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دعب امهفتح نايقلي نأدايصص
ةيوق ةيئابرهك ةقعصصل امهصضرعت
ةبانعب يرحبلأ ديصصلأ ءانيمب

يراجلإ ةيليوج8 ةياغ ىلإإ2 موي نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ

مـــهتلت قـــئأرحلأ
 أراــــتكه8881
تاــــباغلأ نـــم

فافلل يلإرديفلإ بتكملل عامتجإ يف

انوروك ءابو نم ةياقولإ تإءإرجإل نيفلاخملإ عم ةمإرشصب لماعتلإ ىلإإ اعد

ةيروهمجلأ ضسيئر
رورملأ ةكرح عنمب رمأاي

تايلولأ ىلإأ و نم
اهنيبو ةررصضتملأ92 ـلأ
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ءافصشلل لثامت اصضيرم784 و تايفو8 ،انوروك ضسوريفب ةديدج ةباصصإأ434 ^

مÓتشسإإ رخأاتو ةبذاكلإ دوعولإ ىلع مهنم إدر
ةيعامتجإلإ مهتانكشس

قيرطلأ نوعطقي ناكصسلأ
 نومحتقيو44 مقر ينطولأ

ةريحبب تانكصسلأ ضضعب
 فراطلاب رويطلأ

 ةيلولاب ةرهاظلل بيهر يمانت يف

لبتقم يف باصش
أدح عصضي رمعلأ
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ةمدشص ةلاح يف امهقـفإرم دجو اميف
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.نطولأ ضضرأأ ىلإأ «ءأدهصشلأ» مجامج عوجرو ينطولأ لÓقتصسلأ ىركذ يف ءأدتعإأ يف روبقلأ تحت نم لوألأ ليعرلأ نم دهاجم نم ىرخأأ ةخرصص
ةيروهمجلا سيئر ةماخف

(ز) يفوتملإ ةلئاع فرط نم ةلواحم اهنطابو ةيقوف تاميلعت ذيفنت اهرهاظ ةينإديم ةجرخ يف هحلاشصم ةلوره لوح ةبانع ةيدلبل لوألإ يرشضحلإ عاطقلإ يف ةلثمتملإ ةرإدإلإ دايح مدع لوح ةيروهمجلإ سسيئر ةماخف ىلإإ ءإدنلإ إذهب نومدقتي يلع سسونغم موحرملإ ةثرو قوقح يوذ نم
.نيشسيشسأاتلإ مدعل سضفرلاب ىوعدلإ تللكو ريخألإ اهتزوحب ناكو يلع سسونغم موحرملإ ةثرو اهزوحي يتلإ ةيشضرألإ ةعطقلإ ىلع ءÓيتشسلإ ةيروشص ةيئاشضق ىوعد يف هتايح نابآإ (ع.ز) موحرملإ نإإ .ةبانع ةيلوب ةيراقعلإ ةيقرتلاب ةقÓع مهل نيذلإ مهبراقأإ نم فإرطأإ مهعمو

ةءاشسإلإ سضرغلإو12/60/8102 خيراتب ةيدلبلإ حلاشصم ةجرخ تناكو اهل ينوناق سساشسأإ ل ةيديك ىوكشش يهو دوفنلإ لÓغتشسإ قيرطلإ عطقو ةلودلإ ةيكلم ىلع ءإدتعلإ اهعوشضوم روكذملإ يدلبلإ عاطقلإ حلاشصم ىلإإ (سص.ز) مهنم (ز) ةلئاع نم ىوكشش ميدقت مت يلع سسونغم كلاهلإ سضرم لÓخ
ةيراقعلإ ةظفاحملاب إراطإإ مث ايدلب اجتنم ناك هنوك ةينوناق ريغ ةقيرطب (ز) موحرملإ اهفشصن نم رثكأإ ىلع ىلوتشسإ2م003 ةيلامجإلإ اهتحاشسم نيفرطلل ةرواجم ةيشضرأإ ةعطق وه ةيشضقلإ رهوج نإإ .ةيزإزفتشسلإ ةيمويلإ تاششرحتلإ نع كيهان يرإدإلإ ظفحلاب تللكو سسونغم ةلئاع ةعمشس ىلإإ

امم هبيشصن لثمي يناثلإ ءزجلإو6891 ةنشس ةلودلإ كÓمأإ نع لزانتلإ راطإإ يف يئلو رإرق بجومب2م05 هتحاشسم لوألإ ءزجلإ3/4 ةعطقلإ عابرأإ ةثÓث ىلع هنم زوحي وهف يلع سسونغم موحرملإ لزنمب لباقملإ اهنم يناثلإ فشصنلإ امأإ ةعطقلإ فشصن ىلع ءانب دييششت متو ةيئلولإ مث ةيدلبلاب
نأإ ملعلإ عم .ةيداملإ هتزايح يف وهو ةعئاششلإ ةيكلملإ يف عبإر كلام هزوحي وهف عبإرلإ ءزجلإ امأإ يلع سسونغم ةجوز ةيراششلإ مشساب ةدحإو ةفرغ نم نوكتم نكشس وهو هلحم لولحلإ بيشصن لثميو ةعئاششلإ ةيكلملإ يف يناث كلام نكشسل هئإرشش هنم لشصاح ثلاثلإ ءزجلإو ةعئاششلإ ةيكلملإ هنم ىقبت
.ةبشصنألإ ةيبلغأإ كلميو زوحت هنأإو ةعطقلل نيرششابملإ نيرواجملإو يحلإ ناكشس عيمج ةداهششو ةيتوبث قئاثو بجومب6691 ةنشسل اهيف سسبل لو ةينÓع ةئداه ةزايح هدعب نم ةثرو مت يلع سسونغم موحرملإ اهتزوحب3/4 عابرأإ ةثÓث لثمت يتلإ ةعطقلإ

اهيمحي يتلإ ةينوناقلإ ةزايحلإ ىلع إذكو ةيكلملإ ىلع ءإدتعلإ ةلواحم ىرخأإ ةهج نمو ةلئاعلإ ةعمشسل ةءاشسإلإ سضرغبو حوشضنم يزإزفتشسإإ سضرغبو ةلئاعلإ سسفن نم ىوكشش رثإإ ةينإديم ةجرخب لوألإ عاطقلإ ةبانع ةيدلب حلاشصم تماق80/70/0202 موي ينطولإ لÓقتشسلإ ديع ىركذ يف هنأإو
؟دعب ءانب يأإ اهيلع ديششي ملو ماعلإ عاطقلاب اهل ةقÓع ل ةيشضرأإ ةعطق ةشصاخ ةيكلم لوح ىوكشش يف ققحت نأإ «لوألإ عاطقلإ» ةيدلبلإ حلاشصمل نكمم فيك لءاشستن انهو .ىلوألإ ىوكششلإ نومشضم نع جرخت نأإ نكمي ل يهو اهفإرطأإ إذكو اهإوتحمو ىوكششلإ عوشضوم ىلع رتشستلإ متو نوناقلإ

ةيروهمجلا سيئر ةماخف

.نييمومع نيفظوم لامعتشساب ةيقÓخألإ ريغ اهشضإرغأإو اهفإرطأإو نييوكششلإ لوح قيقحتلاب رمألاب اهفاشصنإإ مكتماخف نم سسمتلن
.رإربألإ انئإدهششل دولخلإو دجملإو نطإوملإ ةمدخ يفو زيزعلإ نطولإ ةمدخ يف متمد
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ةيروهمجلإ سسيئر ةماخف-

ةيلخإدلإ ريزو يلاعم-
ةيلحملإ تاعامجلإو
ماعلإ ريدملإ ديشسلإ-

ينطولإ نمأÓل
 يلإو ديشسلإ-
ةبانع ةيلو

:ىلإإ ةحوتفم ةلاشسر
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 ةمامكلإ ءإدترإإ مدع ببشسب اشصخشش062 فيقوت^
ةينامثو ةلاح151 ددع نم انوروك سسوريفب ةديدج تاباشصإإ ةعبرأإ^
فراطلاب تايفو
 لجيجب انوروك سسوريفب تاباشصإإ سسمخو ةديدج ةافو ليجشست^
ةعاشس42 لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإإ83 لجشست ةلششنخ^
 ةدكؤوم ةلاح782 ىلإإ تاباشصإلإ ددع زفقيل
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Akher Saâ
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يراجلإ ةيليوج8 ةياغ ىلإإ2 موي نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ

تاباغلا نم اراتكه8881 مهتلت قئارحلا
عوبسسألإ لÓخ راتكه8881 نع ديزت ةيلامجإإ ةحاسسم تفلتأإ دق تاباغلإ قئإرح نأإ سسمأإ لوأإ اهل نايب يف تاباغلل ةماعلإ ةيريدملإ تفسشك

.يراجلإ ةيليوج8 ىلإإ2 موي نم دتمملإ

¯ S°∏«º.±

ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘˘سضوأاو

ةيلامجإا ةحاسسم لمسش اقيرح381

ةعزوم راتكه14.888.1 اهردق

تاباغلا نم راتكه48.677 نيب

و سشارحأ’ا نم راتكه62.574 و

يأا ،لاغدأ’ا نم راتكه13.636

˘مو˘ي˘لا ي˘˘ف ق˘˘ئار˘˘ح7 لدعمب

ل˘كل را˘ت˘كه13.01 ة˘حا˘˘سسمو
ة˘ير˘يد˘م˘لا ترا˘سشأا ا˘م˘˘ك .ق˘˘ير˘˘ح
ر˘ث˘كأا نأا ى˘لإا تا˘با˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
تاباغ˘لا ق˘ئار˘ح˘ب ار˘ثأا˘ت تا˘ي’و˘لا

05.706 ة˘حا˘سسم˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ي˘˘ه

اهيلت ،اقيرح32 عومجمو راتكه

14 ،را˘ت˘كه165 وزو يز˘ي˘ت

راتكه05.043 فيطسس و اقيرح

ردسصملا تاذ عباتو .اقيرح21 و

ةيليوج1 نم ةرتفلا لÓخ هنأا ،

م˘˘ت ،ر˘˘ه˘˘سشلا سسف˘˘ن ن˘˘م8 ىلإا

ل˘م˘سش ،ا˘ق˘ير˘˘ح154 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا ة˘˘˘حا˘˘˘سسم

قر˘ت˘˘حا و ،را˘˘ت˘˘كه47.077.2

و ،تاباغلا نم راتكه70.379

سشار˘حأ’ا ن˘م را˘˘ت˘˘كه03.667

،لاغدأ’ا نم راتكه73.130.1.و

،ايموي ا˘ق˘ير˘ح21 لد˘ع˘م˘ب يأا

ل˘كل را˘ت˘˘كه41.6 ة˘˘حا˘˘سسمو
، ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ بسسحو .ق˘˘ير˘˘ح
ماظن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا م˘ت˘ي˘سس ه˘نا˘ف
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ذنم هذيفنت مت يذلا ،اهتحفاكمو

ةياغ ىلإا كلذ و0202 ةيليوج1

13 يف ةررقم˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا ة˘يا˘ه˘ن
رطاخملا ببسسبو .لبقملا ربوتكأا
نإاف ،ةرتف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا
وعدت تاباغل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نا˘˘كسسلا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نم ديزمب يلحتلا ىلإا ،نييلحملا
يف مهتامهاسسم م˘يد˘ق˘تو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا

قئارح نم ةياقولاو راذنإ’ا لاجم
.تاباغلا

ىوتسسم ىلع اهليجسست مت يتلإ سصئاقنلإ دقتنإ
تايفسشتسسملإ سضعب

لباق ططخم عضضو ىلا وعدي يناكرب
«انوروك» ءابو راضشتنإا ةهباجمل قيبطتلل
،انوروك ءابو ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا وسضع ددسش
لوأ’ا سسمأا اهب ىلدأا ةيعاذإا تاحيرسصت يف يناكرب طاقب

ىلع قيبطتلل لباق يقيقح ططخم عسضو ةرورسض ىلع
يف دجتسسم˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ع˘قاو˘لا سضرأا
ىلع ت’Óتخ’ا نم ديدعلا كانه نأا يناكرب لاقو.رئازجلا

انتموظنم نأا ادكؤوم رئازجلا يف يحسصلا ماظنلا ىوتسسم
مويلا نكل لبق نم ةبعسص ةيعسضو نم يناعت تناك ةيحسصلا
نوكن امدنعف ءابولا اذه ىوتسسم يف رييسستلا نوكي نأا بجي
ةيقيقح ططخ دادعإاب موقن نأا بجي سسوريف دسض برح يف
اذه رييسست نأا ثدحتملا سسفن دكأا امك.ايناديم قيبطتلل ةلباق
نم هنأا افيسضم .عسضولا ىوتسسم يف نوكي نأا بجي ءابولا

لئاسسوو نيجسسكوأ’ا يف اسصقن لجسسن نأا لوقعملا ريغ
حرتقا امك.ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع ةياقولا

ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا ةليكسشت زيزعت ءابطأ’ا ةدامع سسيئر

تا˘با˘ق˘ن˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ث˘م˘م ىو˘ق˘ب «91-ديفوك» رو˘ط˘ت
مظنم راطإا يف مهتاماهسسا ميدقت مهنكمي نيذلا ءاربخلاو
تاءا˘ف˘ك لÓ˘غ˘ت˘سساو ما˘ه˘سسإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م.ءا˘˘ن˘˘بو
«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ي˘˘˘ف سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا
ىلع نيعتي هنأا يناكرب طاقب روتكدلا فاسضأاو.دجتسسملا
بناج ىلا ةيلحملا تاطلسسلا ىلإا ةفاسضإا كرحتلا عيمجلا

عقت يتلا ةيحسصلا لكايهلا رييسستب لفكتلل ةحسصلا ةرازو
فرسصت تحت ةيرورسضلا تايناكمإ’ا عسضو ةيلوؤوسسم اهيلع
ربع ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع يبطلا مقاطلا

.نطولا عاقب فلتخم
S°∏«º.±

ةمدسص ةلاح يف امهقـفإرم دجو اميف

 امهفتح نايقلي نادايضص
 ةيئابرهك ةقعضصل امهضضرعت دعب

ةبانعب يرحبلا ديضصلا ءانيمب ةيوق
امهقفارم بيسصأا اميف امهفتح نادايسص سسمأا لوأا حابسص يقل
دعب كلذو ،ةــباــنعـب يرحب˘لا د˘ي˘سصلا ءا˘ن˘ي˘م˘ب ة˘مد˘سص ة˘لا˘ح˘ب
لباك سسمل نع ةجتا˘ن ة˘يو˘ق ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘سصل ا˘م˘ه˘سضر˘ع˘ت

ةيامحلا حلاسصمل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م˘م،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ةيامحلا حلاسصم تفسشك .ةسصتخملا نمأ’ا حلاسصمو ةيندملا
يف سسمأا لوأا اوقلت اهناوعأا نأا «ةعاسس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا

سصخسش سضرع˘ت هدا˘ف˘م ءاد˘ن ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا ة˘عا˘سسلا دود˘ح
لقنتلا مــت روفلا ىلع يرحبلا ديسصلا ءانيمب ةيئابرهك ةقعسصل

3 كانه نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دـعبو ناكملا نـيع ىلإا
نايفوتم مهنم نـيــنثإا، نيدايسص نولمعي نيبرهكم سصاخسشأا

«ح،سش» وعدملاو ةنسس92 «ب،ف» وعدملاب رمأ’ا قــلــعـتــيو

73رمعلا نم علابلا «ز.،ع» وعدملا امهثلاث دجو اميف ،ةنسس05
تافاعسسإ’ا ه˘ل تمد˘ق ن˘يأا،ة˘مد˘سص ة˘لا˘ح ي˘فو بر˘ه˘كم ة˘ن˘سس
ى˘لإا ة˘عر˘سسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘لوأ’ا

اتثج تلوح امنيب ،مزÓلا جÓعلا يقلتل انيسس نبا ىفسشتسسم
دسشر نبا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ناتيحسضلا
اهتهج نم ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب  يعماجلا
اتناك ايميلقإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصمو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا

اقيقح˘ت ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تح˘ت˘ف ن˘يأا ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘قو˘م˘ب نا˘تر˘سضا˘ح
 .اهل ةيدؤوملا بابسسأ’او اهتاسسبÓم ةفرعمل
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، ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو سضر˘ع
رئازجلا ةبرجت ، طوعجاو دمحم
ةسساردلا ماود رارمتسسا نامسض يف
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب
ةرازو ه˘تذ˘خ˘˘تا ا˘˘مو د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل تاءار˘˘جإاو
لا˘م˘عأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘˘عإاو ة˘˘سسارد˘˘لا
ىلا اريسشم ،ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن
سسي˘ئر نÓ˘عإا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘مو ه˘˘نأا
،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم ةيادب ةسسردملا ةلطعلا ميدقت

سضرف مث0202 سسرام21 خيرات
خيرات نم ةيادب يحسصلا رجحلا

ةهجاومل0202 سسرام91
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا

لÓ˘˘خ كلذ ءا˘˘جو .ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
سسي˘ئر ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘كرا˘˘سشم
ةيبرتلل ةيرئازجلا ةينطولا ةنجللا

يف «وكسسنويلا» ةفاقثلاو ملعلاو
ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرود˘˘˘˘لا

˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو
ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملل
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع «و˘سسكلأا» مو˘˘ل˘˘ع˘˘لاو
مويلا، دعب نع يئرملا لسصاوتلا
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘سضح˘ب سسمأا لوأا

لوؤوسسملا دكأاو .ةيبرع ةلود02
هنأا رئازجلا يف ةيبرتلا عاطق نع
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘مو˘˘كح˘˘لا رار˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب
يسشفت نم ةيزار˘ت˘ح’او ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
دعابت˘لا˘ب ة˘ل˘سصت˘م˘لا كل˘تو ءا˘بو˘لا
ةيبرتلا ةرازو تما˘ق ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختاب ةينطولا
اذه يف ةررقملا ريبادتلا ديسسجتل
تا˘يو˘لوأا ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م ،را˘˘طإ’ا
دا˘˘ع˘˘بأا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
ي˘ف ا˘سسا˘سسأا تل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب
ةياقولاب ةقلعتملا ريبادتلا ديسسجت
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م

نامسضو هت˘ح˘فا˘كمو (91-ديفوك)
ةيبرتلل ةيمومعلا ةمدخلا رارمتسسا

ميظنت ةداعإا ىلا ةفاسضإا ميلعتلاو
ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘˘ن لا˘˘م˘˘عأا

تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ة˘˘ما˘˘نزر د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
د˘كأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سسرد˘˘م˘˘لا
سصرح ىلع هتلخادم يف ريزولا

رئازجلا يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ق˘فر˘م ة˘يرار˘م˘ت˘سسا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
ميدقت نا˘م˘سض لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ثيح ، دعب نع ةيميلعت سصسصح
ئراو˘ط ة˘ط˘˘خ ةرازو˘˘لا تر˘˘ط˘˘سس
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف تد˘˘م˘˘ت˘˘عا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

لامعتسس’او ةرفو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
ةهباجمل ،اهل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لاو ل˘ث˘مأ’ا
عي˘م˘ج ي˘ف م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ماود ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘˘لا

ةاعارم عم ،يوناثلاو طسسوتملاو
ذيمÓتلا تائف نيب فاسصنإ’ا أادبم
ةسصاخ ةيانع ءاطعإاو ءاسصقإا نود
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةينطولا ةيسسردم˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا

ةطخلا ذيفنت يف عورسشلا مت دقو

0202 ليرفأا50 موي نم ةيادب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تارا˘ي˘˘خ˘˘لا
قفرم ةيرار˘م˘ت˘سسا نا˘م˘سض فد˘ه˘ب
ةيميلعتلا ةمدخلا ميدقت˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ةحناسس ةسصرف˘لا تنا˘كو.د˘ع˘ب ن˘ع
ةا˘˘ن˘˘ق لوأ’ ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا قÓ˘˘طإÓ˘˘ل
ي˘ف ة˘ي˘فر˘ع˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت
ي˘ئا˘سضف˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ق˘˘ل˘˘˘طأا د˘˘˘قو .«1˘-تا˘سس مو˘˘كلأا»
غلب دقو .«ةفر˘ع˘م˘لا» م˘سسا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ربع ثبلل ةلجسسملا سسوردلا ددع

فدهتو .اسسرد453 ةفرعملا ةانق
دارفأ’ ةهجوملا ةعباسسلا ةانقلا هذه
ل˘˘كك ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،يلاع ميلعتلل ثÓثلا اهتابكرمب
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو

ل˘ق˘ن ى˘لإا ، ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تار˘ب˘خ˘لاو فرا˘˘ع˘˘م˘˘لاو را˘˘كفأ’ا
ج˘مار˘ب ثبو جا˘ت˘نإا˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مهسست ةروطتم ةيليهأاتو ةيبيردت
، ن˘ي˘م˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ع˘فر ي˘ف
ةيميلعت جمارب ثبو جاتنإا كلذكو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
جهانملا قفو ة˘ي˘سسارد˘لا ل˘حار˘م˘لا
ةيفاقث جهانم م˘يد˘ق˘تو ،ة˘ي˘سسارد˘لا

ةيميلع˘ت ج˘مار˘ب بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ما˘ع
تاجا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
را˘˘طإ’ا سسف˘˘ن ي˘˘˘فو .ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ةيسسردملا تاناحتمÓل اريسضحتو
فاسضأا اهليجأات م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ط˘خ ر˘ي˘ط˘سست م˘ت د˘ق ه˘نأا ر˘يزو˘لا

تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘ك م˘˘˘˘سضت ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
نا˘م˘سضل ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
زكارم يف ذيمÓتلا انئانبأا ةمÓسس
ىل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا ةا˘عار˘م ع˘مو ءار˘جإ’ا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا ع˘م م˘˘ئاد لا˘˘سصتا
راسشتنا ةعباتمل ةينطولا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
يف ءارب˘خ ن˘م ة˘ل˘ّكسشم˘لاو ءا˘بو˘لا
ذاخت’ ،يحسصلاو يئابولا لاجملا
يف ةميلسسلاو ةبئاسصلا تارارقلا

ذيمÓتلا ةحسص ىلع اظافح اهنيح
بع˘سصلا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا لÓ˘˘خ
لود ةيقبك رئازجلا هب رمت يتلا
.ملاعلا
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ثحبلاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تما˘ق
ةيتايلمع ةقيرط ىلع دامتع’اب يملعلا

ةن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ي˘ي˘سست ل˘جأا ن˘م ةد˘يد˘ج
يعماجلا لوخدلاو ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
سسوريف يسشفت رارمتسسا لظ يف لبقملا

م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأاو .ا˘˘نورو˘˘ك
غلبي يذلا ةبل˘ط˘لا عو˘م˘ج˘م نأا ي˘لا˘ع˘لا

ةسصاخ ةط˘خ نود˘ج˘ي˘سس،0035151
اهماتتخاو ايلعلا م˘ه˘ت˘سسارد فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’
زيمتي ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فر˘ظ ي˘ف ما˘ع˘لا اذ˘ه
تراسشأا نيح يف ،انوروك ءابو دوجوب
ريغتت نأا نكمي تابيترتلا هذه نأا ىلإا
ةيحسصلا ةيعسضولا روطت ىلإا رظنلاب
هذ˘˘ه نأا ةرازو˘˘لا تر˘˘كذو. دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

طاقن روح روحمتت ةيتايلمعلا ةقيرطلا
ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت ةدد˘ع˘ت˘˘م
لامكإا لجأا نم هزيزعتو دعب نع ميلعتلا
مسسوملا ةيادبو ةيلاحلا ةيعماجلا ةنسسلا
ميلعتلاب ظافتح’ا عم ،لبقملا يعماجلا
فور˘ظ˘لا ح˘م˘سست ا˘مد˘ن˘ع يرو˘˘سضح˘˘لا
ريياعملاب اسساسسأا ةطبترم اهنوكل كلذب
اذ˘هو ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا
عيزوت يف ة˘ي˘م˘سس’ا م˘ئاو˘ق˘لا دا˘م˘ت˘عا˘ب
و جاوفأ’او تاعومجملا ىلع ةبلطلا
ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا.د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب ا˘˘هداد˘˘عإا
نإا˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا سصسصح˘˘ل
ةا˘عار˘˘م بو˘˘جو˘˘ب ي˘˘سصو˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا
تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا يأار ذ˘˘˘˘خأاو عا˘˘˘˘˘سضوأ’ا
ة˘ي˘سصو˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا
ةزجوم ةليسصح ميد˘ق˘ت ع˘م ةا˘كا˘ح˘م˘لا˘ب

