˘ت˘˘˘حآ مد˘˘˘عو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘˘لآ
رقملآ ةيزآرتحإلآ تآءآرجإلآ

ّ
ة

 .ةلوؤوسسملآ تاهجلآ فرط نم
راعسأب ةدحاولا ةّصحلا
جد0003 نيب ام حوارتت

ةعجارمو ،جد0006و
داوملا ىدحإ سورد

01 ـب ةّيساسفا

 ميتنس نييقم
نولبقملآ ذيمÓتلآ مدطسصآ
ايرولاكبلآ ةداهسش زايتجآ ىلع
ر˘ير˘م˘لآ ع˘قآو˘لا˘ب م˘هؤوا˘˘ي˘˘لوأآو
ةذتاسسألآ سضرف يف لّثمتملآ

مهميدقت لجأآ نم ةظهاب غلابم
عيباسسأآ ةّيسصوسصخلآ سسوردلآ
را˘ب˘ت˘خإلآ آذ˘ه ق˘ب˘سست ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق
رخآآ» تثّدحت ثيح ،يريسصملآ
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ «ة˘˘˘عا˘˘˘سس
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘لإآ ة˘˘ي˘˘نآد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لآ
ن˘يذ˘لآ م˘ه˘ئا˘ي˘لوأآو ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لآ
نم سسوردلآ هتاه ىلإآ آوؤوجل
نيلبقملآ مهئان˘بأآ م˘ي˘عد˘ت ل˘جأآ

ةداهسش ناح˘ت˘مآ زا˘ي˘ت˘جآ ى˘ل˘ع
ن˘ع آو˘ف˘˘سشكو ،ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لآ
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لآ نا˘˘˘م˘˘˘ثألآ
ي˘ت˘لآو ما˘يألآ هذ˘˘ه ةذ˘˘تا˘˘سسألآ
ةّسصاخ آريثك مهلهاك تقهرأآ

0003 نيب ام تحوآرت اهنأآو

ة˘ّسصح ل˘˘با˘˘ق˘˘م جد0006و

051 اهتّدم زواجتت ل ةدحآو
اميف ،ذيملتلل ةبسسنلا˘ب ة˘ق˘ي˘قد

01 غلبم ديدحتب نورخآآ ماق

02 ل˘با˘ق˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘˘م
دآوملآ ىدحإل ةعجآرم ةّسصح
مولعلآ رآرغ ىلع ةّيسساسسألآ
،ءا˘يز˘ي˘ف˘˘لآ ،ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لآ
ذيمÓتل ةبسسنلاب تاي˘سضا˘ير˘لآ
ةغل˘لآ ةّدا˘م وأآ مو˘ل˘ع˘لآ ة˘ب˘ع˘سش
ةيسسنرفلآ وأآ ةفسسلفلآ ،ةيبرعلآ

سص˘ّسصخ˘ت بسسح ة˘ي˘نا˘م˘لألآو
هل سص˘ّسصخ˘ت يذ˘لآ ،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لآ

عومجمب اّي˘عو˘ب˘سسأآ ن˘ي˘تّ̆سصح

مودق لبق ةّسصح02 يلآوح
كلذو ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لآ د˘˘عو˘˘م˘˘˘لآ

نييÓم01 غل˘ب˘م هد˘يد˘سست˘ب
ةّدا˘م˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ط˘˘ق˘˘ف ةد˘˘حآو˘˘لآ ة˘˘ّي˘˘سسا˘˘سسألآ

ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م03 غ˘ل˘ب˘˘مو
ةّيسساسسأآ دآوم ثÓثل ةبسسنلاب
يهو ،طقف د˘حآو˘لآ ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل
ءايلوأآ اه˘ف˘سصو ي˘ت˘لآ نا˘م˘ثألآ
آوذّبحو «ّةيلايخلآ» ـب ذيمÓتلآ
اهئÓغل «ةسسنزبلآ«ـب اهتيمسست
عم انمآزت ةنّسسلآ هذه ريبكلآ

تا˘˘سس˘˘ّسسؤو˘˘م˘˘لآ ة˘˘فا˘˘ك ق˘˘ل˘˘˘غ
رج ّةيوبرتلآ

ّ
-ديفوك» ةحئاج ءآ

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع لا˘ب˘قإآو «91-
زايتجآ ىلع نيل˘ب˘ق˘م˘لآ ءلؤو˘ه
ىل˘ع ا˘يرو˘لا˘كب˘لآ تا˘نا˘ح˘ت˘مآ
سضرغب ّةيسصوسصخلآ سسوردلآ
را˘ب˘ت˘خإلآ ماّ̆يأآ م˘ه˘سسف˘نأآ ذا˘ق˘نإآ

ربمتبسس31 خيراتب ةدّدحملآ
موي ةياغ ىلإآو ةنّسسلآ هتاه نم

يذلآ رمألآ وهو ،ربمتبسس71
ر˘ح˘˘ت ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي

ّ
تا˘ه˘ج˘لآ ك

طاسشنل اه˘ت˘ب˘قآر˘مو ةّ̆ي˘سصو˘لآ
نيطسشانلآ ن˘ي˘م˘ّل˘ع˘م˘لآ ءلؤو˘ه
م˘قا˘ف˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق نو˘˘نا˘˘ق˘˘لآ قو˘˘ف
ن˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘جور˘˘˘خو عا˘˘˘سضوألآ
.ةرطيسسلآ

 ّكحملا ىلع ذيمÓتلا ةايح نوعسضيو ةّيئاقولا تاءارجإلا نوقرخي ةذتاسسأا

انوروك ةمزأا ّزع يف ّةيلايخ راعسسأاب ّةيسصوسصخ صسورد
ىلع نيلبقملا ذيمÓتلل ّةيسصوسصخلا سسوردلا ميدقت نورسشابي اوحارو «91--ديفوك» سسوريف نم ةيئاقولا تاءارجإلا اوقرتخا نأا دعب طئاحلا سضرع ةلوّدلا تاميلعت ةذتاسسألا نم ةعومجم برسض

.ايرولاكبلا ةداهسش زايتجا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9206ددعلا0202 ةيليوج60 نينثإلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةمدخلا جراخ هئاقبو هبيرخت ىلع ةليوط رهسشأا دعب

01 يف قيرح بوبسشرامع يديسس ديرب بتكمب ةيدقنلا قاروأÓل يلآ’ا كابسشلا حÓسصإا

ةيئابرهك تادادع
ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘نآز˘˘خ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘˘ح سسمأآ ر˘˘˘ج˘˘˘ف ثد˘˘˘حأآ

ةرامع لخدمب ةدوجو˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تآدآد˘ع01

علهلآ نم ةلا˘ح را˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘ن˘كسسم051 يح˘ب

لخدتلآ ىعدتسسآ امم،ناكسسلآ طسسو فوخلآو

.نآرينلآ دامخإل ةيندملآ ةيامحلآ لاجرل يروفلآ

رخآآ«ـل ةبانعب ةيندملآ ةيامحلآ حلاسصم تفسشك

بوبسش هدافم ءآدن سسمأآ رجف تقلت اهنأآ «ةعاسس

ىلع ركذلآ فلاسسلآ يحلاب ةرامع لخدمب قيرح

لوسصولآ دعبو ناكملآ نيع ىلإآ لقنتلآ مت روفلآ

ة˘نآز˘خ˘ب تب˘سش نآر˘ي˘ن˘لآ نأآ ن˘ي˘ب˘ت،ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لآو

01ى˘ل˘˘ع تتأآ ثي˘˘ح،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلآ تآدآد˘˘ع˘˘لآ

بهللآ ةنسسلأآ ةرسصاحم روفلآ ىلع متيل تآدآدع

ق˘ير˘ح˘لآ بب˘سس ى˘ق˘ب˘يو آذ˘ه،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘هدا˘م˘خإآو

ردجتو،رطسسألآ هذه ةباتك ةياغ ىلإآ لوهجم

علهلآ نم ةلاح ثدحأآ ريخألآ آذه نأآ ىلإآ ةراسشإلآ

تآذ ي˘فو ،ةرا˘م˘ع˘˘لآ نا˘˘كسس ط˘˘سسو فو˘˘خ˘˘لآو

يحب ي˘سضرأآ لز˘ن˘م˘ب ر˘خآآ ق˘ير˘ح بسش قا˘ي˘سسلآ

تمهتلآ نيأآ،ةدرابلآ نيع ةيدلبب لوسسغلآ زاجم

ةيطغأآو ةسشرفأآ نم لزنملآ تايوتحم نآرينلآ

دا˘م˘خإآ م˘ت˘ي˘ل،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلآ تآودألآ سضع˘بو

يقاب ىلإآ راسشتنلآ نم هعنمو ايئاهن قيرحلآ

يأآ قيرحلآ فلخي ملو آذه ،ةرواجملآ لزانملآ

ردج˘تو ،ظ˘ح˘لآ ن˘سسح˘ل ر˘كذ˘ت ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘سسخ

لوهجم لآزيل قيرحلآ ببسس نأآ ىلإآ ةراسشإلآ

 .رطسسألآ هذه ةباتك ةياغ ىلآ
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دير˘ب» ة˘سسسسؤو˘م ةد˘حو تما˘ق
آذ˘ه ر˘ح˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب «ر˘˘ئآز˘˘ج˘˘لآ
يلآلآ كابسشلآ حÓسصإاب عوبسسألآ
ديرب بتكمب ة˘يد˘ق˘ن˘لآ قآروأÓ˘ل
دعب كلذو رامع يديسس ةيدلب
ر˘ه˘سشأل ة˘مد˘خ˘لآ جرا˘خ ه˘ئا˘˘ق˘˘ب

