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ةدكيكسس ءانيم ريدم عسضو
 نـــييذيفنت ءإردــم و
ةيئاسضقلإ ةباقرلإ تحت

ىحشضألا ديع ةيحشضأا ةيشضق لوح ىوتفلا ةنجل

صضيبألا صشيجلا ةيامحل نيماعلا باونلل ةمراشص تاميلعت هجوي لدعلا ريزو

لـــكل نـــجسسلإ
ىـــلع يدتعي نم

نيسضرمملإو ءابطألإ

ةيئانثتشسا صصيخارت ىلع لوشصحلاب اوبلاط
  ةيلشصألا مهتايلو ىلإا ةدوعلل

لجيجب نيقلاعلإ تإرسشع
 نوجتحي انوروك ببسسب

 ةيلولإ رقم مامأإ

اهترمغ نأا دعب ةررشضتملا قطانملا دقفتي يلاولا
ةيدعرلا راطمألا لويشس

 قرغي ةزماطب انكسسم03 يح
ددعب نيحلفلل ةحداف رئاسسخ و

ةلسشنخ ةيلو تايدلب نم
اهكلتمي يتلا باعلألا ةعاقب ةيلقعلا تارثؤوملا عيبي

 «إدإد » ىنكملإ فيقوت
اسصرق1941 زجحو

فراطلاب اسسولهم

WÉd™ U¢ 6

WÉd™ U¢ 6

WÉd™ U¢ 5

ةيشسايشس بازحأل  يفخلا ليومتلا و داشسف اياشضق صصوشصخب

فئاخلإ قح يف طقسست ةيحسضألإ ةنسس
شضرـملإ لاــقتنإإ نـم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ششاــعنإلإ ةـحلسصم يف بوانم بيبط ىلع ءإدتعإلإ^
ةباـنعب انيسس نبإ ىفسشتسسمب

اــهمجهت دعب تقؤوملإ شسبحلإ ةينوباجلإ ماهسس عإديإإ^
نإرـهوب يبطلإ مقاطلإ ىلع
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةيصسايصس بازحأل  يفخلا ليومتلا و داصسف اياصضق سصوصصخب

ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نييذيفنت ءاردم و ةدكيكسس ءانيم ريدم عسضو
ةصسصسؤوملا ريدم نم لك عصضو سسمأا راهن ريخألا ر ررق،ةدكيكصس ةمكحمب قيقحتلا يصضاق بتكم لخاد  تاقيقحتلا نم ةينوطارام تاعاصس دعب

ينطولا بارتلا ةرداغم نم مهعنمو  مهب سصاخلا رفصسلا زاوج بحصس عم ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت ةصسصسؤوملا تاذب نييذيفنت ءاردم ةثÓثو  ةيئانيملا
 .ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت ةيئانيملا ةصسصسصسؤوملاب فظوم32 عصضوب اصضيأا رمأا امك
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و ؛جارفإلا نم نيفظوم ةعبرأا دافأاو
˘ما˘مأا ن˘ي˘ن˘ثلا  را˘ه˘ن ل˘ث˘ت˘˘ما د˘˘ق نا˘˘ك
ةدكيكسس ةمكحمب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق

دا˘سسف ة˘ي˘سضق ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م03
نم و،ةدكيكسسب  ةيئانيملا ةسسسسؤوملاب
ةديرجل رداسصم بسسح نيمهتملا نيب
ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا «ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآا»
تاراطإاو ةدكي˘كسس ءا˘ن˘ي˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل
ة˘سسسسؤو˘م˘لا تاذ˘ل ح˘˘لا˘˘سصم ءا˘˘سسؤورو
نم نيي˘سسا˘ي˘سسو لا˘م˘عاو لا˘م لا˘جرو
لا˘غ˘سشأÓ˘ل ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘˘لا  م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يعلط ةعم˘جو˘ب  ل˘ق˘ن˘لا و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
هعامسس مت يذلا ششارحلا نجسسب عباقلا

ةيدا˘سصت˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا فر˘ط ن˘م كا˘ن˘ه
ةدكيكسسل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
نومهتملا عبوت و،يسضاملا عوبسسألا
تا˘ق˘˘ف˘˘سصلا مار˘˘بإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ةفيظولا لÓغتسسا ءو˘سسو ة˘هو˘ب˘سشم˘لا

ل˘يو˘م˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘ما د˘يد˘˘ب˘˘تو
تملع وةيسسا˘ي˘سسلا باز˘حأÓ˘ل ي˘ف˘خ˘لا

ليكو نأا رداسصم نم ةعاسس رخا ةديرج
دق،ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘عد˘ت˘˘سسا

،امهتم03 ةقفر ةدكيكسسل ةيئانيملا
شصو˘سصخ˘ب م˘ه˘لاو˘قأا ى˘لا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل
نيمهتملا نيب نم دجويو داسسف اياسضق
ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو -ردا˘سصم˘لا تاذ بسسح-
ةعمجوب قباسسلا ةيمومعلا لاغسشألاو
ماعلا ني˘مألا ن˘با ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ي˘ع˘ل˘ط
رامع ناملربلا شسيئر قبسسألا نÓفأÓل
نيلوؤوسسمو  لامعأا لاجرو يناديعسس
، ةد˘كي˘كسسل ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
تامولعم يا برسست مل هنأا ىلا راسشي

ىدم و اهيف ق˘ق˘ح˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا لو˘ح
ن˘˘كل،ةا˘˘عد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا فار˘˘طألا طرو˘˘ت

فلم˘لا نو˘كي نأا د˘ع˘ب˘ت˘سست م˘ل تا˘ه˘ج
طبارلا قيرطلا زاجنا لاغسشأاب اطبترم
و بر˘غ قر˘سش را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نيا،روعسشلاوب حلاسصب ارورم ءانيملا
ة˘ي˘عارز ي˘سضارا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا م˘ت

راجسشا عÓ˘ت˘قا و ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ب˘سصخ
شضار˘ت˘عا م˘غر نو˘م˘ي˘ل˘لا و لا˘ق˘تر˘ب˘˘لا

و ،ةماعلا ةحلسصملا ةجحب نيحÓفلا
فا˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘بر فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘ك
ل˘ي˘ه˘سست ل˘جا ن˘م را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب

عئاسضبلا لقن و تانحاسشلا لقنت ةكرح
عور˘˘سشم˘˘لا نأا تا˘˘ه˘˘˘ج تدروأا ثي˘˘˘ح
غلابم و ةمخسض ةيلام ةفلغا كلهتسسا
تاقيقحت قفو ةلادعلا كرحتتل ،اهيف
فار˘طأا ةد˘˘ع ى˘˘لا تع˘˘م˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا

ح˘سضت˘ت˘ل ف˘ل˘م˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت تع˘جارو
راسشتنا و ماعلا لاملاب بعÓتلا حمÓم
نو˘˘نا˘˘ق كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا و،دا˘˘سسف˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ئار
لخدتلا ىلا ةلادعلاب عفد ام  تاقفسصلا

ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا فار˘˘طألا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘سسا و
لا˘م˘عأا لا˘جر م˘ه˘ل˘ج و عو˘سضو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيئانيملا ةسسسسؤوملاب ةيماسس تاراطاو
ريراقت تبرسس يتلا ،ةدكيكسس ةيلول
نم ةلسسلسسل اه˘عو˘سضخ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت
نع تامولعم راسشتنا دعب تاقيقحتلا
نم و،اهناكرأا لخاد بعÓتلا و داسسفلا
ةليقث ءامسسا ةيسضقلا رجت نأا رظتنملا

و يلحملا و يزكرملا ىوتسسملا ىلع
ةدكي˘كسس ءا˘ن˘ي˘م˘ب رو˘ت˘سسم˘لا ف˘سشكت

ة˘ب˘ع˘سصلا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ا˘يا˘سضق˘ب م˘غ˘˘ل˘˘م ه˘˘نأا م˘˘غر قار˘˘ت˘˘خلا

لسصت يتلا ريراقتلا بسسح ةهوبسشم

˘مز˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘˘لا ى˘˘لا

ماحتقا و ةخخ˘ف˘م˘لا ل˘با˘ن˘ق˘لا كي˘كف˘ت

ناكسس هر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘لا ن˘سصح

ة˘˘لود ل˘˘خاد ة˘˘لود ةد˘˘كي˘˘˘كسس ة˘˘˘يلو

نم ةسصاخ ه˘ف˘ن˘ت˘كي يذ˘لا شضو˘م˘غ˘ل˘ل

لغسشلل بسصانم حتف و ليغسشتلا ثيح

يتأاي  و .دوقع ذنم اهنع نلعي مل يتلا

راطا يف ةدكيكسس يف ةلادعلا كرحت

ريزو اهب رمأا يتلا تاقيقحتلا ةلسسلسس

ةبراحم لجأا نم ماتخلا ظفاح لدعلا

قلطنتل،نيطروت˘م˘لا ف˘سشك و دا˘سسف˘لا

ا˘مد˘ع˘ب ةو˘ق˘ب ةد˘كي˘كسس ي˘ف ة˘لاد˘˘ع˘˘لا

عيب رارغ ىلع ة˘ل˘ي˘ق˘ث تا˘ف˘ل˘م تح˘ت˘ف

كا˘ه˘ت˘نا و يز˘مر˘لا را˘ن˘يد˘لا˘ب را˘ق˘˘ع˘˘لا

و ة˘نا˘ق ن˘ب ة˘با˘غ ة˘سصا˘خ تا˘ي˘م˘ح˘م˘لا

 ةينكسس عيراسشم ىلا اهليوحت

هئاصضعأا ةقفاوم دعب

يبوروأ’ا كنبلا ىلإا مسضنت رئازجلا
شصاخلا عاطقلا ليومت نم ديفتسستو

اوقفاو هيمهاصسم نأا ريمعتلاو ءاصشنإÓل يبوروألا كنبلا سسما نلعا

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘صضع˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ما˘˘م˘˘صضنا ىل˘˘˘ع

ةلودلا يقلت ةيناكمإا مامأا بابلا رئازجلا ةيوصضع حتفتو .فارطألا

تادادمإا زيزعتو ةصسفانملا ىلع سصاخلا عاطقلا ةردق ليومتل امعد

ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ةءا˘˘˘ف˘˘˘كو ةدو˘˘˘ج ع˘˘˘فرو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ئاد

كنبلا سسيئر لامعأا˘ب م˘ئا˘ق˘لا «كن˘ير˘ت˘ج˘ير ن˘غرو˘ي» لا˘قو .دÓ˘ب˘لا

سصاخلا عاطقلا يف اميصسل رئازجلا تاناكمإل نانعلا قÓطإا انفده»

معدلا رارغ ىلع» عباتو .»ةمادتصسملا ةيمنتلا معدو فئاظو قلخل

ريمعتلاو ءاصشنإÓل يبوروألا كنبلل نكمي ،رئازجلل ةرواجملا لودلل

تا˘˘مد˘˘خو ة˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ت ةر˘˘˘ب˘˘˘خ كلذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م دراو˘˘˘م د˘˘˘صشح

لودلا ةد˘عا˘صسم˘ل1991 ما˘˘ع ي˘˘ف كن˘˘ب˘˘لا سسصسأا˘˘تو .»ة˘˘˘يرا˘˘˘صشت˘˘˘صسا

دا˘صصت˘قل لو˘ح˘ت˘لا ىل˘ع ة˘ي˘قر˘صشلا ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ي˘عو˘ي˘˘صشلا

ع˘ب˘صسلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب ىر˘ب˘ك˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا ىو˘ق˘لا كل˘ت˘م˘تو .قو˘˘صسلا

مصضيل ةريخألا تاونصسلا يف عصسوت يذلا كنبلا يف ةيبلغأا ةصصح

ىلع وبري ام كنبلا رمثتصساو .ايقيرفأا يف برغملاو سسنوت و رصصم

رحبلا ةقطنم قرصشو بونج يف اعورصشم062 يف وروا رايلم21

ةيعارز ةط˘صشنأاو ة˘ي˘لا˘م تا˘صسصسؤو˘مو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط دراو˘م ي˘ف ط˘صسو˘ت˘م˘لا

ءابرهكلا لثم ةيتحت ةينب تاعورصشم نع Óصضف تامدخو عينصصتو

د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘كو .ل˘ق˘ن˘لا تا˘مد˘خو ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلاو ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو

ة˘مزألا ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل05% ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘نإلا سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ترر˘˘˘ق

تر˘ب˘جُأا و .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت تا˘ي˘عاد˘ت بب˘صسب ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

،ناملربلا ىلع يليمكت ةيلام نوناق حرط ىلع ةيرئازجلا ةموكحلا

تايعادت لعفب ،«نيدقع ذنم ًافصشقت رثكألا» اهنأاب تفصصو يتلاو

قّدصص ،يصضاملا يامو .طفنلا راعصسأا عجارت تاعبتو انوروك ةحئاج

تاءارجإا نمصضت يذلاو نوناقلا عورصشم ىلع ،ةيبلغألاب ناملربلا

ىلع نوناقلا دمتعاو .،دوقولا راعصسأا يف ةدايزو ةديدج ةيبيرصض

يف ارلود05 نم لدب طفنلا ليمربل يعجرم رعصسك رلود03

ىلإا ارلود06 نم قوصسلا رعصس سضيفخت مت اميف لوألا ةيلاملا نوناق

تاردا˘صص ع˘جار˘ت ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ع˘˘قو˘˘تو .ارلود53

يف رلود را˘ي˘ل˘م2.53 لبا˘ق˘م رلود را˘ي˘ل˘م7.71 ىلإا تاقور˘ح˘م˘لا

رايلم8.53 ىلإا تادراو˘˘لا سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو ،لوألا ة˘˘˘نزاو˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق

ومن لباقم36.2% يداصصتقلا ومنلا سشامكنا حجري امك .رلود

نأا رظتني اميف .يلوألا نوناقلا يف اعقوتم ناك8.1% وحنب يباجيإا

اومن لباقم19.0% وحنب اصشامكنا تاقورحملا جراخ ومنلا دهصشي

.يلوألا نوناقلا يف اعقوتم87.1% وحنب
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تايلمع لك ىلع ةينآاو ةقيقد تامولعم ريفوت

نيزختلا و ليوحتلا

ايمقر اماظن دمتعي بوبحلا ناويد
حمقلا ليوحت عبتتل اديدج

يمقر ماظن دامتعا ىلع بوبحلل ينهملا ينطولا ناويدلا سصرح

ماظنلا اذه حمصسي ثيحب بوبحلا نزاخم ةكرح ةعباتمل ديدج

و ل˘يو˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ك ىل˘ع ة˘ي˘نآاو ة˘ق˘˘ي˘˘قد تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب

اذه نأا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازول ،نايب دافأاو .نيزختلا

ناويدلل نوعبات يلآلا مÓعإلا يف نوصسدنهم هروط ديدجلا ماظنلا

بيرجتلا ةلحرم ةيادب لبق تاونصس4 فرظ يف بوبحلل ينطولا

تاذ فاصضأاو .ةيحÓف تاينواعت سسمخ ىوتصسم ىلع8102 ةياهن

رئاصس ىلع ماظنلا ميمعت ءدب9102 ةنصس علطم يف هنأا ،ردصصملا

دمتعي ناك يذلا يكيصسÓكلا ماظ˘ن˘لا ن˘ع Ó˘يد˘ب ل˘ح˘ي˘ل تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

تÓ˘˘صسار˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قرو˘˘لا تÓ˘˘صسار˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ىل˘˘ع

مت0202 ة˘ن˘صس ة˘ياد˘ب ع˘مو ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا تلا˘صصتلاو ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلا

يلكلا دامتعإلاو تÓماعتلا يف ميدقلا ماظنلا نم ايئاهن سصلختلا

حمصسي ،ةيلمعلا ةيحان˘لا ن˘مو .د˘يد˘ج˘لا ي˘م˘قر˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ىل˘ع

اميصسل ةيلاع ةقدب نزاخملا ةكرح عبتتب ديدجلا يمقرلا ماظنلا

يطعي ثيحب ىرخأل ةينواعت نم حمقلا نم ةيمك ليوحت لÓخ نم

نع تامولعم كلذكو اهلوصصو و اهجورخ تقو نع تامولعم ماظنلا

يأا ليجصست لاح يف ر˘صشا˘ب˘م˘لا ل˘خد˘ت˘لا و ا˘هرا˘صسم ع˘ب˘ت˘ت˘ل ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا

ناويدلل ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ح˘م˘صسي ا˘م˘ك .ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف بار˘ط˘صضا

ل˘ك ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو نزا˘خ˘م˘لا ي˘ف تا˘ي˘م˘ك˘لا م˘ج˘ح ة˘فر˘˘ع˘˘م

يكيصسÓكلا ماظنلا يف احاتم نكي مل يذلا وهو هل ةعبات ةينواعت

د˘كأا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ن˘ير˘ي˘ب˘ك ا˘ت˘قوو اد˘ه˘ج بل˘ط˘ت˘ي هداد˘عإاو ق˘با˘˘صسلا

ديدجلا ماظنلا نأاب ،بوبحلل ين˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ناو˘يد˘لا و˘صسد˘ن˘ه˘م

ءافصضإا و رثكأا هلمع ليهصستل ايلاح هيلع وه امم رثكأا هريوطت متيصس

لعج يذلا ناويدلا هيلإا يمري ام وهو ةيفافصشلاو ةقدلا نم اديزم

.هتايولوأا نم رييصستلا يف ةنمقرلا
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ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فسشك
ىلع نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةينطولا ةباقنلا˘ب ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ششما˘ه
ةذتاسسألا ةباقنو نيث˘حا˘ب˘لا ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
راطإا يف نييعماجلا ن˘ي˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنا لوح رواسشتلا
لو˘˘خد˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘م م˘˘سسرو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةعومجم ذاختا نع مداقلا يعماجلا

ءا˘بو ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا ن˘˘م
لو˘خد˘لا لÓ˘˘خ «ا˘˘نورو˘˘ك» شسور˘˘ي˘˘ف
لا˘˘˘ق يذ˘˘˘لا مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةيادب ةيجيردت ةفسصب نوكيسس   هنأا

ريزولا حرسصو .لبقملا توا32 نم
ةيحسصلا فورظلل ارظن هنأا ةفاحسصلل
ذاختا ةاعارم متيسس دÓبلا اهب رمت يتلا

ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘تو تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تاءار˘˘جإلا
لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف
نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لا مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

.مداقلا توأا32 نم ةيادب ايجيردت

ة˘ي˘ح˘˘سصلا تاءار˘˘جإلا هذ˘˘ه نأا زر˘˘بأاو
وا تاعماجلاب ءاوسس قبطتسس ةيئاقولا
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،تا˘˘ما˘˘قلا
هنع قثبنيسس ةيجوغاديبلا تاطاسشنلا
لوكو˘تور˘ب اذ˘كو شصا˘خ لو˘كو˘تور˘ب
ادانتسسا ةيبطلا مولع˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ز˘ي˘م˘م
نأا دعبو .نيوكتلا اذه ةيسصوسصخل

تاءاقل هعبتيسس ءاقللا اذه نأا فسشك
ةذتاسسألا يلثمم عم ىرخأا ةيرواسشت
نأا دكأا ،لامعلاو ةب˘ل˘ط˘لا ،ن˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب شضو˘ه˘ن˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا

ن˘ي˘سسح˘˘ت ى˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
و ثحبلاو نيوكتلا ةيعون لسصاوتم
ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
د˘يد˘ج˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل
تا˘برا˘ق˘م دا˘م˘ت˘عاو ل˘م˘ع˘لا بي˘لا˘سسأا
ةيعماج ةمكو˘ح را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘كرا˘سشت
و ىسشامتي امب ةيفافسشلا ىلع زكترت
انعم˘ت˘ج˘م ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا تلو˘ح˘ت˘لا

هد˘ه˘سشي يذ˘لا را˘كت˘بلاو د˘يد˘ج˘ت˘˘لاو
اذه قيقحتل هنأا ريزولا حسضوأاو.ملاعلا
د˘ي˘سسج˘ت˘ب ح˘م˘سسي يذ˘˘لا ،ى˘˘ع˘˘سسم˘˘لا

،عاطقلا يف ةموكحلا لمع ططخم
تاذ رواحم ةدع ىلع زيكرتلا متيسس
ةعجارم راسسم لامكتسسا اهنم ،ةيولوأا

ر˘يو˘ط˘تو ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘˘طرا˘˘خ
،ةنمقر˘لا لا˘ج˘م ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا تارد˘ق
ميلع˘ت˘لا ن˘م ةد˘يد˘ج طا˘م˘نأا دا˘م˘ت˘عاو
د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يبوانتلا و طلتخ˘م˘لاو ي˘سضار˘ت˘فلاو
ةرور˘˘ي˘˘سس ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘˘ب
ةكبسش معدو زايتما باطقأا ثادحتسسا
بناج ىلا ايلع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا شسراد˘م˘لا
يف عاطقلا تاسسسسؤوم تاردق زيزعت
م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك .م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا طا˘م˘نأا ة˘ي˘قر˘ت
ةعماجلا نيب ةقÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا

كار˘˘سشإلا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
راكتبلا عيراسشم يف ةعماجلل يلعفلا

تا˘سسسسؤو˘م ثاد˘ح˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ة˘ق˘فار˘م˘ل ما˘ظ˘ن ع˘سضو اذ˘كو ة˘ئ˘سشا˘˘ن
ةدجاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيحا˘ن ن˘م ا˘ه˘م˘عد و دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج˘ب
فار˘سشإلاو ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لا
اذكو يفاقثلا عا˘ع˘سشإلاو ي˘م˘يدا˘كلا

ةيعماجلا ةنه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا ل˘ي˘ع˘ف˘ت

فر˘ط˘ت˘لا لا˘˘كسشأا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو

كارسشإاب ،يعماجلا طسسولاب فنعلاو

ع˘سضو˘ب ة˘ل˘سصلا تاذ فار˘طألا ة˘˘فا˘˘ك

عم ةيعماجلا تايقÓخأل ديدج قاثيم

لو˘ح ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘ي˘كر˘ت ةدا˘عإا

يتلا رواحملا نمو .ةكارسشلا موهفم

دجوي كلذك ا˘ه˘ي˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا م˘ت˘ي˘سس

تامدخلا ماظن حÓسصإا يف عورسشلا

فا˘سصنإلا ئدا˘ب˘م ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ماظنلا اذه ءادأا عفر فدهب ةيلاعفلاو

طيسشنتو تامدخلا ةيعون نيسسحتو

تاطاسشنلا ةيقرتو ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

يف ةيسضاير˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ريزولا دهعت امك.ي˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘سسو˘لا

ةبرا˘ق˘م ق˘فو ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب

ءاكرسشلا ةفاك عم رواسشتلاب ةيكراسشت

تا˘ي˘لآا ع˘سضو فد˘ه˘ب ن˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ةيعماجلا تاسسسسؤوملا نكمت ةبسسانم

ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ن˘˘˘م

.يجوغاديبلا
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ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل نايب تدكأا

بيسصأاو مهفتح اوقل اسصخسش22 نأا

ة˘توا˘ف˘ت˘م  حور˘˘ج˘˘ب نور˘˘خآا9221

رور˘م ثدا˘ح5801 ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘سس ي˘˘نا˘˘م˘˘سسج
ةر˘ت˘ف˘لا  لÓ˘خ ة˘ير˘سضح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

.ةيليوج11 ى˘˘لإا5 ني˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا
ا˘ه˘تدروأا ة˘ل˘˘ي˘˘سصح ر˘˘خآا بسسح كلذو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا شسمأا
نأا ,ردسصملا تاذ حسضوأاو .ةيندملا
نيع ةيلو يف تلجسس ةليسصح لقثأا

93 حرجو  شصاخسشأا40 ةافوب ىلفدلا
ىلإا مهليو˘ح˘تو م˘ه˘فا˘ع˘سسإا م˘ت ن˘ير˘خآا

62 رثإا ىلع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ز˘كار˘م˘لا
ةيامحلا تادحو تماقو .رورم ثداح
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

حمسس ل˘خد˘ت0373 ـب  ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

قئار˘ح ا˘ه˘ن˘م ق˘ير˘ح4292 دا˘م˘خإا˘ب
امأا .ةفلتخم قئارحو ةيعانسص ةيلزنم
يتلا ةفلتخملا تايلمعلا شصخي اميف

ـب تردقف حلاسصملا تاذ اهب تماق

ةيطغتل ةرتفلا  شسفن يف لخدت4076

ذا˘ق˘نإاو فا˘ع˘˘سسإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع2795
شصو˘سصخ˘بو .ر˘ط˘خ ي˘ف شصا˘خ˘˘سشألا
نم ةيا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

«91-ديفوك» انوروك شسوريف راسشتنا
ةيندملا ةيام˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق د˘ق˘ف

656 ـب ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘˘ع

نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ىلع مهركذتو مهثحت ةيلو84 ربع

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سض

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم اذ˘˘كو ي˘˘ح˘˘˘سصلا

ـب مايقلا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب .ي˘عا˘م˘ت˘جلا

84 ربع ةماع م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع496

ل˘كا˘ي˘هو تآا˘سشن˘م ةد˘ع تسسم ة˘˘يلو

تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

نم دحلا لجأا نم عراوسشلاو ةينكسسلا
.دجتسسملا «انوروك» شسوريف راسشتنا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تسصسصخ ا˘˘م˘˘ك
نيتيلمعلا نيتاهل ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

فلتخمب ةيندم  ةيامح نوع9333

ةرايسس106 ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ,بتر˘لا

نم ةخسضم ة˘ن˘حا˘سش714و فاع˘سسإا
.هجو لمكأا ىلع ةمهملاب مايقلا لجأا

لبقملا توأا32 موي ةبلطلل يجيردت لوخد

مداقلا يعماجلا لوخدلا لÓخ بطلا ةبلطل شصاخ لوكوتورب دامتعإا

ةيليوج11 ىلإا5 نم ةدتمملا ةرتفلا يف اهتÓخدت ةليصصح نع فصشكت ةيندملا ةيامحلا

نطولا تاي’و فلتخم ربع رورم ثداح5801 يف9221 ةباسصإاو اسصخسش22 ةافو

نيدلبلا نيب ةيصسامولبد ةمزأاب ددهت تراصص امدعب

«ششوسشغملا دوقولا» ةيسضق يف رئازجلا عم لحل ىعسسي ينانبللا ةقاطلا ريزو
،«ششوسشغملا دوقولا» ةيسضق اًسصوسصخ ،يطفنلا فلملا ديعسص ىلع تادجتسسملا يف ثحبلا متو ،يبياكر ميركلا دبع نانبل يف رئازجلا ريفسس رجغ نومير ينانبللا هايملاو ةقاطلا ريزو ىقتلا

«كارطانوسس» ةكرسش ةروسص تلعج يتلا ةينانبللا ةيمÓعإلا ةجسضلا دعب نانبلو رئازجلا نيب ةيسسامولبد ةمزأاب ددهت «ششوسشغملا دوقولا» ةيسضق تداكو .يدو راطإا يف اهلح لبسس ةسساردو
تناك يتلا ةينانبللا ةهجلا نأا رابتعا ىلع ىرخأاً اداعبأا ذخأات دق ةيسضقلا نأا ةينانبل ةيمÓعا ريراقت تثدحتو .ةيلود ةهج ىلإا ةيسضقلا فلم عفرب بلاطت يتلا تاوسصألا عافترا عم ،ًايلود ةمتاق
،ةينانبللا تاهجلا عم ؤوطاوتب لايتحلا ةيلمع يف هعولسض لامتحاو كارطانوسس ةكرسشل قبسسأا ريدم ىلإا هجتت راظنألا نأاو ،نانبل يف ةذفنتم فارطأل ةهجاو يه ششوسشغملا دوقولا دروتسست
دوقولا ةنحسش نأاسشب لح ىلإا لسصوتلل ةينانبللا ةقاطلا ةرازو عم راوح يف اهلوخد نع «كارطانوسس» ةكرسش تفسشكو .ةيناطيربلا ءارذعلا رزجلا يف ةكرسشلا عرف ربع ينانبل طيسسو شضرفو

ىدحإل ةيعونلا يف بيع شصوسصخب ،ةينانبللا هايملاو ءابرهكلا ةرازو نمً اراعسشإا كارطانوسس تقلت امدنع ،يسضاملا شسرام03 ىلإا دوعي فÓخب قلعتت ةيسضقلا نأا تركذو .ششوسشغملا

تددسشو .نيدلبلا طبرت يتلا ةزيمملا تاقÓعللً ارظن ،ًابيرق ةيعسضولا هذهل ةيئاهنو ةيلعف ةيوسست ةكرسشلا تعقوتو .هتاذ رهسشلا نم52 خيراتب نانبل ءابرهك ةكرسشل ةملسسملا دوقولا تانحسش
كارطانوسس نإا تلاقو ،ششوسشغملا دوقولا ةنحسش ميلسست ةيسضق نمسض نانبل يف اهتاراطإا دحأا فيقوت ةيفان ،نانبل ءابرهك ةكرسش ةحلسصمل نيومتلا شصخي ام يف ةيدقاعتلا انتامازتلا مارتحا ىلع
رارسضألا يف ببسستملا ةفرعمل ةيسضقلا فلم يرئازجلا ءاسضقلا حتفو .ةينانبللا ةلادعلا ًايلاح هسسردت فÓخ يف نانبلب اهيدل فظوم طروت لوح ةبذاكلاو ةحيحسصلا ريغ تاءاعدلا ًامامت دنفت

±.S°∏«º.ًايلود اهّسسم يذلا هيوسشتلا ءارج كارطانوسس ةيطفنلا ةكرسشلاب تقحل يتلا
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ماتخألأ ظفاح لدعلأ ريزو لصسأر
نيماعلأ بأؤنلأ يتام˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘ب

ةيئاصضقلأ سسلاجملأ ىؤتصسم ىلع
ع˘م ة˘مأر˘صصب ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
كلصسلأ لامع ىلع ءأدتعلأ  ةرهاظ
فل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صشو ي˘ب˘ط˘لأ
تر˘صشنو.ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لأ
لدعلأ ةرأزؤل ةيم˘صسر˘لأ ة˘ح˘ف˘صصلأ
ءأدتعلأ ةرهاظ يصشفت رثإأ ىلع هنإأ

و يبطلأ كلصسلأ يمدختصسم ىلع

تاصسصسؤؤملأ يريصسمو يبط هبصش

ريزو هجو ةيئافصشتصسلأو ةيحصصلأ

نيماعلأ بأؤنلأ ىلإأ ةميلعت لدعلأ

مهاعد ةي˘ئا˘صضق˘لأ سسلا˘ج˘م˘لأ ىد˘ل

سسيصسحتلأ ةرورصض ىلإأ اهلÓخ نم

مهاعد أذكو ةرهاظلأ هذه ةرؤطخب

يتلأ ةمأرصصلاب اهعم لماعتلأ ىلإأ

ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت

ريزو تاميل˘ع˘ت  ي˘ف ءا˘جو.دÓ˘ب˘ل˘ل

ةرورصضب نيماع˘لأ بأؤ˘ن˘ل˘ل لد˘ع˘لأ

ف˘ي˘قؤ˘ت ى˘˘لإأ ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت ءؤ˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