وأا ةينورتكلإ’ا طئاسسولا ربع لامعأÓل

˘˘˘مرا˘˘˘سصلا مار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ع˘˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘لا

لامعأ’ا ليجأات وأا ةيحسصلا تاءارجإÓل

ةرازو˘˘لا تسصوأا ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا

نأا مكحب يجوغاديبلا نمزلا سضيفختب

عفر بلطت˘ي جاو˘فأ’ا ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع

بجوتسسي ام ةحاتملا ةينمزلا تارتفلا

سصسصح˘ل˘ل ةد˘حاو ة˘˘عا˘˘سس سصي˘˘سصخ˘˘ت

سصسصحل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ث˘مو ة˘ير˘ظ˘ن˘لا

سصسصحل ناتعاسسو ةهجوملا لامعأ’ا

تامدخلل ةبسسنلابو .ةيقيبطتلا لامعأ’ا

ةسصاخ ةطخ عسضو مت هنإاف هيعماجلا

ريرسس سصيسصخت مت ثيح ،ةبلطلا ءاويإ’

، عبرم رتم4 اهتحاسسم ةفرغ يف دحاو

رتم8 اهتحا˘سسم ة˘فر˘غ ي˘ف نار˘ير˘سس

اهتحاسسم ةفرغ يف ةرسسأا ثÓث ، عبرم

ةرازولا تسصوأا لباقملاب.عبرم رتم21

ة˘ب˘جو˘لا عو˘ن ن˘م ما˘ع˘طإ’ا نو˘˘كي نأا˘˘ب

ةلباق تاودأاو يناوأاو بلع يف ةلوقنملا

بلاطلا لوانتي ي˘كل ،ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل

لقنلاب قلعتي اميفو.هتفرغ يف هتبجو

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو نإا˘˘ف

لقن مارتحا بوجو ىلإا تراسشأا يملعلا

عم ةلفاحلا يف ىسصقأا دحك بلاط52

تÓفا˘ح˘ل˘ل ةدد˘ع˘ت˘م تا˘بوا˘ن˘م نا˘م˘سض

،ءاسسم ة˘سسدا˘سسلا ة˘عا˘سسلا ى˘ت˘ح ا˘ي˘مو˘ي

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ب اذ˘˘هو

امأا.ةبلطلا فرسصت تحت ةلفاح0006

ةياسصولا نإاف ةيحسصلا تاءارجإ’ا نأاسشب

م˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ةرور˘˘سض تب˘˘جوأا

عم ،ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل لو˘خد˘لا د˘ن˘ع ةرار˘ح˘ل˘ل

حسصني هيلعو ،ايرابجإا ةمامكلا عسضو

نم ءادتبا اهنم ةربتعم تايمك ريسضحتب

يلوحك ورديهلا لئاسس  عسضو عم ،نأ’ا

متيسس ثي˘ح, تا˘ع˘ما˘ج˘لا فر˘سصت تح˘ت

ثحبلل ةماعلا ةيريدملا لبق نم هريفوت

،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘˘لاو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ةبلطلا روسضح ةفاثك نم سضيفختلاو

د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘˘حا ع˘˘م ،تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

ترمأا ا˘م˘ك.سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘ي˘ب يد˘سسج˘لا

ن˘˘ع ءا˘˘بر˘˘غ˘˘لا لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م˘˘ب ةرازو˘˘˘لا

ع˘ن˘مو ا˘ه˘ي˘لإا ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ي˘سضف˘ت ع˘م ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا

مهروسضح بجي نيذلاو ةبلطلل ةنرملا

.مهسصسصح ءانثأا طقف

مولعلإو ةيبرتلل ةيبرعلإ ةمظنملل ماعلإ رمتؤوملل52ـلإ ةرودلإ يف هتكراسشم لÓخ

انوروك ةحئاج لظ يف ةضساردلا رارمتضسإا يف رئازجلا ةبرجت ضضرعي ةيبرتلا ريزو

«انوروك» سسوريف يسشفت رإرمتسسإإ لظ يف

يعماجلا لوخدلاو ةنضسلا ةياهن ريضست نامضضل ةديدج تاءارجإا رقت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
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نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو تل˘˘˘ج˘˘˘˘صس

ةعمجلا سسمأا تايف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو

سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح434

8 و «91ديفوك» دج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك

.ةريخألا ة˘عا˘صس42ـلا لÓ˘خ تا˘˘ي˘˘فو

ع˘˘ف˘˘ترا د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو بصسحو

يف انوروك سسوريفب تاباصصإلا يلامجإا

ددع غلب اميف،24281 ىلإا رئازجلا

دد˘ع تغ˘ل˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف699. تايفولا

ن˘م ءا˘ف˘صشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا

يلامجإا عفتريل،784 انوروك سسوريف

يف ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافصشلا تلاح

05 دجاوتي اميف،42131 ىلإا رئازجلا

ةيانعلا حلاصصم ىوتصسم ىلع اصضيرم

ايكرت ةرافصس تنلعأا اهتهج نم .ةزكرملا
اهي˘ن˘طاو˘م ل˘ي˘حر˘ت ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل
ربع ،اي˘كر˘ت ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا

.ةيليوج61 و51 يف نيتيوج نيتلحر
هنأا ،رئازجلا ىدل ايكرت ةرافصس تراصشأاو
يحصصلا رج˘ح˘لا تاءار˘جإا ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت

،تايلولا نيب لقنتلا رظحو ،ةديدجلا

كار˘تألا ا˘يا˘عر˘لا نا˘كمإا˘ب ،عو˘ب˘صسأا ةد˘˘م

ءانتقا نم ةمصصاعلا جراخ نيدجاوتملا

لجأا نم ،ةيليوج12-22 يموي ركاذتلا

.مهليحرت

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعأضس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ  11Lƒj∏«á 0202Gd©óO 3306 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيليوج61 و51 يموي رئازجلا يف نيقلاعلا اهاياعر ليحرت نع نلعت ايكرت

ءأفضشلل لثأمت أضضيرم784 و تأيفو8 ،أنوروك سسوريفب ةديدج ةبأضصإا434

604 ةباضصإا ىلع رداق باضصملا صصخضشلا نإا دكأا

:دكؤوي لاحكضس روضسيفوربلا ..رهضش لÓخ صصخضش

أنوروك سسوريفب ةبأضصإ’ا ت’أح مظعم»

«ةنضس05 نع أهرمع لقي
ةيملعلا ةنجل˘لا و˘صضعو ة˘ئ˘بوألا م˘ل˘ع ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا ف˘صشك

روصسيفوربلا دجتصسملا «انوروك» ءابو روطت ةعباتمب ةفلكملا

سسوريفب ةباصصإلا تلاح مظعم نأا ،لاحكصس ميركلا دبع

«رأا.يصس.يب» رابتخا قيرط نع ةدكؤوملا دجتصسملا انوروك

ةباصصإا ةلاح14951 لصصأا نمو.ةنصس05 نع اهرمع لقي

رابتخا قيرط نع رئازجلا يف اهب حرصصملا انوروك سسوريفب

ةئفلا ة˘لا˘ح3446 لثمت ،لصسلصستملا زار˘م˘ي˘لو˘ب˘لا ل˘عا˘ف˘ت

ةباصصإا رثكألا يأا ةنصس94 و51 نيب ام حوارتت يتلا ةيرمعلا

ةيليوج5 و سسرام1 نيب ام تدعأا ةليصصح بصسح ،سسوريفلاب

نم مظن يملع ءاقل ءانثأا لاحكصس روصسيفوربلا اهمدق،0202

نأا دعبو.انوروك سسوريف لوح «ريك لاتيف» ةصسصسؤوم فرط

زر˘بأا ،ا˘طا˘صشن ر˘ث˘كألا ي˘ه ة˘ير˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه نأا ح˘˘صضوأا

ةيرمعلا ةئفلاب ةعوبتم ةريخألا هذه نأا لاحكصس روصسيفوربلا

ةئفلا ةمث نمو ،ةلاح947.4ـب ،ةنصس06 اهنصس قوفي يتلا

نيح يف ،ةلاح986.2ـب ،ةنصس95و05 نيب ام حوارتت يتلا

رمع غلبي كلذ ىلإا ةفاصضإاو.ىرخأا ةلاح439 نصس حصضوي مل

اهرمع ةلاح214 نيح يف ،ةنصس42 و51 نيب ام ةلاح417

ةبصسنلا هذه دوعت ذإا ، ةليصصحلا سسفن بصسح ،ةنصس51 نم لقأا

تحمصس يت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ما˘نزر˘لا» ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ع˘صضلا

تاذ بصسح ةئبوألا فلتخم دصض انلافطأا ةعانم نيصصحتب

نأا لاحكصس روصسيفورب˘لا فا˘صضأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.سصت˘خ˘م˘لا

ةمئاق ردصصتت ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو نأا ر˘ه˘ظ˘ت ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا

زارميلوبلا ل˘عا˘ف˘ت را˘ب˘ت˘خا ق˘ير˘ط ن˘ع ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصإلا

نيح يف ،ةزابيت و فيط˘صس ي˘ت˘يلو˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م ،ل˘صسل˘صست˘م˘لا

ددصشي نأا لبق ،ةعصساتلا ةبترملا يف ةمصصاعلا رئازجلا تفنصص

نم ةياقولا دصصق اهمارتحا بجاولا ةيئاقولا تاءارجإلا ىلع

يف هنأا لاحكصس حصضوأاو.قاطن عصسوأا ىلع سسوريفلا راصشتنا

604 يدعي نأا باصصم سصخصشل نكمي ،دحاو رهصش فرظ

ةرتفلا سسفن لÓخ5.2 ىلع لإا رثؤوي ل نيح يف رخآا سصخصش

نأا لبق ،ةمارصصب ةيرورصضلا ةياقولا تاءارجإا عابتإا مت ام اذإا

لمكم˘ك ه˘ت˘ي˘صصو˘ت ن˘كم˘ي ع˘ير˘صسلا را˘ب˘ت˘خلا نأا ى˘لإا ر˘ي˘صشي

ملاعلا ناب ركذ نأا دعب.لصسلصستملا زارميلوبلا لعافت رابتخل

دكأا ،فا˘ك ل˘كصشب ه˘فا˘صشكت˘صسا م˘ت˘ي م˘ل سضر˘م ه˘جاو˘ي ا˘ي˘لا˘ح

و يصسوريفلا سضرملا اذهل جÓع يأا دجوي ل هنأا روصسيفوربلا

نم دحلاب طقف حمصسي هتبراحمل مدقملا جÓعلا لوكوتورب نأا

ةعانملا ملع يف سصتخملا ربتعا هتهج نم.سسوريفلا راصشتنا

تائجافم يفخي سسوريفلا نأا تاحونج لامك روصسيفوربلا

لكل ةينيجلا ة˘ط˘ير˘خ˘لا بصسح ر˘خأل سصخ˘صش ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘يو

تاصصوحفب نوموقي نييرئازجلا نوك هئايتصسا نع ابرعم،»رف

اصضيأا و˘هو تا˘حو˘ن˘ج رو˘صسي˘فور˘ب˘لا دد˘صش و.ةر˘خأا˘ت˘م ة˘ف˘صصب

ىلع ةبيورلا ىفصشتصسمب ةيبطلا ايجولويبلا ةحلصصم سسيئر

ثحبلا لاجم يف رئازجلا ةيجيتارتصسإا يف رظنلا ةداعإا ةرورصض

تانيعلا ذخأا ةيمهأا ىلإا اريصشم ةيحصصلا ةمزألا ءاهتنا بقع

قÓطنلا نع نومظنملا نلعأا ءاقللا اذه لÓخو.قمعلا يف

فصشكلل ريك «لاتيف» مقاط قيوصست يف ةيليوج نم حتافلا ذنم

فرط نم ايلحم جتنأا يذلا «91-ديفوك» سسوريف نع عيرصسلا

ةز˘ه˘جألاو ف˘صشكلا عا˘ط˘ق ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا هذ˘˘ه

مقاط جاتنإا متي هنإاف «ريك لاتيف» ربخم لثمم بصسحو.ةيبطلا

ىدل ه˘ل˘ي˘ج˘صست رار˘ق ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘لا م˘ت يذ˘لا اذ˘ه ف˘صشكلا

،طرافلا ناوج رهصش ةينلد˘ي˘صصلا داو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا

هذه نأا افيصضم ،عوبصسألا يف ةدحو فلأا002 ـب ردقت ةيمكب

ئراطلا يحصصلا فر˘ظ˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا ى˘لا فد˘ه˘ت ةو˘ط˘خ˘لا

.رئازجلاب
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انوروك ءابو نم ةياقولا تاءارجإل نيفلاخملا عم ةمارضصب لماعتلا ىلإا اعد

رورملا ةكرح عنمب رمأأي ةيروهمجلا سسيئر
أهنيبو ةررضضتملا92 ـلا تأي’ولا ىلإا و نم

طقف ةيعوبضسألا ةلطعلا يف صصاخلاو يمومعلا يرضضحلا لقنلا عنم ^
91-ديفوك لوح ليلاحت ءارجإل ةضصاخلاو ةيمومعلا رباخملا عيمجل صصيخرتلا ^

ءابولا ةحفاكمب ةقÓع ىلع مه نيذلا ةحضصلا يمدختضسمو ءابطألا عيمجل صصاخ نيمأات ^
اهلÓغتضسا لجأا نم تاناكمإلا ريخضستو نيومتلا لاجم يف ةلولل ةعضساو تايحÓضص حنم ^
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘ب˘˘ع
سسيمخلا سسمأا لوأا نوبت ديجملا
ة˘صسارد˘ل سصصصخ عا˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
هقلق نع «انوروك» ءابو روطت
تا˘˘با˘˘صصإلا دد˘˘˘ع د˘˘˘ياز˘˘˘ت ما˘˘˘مأا

ءوصسو ،تايفصشتصسملا ظاظتكاو
نم اميصس ل ، تاناكمإلا عيزوت

،ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا ةر˘˘صسألا دد˘˘ع ثي˘˘ح
ة˘ق˘ير˘ط ى˘˘ل˘˘ع كلذ سسا˘˘كع˘˘ناو
.ءا˘بو˘لا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ل˘ّف˘كت˘˘لا

ثد˘ح˘ي نأا سسي˘ئر˘لا بر˘غ˘ت˘˘صساو
يفاكلا ددعلا ريفوت مغر كلذ
املثم ةيئافصشتصسإلا ةرصسألا نم
ثيح ،ةمصصاعلا يف لصصاح وه
ةثÓثلا تايفصشت˘صسم˘لا ي˘ف د˘ج˘ن

347 اهنم  ريرصس0075 رصشع
ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل ةزو˘ج˘ح˘˘م ر˘˘ير˘˘صس
ّل˘˘ك ر˘˘فو˘˘ت كلذ˘˘كو ،ءا˘˘بو˘˘˘لا˘˘˘ب
داوملاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا
ةينلديصصلا تاعانصصلل ةيلوألا
ةدا˘يز˘لاو ،ة˘ي˘فا˘كلا تا˘ي˘م˘˘كلا˘˘ب
لئاصسوو ،رباخملا يف ةظوحلملا
سصل˘˘خ و.ف˘˘˘صشكلاو سصح˘˘˘ف˘˘˘لا
اذإا ةي˘لوؤو˘صسم˘لا ّنأا ى˘لا سسي˘ئر˘لا

مدعل نيرّيصسملا نيب ةمئاق تناك
عم انايحأاو ،مهنيب اميف قيصسنتلا
اصضيأا يهف ،ةيصصولا تاطلصسلا

ل نيذلا نينطاوملا عم ةكرتصشم
ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا نو˘مر˘ت˘ح˘ي
لجصسو ،ملاعلا يف اهب لومعملا
طا˘صسوأا ي˘ف ن˘ي˘ت˘عز˘˘ن سسي˘˘ئر˘˘لا
ى˘˘لإا و˘˘˘عد˘˘˘ت ى˘˘˘لوألا ،بع˘˘˘صشلا
ةداعإاب ى˘ّت˘ح تاءار˘جإلا د˘يد˘صشت
يف يهو يّلكلا رجحلا قيبطت

يلابت ل ىرخأا ةعزنو ،عله ةلاح
ةناهتصسلا يف يدامتلا ةروطخب
بلط ،ا˘ن˘هو .ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب
رظنلا ةداعإا ةيروهمجلا سسيئر
يتلا لاصصتلا ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسا ي˘ف
ر˘ج˘م زوا˘ج˘˘ت˘˘ت نأا بج˘˘ي

ّ
در˘صس د

ي˘˘فاو˘˘لا حر˘˘صشلا ى˘˘˘لإا ،ما˘˘˘قرألا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عاذإلا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
عا˘ن˘قإلا رو˘صصو ل˘ئا˘صسو غ˘ل˘˘بأاو
راطخألاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل
د˘ّي˘ق˘ت˘˘لا مد˘˘ع ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘ّتر˘˘ت˘˘م˘˘لا
،يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
نكا˘مأا ي˘ف ة˘مرا˘صصلا ة˘يا˘قو˘لاو
دّد˘جو ، ظا˘ظ˘ت˘كلاو ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
عم مزحب ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
تابوقعلا ديدصشتو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

عيزوت  سصخي ام˘ي˘ف ا˘مأا.م˘ه˘ي˘ل˘ع
تايلمعو ،ةيبطلا تامزلتصسملا
تا˘ه˘ج˘لاو ،ف˘صشكلاو سصح˘ف˘لا
ذاختاّ مث د˘ق˘ف،ا˘ه˘ن˘ع ة˘لوؤو˘صسم˘لا
عنمل ةيروفلا ةيلَم˘َع˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
نأاب سسي˘ئر˘لا ر˘مأا ا˘م˘ك .ا˘هرار˘كت

سصا˘خ ن˘ي˘مأا˘ت˘ب ة˘لود˘لا ل˘ف˘كت˘ت
ي˘مد˘خ˘ت˘صسمو ءا˘ب˘طألا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ىلع مه نيذلا ةيمومعلا ةحصصلا

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع
ع˘ي˘م˘ج˘ل سصي˘خر˘ت˘لا ع˘م.ءا˘˘بو˘˘لا
ةصصاخلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا

-ديفو˘ك» لو˘ح ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإل

ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘ل «91
يف هتاق˘ح˘ل˘مو رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م
كارصشإا ىلا ةفاصضإلاب .تايلولا
تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حألا نا˘˘ج˘˘ل
ةدعاصسملا يف ةلولا عم ةيندملا

فصشكو نينطاوملا ريطأات ىلع
ل˘˘˘ك ح˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م .ق˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
لاجم ي˘ف ةلو˘ل˘ل تا˘ي˘حÓ˘صصلا
ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صستو ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘نا˘كمإلا
مي˘عد˘تو .ى˘صصقألا ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا
تاودأل مئادلا نوزخملا تاردق
ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشكلاو سصح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ايموي هتع˘با˘ت˘مو ن˘ي˘ج˘ي˘صسكألاو
ا˘م˘ك .ة˘يلو ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ن˘م رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ع˘ن˘م رر˘˘ق˘˘ت

ةدمل اهن˘ي˘بو92 ـلا تا˘˘يلو˘˘لا
لئاصسو عنم بناج ىلا عوبصسأا
ة˘ل˘ط˘ع˘لا ي˘ف ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا
سسمأا موي نم ءادتبا ةيعوبصسألا
ةذختملا تارارقلا نمو.ةعمجلا
ة˘كر˘ح ع˘ن˘م عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه ي˘˘ف

ـلا تا˘يلو˘لا ى˘لإاو ن˘م رور˘م˘˘لا

ءادتبا عوبصسأا ةدمل اهنيبو92
ع˘ن˘م˘لا ل˘م˘صشيو ،ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
لقنلا عنم و ةصصاخلا تارايصسلا
سصاخلاو ي˘مو˘م˘ع˘لا ير˘صضح˘لا
طق˘ف ة˘ي˘عو˘ب˘صسألا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ي˘ف
كلذ لمصشيو ،ةعمجلا نم ءادتبا

ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو

92 ـلا تا˘يلو˘لا ي˘ف سصا˘خ˘˘لاو
رر˘˘˘ق˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ةرر˘˘˘˘صضت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عراوصشلل ف˘ث˘كم م˘ي˘ق˘ع˘ت ءار˘جا

مويلا يف تارم ةدع قاوصسألاو
تاصسصسؤوملا ءا˘ب˘طأا ر˘ي˘خ˘صست ع˘م
ل˘با˘ق˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ة˘ف˘قو˘ت˘م˘˘لا
تعد اذإا ة˘˘˘يدا˘˘˘م تاز˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا.كلذ ى˘˘لا ةرور˘˘صضلا
عنمب ةينعملا تايلولاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
يهف اهيلإاو نم تارايصسلا لقنت

سسارهأا قوصسو سسادرموب نم لك
ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لاو تل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘صسي˘˘˘تو
ة˘ن˘تا˘بو ي˘قاو˘ب˘لا مأاو ر˘كصسع˘مو
ةر˘كصسبو ناز˘ي˘ل˘غو  ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لاو
ف˘ل˘صشلاو ة˘ل˘ي˘صسمـلاو ة˘ل˘صشن˘خو
ة˘يد˘م˘˘لاو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صسو
ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب  جر˘˘بو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
رئازجلاو راصشبو ةلقروو ةزابيتو
فيط˘صسو نار˘هوو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو
راردأاو  ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو
.يداولاو طاوغألاو
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ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تنا˘˘˘˘˘˘كو
ي˘فو د˘سشر ن˘ب’ ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا
نع تنلعأا ةدي˘ق˘ف˘ل˘ل ي˘ع˘ن نا˘ي˘ب
«ةيسضار ليوطب» ةروتكدلا ةافو
سشاعنإ’او ريدختلا يف ةسصتخم
ت’اجعتسسإ’ا ةحلسصم ةسسيئرو
تماق يتلا و انيسس نباب ةيبطلا

و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م
نيعللا سسوريفلا لوح يوعوتلا
نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا لا˘˘˘قو .«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةسسيئر ةيسضار ليوطب ةروتكدلا

ةيبطلا ت’اجعت˘سسإ’ا ة˘ح˘ل˘سصم
رثإا تيفوت انيسس نبا ىفسشتسسمب
ريطخ رورم ثداح ىلإا اهسضرعت
ةحلسصمب عوبسسأا ةدمل اهثوكمو
كانه هايحلا تقراف نيأا سشاعنإ’ا
و .سسيمخ˘لا ى˘لإا ءا˘ع˘برأ’ا ة˘ل˘ي˘ل

ة˘˘سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘مو˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘ك

ةيبطلا ت’اجعت˘سسإ’ا ة˘ح˘ل˘سصم

ة˘ي’و˘ب ا˘ن˘ي˘سس ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

عو˘ب˘سسأ’ا تسضر˘ع˘ت د˘ق ة˘با˘˘ن˘˘ع

ريطخ رورم ثداح ىلإا طرافلا

ءادأ’ لمعلل ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ي˘هو

91- ديفوك) ىسضرم عم اهلمع

اه˘ق˘ب˘سس رد˘ق˘لا ن˘كل ما˘يأا ذ˘ن˘م (

اهعوسضخ دعب ةي˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فاو˘ف

ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع˘˘ل

ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ن˘م ة˘لوا˘ح˘م

«ة˘ي’و˘لا ي˘لاو نا˘كو .ا˘هذا˘ق˘نإ’

سسي˘ئرو «ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘˘ب

ي˘ئ’و˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ريد˘مو ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’او

دسشر نبأ’ يئافسشتسس’ا زكرملا

نيينطو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو

ةحسصلا ريدمو يندم عمتجمو

يزا˘ع˘ت˘لا او˘مد˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
اوربت˘عا ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل
ةيقيقح ةمد˘سص ة˘با˘ث˘م˘ب ا˘ه˘قار˘ف
بي˘˘سصع تقو ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةبانعو امومع رئاز˘ج˘لا ه˘سشي˘ع˘ت

سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ع˘م ا˘سصو˘سصخ

نم ةديقفلا تناك امدعب انوروك

ي˘˘ف سضي˘˘بأ’ا سشي˘˘ج˘˘˘لا دو˘˘˘ن˘˘˘ج

.سسوريفلا ةهباجم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3306ددعلا0202 ةيليوج11 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com