دي ىلع هبيرخت ةجيتن ةليوط
.نيلوهجم

ة˘ي˘لآلآ كي˘با˘ب˘˘سشلآ تح˘˘ب˘˘سصأآ
آرود بع˘ل˘ت ة˘يد˘ق˘ن˘˘لآ قآروأÓ˘˘ل
نيب ةيلاملآ تÓماعملآ يف اماه
«ر˘˘ئآز˘˘ج˘˘لآ د˘˘˘ير˘˘˘ب» ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ةنيفلآ نيب اهفقوت نإاف ،اهنئابزو
ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م با˘˘ب˘˘سسأل ىر˘˘خألآو
ر˘ي˘ب˘ك سضا˘ع˘ت˘˘مآ ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي
نوذبحي ل نيذلآ نئابزلآ طسسو
ل˘˘خآد ر˘˘ي˘˘بآو˘˘ط ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘˘لآ

بحسس لجأآ نم ديربلآ بتاكم

ةبسسن تحب˘سصأآ ثي˘ح ،م˘ه˘لآو˘مأآ

بح˘سس تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

كي˘با˘ب˘سشلآ ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ت˘˘ت لآو˘˘مألآ

.ةيلآلآ

يف ةرفوت˘م ا˘ه˘نأآو ا˘سصو˘سصخ

دقف آذل ،ةعاسس42 رآدم ىلع

ى˘ل˘ع ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لآ ةرآدإآ تأا˘˘ترآ

نم رثكأآ لبق يلحملآ ىوتسسملآ

ةبقآرمل ةي˘ل˘خ ع˘سضو ى˘لإآ ة˘ن˘سس

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لآو تا˘عزو˘م˘لآ

ءآوسس لكسشم يأآ لحل يروفلآ

ءاهتناب قلعت ءآوسس اهيف ثدحي

ي˘ن˘ق˘ت˘لآ بنا˘ج˘لا˘ب وأآ ة˘لو˘ي˘سسلآ

لمعلآ تاقوأآ جراخ ىتح كلذو

يف ةدحولآ ةريدم هتدكأآ ام وهو

،«ةعاسس رخآآ» ـل قباسس حيرسصت

ىلع ةبا˘ن˘ع ة˘يلو ر˘فو˘ت˘ت ثي˘ح

قآروأÓل ي˘لآآ كا˘ب˘سش03 ةبآر˘ق

42 رآدم ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘يد˘ق˘ن˘لآ
ةرآدإلآ رابجإآ دعب كلذو ةعاسس
نا˘م˘سض ى˘ل˘ع د˘ير˘ب سضبا˘ق ل˘ك
،ةي˘لآلآ كي˘با˘ب˘سشلآ ل˘م˘ع ن˘سسح
بت˘كم˘ل ي˘لآلآ كا˘ب˘سشلآ نأآ ر˘ي˘غ
جراخ يقب رامع يديسس ةيدلب
نأآ دعب ةليوط رهسشأل ةمدخلآ
لبق نم ةيبيرخت ةيلمعل سضرعت
ترد˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘ف˘ل˘كت ة˘سصا˘خ˘˘لآ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لآ
ـب ةنسس نم رثكأآ لبق هحÓسصإآ

.ميتنسس نويلم58

رعسس ردقي يذلآ تقولآ يف

ام وهو نويلم09 ـب عزوملآ
ميدقت ى˘لإآ ا˘ه˘ت˘قو ةرآدإلا˘ب ع˘فد

ديرب» ـل ةماعلآ ةيريدملل بلط
عزوم ءانتقآ لجأآ نم «رئآزجلآ

بت˘كم˘ب ه˘ع˘˘سضوو د˘˘يد˘˘ج ي˘˘لآآ
و˘˘هو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
آذه آريخأآ هلح مت يذلآ لكسشملآ
ع˘˘سضو لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘سسألآ
ةيدقنلآ قآروأÓل يلآلآ كابسشلآ

لمأآ ىلع ديدج نم ةمدخلآ زيح
ناكسس لبق نم هيلع ةظفاحملآ
ن˘م ل˘كل يد˘سصت˘لآو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لآ
آذه ،ىرخأآ ةرم هبيرخت لواحي
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو
تج˘˘˘مر˘˘˘˘ب ،را˘˘˘˘م˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
يديرب بتكم حاتتفآ ةسسسسؤوملآ

،ة˘ب˘ي˘ع˘سشلآ ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
نيرخآآ نيب˘ت˘كم ى˘لإآ ة˘فا˘سضإلا˘ب
ءآرسش وأآ ريجأات لÓخ نم كلذو
ةيقرتلآ نآويد˘ل ة˘ع˘با˘ت تÓ˘ح˘م
ةلاكول وأآ يرا˘ق˘ع˘لآ ر˘ي˘ي˘سست˘لآو
هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلآ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
.«لدع»

رطخلا سسوقان نوقدي ةميدقلا ةنيدملا ناكسس

«مراد صصÓب» ـب باسش ىلع ءادتع’او ةرايسس ةقرسس ةلواحم
داحتÓل يئلولآ داحتÓل ميدقلآ رقملآ نم برقلاب ةيحايسس ةقرسس ةلواحم ةثداح ىلع يراجلآ عوبسسألآ رحب «ةعاسس رخآآ» تفقو
دهسش يذلآ ناكملآ سسفن وهو «آآ.رأآ.نأآ.يسس» ةيرئآزجلآ ةروثلل ينطولآ سسلجملآ جهن ىوتسسم ىلع عقآولآ نييرئآزجلآ لامعلل ماعلآ
ةلواحم نم رخآآ باسش هيف اجن يذلآ تقولآ يف ،لاقنلآ هفتاه ةقرسسو هديدهتل باسش ىلع ريبكلآ مجحلآ نم نيكسس راهسشإآ اسضيأآ
رخآآ» ـل اهناكسس نم ددع دكأآ نيذلآ «مرآد سصÓب» ةميدقلآ ةنيدملآ بلق يف محفلآ عيب لحم مامأآ هدجآوت لÓخ ةيرانلآ هتجآرد ةقرسس
ةنيدملآ ناكسس دسشان ثيح ،ةقرسسلآ تايلمع اهفده يتلآ ةيمآرجإلآ تآءآدتعلآ نم ديدعلآ ةريخألآ ةرتفلآ يف تدهسش اهنأآ «ةعاسس
يتلآ ةباسصعلآ دآرفأل يدسصتلآ لجأآ نم يناثلآ يرسضحلآ نمألآ يف ةلثمم نمألآ حلاسصم «ةعاسس رخآآ» مهعم تلسصآوت نيذلآ ةميدقلآ
.ةميدقلآ ةنيدملآ ةعمسس هوسشتل تداع يتلآ ةيمآرجإلآ تآءآدتعلآ هذه ءآرو فقت
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ريدوخلب ليلد يرئأزجلأ جرخملأ نم ةردابمب

ريسصقلا «ةمادتسسملا ةيمنتلا» مليفل يلود ىقتلم «ةسسمخ»
ةيسسنوت-ةيرئازج ةكارسشب
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سسسسؤو˘م ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘˘ي˘˘لد ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘˘ه˘˘م
لوأا وهو ي˘لود˘لا ير˘ه˘سشلا ر˘ي˘سصق˘لا

ي˘لود ير˘ه˘سش ي˘سضار˘ت˘فإا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
يف و ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل
ةسصن˘م لوأا كلذ˘كو ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا
مليفلاب ين˘ع˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ي˘سضار˘ت˘ف’ا
ميظنت نع نÓعإ’ا مت دقو ،ريسصقلا
ام بسسح «ةسسمخ» يلودلا ىقتلملا

ةباوب˘لا ـل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ه˘ف˘سشك
لسصاوتلا دعب ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا

عانسص و نيجرخملا نم ديدعلا عم
نأا˘˘سشلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا و مÓ˘˘˘ف’ا
قافتإ’ا مت ثيح سسنوت يف يئامنيسسلا

ةرود˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
ىلع ىق˘ت˘ل˘م˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ي˘سسي˘سسأا˘ت˘لا
ي˘ف د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب و ي˘سسنو˘ت˘لا بار˘ت˘˘لا

هب عتمتت امل ارظن كلذ و سسباق ةنيدم
تاردق نم ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه
و يرسشبلا بناجلا نم ةسصاخ ةلئاه
و ي˘فا˘ق˘ث˘لا نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا و ي˘˘عاد˘˘بإ’ا
ر˘ظا˘ن˘م˘˘لا اذ˘˘ك و يرا˘˘سضح˘˘لا ثرإ’ا
يتلا و اهعون نم ةديرفلا ةيعيبطلا

مهعفد و نيكراسشملا ماهلإا اهنأاسش نم
˘مÓ˘فأ’ا ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ق˘لأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا هذ˘ه را˘طإا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا
فسشك ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
اذ˘ه ن˘ع ا˘ثد˘ح˘ت˘م ر˘˘يدو˘˘خ˘˘ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘لد

موي ةيليوج5 موي راتخا هنأا ىقتلملا
بابسشلاو لÓقتسسإ’ا يديعب لافتح’ا
موهفمو ،هن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ةعومجم لقنت يف لث˘م˘ت˘ي ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

تا˘˘با˘˘سشلا و با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ة˘عا˘ن˘سصب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
و ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م و ن˘ي˘جر˘خ˘م ن˘م مÓ˘فأ’ا

لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م و ن˘˘يرو˘˘سصم
يف سسباق ةنيدم ىلإا ويديفلا بيكرت
نوكراسشي ثي˘ح ي˘سسنو˘ت˘لا بو˘ن˘ج˘لا
م˘ه˘˘لو˘˘سصو د˘˘ع˘˘ب ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ةد˘˘م˘˘ل
ةيقيبطت و ةيرظن ةيلعافت تاسشروب
ىتسش يف نييئاسصخأا اهمدقي ةددعتم

مÓفأ’ا ةعانسصب ةقلعتملا ت’اجملا
ىقتلملا اذه˘ل ا˘سصي˘سصخ نو˘مدا˘ق˘لا و
لود ن˘˘م و ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا و سسنو˘˘˘ت ن˘˘˘م
متي ثلاثلا مويلا ةرهسس يفو ةيبوروأا
ةيرئازج ةطلتخم تاعومجم نيوكت
اهنم ةعومج˘م ل˘ك نو˘كت˘ت ة˘ي˘سسنو˘ت
نو˘˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘فأا ة˘˘سسم˘˘˘خ ن˘˘˘م
ل˘ك ي˘ف ار˘سضا˘ح يو˘سسن˘لا ر˘سصن˘˘ع˘˘لا