هذه نؤ˘ب˘كتر˘ي ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘صشألأ

تأءأر˘˘˘˘جإلأ ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأو لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فألأ

فيقؤتلأ لثم مهقح يف ةبصسانملأ

ل˘ي˘كو ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ر˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل

امك.يبؤ˘جو ل˘كصشب ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لأ

ميدقت بؤجؤب يتامغز ريزؤلأ رمأ

˘ما˘مأأ ءأؤ˘صس ة˘مرا˘صص تا˘صسا˘˘م˘˘ت˘˘لأ

تا˘ه˘ج ما˘مأأ وأأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ ةا˘˘صضق

فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسأ ةرور˘˘صض ع˘˘م م˘˘كح˘˘لأ

هذهل ةفلا˘خ˘م˘لأ ر˘مأوألأو ما˘كحألأ

.تاصسامتللأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

G’CQH©ÉA  51Lƒj∏«á 0202Gd©óO 7306 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ىحسضأ’أ ديع ةيحسضأأ ةيسضق لوح ىوتفلأ ةنجل

سضرملإ لاقتنإإ نم فئاخلإ قح يف طقسست ةيحسضلإ ةنسس
يف ةدكؤوم ةنسس ةيحسضأ’أ نأ كرابملأ ىحسضأ’أ ديع ةيحسضأأ لوح  اهل نايب يف سسمأأ فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزول ةعباتلأ ىوتفلأ ةنجل تدكأأ

قح يف طقسست ةيحسضأ’أ ةّنُسس نأ ىوتفلأ ةنجل تدكأأ امك.بأوثلأو رج’أ ققحت عم ةريعسشلأ هتتاف نم ىلع عفري جرحلأ نأ نايبلأ فدرأو قح
 .تأروظحملأ حيبت تأرورسضلأ نأأو ءاهقفلأ ريهامج دنع بجأوب تسسيلو اهيلع رداقلأ .انوروك ةمزأأ لظ يف اسصوسصخ اهئأرسش نع زجاعلأ
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نأ ىؤ˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تفا˘˘˘صضأأو

زجاعلأ قح يف طقصست ةيحصضألأ

ة˘˘مÓ˘˘صسلأ طور˘˘صش ر˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ت ن˘˘˘ع

يف ةي˘ح˘صضألأ ط˘ق˘صستو.ة˘ي˘ح˘صصلأ

،سضرملأ لا˘ق˘ت˘نأ ن˘م ف˘ئا˘خ˘لأ ق˘ح

عا˘م˘ت˘جأ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لأ نأأ تلا˘˘قو

حبذلأ ىلؤت˘ي ن˘م ل˘ي˘كؤ˘ت˘ب سسا˘ن˘لأ

تدكأأ امك.ءاكرصشلأ ةيقب نع ةباين

ى˘ل˘ع رد˘ق ن˘م˘ل زؤ˘ج˘ي ه˘نأأ كلذ˘ك

ح˘˘بأذ˘˘م˘˘لأ ل˘˘كؤ˘˘ي نأأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صضألأ
ءأر˘صشب ن˘يرأز˘ج˘لأ وأأ ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ح˘بذ زؤ˘ج˘يو ا˘ه˘ح˘بذو ة˘ي˘˘ح˘˘صضألأ
ي˘نا˘ث˘لأ ن˘ي˘مؤ˘ي˘لأ ي˘˘ف ي˘˘حا˘˘صضألأ

ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كÓ˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘˘ت ثلا˘˘˘ث˘˘˘لأو
ىلإأ ةنجللأ تعد امك.تاعمجتلأو
يحاصضألأ ليصصؤت ة˘مد˘خ ل˘ي˘ع˘ف˘ت
تأءأرجإلأ را˘طإأ ي˘ف لزا˘ن˘م˘لأ ى˘لإأ
ظاظتكÓل ا˘يدا˘ف˘ت ا˘ه˘ب حؤ˘م˘صسم˘لأ

سصرحلأ ةرورصض عم.تاع˘م˘ج˘ت˘لأو
خلصسلأو حبذلأ تأودأأ ميقعت ىلع

ددع نم ليلقتلأو اهلدابت بنجتو
عم حبذلأ ةيلمع يف نيكراصشملأ

عانقلأ لامعتصساب مأزتللأ ةرورصض
ةلصصتملأ لحأرم لك لÓخ يقأؤلأ
ى˘لإأ ءأر˘صشلأ تقو ن˘م ة˘ي˘ح˘صضألا˘ب
تاعمجتلأ يدافتو.ةيلم˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن
ةرا˘˘يزو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لأ تأرا˘˘˘يز˘˘˘لأو
ةلصصب ءافتكلأ يغبني امك.رباقملأ
ل˘صصأؤ˘ت˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو ر˘˘ب˘˘ع م˘˘حر˘˘لأ
ة˘ح˘فا˘صصم˘لأ با˘ن˘ت˘جأو ،ة˘ث˘يد˘ح˘˘لأ

˘مÓ˘صسلا˘ب ءا˘ف˘ت˘كلأو ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘لأو

ى˘˘لأ ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ تعدو.ةرا˘˘˘صشإلأو
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لأ حور د˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت
ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف بع˘˘صشلأ
ام˘ك.«ا˘نورؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ت˘صضر˘ف
ىلأ نينطأؤملأ ىؤتفلأ ةنجل تعد
و ةمÓصسلأ و نمألأ ريبأدت عابتأ
عرأؤصشلأ يف حبذلأ مدعو ةفاظنلأ

تاطلصسلأ لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لأ تا˘قر˘ط˘لأو
يمؤي لكصشب اهم˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف أد˘ه˘ج
ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نأ بن˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
.دجتصسملأ «انورؤك»
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دبع رؤ˘ع˘ل ح˘لا˘صص رؤ˘ت˘كد˘لأ دد˘صش
ةين˘طؤ˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ سسي˘ئر د˘ي˘م˘ح˘لأ
ةيعمجلأ سسيئرو نيماعلأ ءابطأÓل
سسمأأ لصصأؤتملأ نيؤكتلل ةينطؤلأ
ةعأذإلأ اهب سصخ تاحيرصصت يف
د˘ي˘حؤ˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لأ
ةلحرملأ زوا˘ج˘ت ل˘جأأ ن˘م دؤ˘ه˘ج˘لأ
يف اندÓب اهصشيع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘صصلأ

«ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نأ ل˘˘ظ
هصسفن تقؤلأ يف أدكؤؤم .دجتصسملأ

يلاحلأ يح˘صصلأ ع˘صضؤ˘لأ ةرؤ˘ط˘خ

عا˘ف˘ترلأ ل˘ي˘ج˘صست ع˘م دÓ˘ب˘لأ ي˘ف

تا˘با˘˘صصإلأ دد˘˘ع ي˘˘ف ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لأ

ع˘جرأأ ثي˘˘ح ،ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

يئزجلأ عفرلأ ىلأ كلذ يف ببصسلأ

نأؤج41 مؤي رجحلأ تأءأرجأ نم

رؤ˘ع˘ل ح˘لا˘صص فا˘صضأأو .ي˘صضا˘م˘˘لأ

يف ريكفتلأ بجي هنأأ ديمحلأ دبع

لÓخ نم ءا˘بؤ˘لأ را˘صشت˘نأ ة˘ه˘جأؤ˘م

تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ع˘ي˘م˘ج دؤ˘ه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت

تا˘عا˘ط˘ق رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

لاصصتلأ، ةيبرتلأ ،ةئيبلأ ،ةيلخأدلأ

ن˘م ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج كأر˘˘صشإأو

سسيلو ،ة˘م˘ئأأو ن˘ي˘نا˘ن˘فو ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م
ةحصصلأ عاطق ىلع طقف راصصتقلأ
ةمئÓملأ لؤلحلأ يف ريكفتلأ عم ،

ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘˘صسأ ع˘˘صضوو
تأذ دد˘˘˘˘صشو .ءا˘˘˘˘بؤ˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نأ
ةلحرملل ريصضحتلأ ىلع ثدحتملأ
تايلمع فيثكت لÓخ نم ،ةلبقملأ
ر˘ي˘فؤ˘تو ،سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘ع ف˘˘صشكلأ
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘˘مو ف˘˘˘˘صشكلأ ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأأ
تا˘ما˘م˘كلأ ر˘ي˘فؤ˘تو تأرا˘ب˘˘ت˘˘خلأ

قاطن ربكأأ ىلع اناجم اهعيزؤتو
ءابطألأ ىلع دامتعلأ عم ،نكمم
يدصصتلأ يف ةبرح سسأأرك نيماعلأ

لمحت ىلع نطأؤملأ ثحو .ءابؤلل

،فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘صسم˘˘لأ

ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لأ طور˘˘صش عا˘˘ب˘˘تإا˘˘˘ب كلذو

ن˘يد˘ي˘لأ ل˘صسغ ل˘ث˘˘م ،ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأو

كلذ˘كو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو

ة˘يا˘عد˘لأ خ˘ف ي˘ف عؤ˘قؤ˘˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت

نع ،ةبذاكلأ را˘ب˘خألأو ة˘صضر˘غ˘م˘لأ

يعامتجلأ لصصأؤتلأ عقأؤم قيرط

مده لؤ˘ع˘م نؤ˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لأ

أذهل ةهؤبصشم سضأرغأل لمعتصست

ردا˘صصم ن˘م ا˘م˘ئأد د˘˘كأا˘˘ت˘˘لأ بج˘˘ي

.اهرصشن لبق رابخألأ

ةيرامعملأ ةسسدنهلأو ريمعتلأ ءأردمل ةميلعت يف

ةملسسملإ ءانبلإ سصخر لاجأإ ديدمت
ةيرؤهمجلأ ةلؤل ةلجعتصسم ةميلعت لوألأ ريزؤلأ هجو
يصضقت ءانبلأو ةيرامعم˘لأ ة˘صسد˘ن˘ه˘لأو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لأ ءأرد˘مو
يتلأ ةميلعتلأ بصسحو ةملصسملأ ءانبلأ سصخر لاجأأ ديدمتب

هنأ ةيراجلأ ةيليؤج9 يف ةخرؤؤملأ276 مقر لمحت
ةدرأؤلأ دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزؤلأ تاميلعتل اقيبطت

ل0202 ليرفأأ31 يف ةخرؤؤملأ261 مقر ةميلعتلأ يف
مصض يذلأ عامتجإلأ دعبو ةملصسملأ ءانبلأ سصخر اميصس
لمعلأ بابرأأ يلثمم اهيف امب عاطقلأ يف نيلعافلأ عيمج

12لأو0202 ليرفأأ81 خيراتب تاصسأردلأ بتاكم أذكو

بجؤم˘ب ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج حأر˘ت˘قإأ م˘ت0202 ليرفأأ

قفأو يتلأو0202 ليرفأأ32 خيراتب701 مقر لاصسرإلأ
ديدمت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ كل˘ت ة˘صصا˘خ لوألأ ر˘يزؤ˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ةبصسنلابو رهصشأأ6 ةدمل ةملصسملأ ءانبلأ سصخرل ينمصضلأ
مؤ˘صسر˘م˘لأ رود˘صص د˘ن˘ع ا˘ه˘لا˘جأأ تصضق˘نأ ي˘ت˘لأ سصخر˘ل˘ل

0202 سسرام12 يف خرؤؤملأ96/02 مقر يذيفنتلأ
وأ انورؤك سسوريفلأ راصشتنإأ نم ةياقؤلأ ريبأدتب قلعتملأو
فيصضتو. ةيئابؤلأ ةر˘ت˘ف˘لأ ه˘تا˘ه لÓ˘خ ي˘صضق˘ن˘ت˘صس ي˘ت˘لأ
يتلأ فورظلأ ىلإأ رظنلابو سساصسألأ أذه ىلع هنأأ ةميلعتلأ

بجؤتي91 ديفؤكب ةصصاخلأ ةيئابؤلأ ةرتفلأ هذه زيمت
سصخر اميصس ل نأاصشلأ أذه يف ةمزÓلأ ريبأدتلأ ةفاك داختأ
نأرمعلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ر˘يزؤ˘لأ سصا˘صصت˘خإأ ن˘م ي˘ت˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ
ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ة˘ل˘صسأر˘م تم˘ت ه˘نأأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تر˘˘كذو.

ءأدبإأ لجأأ نم ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو
ةبصسنلاب ريبأدتلأ هتاه قيبطت لجأأ نم ةلؤلأ تاميلعت
وأ يلأؤلأ سصاصصتخإأ نم ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست د˘ع˘ب ي˘ت˘لأ سصخر˘ل˘ل
.يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر
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ىلفدلأ نيع ةي’و ىلإأ قباسسلأ ليوحت مت امنيب

فرسشي ةطرسشلل يوهجلإ سشتفملإ
ةيلو نمأإ سسيئر بيسصنت ىلع

ديدجلإ ةلسشنخ
ة˘طر˘صشل يؤ˘ه˘ج˘لأ سشت˘ف˘م˘لأ لوألأ سسمأأ حا˘ب˘˘صص فر˘˘صشأأ
فيرصشلأ دنحم دوأد ةطرصشلأ بقأرم ، ةنيطنصسق قرصشلأ

ىلع ي˘ن˘طؤ˘لأ ن˘مÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘ي˘صسلأ ن˘ع Ó˘ث˘م˘م
ديمع ، ديدجلأ ةلصشنخ ةيلو نمأأ سسيئر بيصصنت ميصسأرم
ىلفدلأ نيع ةيلو نم مداقلأ ، دمحم دأدغب ةطرصشلل لوأأ
دق و ، ميكحلأ دبع يتؤغرب ةطرصشلل لوأأ ديمعلل افلخ ،

ظفحل602 ةدحؤلأ رقمب ميصسأرملأ هذه تايلاعف تمت
ىلع ةيلحملأ تاطلصسلأ رؤصضحب كلذ و ، ةلصشنخ ماظنلأ

و ةينمألأ تاطلصسلأ ، ةلصشنخ ةيلو يلأو ديصسلأ اهصسأأر
سشتفملأ هؤن ثيح . هيتفرغب ناملربلأ بأؤن و ةيركصسعلأ
تأدؤ˘ه˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق قر˘صشلأ ة˘طر˘˘صشل يؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
لوأأ ديمع قباصسلأ ةيلؤلأ نمأأ سسيئر لبق نم ةلوذبملأ
ة˘يا˘م˘ح ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف م˘ي˘كح˘لأ د˘ب˘ع ي˘تؤ˘˘غر˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
فلتخمب ةميرجلأ ةبراحم و ، مهتاكلتمم و نينطأؤملأ
لوأأ ديمع ديدجلأ ةيلؤلأ نمأأ سسيئر ةؤعد عم ، اهلاكصشأأ
ءأدأأ يف دهج يأأ راخدأ مدع ىلإأ دمحم دأدغب ةطرصشلل
سسيركت و نينأؤقلأ مأرتحأ راطإأ يف هب ةطؤنملأ ماهملأ

مأزتللأ و ةيفأرتحلاب يلحتلأ عم ، ناصسنإلأ قؤقح ةيامح
تلاغصشناب عجنألأ لفكتلأ و ماهملأ ءأدأأ يف نيمئأدلأ
. مهتاعلطت و مهبلاطمل ةباجتصسلأ و نينطأؤملأ
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:رذحي ديمحلأ دبع روعل حلاسص روتكدلأ نيماعلأ ءابطألل ةينطولأ ةباقنلأ سسيئر

«انوروك سسوريف ىلع بلغتلل دحتن نأإ انيلعو ةريطخ ةيحسصلإ ةيعسضولإ»