انوروك شسوريف ةهباجم يف شضيبألا ششيجلا دونج نم ةديقفلا

ةيبطلأ تلاجعتصسإلأ ةحلصصم ةصسيئر «فطخي » توملأ
انيصس نبإأ ىفصشتصسمب
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بور˘˘سص ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم لاز˘˘˘ي ’
ةي’و قرسش ةملعلا ةنيدمب ريثخلا
،ددج تايفو ايموي لجسسي ، فيطسس
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح
ةافو˘ب ادو˘سسأا ا˘مو˘ي سسي˘م˘خ˘لا سسمأا

،انوروك سسوريف ببسسب ةلاح31

58 و35نيب ام مهرامعأا حوارتت

،ةملعلا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘غا ، ة˘ن˘سس
سشرعلا رئب تايدلب نم نورخأ’او
ةر˘فا˘ع˘˘ج ،ةر˘˘كسس رزا˘˘ب ،ة˘˘ج˘˘لو˘˘لا،
ةملعلا ةيدلب تمظن دق و، ةليمج،

ثث˘ج ع˘ي˘ي˘سشت˘ل  يز˘˘ئا˘˘ن˘˘ج بكو˘˘ك
يف ةملعلا ةيدلب ةربقمب نيفوتملا
ثثج يقاب ميلسست مت يذلا تقولا
ما˘ي˘ق˘ل˘ل م˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا
تاءار˘جإ’ا ق˘فو ن˘فد˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب

ناكو، ت’احلا هذه لثمب ةسصاخلا
ةملعلاب ريثخلا بورسص ىفسشتسسم

9 ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ل˘ج˘سس د˘ق
لجسس امك ،دحاو موي يف تايفو

دارفا8 ةا˘فو ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا تاذ
ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م ا˘نورو˘ك بب˘˘سسب
و، عوبسسأ’ا اذه لÓخ ةملعلا ةيدلبب

يذلا ةملعلا ةيدلب سسيئر دكأا امك
نأا ىلإا سسوريفلاب ةباسصإÓل سضرعت

ةيدلبب فظوم02 نم ديزأا كانه
، انوروك سسوريفب باسصم ةملعلا

ةي˘ئا˘بو˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
و˘˘ه تا˘˘با˘˘˘سص’ا بب˘˘˘سس نأا تد˘˘˘كأا
و، ةيلي˘ل˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا و سسار˘عأ’ا
ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا بل˘غأا
دكأا امك، سسوريفلاب نوباسصم اهيدل

سضيرم003 ن˘م ر˘ث˘كأا نأا ى˘˘ل˘˘ع
.ىفسشتسسملاب جلاعي

فيطشسب رخآا دوشسأا موي

 ةملعلأ ةنيدم هدهصشت دوصسأأ موي يف ةافو31
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ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تسصحأا

لÓخ ، فيطسس ةي’و تايفسشتسسم
ةافو ت’اح ةدع نيريخأ’ا نيمويلا
تسسم و ،ا˘˘نرو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب

و ةيبطلا مقطأ’ا ىتح ةافولا ت’اح
حا˘ب˘سص ي˘فو˘ت ثي˘ح ،ن˘˘مأ’ا كل˘˘سس
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ي˘طر˘سش ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا سسمأا

ةرئاد نمأاب لمعيو ةنسس54 رمعلا
ت’احلا نيب نم ناك ،ناملو نيع
ةحلسصمب جÓعلل عسضخيو ةدكؤوملا

نيمويب اهل˘ب˘قو ، ي˘ب˘ط˘لا سشا˘ع˘ن’ا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تل˘˘˘ج˘˘˘سس

3 يعما˘ج˘لا ف˘ي˘ط˘سس ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ةيبطلا مقط’ا فوفسص يف تايفو

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘ئر ي˘˘˘فو˘˘˘ت ثي˘˘˘ح،

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا˘ب ة˘ع˘سشأ’ا

ي˘ع˘ما˘ج˘لا ف˘ي˘ط˘سس ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

«دارم يوافر» «رونلا دبع ةنداعسس»

مت امك ،ةنسس65 رمعلا نم غلبي

ىدحإاب ماعلا بقارملا ةافو ليجسست

،فيطسس ةنيدمب ةسصاخلا تاسصملا

ةسضرمم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةا˘فو˘لاو
ةري˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ل˘م˘ع˘ت

ةح˘ل˘سصم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت تنا˘ك
ف˘ي˘ط˘˘سس ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب سشا˘˘ع˘˘ن’ا
دادعأا  لازت ’و اذه و ،يعماجلا
ا˘˘˘نور˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
و ق˘ل˘ق˘م عا˘ف˘ترإا  ي˘ف د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

مت ثيح فيطسس ةي’وب لسصاوتم

ةباسصإا27 سسمأا لوأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
لجسسي مل يسسايق مقر وهو، ةدكؤوم
ىلع لجسس مقر يناث وهو لبق نم
لي˘ج˘سست د˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

28 ـل مايأا ةدع ذنم نارهو ةي’و

رجحلا مغرو ،دحاو موي يف ةباسصإا

ةمو˘كح˘لا ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا ي˘ئز˘ج˘لا

ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ذ˘ن˘م ف˘ي˘ط˘سس ي˘˘ل˘˘ع

لج˘سست ة˘ي’و˘لا ى˘ق˘ب˘ت ،مر˘سصن˘م˘لا

نم اينطو ىلوأ’ا و ةيسسايق اماقرأا

ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع ثي˘˘ح

ةديلبلا يتي’و دعب ةثلاثلا و،ايموي

ثي˘ح ن˘˘م ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو

ةدكؤوم˘لا تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ي˘لا˘م˘جأا

.ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم ةلجسسملا

ةيمويلا تاباشصإلا ددع يف ةيشسايق اماقرأا لجشست فيطشس

 ةصصاخ ةحصصمب ماع بقأرم و ةصضرمم و ابيبط و ايطرصش لتقي انوروك سسوريف
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تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب ر˘ج˘ح˘˘ب بق˘˘تر˘˘م
ىلإا اهناكسس لقنت عنمو ةءوبوملا

ة˘ي’و د˘˘ه˘˘سشت ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
عافترا ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ل˘سشن˘خ
تابا˘سصإ’ا دد˘ع ي˘ف قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ
تل˘ج˘سس ثي˘ح ، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
م˘˘قر سسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا لوأ’ا سسمأا مو˘˘˘ي
تاباسصإ’ا ددع ي˘ف د˘يد˘ج ي˘سسا˘ي˘ق

يف ة˘با˘سصإا83 ليجسست˘ب ي˘مو˘ي˘لا
يتلا ةرازولا ماقرأا بسسح دحاو موي
سصسصختملا اهعقوم ر˘ب˘ع ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ت
رئازجلا يف ةحئاجلا ماقرأا رسشن يف
ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘لا هد˘ه˘سشت م˘ل م˘قر و˘هو
تل˘ج˘سس د˘قو .سسور˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا

لوأ’ا سسمأا مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و

سسوريفب ةديدج ةباسصإا83 ءاثÓثلا

ددع عفتريل ، دحاو موي يف انوروك

ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا ت’احلا

لجسس امك ، ةدكؤوم ةباسصإا782

ر˘ج˘ح˘لا ل˘خاد ةا˘فو ي˘ت˘˘لا˘˘ح ا˘˘سضيأا

د˘˘يد˘˘ج˘˘لا را˘˘˘سشسش ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب

ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لا

فسشك اهتهج نم .انوروك سسوريفب

ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب

˘˘مو˘˘ي ءا˘˘سسم ردا˘˘سصلا ة˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ˘˘˘ب

ةلاح711 دو˘جو ى˘لإا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

ا˘˘ه˘˘سصي˘˘خ˘˘سشت م˘˘ت جÓ˘˘ع˘˘˘لا تح˘˘˘ت

) ةعسشأ’ا وأا ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب

نايب يف اسضيأا ءاج و ، ( ريناكسسلا

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا لو˘ح ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م

يذ˘لا ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب رسشن

يف تلجسس ةي’ولا نأا نينث’ا موي

ةباسصم ةلاح51 لثامت مويلا كلذ

تسصحأا امك ، ءافسشلا ىلإا سسوريفلاب

ةلاح711 دو˘جو ة˘ير˘يد˘م˘˘لا

وأا يربخملا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘سصخ˘سشم

تايفسشتسسمب جÓعلا تحت ةعسشأ’ا

ىفسشتسسمب ةلاح45 اهنم ةي’ولا

ةلاح04 و ةلسشن˘خ˘ب ة˘با˘ح˘سسو˘ب

ةلاح32 و را˘سشسش ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

سسف˘ن لÓ˘خو ، سسيا˘ق ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

50 ـل ةيبلسس ليلاحت تدرو مويلا

تلجسس دقو اذه اهيف هبتسشم ت’اح

را˘سشسش ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ةا˘فو ي˘ت˘˘لا˘˘ح

ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل سصسصخ˘م˘لا د˘يد˘ج˘˘لا

نم اهنع نلعي مل انوروك سسوريفب

د˘قو اذ˘ه ة˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘ب˘˘ق

بل˘˘˘غأا نأا ة˘˘˘عا˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘خآا تظ˘˘˘˘ح’

ي˘فو عراو˘سشلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

تاءارجإا نومرتحي ’ ديربلا بتاكم

ةيبلغأ’ا نأا امك ، دعابتلا و ةياقولا

’ عراو˘سشلا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ف˘˘سشكو. ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ع˘˘˘سضت

ةلسشنخ يلاو نأا ةعاسس رخآا ردسصم

ةدع ةمداقلا تاعاسسلا يف ذختيسس

تايدلب ةدع رجح سصخت تارارق

لقنتلا ةكرح عنمو ةي’ولاب ةءوبوم

تارارق ذختيسس امك ، اهيلإاو اهنم

سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ىر˘˘خأا

  .ةي’ولا ربع انوروك

 ةمامكلا نوعشضي ل ناكشسلا نم ةئاملاب08 و نولابي ل نونطاوم و ةروطخ دادزت ةيلولاب ةيئابولا ةيعشضولا

ةعاصس42 لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ83 لجصست ةلصشنخ
 ةدكؤوم ةلاح782 ىلإأ تاباصصإلأ ددع زفقيل

ةحلشصم ةشسيئرو ششاعنإلاو ريدختلا يف ةشصتخم «ةيشضار ليوطب » ةروتكدلا ةيناشسنإلا فقاوملا تاذ ةبيبطلا توملا فطخ
ىشسألاو ةرشسحلاب ةءولمم بولقو ةيكاب نويعب شسمأا لوأا ةريهظ ريخألا اهاوئم ىلإا تعيشش يتلا انيشس نباب ةيبطلا تلاجعتشسإلا

 .شضيبألا ششيجلا دارفأا نم اهئÓمز نم تارششعلا ىفششتشسملاب اهعيدوت يف ناك امدعب

طششلاو ةلاقلا يتيدلبب يئزج يلزنم رظح مت اميف

انوروك سسوريفب ةديدج تاباصصإأ ةعبرأأ

فراطلاب تايفو ةينامثو ةلاح151 ددع نم
سسمأا راهن فراطلاب ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم حلاسصم تلجسس

ثÓث اهنيب نم انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصا ةعبرأا ةعمجلا

ترسشاب نيأا سسابسسبلا ةيدلبب تامدخلا ةددعتم ةدايعب لامعل ت’اح

هذهب نيلماعلا عيمجل ةعيرسس ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع غلب. ناكملا ميقعتو ةيبطلا ةدايعلا

ت’اح ةينامث اهنم ةلاح151 ـب ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم فراطلاب

ءابولا اذهب اهتباسصا اهب هبتسشم ىرخأا ةلاح ىلإا ةفاسضإ’اب ةافو

حلاسصملا تاذ بسسح ةافولا ت’اح بلغأا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو

مقافت ىلإا ىدأا امم  ةنمزملا سضارمأ’ا باحسصأا و نسسلا رابك نم

ةلاح43 و ءافسشلل ةلاح901 تلثامت نيح يف ،ةيحسصلا مهتلاح

حلاسصملا تاذ تلجسس نيح يف جÓعلل تايفسشتسسملاب عبقت تلاز’

اهنم91 ديفوك سسوريفب اهتباسصإا اهب هبتسشم ةلاح69  ةيحسصلا

ةلاقلا ىفسشتسسم˘ب ة˘لا˘ح12 و سسابسسبلا ىف˘سشت˘سسم˘ب ة˘لا˘ح64

ىفسشتسسمب ةلاح31 و  راجحوب ىفسشتسسمب ةلاح61 ىلإا ةفاسضإ’اب

ةيلخادلا ةرازو ررق ىرخأا ةهج نم . فراطلا ةي’ولا ةمسصاع

فراطلا ةي’ول ةينمأ’ا تاطلسسلا نم حارتقاب ةيلحملا تاعامجلاو

ىلإا طسشلاو ةلاقلا يتيدلب ىوتسسم ىلع يئزج يلزنم رجح سضرفب

يدافتل ةيئاقو ةوطخ يف ةيليوج يلاحلا رهسشلا نم51 ـلا ةياغ

نم اماحدزا رثكأ’ا نيتيدلبلا نيتاه نأاو ةسصاخ ءابولا اذه راسشتنا

نيتيحايسسلا ني˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ر˘ظ˘ن ا˘هراوزو نا˘كسسلا فر˘ط

ةرتفلا يف اماحدزا رثك’ا ةلاقلا ةنيدم ةسصاخ رحبلا ىلع ةلطملا

.ةيليللا
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انوروكب بيشصأا  ايملاع نينشسملا ربكأا نم دعي /جيريرعوب جرب

ىفصشتصسملأ رداغي تأونصس701 نصس يف نصسم

دجتصسملأ91 ديفوك ءابو نم ءافصشلل هلثامت دعب
اباسصم ناك تاونسس701 نسس يف نسسم عوبسس’ا ةياهن رداغ

جÓع ةلحر و عارسص دعب91 ديفوك دجتسسملا انوروك سسوريفب

ةبارق تماد  جيريرعوب جرب قرسش بونج ريدغلا جرب ىفسشتسسمب

ريناكسسلا لامعت˘سسا د˘ع˘ب ءا˘بو˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصإا فا˘سشت˘كا ن˘م ما˘يأا01

ةدم دعبو %57و05 نيب ةباسصإ’ا هبسسن تدكأا يتلا ليلاحتلاو

نم ايئاهن خيسشلا يفسش ىفسشتسسملاب اهاسضق يتلا ةياعرلاو جÓعلا

دولوملا  «ديعسسلا يبوهيم»  دجلاب رمأ’ا قلعتي و انوروك ءابو

نيرمعملا ربكأا نم دعي يذلا رمعم ربكأا وه و3191 خيراتب

ة˘سسسسؤو˘م˘لا ردا˘غ˘يو ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا بسسح ءا˘ف˘سشل˘ل ل˘ثا˘م˘ت ا˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

يبطلا مقاطلاو ةيلئاعلا نم حرفلا نم وج و دورولاب ةيئافسشتسس’ا

ةيحسصلا  ةموظنملل ماهلا زاجنإ’اب فسصو يذلاو ىفسشتسسملاب

.ةي’ولاب
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اهل نايب يف نمألا حلاشصم

 ةمامكلأ ءأدترإأ مدع ببصسب اصصخصش062 فيقوت
ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق

،سصخسش704 فيقوتب،90/70/0202 ـلا ةياغ ىلإا30/70/0202

ةفلاخمل اذهو ،ةيران ةجارد15 و ةبكرم74 رسشحملاب عسضوو

سسوريف ءابو ةهباجمل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا

نمأ’ا حلاسصم نايب بسسحب ةي’ولا نمأا حلاسصم تماق امك ،انوروك

مدع لجأا نم اسصخسش062 فيقوتب ركذلا ةفلاسسلا ةرتفلا لÓخ

ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا عم ،ةيقاولا ةمامكلا ءادترا

يف نينطاوملا ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم تعدو .نيفلاخملا قح يف

ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا  ةرور˘سضل ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب

ةحسصو مهتحسص ىلع اظافح اذهو، تاطلسسلا فرط نم ةذختملا

.انوروك سسوريف يسشفت نم دحلا و مهتÓئاع
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ي˘ت˘لأ ة˘ل˘صسأر˘م˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘ج ثي˘˘ح

اهنم ةخصسن ىلع «ةعاصس رخآأ» زوحت
ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط ا˘صضيأأ تن˘م˘صضت ي˘ت˘لأو
أرظن» هنأاب يميرب نيدلأ لامج يلأولأ
ءأرج ةنيدم اهيلإأ تلآأ يتلأ ةيعصضولل
سسور˘ي˘ف ىود˘ع˘ل˘ل بي˘هر˘لأ د˘يأز˘ت˘˘لأ

ع˘˘جأر أذ˘˘هو ا˘˘نرو˘˘ك01 د˘ي˘فو˘˘ك
فرط ن˘م ة’ا˘ب˘مÓ˘لأو را˘ت˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
حورب مهصساصسحإأ مدعو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
قدحملأ رط˘خ˘لأ عو˘نو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ
’ ثرأوك ةدع اهنع جتنت يذلأ مهب
فيظن امك Óبقتصسم اهابقع دمحي
نيمئاقلأ نيلوؤوصسملأ لمحت مدع ىلإأ

تأرأرقلأ قيبطتب ةي’ولأ هذه ىلع
دحلل ةمأرصصب ةيئاقولأ تأءأرجإ’أو
ةلصسأرم لوقت «ءابولأ أذه راصشتنأ نم
ةيرئأزجلأ ةطبأرلل يئ’ولأ بتكملأ

دكأأ يذلأ ناصسنإ’أ قوقح نع عافدلل
تأءأر˘˘جإ’أ قا˘˘فرإأ ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
راصشتنأ نم دحلل ةيئاقولأ ريبأدتلأو
تا˘˘يرود دد˘˘ع ةدا˘˘يز˘˘ب سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ
مأرتحأ نامصضب نيفلكملأ نيبقأرملأ

امك ،نينطأوملأ لبق نم ريبأدتلأ هذه
ةيلحملأ تا˘ط˘ل˘صسلأ بت˘كم˘لأ بلا˘ط
عصضولأ عم «ةيدج رثكأأ» ـب لماعتلأ

عصضولأ نأأ راب˘ت˘عا˘ب مدا˘ق˘لأ ي˘ئا˘بو˘لأ
رظنلاب «ةريبك رطخب رذني حبصصأأ»
دد˘˘ع ي˘˘ف «بي˘˘هر˘˘لأ» د˘˘يأز˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ
يف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لأ
بت˘كم تح˘صضوأأ ،ة˘ل˘صص يذ قا˘ي˘˘صس
تأرم ةدع يلأولأ لصسأر هنأأ ةطبأرلأ
ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت˘ل˘ل
ة˘˘مزأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ» ل˘˘ي˘˘كصشت ةرور˘˘˘صضو

م˘ه˘ي˘ل˘ع در˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي نود «ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م
تنا˘ك ثي˘ح ،ر˘مأ’أ أذ˘ه سصو˘صصخ˘˘ب
نأو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش ر˘˘خأوأأ ة˘˘ل˘˘صسأر˘˘م ر˘˘خآأ
ىلإأ اهيف ةراصشإ’أ مت يتلأو يصضاملأ

ة’ابمÓلأو لامهإ’أو بيصستلأ» ةلاح
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘طأو˘م˘لأ ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
يدصصتلأ ةيفيك يف ةيعوتلأ فعصضل
ن˘ي˘ب ن˘م تنا˘ك ،..،ة˘ح˘ئا˘˘ج˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل
عا˘ف˘تر’أ ى˘لإأ تدأأ ي˘ت˘لأ با˘˘ب˘˘صسأ’أ
ةد˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع˘˘ل بي˘˘هر˘˘لأ

نيب نمو «أر˘خؤو˘م ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأو
بت˘كم˘لأ ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لأ تا˘حأر˘ت˘ق’أ

تاهجلأ عيمج نيب قيصسنتلأ :اهتقو
لÓخ نم ةيصسيصسحتلأ تÓمحلأ يف
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ تا˘قا˘ط دو˘ه˘ج د˘˘ي˘˘حو˘˘ت
فÓتخأ ىل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأو ة˘ي˘م˘صسر˘لأ
رأدج ءانب دصصق ةيركفلأ اهتاهجوت
نم د˘ح˘ل˘ل ا˘ع˘ي˘ن˘م أد˘صس ف˘ق˘ي ن˘ي˘ت˘م
.ءابولأ راصشتنأ

ةهباجمل تإرإرقلإ نم ةلمج ذختت ةسسبت ةيلو
انوروك سسوريفب تاباسصإلإ ىحنم يف دعاسصتلإ

ةي’ولأ يلأو اهيلع قداصص تأرأرق ةدع نع ةصسبت ةي’و تنلعأأ

ةصسبت تفرع نأأ دعب91 ديفوك ءابو راصشتنأ ةهباجم لجأ’
ةيحصص ةبقاعب رذني مجحب تاباصصإ’أ ىحنم يف أريطخ أدعاصصت

ىدل ةياقولأ تأءأرجإاب مأزتلإ’أ عجأرت عم اميصس هابقع دمحي ’
ةي’ولأ نع يحصصلأ رجحلأ عفر نع نÓعإ’أ ذنم سسانلأ ةماع

تايدلبلأ عيمج ةلصسأرم مت تأرأرقلأ هذه مهأأ نمو21 مقر
دح عصضو يعأودب قح’ راعصشإأ ىلإأ جأوزلأ دوقع مأربأ قيلعتب
د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأز˘ت˘لإأ مد˘ع سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأو˘صشع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ناث ءأرجإأ هعبت امك حأرفأ’أو ةيلئاعلأ تابصسانملاب يعامتجإ’أ
ةقرفتم عيب طاقن حتفب سصيخرتلأ عم يصشأوملأ قأوصسأأ قلغب
تررقو أذه ،ةحصصلأ تايصصوت مأزتلأ ةيرابجإأ عم ةدعابتمو
عراصشب ةيراجتلأ تا˘طا˘صشن˘لأ ل˘ك ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
ةنيدملأ طصسوب حÓفلأ قوصس كلذكو ةصسبت ةنيدمب بيذهتلأ

رخآأ نمصض نمو ،طرافلأ سسيمخلأ موي نم ءأدتبأ اموي51 ةدمل
سضرف وه اهل دوهصشملأ يعوÓلأ ةلاح مامأأ ةرداصصلأ تأرأرقلأ
يتلأ نكامأ’أو ةيمومعلأ تاحاصسلاب يعامتج’أ دعابتلأ تأءأرجأ
ىلع ،تامامكلأ ءأدترأ ةيمأزلإأ عم نينطأوملل اظاظتكأ دهصشت

دعأوقل نيفلاخملأ راجتلأ ىلع تامأرغو تابوقع سضرف رأرغ
تا˘حا˘صسم˘لا˘ب ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘يد˘صشت˘ب ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘مÓ˘˘صسلأ

تزواجت نأأ دعب تأرأرقلأ هذه تءاجو ةيراجتلأ تأءاصضفلأو

يف ظوحلم عافترأو ةدكؤوم ةباصصإأ ةلاح006 ـلأ فقصس ةصسبت

ربع تايفو5 تلجصس اهل ةليصصح رخآأ يف ةصسبتف تايفولأ ددع

ةيحصصلأ حلاصصملأ تعجرأأو طقف ةعاصس42 فرظ يف ميلقأ’أ
.ةياقولأ تاميلعت عابتأ يف نواهتلأ ىلإأ كلذ
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سسإرهأإ قوسس ىفسشتسسم ءابطأإ
ةيراع رودسصب انوروك نوهجإوي

ةصصاخب و سسأرهأأ قوصس ةي’وب ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ يناعت
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لأ ن˘صضت˘ح˘ي يذ˘لأ د˘صشر ن˘˘بأ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
سسوريفل ةداصضملأ ةعنقأ’أو تأرهطملأ يف زجع نم انوروك