نم ءادتبا عرسشت و ايرابجإا ةعومجم
قر˘ف˘لا ل˘ك ع˘بار˘لا مو˘ي˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
يف ةيسسنوتلا يرئاز˘ج˘لا ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ةريسصق مÓفأا بيكرت و ريوسصت ،ةباتك
’ نأا طرسشب مايأا ةسسمخ ىدم ىلع
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا مÓ˘ف’ا تي˘˘قو˘˘ت ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي
هذ˘ه جا˘ت˘نإا م˘ت˘˘ي و ق˘˘ئا˘˘قد ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا
ةيسسمسشلا ةقاطلا لام˘ع˘ت˘سسا˘ب مÓ˘ف’ا

ىر˘خأا ردا˘سصم لا˘م˘ع˘ت˘سسا نود ط˘ق˘ف
و تادعملا لÓخ نم كلذ و ةقاطلل
تحت عسضوت يتلا ةيسسمسشلا تاحوللا
ةسسمخلا ةدم ةليط قرفلا لك فرسصت
˘مÓ˘˘فأ’ا جا˘˘ت˘˘نإ’ ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ما˘˘يأا
ه˘مر˘بأا يذ˘لا قا˘ف˘تإ’ا د˘ع˘ب ةر˘ي˘سصق˘لا
ر˘˘ب˘˘كأا ىد˘˘حأا ع˘˘م ر˘˘يدو˘˘خ˘˘ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘لد
يف ةسصتخم˘لا ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا تا˘كر˘سشلا

ةعانسص و ةدجت˘سسم˘لا ة˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م
يه و سسنوت يف ةيسسمسشلا حاولأ’ا
متي فوسس و ىقتلملا اذه يف ةكيرسش
دعب اقح’ ةكرسشلا مسسإا نع حاسصفإ’ا
،ةيرادإ’او ةينقتلا ريبادتلا نم ءاهتن’ا

˘ما˘يأا ة˘سسم˘خ˘˘لا ةد˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب و
نم ةجتنملا مÓف’ا عيمج سضرعتسس

ة˘حا˘سس ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا فر˘ط
سسباق ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو «ة˘ن˘ح˘لا قو˘سس»
و ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا رو˘˘سضح˘˘ب
موي رخآا يف و ،حايسسلا و نينطاوملا
ميدقت و ماتتخ’ا لفح دعوم نوكي
ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ن˘سسحأ’ ز˘ئاو˘ج˘لا

ن˘ي˘˘ب م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا ىد˘˘م سسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
قرفلا عم اهنواعت ىدم و اهئاسضعأا
ةيقيبطت لولحل مهراكتبا و ىرخأ’ا
سصخت ةمادتسسملا ةيمنتلا لاجم يف
.سسباق ناكسسل يسشيعملا عقاولا

¯ jë«`≈ S°ªÉì
راحب ناولأ’ا ةيهاز تانج
لا˘˘م˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘غ˘˘˘ي
ة˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش  ءار˘˘˘ح˘˘˘˘سصو
مهل تفقو سسانأا ،لايخلاب
.لÓ˘˘جإا ة˘˘ف˘˘قو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا

د˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ه˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
را˘˘˘ه˘˘˘نأ’ا د˘˘˘ل˘˘˘ب رار˘˘˘˘حأ’ا

نع انم˘ل˘كت و˘ل را˘ي˘طأ’او
يف ركفلا تهب˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ج
نع انملكت ولو هريوسصت
ز˘ج˘ع˘ل ا˘ه˘ل˘هأا تا˘ي˘ح˘سضت
.هر˘ع˘سش م˘ظ˘ن ن˘ع م˘˘ل˘˘ق˘˘لا
فقت رئازجلا فسصو مامأاف
راكفأ’او ةزجاع تاملكلا

نانعلا قل˘ط˘ت˘ل ة˘سسب˘ح˘ن˘م
ر˘˘عا˘˘سشم˘˘لاو سسي˘˘سسا˘˘حأ’
ي˘ف لو˘ج˘ت˘˘ت˘˘ل ة˘˘قدا˘˘سصلا
يف لمأاتتو انيح اهخيرات
و˘م˘ل˘ظ .ا˘نا˘ي˘حأا ا˘˘هر˘˘ح˘˘سس
ولاق امدنع رئازجلا ءاسسن
ن˘˘ب˘˘ج˘˘ن˘˘ي تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘م ر˘غ˘سصأا ل˘ب ’ .’ا˘ب˘˘سشأا
م˘هر˘ب˘كأاو دو˘سسأا ن˘ب˘ج˘ن˘˘ي

مهل داجيإا نع ملاعلا زجع
م˘˘هرا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ه .دود˘˘˘ح

اعبط لاملا نذإا ’  لامجلا
ةلوجرلا اهنأاب كسش ’ ’
ةلود  ةريخأ’ا تناك ولف

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ب˘˘˘جأ’
نإا .اهل ةم˘سصا˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘ندرأا
ديلخت نم دب ’ ةعاجسشلا
انداق نإاو .راربأ’ا انئادهسش
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ى˘˘˘لإا ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
نب يبرعلا اندجو ربسصلا

.ا˘نرا˘ظ˘ت˘نإا ي˘˘ف يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
فرسشلا لواطت نإا ىتحو
ي˘ح˘ت˘سسي ه˘˘نإا˘˘ف  ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ’Ó˘˘ل ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ب
تدرأا ير˘ئاز˘˘ج. ر˘˘مو˘˘سسن
بل˘ق˘˘لا ن˘˘كل ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ينملع نم نع انأاف، درمت
تل˘ئ˘سس .م˘ل˘كتأا  ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا

نم يلجخت ’أا ةسصاسصر
؟ برحلا يف سسانلل كلتق
نإا ءÓعتسساو رخفب تلاق
ةيقد˘ن˘ب ن˘م تجر˘خ تن˘ك
يننأاب م˘ل˘عأا ا˘نأا˘ف ير˘ئاز˘ج
تفا˘سضأاو. ق˘ح˘لا تر˘سصن

مل نإاو يرئازج تنأاو سشع
.هترسصن لواح عطتسست

زازــــتعاو رـــخف

ANEP/2023002278 Akher Saa le 06/07/2020-95087

راـــــهـــــصشإأ

ىقتلم لوأأ ميظنت نع يلزنملأ مليفلل يصضأرتفإلأ ناجرهملأ سسصسؤوم و ريصصقلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأوبلأ ريدم ريدوخلب ليلد يرئأزجلأ جرخملأ نلعأأ
 .«ةصسمخ» مصسإأ لمحي يذلأ و ريصصقلأ ةمأدتصسملأ ةيمنتلأ مليفل يلود

نطو ةصق

امدنع ’افطأا ،انمادقأا هسسودت يذلا ىرثلا اذه
.ةرثعتملا ىلوأ’ا انتاوطخ وطخن

.ارابك انحاجن و انحومط ةسصق
هبارت نمو ،هنم اننأا سسحن يذلا نطولا اذه

.هبح ىوقأا ام دوعن هبارت ىلإاو ،انلبج
يه سسانلا ناطوأا نأا ةايحلا ينتملع دقل
ام اذإاف ،نوملعي ’ مهو مهدابكأا نم عطق

.دابكأ’ا يتتفم اوسشاع تعطتقا
يف سسمهأا نأا عيطتسسأا ول ىنمتأا اذكه و
نتعا ، كنطوب نتعا،قولخم لك ينذأا

حبسصي هلجأ’ ، بطعت نأا لبق كدبكب
هركأا توملاب بحرن هلجأ’ ، اعاجسش نابجلا

.يحلا ىدل ءيسش
اهبح لمحأا ،انطو رئازجلاب ’إا اموي نموأا نل
يروعسش جيهيف،اهمسسا ركذأا ،يئاسشحأا يف

.اهب طابترا دادزيو
.ةيلاع ءامسس يف ةيلاغ ةمجن رئازجلا

.ةليمجلا مكيديأا نيزت ةنيمث ةرهوج رئازجلا
.ةميحرلا مكبولق يف نفدت ةميرك ةؤولؤول رئازجلا

.مÓسسلا يه......نامأ’ا يه.....ءاسضيب ةمامح رئازجلا
.ءافسصلا اهمعي ءاقرز ةبق اي رئازج

.ءارسضخ ةسضور يف ةنكاسس ءارمح ةدرو اي رئازج
.ءاملظلا سسماد يف ءايسض ةعمسش اي رئازج

.رطملل سضرأ’ا بحك كبحأا رئازج
.ركولل روفسصعلا بحك كبحأا رئازج

.رمقلا نم ثعبني رون تنأا رئازج
.رسشبلا دعسسيو حورلا يذغي ميسسن تنأا رئازج

......كنسصغ انأاف ةدرو تنك نإا رئازج
..... كسضرأا انأاف ءامسس تنك نإا رئازج
......كاسسرم انأاف ةنيفسس تنك نإا رئازج
.......اهنكاسس انأاف ةركاذ تنك نإا رئازج

ءايسضلاب كيلع انلخب امل اسسومسش انك ول رئازج
.ءاخسسلا دح انزواجتل اراحب انك ول رئازج
.ناحلأا هلك ارعسش كنع انمظنل ادادم انك ول رئازج

.نانتما هلك ارثن كل انفلأ’ تاملك انك ول رئازج
......اهنيدو اهتغل رهط ةرهاطلا سضرأ’ا هذه

تلاز امو ،توترا يتلا ةنيللا ةبرتلا هذه
..... ةيكز ءامدب يوترت

....اهتيرذع بسصتغت نأا ،سسمأ’اب اهادتفا نم ىلع زعي
......اهتمارك سسندت نأا ،سسمأ’اب اهبحأا نم سضفري

. مويلا دبعتسست نأا ،سسمأ’اب اهقتع نم لبقي نل
..... ديهسش نويلملا فسصنو نويلملا دافحأا رئازجلا يف
.......ديمحلا دبع و رداقلا دبعل دافحأا رئازجلا يف
نب، سشوديد)ربمفون ليجل دافحأا رئازجلا يف