ةيئاسضقلأ سسلاجملأ ىوتسسم ىلع نيماعلأ بأونلأ ىلأ يتامغز اههجو ةميلعت يف

 نيدتعملإ عم ةمإرسصب لماعتلل تاميلعت
يحسصلإ عاطقلإ لامع ىلع

ىلإأ يمتني رئأزجلأ يف  رسشتنملأ سسوريفلأ نأأ دكؤوي روتسساب دهعم ريدم
«ج» ةعومجملأ

ةلاح725 ـب  انوروكب تاباسصإلل يسسايق عافترإإ
ةريخألإ ةعاسس42 ـلإ للخ

ةدكؤؤم  ةديدج ةباصصإأ ةلاح725 ليجصست نع تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

ةلاح61202  ىلأ ينطؤلأ ىؤتصسملأ ىلع تاباصصإلأ ددع كلذب عفتريل ،دجتصسملأ انورؤك سسوريفب

تغلب اميف.ةافو8201 ىلإأ ةافؤلأ تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو تلاح01 ليجصست مت نيح يف  ،ةدكؤؤم

يلامجإأ عفتريل ةريخألأ ةعاصس42ـلأ لÓخ672 انورؤك سسوريف نم ءافصشلل تلثامت يتلأ تلاحلأ ددع

رؤتصساب دهعمل ماعلأ ريدملأ  فصشك هتهج نم59241. ىلإأ رئأزجلأ يف ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ءافصشلأ تلاح
رهصشألاب ةنراقم راصشتنلأ عيرصس هتلعج «انورؤك» سسوريف ةبيكرت ىلع تأأرط تأرييغت نأأ «رأرد يزؤف»
نأأ تفصشك دق ةيربخملأ ريراقتلأ نأأ ةثلاثلأ ةيعأذإلأ ةانقلأ ىلع افيصض هلؤلح لÓخ رأرد لاقو .ةيصضاملأ
ةعؤمجملل يمتن˘ي ا˘ي˘لا˘ح ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ر˘صشت˘ن˘م˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ و تا˘عؤ˘م˘ج˘م ة˘ت˘صس ن˘م نؤ˘كم سسور˘ي˘ف˘لأ
نأاب أدكؤؤم طقف رئأزجلأ يف سسيلو  ةيملاع ةرهاظ حبصصأأ اعيرصس سسوريفلأ  راصشتنأ نأأ رأرد فاصضأأو.«ج»
مزتلي نأأ طرصشب اهنم للقتو سسوريفلأ راصشتنأ ةدح هجأؤت نأأ اهنأاصش نم اثيدح ةذختملأ تأءأرجلأ
.يعامتجلأ دعابتلأو تامامكلأ ءأدترأ لÓخ نم ةياقؤلأ و يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإاب نؤنطأؤملأ
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ةي’و ةحشصلأ ريدم بشسحو
ميلشس دي˘شسلأ ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ف˘ي˘ط˘شس
كا˘˘ن˘˘ه نإا˘˘ف سسمأأ حا˘˘ب˘˘شص ما˘˘قر
بل˘˘˘˘غأا˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘شسأÓ˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘غ˘˘˘˘شش
، فيطشس ةي’و   تايفششتشسم
ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ل˘ج˘شس ثي˘ح

و سضير˘˘م301 د˘جأو˘ت نا˘م˘لو

و˘ن ر˘غا˘˘شش ر˘˘ير˘˘شس95 ر˘˘فو˘˘ت
دجأوت ةريبكلأ نيع ىفششتشسمب

رفوت و لزعلأ ةحلشصمب ةلاح96

ىفششتشسمب و ،ةرغاشش ةرشسأأ3
ة˘عا˘قو˘˘ب˘˘ب ير˘˘مأو˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلأ

ل˘˘خأد ة˘˘لا˘˘ح721 د˘˘جأو˘˘ت˘˘ت

33 ر˘فو˘ت ع˘م لز˘ع˘لأ ة˘ح˘˘ل˘˘شصم
د˘˘جأو˘˘ت˘˘˘ي و ،أر˘˘˘غا˘˘˘شش أر˘˘˘ير˘˘˘شس

42   نÓيترو ينب   ىفششتشسمب

ا˘مأأ، ةر˘غا˘شش ةر˘˘شسأأ6 و ة˘˘لا˘˘˘ح
و لأزأأ نيع ىفششتشسمل ةبشسنلاب
، عبششت ةلاح نأدهششيف ةملعلأ

نأاب ة˘ح˘شصلأ ر˘يد˘م فا˘شضأ ا˘م˘ك
ىشصقأاب ز˘يز˘ع ي˘ن˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم
د˘ق ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘قر˘ششلأ لا˘˘م˘˘ششلأ
ى˘شضر˘م لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ ي˘˘ف عر˘˘شش

54 با˘ع˘ت˘شسأ ة˘قا˘ط˘ب د˘ي˘فو˘˘كلأ
فششك   ىرخأأ ةهج نم و، ريرشس
عمتجأ يذلأ فيطشس ةي’و يلأو
عمتجملأ يلث˘م˘م˘ب سسمأأ حا˘ب˘شص
، ةيلحملأ تايعمجلأ و يندملأ

يفاشضإأ أريرشس051   ريفوت نع
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’أ ةرد˘˘˘˘ق م˘˘˘˘عد˘˘˘˘ل
ن˘ع و ، ة˘ي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ب

لوأأ ةليل تعشضو فششاك0005
ر˘با˘˘خ˘˘م˘˘لأ فر˘˘شصت تح˘˘ت سسمأأ
،ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و˘˘ب ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ن˘˘ع لوأ’أ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ فا˘˘شضأأو
سشي˘˘ج˘˘لأ نأا˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘˘ي’و
ينا˘ع˘ي ه˘تا˘نو˘كم ل˘كب سضي˘ب’أ
نم مه˘ن˘م و را˘ت˘ه˘ت˘شس’أ بب˘شسب
نم نكمتي مل و هئابرقأ دحأ تام
همأزتلأ ببشسب ةزانجلأ روشضح
يلأولأ داعأأ و ، ينهملأ بجأولاب
ر˘ج˘ح˘لأ رأر˘ق نأ ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لأ

تأرايزلأ   همعدو يبعشش بلطم

و .تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ئا˘ج˘ف
د˘ق ف˘ي˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و ي˘˘لأو نا˘˘ك
سسمأأ لوأأ ءا˘˘˘˘شسم فا˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘شسأ
ةق˘فر د˘جا˘شسم˘لأ ة˘م˘ئأأ ه˘ب˘ت˘كم˘ب
دكأأ نيأأ، ةينيدلأ نوؤوششلأ ريدم
ىلع مهرود نودؤو˘ي م˘ه˘نأا˘ب م˘ه˘ل

فوفشصلأ نمشض مه و هجو لمك
ءأدأأ ن˘ع أو˘ف˘ل˘خ˘ت˘ي م˘ل و ى˘لوأ’أ

سسيشسحت و هيجوت يف  مهبجأو
ى˘لأ م˘ها˘يإأ ا˘ي˘عأد ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

و ةل˘ي˘ب˘ن˘لأ م˘ه˘ت˘لا˘شسر ة˘ل˘شصأو˘م
و تأردابملأ هذه نم فيثكتلأ
و ةباجتشسأ تيقل يتلأ تأوعدلأ
ةي’و ناكشس نم نيريبك Óبقت
.فيطشس

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7306ددعلا0202 ةيليوج51 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

 فيطشسب ةيدلب81 ىلع يحشصلا رجحلا رارق ذاختإا دعب

تايفسشتسسملاب انوروك سسوريفب تاباسصإ’إ ددع يف سسوسسحم سضافخنإإ ليجسست
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لوأ’أ سسمأأ هشسأأرت يذلأ عامتج’أ لÓخ ررقت
ةيئ’ولأ ةنجلل دوهزم قيفوت ةنتاب ةي’و يلأو
نم ةلمج ،انوروك ءابو ةحفاكمل ةعشسوملأ
سضرأأ ىلع ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘م تأءأر˘ج’أ
لÓخ مت دقو ،ديشسجتلأ رظتني ام اهنمو عقأولأ
ةيئابولأ ةيعشضولأ ةشسأردو ةششقانم عامتج’أ
مكحتلل تاحأرتق’أ ديدع م˘يد˘ق˘تو ،ة˘ي’و˘لا˘ب
ةثراكب رذني اق’زنأ فرع نأأ دعب ،عشضولأ يف
ةبعرملأ ماقرأ’أ دعب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
نع سضخمت نيأأ ،ةريخ’أ ماي’أ يف ةلجشسملأ
قيبطتل ةينطولأ ةشسردملأ ريخشست عامتج’أ
سصي˘خ˘ششت˘ل ز˘كر˘م˘ك ير˘ب˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ ى˘˘شضر˘˘م˘˘لأ

يف ةديرجلأ هيلإأ تقرطت ام وهو ،مههيجوتو
ةمدخلأ ز˘ي˘ح ز˘كر˘م˘لأ ل˘خدو ق˘با˘شسلأ ا˘هدد˘ع
،اهتباشصأ يف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ت’ا˘ح˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘شس’
أريرشس نودجي˘شس ن˘يذ˘لأ ى˘شضر˘م˘ل˘ل ىر˘ششب˘ك
حلاشصملأ حتف اشضيأأ ررقت امك نهيلع نونئي
ىفششتشسملاب عبأرلأ قباطلاب ةدجأوتملأ ةيبطلأ
بط˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ة˘ح˘ل˘شصم˘ك با˘˘شصعأ’أ ة˘˘حأر˘˘جو ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

تحت91-ديفوك ىشضرم سشاعنإأو ءافششتشس’

ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شس رو˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘فور˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأ فأر˘˘˘˘˘˘ششإأ

ةمدخلأ زيح عشضو ىلأ ةفاشض’اب .ةيحبأور

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’أ ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل

بير˘ق˘لأ ي˘ف نأروزو˘ب˘ب (CMU) ةيحأرج˘لأو

طا˘ي˘ت˘حأ ز˘كر˘م˘ك ا˘ه˘شصي˘˘شصخ˘˘تو ،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ

ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘شصم˘لأ ى˘شضر˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘شس’

سضأرمأ’أ ةحلشصم ىل˘ع ط˘غ˘شضلأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’أ ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘يرد˘˘˘شصلأ

مئأدلأ يبطلأ نوزخملأ تأردق ميعدتو .ةنتاب

نيجشسكوأ’أو فششكلأو سصحفلأ تأودأأ نم

تاشسشسؤوملأ لك ىوتشسم ىلع ايموي هتعباتمو

ف˘ششكل˘ل ز˘كأر˘م ح˘ت˘ف بنا˘ج ى˘لأ .ة˘ي˘ح˘˘شصلأ

،ةنأورم ،ةكيرب رئوأد ىوتشسم ىلع هيجوتلأو

طغشضلأ فيفختل سسواقنو ةتوتلأ نيع ،سسيرأأ

هذه نأو اشصوشصخ ،ةيحشصلأ تاشسشسؤوملأ نع

تا˘˘با˘˘شص’أ تأر˘˘ششع تل˘˘ج˘˘شس د˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خ’أ

تتابو اهتاي˘ف˘ششت˘شسم˘ب ا˘ع˘ب˘ششت ر˘م’أ ثد˘حأو

سصي˘شصخ˘ت م˘ت ا˘م˘ك .ءا˘بو˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح أرؤو˘˘ب

ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي’و˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘˘م ن˘˘م تأدا˘˘م˘˘ت˘˘عأ

عاطقلأ ىوتشسم ىلع ةلجشسملأ تاجايتحإ’اب

ةقلعتم91 ديفوكب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ي˘ح˘شصلأ

،اهريغو ةرشسأ’أ ،ةياقولأو ة˘يا˘م˘ح˘لأ ل˘ئا˘شسو˘ب

تح˘ت تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘شسرد˘م˘˘لأ ع˘˘شضو

أذكو مويلأ نم أءأدتبإأ ةيبطلأ مقأوطلأ فرشصت

ديدششت ىرخأأ ةهج نم .ءأويإÓل قدنف ريخشست

تاشسرامملاب ةقلعتملأ تأءأرج’أو تابوقعلأ

ع˘ي˘م˘ششت˘لأ كلذ ن˘مو ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

رجات لكل يراجتلأ لجشسلل يروفلأ بحشسلأو

فيثكتو ةيئاقولأ تأءأرجإÓل فلاخم نوبزو

مي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لأ تÓ˘م˘ح˘لأ

تأر˘ق˘م˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘حا˘شسلأ ،عرأو˘ششلأ

ةعشسوملأ ةيئ’ولأ ةنجللأ تعد دقو .ةيرأدإ’أ

سصرحلأ نم ديزملأ ىلإأ انوروك ءابو ةحفاكمل

نم مغرلاب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لأو

أذ˘ه ة˘ه˘جأو˘م˘ل ة˘لود˘لأ تا˘شسشسؤو˘م دأد˘ع˘ت˘شسأ

أوناك ةنتاب ونطأوم نإاف ىرخأأ ةهج نم .ءابولأ

يئزج رجح سضرف أذه عامتج’أ نم نورظتني

أراششتنأ دهششت يتلأ تايدلبلاب اميشس يلك وأأ

ةعفترم ما˘قرأ ا˘ه˘ب تل˘ج˘شسو ءا˘بو˘ل˘ل ا˘ع˘ي˘شضف

تأرأر˘ق ن˘م˘شض در˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ،تا˘با˘شصإÓ˘ل

نم ديدعلأ ت’ؤواشست طشسو ةعشسوملأ ةنجللأ

ريغ ةنتاب ةي’وب عشضولأ نأ مغر نينطأوملأ

.قÓط’أ ىلع نئمطم

انوروك ةحفاكمل ةعشسوملا ةيئلولا ةنجللا عامتجإا لÓخ اهذاختإا مت تاءارجإا ةلمج

ةنتابب ءابولإ رؤوب ىلع سضورفم يلك وأإ يئزج رجح ’
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ءا˘˘˘ب˘˘˘طأأ سسمأأ حا˘˘˘ب˘˘˘˘شص م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
يرأدإ’أ م˘قا˘ط˘لأو نو˘شضر˘˘م˘˘مو
سسأر˘ع˘لو˘ب ةر˘قو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ل
ةي’ولأ ةمشصاع قرشش ةيراكبب
لابق˘ت˘شس’ سصشصخ˘م˘لأو ة˘شسب˘ت
ذنم ديفوكلأ ىشضرمب لفكتلأو
ة˘ف˘قو ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل را˘˘ششت˘˘نأ لوأأ
لو˘˘خد بب˘˘˘شسب ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
ةل˘حر˘م ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ
ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك با˘˘ب˘˘˘شسأ’أو ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لأ

ةردق مدع اهزربأأ نم ةددعتمو
ىشضرملاب لفكتلأ ىلع لئاشسولأ
ةباشصملأ ت’احلأ فعاشضت دعب
دأدمإ’أ لئاشسوف   اهيف هبتششملأو
ةريخأ’أ ةرتفلاب ن˘ي˘ج˘ي˘شسكوأ’ا˘ب
دأدع˘ت˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘فا˘ك د˘ع˘ت م˘ل
ةلبقتشسملأ ةي˘شضر˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

سسف˘ن˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لأو
يبطلأ ريطأاتلأ سصقن ةيعشضولأ

ءا˘˘ب˘˘˘ط’أ قا˘˘˘هرإأ ن˘˘˘م دأز ا˘˘˘مو
ماي˘ق˘ل˘ل م˘ها˘عدو ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لأو

سصلقت وه ةيجاج˘ت˘حإ’أ ة˘كر˘ح˘ب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لأ تأر˘˘˘ت˘˘˘ف
كلذ˘˘ك را˘˘ثأأ ا˘˘مو سضير˘˘م˘˘ت˘˘˘لأو
زواجت وه نيج˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ظ˘ي˘ف˘ح
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ تأذ˘ب ة˘م˘ث˘ج˘˘م˘˘لأ
ةدع ليجشست دعب ددحملأ ددعلأ