ةبعصص لمعلأ ةئيب لعجي ام وهو (91-ديفوك) دجتصسملأ انوروك
ءابطأ’أ نم سضعبلأ رطصضي ثيح ، كانه نيلماعلأ بصسح ةياغلل
،ةصصاخلأ مهتاقفن ىلع ةيقأولأ ةعنقأ’أ ءأرصش ىلإأ نيصضرمملأو
يتلأ تابهلأ نورخأ رظتني اميف ،تايلديصصلأ يف اهودجو نإأ أذه
ناف ةلوأدتملأ تامولعملأ بصسح و ،تايعمجلأ سضعب اهمدقت
ةرصشع ن˘م ر˘ث˘كأ ة˘با˘صصإأ ل˘ظ ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص ر˘ث˘كأأ تا˘ب ع˘صضو˘لأ
ةرايصس قئاصس ةافو و ، نأوع’أ و نيصضرمملأو ءابطأ’أ نم دأرفأ
ةيزهاج مدع يبطلأ مقاطلأ دكؤوي و ،ءابولأ أذهب أرخؤوم فاعصسأ
و ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘صضر˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’ ى˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأ

و دد˘ج ى˘ل˘ع ن˘يدد˘صشم ،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لأ تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ سصق˘˘ن أذ˘˘ك
ىلوأ’أ ةهبجلأ مهنأ’ ةيبطلأ قرفلل ةيامحلأ ريفوت ةرورصض أذك
ربع ةريخ’أ ةرتفلأ يف لوأدتي و أذه ، ىودعلأ لاقتنأ ةحفاكمل
اهلامهأ مت هنأاب لوقت زوجعل ويديف يعامتج’أ لصصأوتلأ عقأوم
ثيح ىلكلأ ةيفصصت لجأ’ عوبصسأأ ذنم ىفصشتصسملأ اهلوخد دعب
عÓط’أ وأ اهتجلاعم متت مل و ،سسوريفلاب تبيصصأأ اهنأأ حصضتإأ

نم لك و نيصضرمملأ و ءابط’أ هجوي لباقملاب و ، اهتلاح ىلع
تامزلتصسملأ ريفوت لجأ’ ةثاغتصسأ ءأدن لو’أ فصصلأ يف مه
امك ،مهتايح ىلع ةظفاحملأ و مهلمع ءأدأ نم أونكمتيل ةيبطلأ
تاطل˘صسلأ ةرا˘يز لÓ˘خ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ةرأدأ فر˘صصت أور˘كن˘ت˘صسأ
لك ىل˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ر˘فو˘ت˘ب ح˘ير˘صصت˘لأ م˘ت ثي˘ح ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
مدع نيبرغتصسم Óيصصفت و ةلمج نولماعلأ هافن ام وه و لئاصسولأ

لجصست و أذه .ءابولأ هجأومل اهيلأ نوجاتحي يتلأ تأدعملأ بلط

نم ديدعلأ و انوروك سسوريفب ةباصصإأ741 سسأرهأأ قوصس ةي’و
اهنم ةصصاخلأ و ةيمومعلأ لقنلأ لئاصسو رظح مت دق و تايفولأ

 .ةديأزتملأ تاباصص’أ ءأوتح’ عوبصسأأ ةدمل اهيلإأ و
سش.أأ

ةنيطنسسق ةيلو نمأإ سسيئر بئان
 فيطسس ةيلو نمأإ سسأإر ىلع

ماق يتلأ ةي’ولأ نمأ ءاصسؤور كلصس يف ةيئزجلأ ةكرحلأ تفرع
فيطصس ةي’و نمأأ ريدم ليوحت ، ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدملأ اهب
ةي’و ىلأأ حلاصصلأ دمحم ةينداغز ديصسلأ ةطرصشلل لوأ’أ ديمعلأ
حابطوب» ةنيطنصسق ةي’و نمأأ سسيئر بئان نييعت متو، وزو يزيت
هذ˘ه تصسم د˘قو ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأأ سسأأر ى˘ل˘ع» ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن

ةبانع، ةم˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘صسأأر ى˘ل˘ع تا˘ي’و01 ةكر˘ح˘لأ
متيصس هنأ انملع دقو ،..ةفلجلأ ، وزو يزيت ، فيطصس ، سسأدرموب،
ددجلأ تاي’ولأ نمأ ءاصسؤور بيصصنت يف عورصشلأ مويلأ نم ةيأدب
∫.≈°Y«ù        .نينث’أ موي ةياغ ىلإأ بيصصنتلأ ةيلمع لصصأوتت و

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

3306ددعلا0202 ةيليوج11 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيئابولا ةيعصضولا شصوصصخب يلاولا عوبصسألا اذه رحب ةبانع ةيلوب ناصسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا بتكم لصسار
.شسوريفلا اذه نم ةياقولل ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت يف ةيدجلا ةرورصضب هبلاطو انوروك ةحئاج اهتصضرف يتلا

ريبك رطخب رذني حبصصأا عصضولا نإا تلاق

ةيئاقولإ تإءإرجإلإ قيبطت يف ةيدجلاب يلإولإ بلاطت ناسسنإلإ قوقح ةطبإر
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لجيج˘ب ة˘طر˘صشلأ زا˘ه˘ج ل˘صصأو˘ي
سسوريف لوح ةي˘صسي˘صسح˘ت˘لأ ه˘ت˘ل˘م˘ح
ةي’ولأ هلجصست ام لظ يف انوروك
ىوتصسم ىلع ءابولل ةيوق ةدوع نم
ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةد˘كؤو˘م˘لأ تا˘با˘صصإ’أ دد˘ع عا˘ف˘ترأو
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ل˘˘ق رد˘˘صصم تتا˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
مهيف نمب ةي’ولأ هذه ىلع نيمئاقلل
ةيبطلأ قرفلأ أذكو ةينمأ’أ ةزهجأ’أ
بل˘غأأ ة’ا˘ب˘م’ ل˘صصأو˘ت ل˘˘ظ ي˘˘فو.

ريطخ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج نا˘كصس
تأءأر˘جأو د˘عأو˘ق˘ب م˘هد˘ي˘ق˘˘ت مد˘˘عو
تمظن اهيل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ ة˘يا˘قو˘لأ

ةيصسيصسحت ةلمح ةي’ولأ نمأأ ةيريدم
يهو لتاقلأ سسوريفلأ لوح ةديدج
ةع˘م˘ج˘لأ سسمأأ تصسم ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ

ة˘˘ي’و˘˘لأ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب ع˘˘قأو˘˘˘م ةد˘˘˘ع
أرطاقت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ كل˘ت ا˘صصو˘صصخ
ىلع نيفاطصصم˘لأو حا˘ي˘صسل˘ل أر˘ي˘ب˘ك
يصشر˘مو˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لأ ة˘ه˘جأو˘لأ رأر˘غ
ةهجأولأ أذكو ةي’ولأ ةمصصاع برغ
طصسو ىلأ ةفا˘صضأ ة˘ما˘ت˘ك ة˘ير˘ح˘ب˘لأ

يتلأ ةلمحلأ هذه لÓخ متو ، ةنيدملأ
لا˘جر ن˘م نأو˘عأ’أ تأر˘صشع ا˘هر˘˘طأأ

0002 ن˘م ر˘ث˘كأأ ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘طر˘˘صشلأ
ع˘قأو˘˘م˘˘لأ يدا˘˘تر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
يهو نينطأوملأ مومعو ةروكذملأ
ة˘بو˘ح˘صصم تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ح˘ئا˘صصنو تا˘حور˘˘صشب
ن˘م د˘ح˘لأو ا˘نورو˘ك ىود˘ع يدا˘ف˘˘ت
تÓئاعلأو نينطأوملأ نيب اهراصشتنأ
مغرو ةديدجلأ ةلمحلأ هذه تيقلو.
عوبصسأ’أ ةياهن ة˘ل˘ط˘ع ع˘م ا˘ه˘ن˘مأز˘ت
نا˘˘كصسلأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م أر˘˘ب˘˘ك ا˘˘بوا˘˘ج˘˘ت

سشينروكلأ ةم˘صصا˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو

لعفب ةبيصصع تاظحل سشيعت يتلأ

سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’أ ت’د˘ع˘م ةدو˘ع

ةريخأ’أ هذه ىوتصسم ىلع انوروك

نع لقي’ام تصصحأأ ثيح عافترإÓل

ةعمجلأ سسمأأ دودح ىلإأ ةباصصإأ042

نأوج رهصش لÓخ ةباصصأ411 اهنم

مامأأ ةي’ولأ عصضي امم طقف يصضاملأ

يح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ر˘ط˘خ

ةثÓث نم رثكأأ لبق اهنع عفر يذلأ

.عيباصسأأ

 ةيلولا ةمصصاعب اهتمظن يتلا ةيوعوتلا ةلمحلا ةبصسانمب

 لجيجب ناكسسلإ ىلع ةماّمك0002 نم رثكأإ عزوت ةطرسشلإ
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نا˘˘كصسلأو ة˘˘ح˘˘˘صصلأ ر˘˘˘يزو ه˘˘˘جو

د˘˘ب˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لأ حÓ˘˘˘صصإأو
ة˘ع˘م˘ج˘لأ سسمأأ د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لأ
ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘مرا˘˘صص تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
رئأزجلأ ىوتصسم ىلع تايفصشتصسملأ
لفكتلأ نيصسحت ل˘جأأ ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
لاقو.انوروك سسوريف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب
ع˘م ئرا˘ط عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لأ

ةيئافصشت˘صس’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ير˘ي˘صسم
ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘ب ه˘نأأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘ي’و˘˘ل
سسوريفب تاباصصإ’أ ددع يف عافترأ

باعيتصسأ ةردق زواجت يذلأ انوروك
قاهرإأو ةي’ولأ تاصسصسؤومب ةرصسأ’أ

،لكايهلأ هذهب ة˘ح˘صصلأ ي˘مد˘خ˘ت˘صسم

تايناكمإأ عصضو يعدتصسي رمأ’أ نإاف

ل˘ف˘كت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ

د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل دأد˘ع˘ت˘صس’أو ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةرد˘ق ن˘م ع˘فر˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘صضإأ ح˘˘لا˘˘صصم

دوهجلا˘ب هو˘ن نأأ د˘ع˘بو .با˘ع˘ي˘ت˘صس’أ

لÓخ كÓصسأ’أ فلتخم اهلذبت يتلأ

ديزوب نب اعد ،بعصصلأ فرظلأ أذه

يف تايناكمإ’أ زيزعت ةرورصض ىلإأ

لفكتلأ ةردق نم عفرلأ ةيغب نأديملأ

ههجأوت دق يذلأ ظاظتك’أ ةهجأومو

-ديفوكب لفكتلل ةهجوملأ حلاصصملأ

نم عفرلأ ةرورصض ىلع ددصش امك91.

ةيئافصشتصس’أ ةرصسأ’أ باعيتصسأ ةردق

لكايهلأ هذه ىوتصسم ىلع سشاعنإ’أو

تأز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘عد ع˘˘˘˘م

وأأ ح˘لا˘صصم ح˘ت˘فو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘˘لأو

،رمأ’أ ىصضتقأ نإأ ىرخأأ تاصسصسؤوم

قر˘ف˘لأ م˘عد ى˘ل˘˘ع ه˘˘صصر˘˘ح أدد˘˘ج˘˘م

يف دجوت يتلأ ةيبطلأ هبصشو ةيبطلأ

داهجإأو قاهرإأ نم ي˘نا˘ع˘تو ة˘ه˘جأو˘لأ

كلذو ،ر˘ه˘صشأأ ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘˘كأأ ذ˘˘ن˘˘م

ا˘عدو .ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لأ ل˘ك كأر˘صشإا˘˘ب

ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘يزو

ةيئافصشت˘صس’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ير˘ي˘صسم

هبصشو ةيبطلأ كÓصسأ’أ لك دينجت ىلإأ

دصصق تاصصصصختلأ فلتخمل ةيبطلأ

ىلع ةصسرامملأ ةيبطلأ قرفلأ ميعدت

ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لأ ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم

كأرصشإأ عم91-ديفوكب نيباصصملاب

هبصش عاطقلل نيعوطتملأ نيصسرامملأ

بنا˘˘ج ى˘˘لإأ سصا˘˘خ˘˘لأو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

ميدقتل نيدعتصسملأ عاطقلأ يدعاقتم

ةرور˘صض ى˘ل˘ع د˘كأأ ا˘م˘ك .م˘ه˘تا˘مد˘˘خ

تاميلعتلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأأ ن˘م ر˘ه˘صسلأ

يصسف˘ن˘لأ م˘عد˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

نم تأرتف ميظ˘ن˘تو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل˘ل

مهصضرعت يدافتل ء’ؤوه ةدئافل ةحأرلأ

ىل˘ع ر˘يزو˘لأ حر˘ت˘قأو أذ˘ه .قا˘هرإÓ˘ل

ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ءأرد˘˘م

لجأأ نم سصاخلأ عاطقلاب ةناعتصس’أ

ةيئافصشتصس’أ ةر˘صسأ’أ تأرد˘ق ز˘يز˘ع˘ت

ةيحصصلأ تأزيهجتلأ أذكو سشاعنإ’أو

ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلأ ع˘م ن˘ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لأو

حلاصصملل ةيبطلأ تاطاصشنلأ نامصض

.ىرخأ’أ ةيصساصسأ’أ

   ششاعنإلاو ةيئافصشتصسلا ةرصسألا باعيتصسا ةردق نم عفرلا ةرورصض ىلع ددصش

«91ديفوك» ىسضرمب نسسحأإ لفكت لجأإ نم ةمسصاعلاب تايفسشتسسملإ ءإردمل ةمراسص تاميلعت
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42 ـلأ لÓخ لجيج ةي’و تصصحأأ
سسمخ نع لقي’ام ةيصضاملأ ةعاصس
ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج تا˘˘با˘˘صصإأ
ىوتصسم ىلع ةافو ةلاح ىلأ ةفاصضأ

لصصأويل ةي’ولأ ةمصصاع ىفصشتصسم
نم ديزملاب هكتف لتاقلأ ءابولأ كلذب
داع يتلأ سشينروكلأ ةمصصاع ناكصس
تاقوأ’أ كلحأأ نوركذ˘ت˘ي˘ل ا˘ه˘نا˘كصس
سسوريفلأ أذه ببصسب اهب أورم يتلأ
ددع يف درطصضملأ عافترإ’أ لظ يف
لقي’امل اهليجصست دعبف .تاباصصإ’أ

يصضاملأ ءا˘ع˘برأ’أ ة˘با˘صصإأ21 نع
ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تل˘˘ج˘˘صس
ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ة˘ع˘م˘ج˘لأو سسي˘م˘خ˘˘لأ

سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج تا˘˘با˘˘صصأ سسم˘˘خ
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘با˘˘صصإ’أ ي˘˘˘هو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘˘م˘˘ج تل˘˘ج˘˘صس

ةيليملاب يروتن˘م ر˘ي˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم

تاباصصإ’أ ددع يلامجإأ كلذب عفتريل

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ىلإأ ةحصصلأ ةيريدم بصسح ةي’ولأ

ام˘ك. ة˘با˘صصإأ042 نع ل˘ق˘ي’ا˘م

ةعمجلأ سسمأأ لجيج ةي’و تلجصس

دقع˘لأ ي˘ف ل˘جر˘ل ةد˘يد˘ج ةا˘فو ة˘لا˘ح

ى˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ع˘با˘˘صسلأ

ةي’ولأ ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلأ

ةحيبصص هصسافنأأ ينعملأ ظفل ثيح

كلذب عفتريل سسوريفلاب أرثأاتم سسمأأ

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ دد˘˘ع

ىلإأ ءابولأ ةيأدب ذنمو لجيج ةي’وب

مغرو قبت ةليصصح يهو اصصخصش31

ي˘ت˘لأ كل˘ت ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ءي˘˘صش ل˘˘ك

ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ىر˘خأأ تا˘ي’و ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘صس

فيطصس ةي’و رأرغ ىلع ةرواجملأ

ةافو31 نع لقي’ام تصصحأأ يتلأ

حلاصصملأ تفصشكو أذه دحأو موي يف

ءا˘ق˘ب ن˘ع سسمأأ ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

دهعمب ة˘نّ̆ي˘ع051 ن˘ع ل˘ق˘˘ي’ا˘˘م

جئاتن راظتنأ يف ةنيطنصسقب روتصساب

تراصشأأ امك ، اهب ةصصاخلأ ليلاحتلأ

باصصم67 دجأوت ىلإأ ةريخأ’أ هذه

تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ة˘ت˘صس م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي’و˘لأ

سشاع˘نإ’أ ما˘صسقأا˘ب نود˘جو˘ي ى˘صضر˘م

يفوت مهدحأأ ةريطخلأ مهتلاحل أرظن

ةراصشإ’أ عم ، ةعمجلأ سسمأأ ةحيبصص

ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لأ رأر˘˘ق ى˘˘لأ كلذ˘˘ك

د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلأ بود˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم

سضأرمأ’أ مصسق حتف ةداعأ ريهاطلاب

ن˘ي˘با˘صصم˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسإ’ ة˘˘يرد˘˘صصلأ

قلغ ىرج امدعب انوروك سسوريفب

ر˘ه˘صش ن˘م ر˘ث˘˘كأأ ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه

لجصس يذلأ عجأرتلأ ببصسب فصصنو

ىلع سسوريفلاب نيباصصملأ ددع يف

تايدلبلأو ريهاط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم

ةبقأرملأ طاق˘ن نأأ ر˘كذ˘ي .ةروا˘ج˘م˘لأ

ة˘ي’و ل˘خأد˘م˘ب ا˘ه˘ح˘ت˘ف رر˘ق˘ت ي˘ت˘لأ

يديصس ىر˘حأ’ا˘ب وأأ ثÓ˘ث˘لأ ل˘ج˘ي˘ج

ةنصسكاتو ةيروصصنم ةمايز ، فورعم

تا˘˘با˘˘صصإ’أ ف˘˘حز ف˘˘قو ل˘˘جأأ ن˘˘˘م

نم اهعنمو ةي’ولأ جراخ نم ةمداقلأ

لاغتصش’أ يف تأأدب دق لجيج لوخد

نم سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ةحيبصص ذنم

ى˘لأ ن˘ي˘ل˘خأد˘لأ ل˘˘ك عا˘˘صضخأ لÓ˘˘خ

تايلمع ىلأ طاقنلأ هذه ربع لجيج

م˘ه˘ل˘م˘ح مد˘ع ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل سصح˘˘ف

.انوروك سسوريفل

 روتصساب دهعمب ةدجاوتم ةّنيع051 نم رثكأا ليلاحت جئاتن ةيبطلا حلاصصملا رظتنت اميف

 لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإإ سسمخو ةديدج ةافو ليجسست
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ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘كو
ة˘يرد˘ضصلا صضار˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا

ةلاح04 اهدحول تلجضس دق ،ةيدعملاو
اهنيب نم ،ءابولا راضشتنا ةيادب ذنم ةافو

ةضسضسؤوملا ةقيدحب تيفوت ت’اح30
ءاو˘˘ت˘˘ح’ ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا ةر˘˘ضسأ’ا ماد˘˘˘ع˘˘˘ن’

001 ةبضسنب تأÓتما نأا دعب ىضضرملا
يبطلا اهمقاط لعج يذلا رمأ’ا ةئاملاب
يف هزجع انلعم ءاضضيبلا ةيارلا عفري
ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ع˘˘ضضو˘˘لا ءاو˘˘ت˘˘حا
ةرقتضسملا هيجو˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا ،ى˘ضضر˘م˘لا

يف ،يلزنملا ءا˘ف˘ضشت˘ضس’ا ى˘لإا م˘ه˘ت˘لا˘ح
رفظي هلع صضرأ’ا صضعبلا صشرتفي تقو
كلذ لباقم يفو .هتايح ذقني دق ريرضسب
ةحلضصم حتف ةظحللا دحل رذعت هناف
ةنتاب ىف˘ضشت˘ضسم˘ب ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘لا صضار˘مأ’ا
ةينعملا تاهجلا ترمأا يتلا يعماجلا

دعب،91 ديفوك ىضضرمل اهضصيضصختب
نيباضصملا ددع عافتراو ةرضسأ’ا ءÓتما
ببضسب كلذو ،يضضاملا عوبضس’ا رحب

ن˘˘ي˘˘ج˘˘ضسكوأ’ا تارورا˘˘ق دو˘˘جو مد˘˘˘ع
ةدام˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ة˘بو˘ع˘ضصو
ببضسب ىضضرم˘ل˘ل ة˘يرور˘ضضلاو ة˘ما˘ه˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا
ةيبطلا مقط’ا اذكو ةينعملا تاطلضسلا
م˘هز˘ج˘ع˘ل ،ءا˘ضضي˘ب˘لا ة˘يار˘˘لا نو˘˘ع˘˘فر˘˘ي
تاءارج’ا ذاختاو عضضولا يف مكحتلا
ع˘ن˘مو ءا˘بو˘لا ر˘ضصح ن˘م ن˘كم˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ديب ةديحولا ةقرولا كلذب ىقبتل ،هيضشفت

لÓخ نم ،مهتا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رجحلاو ةياقولا ري˘باد˘ت˘ب ما˘ت˘لا ماز˘ت˘ل’ا
اهراضشتنا نم داز يتلا ،ةباضص’ا يدافتل
لÓخ مهت’ابم ’و نينطاوملا راتهتضسا
امو ،ءابولا دوجوب ةي˘ضضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘ضس’ا
د˘يد˘ع˘ب ة˘ما˘ق˘م˘لا حار˘ف’او تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ي˘ضشف˘ت ي˘ف صسي˘ئر بب˘ضس ’ا ق˘طا˘ن˘م˘لا
،ةرطي˘ضسلا ن˘ع ع˘ضضو˘لا جور˘خو ءا˘بو˘لا

،زئانجلاو ءازعلا صسلاجم بناج ىلإا اذه
ةيمو˘ي˘لاو ة˘ي˘عو˘ب˘ضسأ’ا قاو˘ضسأ’ا اذ˘كو
اهيف مرتحي مل يتلا ةيضشاملا قاوضسأاو

كلذ نمو ةياقولا طورضش ىندا نطاوملا
يعامتج’ا دعابتلاو تامامكلا ءادترا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا بن˘˘ج˘˘ي نا ه˘˘نأا˘˘ضش ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
تفرع دقو .صصاخضشأ’ا نيب صسوريفلا

غلب ءÓتما ةي’ولا تايفضشتضسم ديدع

ةضسضسؤوم˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب001
ةي’ولا ةمضصاعب ةيئافضشتضس’ا ةيومعلا
بطلا ةحلضصم لÓغتضسا مدع لظ يف
هذه نع ط˘غ˘ضضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ي˘ن˘طا˘ب˘لا
نا˘م˘ي˘ل˘ضس ى˘ف˘ضشت˘˘ضسم اذ˘˘كو ،ةر˘˘ي˘˘خ’ا

ىلإا ةفاضضإ’اب ،ةكيرب ةنيدمب تاريمع

،ة˘ناور˘˘م˘˘ب ر˘˘م˘˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم
ىفضشتضسم اذكو ،ةتوتلا نيع ىفضشتضسم
نيب ت’اح دجاوتت تقو يف ،صسواقن

حلاضصملا د˘يد˘ع˘ب ة˘لا˘ح03 ىلإا02
ةي’ولا ميلقإاب ةرضشتنملا ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا

،دباعلا ةينث ىفضشتضسمب ةلاح03 اهنم
اهيلا لضصو يتلا قطانملا نم اهريغو
ت’احو ةباضصإا ت’اح تلجضسو ءابولا

ءا˘بو˘˘لا ي˘˘با˘˘ضصم ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو .تا˘˘ي˘˘فو
تلوزات ةيدلب صسي˘ئر ل˘تا˘ق˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةلا˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا «و˘ضسخÓ˘م ي˘ل˘ع»
جÓعلا يقلتل ةنتاب ىفضشتضسمب ةجرح
ينطولا صسلجملاب وضضع اذكو ،مزÓلا
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،«ة˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ب˘˘ج صشا˘˘ي˘˘ع»
صسلجملاب و˘ضضع˘ل ةا˘فو ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘ضست
،ةقاطلا يداو ةيدلب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا

ت’ا˘˘ح˘˘˘لا تار˘˘˘ضشع بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ناكمب ر˘ف˘ظ˘ت ا˘ه˘ل˘ع ا˘ضضرأا ة˘ي˘مار˘ت˘م˘لا
ديق ىلع اهءاقب نم˘ضضي ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘ب
بضصنم ربك’ا مامته’ا تابو ،ةايحلا
فدهب ةديدج ت’اح ليجضست مدع يف
عضضولا ءاوتحاو اهنم ةميدقلاب لفكتلا
تاوعد طضسو ،ةرطيضسلا نع جراخلا