(...نورخآاو يديهملا
ىتح مهبح اوعسضر و اوبرسش ءانبأا رئازجلا يف

.ةلÓجلا برل مههوجو اوملسساف ،ةلامثلا
.اـمأاو اـنطو رئازجلاب ’إا اونمؤوي مل ءانبأا رئازجلا يف

’إا دئاسصقلا نم اوظفحي مل ءانبأا رئازجلا يف
ةونغو ةدوسشنأا اهنم اولعجف،رئازجلا ةديسصق

. Óيمج اعاقيا مهبحر أÓمت
،كب نوؤوزهتسسي فيك يدÓب ...... ينطو

.ةملك لك نم مظعأا تنأاو
. يتيبرت يف ةرذبلا تنأا.....يدÓب

. ينيع يف رونلا تنأا
. ينادجو يف بحلا تنأا

. يدÓب اي كريغ نطو انل لهف
.....ةرهز رمعلاو .....ةرتف ةايحلا نإا رئازج

......ىركذ ةبحملاو
ىركذلا ’إا ىقبت امو...ةرهزلا لبذتو......ةرتفلا يسضمت

....
تايركذلا بيع و.....تايركذ اهنأا ةايحلا بيعو
. دوعت نل اهنأا تاظحللا بيعو.... تاظحل اهنأا

 ،دوجولا يف يدنع ام زعأا   ... رئازج اي  كيلإاف
Gd£ÉQ±  : ñ.jë» 



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

92069ددعلا0202 ةيليوج60  نينثإلا
www.akhersaa-dz.com

! سصاخ عون نم ةيحصضت

كلذو ايرولاكبلإ تاناحتمإ لÓخ ،ةفيرط ةثداح ندرألإ دهشش
ناكم نحتمي نأإ ديري ايئاشسن ايز يدتري باشش طبشض نأإ دعب
ةعاقلإ يفرششم عم نواعتلاب هطبشض ىرجو اهب مرغم ةاتف

.ةبلاط ةيشصخشش لحتنإ باشش هنأإ نيبت هتيوه قيقدت دعبو

ليلد ريخ

نم رئإزجلإ مهتداعتشسإ نيذلإ ءإدهششلإ مجامجو تافر ترهظأإ
اهتبكترإ يتلإ م˘ئإر˘ج˘لإ ة˘عا˘ششب سسيرا˘ب ي˘ف «ة˘ي˘نا˘شسنإلإ» ف˘ح˘ت˘م
ىلإإ اهدهاششن مل هذه سسوؤورلإ عطق تاشسراممو رئإزجلإ يف اشسنرف
نأإ مغر مÓشسإÓل اهبشسن متي يتلإ ةيباهرإلإ تاميظنتلإ روهظ نيح
ةيبرغلإ لودلإ اه˘شسرا˘م˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لإ كل˘ت˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘شش ا˘ه˘ت˘شسرا˘م˘م

.ةيرامعتشسلإ

؟اهدعوب ةيدلبلا يفت له

قوشس ةئيهت ةيلم˘ع يا˘م ر˘ه˘شش ر˘خإوأإ ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب تق˘ل˘طأإ
اموي54 ةلحرم لك ةدم نيتلحرم ىلع متتشس يتلإ باطحلإ

ةهج نم ةدجإوتملإ تاناخلإ ليهأاتو ةئيهتب ةيإدبلإ نوكتشسو
رهشش فشصتنم أإدبت يتلإ ةيناثلإو »ةعمجوب ينإديوشس» لخدم
نأإ ريغ ،ىرخألإ ةهجلإ يف ةدجإوتملإ تاناخلإ ةئيهتل ةيليوج
يف لاغششألإ يهتنت نأإ بعشصلإ نم هنأإ لوقي لاغششألإ عقإو

؟اهدعوب يفتو يدحتلإ ةيدلبلإ عفرت لهف ،ددحملإ تتقولإ

سسمصشلا ةيطغت
..لابرغلاب

˘مد˘ق˘لإ ةر˘ك ه˘ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لإ تقو˘لإ ي˘˘ف

ة˘ب˘ع˘ششت˘م و ةر˘ي˘ث˘ك تا˘مزأإ ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لإ

دامتعإ مت يئإوششعلإ اهرييشست نع كيهان

لبق نم مدق ةركل ةيرئإزج ةيميداكأإ31

را˘طإإ ي˘ف (ا˘ف˘ي˘ف) ة˘ب˘ع˘ل˘ل ي˘لود˘لإ دا˘˘ح˘˘تلإ

بهإو˘م˘لإ ن˘يو˘كت ى˘لإإ ي˘مإر˘لإ ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب

ةر˘كل ي˘ئ˘ي˘ب˘لإ ما˘ظ˘ن˘لإ ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘تو ة˘˘با˘˘ششلإ

ف˘ششكت˘شس ي˘ت˘˘لإ ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لإ ي˘˘هو..مد˘˘ق˘˘لإ

.مظعأإ ناك يفخامو ،روتشسملإ

ةبانع يف مويلا ةعانصصلا ريزو
ر˘˘˘˘˘يزو مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
يلع تيآإ تاحرف ةعانشصلإ
ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ي˘˘ف م˘˘˘هإر˘˘˘ب
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ى˘لإإ د˘ق˘˘ف˘˘تو
روزيشس ثيح نيمويل مودت
رإد˘˘˘ي˘˘˘شس بكر˘˘˘م مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإ
إد˘غ ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘شسو را˘˘ج˘˘ح˘˘لإ
قÓ˘˘˘م˘˘˘ع» ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ب
لمع ة˘شسل˘ج ي˘ف «د˘يد˘ح˘لإ

ةشسشسؤو˘م روز˘ي˘شس ا˘هد˘ع˘بو
هذه رب˘ت˘ع˘تو ،«لا˘ي˘فور˘ي˘ف»
ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألإ ةرا˘˘يز˘˘لإ
م˘هإر˘ب ي˘ل˘˘ع تيآإ تا˘˘حر˘˘ف
قبشس دقو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل
تفششك نأإو «ةعاشس رخآإ» ـل
ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلإ ا˘˘˘هدإد˘˘˘عأإ ي˘˘˘ف
 .ةرايزلإ هذه نع

ةمق يف ةنيطنصسق يلاو
..ءايتصس’ا

دبع دمحأإ يشساشس ةنيطنشسق يلإو دكأإ
ةر˘ها˘ظ˘لإ ن˘م ه˘جا˘عز˘نإ ه˘˘نأإ ،ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لإ
قإوشسألإ اه˘ق˘ل˘خ˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ب˘ل˘شسلإ
تاطلشسلإ لهاشست نأإ إربتعم ،ةيوشضوفلإ
ةاعإرمل ءاج ةعابلإ ءلؤوه عم ةيمشسرلإ

ي˘ت˘لإ ة˘مزألإو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلإ م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ
ءلؤوهل ءإدن هجو ثيح ،دÓبلإ اهششيعت
عمجو ةفاظن˘لإ مإر˘ت˘حإ ل˘جأإ ن˘م را˘ج˘ت˘لإ

.ناكملإ ةرداغم لبق مهتافلخم

 رصصان نب راتخا نم
؟نÓيم ىلإا مامصضنÓل

د˘حأإ ن˘ع ،د˘حألإ سسمأإ ،ي˘لا˘ط˘يإإ ي˘ف˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
ـل ي˘شضا˘م˘لإ ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلإ و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لإ نأا˘˘ششب سسي˘˘لإو˘˘كلإ

نإاف ،يلاطيإلإ «وتاكريم ويششتلا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو.نÓ˘ي˘م
،نÓيم يف قباشسلإ ةركلإ ريدم ،نابوب ريمينوفز يتإوركلإ

مشسوملإ إذه   رشصان نب ليعامشسإإ   ىلع ناهرلإ ررق نم وه
نم ًامداق نÓيم ىلإإ رشصان نب مشضنإو.يرينوشسورلإ يف
رشصان نب مدقيو   عقو امنيب ،وروي نويلم61 ريظن يلوبمإإ

ىلإإ لاقتنلاب ريراقتلإ نم ديدعلإ هطبرتو ،اًعئإر اًمشسوم
نع لحر نابوب نأإ ركذي.ابوروأإ يف ةريبكلإ ةيدنألإ نم ددع
سسيديزاج نافيإإ عم فÓخ يف هلوخد دعب نÓيم ةرإدإإ
ةيرشس تاشضوافم ريخألإ سضوخ ببشسب ،يذيفنتلإ ريدملإ
.كيجنإر فلإر يناملألإ بردملإ عم دقاعتلل

لاقلا ليقلا



ديردم لاير مجن سسومار ـب ريبكلا هباجعإا ىدبأا

 ةيبهذلا ةركلاب زوفلا ىلع رئازجلا عم لايدنوملاب جيوتتلا لضفي ينيعبس نب
نع فضشكلا اهنيب نم ،ةفلتخم عيضضاوم لوانت ثيح ،«بوتوي» يعامتج’ا لضصاوتلا عقوم ىلع ةطضشانلا «سسكتوف ماضس» ةانق عم ةلباقم ،ينيعبضس نب يمار ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ىرجأا

اعئار امضسوم ىدأا نيأا ،ابوروأا يف فارتح’ا وحن هقÓطنا لبق وداراب يدان ةيميداكأا يف هنيوكت اماع52 غلابلا بعÓلا ىقلتو،9102 ايقيرفأا ممأا سسأاكب رضضخلا ةقفر هجيوتت دعب هحومط
ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا نيب لضضفي امع هلاؤوضس دنع قباضسلا يضسنرفلا نير داتضس بع’ لاقو ،ابوروأا لاطبأا ةطبار يف ةكراضشملا لبقملا مضسوملا هعم نمضض يذلا خابدÓغضشنوم يناملأ’ا هقيرف عم