نو˘شضغ ي˘˘فو تا˘˘ي˘˘فو ت’ا˘˘ح
يف ام˘ب ةر˘ي˘شصق ة˘ي˘ن˘مز تأر˘ت˘ف
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت تا˘˘ي˘˘فو كلذ
لاكششإأ وهو ةيربخملأ ليلاحتلأ

ةيناكمإأ يف نمكي بعشصو جرح
ظفحلأ يف ثثجلأ ىلع ءاقبإ’أ
ن˘م ة˘با˘شصإ’أ د˘ي˘كأا˘˘ت تقو ى˘˘لإأ

ا˘ع˘ب˘ط ط˘ب˘تر˘م كلذ˘ف ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع
ر˘˘˘˘كذو ،ن˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘ب
ةجاحب مهبلاطم نأأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

لكب مهدأدمإاب ةيروف ةباجتشسإ’
معدو ةيئاقولأو ةيبطلأ لئاشسولأ
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ر˘˘طأ’ا˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لأ
ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ نا˘˘م˘˘شضل ة˘˘مزÓ˘˘لأ

،ةيلاع˘فو ة˘م˘ئÓ˘م ر˘ث˘كأأ فور˘ظ
ةحشصلأ ةيريدم نأأ ىلإأ ريششنو
ترمأأ دق ةشسبت ةي’ول ناكشسلأو

ةيئافششتشسإ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ تأرأدإأ
ح˘لا˘˘شصم ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ ةر˘˘شسأأ سصي˘˘شصخ˘˘تو
نم فيفختلل انوروكلأ ىشضرم
ز˘كر˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلأ ةد˘˘ح
نامشضو ةيراكبب ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’أ
قا˘ط˘ن ي˘ف ت’ا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لأ
نأأ ريغ رئأودلأو تايدلبلأ ميلقإأ
ةد˘˘ع ه˘˘ب˘˘حا˘˘شص كلذ د˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت
ريطأاتلأ سصقن اهزربأأ تايلاكششإأ

ىلع تزجع ام˘ل˘ث˘م ل˘ئا˘شسو˘لأو
ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ةعيرششلأ ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’أ

ن˘ي˘ب ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘شسي رأر˘˘ق˘˘لأ نأا˘˘كو
د˘ي˘فو˘كلأ ى˘˘شضر˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ

ىر˘خأ’أ ة˘ي˘شضر˘م˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأو
يتلأ تاقوعملأ هذه لك مامأأو
ة˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي
عا˘ط˘ق˘لأ كأر˘ششإأ ا˘ي˘مأز˘لإأ ح˘ب˘شصأأ
سصقنلأ كرأدتل سصاخلأ يحشصلأ
ة˘يدا˘م˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا˘˘ب ءأو˘˘شس
ا˘ندرأأ د˘ق˘لو ،ير˘ششب˘لأ ل˘ما˘ع˘لأو
يف تاحيشضوتلأ سضعبب انتدافإأ

ة˘ير˘يد˘م ن˘˘م سصو˘˘شصخ˘˘لأ أذ˘˘ه
ه˘نأأ ’أ ة˘شسب˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلأ
نم درلأ مدعل كلذ انيلع رذعت

ى˘ل˘ع ي˘˘ئ’و˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ فر˘˘ط
،ة˘عا˘شس ر˘خآأ ةد˘˘ير˘˘ج ت’ا˘˘شصتإأ

ماقرأ’أ نأأ ودبي رخآأ بناج نمو
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لأ
نأا˘˘ششب ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ
ر˘ششب˘ت ’ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لأ
ت’ا˘ح˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا˘˘ب
فقشس تزواجت ايربخم ةدكؤوملأ

ةلاح43 نم رثكأأو ةلاح007لأ
سسوريفلأ أذه راششتنإأ ذنم ةافو
ام يشصحت ةشسبت ايمويف كاتفلأ

ةدكؤوم ةلاح03 ىلإأ51 نيب
ةياقولأ دعأوق مأرتحإأ مدع ةجيتن
تÓ˘م˘ح˘لأ نأأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو
اهعبتي ةلشصأوت˘م ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لأ

اهتذختأ يتلأ تأءأرجإأ نم ةلمج
كلذ نأأ ريغ ةيلحملأ تاطلشسلأ
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘ب ٍد˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ح˘˘ب˘˘شصأ
عفر اهشضر˘ف ي˘ت˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ
.ةشسبت ةي’و ىلع رجحلأ

ةشسبت يف ايربخم ةدكؤوم ةلاح007 نم ديزأا

 ةيراكب ىفسشتسسمب ةيجاجتحإإ ةفقو مظني يبطلإ مقاطلإ

عوبشسألاب ةنراقم انوروك سسوريفب تاباشصإلا ددع يف اشسوشسحم اشضافخنا ةيشضاملا مايألا لÓخ فيطشس ةيلو تايفششتشسم تلجشس
اميف ةباشصا07 تزواجت امدعب ةباشصإا12 ليجشست مت مويب اهلبق و ةباشصإا02 ىلإا سسمأا تاباشصإلا ددع سضفخنا ثيح ، يشضاملا

ديدجلا هتيقوتب فيطشس ةيلوب ةيدلب81 ىلع يحشصلا رجحلا قيبطتلل عجار عجارتلا اذه نأاب ريثكلا هربتعا ام وهو ، لبق
.احابشص ةشسماخلا ةياغ ىلإا ارهظ31 ةعاشسلا نم أادبي يذلا

رجحلا لخاد تايفو7 و ءافشش ةلاح43

 ةلاح043 زواجتي تاباشصإلا مقر و

انوروك سسوريفب ةباسصم لماح ةديسس ةافو
   ةلسشنخ ةنيدمب اهدولومل اهعسضو دعب

ددع يف قوبشسم ريغ روطت نيعوبشسأأ ذنم و ةلششنخ ةي’و دهششت
لجشست يتلأ تايفولأ ددع و انوروك سسوريفب نيباشصملأ ت’اح

ةعاشس84 يف لجشس ثيح ،يحشصلأ رجحلأ تايفششتشسم لخأد

لماح ةأأرمأ مهنيب نم يحشصلأ رجحلأ لخأد تايفو7 ةيشضاملأ
ةيلمع اهءأرجإأ د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘ث’أ مو˘ي ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘شس ي˘ف تي˘فو˘ت
’ ثيح اهدولوم عم ةيلمعلأ نم تاعاشس دعب تيفوت دقو ةيرشصيق
ددع يف ةعفترم ماقرأأ لجشست نيعوبشسأأ ذنمو ةلششنخ ةي’و لأزت
لوأ’أ سسمأأ موي ةي’ولأ تلجشس ثيح ، انوروك سسوريفب تاباشصإ’أ

اهنلعت يتلأ ةرأزولأ ماقرأأ بشسح ةديدج تاباشصإأ40 مقر نينث’أ
نيأأ رئأزجلأ يف ةحئاجلأ ماقرأأ رششن يف سصشصختملأ اهعقوم ربع

سسوريفب ةديدج تاباشصإأ40 نينث’أ راهن ةلششنخ ةي’و تلجشس

043 ىلإأ ةي’ولأ ربع ةد˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ا˘نورو˘ك
امم ثÓثلأ تايفششتشسملأ يف ظاظتكأ لجشسو ، ةدكؤوم ةباشصإأ
و سضعبلل هب جلاعملأ ءأودلأ حنم ىلإأ ةيبطلأ مقأوطلاب ىعدتشسأ
تاطلشسلاب ريكفتلأ ىعدتشسأ و ،مهلزانمب رجحلأ مأزتلأ ىلإأ مهتوعد
نيباشصملأ جÓعل ةلب نب ىفششتشسم نم رخآأ حانج سصيشصخت ىلإأ

ءاشسم رداشصلأ يمويلأ اهنايب لÓخ نمو ةلششنخب ةحشصلأ ةيريدم

اهشصيخششت مت جÓعلأ تحت ةلاح38 دوجو نع تنلعأأ نينث’أ موي

ثيح. تايفششتشسم3 يف (ريناكشسلأ) ةعششأ’أ وأأ يربخملأ ليلحتلاب
ةي’و يف ةيئابولأ ةيعشضولاب قلعتملأ ةحشصلأ ةيريدم نايب ركذ
ةي’ولأ نأأ ةيريدم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ة˘ح˘ف˘شصلا˘ب ر˘ششن يذ˘لأ و ة˘ل˘ششن˘خ

ىلإأ سسوريفلاب ةباشصم ةلاح43 لثامت مويلأ كلذ يف تلجشس

ليلحتلاب ةشصخششم ةلاح38 دوجو ةيريدملأ تشصحأأ امك ، ءافششلأ

94 اهنم ةي’ولأ تايفششتشسمب جÓعلأ تحت ةعششأ’أ وأأ يربخملأ

راشششش ىفششتشسمب ةلاح31 و   ةلششنخب ةباحشسوب ىفششتشسمب ةلاح

كلذ يف ةيبلشس ةلاح يأأ درت ملو ، سسياق ىفششتشسمب ةلاح12 و

رخآ’ ةدكؤوم رداشصم بشسحو ةيشضاملأ ةعاشس84 لÓخو. مويلأ

لخأد أوناك سصاخششأأ7 ةافو لجشس هنإاف تايفولأ ددع لوح ةعاشس
لماح ةديشس مهرخآأ ، ةباحشسوب يلع ىفششتشسمب يحشصلأ رجحلأ
ىفششتشسمب اهدولوم عم ةيرشصيق ةد’و ةيلمع اهءأرجإأ دعب تيفوت

   .ةنتاب قيرط
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 ةئاملاب55 ـلا   ماشسقألا لÓغتشسإا ةبشسن تغلب اميف

 لجيجب انوروك سسوريفب ةباسصإإ552و ةافو52
سساعد لÓب لجيجب ةحشصلأ ةيريدمب ةياقولأ ةحلشصم ريدم رّجف
سسوري˘ف˘ب تا˘با˘شصإÓ˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ دد˘ع˘لأ نأا˘ششب أد˘يد˘ج ’د˘ج سسمأأ

ددع˘ل أد˘يد˘ج ا˘م˘قر ه˘ئا˘ط˘عأ د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
يذلأ مقرلأ نع أريثك دعتبي يذلأ مقرلأ وهو نيفوتملأو نيباشصملأ

نينثإ’أ سسمأأ لوأأ ةياغ ىلأ ةيمشسرلأ طاشسوأ’أ يف ’وأدتم ناك
ركو.

ّ
براشضتلأ لجيجب ةحشصلأ ةيريدمب ةياقولأ ةحلشصم ريدم سس

اميف ىتحو انروك سسوريفب تاباشصإÓل يقيقحلأ ددعلأ نأاششب ريبكلأ
هديكأات لÓخ نم سسوريفلأ أذهب أوفوت نيذلأ سصاخششأ’أ ددعب قلعتي
ميلقاب تاباشصإ’أ ددع غولب ىلع سسمأأ ةيفحشص تاحيرشصت يف

وهو ةدكؤوم ةباشصأ552لأ زجاح ءاثÓثلأ سسمأأ ةياغ ىلأ ةي’ولأ
نينثإ’أ موي ةياغ ىلأ ’وأدتم ناك يذلأ مقرلأ نع ريثكب دعتبي مقر

امقر ثدحتملأ ىطعأأ امك ، طقف ةباشصأ342 نع ثدحتي يذلأو
أوق˘ل ن˘م دد˘ع غو˘ل˘ب د˘كأأ ثي˘ح تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع سصو˘شصخ˘ب أد˘يد˘ج

52 ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘شسب ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘عر˘˘شصم

طقف ةافو61 نع ثدحتت ةلوأدتملأ ماقرأ’أ تناك امدعب اشصخشش
ةيريدمب ة˘يا˘قو˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم ر˘يد˘م بهذو ،ن˘ي˘ن˘ثإ’أ مو˘ي دود˘ح ى˘لأ
ببشسب نيفوتملأ ماقرأأ سصوشصخب دح دعبأأ ىلإأ لجيجب ةحشصلأ

ةافو ة˘لا˘ح74 دو˘جو ى˘ل˘ع هد˘ي˘كا˘ت لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ىلأ اهديكأات ىرج يتلأ ت’احلأ نأأ ريغ سسوريفلأ ببشسب ةي’ولاب

ريدم فششك لشصتم قايشس يفو .ةلاح52 ـلأ ىدعتت مل سسمأأ دودح
نع لقي’ام عاشضخأ نع لجيجب ةحشصلأ ةيريدمب ةياقولأ ةحلشصم

ءابولأ لوخد ذنم روتشساب دهعم ىوتشسم ىلع ليلحتلل ةنّيع927

دجأوت  دكأأ امك ،ةيباجيأ اهجئاتن تناك اهنم552 لجيج ةي’و ىلإأ

ثÓثلأ ةي’ولأ تايفششتشسم ىوتشسم ىلع سسوريفلل لماح48

سضيرم971 نع لقي ’ ام ةدافتشسأ عم ةيليملأو ريهاطلأ ،لجيج
تقولأ يف ايلعلأ تاطلشسلأ هترقأأ يذلأ يجÓعلأ لوكوتوربلأ نم

771 ـلأ ةي’ولأ ىوتشسم ىلع ءافششلأ ت’اح ددع هيف تغلب يذلأ
ماشسقأ’أو ةزهجأ’أ لÓغتشسأ ةبشسن نأاب ثدحتملأ دكأأ امك ، ةلاح
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لأ

ةريخأ’أ هذه رفوت ثيح ،ةئاملاب55لأ تغلب ةي’ولأ تايفششتشسم

امك ،ايلاح ةلوغششم اهنم67 سسوريفلاب نيباشصملل أريرشس631

اهنم ةينامث يعانطشصأ سسفنت زاهج62 تايفششتشسملأ هذه رفوت

Ω.eù°©ƒO     .ةلغتشسم
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ى˘لإأ ة˘ي˘سضق˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت
رسصانع اهتقلت ةدكؤوم تامولعم
نمأاب ةيئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشلأ ة˘قر˘ف
دوجوب د˘ي˘ف˘ت يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ةر˘ئأد
ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ سصا˘خ˘سشألأ د˘˘حأأ
دأو˘م˘لأ ج˘يور˘ت و ع˘ي˘ب˘ب ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق
باب˘سشلأ طا˘سسوأأ ي˘ف ةرد˘خ˘م˘لأ

ة˘˘عا˘˘ق ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع أذ˘˘˘هو
و ينعملأ اهكلتمي يتلأ باعلألأ

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ تأذ تما˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ثيح تامولعملأ هذه لÓغتسساب
تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م تد˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت
ريسشت يتلأ روكذملل ةهوبسشملأ
و ةيلقعلأ تأرثؤوملل هتزايح ىلإأ
لزنملأ ىوتسسم ىلع ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت
و رزيرز ةيدلبب هيف ميقي يذلأ

مت ةمكحم ةينمأأ ةطخ لÓخ نم
عم قيسسنتلاب و ينعملأ فيقوت
مت ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ
ر˘˘ث˘˘ع ن˘˘يأأ ن˘˘كسسم˘˘لأ سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
نم ةربتعم ةيم˘ك ى˘ل˘ع ه˘ل˘خأد˘ب
يف تردق ةسسولهملأ سصأرقألأ

نم ا˘سصر˘ق1941 ـب اهلم˘ج˘م

ترفسسأأ ام˘ك  عأو˘نألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع ا˘سضيأأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ةحلسسألأ نم ةعومجم  طبسض
د˘˘ع˘˘ب ،ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لأ ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لأ
ع˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ

ف˘ل˘˘م هد˘˘سض ز˘˘ج˘˘نأأ فو˘˘قو˘˘م˘˘لأ
ةردخم دأوم ةزايح نع يئاسضق
ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع تأر˘˘ثؤو˘˘م ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ةحلسسأأ ةزايح عم عيبلأ سضرغل
فن˘سصلأ ن˘م ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب

مدق يعرسش رربم نود سسداسسلأ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ
ر˘مأأ ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص نا˘˘عرذ˘˘لأ
 .سسبحلأ عأديإأ

ةفلاخم284 ـب ةمامكلأ ءأدترإأ مدع اهتردصصت

ةقلعتم ةفلاخم996 لجسسي ةنتاب نمأإ
اهباحسصأإ مزتلي مل ةيراجتلإ ةطسشنألاب

ةيئاقولإ ريبإدتلإ فلتخمب
ةفلاخم996 هعومجم ام ،أرخؤوم ،ةنتاب ةيلو نمأأ حلاسصم تسصحأأ

ريبأدتلأو تأءأرجإلاب راج˘ت˘لأ ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘سصأأ مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

،هتهباجمو91 ديفوك سسوريف راسشتنل ايدافت ةمزÓلأ ةيئاقولأ
نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ اهلذبت يتلأ تأدوهجملأ راطأ يف كلذو
اميف اسصوسصخ ،ءابولأ ةبراحمل اهطاسشن نم فيثكتلأو ينطولأ
ةيلو نمأأ حلاسصم تماق دقو .ةيراجتلأ تاطاسشنلأ ةسسراممب قلعت

ةير˘سضح˘لأ ما˘سسقألأ أذ˘كو02 ـلأ اهرئأود ن˘مأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ن˘تا˘ب
لÓخ نم ةسصاخ سسوريفلأ ةهباجمل تاطاسشن ةدعب رسشع  ةعسساتلأ
ا˘ع˘سسأو ا˘با˘ط˘ق˘ت˘سسأ د˘ه˘سشت ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألا˘ب تا˘يرود˘لأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
اهطاسشن فÓتخأ ىلع اهب ةرسشتنملأ ةيراجتلأ لاحملأو ،نينطأوملل
،تيربكو غبت ،روطع ،ةسسبلأأ ،ةيئأذغ دأوم تÓحم نم يراجتلأ
ديدع ةلجسسملأ ةليسصح˘لأ تل˘م˘سش ثي˘ح ،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘لز˘ن˘م ي˘نأوأأ
ةفلاخم اهتردسصت ،تÓحملأ باحسصأأ اهمرتحي مل يتلأ تافلاخملأ

مزلي مل ذإأ ،ةفلاخم284 ءاسصحإأ لÓخ نم ،ةمامكلأ عسضو مدع
لوخد دنع ةمامكلأ سسبل˘ب ن˘ئا˘بز˘لأ ة˘عا˘ب˘لأو تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ
،رجاتلأ حلاسصل بسسحت ةفلاخم هيلع بترت ام ،ةيراجتلأ تÓحملأ
تسصحأ نيأأ ،سصاخسشألأ نيب يعامتجلأ دعابتلأ تافلاخم اهتلت

حمسسي ثيح ،ة˘ف˘لا˘خ˘م911 سصو˘سصخ˘لأ أذ˘ه˘ب ن˘مألأ ح˘لا˘سصم
ددحم ددعب ديقتلأ نود مهتÓحم لوخد نئابزلل تÓحملأ باحسصأأ
نأأ هنأاسش نم ام ظاظتكلأ نم اعون قلخيو ىودعلأ لاقتنأ عنمي
فيظنت مدع تافلاخم اهتلت ،هراسشتنأو سسوريفلأ لقن يف مهسسي

تأذ تلجسس تقو يف ،ةفلاخم65 ـب ةيراجتلأ تÓحملأ ميقعتو

عسضوب ةسصاخلأ تأءأرجإلأ رسشن مدعب قلعتت ةفلاخم24 حلاسصملأ
،روهمجلل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ ن˘كا˘ملأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘قو ز˘جأو˘ح

نم فثكت نملأ حلاسصم لأزت ل تقو يف ،ةفلاخم996 عومجمب
تأءأرجإÓل نيف˘لا˘خ˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘مرا˘سص ة˘با˘قر سضر˘ف˘تو ا˘ه˘طا˘سشن
يذلأ تقولأ يف أذه .هيف مكحتلأو ءابولأ راسشتنل ايدافت ةمزÓلأ
ذخأأو ةيحسصلأ تأءأرجإلاب مأزتللاب نينطأوملأ نمألأ حلاسصم تعد
دعابتلأ ،ةمام˘كلأ ع˘سضو لÓ˘خ ن˘م ة˘مزÓ˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘حإلأ ع˘ي˘م˘ج
ةروطخ مامأأ ةماعلأ ةحسصلل ةمدخ ءابولأ أذه دسصل يعامتجلأ
نم ءابولل يد˘سصت˘لأو دو˘ه˘ج˘لأ ر˘فا˘ظ˘ت م˘ت˘ح˘ي يذ˘لأ ر˘ملأ  ءا˘بو˘لأ

T°ƒT°É¿.ì.فأرطألأ فلتخم

ةرؤراق ؤ ةسسولهم سصإرقأإ013 زجح
ةليسسملاب نيكسسؤ عومدلل ليسسم زاغ

ريغ راجتلأ ةحفاكم ةقرفب ةطرسشلأ رسصانع سسمأ ءاسسم  نكمت
ةيئلولأ ةحلسصملاب ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عر˘سشلأ
نيسصخسش فيقوت نم ةليسسملأ ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل

سصرق013  زجحو  ةنسس13و  ةنسس03 نيب مهرامعأأ حوأرتت
حلاسصملأ تأذل تامولعم رثإأ ىلع تءاج ةيلمعلأ هذهو  سسولهم
تأرثؤوملأو تأردخملأ جيورتب ناموقي نيسصخسش دوجو نع اهدافم
سصاسصتخلأ عاطقب ةيراجتلأ تÓحملأ دحأأ ىوتسسم ىلع ةيلقعلأ

فيقوت نم تنكم ةمكحم ةطخ دأدعإاب تأوقلأ تأذ تماق ثيح
مت لحملل قيقدلأ سشيتفتلأ دعبو لحملأ تأذ لخأدب امهيف هبتسشملأ

،عأونألأ فلتخم نم ةسسولهم سصأرقأأ013 ىلع هلخأدب روثعلأ

12  ـب يلامجإلأ اهنزو ردق (جلاعم فيك) تأردخملأ نم ةيمك
تأردخم˘لأ ع˘ي˘ط˘ق˘ت ي˘ف نÓ˘م˘ع˘ت˘سسي (رو˘ت˘ي˘ك) ن˘ي˘ع˘طا˘ق ،ا˘مأر˘غ
نيفلم زاجنإأ م˘ت˘ي˘ل ،عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘سسم زا˘غ ةرورا˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب
ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ امهميدقتو امهيف هبتسشملل نييئاسضق
تأردخملل ة˘ي˘عر˘سشلأ ر˘ي˘غ ةزا˘ي˘ح˘لأ ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ة˘م˘كح˘م
ءاسضيب ةحلسسأأ لمحو ةزايح ،راجتلأ سضرغل ةيلقعلأ تأرثؤوملأو
نود (نيكسسو عومدلل ليسسم زاغ ةروراق) سسداسسلأ فنسصلأ نم
،يروفلأ لوثملأ ةسسلج ىلع امهلاحأأ هرودب يذلأ ،يعرسش ىسضتقم
،ةليسسملاب ةيبرتلأ ةداعإأ ةسسسسؤومب امهدحأأ عأديإاب رمأأ ردسص ثيح
ام بسسح أذهو رسشابم ءاعدتسسأ نم يناثلأ هيف هبتسشملأ دافتسسأ اميف

.ةليسسملاب يئلولأ نمألاب مÓعألاب فلكملأ ةعاسس رخآل حرسص
U°Édí T°îû°ƒñ 

ةيران ةجإرد طوقسس ثداح يف ناحيرج
ةنتابب ردحنم يف

يف اهطوقسسو ةيران ةجأرد فأرحنأ نع مجن ،رورم ثداح ىدأأ
حورجب رمعلأ نم تاينيرسشعلأ يف نيباسش ةباسصأ ىلإأ ،ردحنم
راغرغيت ةيدلبب ميناغوأأ ةقطنمب عقو ثداحلأ ،ةروطخلأ ةتوافتم
فاعسسإأ لجأل ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت دقو ،ةنتاب ةيلوب
ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملأ ىلإأ امهليوحتو ناكملأ نيعب نيحيرجلأ

T°ƒT°É¿.ì     .مزÓلأ جÓعلأ ةيقب يقلتل

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

7306ددعلا0202 ةيليوج51 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتب موقي يذلأ «أدأد » ىنكملاب ةحاطإلأ نم أرخؤوم فراطلاب يديهم نب ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
تردق ةصسولهملأ صصأرقألأ نم ةربتعم ةيمك هفيقوت ةيلمع لÓخ طبصض مت ثيح رزيرز ةيدلبب اهكلتمي يتلأ باعلألأ ةعاق ىوتصسم

.فراطلأ ةيلو نم ردحني رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف ينعملأ ،عأونألأ فلتخم نم اصصرق1941 ـب

اهكلتمي يتلأ باعلألأ ةعاقب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ عيبي

فراطلاب اسسولهم اسصرق1941 زجحؤ «إدإد » ىنكملإ فيقوت

¯Ω.eù°©ƒO

ن˘مألأ ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةيلو نمأاب «يرايبلأ » لخدتلأو
أدج ةربتعم ةيمك زجح نم لجيج
تأذ ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم
ى˘ل˘ع كلذو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ عأو˘˘نألأ

ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ةر˘ئأد م˘ي˘ل˘قأ ىو˘˘ت˘˘سسم
نا˘ي˘˘ب بسسحو .ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب
نإاف ةيلولأ نمأاب مÓعإلأ ةيلخل

لخدت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
ةيسضاملأ تاعاسسلأ لÓخ أوحجن
ن˘م  ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لأ

دحأأ ىوتسسم ىلع ةنزخم تناك

، ريهاطلأ ةيدل˘ب˘ب تا˘عدو˘ت˘سسم˘لأ

نإا˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لأ تأذ بسسحو

ةقرف رسصا˘ن˘ع تغ˘ل˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م

ليوحتب دي˘ف˘ت ير˘ح˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ

ن˘ي˘قو˘ب˘˘سسم˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘سشألأ د˘˘حأأ

14 رم˘ع˘لأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأو ا˘ي˘ئا˘سضق

ى˘لإأ ه˘لز˘ن˘م تا˘عدو˘ت˘˘سسم ة˘˘ن˘˘سس

، رومخ˘لأ ع˘ي˘بو ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل نا˘كم

هذ˘ه ة˘م˘هأد˘م ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تن˘˘كمو

فلأأ21 زجح نم تاعدوتسسملأ

عأونألأ تأذ رومخلأ نم ةدحو

زجح˘لأ ىر˘ج ي˘ت˘لأو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ

يف نمألأ رسصانع لبق نم اهيلع

بحاسص هيف نكمت يذلأ تقولأ

رأر˘ف˘لأ ن˘م تا˘عدو˘ت˘سسم˘˘لأ هذ˘˘ه
نم هنع ايراج ثحبلأ لأزل  ثيح
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأأ
ح˘ج˘ن نأأو ق˘ب˘˘سسو ، ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

تا˘ي˘م˘ك ز˘ح ي˘ف ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع
ةيدلب ميلقإاب لوحكلأ نم ةريبك
ددع اهيف طسشن˘ي ي˘ت˘لأ ر˘ي˘ها˘ط˘لأ

ثيح رومخ˘لأ ع˘ي˘ب تا˘نورا˘ب ن˘م
اهز˘ج˘ح م˘ت ة˘ي˘م˘ك ر˘ب˘كأأ تل˘سصو
ىلإأ قباسس تقو يف ةقطنملأ هذهب

ي˘فو .ةد˘حو ف˘لأأ04 ن˘م ر˘ث˘كأأ
رسصانع تاطاسشنب لسصتم قايسس
ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب ن˘˘مألأ
ةطرسشلأ رسصانع ف˘قوأأ ل˘ج˘ي˘ج˘ب
دحأأ ىرخأأ ةيلمع يف ةيئاسضقلأ

ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ بو˘ب˘ح˘˘لأ ي˘˘جور˘˘م

قو˘ب˘سسم با˘سشب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو

، ةنسس82 رمعلأ نم غلبي ايئاسضق

لÓخ نمألأ رسصانع نكمت دقو

اسصرق24 زجح نم ةيلمعلأ هذه

تأذ ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ بو˘ب˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م

ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ عأو˘نألأ

رانيد0004 ـلأ قوفي يلام غلبم

، جيورتلأ تأدئاع لثمي يذلأو

ىلع سضرع فوقوملأ نأأو املع

را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

ثي˘ح يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘لأ تأءأر˘جإأ

ةمأرغو انجسس ةنسسب هيلع مكح

.يرئأزج رانيد فلأأ02 ـب ةيلام

تاصسولهم رجات ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع فقوأأ اميف /لجيج

  ريهاطلاب ةيلوحكلإ تابؤرسشملإ نم ةدحؤ فلأإ21 نع لقيلام زجحت ةطرسشلإ
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ع˘م˘ق ة˘قر˘ف» أر˘˘خؤو˘˘م تح˘˘ج˘˘ن

ةعباتلأBRB »مأرجإلأ

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘˘ل

يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ

سصاخ˘سشأ ة˘ثÓ˘ث˘ل د˘ح ع˘سضو ن˘م

84و32 نيب م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت

جيورت ةيسضق يف أوطروت  ةنسس

د˘يزأأ م˘ه˘تزو˘˘ح˘˘بو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك5.1 ن˘˘˘˘م

ربتعم يلام غلبمو (جلاعم فيك)

هذ˘˘ه˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘تلأ تأد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م

يف عئاقولأ دوعت اميف.مومسسلأ

لاكسشأأ فلت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م قا˘ي˘سس
ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل مأر˘˘˘جإلأ
تأرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نيمويلأ ىلإأ ةيلقعلأ تأرثؤوملأو
تامولعم لÓغتسسأ دعب نيريخلأ

ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘كر˘م دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
مأاب سسأداموكام ةديدجلأ ةنيدملاب
ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ
د˘˘ق˘˘ع دد˘˘سصب أو˘˘نا˘˘ك سصا˘˘خ˘˘سشأأ

ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كل ع˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص
ىلع ، (جلاعم فيك) تأردخملأ
ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ

مهدحأ فيقوت نم تنكم ةينأديم

اميف ، ةنسس32 رمعلأ نم غلابلأ
رأر˘˘˘ف˘˘˘لأ ن˘˘˘م نأر˘˘˘خألأ ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت

،ةيحايسسلأ ةبكرملأ ن˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم

دجأوت ناكم˘ل ق˘ي˘قد˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ

طبسض نع رفسسأ مهيف هبتسشملأ

ةحيفسص61 هب يكيتسسÓب سسيك

ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك) تأرد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م

ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإأ نزو˘˘˘˘ب (ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م

تاقيقحتلأ. امأر˘غ0751 هرد˘ق

لاجر اهترسشاب يتلأ تايرحتلأو

ىلإأ تسضفأأ ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ

ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

رمألأ قلعتيو امهفيقوتو نيرخألأ

ن˘˘˘م نا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشب

ع˘م ة˘ن˘˘سس84 و83 ر˘م˘ع˘˘لأ

ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ ة˘ب˘كر˘م˘لأ عا˘جر˘ت˘˘سسأ

غلبمو ،ةيلمعلأ يف ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لأ

ةرجاتملأ تأدئاع نم ربتعم يلام

د0051042 ـب ردق تأردخملاب

د˘˘حأأ ن˘˘كسسم سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ج

د˘˘˘ع˘˘˘بو. م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ

نع ي˘ئأز˘ج ف˘ل˘م م˘هد˘سض زا˘ج˘نأ

ل˘ق˘ن˘لأو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘لأ»ةيسضق

عيبل˘ل سضر˘عو ع˘ي˘بو ن˘يز˘خ˘ت˘لأو

راطإأ يف (جلاعم فيك) تأردخم

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مأر˘˘˘جإأ ة˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج

،كرحم تأذ ةبكرم راسضحتسسأو

˘ما˘مأأ سسمأ مو˘ي ه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘مد˘˘ق

تلسصف يتلأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ

.مهرمأأ يف

جلاعملأ فيكلأ نم غلك5.1 نم ديزأأ مهتزوحب/يقأوبلأ مأأ

سصاخسشأإ ةثÓثل إدح عسضت مإرجإلإ عمق ةقرف

ةليسسملاب سسبحلإ حلاسصم ءاسسؤؤر30 ةقفر قباسسلإ يرلإ ريدم عإديإإ
ىرخأأ ةيلو يف بسصنملأ سسفنً ايلاح لغسشي يذلأ قبسسألأ ةيئاملأ درأوملأ ريدم عأديإاب ةليسسملأ ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق سسمأأ ءاسسم رمأأ

بتاكم باحسصأأ و نولواقم ،عاطقلاب نوفظوم ،يلاحلأ ريدملأ مهنمسض نم أرخآأ امهتم13 عسضو و حلاسصم ءاسسؤور3 ةقفر سسبحلأ نهر
راظتنأ يف ةيريدملأ يوتسسم يلع ةيومنتلأ تايلمعلأ  رييسست راطأ يف ةلجسسملأ  تأزواجتلأ  ةمهتب ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تأءأرجإأ تحت تاسسأرد

 U°Édí T°îû°ƒñ     .ناسشوأأ ميهأربإأ قباسسلأ يلأولأ  فرط نم ىوكسش ىلع ءانب أذهو  نوناقلل قبط مهتمكاحم
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  ةيلضصألا مهتايلو ىلإا ةدوعلل ةيئانثتضسا صصيخارت ىلع لوضصحلاب اوبلاط

 ةي’ولأ رقم مامأأ نوجتحي انوروك ببسسب لجيجب نيقلاعلأ تأرسشع
صضعب ىلإا جورخلاو لوخدلا عنم تاءارجإا ببضسب مهيلاهأا ىلإا ةدوعلا مهيلع رذعت نيذلاو لجيج ةيلوب اوقلع نيذلا صصاخضشألا تارضشع جتحا

يلاو لبق نم ةيئانثتضسا صصيخارت مهحنمب ةبلاطملا لجأا نم كلذو ةمضصاعلا اهتمدقم يفو انوروك ءابول اريبك اراضشتنا فرعت يتلا تايلولا
. مهرضسأاب يروفلا قاحتلإلاب مهل حمضست ةيلولا

 يعرضشلا دقعلاب ةيفتكم

ىدحتت لجيجب تÓئاع
دوقع مأربإأ عنم رأرق
تÓفح ميقتو جأوزلأ

 فافزلأ
ةيلو يلأو نع مزلم رأرق رودشص مغر

عنمب يشضقي لاكلك رداقلأ دبع لجيج

وهو ةيلولأ تايدلبب جأوزلأ دوقع مأربأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ر˘يد˘م ه˘˘غ˘˘ل˘˘بأأ يذ˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ

ة˘لا˘ح˘˘لأ طا˘˘ب˘˘شضل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ نوؤو˘˘ششلأو

ةيلولأ تايدلب ىوتشسم ىلع ةيندملأ

ةريثك تÓئاع نأأ لإأ عوبشسأأ لبق82لأ

لÓخ نم رأر˘ق˘لأ أذ˘ه تد˘ح˘ت ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ةريخألأ مايألأ لÓخ فافز تÓفح ةماقأ

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘ع رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ب كلذو

. نيوعدملأ

سضعب عدر هنكمي ءيششأل هنأأ رهاظلأو

سسوريفب مه˘فا˘ف˘خ˘ت˘شسأ نو˘ل˘شصأو˘ي ن˘م

ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لأ ا˘نورو˘ك

هذهب ةريثك تÓئاع تأاجل ثيح لجيج

ة˘ن˘طا˘˘ق˘˘لأ كل˘˘ت ا˘˘شصو˘˘شصخو ةر˘˘ي˘˘خألأ

ىلأ ةلوزعملأ هبششو ةيفيرلأ قطانملاب

ىتح كلذو اهئانبأأ فافز تÓفح ةماقأ

جأوزلأ دوقع مأربأ عنم رأرق رودشص دعب

ةيندملأ ةلاحلأ حلاشصم ىوتشسم ىلع

ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘تو ، ة˘˘يلو˘˘لأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب

لÓ˘خ فا˘فز˘لأ تÓ˘ف˘ح ن˘م تأر˘ششع˘˘لأ

قطانم ةدعب طقف نيريخألأ نيعوبشسألأ

ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘شصا˘˘خو ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘م

نيو˘عد˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع رو˘شضح˘بو

كلذ يف امب قطانم ةدع نم نيمداقلأ

تامولعملأ بشسحو ، ةيلولأ جراخ نم

ناشسرعلأ سضعب نم اهيلع انلشصحت يتلأ

دقع˘لا˘ب أو˘ف˘ت˘كأ ءلؤو˘ه نا˘ف م˘ه˘ئا˘بر˘قأأو

ىرحألاب وأأ يندملأ نود طقف يعرششلأ

تح˘ت ة˘ح˘تا˘ف˘لأ ةءأر˘قو جأوز˘لأ نÓ˘عإا˘ب

ي˘˘ت˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘م˘˘˘ئأأ فأر˘˘˘ششأ

قيثوتب أوموقي نأأ ىلع اهنم نوردحني

ءÓ˘˘ج˘˘نأ د˘˘ع˘˘ب ءلؤو˘˘ه بشسح م˘˘ه˘˘˘جأوز

دوق˘ع نأا˘ب نور˘خآأ د˘كأأ ا˘م˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ

رأر˘ق رود˘شص ل˘ب˘ق تمر˘بأأ د˘ق م˘ه˘جأوز

دو˘ق˘ع أذ˘كه مأر˘بأ ع˘ن˘م˘ي يذ˘لأ ي˘لأو˘لأ

لح يف مهشسفنأأ أودجو مهناف ةمث نمو

لباقملأ يف لبك يذلأ رأرقلأ أذه نم

أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ نا˘شسر˘ع˘لأ ن˘م تأر˘ششع˘لأ

هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ن˘˘يد ف˘˘شصن لا˘˘˘م˘˘˘كأ نودو˘˘˘ي

. ةفئاشصلأ

قطانم نم نونطأوم انل فششكو أذه

تÓئاعلأ سضعب نأاب لجيج نم ةفلتخم

أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج جرا˘خ ن˘ط˘ق˘ت ي˘ت˘˘لأ

تمد˘ق ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ك ةد˘ي˘ع˘˘ب تا˘˘يلو˘˘ب

˘ما˘يألأ لÓ˘خ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ى˘˘لأ ا˘˘شصي˘˘شصخ

فافزلأ تÓفح ةماقأ لجأأ نم ةريخألأ

دو˘ي˘ق˘لأ ن˘م ا˘بور˘ه ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ

ى˘ل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لأ ةد˘يد˘ششلأ ة˘با˘قر˘˘لأو

ند˘م˘لا˘ب تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ن أذ˘˘كه

تÓئاعلأ هذه اهب نطقت يتلأ ةيلشصألأ

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ة˘ق˘حÓ˘م˘لأ بن˘ج˘ت م˘ث ن˘مو

نم ديد˘ع˘لأ ل˘ي˘ج˘شست م˘غر أذ˘ه ثد˘ح˘ي

ةدعب انوروك سسوريفب ىودعلأ تلاح

ع˘ي˘با˘شسألأ لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

سصاخششأأ اهيف ببشست يتلأو ةيشضاملأ

ةأأر˘مأ ةا˘فو ا˘هر˘خآأو ة˘يلو˘لأ جرا˘خ ن˘˘م

ةمشصاع قرشش رشصن˘ع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قا˘ب

انوروك سسوريفب تبيشصأأ امدعب ةيلولأ

ةبطخ˘ل أو˘مد˘ق سصا˘خ˘ششأأ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ

ة˘يلو ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘يذ˘لأو ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘بأ

. ةنيطنشسق
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ءلؤوه ن˘م تأر˘ششع˘لأ ع˘م˘ج˘تو

ن˘يذ˘لأو ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘ششألأ

ىلع تايلو ةدع نم نوردحني

تايلوو ةديلبلأ ، ةمشصاعلأ رأرغ

لجيجب ةيلولأ رقم مامأأ ىرخأأ

ةيشصولأ تاطلشسلأ أوبلاط ثيح

ة˘يلو˘لأ ي˘لأو ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو

ةماقإلأ نم مهرير˘ح˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب

امك مهيلع تشضرف يتلأ ةيربجلأ

أوناك يتلأ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب أو˘لا˘ق
ةليلق مايأأ دعب اهترداغم نووني
مايقلأ لجأأ نم اهب مهلولح نم
نوينعملأ دكأأو ، ةيلئاع تأرايزب
نيرشصاحم مهشسفنأأ أودجو مهنأاب
د˘يد˘م˘ت˘ل ن˘ير˘ط˘شضمو ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب
نأأ م˘غر ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه˘ب م˘ه˘ت˘ما˘˘قإأ
ى˘ت˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأأ
امك ، كلذب حمشست ل ةيحشصلأ
نيطبترم مهنأاب ءلؤوه سضعب دكأأ
ىرخأأ تا˘يلو˘ب جÓ˘ع د˘ي˘عأو˘م˘ب

ا˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
ىلإأ ةدوعلاب مهل حامشسلأ بلطتي
امك اشصوشصخ أروف ةريخألأ هذه
لو˘˘خد˘˘لأ ع˘˘ن˘˘م رأر˘˘ق نأأو أو˘˘لا˘˘ق

92ـلأ تا˘يلو˘لأ ى˘˘لإأ جور˘˘خ˘˘لأو
ءابول أريبك أراششتنأ فرعت يتلأ

ئجافم لكششب هذاختأ مت انوروك
بي˘تر˘ت˘ل ة˘شصر˘ف˘لأ م˘ه˘ط˘ع˘ي م˘لو
مهشسأأر طقشسم ىلإأ مهتدوع رومأأ
تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ ى˘˘˘˘لإأ ىر˘˘˘˘حألا˘˘˘˘ب وأأ

 .اهنم نوردحني يتلأ ةيلشصألأ

يلأو نم نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بلا˘طو
لاكلك رداقلأ دبع لجيج ةيلو
مهحنم لجأأ نم لجاعلأ لخدتلأ
ىلإأ ةدوعلل ةيئان˘ث˘ت˘شسأ سصي˘خأر˘ت
مهرومأأ دقعتت ل ىتح مهتايلو
نيطبترملأ كئلوأأ اشصوشصخ رثكأأ
تايلولأ سضعبب جÓع ديعأومب
ةباثمب كلذ نيربت˘ع˘م ة˘لوز˘ع˘م˘لأ
اهذخأات نأأ يغب˘ن˘ي ة˘ح˘ل˘م ة˘ي˘شضق
نيعب لجيجل ةيئلولأ تاطلشسلأ
. رابتعلأ

ةركضسب يف ءازعلل ابهاذ ناك/ةدكيكضس

مايأأ5ـل لواقم ءافتخأ زغل لح
¯M«ÉI HƒOjæÉQ

ةينمألأ تاقيقحتلأ نم مايأأ5دعب

ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘شض و سسنا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘شسلأ و

ة˘ل˘ئا˘ع ه˘ت˘˘ششا˘˘ع يذ˘˘لأ با˘˘شصعألأ

ةدكيكشس ناكشس و ةركركب يلحاشس

ةشصق ةياهن تءاج، لكك رئأزجلأ و

ظحلأ نشسحلو يفتخملأ لواقملأ

لك تحشسم ةد˘ي˘ع˘شس ة˘يا˘ه˘ن تنا˘ك

ي˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘يوأا˘˘ت˘˘لأ و فوا˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ

م˘ت ثي˘ح ه˘ئا˘ف˘ت˘˘خأ ما˘˘يأأ تب˘˘حا˘˘شص

ح˘˘بأر» لوا˘˘ق˘˘م˘˘لأ نا˘˘كم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م

نم ردشصم د˘كأأ ا˘مد˘ع˘ب، »ي˘ل˘حا˘شس

نأأ«ةعاشس رخآأ» ةد˘ير˘ج˘ل ه˘ت˘ل˘ئا˘ع

ركشسلاب هشضرم ببشسب ناك هءافتخإأ

بع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ي˘ل˘ع ي˘˘م˘˘غأأ ثي˘˘ح

ي˘ف ل˘خد˘ي˘ل و˘ج˘لأ ةرأر˘حو ر˘ف˘شسلأ

اهيف يقب يتلأ ىفششتشسملاب ةبوبيغ

نإاف حيرشصتلأ بشسح و، مايأأ ةدع

هتلخدأأ ركشس ةمزأاب بيشصأأ لواقملأ

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ه˘ت˘مز˘لأأ ة˘بو˘ب˘ي˘غ ي˘˘ف

روف هتلئاعب لشصت˘ي˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ
تامولعم تناك و ،هتلاح نشسحت
ه˘ئا˘ف˘ت˘خأ بق˘ع تق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ
لاشصتأ رخآأ نأأ ىلإأ لشصتل سضماغلأ
ق˘طا˘ن˘م ىد˘حإا˘ب نا˘ك ه˘ئأر˘جإا˘ب ما˘ق
ةراششإأ يفتخت نأأ لبق ترايت ةيلو
هيلإأ لشصوتلأ دعب و، لاقنلأ هفتاه
ترايت ىفششتشسمب هدجأوت ديكأات مت
ةيدلبب نطقي لواقم ءافتخأ ناك و
ذ˘ن˘˘م ةد˘˘كي˘˘كشس ة˘˘يلو˘˘ب ةر˘˘كر˘˘ك
ح˘˘شش ط˘˘شسو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ع˘˘برألأ

غÓبأ مغر هنع تامولعملل بيرغ
تحتف يتلأ ةينمألأ تاهجلل هتلئاع
.هريشصم و هناكم ةفرعمل اقيقحت
غلابلأ«يلحاشس حبأر» لواقملأ ةشصق

بشسح-ةنشس36 ر˘م˘ع˘˘لأ ن˘˘م
ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
وهو -ةعاشس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج˘ل ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ

و ءانبلأ لاغششأأ يف سصتخم لواقم
ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي تأأد˘ت˘˘بأ تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ
ةافو ربخب عم˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ح ي˘شضا˘م˘لأ

ىلأ باهذلأ ررقف برقملأ هقيدشص
ام وهو ءأزعلأ بجأو ميدقتل ةركشسب
هشسأأر طقشسم نم قلطنأ ثيح مت
ةر˘كشسب ها˘ج˘تا˘ب ةر˘كر˘˘ك ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ د˘ن˘ع ءا˘ع˘برألأ ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص
عون نم هترايشس نتم ىلع احابشص
ة˘ن˘˘شس، نو˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘قرز»نو˘˘شسكي˘˘ت»

يفتخت و اهدعب ي˘ف˘ت˘خ˘ي˘ل7102
م˘˘غر˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ ل˘˘˘ك
لبق نم هب ةرركتملأ تلاشصتلأ

و دري ل هنأأ لإأ هئاقدشصأأ و هتلئاع
اقلغم هفتاه نوكي ةريثك تأرم يف
قرط˘لأ ل˘كب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تع˘شس د˘ق و،
ر˘˘ششن˘˘ب تما˘˘ق و ه˘˘ي˘˘˘لإأ لو˘˘˘شصو˘˘˘لأ
مغر و هنأأ لإأ هنع ثحبلل تانÓعإأ