نينطاوملل ة˘ه˘جو˘م ة˘خرا˘ضص تاءاد˘نو
يتلا ةمزÓ˘لا ة˘يا˘قو˘لا طور˘ضش ماز˘ت˘لا˘ب
،مويلا هيلع وه ام ىلإا عضضولا تلضصوأا

تاي’ولا نم ةدحاو ةنتاب ةي’و تتابو
يتلا تاءارج’ا مغرو ،اررضضت رثك’ا
ق˘ل˘غ ى˘لا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ن˘تا˘ب ي˘˘لاو ا˘˘هر˘˘قا
ة˘ما˘قاو جاوز˘لا دو˘ق˘ع ف˘قوو قاو˘ضس’ا
’ يتلا تاطاضشنلا صضعب ناف ،تÓفحلا

ةروتاف نم عفرلا اهنأاضش نم ةمئاق لازت

˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘با˘ضص’ا

رثكا تاءارجا مادعناو ةهج نم مازتل’ا

ع˘ضضو˘لا كراد˘ت ل˘˘ي˘˘ب˘˘ضس ي˘˘ف ة˘˘مار˘˘ضص

ىدبا يتلا ،ةمز’ا هذه نم جورخلاو

نم .ةريبك فواخم ريثكلا اهلÓخ نم

تار˘˘ضشع ه˘˘جو˘˘ت ما˘˘مأاو ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج

وحن ةيلب˘ج˘لا ة˘حا˘ي˘ضسلا ى˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

اودجو يت˘لا ة˘ي’و˘لا تا˘ع˘ف˘تر˘م د˘يد˘ع

ئطاوضشلا قلغ لظ يف مهتلاضض اهيف

د˘يد˘ع نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘ي˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ع˘˘ن˘˘مو

لقنتلا عنمل صسما تءاج يتلا تارارقلا

اهنم ةفورعملا اميضس قطانملا هذه ىلإا

،تÓئاعلل اريب˘ك اد˘فاو˘ت د˘ه˘ضشت ي˘ت˘لاو

يلا˘عأا˘ب ي˘ضسرود˘نو˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ن˘مو

اهريغو ،صسيرأا تاعفترم ،ةبعضشلا يداو

ذÓم تحبضصا يتلا ةيلبجلا قطانملا نم

يدافتل يئاقو ءارجإاك ،ةينتابلا تÓئاعلا

˘ماز˘ت˘ل’ا مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ءا˘بو˘لا را˘ضشت˘نا

اهتهج نم .ةمزÓلا ةيئاقولا طورضشلاب

ةرئادل ةعباتلا تابضصقلا ةيدلب حلاضصم

ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘قا م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،نو˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا صسار

ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا تآا˘ضشن˘˘م˘˘لا

تاضسفانملا ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت اذ˘كو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

.رخآا راعضشإا ىلإا ةيضضايرلا تايرابملاو

ةقلعتم ىرخا تارارق راظتنا يف اذه

يتلا ريبادتلا نم اهريغو رجحلا تيقوتب

مامأا Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘ع’ا م˘ت˘ي د˘ق

عيظفلا راضشتن’ا ءارج قدحملا رطخلا

.دجتضسملا يملاعلا ءابولل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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صسمأا لوأا را˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘˘خ رد˘˘˘ضصأا

د˘˘ي˘˘ضسلا وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘˘لاو

عن˘م˘ب صصن˘ي ارار˘ق ع˘ما˘ج دو˘م˘ح˘م

ةيفيضصلا تاميخملا ميظ˘ن˘ت ة˘ما˘قإا

ى˘ل˘ع ،ة˘ضصا˘خ وأا تنا˘ك ة˘ي˘مو˘م˘˘ع

و ،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ل˘ما˘ك ىو˘ت˘ضسم

ةيئانثتضس’ا تاءارجإ’ا هذه لخدت

ءار˘ج ي˘ح˘ضصلا ع˘ضضو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف

بضسح و . ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘ضشف˘˘˘ت

رمتضسي رارقلا اذه نإاف نايبلا صسفن

عفر ةياغ ىلإا ،ةي’ولا بارت ربع

ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

دعب ءارجإ’ا اذه يتأاي و ، انوروك

فايطضص’ا مضسو˘م قÓ˘طإا ل˘ي˘جأا˘ت
رمت يتلا ةيحضصلا عاضضوأ’ا ءارج
ئطاوضشلا لوخد عنمو ،دÓبلا اهب
تاي’ولا نم ديدعلا يف ةحابضسلل
مضضت يت˘لا وزو يز˘ي˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
مت ثيح نوفزاو تريزقت ئطاضش
،اهيلإا ةيدؤوملا ذفانملا صضعب قلغ
و ة˘طر˘ضشلا ح˘لا˘ضصم ف˘ي˘ل˘˘كت ع˘˘م
تارارق قيبطتب نيينطولا كردلا
هنأا ،ردضصملا تاذ فاضضأا و ،عنملا
تاميخملا م˘ي˘ظ˘ن˘ت و ة˘ما˘قإا ع˘ن˘م˘ي
تنا˘˘ك ة˘˘ه˘˘ج يأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا

عفر ةياغ ىلإا ةضصاخ وأا ةيمومع
اعد امك . ةررقملا ةيئاقولا ريبادتلا

حلاضصملا وزو ىزيت ةي’و يلاو
ف˘ي˘˘ث˘˘كت ةرور˘˘ضض ى˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
ىوتضسم ىلع صشيتفتلا و ةبقارملا
لمتحملا تاءاضضفلا و ءىطاوضشلا
ذاختا و نأاضشلا اذه يف اهلÓغتضسا
د˘˘˘ضض ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
،قايضسلا يف و . نوناقلل نيفلاخملا
ح˘لا˘ضصم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ضصاو˘˘ت
ة˘ضصا˘خ ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت رار˘˘قإا ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
صسوريف يضشفت نم دحلا و ةياقولل

ليجضست دعب ،اهبارت ىلع انوروك
اذهب تاباضصإ’ا نم ريبك عافترا
، ةي’ولا ميلقا ىوتضسم ىلع ،ءابولا

دوقع ماربإا قيلعت ارخؤوم مت ثيح
بضسح ر˘˘خآا را˘˘ع˘˘˘ضشإا ى˘˘˘لإا جاوز˘˘˘لا

 .يئابولا عضضولا تادجتضسم

 انوروك ءابو يسشفت لظ يف ةيلولا يلاو هذختإا رارقلا

وزو يزيت ةي’و يف ةيفيضصلإ تاميخملإ ةماقإإ عنمي يحضصلإ عضضولإ

.ينطابلا بطلا ةحلسصم حتف نهري نيجسسكألا تاروراق ليسصحت زجع ^
ليجسست ىلا ىدا ام ،اهتايدلب بلغأا ربع تفحزو ةنتاب ةيلو تحاتجا ةجوم يف قوبسسم ريغ اراسشتنا ءابولا اهيف فرع يتلا ،ةريخألا مايألا لÓخ ةسصاخ ،رثكأا ةفيخم ةنتاب ةيلوب انوروك سسوريف يسشفت ءارج ةيئابولا ةيعسضولا تحبسصأا

501 نع ديزي ام ىلا،91 ديفوك ببسسب تايفولا تلاح هيف تعفترا يذلا تقولا يف ،ريناكسسلا قيرط نع اهنع فسشكلا مت يتلا وا ايربخم ةسصخسشملا نيب ،ةباسصا0011 نع ديزي ام سسما ةياغ ىلا تغلب يتلاو ،دحاولا مويلا يف تارسشعلاب تاباسصا
.ىرخلا ىولت ةدحاولا اياحسضلا ثثج هيف تنفد يذلا ،يسضاملا سسيمخلا كلذو دحاو مويب تلجسس ةافو ةلاح11 اهنم ،ةافو ةلاح

ةدكيكسس

انوروك ىضضرم ةعباتمل ةدايع حاتتفإإ
ىلع91 ديفوك يضضرم ةبقارمو ةعباتملا ةدحو حاتتفا مت
ةر˘هز˘لا تا˘كر˘ب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘˘ضسم
ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو˘ب «ن˘ي˘كضسم نوز˘ي˘م’» م˘ضسا˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
اودافتضسا نيذلا ىضضرملا صصخت ةعباتملا هتاه ؛ةدكيكضس
ةوخإ’ا يعجرملا ىفضشتضسملا ىوتضسم ىلع جÓعلا نم
،ةدكيكضس تايدلبب نينطاقلاو ،ةدكيكضس صشمرق دعاضس
،ر˘ي˘ضشب ي˘ن˘بو ،لا˘م˘ج نا˘ضضمر ،ة˘مور˘ك يدا˘م˘ح ،ة˘ل˘ف˘ل˘˘ف
ىلإا ءارج’ا فدهي و تيوز نيعو ،ةطاطضشوب ،قيادحلا

نيذلا ىضضرملل ةيحضصلا ةلاحلا روطت ةعباتمو ةبقارم
يعجرملا ىفضشتضسملا نع ةرداضص ةعباتم ةقاطب نوكلمي
.تايدلبلا يقاب ىضضرمل ىرخا زكارم صصيضصخت مت امك،
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ةدكيكسس

Óيل لقلإ رانمت قيرط قلغ
ةقطنم ناكضس نم ةعومجم ةعمجلا ىلإا صسيمخلا ةليل ماق
عنمل ،لقلاو رانمت نيب طبارلا قيرطلا قلغب ديعضس ينب
ل˘ظ ي˘ف ،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ن˘ي˘فا˘ط˘ضصم˘لا مود˘ق
صسيئر نÓعا دعبف، انوروك صسوريفل فيخملا راضشتن’ا
ةقلعتم˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘ج’ا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةدمل ةءوبو˘م˘لا تا˘ي’و˘لا˘ب صصا˘خ ي˘ح˘ضص ر˘ج˘ح صضر˘ف˘ب
ل˘م˘ح ى˘لا ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا نا˘كضس عرا˘˘ضس عو˘˘ب˘˘ضسأا

اوماقو ناكضسلا عزف راثا ام لقلا ةنيدمل هجوتلا و مهبئاقح
ةينمأ’ا تاطلضسلا صسيضسحتلو مهلوخد عنمل قيرطلا قلغب
تماقأا و ةينمأ’ا تاهجلا تلخدت Óعف و ،عضضولا ةروطخب

اهرواج امو لقلا ةنيدمل لوخدلا اهلÓخ نم تعنم ازجاوح
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تعد و ا˘ه˘ن˘ع ءا˘˘بر˘˘غ˘˘لا ل˘˘كل
ت’احلا ةرضصاحم ل˘جأا ن˘م ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب
.اهتعيبط ىلإا ةايحلا ةدوعل اديهمت هتجلاعم و ةباضصملا
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نوتيزلا نيع ةيدلب يلوؤوسسم بايغ تلجسس ةردابملا /يقاوبلا مأا

لغوتت ناشسنإلا قوقحل ةيرئازجلا ةمظنملا
ناكشسلا هوجو ىلع ةمشسبلا مشسرتو لظلا قطانم يف

قوقحل ةيرئازجلا ةمظنملا سسمأا موي ترداب لتاقلا انوروك   سسوريف ةهباجم يف اهنم ةمهاسسملا دسصقو يئ’ولا اهجمانرب قيبطت راطإا يف
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملل يبطلا مقاطلا عم قيسسنتلاب ةيسسيسسحتو ةيبط ةلفاق ميظنتب(HDNO) يقاوبلا مأا ةي’و بتكم ناسسنإ’ا

. نوتيزلا نيع   ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةقرفلا ةقفارمبو ةيبطلا تادعملا لماكب نيتزهجم  فاعسسإا يترايسس ترخسس يتلا ةيراوجلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

3306ددعلا0202 ةيليوج11 تبسسلا 7ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

جيريرعوب جرب

موحللا نم ريطانق ةعبرأا زجح

ريغ جاجدلا ءاششحأاو ءاشضيبلا

كÓهتشسإÓل ةحلاشص
جربب يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملأ تنكمت

نم ةيمك زجحو ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ جا˘جد˘لأ ءا˘صشحأأو ءا˘صضي˘ب˘لأ مو˘ح˘˘ل˘˘لأ

تاقÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو   كÓ˘ه˘ت˘صسإÓ˘ل

تايرود   لÓخ تمت ةيلمعلأ نأ ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ

عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘م’أ ر˘صصا˘ن˘ع˘ل ة˘ي˘با˘قر

ةيراجت تÓحم ةدع ةن˘يا˘ع˘م م˘ت ةر˘ط˘ي˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم

ةئزجتلاب ءأر˘م˘ح˘لأو ءا˘صضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ ع˘ي˘ب˘ل ةد˘ع˘م

ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘صسأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لأ تأذ بصسحو

نم غلك02 و ءاصضيبلأ موحللأ نم غلك083 زجح

اهزجح مت كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ جاجدلأ ءاصشحأأ

زاجنإأ عم ، ينقتلأ مدرلأ زكرم ىوتصسم ىلع اهفÓتإأو

.ةيلحملأ ةباينلأ ىلإأ لصسرأأو ه دصض يئاصضق فلم

´/eƒS°≈

 رذعت اميف/جيريرعوب جرب

هقيقسش فيقوت

غلبم ةقرشسب ماق ينيثÓث فيقوت

0005و ميتنشس نويلم375

ةبكرم لخاد نم وروأا
ةي’و نمأ’ عبأرلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع نكمت

72 امهرامعأأ نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب

هردق يلام   غلبم ةقرصسب   اماق نيذللأو ةنصس13 و

رخآأ غلبم و ةينطولأ ةلمعلأ نم ميتنصس نويلم375

دحأاب ةبكرم لخأد نم ناك   وروأأ0005 هردق

(صس – ب) ةيحصضلأ لوزن دنع ةنيدملأ طصسو ءايحأ’أ

صضعب ءانتق’ ةيراجتلأ تÓحملأ دحأأ مامأأ ةنصس23

تاقÓع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لأ

ة˘ي˘طر˘صشلأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ نأ ة˘ي’و˘لأ ن˘˘مأ’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

متيل ، نيلعافلأ ةيوه ديدحت نم تنكم ةقمعملأ

(م – ز) هب هبتصشملاب رمأ’أ قلعتيو امهدحأأ فيقوت

– ز) هب هبتصشملأ هقيقصش فيقوت رذعت اميف ةنصس13

هبجومب مدق يئاصضق فلم زاجنإأ متيل ةنصس72(ن

ةمهتب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ (م – ز) ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

ةصسصسؤوملاب   عدوأأ يذلأو   ةبكرم لخأد نم ةقرصسلأ

.ةيباقعلأ

´/eƒS°≈

ىلع يتأات نارينلا ةنشسلأا

قطانم يف صسبايلاو رشضخألا

وزو يزيتب ةفلتخم
ةعاصس42ــلأ لÓ˘خ ة˘ع˘˘لد˘˘ن˘˘م˘˘لأ نأر˘˘ي˘˘ن˘˘لأ تب˘˘ب˘˘صست

ةي’ول ةعباتلأ تايدلبلأ نم ديدعلأ ربع ةيصضاملأ

ةلاح قلخ و ةرأرحلأ تاجرد عافترأ يف وزو يزيت

و ىرقب ةعلدنملأ قئأرحلأ تمهتلأ امك رحلأ نم

نم تائملأ زيجو فرظ يف وزو يزيت ةي’و رصشأدم

و يتابنلأ ءاطغلأ نم تأراتكهلأ و نوتيزلأ راجصشأأ

هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و . صشأرح’أ

ةي’ولاب ةقرفتم قطانم ةدعب تعلدنأ يتلأ قئأرحلأ

نم ةرمثملأ راجصشأ’أ نم تائملأ فÓتإأ نع ترفصسأأ

تأرصشعلأ نأرينلأ تفلتأأ امك . نوتيزلأ راجصشأأ اهنيب

لخدت ل˘صضف˘ب م˘ت ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م ل˘ح˘ن ا˘يÓ˘خ ن˘م

ةرمثملأ راجصش’أ نم تائملأ ذاقنإأ ةيندملأ ةيامحلأ

ايÓخ ةدع بناج ىلأو اهريغو حافتلأ راجصشأ لثم

. لحن

N∏«π S°©ÉO
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ءا˘˘صضعأ’ ي˘˘فر˘˘صشلأ رو˘˘صضح˘˘لأو
ة˘˘م˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لأ بت˘˘˘كم˘˘˘لأ
ةيدلب بت˘كم صسي˘ئرو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب
بايغ ليجصست عم ,يحيبصصلأ رصصق
ةبختنملأو. ةيلحملأ تاطصسلل يلك
نيعب لظلأ قطانم   تفدهتصسأ .
ةقيمعلأ رئأزجلأ قمع يف .نوتيزلأ

ةينث ، جوجفل ، ةبنعلأ مف) رأرغ ىلع
ميقعت ةيأدبلأ تناك نيأأ ( صشبكلأ
ةرايزلأ لحم فدهتصسم˘لأ ط˘ي˘ح˘م˘لأ

ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ تن˘كم ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
بطو ما˘˘˘ع بط ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ةيئاصصخأأو ءاصسنلأ ةبيبط و نانصس’أ
هبصشلأ مقاط˘لأ ةد˘عا˘صسم˘ب ة˘ي˘نا˘صسف˘ن

لئاصسو لك مهل تملصس نيذلأ يبط
دأر˘فأأ ن˘م دد˘ع صصح˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ
نو˘با˘صصم م˘ه˘نأأ ن˘ي˘˘ب˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
طغصض عافتراك ةفل˘ت˘خ˘م صضأر˘مأا˘ب
ةيقردلأ ةدغلأ، يركصسلأ ءأد , مدلأ
با˘ه˘ت˘لأو صسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص،
م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لأ م˘˘ت ن˘˘يأأ ن˘˘ي˘˘تزو˘˘ل˘˘لأ

تأداصشر’أو ح˘ئا˘صصن˘لأ م˘ه˘ئا˘ط˘عأو

ع˘يزو˘ت   م˘ت   ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب   ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

صسايق ةزه˘جأأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘ما˘م˘كلأ

ةصصرفلأ يهو ,   ةصسبلأأو يركصسلأ

صضع˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘تأو˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

أو˘˘حر˘˘˘ط ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

ي˘˘ت˘˘لأ صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأو م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنأ

طلصسملأ صشيمهتلأ لعفب اه˘نو˘نا˘ع˘ي

ةيلحملأ تاطلصسلأ لبق نم مهيلع

ةمظنملل يئ’ولأ نيمأ’أ صصرح نيأ

, ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘فر ى˘ل˘ع

42لأ اهتعبط يف ةلفا˘ق˘لأ م˘ت˘ت˘خ˘ت˘ل

دأرفأ اهيف كراصش ةيصسيصسحت ةلمحب

ين˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ق’أ ة˘قر˘فأ

عيزو˘ت م˘ت ن˘يأأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ءا˘صضعأو

ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘يو˘ط˘م˘˘لأو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ

مقر ينطولأ.. قيرط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم

ةلصشنخو يقأوبلأ مأ نيب طبأرلأ23

ذا˘˘خ˘˘تأ ةرور˘˘صضب م˘˘ه˘˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘تو

نم ةياقولل   ةيحصصلأ تأءأرج’أ

ةردابملأ يهو. انوروك ءابو يصشفت

يف أري˘ب˘ك ا˘نا˘صسح˘ت˘صسأ تي˘ق˘ل ي˘ت˘لأ

. تابكرملأ باحصصأ صسوفن

ةيلوحكلا تابورسشملا راجت لقاعم ةوقب برسضتIRB ـلا /يقاوبلا مأا

صصاخششأا   ةشسمخ ةزوحب تناك ةدحو0934 زجحو نيترايشس عاجرتشسا
¯GMªó.RgÉQ

و ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت

˘˘مأ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘بIRB ل˘خد˘ت˘˘لأ

ة˘صسم˘خ˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘م ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ

ةربتعم ةيمك   مهتزوحبو صصاخصشأأ

ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘˘صشم˘˘لأ ن˘˘م

متيل.   ماجح’أو عأون’أ فلتخم

تاهجلأ لبق نم مهرمأأ يف لصصفلأ

ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بصسح˘بو. ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

نمأاب ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘صضق˘لأ ع˘ئا˘قو نإا˘ف ة˘ي’و˘لأ

فل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘ف ل˘خد˘ت

قلعت ام ام˘ي˘صس’ ة˘م˘ير˘ج˘لأ لا˘كصشأأ

ي˘ن˘طو˘لأ دا˘صصت˘˘ق’ا˘˘ب صسا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب

عماصسمل تامولعم دورو رثإأ تءاج

د˘حأأ ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك بل˘˘ج˘˘˘ب صصا˘˘˘خ˘˘˘صش’أ

نتم ىلع ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

عصضو متيل ، رانتراب عون نم ةبكرم

في˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ة˘ب˘قأر˘م ة˘ط˘ق˘ن

تناك يتلأو ركذلأ ةفلاصسلأ ةبكرملأ

تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م

ةدحو6622 ـب تردق ةيلوحكلأ

˘ما˘ج˘حأ’أ و عأو˘نأ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م

بحاصص فيقوت عم ةيبنجأأ و ةيلحم

ن˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةقفر هليوحت متيل ةنصس62 رمعلأ
ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لإأ تأزو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
مت ةيصضقلأ يف قي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب. ة˘قر˘ف˘لأ
م˘ت˘ي˘ل ر˘خآأ صصخ˘صش ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةنيدمب دجأوت˘م˘لأ ه˘ن˘كصسم صشي˘ت˘ف˘ت

ىلع روثعلأ مت نيأأ ءاصضيبلأ نيع
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ ن˘˘م ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك

ةدحو4212 ـب تردق ةيلوحكلأ
عم ماجحأ’أ و عأونأ’أ فلتخم نم
ن˘ير˘خآأ صصا˘خ˘صشأأ ة˘ع˘˘برأأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم

ةبكرم زجح عم ةنصس44 و02 نيب

لمعتصست52 ونور عون نم ىرخأأ

 .عيبلأ ةيلمع يف

قح يف   ايئأزج افلم زاجنأ متيل

لقن و ةزايح ةيصضق نع نيطروتملأ

صضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘ك تا˘˘˘بور˘˘˘صشم

، ة˘صصخر نود˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةدروتصسم ةيبنجأأ ةعاصضبب ةرجاتملأ

، دو˘ع˘لأ ع˘م بير˘ه˘ت˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

تا˘ه˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب أو˘˘مد˘˘ق

، مهرمأأ يف تلصصف يتلأ ةيئاصضقلأ

ىلإأ تأزوجحملأ ميل˘صست م˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

.ةصصتخملأ حلاصصملأ

فيطسسب ناملو نيع

ةيرشس ةششرول ةمهادم لÓخ ةدلقملا ةمششلا ةدام نم اراطنق31 زجح
¯Gjªø Q

ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيرصس ةصشرو كي˘كف˘ت ن˘م ف˘ي˘ط˘صس
دجأوتت «ةمصشلأ» ةدام ديلقت فرتحت
ثي˘ح ،نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ةر˘ئأد م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب

31 ز˘ج˘ح ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ تر˘˘ف˘˘صسأأ

ةيحر˘م˘لأ ة˘م˘صشلأ ةدا˘م ن˘م أرا˘ط˘ن˘ق

اصسيك ف’آأ01 زهاني ام ىلإأ ةفاصضإأ

ةمÓع لمحي ع˘ي˘ب˘ل˘ل أز˘ها˘جو أا˘ب˘ع˘م
ز˘ج˘ح م˘ت ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘هو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
لمعتصست ةثيدح تأدعمو تأزيهجت

فيقوت عم ،فيلغتلأو بيلعتلأ يف

ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت تب˘ث صصا˘خ˘صشأأ30
. ةيصضقلأ

ةرئأد نمأأ حلاصصم اهترطأأ ةيلمعلأ
لÓغتصسأ بقع تءاجو ،ناملو نيع
صصخصش طروتب ديفت   تامولعم
ديل˘ق˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘صشرو زو˘ح˘ي
تايرحت قÓطإأ   متيل ،ةمصشلأ ةدام
ةيو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘ع˘صسو˘م
دجأوتملأو هطاصشن ناكمو ينعملأ
ناملو نيع ةنيدم صصاصصتخإأ ميلقإاب
صشيتفتلاب نذإأ بجومب هصشيتفت دعبو