نع ثيدحلل خابدÓغنضشنوم بع’ قرطتو ،«ليحتضسم ءيضش ’و ،ةحارضص لكب يداقتعا اذه ،يمÓك يف داج انأا ،رئازجلا عم لايدنوملاب زوفلا لضضفأا» لاق ثيح،2202 ملاعلا سسأاكـب زوفلا وأا

hd«ó.±.سسومار ويخريضس ،ينابضسإ’ا عفادملا بعل ةقيرط اريثك بحي هنأاب لاقو ،مدقلا ةرك ملاع يف ىلعأ’ا هلثم

مجاهملا ةيضضق يف ةلادعلا ءو˘ج˘ل˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ةرادإا ترر˘ق
باضسحلا ديمج˘ت ي˘ف بب˘ضست˘ي دا˘ك يذ˘لا ،ي˘نو˘ضسو˘م يزو˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘ضسلا
ي˘ف ه˘ق˘ح˘ب ي˘ضضق˘ي ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ن˘م رار˘ق رد˘ضص ا˘مد˘ع˘ب ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ن˘˘ب˘˘لا

تررق ذإا ،ميتنضس نويلم063 ةميقب ةيرهضش بتاور ةثÓث نم ةدافتضس’ا
ماحم فيلكت لÓخ نم هيف نعطلاو مكحلا يف فانئتضس’ا ةبيبضشلا ةرادإا
لوضصحلاب بلاطي قباضسلا بعÓلا نأا رابتعاب ،قيرفلا قوقح نع عافدلل

قو˘ق˘ح ىلإا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا كل˘ت دو˘ع˘ت ثي˘˘ح ،ق˘˘ح ه˘˘جو نود لاو˘˘مأ’ا ىل˘˘ع
بردملل دعاضسم بردمك هلمعب اضضيأاو قيرفلا يف ابع’ ناك امل نيمأاتلا
فقوتلا لئابقلا ةبيبضش ةرادإا يونت ’و ،ينومحر دارم قيرفلل قباضسلا

ىوكضش عفر مزتعت لب ،ينوضسوم عم يئاضضقلا اهعارضص يف دحلا اذه دنع
ناكو ،لÓم فيرضش سسيئرلا اهيف دده يتلا تاحيرضصتلا دعب هدضض اضضيأا

،ناكم يأا يف لÓم ةلباقمل دعتضسم هنأاب تاحيرضصت يف دكأا دق ينوضسوم
يتلا تاحيرضصتلا يهو ،وزو يزيت ةنيدم يف هدرفمب لوجتلاب هادحتو
.يدانلا قاضشع نيب اميضس’ ،اعضساو ’دج تراثأاو ثدحلا تعنضص

 ةفيلخ نب ىلع بلسلاب درت تاعزانملا ةنجل

،لئابقلا ةبيبضش قيرف ةرادإا نم برقم ردضصم بضسحبو ،رخآا قايضس يفو
بلاط دق ناك يذلا ةفيلخ نب بعÓلا فلم تاعزانملا ةنجل تضضفر دقف
ارظن نكلو ،نيدي يتلا ةعبرأ’ا ةيرهضشلا تاعفدلاب لئابقلا ةبيبضش ةرادإا

مت دقف ،تاعزانملا ةنجل ىلإا بضسانملا تقولا يف هبلط هجوي مل هنأ’
لبق ةمضصاعلا داحت’ يلاحلا بعÓلا لاقو ،ةدكؤوم رداضصمل اقفو هضضفر
لئابقلا ةبيب˘ضش ةرادإا نأا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘ضش ىل˘ع ما˘يأا ة˘ع˘ضضب
كلذو تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىلإا بهذ˘ي ن˘ل ه˘ن˘ك˘ل ،بتاور ة˘ع˘برأا˘ب ه˘ل ة˘ن˘يد˘م
ىلإا أاجل راظتن’ا لوط دع˘ب ن˘ك˘لو ،ا˘هرا˘ضصنأاو ل˘يا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضشل ا˘مار˘ت˘حا
.ةقفاوملا هحنمت مل يتلا تاعزانملا ةنجل
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبضش

 ةلادعلا ىلإا ينوشسوم ةيشضقب باهذلا ررقت ةرادإلا

31-21

31-21

¯ê.fé«Ö
ي˘ف ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن بع’ ،م’و˘˘غ يزو˘˘ف ،ف˘˘ضشك

هنأا ،سسمأا لوأا ،ةيلاطيإ’ا «تروبضس ياكضس» ةانقل هثيدح
’ هنأاو ،نيمضسوم ةدمل يلاحلا هقيرف عم اطبترم لازي ’
تقولا يف يل ةبضسنلاب مهملا» :Óئاق ،هترداغم يف ركفي
،»ة˘ي˘ند˘ب˘لا ي˘ت˘يز˘˘ها˘˘جو ي˘˘ترد˘˘ق ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا و˘˘ه ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

نيماع هتدم دقعب يلوبان عم اطبترم تلز’» :فاضضأاو
برد˘م˘لا ة˘ق˘ث˘ب ىظ˘حأا ا˘نأا ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو ،ن˘˘ير˘˘خآا

ىل˘ع ا˘ن˘ع˘ج˘ضشيو ،ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘˘لإا بر˘˘قأا و˘˘ه يذ˘˘لا وزو˘˘تا˘˘غ
ةياهن ىلإا لجؤوم ثيدحلا لك» :لضصاوو ،»لضضفأ’ا ميدقت
يبايغ دعب ،يتقايل ىلع ظافحلا وه نآ’ا يفده ،مضسوملا
يرئازجلا ر˘ضسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،»ل˘يو˘ط˘لا

،يلاحلا مضسوملا لÓخ تايرابم7 يف ةكراضشملاب ىفتكا

اهلÓخ حجني مل ،ةقيقد033 دودح يف بعل تقو عقاوب
تناضس بع’ لمحي ملو ،فده يأا ةعانضص وأا ليجضست يف
نم رثكأا ذنم «رضضخلا» سصيمق قبضسأ’ا يضسنرفلا نايتيإا
تايفضصت يف اي˘ب˘ماز ة˘ه˘جاو˘م ذ˘ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ،ن˘ي˘ت˘ن˘ضس

.8102 ايضسور ملاعلا سسأاك

ةيلباق هل ينيعبشس نبو ينرهبا رشصان نب» :يششومل
«روطتلل ةدودحم ريغ

ىطعأا راوح ربع يلاطيإ’ا يرودلا يف هبعل تايركذ يضشوم’ يربضص ،ةيضسنوتلا لوضصأ’ا بحاضص ،قباضسلا يضسنرفلا مجنلا داعتضسا
،يضشوم’ قلعو ،زيمم لوأا مضسوم دعب ةريبك ةداضشإاب رضصان نب ليعامضسإا يرئازجلا مجنلا سصخو ،نيبعÓلا سضعب يف هيأار هلÓخ نم
«تروبضس وليد اتيزاغ’» ةفيحضص عم راوح يف ،نÓيم يضس يإا قيرف عم رضصان نب ءادأا ىلع ،امرابو نÓيم رتنإا عم بعل نأاو قبضس يذلا
لضضفب هاوتضسم زواجت رضصان نب نكل ،لبق نم هحاجن ىدم كردأا تنكو ،ييضسيك كنارف ىوتضسمب اريثك تأاجافت» :لاق ذإا ،ةيلاطيإ’ا
عفادملا وهو ،رخآا يرئازج بع’ ىوتضسم نع يزيلجنإ’ا تضسيروف ماهغنتنون يدانل ينفلا ريدملا ثدحتو ،«ةلئاهلا هتايناكمإا

مدق Óثم راضسف ،ينيعبضس نب عم دروفتاو دقاعتي نأا ديجلا نم» :افيضضم ،راضس ليعامضسإا دروفتاو بع’ عم هنراقو ،ينيعبضس نب يمار
،«فارطأ’ا ىلعو عافدلا روحم يف بعللا ىلع هتردقل ارظن ،فلتخي يمار نكل ،ةريبك ةيلام ةميقب هبلج ريظن ابيط ادودرم
ايضسوروب عم قلأاتي هلعج ايفيدهت اضسح كلتمي امك ،عيرضس لكضشب روطتلل هتيلباق وه ،اعئار هلعجيو ينيعبضس نب زيمي ام» :عباتو
نب مهنم ناكو ،مهنم ريثكلا بردو مهرواج نأا دع˘ب ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ي˘ق ي˘ضشو˘م’ فر˘ع˘يو ،«ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ضشنو˘م
هيف كلتم˘ي يذ˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘ضسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا فو˘ف˘ضص ي˘ف ه˘ب˘ع˘ل ن˘ع Ó˘ضضف،7102/ 8102 يف ازي˘م˘م ا˘م˘ضسو˘م ه˘ع˘م سشا˘ع يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضس
.ينايز ميرك ىتحو يضضاملب لامجو ةيبرع نب يلع رارغ ىلع ،تاحاجنلاب ائيلم اخيرات نويرئازجلا

±.hd«ó

يلوبان ةرداغم يف ركفي ل مÓغ

 ةمضصاعلا داحتا

 يدانلا سسيشسأاتل38 ىركذلاب لفتحت «ةراطشسوشس»
38 ىركذلاب ةمضصاعلا داحتإا قيرف سسمأا لفتحا

د˘˘ي˘˘ع فدا˘˘ضصت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘هو ه˘˘ضسي˘˘ضسأا˘˘ت˘˘˘ل
اهيف لفت˘ح˘ي ة˘ن˘ضس ل˘ك ي˘ف˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘ضسا
دا˘˘ح˘˘تا نو˘˘ك˘˘ي ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضس’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هضسيضسأا˘ت ىر˘كذ˘ب نو˘ل˘ف˘ت˘ح˘ي هرا˘ضصنأاو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
،7391 ةنضس نم ةيليوج نم5ـلا مويل ةفداضصملا

لك يناهت قيرفلل يمضسرلا باضسحلا سسمأا رضشنو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا ن˘˘˘م
ام˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج ىلإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ىماد˘ق˘لا