م˘ت ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ ن˘˘ع ردا˘˘صص

ةدام ديلقت فرتحت ةصشرو فاصشتكأ

ثد˘˘˘حأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘˘صشلأ

د˘ج تا˘ي˘م˘ك يو˘ح˘ت ،تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

ةيحرم˘لأ ة˘م˘صشلأ ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

01 زهاني امو أراطنق31 ـب تردق

ةدلقملأ   ةمصشلأ نم اصسيك ف’آأ

ةمÓع لمح˘ي ع˘ي˘ب˘ل˘ل ز˘ها˘جو أا˘ب˘ع˘م

ةبلع5841 و ة˘˘ي˘˘م˘˘هو ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت

ةفافل061و ة˘غرا˘ف ة˘ي˘˘نو˘˘تر˘˘ك

،ريبك مجح ةي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ة˘نأو˘ط˘صسأأ

ت’آأو تأز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
بيلعتلأ يف لمعتصست ةيكيتاموتوأأ

صصاخصشأأ30 فيقوت عم ،فيلغتلأو
تأذ ،ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت تب˘˘ث
يف اقمعم اقيقحت تحتف حلاصصملأ

لامكتصسأ دع˘ب.ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘صسبÓ˘م
ف˘ل˘م دأد˘عإأ م˘˘ت ،تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘فا˘˘ك
نع ةثÓثلأ نيطروتملأ دصض يئأزج
ةعانصصل ةيرصس ةصشرو ءاصشنإأ ةمهت
تاهجلل لصسرأأ ،ةمصشلأ ةدام ديلقتو
ي˘ف تب˘ل˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
. ةيصضقلأ

ثلاثلا هب هبتسشملا نم قورسسملا لاقنلا لامعتسسا دعب/جيريرعوب جرب

 ايلوتشساو Óيل ةبتكم ةقرشسب اماق نيشصخشش فيقوت
ةمششلاو غبتلا نم ةعلشسو ةيلام غلابم ىلع

ةفوصصوملأ ةقرصسلأ ةمهتب رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف صصاخصشأأ ةثÓث فيقوت نم جيريرعوب جرب قرصش يلع دصصاق رئب ةرئأد نمأأ رصصانع نكمت
ط) امهب هبتصشملأ فيقوت نم مت هنأأ ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو ةقورصسم ءايصشأأ ةزايحو ليللأو رصسكلأ يفرظب ةنورقم

نيأأ ، ليللأ فرظ كلذ يف نيلغتصسم ةقأروو ةبتكمك دعم يراجت لحمل رصسكلأ قيرط نع ةقرصسلاب اماق نيذلأ ةنصس22 (ع – ب) و ةنصس72 (و –

اهتميق ردقت يتلأ (ةمصشلأو   غبتلأ) ةعلصسلأ أذكو ةيندعم دوقن ميتنصس نويلم20 يلأوح و قرولأ نم ميتنصس نييÓم80    غلبم ىلع ءÓتصسإ’اب اماق

تنيب   نمأ’أ حلاصصم اهب تماق يتلأ ةقمعملأ ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ نأ ةيلخلأ تأذ بصسحو لاقن فتاه أذكو امهمصساقتب اماق نيأأ ميتنصس نييÓم70 ـب

هبتصشملأ نم هأرتصشأ دق ناك هنأأو ةنصس82 (ي – ب) ثلاثلأ   هب هبتصشملأ فرط نم لمعتصسأ امهب هبتصشملأ   فرط نم قورصسملأ لاقنلأ فتاهلأ نأأ
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب أومدق نأونعب مهدصض يئاصضق فلم زاجنإأ و لاقنلأ فتاهلأ زجح متيل ، قباصس تقو يف (و – ط) هب

´/eƒS°≈
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«ءإردمو هجول اهجو ديزوب نب
 «تإراطيبسسلإ

ريزو ،ديزوب نب نأمحرلا دبع عمج ،ئرأط عأمتجا يف
ءاردم عم ،تأيفصشتصسملا حÓصصإا و نأكصسلا و ةحصصلا
لوح ضسمأا ،رئازجلا ةيلول ةيئأفصشتصسلا تأصسصسؤوملا
لمح ثيح (91-ديفوك) ضسوريفل ةيئأبولا ةيعصضولا

.ةلجعتصسملا تأهيجوتلا نم ةعومجم عأمتجإلا اذه

 «إوبرسضم فرعي إوبرسضأإ»
اعسسإو ’دج ريثت

فيط˘صس ة˘يلو ي˘لاو أ˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ةارأ˘ب˘ع˘لا تارأ˘ثأا
ىلع أعصساو لدج» وبرصضم فرعي وبرصضأا » أبصضأغ
يلاولا ديأا نم مهنمف يعأمتجإلا لصصاوتلا تأصصنم
أنوروك ةهبأجم يف نونأقلا قيبطت يف مزحلا ربتعأاو
يف اوأار نورخأا نكل حاورألا ةيأمحل هنم رفم ل ارمأا

ىلع ةيطغتلل ةدئاز ةيو˘ب˘ع˘صش در˘ج˘م ي˘لاو˘لا بأ˘ط˘خ
 .لصشفلا

زرحمب يفتحي يتيسسلإ

ىلع نيتنصس رورمب «يتيصس رتصسصشنأم «قيرف لفتحإا
زرحم ضضأير» يرئازجلا يلودلا بعÓلا مجنلا عيقوت
. بأقلأا5 أهلÓخ هعم ققح يذلاو هفوفصص يف »

«دوعق وتابنأإ دوعسسم صشاجم»
ميلصست دعو˘م ر˘خأأ˘ت
155 ةصصح حيتأفم
ي˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘كصس
ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
فرأ˘ط˘لأ˘ب رو˘ي˘ط˘لا

رخأأ˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ة˘˘يرازو˘˘لا ةرأ˘˘يز˘˘لا
ميلصست˘ل ة˘نو˘م˘ي˘م˘لا

ح˘˘ي˘˘تأ˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تر˘ط˘صس أ˘˘م بصسح
تأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا ه˘˘˘˘ل
أهت˘ب˘غرو ة˘ي˘ئلو˘لا

ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ار˘ي˘ث˘ك ر˘˘صضأا يذ˘˘لا
نم نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لأ˘ب
تأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا هذ˘˘˘˘ه
ةرأيزلا ءأغلإا وأا رخأأت ةلأح يف هنأأب ىنعمب «دوعق وتأبنا دوعصسم ضشأجم » جرادلا يبعصشلا لثملا اوقلطأا نيذلا
.أهيديفتصسمل تأنكصسلا ميلصست ةيلمع أهعم ىغلت ةيرازولا

رهسشلإ فسصتنم «كابلإ» تإءاعدتسسإإ
حلأصصم تنلعأا

ةيبرتلا ةرازو
ضسمأا ةينطولا
نع ةعمجلا

بحصس دعوم
تاءأعدتصسإا
يتدأهصش نأحتمإا
«كأبلا»
«مأيبلا«و
نيحصشرتملل
يذلاو رارحألا

بصسحب ددح
مويب ردصصملا
ةيليوج51
.يرأجلا

ربخدنفت «صصانك»
فيظوت ةقباسسم حتف

تأنيمأأ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا د˘ن˘ف
هتلوادت أم ءارجألا لأمعلل ةيعأمتجإلا
يعأمتجلا لصصاوتلا تأصصنم ضضعب
تأ˘˘˘ق˘˘˘بأ˘˘˘صسم ه˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ف ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
هل نأيب ي˘ف «ضصأ˘ن˘ك» أ˘عدو.ف˘ي˘ظو˘ت
ةمول˘ع˘م˘لا ءأ˘ق˘ت˘صسا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيم˘صسر˘لا ردأ˘صصم˘لا ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا
ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ي˘عأ˘م˘˘ت˘˘جلا نأ˘˘م˘˘صضل˘˘ل
ىلع هتحفصص وأا قودنصصلل يمصسرلا
نأا ىلإا ردصصملا تاذ رأصشأاو.كوبصسيف
أيلعلا ةصسردم˘لأ˘ب قأ˘ح˘ت˘للا ة˘ق˘بأ˘صسم
ة˘صصصصخ˘م˘لا ي˘عأ˘م˘ت˘جلا نأ˘م˘صضل˘˘ل
ر˘ب˘ع أ˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإلا م˘ت˘ي˘صس ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
.ةصسردملل ينورتكلإلا عقوملا

لاقلا ليقلا
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يعامتج’ا نامصضلا تائيه ىدل رهصش نم رثكأا لبق اهتافلم تعدوأا

يناجملا ديلوتلا ةيقافتا ماربإا رخأات يكتسشت ةبانعب ةسصاخ تادايع
يعامتج’ا نامصضلا تائيه عم يناجملا ديلوتلا ةيقافتا ماربإا تاءارجإا رخأات نم اهصضاعتما نع ةبانع ةي’وب ةصصاخلا تادايعلا نم ددع تربع

.يذيفنتلا مصسرملا يف تدرو يتلا طورصشلا ةفاك اهتيبلت مغر كلذو

ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن

دسض نوسضفتني ةسشيرحلا ناكسس
نوبلاطيو ششيمهتلاو ةرقحلا

 ةيسضايرلا قفارملاب
ةيدلبب ةصشيرحلا ةقطنم ناكصس صسمأا لوأا مظن
ةرقحلاو صشيمهتلا دصض ةيجاجتحا ةفقو راجحلا
طصسبأا بايغ ببصسب مهئانبا هل صضرعتي يذلا

و ة˘ي˘صضا˘ير ق˘فار˘م ن˘م م˘ير˘كلا صشي˘ع˘لا فور˘ظ
ن˘ع ثيد˘ح˘لا نود اذ˘ه ي˘ح˘لا˘ب ة˘يراو˘ج بعل˘م
تايصصوت مغر يحلاب ةبئاغلا ةيمنتلا و ةلزعلا
ع˘فر د˘قو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘مو˘كح˘لا
بابصشلا نحن» اهيلع بوتكم تاتفل نوجتحملا
«ةيصضايرلا قفارملاب بلاطن ةصشيرحلاب يصضايرلا

با˘ب˘صش مو˘ج˘ن يدا˘ن» ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘˘ت˘˘كم ىر˘˘خأاو
ةفاصضإا » صشيمهتلل ل ..يقح ..يبعلم ةصشيرحلا
بصسحو، «عايصضلا نم انئانبا اودقنأا » ىرخأا ىلإا
نم اريبك اصشيمهت يناعت ةقطنملا نا نيجتحملا

يا مهرع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط
مهلعج ام وهو ةديدعلا يواكصشلا مغر مامتها
صشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لاو ةر˘˘ق˘˘ح˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف نو˘˘صضف˘˘ت˘˘ن˘˘ي
قوقحلا طصسبا ريفوتل لخدتلا يلاولا نودصشانيو
لجأا نم ةيراوج بعلمو ةيصضاير قفارم وهو
تاذ يف، ةيعامتجلا تافآلا نم مهئانبا داقنإا
نم ةصشيرحلا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس ي˘كت˘صشي قا˘ي˘صسلا
ةجيتن اهيف نوطب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا فور˘ظ˘لا

هيفرتلا لجأا نم ةيرورصضلا قفارملا ىندا بايغ
نودصشاني مهلعجي يذلا لكصشملا، مهصسفنا نع
ع˘صضو˘لا اذ˘ه ءاز˘يا ل˘خد˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لاو
امك، تاونصس ذنم هيف نوطبختي يذلا يرزملا

نم ةقطنملا لماك ةئيهت ةداعإل ططخمب اوبلاط
بعل تاءاصضف ،ةيمومع ةرانإا ،ةفصصرأا، تاقرط
لجا نم بابصشلل ةيصضاير قفارم ءاصشنا، لافطألل
تا˘˘فآلا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو م˘˘ه˘˘صسف˘˘نا ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘˘لا
قلعتي اميف ةصصاخ ةرثكب ةرصشتنملا ةيعامتجلا
يتلا ءايحألا يقابك يراوج بعلمب يحلا ديوزتب
ليصصوت ريفوت ىلإا ةفاصضإلاب اذه هنم تدافتصسا
ا˘ئ˘ي˘صش تح˘صضا ي˘ت˘لا تنر˘ت˘نلا ة˘ب˘كصشب ءا˘ي˘حألا

تارو˘ط˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ب˘كاو˘م ل˘جأا ن˘م ا˘يرور˘صض
هايملا تاونقو يحصصلا فرصصلا تاونق حلصصا،
ل تتاب ةي˘ع˘صضو˘لا نأا ثي˘ح بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا
لوحت و ةهيركلا حئاورلا راصشتنا ةجيتن قاطت
اوبلاط ري˘خألا ي˘فو، ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب ى˘لإا تا˘قر˘ط˘لا
لجأا نم رابتعلا نيع˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ذ˘خأا˘ب ي˘لاو˘لا
نم صشيمهتلا و ةلزعلا يناعت يتلا ةقطنملا ةيمنت

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت م˘غر .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا فر˘˘ط
ةقطنم نأا ىلإا لظلا قطانمب لفكتلاب ةموكحلا
د˘يد˘ع ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت نا˘كصسلا بصسح ة˘˘صشير˘˘ح˘˘لا
ها˘ب˘ت˘نا لوؤو˘صسم يا ا˘هر˘ي˘ع˘ي نأا نود ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

ةبئاغلا راجحلا ةيدلبل ةيلحملا تاطلصسلا ةصصاخ
ام وهو يحلا اذه ءازيا اهرود ءادا نع امامت
زا˘ه˘ج˘لا ي˘ل˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘˘ي
ةقطنمل تاطلصسلا هابتنا تفل لجأا نم يذيفنتلا

 .اهناكصس نع نبغلا عفرو ةصشيرحلا
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ةصصاخلا تادايعلا ىدحإا تماق
رهصش نم رثكأا لبق ةبانع ةيلوب
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا˘˘ب
نا˘م˘صضل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا
اه˘ب ق˘ح˘ل˘ت نأا ل˘ب˘ق ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةصصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
˘˘مار˘˘بإا ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ىر˘˘˘خألا
ةدلولا ريفوتب ةصصاخلا ةيقافتلا
يف ةيرصصيق˘لا ةدلو˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا
كلذو اناجم ةصصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا

˘مو˘صسر˘م˘لا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘˘ب ل˘˘م˘˘ع

رداصصلا02-06 مقر يذيفنتلا

41 موي ةيمصسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف

دد˘ح˘ي يذ˘˘لا0202 صسرا˘˘˘˘م

نيب ةمربملا ةيجذومنلا ةيقافتلا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘˘صضلا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ي˘هو ة˘صصا˘خ˘لا
تانمؤوملا تاديصسلل قحلا يطعت
ن˘ي˘ن˘مؤو˘م تا˘جوز وأا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ةدلو˘لا ي˘ف ق˘ح˘˘لا ا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ءاوصس ،اناجم ةصصاخلا تادايعلاب

،ةيرصصيق وأا ةيداع ةدلولا تناك

نا˘م˘صضلا ة˘ئ˘ي˘˘ه ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ثي˘˘ح

ةرو˘تا˘ف د˘يد˘صست˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

دامتعلا للخ نم كلذو ةدلولا

نكل ،«ءافصشلا» ةقاطب ماظن ىلع

ةدا˘ي˘ع ل˘ك مار˘بإا˘ب ط˘ب˘تر˘˘م كلذ

ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لا ةدلو˘لا ر˘ي˘فو˘ت د˘ير˘ت

نا˘م˘صضلا تا˘ئ˘ي˘ه ع˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

ددع هب تماق ام وهو يعامتجلا

ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م

لمعلا ترصشا˘ب ي˘ت˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا

نأا ر˘ي˘غ ،د˘يد˘ج˘لا ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه˘˘ب

ةبانع ةيلوب ةصصاخلا تادايعلا

ة˘ه˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن تد˘˘جو

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تف˘˘˘˘صصو تاءار˘˘˘˘جإا

ثيح ،ةيطارقوريبلا˘ب ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

ع˘˘م «ة˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآا» تل˘˘˘صصاو˘˘˘ت

تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع تارادإا

اهتيبلت انل تدكأا يتلا ةصصاخلا

ي˘˘ف ةدراو˘˘لا طور˘˘˘صشلا ة˘˘˘فا˘˘˘كل

اهلاثت˘ماو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا

نا˘˘˘م˘˘˘صضلا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه طور˘˘˘˘صشل

رورم دعبو هنأا ريغ ،يعامتجلا

عاد˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لاو تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لا

ةيلمع متت مل ،ةيئدبملا ةقفاوملا

هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإا ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا

تمت يتلا تقولا يف ،رطصسألا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف

نأاب ن˘يد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘صسل˘صسب

ع˘ي˘قو˘ت تاءار˘جإا ما˘م˘تإا ع˘˘ير˘˘صست

ةدئافلاب نوكيصس ديلوتلا ةيقافتا

ةهج نم لماو˘ح˘لا ءا˘صسن˘لا ى˘ل˘ع

ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا ف˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘صسو

د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘صسن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم

«د˘˘˘صشر ن˘˘˘با» ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ب

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لاو

«ةيرواون هللا دبع» ةصصصصختملا

ي˘ف ءا˘جو اذ˘ه ،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب

نأا يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا ق˘ح˘ل˘م

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب تادلو˘˘لا

ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ة˘ير˘صصي˘ق˘لا

ىلع ءانب ،قودن˘صصل˘ل ة˘ق˘ب˘صسم˘لا

جلاعملا بيبطلا نم للعم حارتقا

ىلإا ءوجللا مت اذإا ام ةلاح يفو

ةدلولا لل˘خ ة˘ير˘صصي˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع

لفكتلا نإاف ،تافعاصضملا ببصسب

ع˘˘صضخ˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب

اذه ،ةيدعبلا ةبقارملا تاءارجإل

نأاب ةصصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا مز˘ت˘ل˘تو

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ى˘˘لإا ر˘˘ه˘˘صش ل˘˘ك ه˘˘جو˘˘˘ت

ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘صضلا

تامد˘خ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يدر˘ف˘لا

مزتلتو نيدي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

نيديفتصسملا ةبلاطم مدعب اصضيأا

ا˘˘˘˘مأا ،ىر˘˘˘˘خأا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘تأا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘ب

ةدافتصسلا د˘ير˘ي ن˘م صصو˘صصخ˘ب

مدقي نأا هيلعف ةيقافتلا هذه نم

يعامتجلا نا˘م˘صضلا ة˘ئ˘ي˘ه ىد˘ل

يذلا رهصشلا للخ لفكت بلط

ةدلولل صضرتفملا خيراتلا قبصسي

يبط رير˘ق˘ت˘ب بل˘ط˘لا ق˘فر˘ي نأاو

ىلع حصضوي ج˘لا˘ع˘م˘لا بي˘ب˘ط˘ل˘ل

صضرتفم˘لا خ˘يرا˘ت˘لا صصو˘صصخ˘لا

ىصضتقا اذإا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘طو ةدلو˘ل˘ل

.رمألا

 تاهجلا عيمج لصسارت ةيمنتلا ةيعمج نكصسلا نع ةدايز

ةيئاملا تابرسستلاو ةيرزملا قيرطلا ةيعسضو
لورسصلا يحب ناكسسلا «رفنتسست»
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ةيدلبل ايرادإا عباتلا لورصصلا يح
ةفلتخم لكاصشم نم يناعي ينوبلا
ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م بجو˘ت˘صست
عجرت اه˘نو˘كل ا˘ه˘حل˘صصإل كر˘ح˘ت˘لا
اهلل˘خ ن˘م ى˘نا˘ع ن˘ي˘ن˘صسلا م˘كار˘ت˘ل
هب نطقت يذلا يحلا اذهب نطاوملا

ريث˘كلا ة˘م˘صسن ف˘لأا02 نم ر˘ث˘كأا
. ريثكلا

يح ناكصس ددج ددصصلا اذه يفو
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل م˘˘هءاد˘˘ن لور˘˘˘صصلا
«ةبانع يلاو مهصسأار ىلعو نييلحملا
رظنلا لجأا نم «نيدلا لامج يميرب
ةلثمتملا ةعورصشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف
تاعمجتلا نم د˘يد˘ع˘لا ن˘ي˘كم˘ت ي˘ف
يف اهقح نم يحلا اذهب ةينكصسلا

مهل نمصضت يتلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم
،م˘ير˘كلا صشي˘ع˘لا فور˘ظ م˘هدلوألو
ةدع يف دوعو اوقلت مهنأا نيدكؤوم

اهدصسجت نورظتني مهنأا لإا تابصسانم
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘˘قاو˘˘˘لا صضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قيرطلل رابت˘عإلا ةدا˘عإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ةيمومعلا ةحاصسلا زاجنإا و يصسيئرلا

ة˘ي˘صضا˘ير ة˘عا˘˘قو ن˘˘مأل˘˘ل ز˘˘كر˘˘م و
حتفت تاصصاصصتخإلا ةددعتم ةدايعو
ى˘صضر˘م˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا ارا˘˘ه˘˘نو ل˘˘ي˘˘ل
نم هنأاب اوحرصص و لماوحلا ءاصسنلاو
وم˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ي˘ح نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ
ةيراوج ةدايع هب ريبكلا يفارغميدلا
نيموك ل ةقطنمب نكصسلا نع ةديعب
رقتفتو لاوزلا دعب اهباوبأا قلغت و
.فاعصسإا ةرايصسلو ةبوانملل

، ن˘كصسلا عو˘صضو˘م صصو˘صصخ˘بو
اولاق يتلا تايئاصصحلا رخأا بصسحو
ناف ةرئادلا حلاصصم اهب تماق اهنأا

ن˘˘م د˘˘يزأا ي˘˘صصح˘˘ي لور˘˘صصلا ي˘˘˘ح

ن˘ع ةدا˘يز يو˘صضو˘˘ف تي˘˘ب0002

نم ةدافتصسإلل بلط006 نم رثكأا
نع ةدايز يعامتجإلا نكصسلا جمانرب

ىد˘ل ة˘عدو˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
بغر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
جمانرب نم ةدافتصسإلا يف اهباحصصأا
تدكأا اهبناج نمو .يفيرلا نكصسلا

لورصصلا يح˘ل «ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا «ة˘ي˘ع˘م˘ج
نأا (د˘˘ي˘˘صشر ي˘˘صسيو˘˘ع) ا˘˘ه˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘ل
روفينملا )ك ةدع ةينكصس تاعمجت
(م˘هر˘ي˘غو ي˘صسمل˘صسلاو يوا˘ن˘صسح،
ةيرصضحلا ةئيهتلا مادعنإا نم يناعت

نم ديزأل دوعي اهتأاصشن خيرات نأا مغ

لانت مل اذه عمو نألا نم ةنصس04
ةلاح دهصشت ثيح ةيمنتلا يفاهبيصصن
ةيلخادلاو ةيعرفلا كلاصسملل ةيرزم
˘ماد˘ع˘نا ن˘ع ل˘صضف ةد˘ب˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا
. ةيمومعلا ةرانلا

ةثاغتصسا ءادن يف ةيعمجلا تعدو
لامج يمير˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو˘ل ه˘جو˘م
ةيومنت عيراصشم ةجمرب ىلإا نيدلا
هذهل ةيتحتلا ىنبلاو ةئيهتلاب قلعتت
ي˘ف ا˘ه˘نا˘كصس بغر˘ي ي˘ت˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا

ددجو ميركلا صشيعلا فورظ ريفوت

تاطلصسلل مهتوعد نا˘كصسلا و˘ل˘ث˘م˘م

يف ةيدجب رظنلا لجأا نم ةينعملا

اهنأا اولاق يتلا ةيرزملا مهتيعصضو

مهريبعت دح ىلع قاطي ل ادح تغلب

برصشلل ةحلاصصلا هايملا تابرصستك

ناكصسلل «صسوباك» ىلا تلوحت يتلا

ي˘ح˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح صصغ˘˘ن˘˘ي

ةطصسوتم ن˘م بر˘ق˘لا˘بو رو˘ف˘ي˘ن˘م˘لا

ة˘˘كب˘˘صش نأا م˘˘غر ةرو˘˘ت˘˘عو˘˘ب م˘˘ير˘˘م

عمو ةديدج اهزاجنا مت يتلا عيزوتلا

ر˘ث˘كألا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘ف اذ˘˘ه

ل ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ن˘م ارار˘˘صضت

مغر اهمامأا ةزجاع تاطلصسلا لازت

نع ةدايز ججحلاو تاريربتلا ةرثك

بلا˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو

. اهديبعت ةداعإاب ةيعمجلا

نكصس011 ـب ردقت ةيفاصضإا ةصصح ىلع لوصصحلا بلط ميدقت
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ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو يناميلصس قداصص بئانلا ةلصسارم دعبو ،ةيفيظو تانكصس ىلع مهلوصصح مدع ءارج نم ةبانع ةعماج ةذتاصسا نم ددع اهنم يناعي يتلا تابوعصصلا لظ يف

صصصصخملا ينطولا جمانربلا نمصض ايفيظو انكصس202 ب ردقت ةينكصس ةصصح نم تدافتصسا ةبانع ةعماج نأا ىلع ديكأاتلاب ريخألا در ءاج، ةذتاصسلا ةيعصضول لح داجيإل يملعلا

حئارصش ةعبرأا ىلإا اهميصسقت مت ةبانع ةعماجل ةصصصصخملا ايفيظو انكصس022 ةصصح نأا ىلإا ريزولا فاصضأاو، لزانتلل لباق ريغ يفيظو نكصس فلآا01 ب ردقملاو نييعماجلا ةذتاصسألل

،اهتياهن ىلع (نكصس02 + 05) ةيناثلاو ىلوألا نيتحيرصشلا زاجنإا تايلمع تفرصشأا دقو ،ايفيظو انكصس08.ايفيظو انكصس07 ،ايفيظو انكصس05 ،ايفيظو انكصس02، يتآلا وحنلا ىلع

تاءارجا ببصسب ،دعب اهديصسجت متي ملف ،انكصس051 ب نيتردقملاو ةعبارلاو ةثلاثلا نيتحي رصشلا زاجنا امأا ،نيينعملا ةذتاصسألا ةدئافل صصيصصختلا تاررقم حنم ،كلذ ءوصض يف متو

صصيصصخت ىلإا،7102 ةنصس أاجل عاطقلا نا يلاعلا ميلعتلا ريزو عباتو .دلبلل ةيلاملا ةيعصضولا ءارج نم طاصشنلا تاعاطق بلغأا يف زيهجتلا عيراصشم نم اريبك اددع تصسم يتلا ديمجتلا

ةصصحلا هذه نأا املع ،دمجملا يعاطقلا نكصسلا عورصشم نع صضيوعتك ةيلولاب يراجيإلا يعامتجلا نكصسلا جمانرب نم ،ةداعإلا ليبصس ىلع ،اهعاطتقا مت ةذتاصسألا ةدئافل انكصس04
ب ردقت ةيفاصضإا ةينكصس ةصصح ىلع لوصصحلا ةيغب ةبانع ةيلول بلط ميدقتب ،كلذ نع لصضف ،عاطقلا مايق ىلإا ةراصشإلا ردجتو، نيينعملا ةذتاصسألا لبق نم ايلاح ةلغتصسم ةينكصسلا

.ةروكذملا ةيعاطقلا تانكصسلا صضيوعت لامكتصسا راطإا يف نكصس011
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اهديقف قح عاجرتسق ايئاضق «فافلا» ةعباتم ررقت كاربيم ةلئاع
ةيداحت’إ دسض ةيرئإزجلإ ةيسضايرلإ ةمكحملإ ىدل ةيسضق كيرحت ،يسضاملإ عوبسسأ’إ ةينملإ هتفإو يذلإ ،مدقلإ ةركل ةيوهجلإ ةبانع ةطبإرل قباسسلإ ضسيئرلإ ،كإربيم دمحأإ ةلئاع تررق

،يلإرديفلإ بتكملإ ءاسضعأإ ضضعب عم هفÓخ ببسسب ،ةيوهجلإ ةطبإرلل ضسيئرك هبسصنم نم كإربيم لزع دق يرئإزجلإ داحت’إ ناكو ،اهديقف قح ةداعتسس’ ،«فاف» مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ
اهديقف قح ةداعتسسإو ،هل تهجو يتلإ مهتلإ نم هتءإرب تابثإ’ ،ةيسضايرلإ ةمكحملل ءوجللإ تررق دق كإربيم ةلئاع نأاب رداسصملإ ضضعب نم ملعو ،هتحسص ىلع بلسسلاب رثأإ يذلإ رمأ’إ

يف اهليثمت هنم تبلطو ،مورك يداهلإ دمحم ،ةبانع داحتإ يدان ضسيئرب تلسصتإ دق كإربيم ةلئاع نأاب تدكأإ رداسصملإ تإذ ،هتافو لبق ةريخأ’إ هتينمأإ تناك اهنأإو ةسصاخ ،موسضهملإ
.ةيسضقلإ ىلع اعÓطإ ضصاخسشأ’إ رثكأإ نمو ،يفوتملل نيبرقملإ برقأإ نم إدحإو هتفسصب ،ةيسضقلإ
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هتلاح روهدت دعب جÓعلإ يقلتل يعماجلإ اسشاب ىفسشتسسم ىلإ ضشإرحلإ نجسس نم ،ةيافلح دهف ،فيطسس قافو قيرفل يرإدإ’إ ريدملإ ضسيمخلإ ضسمأإ لوأإ ةحيبسص لقن
نوناقلإ قرخو تايرابملإ جئاتن يف بعÓتلاب مهتملإ ،فيطسس قافول قباسسلإ يسضايرلإ ريدملإ نع عافدلاب ةفلكملإ ،يحرف ةميعن ةيماحملإ تناكو ،ةيحسصلإ

اهلكوم نأإ ،ضشإرحلاب ةيباقعلإ ةسسسسؤوملإ ريدم ىلإ اهتهجو ةلاسسر يف تدكأإ دق ،يوإدعسس ميسسن مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ ىدل دمتعملإ ريجانملإ ةقفر حئإوللإو

ةسصاخلإ ةدايعلاب جرح يحسص عسضو يف وهو ،نجسسلإ هلوخد ذنم هنزو نم غك03 ةيافلح رسسخ دقف ةيماحملإ بسسحو .نجسسلإ هلوخد ذنم ايرزم ايحسص اعسضو ضشيعي
كلذكو ةددسشم ةيانع بلطتي هنوكل إذهو ،ةيباقعلإ ةسسسسؤوملإ جراخ ىفسشتسسم ىلإإ ةيافلح لقن لجأإ نم بلطب تمدقت عافدلإ ةئيه نأإ تفسشک امك ،ضشإرحلإ نجسسب
رمأإ دق ةمسصاعلاب دمحمأإ يديسس ةمكحمل ىلوأ’إ ةفرغلاب قيقحتلإ يسضاق ناكو ،هسسبحل ةجاحلإ نود يتوسصلإ بيرسستلإ ةيسضق يف هتعباتمو هنع تقؤوملإ جإرفإ’إ

ثÓث جئاتنل موعزملإ بيترتلإ لوح يعامتج’إ لسصإوتلإ عقإوم ىلع برسسملإ يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق يف تقؤوملإ ضسبحلإ يوإدعسس ميسسنو ةيافلح دهف عإديإاب

.تايرابملإ بيترتب ةيافلح مهتإ امنيب ،ضصيخرت نود ةيفتاه ةملاكم ليجسست و ريهسشتلإو ،ضصاخسشأ’إ ةيرحب ضساسسملإ مهت يوإدعسسل تهجوو ،تايرابم
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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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3306ددعلإ0202 ةيليوج11 تبسسلإ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيحسصلإ هتلاح روهدت دعب

اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم ىلإ سشإرحلإ نجصس نم ةيافلح دهف لقن
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يف مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحت’إ مسسحي
ءا˘ه˘نإإ وأإ ة˘يور˘ك˘لإ تا˘طا˘سشن˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ ر˘˘مأإ
رطاخم رإرمتسسإ ببسسِب ،نإوآ’إ لبق مسسوملإ

ةيليو˘ج ن˘م51 ـلإ ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج
تايسصخسشلإ نم فافلإ ضسيئر ناكو ،يلاحلإ
ضسوريف رطاخم دّدبتِب نمؤوُت يتلإ ةيسضايرلإ
تا˘طا˘سشن˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ِبو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»

ضسكع .اقح’،9102-0202 مسسومِل ةيوركلإ
يف لّوأ’إ لجرلإ رإودم ميركلإ دبع هليمز
رظن˘ي نا˘ك يذ˘لإ ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ةر˘ك˘لإ ة˘ط˘بإر
ن˘˘˘ع د˘˘˘كأإو ،مؤوا˘˘˘سشت˘˘˘لإ ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘˘ِب ر˘˘˘˘مأ’إ ىلإإ
ع˘م ي˘لا˘ح˘لإ يور˘ك˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ءا˘غ˘لإإ ة˘ي˘نا˘ك˘˘مإإ
يرودلإ بقل˘ب دإدزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ج˘يو˘ت˘ت نÓ˘عإإ

ر˘ئإز˘ج˘لإ نأإ ،رإود˘م لا˘قو .طو˘ق˘سسلإ ءا˘˘غ˘˘لإإو
تائيهلإ ىلع بجوتيو يئانثتسسإ عسضوب رمت
،ا˘سضيأإ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإ تإرإر˘ق ذا˘خ˘تإ ة˘˘يور˘˘ك˘˘لإ

هذه هب˘ج˘ع˘ت ن˘ل ر˘ي˘ث˘ك˘لإ نأا˘ب ه˘فإر˘ت˘عإ م˘غر
تق’ ثي˘˘ح ،كلذ˘˘ك ر˘˘مأ’إ نا˘˘كو ،تإرإر˘˘ق˘˘لإ
با˘ب˘سش را˘سصنأإو ةر˘سسأإ نا˘سسح˘ت˘سسإ ه˘تا˘حإر˘ت˘˘قإ

ضسفا˘ن˘ت ي˘ت˘لإ قر˘ف˘لإ ر˘مذ˘ت ل˘با˘ق˘م ،دإدزو˘ل˘ب
ة˘يدو˘لو˘م رإر˘غ ىل˘ع ا˘هرا˘سصنأإو بق˘˘ل˘˘لإ ىل˘˘ع

،لئابق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘سشو ف˘ي˘ط˘سس قا˘فوو ر˘ئإز˘ج˘لإ
بابسشلإو Óيوط لإزي’ مسسوملإ نأإ رابتعاب

Óطب هنÓعإإو طقف طاقن3 قرافب مدقتي
ق˘ح ي˘ف ا˘فا˘ح˘جإإ ر˘ب˘ت˘ع˘ي م˘سسو˘م˘˘لإ ءا˘˘غ˘˘لإإ ع˘˘م
بت˘ك˘م˘لإ رإر˘ق نأإ ر˘ي˘˘غ ،ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م˘˘لإ قر˘˘ف˘˘لإ
نيب قيسسنتلإ با˘ي˘غ د˘كؤو˘ي˘ل ءا˘ج ،ي˘لإرد˘ف˘لإ
مهتمدقم يف ةيرئإزجلإ ةركلإ يف نيلعافلإ

ضسي˘˘˘˘˘ئر رإود˘˘˘˘˘مو فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘˘سشطز
لسصاحلإ نيابتلإ إذه نع إديعبو ،ةطبإرلإ

دعي يذلإ ،ةفرتحملإ ةطبإرلإو فافلإ نيب
،اهسسفن ةيدنأ’إ نيب لسصاحلإ نيابتلل إدإدتمإ

رايخ عم تفقو ةحومطلإ قرفلإ نأإ ليلدب
ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش رإر˘˘غ ىل˘˘ع ،فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’إ

ةيدنأ’إ ترات˘خإ ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سشو
بي˘تر˘ت˘لإ ةر˘˘خؤو˘˘مو ط˘˘سسو ي˘˘ف ةد˘˘جإو˘˘ت˘˘م˘˘لإ
ءا˘غ˘لإإ و˘هو ا˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م˘˘سضي يذ˘˘لإ را˘˘ي˘˘خ˘˘لإ
م˘سسو˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘لإو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ م˘˘سسو˘˘م˘˘لإ
تإرإرق نإاف ،طوقسسلإ رإرق ءاغلإإ عم ،لبقملإ
ىلع فاك˘لإ م˘غرأإ د˘ق ة˘ي˘م˘ت˘ح˘لإ تÓ˘ي˘جأا˘ت˘لإ

ماعلإ ىلإإ «ناكلإ» نم ةمداقلإ ةخسسنلإ ريخأات

ةلسصإوم ةلاحتسسإ ىلع تفقو امدعب ،2202

ةطقن يف تف˘قو˘ت ي˘ت˘لإ تا˘ي˘ف˘سصت˘لإ ة˘ل˘حر˘م

ي˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو حا˘˘ي˘˘ت˘˘جإ ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يإد˘˘ب˘˘˘لإ

ديعسصلإ ىلع ةلثا˘م˘م تإرإر˘ق ذا˘خ˘تإ را˘ظ˘ت˘نإ

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف م˘˘سسح˘˘ل˘˘ل ،ي˘˘لود˘˘لإو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

،ةلبقملإ ةيسضايرلإ د˘ي˘عإو˘م˘لإو تا˘سسفا˘ن˘م˘لإ

ر˘ي˘سصم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘سضا˘ير˘˘لإ عرا˘˘سشلإ لإز˘˘ي ا˘˘مو

يذ˘لإ تقو˘لإ ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لإ يور˘˘ك˘˘لإ م˘˘سسو˘˘م˘˘لإ

ة˘ح˘سضإو ر˘ي˘غو ة˘ي˘مÓ˘ظ ةرو˘سصلإ ه˘ي˘ف ود˘ب˘ت

عامتج’إ دعب تدإدزإ يتلإو ،ةظحللإ ىتح

ع˘˘م ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ ضسي˘˘ئر هد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لإ ر˘˘ي˘˘˘خأ’إ

هنع جتن امو ، طسسولإو برغلإ ،قرسشلإ ةيدنأإ

،ة˘فا˘ك ة˘يد˘نأ’إ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘م˘جإ تإرإر˘˘ق ن˘˘م

اههجإوت يتلإ ةلسضعملإ لح يف مهسست امبرو

ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ ا˘˘سصو˘˘سصخو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

ضشيعيو ،بلا˘ط˘م˘لإ ي˘ف ة˘ير˘هو˘ج˘لإ ة˘ط˘ق˘ن˘لإ

ع˘˘قو ىل˘˘ع ما˘˘يأ’إ هذ˘˘ه يور˘˘ك˘˘˘لإ ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ

يذلإ يلاحلإ يوركلإ لبقتسسم نع ثيدحلإ

زور˘ب ل˘ظ ي˘ف إذ˘˘هو ،ت’و˘˘ج8 هنم تيق˘ب

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ ة˘نا˘خ ي˘˘ف بسصي لوأ’إ ،ن˘˘يرا˘˘ي˘˘خ

م˘سسو˘م˘لإ ءا˘غ˘لإإ ىلإإ و˘عد˘ي ر˘خآإو ،ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لإ

ة˘ي˘غ˘ب ،را˘ت˘سسلإ لإد˘˘سسإإ ن˘˘ع ت’و˘˘ج8 ل˘ب˘ق

ةرملابو ،لبقملإ مسسوملإ تابلطتمل غرفتلإ

يتلإ بعاسصملإو بعاتملإ نم ريثكلإ زواجت

ة˘ي˘حا˘ن˘لإ ن˘م ءإو˘سس ،ة˘يد˘نأ’إ ضضع˘ب ق˘حÓ˘˘ت

قلعت ام وأإ ،ةينفلإ إذكو ةيميظنتلإو ةيلاملإ

يذلإ يبطلإ لوكوتورب˘لإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘بو˘ع˘سصب

نإ ر˘كذ˘ي ،ي˘سشطز فا˘ف˘لإ ضسي˘˘ئر ه˘˘ي˘˘لإإ ىدا˘˘ن

رهسشلإ ةياهن دمتعإ ناك يرئإزجلإ داحت’إ

يوركلإ مسسوملإ لام˘ك˘ت˘سس’ ة˘ط˘خ ،ي˘سضا˘م˘لإ

5 نيب ام ةرتفل تابيردتلل ةدوعلإ ىلع ضصنت

،ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘لإ ءا˘ه˘˘نإإ د˘˘ع˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأإ6و

نم ىقبت ام ما˘م˘تإ’ لا˘ج˘م˘لإ ا˘هد˘ع˘ب ح˘سسف˘ي˘ل

فافلإ تناكو ،عيباسسأإ8 رإدم ىلع ت’وج

41 ـلإ يف ي˘نا˘ث˘لإ م˘سسق˘لإ ة˘لو˘ط˘ب تف˘قوأإ د˘ق

يف لّوأ’إ مسسقلإ ةلوطبو ،يسضاملإ ضسرام نم

نم نيَتلباقم رخآإ تبُعل اميف .يلإوملإ مويلإ

نم11 ـلإ يف ،رئإزجلإ ضسأاك يئاهن عبر باهذ

يف ت’و˘ج8 تيقب هيل˘ع. ي˘سضا˘م˘لإ ضسرا˘م

تÓباقم3 دوجو عم ،لّوأ’إ مسسقلإ ةلوطب

.ةرخأاتم

ةنسس ةّدمِل نجسسلإ ةبوقِعب دّدهُم

اصسنرفِب ةديدج ةيقÓخأإ ةحيصضف يف طّروتي يلÓملإ

ىوكسش ةيسسنرف ةنطإوم تعفر نأإ دعب ،يجنأإ ةنيدمِل ةطرسشلإ زكرم مامأإ ،طرافلإ ءاعبرأ’إ ،يلÓملإ ديرف ،يرئإزجلإ يلودلإ لثم
– يجنأإ قيرف مجاهم نإاف ،ةيسسنرفلإ نينإوقلإ ىلإإ إدانتسسإو ،ةيلحملإ ةفاحسصلإ هتركذ امك .ةيقÓخأإ ةحيسضف يف هطّروتِل ،هّدسض

ناكو ،ميتنسس نويلم022 وحن) وروأإ فلأإ51 اهتميق ةيلام ةمإرغ عفدو ،ةنسس ةّدمِل نجسسلإ ةبوقعِب دّدهُم – اماع22 رمعلإ نم غلابلإ
.هّدسض ةلثاُمم ىوكسش ىرخأإ ةيسسنرف ةنطإوم تعفر نأإ دعب ،ويرانسسلإ ضسفنب يسضاملإ يام رهسش علطم ماق دق ودإرابل قباسسلإ بعÓلإ

،ةديلبلإ ةنيدم يف7991 ةنسس يام نم ضسماخلإ يف يلÓملإ ديرف دلو ،هتيسضق يف ةلإدعلإ لسصف ةياغ ىلإ هحإرسس قلطُي نأإ لبق
بعل يسشطز نيدلإ ريخ قيرف عم هل مسسوم رخآإ يفو ،لوأ’إ مسسقلإ ىلإإ هدوعسص يف مهاسسو ودإراب قيرف عم زرب نيرسشعلإ نسس يفو
نم هعسضإوت مغر يجنوأإ ضضرع لوبق يف رمعلإ نم نيرسشعلإو ةدحإولإ يف ددرتي ملو ،مسسوملإ لإوط ةيعابسس لجسسو ةقيقد3081

.ةيلاملإ ةيحانلإ

ê.fé«Ö

فافلل يلإرديفلإ بتكملل عامتجإ يف

لبقملإ ءاعبرألإ فرعيصس ةلوطبلإ ريصصم

سشومامز سسراحلل ناصضرع
لئابقلإ ةبيبصشو رئإزجلإ ةيدولوم نم

ةيدولوم نم نيسضرع ىقلت ،ضشومامز نيمل دمحم ،ةمسصاعلإ داحتإ ضسراح نأإ ،«ةعاسس رخآإ» رداسصم تفسشك
يفيسصلإ وتاكريملإ نم ةيإدب نيقيرفلإ دحأإ نإولأإ لمح لجأإ نم ،لئابقلإ ةبيبسش قيرف إذكو رئإزجلإ
ىلإ ةدوعلإ لجأإ نم ،ةليم ةنيدم نب’ ةيئاهنلإ ةقفإوملإ بلج ةدم ذنم ديمعلإ ةرإدإإ لواحتو .لبقملإ

ةبيبسش يدان طيحم نم ايمسسر ’اسصتإ ةراطسسوسس ضسراح ىقلت امك ،ديدج نم ةيدولوملإ نيرع ةسسإرح
يوركلإ مسسوملإ نم ةيإدب ينافلز ةبيتك ميعدت لجأإ نم ،هتامدخب قيرفلإ ةرإدإإ مامتهاب هغلبي لئابقلإ
ةمزأ’إ ببسسب قيرفلإ نع ليحرلإ يف هتبغر نع إرإرم ربع دق قباسسلإ يلودلإ ضسراحلإ ناكو،لبقملإ
يلوت لبق ،يراجلإ مسسوملإ ةيإدب يف إذكو طرافلإ مسسوملإ ةياهن يدانلإ اهب رم يتلإ ،ةقناخلإ ةيلاملإ

ضسفن بسسح رظتني ثيح ،ةريخأ’إ ةدملإ يف ةمسصاعلإ داحتإ رييسست «روبريسس» رئإزجلإ ئنإوم عمجم
ديدمتب ضشومامز نيمأإ دمحم ضسراحلإ ىلإإ ،لولج روسشاع ،يدانلل ماعلإ ريدملإ ضسيئرلإ مدقتي نإ ،ردسصملإ

ê.fé«Ö.قيرفلإ يف لإزتع’إ اهدعبو ،رخآإ مسسومل قيرفلإ عم هدقاعت

لبقملإ مصسوملإ سسين يف هءاقب دكؤوي لاطع فصسوي

،يلاحلإ هقيرف عم هلبقتسسم نأاسشب نيقيلاب كسشلإ ،لاطع فسسوي ،يرئإزجلإ يلودلإ عفإدملإ عطق
ضسين يدان عم ةيفإرتحإ’إ ه˘تر˘ي˘سسم˘ل ه˘ت˘ل˘سصإو˘م ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف هد˘ي˘كأا˘ت لÓ˘خ ن˘م
دكأإ قباسسلإ ودإراب يدان بع’ ،ةريخأ’إ ةرتفلإ يف هيلع تلطاهت يتلإ ضضورعلإ مغر يسسنرفلإ

لك قلغأإ ضسين بع’ ،دكؤوم هبسش يدانلإ يف هءاقب نأإ و نهإرلإ تقولإ يف ليحرلاب ركفي ’ هنأاب
يرئإزجلإ يلودلإ دعيو ،هتامدخ تبلاط يتلإ ةريبكلإ ةيدنأ’إ وحن هليحر ةيناكمإإ  لوح بإوبأ’إ

ىلع ةيبوروأ’إ ةيدنأ’إ ديدع قباسستت ثيح ،لبقملإ يفيسصلإ وتاكريملإ يف نيبولطملإ زربأإ نم
لبق مسسوملإ إذه ةيوق اسضورع مدق يذلإ ،ينغوب ةنيدم نبإ .مداقلإ مسسوملإ اهفوفسص ىلإ همسض

ىلإإ لوحتو هيلإإ ءإوسضأ’إ بذج ام إذه ،1 غيللإ» يف ضسين يدان عم هلبق يذلإ مسسوملإو هتباسصإإ
ناسس ضسيرابو ديردم وكيتلتأإو ماهنتوتو نÓيمو رتنإ’إ رإرغ ىلع ةريبك قرفل ةبسسنلاب فده

ماع نم نإوج يف تأإدب ،ينطولإ بختنملإ عم ةإرابم81 يلودلإ هلجسس يف لاطع كلميو ،نامريج
9102 يف ايقيرفإإ ضسأاكب ينطولإ بختنملإ جيوتت يف كراسشو ،إديحو افده اهلÓخ لجسس،7102