ة˘˘فا˘˘ك˘˘ل ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا ر˘˘حأا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا تمد˘˘ق˘˘˘ت
دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع تن˘م˘تو «ة˘ج˘ه˘ب˘˘لا د’وأا» ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج

ريدملا يداه يناغلا دبع أانهو ،قيرفلل ديعضس
ةب˘ضسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ضسم˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ي˘˘ف يدا˘˘˘ه لا˘˘˘قو ،ه˘˘˘ضسي˘˘˘ضسأا˘˘˘ت˘˘˘ل38 ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا

مويلا اذه لثم يف» :قيرفلا عقومل تاحيرضصت
لفتح˘ي ق˘ير˘ف˘لا˘ف ،ة˘ف˘قو كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت نأا بج˘ي
رم قيرفلا» :فا˘ضضأاو ،«ه˘ضسي˘ضسأا˘ت˘ل38 ىركذلا˘ب
˘ما˘يأاو تا˘ج˘يو˘˘ت˘˘ت ما˘˘يأا ،ةر˘˘م ما˘˘يأاو ةو˘˘ل˘˘ح ما˘˘يأا˘˘ب

ق˘ير˘ف˘لا خ˘يرا˘ت ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ’ مو˘ي˘لاو ،ةرا˘ضسخ
تدرأا» :عباتو ،«هتا˘ج˘يو˘ت˘ت˘بو ،ه˘لا˘جر˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لا
ا˘ن˘يد˘ل ،اد˘غ دا˘ح˘تإاو مو˘ي˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

د˘ي نو˘ك˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ا˘هد˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت دو˘˘ن ع˘˘يرا˘˘ضشم
،«ةيملاعلا ىلإا قيرفلا لضصون نأا لجأا نم ةدحاو
نأا انيلعو تا˘نا˘هر كا˘ن˘ه مو˘ي˘لا» :ه˘مÓ˘ك م˘ت˘خو
مايأ’ا دوعت نأا ىنمت˘نو ،ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘ضص ح˘ت˘ف˘ن
ي˘ت˘لا سسا˘ن˘لا فد˘ه و˘ه اذ˘هو ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘هاز˘˘لا

هذه ديضسجت لواحنضس و قيرفلا يف نآ’ا لمعت
رضضخلا دئاق لاقو ،هضسيضسأاتل38 ىركذلا ةبضسانمب قيرفلا ريهامج ىيحي رتنع ةمضصاعلا داحت’ ديدجلا يضضايرلا ريدملا أانه ،هتاذ قايضسلا يفو ،«عيراضشملا
اهتباتك ديرن يتلا ،ةديدجلا ةحفضصلا هذه يف انقفوي يبر» :فاضضأاو ،«حاجنلا ريهامجللو انل ىنمتن ،ةمضصاعلا داحتا دÓيم ديع ةبضسانمب» :قيرفلا عقومل قباضسلا

.«ةمضصاعلا داحتا خيرات تبتك يتلا سسانلا ىضسنن نأا نود ،سضعب عم

±.hd«ó

رهششأا7 بابغ دعب رشضخألا ليطتشسملل دوعي لاطع
هقيرف عم ةضسفانملا ءاوجأا ىلإا ،تبضسلا سسمأا لوأا ءاضسم لاطع فضسوي يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع
نويل كيبملوأا سسفانُملا مامأا (0-1) ةجيتنِب سسين قيرف رضسخو .رهضشأا7 ماد بايغ دعب يضسنرفلا سسين
يف ةباضصإا نم مضسوملا اذه «رضضخلا» عفادم ىناعو .ديدجلا مضسوملل ادادعتضسا ةيّدو ةارابم يف ،يضسنرفلا
نم7 ـلا ذنم ءاقل ّيأا يرئازجلا يلودلا بعلي ملو ،ةطرافلا ةنضسلا ةياهن يف اهل سضرعت ناك ةبكرلا

ةضسفانم باضسحِل ،زتام يدان فيضضلا ةهجاوم يف سسين هقيرف عم ايضساضسأا كراضش اّمل ،يضضاملا ربمضسيد
مدقلا ةر˘ك ءا˘م˘ضس ي˘ف ةد˘عا˘ضصلا مو˘ج˘ن˘لا ل˘ضضفأا ن˘م اد˘حاو ه˘ضسف˘ن لا˘ط˘ع سضر˘فو .ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،يضضاملب لامج ىدل Óلدم ابع’ تاب ثيح ،نيظحÓم ةدع لبق نم ةداضشإا لحم هلعج ام ،ةيملاعلا

لاو˘ط ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘ضصب ه˘ي˘ل˘ع ’و˘ع ن˘يذ˘لا ،ي˘ضسنر˘ف˘لا سسي˘ن برد˘م ،ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘بو «ر˘ضضخ˘لا» برد˘˘م
هيتلاح تناك امهم هتايوتضسم لضضفأاب روهظلل امئاد هيعضس اهنيب نم بابضسأا ةدعل اذهو ،ةريخأ’ا تاونضسلا
Óضضف ،ةريطخ تاباضصإ’ امئاد اضضرعم هلعجت يتلاو اهب بعلي يتلا ةيلاتقلا حورلاو ،ةيندبلاو ةيضسفنلا

ةيكيتكت ةقرو هنم لعجي ام ،ةيموجه˘لاو ة˘ي˘عا˘فد˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘نو˘م˘ضضم˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘ت˘فا˘ضضإا ن˘ع
فوفضص يف عيرضسلا هجامدنا ناي˘ضسن نود ،ه˘ي˘برد˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ل˘ما˘ك˘لا ه˘ماز˘ت˘لا اذ˘كو ،ة˘ن˘ي˘م˘ث
نأا لبق ،اكيجلب يف يرتروكو وداراب ةيدنأ’ بعللا لاطعل قبضسو .لكاضشملل هلاعتفا مدعو ةعومجملا

بختنملا عم ةارابم81 يلودلا هلجضس يف لاطع كلميو ،ايلاح يضسنرفلا سسين يدان يف هتريضسم رقتضست
ينطولا بختنملا جيوتت يف كراضشو ،اديحو افده اهلÓخ لجضس،7102 ماع نم ناوج يف تأادب ،ينطولا

ê.fé«Ö.رضصم يف9102 يف ايقيرفإا سسأاكب

دادزولب بابضش

تاباشسح لخدي ينيشسوحلب
 ةوقب ةبيقعل قيرف

بيترت ردضصتمو سسابعلب داحتا قيرف مجن ،ينيضسوحلب رونلا دبع لخد
هفوفضص ةيوقتل يعاضسلا دادزولب بابضش قيرف تاباضسح ،ةلوطبلا فاده
32ـلا بحاضص ،ينيضسوحلب حبضصأاو ،موجهلا بلق زكرم يف ددج نيبعÓب

هطبري ناك يذلا دقعلا ءاهتنا دعب كاذو ،رح بع’ ةيعضضو يف ،اماع
لكضشب ةيرئازجلا ةيدنأÓل انيمث اديضص هنم لعجي ام وهو ،ةركملا ءانبأاب

با˘ب˘ضش ىع˘ضسيو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ما˘˘ع ل˘˘ك˘˘ضشب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو سصا˘˘خ
مضسوملا يفاده بيترت ردضصتم تامدخب زوفلل ةلوطبلا ردضصتم ،دادزولب
ةبيقعل قيرف نأاو ةضصاخ ،انوروك ببضسب يضضاملا سسرام ذنم فقوتملا

،ايقيرفأا لاطبأا يرود نم ةلبقملا ةخضسنلا يف ةكراضشملا نم ادج بيرق
ةضصاخ ،ينيضسوحلب مضضل يمضصاعلا يدانلا مامأا احوتفم قيرطلا ودبيو
،هعم دقاعتلا قابضس نم يضسنوتلا يجرتلاو يرضصملا كلامزلا باحضسنا دعب
م˘ضضب ه˘ما˘م˘ت˘ها تار˘ت˘ف˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف ي˘ف ىد˘بأا د˘ق ير˘ضصم˘لا يدا˘ن˘˘لا نا˘˘كو
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا را˘ت˘خ˘يو ه˘ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘ضصي نأا ل˘ب˘ق ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا

بابضسأ’ هتاباضسح نم ينيضسوحلب جرخأاف هتهج نم ةيضسنوتلا ةمضصاعلا يدان امأا ،يلاغتربلا ةنوبضشل غنتروبضس قيرفل قبضسأ’ا بعÓلا ،لباب يرأا يلوغنأ’ا
رونلا دبع لجضسو ،اهتايرابم يف لقأ’ا ىلع نييلحم نيبع’5 كارضشإاب ةيلحملا ةيدنأ’ا مزلأا يذلا مدقلا ةركل يضسنوتلا داحت’ا رارقب ةطبترم ،ةينوناق
بعللا ىلع هتردقب زاتمي وهو ،لوأ’ا ةفرتحملا ةلوطب نم ةيلاحلا ةخضسنلا لÓخ اهيف كراضش ةارابم71 لÓخ اديحو افده عنضص امك فادهأا01 ينيضسوحلب

hd«ó.±.موجهلا بلق نع Óضضف ،رضسيأ’او نميأ’ا نيحانجلا زكارم يف

رئازجلا يف ةيميداكأا31 دمتعت «افيفلا»
 ةدعاشصلا بهاوملا نيوكتل

ةيميداكأا31 دا˘˘م˘˘ت˘˘عا م˘˘ت
ل˘ب˘ق ن˘م مد˘ق ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج

يف «افيف» ةبعلل يلودلا داحت’ا
ىلإا ي˘˘مار˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب را˘˘˘طإا

ليلحتو ةباضشلا بهاوملا نيوكت
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ة˘يدا˘ح˘ت’ا ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بضسح
ءا˘ضسم مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘˘˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘يو ،سسمأا لوأا

نم لك يف «فافلا» تايميداكأاب
،سسابعلب يديضسو ةنايلم سسيمخ

سسراد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ىلإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ضضإا
بابضش ةيدنأ’ نيو˘ك˘ت˘لا ز˘كار˘مو
،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تاو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘ب˘ي˘ب˘ضشو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضشو ،ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضس قا˘˘˘˘فوو
،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘مو ،نار˘˘˘˘هو
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ،ةروا˘˘ضسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضشو
تب˘لا˘طو ،ودارا˘ب يدا˘نو ف˘ل˘ضشلا
تا˘ف˘˘ل˘˘م «فا˘˘ف˘˘لا» ن˘˘م «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا»
ا˘ه˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا
،عور˘˘ضشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا

ةينفلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘خد ثي˘ح
ةيدنأا عم ت’اضصتا يف ةينطولا

تافلملا ةينفلا ةيريدملا تلضسرأا ،كلذ دعب» :Óئاق ردضصملا دافأاو ،بلطلا اذهل اهتيبلغأا تباجتضسا يتلاو ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتطبارلا
(ةضسضسؤوم) فرط نم قيقحت ىلإا عضضخت نأا بجي اهنأا ’إا ،ةروكذملا تايميداكأ’ا رايتخا متيل تارابتخا ىلإا اهتعضضخأا ثيح ،افيفلا ىلإا

نم اضضرلاو ةيعونلا مييقتو ،تايميداكأ’ا هذهل ةيمك ةضسارد نمضضتي تنرتن’ا ىلع ليلحتلا نإاف ،هضسفن ردضصملا بضسحو ،«سساب لبود
افضشك رثكأا ربتعت يتلا تايميداكأا ثÓثل قمعم ليلحتب ةعوبتم ةضساردلا نوكتضس» :ردضصملا فاضضأاو ،نيبردملاو نيريضسملا لبق
لبود» ةيكيجلبلا ةضسضسؤوملا ترجأا ،تايميداكأ’ا نيضسحت يف ةنضس02 تماد ةبرجت لÓخو ،«ةينطولا تابختنملل ةباضشلا بهاوملل
ةينعملا تايميداكأ’ا عم لاضصتا يف ةضسضسؤوملا هذه لخدتضسو ،ملاعلا عاقب فلتخم يف ادلب81 ىوتضسم ىلع ليلحت يفلأا نم رثكأا «سساب

hd«ó.±.عورضشملا مدقت ةلاحب بضسانملا تقولا يف ةينفلا ةيريدملاو «فافلا» ملعتضس امك

دعب بعÓملل دوعي زوبدوب
رهششأا4 بايغ

،تبضسلا سسمأا لوأا ،زوبدوب سضاير قباضسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا سضاخ
وحن ماد بايغ دعب ،يضسنرفلا نايتيإا تناضس هقيرف فوفضص يف هل ةارابم لّوأا
باعلأ’ا عناضصِل دعوم رخآا ،يضضاملا سسرام نم8 ـلا خيرات ناكو .رهضشأا ةعبرأا

يدان فيضضلا اهجاو اّمل ،ةضسفانملا عم نايتيإا تناضس هقيرفو زوبدوب سضاير
يرئازجلا يلودلا ليحر تابو .ةيضسنرفلا ةلوطبلا ةضسفانم مضسرِب ودروب

،هتمضصب عضضو نع زجع نأا دعب ،تقو ةلأاضسم يضسنرفلا نايتيإا تناضس نع
دودحم ءادأا لباقم ،قيرفلا ةنيزخ فّلكي يذلا يلاملا ءبعلا نع Óًضضف
يف ةاراب˘م92 يف كرا˘ضش زو˘بدو˘ب نأا ر˘كذ˘ي .م˘ضسو˘م˘لا راو˘طأا ة˘ل˘ي˘ط هر˘ه˘ظأا

نيب ام فادهأا6 يف اهيف مهضسأا يلاحلا مضسوملا لÓخ تاقباضسملا فلتخم
ةنضس ىتح دتمي نايتيإا تناضس عم دقعب ريخأ’ا طبتريو .ليجضستو ةعانضص
سسيراب يدان ةهجاوِمل نايتيإا تناضس هقيرفو زوبدوب سضاير دعتضسيو،2202

.يلاحلا ةيليوج نم42 ـلا ءاضسم ،اضسنرف سسأاك يئاهن مضسرِب ،نامريج ناضس

ê.fé«Ö

رئازجلا ةيدولوم

دادح ـل اهبادتنا ةعئاشش يفنت ةرادإلا
«سسامشسايجلا» عفادم

،ارخؤوم تجار يتلا تاعئاضشلا ةقيقح ،رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم حضضوأا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘باد˘ت˘ن’ ،داد˘ح ذا˘ع˘م ،ةد˘ك˘ي˘ك˘ضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ع˘فاد˘م ع˘˘م ه˘˘قا˘˘ف˘˘تا لو˘˘ح

طئاضسو نم ديدعلا تلوادت» :نايب يف يمضصاعلا يدانلا لاقو ،ةيفيضصلا ت’اقتن’ا
عم قيرفلا قافتا هدافم اربخ ،ةيضضايرلا فحضصلا سضعبو ،يعامتج’ا لضصاوتلا

ام لك ،ةيدولوملا ةرادإا بذكت كلذ ىلع ءانبو ،ةدكيكضس ةبيبضش عفادم ،دادح ذاعم
يف لمعت تامادقتضس’ا ةنجل نأا دكؤون» :فاضضأاو ،«عوضضوملا اذه لوح هلوادت متي
مضسوملا قÓطنا وأا ،يلاحلا مضسوملا فانئتضسا سصخي رارق يأ’ اريضضحت ،ةمات ةيرضس
يف اهل ناكم ’ ،ءامضسأ’ جيورتلا مدعل مÓعإ’ا لئاضسو وعدن» :متخو ،«لبقملا
قوثوملا ربخلا يف اهقح ةيمÓعإ’ا ةرضسأÓل نمضضنضس لباقملاب ،قيرفلا ةدنجأا

hd«ó.±.«بضسانملا تقولا يف ،دكؤوملاو
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةرأدإلأ داصسف ىواكصش دعب

اسصرابلا بتاكم محتقت اينولاتك ةطرسش
داسسف ىواكسش يف قيقحتلا دجأا نم دحأ’ا مويلا ،ةنولسشرب يدان بتاكم اينولاتك ةطرسش تمحتقا
دعب يدانلا بتاكم يف تدجاوت ةطرسشلا نإاف ،ةيلحملا «ايدراغنف’» ةفيحسصل اقفوو .يدانلا ةرادإا

،«serutneV 3I » ةكرسش عم ويموتراب ةسسائرب ةنولسشرب يدان ةرادإا ضسلجم دقاعتب طبترت ىواكسش
ةمزأا تزربو.ةرادإ’ا ةروسص نيسسحت لجأا نم يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع تاباسسح ريدت يتلا

عم تافÓخ مهيدل نيذلا ،نيبعÓل ةءاسسإÓل اهلمع دتما امدعبserutneV 3I عم ةنولسشرب دقاعت
ون بماك بتاكم يف تدجاوت ةطرسشلا نإاف ةفيحسصلا بسسحبو .هيكيبو يسسيم ماهسسأار ىلع ةرادإ’ا

ريسشت ةلدأا لوح ةطرسشلا ثحبتو .ةيسضقلا كلت يف ىواكسش8 هيقلت دعب تاقيقحتلا يسضاق نم رمأاب
ريراقت ،كلذ نوسضغ يف.يدانلا ةروسص نيسسحت تلوت يتلا ،ةكرسشلل اهيف غلابم روجأا ةرادإ’ا عفدل

،1202 يف يهتني يذلا ،هدقع ديدجت تاسضوافم فقوأا ةنولسشرب مجن يسسيم لينويل نأا ةينابسسإا
ضضفريسس يسسيم نأا ىلإا ىرخأا ريراقت تبهذ اميف ،ويموتراب ةسسائرب يلاحلا ضسلجملا ءادأا ببسسب
.يدانلل اسسيئر ويموتراب ءاقب لاح هدقع ديدجت

جيريرعوب جربب بابصشلأو لÓقتصسلأ يديعل ةجودزملأ85 ىركذلاب تلافتحإلأو انمأزت

ناوعأل بترلا ديلقتو قفارم نيسشدت
غيسصلا فلتخم نم نكسسلا عيزوتو ةيامحلا
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تيحأا نطولا تاي’و رارغ ىلع
ىركذلا جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘ي’و

يد˘ي˘˘ع˘˘ل ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا85
دعب ثيح بابسشلاو لÓقتسس’ا
ءاد˘ه˘سشلا حاورا ى˘ل˘ع م˘˘حر˘˘ت˘˘لا
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ءاد˘˘ه˘˘سشلا ةر˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
يئام نازخ˘ل اذ˘كو ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
يقرسشلا جرخملاب  دقرموب ةباغب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘يو˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
بونج ةمطاف ةتسشمب ةيعانسصلا
ةي’ولا ةمسصاع ميعدتو  ةي’ولا

د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘˘سضو
يبطلا هبسشلا نيوكت˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا

رايلم03 غلبم هل دسصر يذلا
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘بو م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
م˘ت ا˘م˘ك ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ديلقت ىلع فارسش’ا ةبسسانملاب
ةيامحلا ناوعأاو تاراطإ’ بترلا

ةيامحلل انوع68 تسسم ةيندملا
فقو ثيح ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ت ا˘م˘ك
تم˘سص ة˘ق˘ي˘قد كا˘ن˘ه رو˘سضح˘لا
امك ءادهسشلا حاورا ىلع محرتلل
ر˘ج˘ح ع˘سضو ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘ت

008 ة˘يو˘نا˘ث  زا˘ج˘ن’ ضسا˘سس’ا

يسسردم عمجم نيسشدتو دعقم

ماما يحلا ضسفنب1 د عون نم
ن˘ي˘ع ق˘ير˘˘ط˘˘ب لد˘˘ع تا˘˘ن˘˘كسس
ة˘˘ي’و˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘سش نا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا

مت ةي’ولل يلامسشلا جرخملابو
عور˘سشم˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو
ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا
ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب˘ل
زيح عسضو اذكو  ةقيرزلا نيعب
دعب اهب  يدلبلا عرفلل ةمدخلا
ةيدلبلا ةينازيم نم هتئيهت ةداعا