ê.fé«Ö.رسصم يف

يزيلجنإلإ يرودلإ يف زرحمل رصشاعلإ فدهلإ

يذلإ ،لسساكوين يدان فيسضلإ ىلع ةفيظن ةيسسامُخِب يتيسس رتسسسشنام قيرف ،طرافلإ ءاعبرأ’إ ءاسسم زاف
ىسضمأإو.«غيلرميربلإ» ةسسفانم رمع نم43 ـلإ ةلوجلإ باسسِحل ،بلاط نب ليبن رخآ’إ يرئإزجلإ هل بعلي
دئاق عفريل12. ـلإ ةقيقدلإ يف ،يتيسس رتسسسشنام هقيرفِل يناثلإ فدهلإ زرحم ضضاير يرئإزجلإ يلودلإ
ققحيل ،يلاحلإ مسسوملل إرتلجنإإ ةلوطب يف ،يتيسس رتسسسشنام قيرف نإولأِاب فإدهأإ01 ىلإإ هتّلغ ،«رسضخلإ»
هليمزِل،57 ـلإ ةقيقدلإ يف نإديملإ ةيسضرأإ زرحم كرتو ،ت’وطبلإ لكب ةإرابم34 يف51 عنسصو افده21
تابو،(4-0) ـب ةجيتنلإ يف امّدقتُم يتيسس رتسسسشنام امهقيرف ناك اهنيحو ،ليود يموت نإديملإ طسسوتم
لغسشيو ،يناثلإ ز˘كر˘م˘لإ ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن96 عمجي ،قحاّسسلإو ضضير˘ع˘لإ را˘سصت˘نإ’إ إذ˘ه د˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م

.ةيزيلجنإ’إ ةلوطبلإ راتسس لإدسسإإ نع ت’وج4 لبق .ةطقن34 ديسصرِب31 ـلإ ةبترلإ لسساكوين

ê.fé«Ö

داحت’إو ةيدولوملإ «يبرإد»

ةيصضقلإ يف لصصفلإ لجؤوت «سساتلإ»
ةيليوج13 ىلإإ

داحتإإ قيرف نعط يف لسصفلإ ليجأات ةيلودلإ ةيسضايرلإ ةمكحملإ تررق
(باهذلإ ءاقل) رئإزجلإ ةيدولوم مامإ يمسصاعلإ يبرإدلإ ضصوسصخب رئإزجلإ

، ةيدولوملإ ةدئافل ةإرابملإ ةراسسخ دئإز طاقن ثÓث مسصخ فرع يذلإو
ةلوجلإ ىلإإ يمسصاعلإ يبرإدلإ ةيسضق دوعتو ، يراجلإ ةيليوج13 موي ىلإإ
ميرغلإ دسض ،انوروك ضسوريف ببسسب ةفقوتملإ مسسوملإ إذه ةلوطبلل ةعبإرلإ

ةجحب ةهجإوملإ بعل رئإزجلإ داحتإإ كإذنآإ ضضفر نيأإ ،رئإزجلإ ةيدولوم
ينطولإ بختنملإ يف ةلماك ر˘سصا˘ن˘ع ة˘سسم˘خ م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ ةد˘ع˘ل هدا˘ق˘ت˘فإ
ي˘ف ةرا˘ط˘سسو˘سس تل˘خد ن˘يأإ ،ي˘فÓ˘لإ د˘يؤو˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ىلإإ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ير˘ك˘سسع˘لإ

ةيدولوملإ زوف دعب رإودم ميركلإ دبع اهسسيئرو ةطبإرلإ عم ليوط عإرسص
عفر يذلإ ،داحتإ’إ ديسصر نم ىرخأإ ثÓث مسصخو ،طاسسبلإ ىلع طاقنلاب
بسسح رئإزجلإ يف ملظلل هسضرعت دعب ةيسضايرلإ نإزول ةمكحم ىلإإ ةيسضقلإ

ê.fé«Ö.هقاسشعو هيريسسم

يكيجلبلإ يرودلإ ىلإإ هقيرط يف فوصصوب

ةيفإرتحإ ةبرجت ضضوخ نم ابيرق ،فوسصوب قاحسسإإ ،فيطسس قافو ةرهوج تاب
ىدبأإ امدعب كلذو ،ةمداقلإ ةيفيسصلإ ت’اقتن’إ ةرتف لÓخ يكيجلبلإ يرودلاب
،هبإدتنإ يف هتبغر ةيدنأإ ةدع ةيناثلإ ةجردلإ يف طسشني يذلإ »لامول» يدان
اماع81ـلإ بحاسص ةراعإاب موقت فوسس لامول يدان ةرإدإإ نأإ »ةعاسس رخآإ» تملعو
نأإو قبسس يذلإو ،يكيجلبلإ ىلوأ’إ ةجردلإ يرود يف طسشانلإ »يرتروك» يدانل
يتيسس ةعومجم تناكو ،ودإراب ةيميداكإ نم امداق لاطع فسسوي يلودلإ هل بعل
رتسسسشنام يدانل ةكلاملإ ،يج فأإ يسس وأإ (بورغ لوبتوف يتيسس) مدقلإ ةركل
يدان ىلع ذإوحتسس’إ تنلعأإ دق ،نييسضاملإ نيمسسوملإ يف إرتلجنإإ لطب يتيسس
حبسصيل ة˘ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لإ ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘جرد˘لإ يرود ي˘ف ضسفا˘ن˘ي يذ˘لإ ،يا˘ك ضسأإ ل˘ي˘مو˘ل
نم باهذلإ ةلحرم تدهسشو ،ة˘ي˘تإرا˘مإ’إ ة˘كر˘سشلإ ن˘م كو˘ل˘م˘م دا˘ن ع˘سسا˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘ب
فلت˘خ˘م ي˘ف بع’ ن˘م ر˘ث˘كأإ م˘ج˘ن غوز˘ب ن˘ع ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘لو˘ط˘ب˘لإ
فيطسس قافو قيرفل باسشلإ مجاهملإ ناك قÓطإ’إ ىلع مهزربأإ نكل ،بسصانملإ
Óيدب كراسش ذإإ ،مسسوملإ إذه لوأ’إ قيرفلل هتيقرت تمت يذلإ ،فوسصوب قاحسسإإ

رسصن مامأإ يرودلإ يف ةعبإرلإ ةلوجلإ ةإرابملإ يف لوأ’إ قيرفلإ عم ةرم لوأ’
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لإ ع˘ي˘م˘ج ثيد˘ح رو˘ح˘م ىح˘سضأإو را˘ظ˘نأ’إ ف˘˘ط˘˘خ ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،يإد ن˘˘ي˘˘سسح
˘مد˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘لإ ع˘˘قإو˘˘م دإور كلذ˘˘كو ،مÓ˘˘عإ’إ ل˘˘ئا˘˘سسوو
هتلعج ،ةيلاع تإراهمو ةيقإر ةينف ضضورعب ريهامجلإ عتمأإو ةعئإر تايوتسسم
لقأإ ةئف يف ابع’ لإزي ’ هنأإ مغر ،يرئإزجلإ يرودلإ «زرحم» بقل ىلع لسصحي

ê.fé«Ö.هقيرفب ةنسس81 نم
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةميرجلا يف طروتم تارهوجم عئاب

ةدكيكسسب اهيلع بسصنت و ةأارما تارهوجم ىلع يلوتسست ةلاجد
نم ناغلبي  ةأرمإأو لجر  نيصصخصش ةدكيكصس ةنيدم طصسو ةنمأرزلأ يف يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع فقوأأ

يقلت ىلأ دوعت ةيصضقلأ ليصصافت لايتح’أ و بصصنلاب قلعتت  ةيصضق يف اطروت  ، ةنصس84 و04 رمعلأ
اهصضرعت اهدافم ةنطأوم فرط نم ىوكصشل ةدكيكصس ةي’و نمأاب رصشع يداحلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع
يف ةلثمتم رفصصأ’أ ندعملأ نم يلحلأ نم  اهتعومجم ىلع تلوتصسإأ ةأأرمإأ فرط نم لايتح’أو بصصنلل

قيقحتلأ ىلع ءانبو ، لاخلخو صسايقم ةمزحم مف ، ماجح’أ ةفلتخم لصسÓصس ، ةعطق52 يلأوح  زيول تابح
معزت امك باصشعأ’أو  ةيقرلاب اهتجلاعم صضرغب ةأأرملأ لزنم ىلع تددرت اهيف هبتصشملأ نأ نيبت حوتفملأ
نأ  اهنم تبلط هيلعو ةقرصس ةيلمعل صضرعتت فوصس و اهتأرهوجم عيمج دقفت فوصس  اهنأاب  اهتمهوأأ ثيح  ،
اهملصست نأأ اهيف هبتصشملأ نم تبلط مايأأ دعب هنأ ريغ ، اهظفح ىلع صصرحتصس و اهتأرهوجم عيمج اهملصست
رهصش ةدمل هحتف مدع اهنم تبلطو »  يلح»  ىلع يوتحي صسيك اهميلصستب ةريخأ’أ هتاه موقتل ، اهتأرهوجم
، اهتأرهوجم ريبك دحل هبصشي دلقم يلح  هلخأد تدجو نيأأ هحتف ىلع اهتربجأأ ةأأرملأ كوكصش نأ ريغ ،

، صشوصشغم هنأ اهل ودكأأ نيذلأ تأرهوجملأ عيبو ةعانصص يفرح نم ةعومجم ىلع  هتصضرع نأأ دعب  أذهو
فرط نم ةمدقملأ تامولعملأو تافصصأوملأ ىلع ءانبو . لايتحأو بصصن ةيلمعل تصضرعت اهنأاب نقيتتل
ةينطولأ ةلمعلأ نم ربتعم يلام غلبم ىلع اهلزنمب روثعلأ و ةأأرملأ ىلع صضبقلأ نم ةطرصشلأ تنكمت ةأأرملأ

ةيطبصضلأ تفصشك و،ةيحصضلأ يلح عيب تأدئاع نم هنأأ تايرحتلأ تنيب يتلأ ج د000011  يلأوحب ردقي
ماق ةدكيكصس ةنيدم طصسوب تأرهوجملأ عيبل لحم بحاصص وهو ةيصضقلأ يف رخأأ طروتم نع ةيئاصضقلأ
ءافخإأ ةيصضق نع رخأ’أ وه هفيقوت متيل هبيوذت ةداعإاب اهدعب موقيل اهيف هبتصشملأ نم تأرهوجملأ ءأرصشب

 M«ÉI HƒOjæÉQ.  ةحنج نم هلصصحتم ةقورصسم ءايصشأأ

 ةسسبتو ةبانع يتي’وب اهيتيلسصنق نم برقتلل ةيلاجلا تعد

ةلحر نيمأات ىلع لمعلا نلعت سسنوت ةرافسس
 رئازجلا يف نيقلاعلا نييسسنوتلا ءÓجإل ةيوج
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هنأأ ةعمجلأ صسمأأ رئأزجلاب ةيصسنوتلأ ةرافصسلأ تنلعأأ
دودحلأ ربع صسنوت ىلإأ اهاياعر ءÓجإأ و لوخد متيصس
ا˘ق˘فو تا˘ع˘فد ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ة˘ير˘ب˘˘لأ
ى˘ل˘ع هر˘صشن م˘ت يذ˘لأ غÓ˘ب˘˘لا˘˘ب ةدرأو˘˘لأ طور˘˘صشل˘˘ل

تدكأأو.0202 ةيليوج90 موي ةرافصسلأ ةحفصص
ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ىلع اهل يحيصضوت نايب يف
بلطتت صسنوت ىلأ لوخدلأ ةيلمع نأأ (كوبصسيافلأ)
قلعتت ةيتصسجول تابيترت و لكايهلأ ديدع لخدت
ذفنملأ نم تÓفاحلأ ةطصسأوب لقنلأ نيمأاتب اصساصسأأ
يح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل ةد˘ع˘م˘لأ قدا˘ن˘ف˘لأ ى˘لإأ يدود˘ح˘لأ
ةيرئأزجلأ تاطلصسلأ عم قيصسنتلأ كلذك و يرابجإ’أ
باحصصأ’ قحي هنأاب فاصضأأ و .ةيربلأ اهدودح حتفل
م˘ه˘ت˘ي˘كل˘م ى˘ل˘ع ي˘ه ي˘ت˘لأ و ة˘صصا˘خ˘لأ تأرا˘ي˘صسلأ
ىفعي و يصسنوتلأ بأرتلأ ىلإأ اهنتم ىلع لوخدلأ

نم ةنصس21 نصس نود هئانبأ’ قفأرملأ نيدلأولأ دحأأ
ر˘ج˘ح˘لا˘ب مأز˘ت˘ل’أ و يرا˘ب˘جإ’أ ي˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ة˘ط˘ير˘صش ،صسنو˘ت˘ب ه˘ت˘ما˘قإأ ر˘ق˘م˘ب ي˘تأذ˘لأ ي˘ح˘˘صصلأ
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ  ةدا˘ه˘صشب ن˘ب’أ نود ه˘ي˘لو را˘ه˘ظ˘˘ت˘˘صس’أ

ةد˘م زوا˘ج˘˘ت˘˘ت ’ نأ ى˘˘ل˘˘ع،RCP.TR يربخ˘م˘لأ

ن˘ع مÓ˘عإ’أ نو˘كي و ة˘عا˘˘صس27 هيل˘ع لو˘صصح˘لأ
نيح تقولأ نم عصستم يف ةلبقملأ لوخدلأ تايلمع
حتفب ةنيعم تابيترت بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب م˘ت˘ت
،لقنلأ لئاصسو ريفوت ،يرئأزجلأ بناجلأ نم دودحلأ
نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ح˘˘صضوأو .تا˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لأ

نيمأات ىلع لمعت رئأزجلأ يف ةيصسنوتلأ  رافصسلأ
لبق نم اهتجمرب نيح اهنع نÓعإ’أ متي ةيوج ةلحر
اهنأأ ةرافصسلأ تدكأأ و .ةينعملأ ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ
اهمهفت نصسح ىلع ةيصسنوتلأ ةيلاجلأ دأرفأاب ديصشت
حلاصصم نأاب مهدع˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ فور˘ظ˘لأ هذ˘ه˘ل
ىلع ةصسبت و ةبانع نم لكب نيتيلصصنقلأ و ةرافصسلأ
يتلأ تابوعصصلأ لك ليلذتل امود دأدعتصس’أ متأأ
ميظنتب تماق اهنأأ ةرافصسلأ تركذ امك ،مهصضرتعت

رهصش نم ةيأدب صسنوت ىلإأ نييصسنوتلأ ءÓجإأ تايلمع
ةيلأوم˘لأ ر˘ه˘صشأ’أ رأد˘م ى˘ل˘ع ع˘ط˘ق˘ن˘ت م˘ل و صسرا˘م
ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ نأأ ردجي و.نايبلأ تأذ بصسحب

ةيلمعب يراجلأ ةيليوج7لأ يف تماق دق تناك

ربعم ربع رئأزجلأ نم يصسنوت003 نم رثك’ ءÓجإأ
مأ ربعمو يصسنوتلأ بناجلأ ىلع يدودحلأ ةلولم
دعب يرئأزجلأ بناجلأ ىلع فراطلأ ةي’وب لوبطلأ
نم ايقوت ةمزÓلأ ةيحصصلأ ريبأدتلأ نم ةلمج مامتأ

تÓفاح8 صصي˘صصخ˘ت م˘ت د˘قو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
نم ةمزÓلأ ةيحصصلأ ريبأدتلأ ةلمج مامتأ دعب مهلقنل
رئأزجلاب صسنوت ةرافصس تناك و .انوروك صسوريف
نيميقملأ نييرئأزجلأ و نييصسنوتلأ ةفاكل غÓب يفو
ىلأ ةدوعلاب نيينعملأ رئأزجلأ يف نيقلاعلأ صسنوتب
يدودحلأ زكرملأ يه لوبطلأ مأأ نأأ تدكأأ  صسنوت
ةيلم˘ع و صسنو˘ت ى˘لإأ لو˘خد˘ل˘ل هأو˘صس نود ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ذنم رئأزجلاب نيقلاعلأ نييصسنوتلاب ةصصاخ روبعلأ

يف نيميقملأ نييرئأزجلأ أذك و يصضاملأ صسرام
.صسنوت
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نيدلأزع يوهجلأ حرصسملأ جرفأأ
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘بو˘˘ج˘˘م
ذن˘م ا˘ه˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ تا˘ق˘با˘صسم˘لأ
ةر˘ت˘ف ي˘˘ف صسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘يأد˘˘ب
را˘˘طإأ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘˘صصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ

تاقباصسمب قلعتت ةينف تأردابم
،صسان˘لأ تو˘ي˘ب ى˘لإأ ن˘ف˘لأ بر˘ق˘ت
ينطولأ نما˘صضت˘لأ ي˘ف م˘ها˘صستو
نع هيفرتلاب صصاخلأ دوهجملأو
اهتو˘ي˘ب ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

نم ةيصصوتب انوروك ةحئاج ءأرج
راتخأو ،نونف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو
ن˘ي˘˘كرا˘˘صشم˘˘لأ حأر˘˘فإأ حر˘˘صسم˘˘لأ

ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ ءا˘م˘صسأأ ن˘ع ف˘صشكلأو
يد˘ي˘ع˘ب لا˘ف˘ت˘˘ح’أ ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
تح˘تو با˘˘ب˘˘صشلأو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صس’أ
اميفو ،«ةفاقث˘لأ ة˘ير˘ح˘لأ» را˘ع˘صش
ي˘ل˘ي˘كحأ» ة˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ةحو˘ت˘ف˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأو «ة˘يا˘ج˘ح
يف تلث˘م˘ت˘ف را˘غ˘صصلأو را˘ب˘كل˘ل
يد˘ع˘ت˘ت ’ تا˘هو˘يد˘˘ي˘˘ف لا˘˘صسرإأ

نم تايا˘كح˘ل ق˘ئا˘قد3 اه˘تد˘م
،ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ ثأر˘˘ت˘˘لأ

اتف’ ’ا˘ب˘قإأ تا˘ق˘با˘صسم˘لأ تق’و

نمو نيصسنجلأ نم نيكراصشملل
ا˘˘صصو˘˘صصخ ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م را˘˘م˘˘˘عأأ
نم ةديدع تاهج نمو ،لافطأ’أ
بل˘غأأ نأأ ة˘ظ˘حÓ˘م م˘تو ،ن˘طو˘لأ
ة˘صسم˘ل ا˘ه˘ل تنا˘ك تا˘كرا˘صشم˘˘لأ
نم ةعبان اهنوكل ،ةينف داعبأأ تأذ
تزر˘فأأو ة˘ئ˘ير˘ب لو˘ق˘عو بو˘ل˘ق
ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘لأ ق˘˘ح˘˘ت˘˘صست ءا˘˘م˘˘˘صسأأ

ةنجل اهتغاصص يتلأو ةقفأرملأو
ةبترملا˘ب تزا˘ف ثي˘ح م˘ي˘كح˘ت˘لأ
ةي’و نم ةحيبر ةدابع ىـلوأ’أ

تناكف ةـيناثلأ ةبترملأ امأأ ،ةبانع
ح˘لا˘صص ح˘صشر˘ت˘م˘˘لأ بي˘˘صصن ن˘˘م
ةبترملأ ،ةليصسملأ ةي’و نم نأور
ةي’و نم نابعز نانح ـل ةثلاثلأ
ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ ا˘مأأ ،طأو˘˘غأ’أ
ا˘مأأ ،مأر˘م ة˘يد˘يا˘˘م˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ن˘˘ف
يف ةلثمتملأو «مصسرلأ» ةقباصسم
ةركف صصخلي لمع مصسر لاصسرإأ
ى˘˘˘لإأ ي˘˘˘نذ˘˘˘خ ي˘˘˘بأأ» ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘˘ت
ى˘لوأ’أ ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا˘˘ف  «حر˘˘صسم˘˘لأ

نم ةنيل ةنأد ةمركوب اهب ترفظ
ةي˘نا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
ةبانع ةي’و نم حÓصص يقافع
اهب ترف˘ظ˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأو

،ةبانع ةي’و نم مأرم ةيديامح
اعيمج» ةقباصسمب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
نا˘م نأو˘لأ ن˘ف» وأأ «ر˘˘صصت˘˘ن˘˘ن˘˘صس
ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأو «و˘˘صش
يف تلثمتف نيعفايلأو لافطأÓل
نم ةيليث˘م˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف لا˘صسرأ
يحصصلأ رجحلأ ةرتف ءانثأأ تيبلأ
فاصصنأ ى˘لوأ’أ ة˘ب˘تر˘م˘لأ تلا˘ن˘ف
ةبترملأ ،ةبانع ةي’و نم ىهصس
ةبترملأو نأر˘م˘ع نو˘ي˘ح ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
رئأزجلأ نم ةياقروب ايند ةثلاثلأ
حرصسم ريدم فصشكو ،ةمصصاعلأ

نأأ فورعم نب قحلأ دبع ةبانع
«ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لأ حر˘˘صسم» ي˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘صسم

لطب ءأدر001 ـب زئاف ةئام»و
ىلإأ نيترمتصسم اتلأزام «حرصسملأ

نم لك ركصشو اهلاجآأ ءاهتنأ ةياغ
حرصسملأ تاقباصسم ع˘م أو˘ل˘عا˘ف˘ت
ر˘ب˘ع ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لأ صضور˘ع˘˘لأو
،بوتويلأ ىلع ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ه˘تا˘ن˘ق
حرصسم» ةقباصسم لاجآأ تهتنأ دقو

،يصضاملأ نأوج03 موي «ةلئاعلأ

001 ـب ز˘ئا˘ف ة˘ئا˘م ة˘ق˘با˘صسم ا˘مأأ

يهتن˘ت˘صسف «حر˘صسم˘لأ ل˘ط˘ب ءأدر

.001 ـلأ نيزئافلأ ددع لامتكاب

ميتنسس رايلم20 هنم تبلسس و نينطاوملا دحأا تفدهتسسا

دارفأا80 نم ةينطو ةكبسش ككفي فيطسس نمأا
لايتحإلاو بسصنلا فرتحت

بصصنلأ فرتحت دأرفأأ80 نم نوكتت ةينطو ةكبصش كيكفت نم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

فيقوت عم ،ميتنصس رايلم20 ـلأ زهان ربتعم دج يلام غلبم هبلصس مت نينطأوملأ دحأأ تفدهتصسأ لايتح’أو

ةينورتكلإأ تأدعمو تابكرم30 ثÓث زجح أذكو يلاملأ غلبملأ لماك عاجرتصسأو ةباصصعلأ دأرفأأ لك
.«نيياكوك» ةبلصصلأ تأردخملأ نم ةيمك ىلإأ ةفاصضإ’اب لايتح’أو بصصنلأ تايلمع يف لمعتصست تناك
دحأأ اهعدوأأ ىوكصش بقع كلذو ،ياب حلاصص ةرئأد نمأ’ ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ
صصخصش فرط نم يعامتج’أ لصصأوتلأ لئاصسو قيرط نع لايتح’أو بصصنلل هصضرعت رثإأ ،نينطأوملأ

تايرحت قÓطإأ مت روفلأ ىلع ،ميتنصس رايلم20 ـلأ زهان ربتعم يلام غلبم هبلصس ةيمهو ةيوه لمعتصسي
اهلمعتصسي يتلأ ةبكرملأ لÓخ نم ةباصصعلأ دأرفأأ دحأ’ لصصوتلأ نم نيققحملأ تنكم ةعصسوم ثاحبأأو
برغلأ تاي’و ىدحإ’ صصاصصتخ’أ ديدمتب نذإأ ىلع لوصصحلأ مت ةيلحملأ ةباينلأ عم قيصسنتلابو
ولت دحأولأ ةباصصعلأ دأرفأأ يقابو يصسيئرلأ هيف هبتصشملأ فيقوت مت رصصانعلأ ةكنح لصضفبو ،يرئأزجلأ
ـب ردقملأو ةيحصضلأ نم بولصسملأ يلاملأ غلبملأ عاجرتصسأ عم ،يصسايق دج ينمز فرظ يف كلذو  رخآ’أ

ىلإأ ةفاصضإ’اب اياحصضلاب عاقيإ’أو لصصأوتلل لمعتصسي ناك يذلأ يلآأ مÓعإأ زاهج أذكو ميتنصس رايلم20
ثÓث زجح نع كيهان ،«نيياكوك» ةبلصصلأ تأردخملأ نم ةيمك أذكو ىرخأأ ةينورتكلإأ تأدعمو ةزهجأأ

ةفاك لامكتصسأ دعبو ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ .مهتÓقنت يف ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي أو˘نا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘صس تا˘ب˘كر˘م30
بصصنلأ ةمهت نع ةينام˘ث˘لأ ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ د˘صض ة˘ي˘ئأز˘ج تا˘ف˘ل˘م تد˘عأأ ،ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ

GCjªø.Q. ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب أومدق ، ةكراصشملأو

  «وش نام ناولا» و «مسرلا» ،«ةياجح يليكحأ» زئاوج ىلع اوسفانت

ةبانع ـب يبوجم نيدلا زع حرسسم
  تاقباسسملاب نيزئافلا ءامسسأا نع فسشكي
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