نيسشدت م˘ت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘بو
ىوتسسم ىلع ةيخيرات ةيرادج

رقمل يذاحملا يرفيف81 يح

قÓطنا ةراسشا ءاطعإاو ةي’ولا
تا˘ما˘م˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
تا˘سشرو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةعباتلا ةينيوكت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
يف د˘فو˘لا فر˘سشي˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةي’ولاب ةيرئادلا ةعاقلاب ريخ’ا

ح˘ي˘تا˘ف˘م ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘˘ع
تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
حيتافم اهنم   غيسصلا فلتخمب

اهنم  معدم يوقرت نكسس431

05 و  ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب58

ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘خا ا˘˘ن˘˘كسس

نكسس011 ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضا
ةر˘سست ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جا

ةدافتسسا002 و ةي’ولا قرسش
لكل  يفيرلا ءانبلا ضصسصح نم
ريهملاو رو˘سصق˘لا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘با يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس د’وأاو
.ةوانسسحو

  رومخلاب ةأابعم ةنحاصش بÓقنإأ يف صصخصش بيصصأأ اميف

 لجيجب لوجع داو يريخ ئطاوسشب باسش نادقف

وغاكيسش يف ران قÓطإاب سصاخسشأا4 لتقم
ةليل نيلوهجم نيحلسسم يديأا ىلع ران قÓطإا ءارج ضصاخسشأا4 لتقم نع ةيكيرمأ’ا ةطرسشلا تنلعأا

4 تمسض نيحلسسم ةعومجم نإا ةيلحملا ةطرسشلا تلاقو .يونيليإا ةي’وب وغاكيسش ةنيدم طسسو تبسسلا

دحأا يف تبسسلا ةليل نم53:11 ةعاسسلا يف اودسشتحا نيقهارمل ريبك عمجت ىلع رانلا اوقلطأا ضصاخسشأا

نم41 يف ىتف مهنيب ،ىلتق4 طوقسس ىلإا ىدأا ام ،ةنيدملا طسسو دوولغنيإا ةقطنمب عراوسشلا

ضصاخسشأا4 ةباسصإا نع كلذك رفسسأا ،هعفاود ديدحت دعب متي مل يذلا ،موجهلا نأا ةطرسشلا تفاسضأاو.هرمع

ذيفنت نآ’ا ىتح متي ملو عقوملا نم رارفلا نم نومجاهملا نكمتو ،اماع51و11 يف نانتثا مهنيب نيرخآا
ةبسسانمب ةعسساو ت’افتحا ،تبسسلا ضسمأا ةدحتملا تاي’ولا تدهسشو.ثداحلا ةيفلخ ىلع ت’اقتعا يأا

.لÓقتسس’ا ديع
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ىلع ضسمأا  هرمع نم يناثلا دقعلا يف باسش دقُف
قرسش لوجع داو يريخ ةيدلب ئطاوسش ىوتسسم
ه˘ي˘ف نا˘ك يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف كلذو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
ريخأ’ا اذه ىوتسسم ىلع ةحابسس ةلحر يف ينعملا

داجنتسسإ’ا مت دقو . هئاقدسصأا نم ةعومجم ةقفر
ةيرقب ةطبارملا ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولاب
باسشلا نع ثحبلا لجأا نم رسصنعلا ةيدلب زوميغلب
نم ةلفغ يف قرغلل ضضرعت هنأا حجري يذلا دوقفملا
هريسصم نع تامولعم برسستت مل ثيح هئاقدسصأا
لمأ’ا لؤواسضت لظ يف دحأ’ا ضسمأا لاوز ةياغ ىلا

ىرخأا قرغ ةلاح نأاو املع ايح هيلع روثعلا يف

نم ةيبرغلا ةهجلاب ضسمأا ةحيبسص تلجسس دق تناك

هسسافنأا ضسماخلا دقعلا يف لهك ظفل ثيح ةي’ولا

ىرخأا ةهج نم . ةناوعلا ةيدلبب ت’اسشلا ئطاسشب

رثكأاـب ةلمحم ةنحاسش بÓقنا يف ضصخسش بيسصأا

قيرطلا ىوتسسم ىلع رومخلا نم ةدحو فلأا نم

لج˘ي˘ج ة˘ي’و ة˘م˘سصا˘ع بر˘غ34 مقر ين˘طو˘لا

دجو دقو ، ر˘ي˘غ˘سصلا ج˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب اد˘يد˘ح˘تو

جارخا يف ةريبك تابوعسص ةيندملا ةيامحلا رسصانع

دع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ما˘كر ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘حا˘سشلا ق˘ئا˘سس

. قيرطلل ةيداحملا تاردحنملا دحأا يف اهطوقسس
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قيرح ضسمأا راهن فسصتنم علدنإا
ناوهز ضسافر يح راوجب ةباغب

4 م˘ه˘ت˘لإا ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

امم ، ةيباغلا ةورثلا نم تاراتكه
لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتسسا
اولمع نيذ˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

هدامخإاو نارينلا ةر˘سصا˘ح˘م ى˘ل˘ع
ةيامحلا حلاسصم تفسشك .ايئاهن
نأا »ةعاسس رخآا»ـل  ةبانعب  ةيندملا
ءادن ضسمأا  لوأا اوقلت  اهناوعأا

يف ة˘با˘غ˘ب ق˘ير˘ح ع’د˘نا  هدا˘ف˘م
مت روفلا ىلع ناوهز ضسافر يح

دعبو ناكم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ن˘يا˘ع˘م˘لاو  لو˘˘سصو˘˘لا

4 يلاوح ىلع تتأا بهللا ةنسسلأا

ضشارحأ’او لاغدأ’ا نم تاراتكه
ةرسصاحم ةرسشابم م˘ت˘ي˘ل،ا˘هر˘ي˘غو
را˘سشت˘ن’ا ن˘م هدا˘م˘خإاو ق˘ير˘ح˘لا
يف كراسش  ثيح،ةباغلا يقاب ىلإا

ناوعأ’ا نم  ددع  دامخإ’ا  ةيلمع
ردجتو، مزÓلا داتعلاب  نيزهجم
عا˘ف˘تر’ا ءد˘˘ب ع˘˘م ه˘˘نا ةرا˘˘سشإ’ا
قئارح دادزت ةرار˘ح˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘ق˘لا
ةيريدم ترذح دقو اذه ،تاباغلا
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
نيرواجملاو  ةيلبجلا قطانملاب

ق˘ئار˘ح˘لا ع’د˘نا ن˘م تا˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل

ةرور˘سض ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عاد م˘˘ه˘˘بر˘˘ق˘˘ب

كلذو اهتيؤور روف اهب راطخإ’ا

ةمÓسسو مهتمÓسس ىلع ظافحلل

تÓئاعلا تعد امك ،مهتاكلتمم

موق˘تو تا˘با˘غ˘لا˘ب لو˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو يوا˘سشم˘لا ي˘ه˘ط˘˘ب

داعتب’ا  ةرورسض  ىلإا ةمعطأ’ا

ناك ببسس يأ’ رانلا لاعسشإا نع

مهرئاجسس ءافطإا نم دكأاتلا  عم

ثي˘ح،تا˘با˘غ˘لا˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘مر مد˘˘عو

قئارح يف ببسس نوكت  نأا نكمي

.تاباغلا

ةبانعب ةيندملأ  ةيامحلأ  نأوعأأ فرط  نم  دمخأأ

ناوهز سسافر يحب ةيباغلا ةورثلا نم تاراتكه4  مهتلي قيرح

ت
يوصص
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مود

 ةدكيكسسب ةعاسس21 نم لقأا يف ناقيرغ
باسشلا ناف تامولعم بسسح و ،يبيب داو ئطاسشب اقرغ هفتح ةنيطنسسق نم باسش لو’ا ضسمأا ءاسسم يقل

و هتثج تلسشتنا يتلاةيندملا ةيامحلاب لاسصت’ا مت دقو قرغي نأا لبق لوزعم ناكمب هدرفمب حبسسي ناك
ةثج ةيندملا ةيامحلا ناوعا لسشتنا ضسمأا ةحيبسص و ةنيطنسسقب نطاقلا ندووب حلاسص باسشلاب رم’ا قلعتي

داوب قرغ يذلا ةدكيكسس ةي’و  ةطاطسشوب ةيدلبب نطاقلا ةسسيطف مركا باسشلا وهو يناث قيرغ
راطا يف ةيندملا ةيامحلا دارفا دجاوت مدع و ةحابسسلا عنم مغر قرغلا ثداوح ةلسسلسس رمتسستل،يجنط
 M«ÉI HƒOjæÉQ.انوروك ةحئاج نم ةياقولا ريبادت

رئازجلاب ىوقلا باعلأل ةيقيرفإلا ةلوطبلا دعوم ديدحت
باعلأ’ ةيقيرفأ’ا ةلوطبلا نم22ـلا ةخسسنلا دعوم ،ىوقلا باعلأ’ يقيرفإ’او ،يرئازجلا داحت’ا ددح

،0202 ةيليوج82و42 نيب ةلوطبلا ماُقت نأا ضضرتفملا نم ناك.رئازجلا يف ةررقملا رابكلل ىوقلا
ىوقلا باعلأ’ يقيرفإ’ا داحت’ا عم رواسشتلا دعب ةمظنملا ةنجللا ربجأا انوروك ضسوريف يسشفت نكل

ةلوطبلا نإا ،ىوقلا باعلأ’ يرئازجلا داحت’ا ضسيئر ،بيد ميكح لاقو.لبقملا ماعلا ىلإا اهليجأات ىلع

نارهو ةنيدم بعلم ىلع ةلوطبلا ةماقإا ،بيد حجرو1202. يام92 ىلإا52 نم ةرتفلا يف ماقتسس
رحبلا باعلأا ميظنت ةنجلل ةفورب نوكت ىتح ،ةيرئازجلا ةمسصاعلا نم اهلقنو ،رئازجلا يبرغ ديدجلا

2202. فيسص ةنيدملا تاذب ةررقملا طسسوتملا