رهظت مل هئافتخأ ىلع مايأأ5رورم
ى˘لإأ ىدأأ ا˘م ؛ه˘لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م يأأ

ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ع تا˘˘ي˘˘شضر˘˘ف رو˘˘ه˘˘˘ظ
و رورم ثداحل هشضرعت اهتمدقم
هنكل تايفششتشسملأ ىدحإاب هدجأوت
ةينمألأ تاهجلأ نأل دعبتشسم رمأ

رو˘ف ه˘ت˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ب ل˘˘شصت˘˘ت˘˘شس تنا˘˘ك

ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘ل ،ثدا˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘خ لو˘˘شصو

ةبعشص يه و ىرخألأ تلامتحلأ

نأأ ةشصا˘خ ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘ب˘عر˘م و أد˘ج

هئأر˘ث˘ب فور˘ع˘م و رو˘شسي˘م ل˘جر˘لأ

ناك لجرلأ نأأ ىلإأ راششي ،عيمجلل

ءأزعلأ بجأو ميدقتل باهذلأ ددشصب

هنأأ هنم نيبرقملأ ربخأ امك ةركشسبب

لجأأ نم فلششلأ ىلإأ اهدعب لقتنيشس

ةلئاع نأأ ملعلأ عم لامعألأ سضعب

ىلإأ و ،فلششلأ ةيلو نم هتجوز

سضومغلأ ىقبي ديدجلأ روهظ ةياغ

بعشصي نمز يف لجرلأ ءافتخأ فلي

ذ˘فا˘ن˘م˘لأ ل˘ك نو˘ك ءا˘ف˘ت˘خلأ ه˘˘ي˘˘ف

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘شسب ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م

عم و يحشصلأ رجحلأ ىلإأ ةفاشضإأ

حاتأأ يذ˘لأ ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ رو˘ط˘ت˘لأ

نم نطولأ عوبر ربع هروشص رششن

و هيلإأ لوشصولأ يف ةدعاشسملأ لجأ

.هتلئاع نيمطت

ةيدعرلا راطمألا لويضس اهترمغ نأا دعب ةررضضتملا قطانملا دقفتي يلاولا

نيحÓفلل ةحداف رئاسسخ و قرغي ةزماطب انكسسم03 يح
ةلسشنخ ةي’و تايدلب نم ددعب
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را˘˘˘ط˘˘˘مألأ لو˘˘˘ي˘˘˘شس تر˘˘˘م˘˘˘˘غ
د˘عـب تط˘قا˘شست ي˘ت˘لأ ،ة˘يد˘˘عر˘˘لأ

تأر˘ششع ،ن˘ي˘ن˘ثلأ مو˘˘ي˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ظ
رئاشسخ يف تـبـبشستو نكاشسملأ

ةكرح ليطعتو نيحÓفلل ةيدام
ةيلو تايدلب نم ددعب رورملأ

سصوشصخلأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ة˘ل˘ششن˘خ
ردا˘شصم بشسحو. ةز˘ما˘ط ة˘يد˘˘ل˘˘ب
ةيندملأ ةيامحلأ نم ةعاشس رخآأ
برشست ليجشست مت هنإاف ةلششنخب
تأرششع ل˘خأد را˘ط˘مألأ لو˘ي˘شسل

بـبشسـب انكشس03 يحـب لزانملأ
يرا˘ج˘م˘لأو تا˘عو˘لاـب˘لأ دأد˘شسنأ
متي مل يذلأ تقولأ يف ،ةيئاملأ
ثيح ، ةير˘ششـب ر˘ئا˘شسخ ل˘ي˘ج˘شست
ة˘ق˘˘فرـب ي˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه نا˘˘كشس ما˘˘ق
ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ل˘˘خأد ن˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ف˘˘˘ير˘˘˘شصتـب
ل˘م˘ع˘لأو ةرر˘شضت˘م˘لأ ن˘كا˘شسم˘لأ

رـبع ةدكأرلأ هايملأ فيرشصت ىلع
ة˘يد˘لـب˘ل˘ل ة˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ عرأو˘˘ششلأ

ةـبشسنلاـب رورملأ ةكرح ليهشستل

.تاـبكرملأ و نيلجأرلل

لأو˘˘حألأ ءو˘˘شس بـب˘˘شست ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةرـبتعم تايمك طقاشستو ةيوجلأ

يف ةيدلـبلأ تأذـب راطمألأ نم
هايملأ نم ةريـبك تايمك عمجت
ةيعرف˘لأو ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ عرأو˘ششلاـب
،ةزماط ةيدلبل يدلـبلأ بعلملأو
را˘˘ط˘˘مألأ ا˘˘ما˘˘م˘˘ت تط˘˘˘غ يذ˘˘˘لأ

. هنأديم ةيشضرأأ ةطقاشستملأ

يف ةريـبك رئاشسخ ليجشست متو

ة˘˘˘ي˘˘˘عأرز˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

رـبع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تأر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لاـب

رهتششت يتلأ ة˘يد˘لـب˘لأ هذ˘ه م˘ي˘ل˘قإأ

بـب˘شسـب ةر˘˘م˘˘ث˘˘م˘˘لأ را˘˘ج˘˘ششألاـب

.درـبلأ تاـبحل فيثكلأ طقاشستلأ

ديشسلأ ةلششنخ يلأو لقنت ةرششابم

نم لكـب اقوفرم يديزوـب يلع

سسي˘ئرو ة˘ي˘ئا˘م˘لأ درأو˘م˘لأ ر˘يد˘م

هذهل يدلبلأ يـب˘ع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ

انكشس03 ي˘˘ح ى˘˘لإأ ة˘˘يد˘˘لـب˘˘لأ

ع˘م˘ت˘شسأ ثي˘ح ،ةز˘ما˘˘ط ة˘˘يد˘˘لـبـب

ى˘˘ط˘˘عأأو نا˘˘كشسلأ تلا˘˘غ˘˘ششنل

هيلاجعتشسأ تأءأرجإأ ذاختل رمأوأأ

عور˘ششم لا˘غ˘˘ششأأ ي˘˘ف عور˘˘ششل˘˘ل

ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘ه ة˘يا˘˘م˘˘ح

يح سصوشصخلابو ،تا˘نا˘شضي˘ف˘لأ

ةيدلب تدهشش امك. نكشسم03

ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م رأر˘شضأأ ة˘ما˘م˘˘حو˘˘ب

تأر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘م˘˘لأ

حافتلأ راجششأأ ة˘شصا˘خ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

بب˘شسب أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ترر˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لأ

. دربلأ تابح طقاشست

ةدحو نولسشي وزو يزيتب نوفزأأ ىرق ناكسس
 ششطعلأ ةمزأأ ببسس هايملل ةيرئأزجلأ

مهمأدقأأ لÓخ نم قاطنلأ ةعشسأو ةيجاجتحأ ةكرح نوفزأ ىرق ناكشس نم تأرششعلأ سسمأأ لوأأ راهن لÓخ مظن
نوفزأ ىرق ناكشس نإاف ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسحو سشطعلأ ةمزأأ ببشس هايملل ةيرئأزجلأ رقم عيمششت ىلع
تاطلشسلأ لخدت ةرورشضب نوبلاطي مهنإاف هيلعو رهششأأ ةتشس نم ديزأأ مهتيفانح روزت مل برششلأ ءاملأ نأاب أودكأأ

. مهلهاك تلقثأ يتلأ ةداحلأ هايملأ ةمزأأ ةلكششم لح لجأأ نم ةيلحملأ
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ةريطخلا ةثداحلا ركنتصست ةيبطلا هبصشو ةيبطلا مقطألا

انيسس نبا ىفسشتسسمب ششاعنلا ةحلسصم يف بوانم بيبط ىلع ءادتعإلا
يلاهأا دحأا فرط نم ءادتعا ىلإا ةبانعب انيصس نبا ىفصشتصسمب «91 ديفوك» ىصضرمل ضشاعنلا ةحلصصم يف بوانم بيبط ضسمأا ةحيبصص ضضرعت

.ىفصشتصسملا يف ئراوط ةلاح قلخ ام وهو ىصضرملا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

7306ددعلا0202 ةيليوج51 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةروطخلا  ةتوافتم  تاباصصإل  اصضرعت

قباطلا نم ةاتفو باسش  طوقسس

نيتينكسس نيترامعل2

2  ةيباسشلا يحب نيتقرفتم
ثلاثلإ دقعلإ يف باصش سسمأإ لوأإ ءاصسم سضرعت

ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘مو ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘صصإل ر˘˘م˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م

ةرامعل يناثلإ قباطلإ نم هطوقصس بقع،ةروطخلإ

امم،ينوبلإ ة˘يد˘ل˘ب˘ب2ة˘ي˘با˘صشلإ ي˘ح˘ب ة˘ي˘ن˘كصس

ةيندملإ ةيامحلإ لاجرل يروفلإ لخدتلإ ىعدتصسإ

ىفصشتصسملإ ىلإإ هلقنو ناكملإ نيع يف هفاعصسإل

ملعإلاب فلكملإ فصشك .مزللإ جلعلإ يقلتل

رخآإ«ـل ةبانعب ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدمب لاصصتلإو

هدافم ءإدن سسمأإ لوأإ ءاصسم إوقلت هنإوعأإ نأإ «ةعاصس

ةينكصس ةرامعل يناثلإ قباطلإ نم باصش طوقصس

نيع ىلإإ لقنتلإ  مت روفلإ ىلع،2ةيباصشلإ يحب

ن˘ي˘ب˘ت ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لإو لو˘˘صصو˘˘لإ د˘˘ع˘˘بو نا˘˘كم˘˘لإ

هــل ر˘م˘ع˘لإ ن˘م ة˘ن˘صس43 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي  با˘˘صصم˘˘˘لإ  نأإ

تعدتصسإ ةروطـخلإ ةتوافتمو  ةددعتم تاباصصإإ

ىــلإإ ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو نا˘˘˘كم˘˘˘لإ نـي˘˘˘ع ي˘˘˘ف  ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘صسإإ

د˘صشر ن˘بإ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تلا˘ج˘ع˘ت˘صسإلإ

سسف˘ن ي˘فو،مزل˘لإ جل˘ع˘لإ ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لإ

نم غلبت ةاتــف تطقصس ناكملإ سسفنـبو ةيصسمألإ

ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ  ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لإ ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘صس81رمعلإ

يف ةباصصإل تصضرعت  نيأإ ،ىرخأإ ةينكصس  ةرامع

ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘˘ثإإ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تف˘˘˘ع˘˘˘صسأإ سضو˘˘˘ح˘˘˘لإ

يقلتل دصشر نبإ ىفصشتصسم ىلإإ تلقن  مث  ناكملإ

ني˘ت˘ثدا˘ح˘لإ با˘ب˘صسأإ ى˘ق˘ب˘تو إذ˘ه،مزل˘لإ جل˘ع˘لإ

ردجتو،رطصسألإ هذه ةباتك  ةياغ ىلإإ ةلوهجم

تقلت ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم نأإ ىلإإ ةراصشإلإ

ة˘يا˘ن˘ب˘ل ف˘ق˘صس طو˘ق˘صس هدا˘˘ف˘˘م ءإد˘˘ن سســمأإ  لوأإ

روفلإ ىلع ةميدقلإ  ةنيدملاب نيقباط نم ةنوكتم

د˘˘˘ع˘˘˘بو نا˘˘˘كم˘˘˘لإ  ن˘˘˘ي˘˘˘ع  ى˘˘˘لإإ ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ م˘˘˘ت

نم  عبرم  رتم طوقصس نيبت ةنياعملإو  لوصصولإ

ثي˘˘ح، ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل يو˘˘ل˘˘ع˘˘لإ  ق˘˘با˘˘ط˘˘˘لإ ف˘˘˘ق˘˘˘صس

ركذت  ةيرصشب رئاصسخ  يأإ  ثداحلإ  فلخي  مل

 .ظحلإ  نصسحل
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 ةراجتلا حلاصصمل ةبقارم ةيلمع يف

موحللا نم غلك592 زجح

راجحلاب ةدسسافلا
نيعباتلإ سشغلإ ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لإ ح˘لا˘صصم ل˘صصإو˘ت

يقاب عم قيصسنتلاب ةبانع ةيلول ةراجتلإ ةيريدمل

ةبقإرملإ تايلمع فيث˘كت ة˘صصت˘خ˘م˘لإ ح˘لا˘صصم˘لإ

ءإر˘م˘ح˘لإ مو˘ح˘ل˘لإ ة˘ب˘قإر˘م˘ل قإو˘صسأل˘ل ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ

تلواحم يأإ طابحإل جاجدلإ ءاصشحأإو ءاصضيبلإو

ةدصسافلإ ةينإويحلإ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا˘ب قو˘صسلإ قإر˘غإل

ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ه˘نأإ ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف تلا˘˘قو.

فيصصلإ لصصف عم انمإزتو كلهتصسملإ ةملصسو

لصصإوتت ،ةيئإذغلإ تا˘م˘م˘صست˘لإ ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت يذ˘لإ

ةطلتخملإ ةقرفلل ةيصشيتفتلإ ةيرودلإ تاجرخلإ

ةيريدم ،ةبانع ةيلول ةيحلفلإ حلاصصملإ ةيريدم)

مصسقلل ةيرطيبلإ ةصشتفملإ تماق ثيح ،(ةراجتلإ

ةيعم˘ب سسمأإ را˘ج˘ح˘لإ ةر˘ئإد˘ل ي˘حل˘ف˘لإ ي˘عر˘ف˘لإ

ةجرخب ةرئإدلإ تإذل ةيميلقإلإ ةيصشتفملإ تإراطإإ

ءا˘صضي˘ب˘لإ مو˘ح˘ل˘لإ تا˘ب˘صصق˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘ف سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت

غلك592 زجح مت نيأإ ،راجحلإ ةيدلبل ءإرمحلإو

ريغ اهنأاب اهتنياعم دعب تنيبت ةدصسافلإ موحللإ نم

ريرحتو اهفلتإاب مايقلإ عم كلهتصسإلل ةحلاصص

حلاصصم لبق نم ةفلاخمو تإزوجحملل رصضحم

. ةراجتلإ
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ةيبط˘لإ م˘ق˘طألإ تر˘كن˘ت˘صسإو

يتلإ ةثداحلإ هذه ةيبطلإ هبصشو

ةصصاخ«ةريطخلإ» ـب اهوفصصو

ةحلصصم ىلإإ إولخد نيدتعملإ نأإ

ىلع إودتعإو ي˘ب˘ط˘لإ سشا˘ع˘نلإ

تف˘صشكو ،بوا˘ن˘م˘˘لإ بي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ

م˘ت ه˘˘نأإ »ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآإ» ردا˘˘صصم

نيصضرمم ىل˘ع ا˘صضيأإ ءإد˘ت˘علإ

باصصعألإ سضإرمأإ ةحلصصم يف

لو ،اصضيأإ انيصس نبإ ىفصشتصسمب

يتلإ ى˘لوألإ ةر˘م˘لإ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت

ثدإوحلإ هذه لثم اهيف ثدحت

ى˘ل˘ع ءإد˘ت˘˘علا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ

يحصصلإ عاطقلإ يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لإ

ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ي˘ف

هبصشو يبطلإ نيم˘قا˘ط˘ل˘ل ق˘ب˘صس

ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لإ ي˘ب˘˘ط˘˘لإ

ىفصشتصسمب ة˘يد˘ع˘م˘لإ سضإر˘مألإ

ةبانع ةيلوب «نابرصض ميكحلإ»

دعب ةيجاجتحإ ةفقو إومظن نأإو

سسوريفب نيباصصملإ دحأإ ءإدتعإ

نإوج9 موي مهي˘ل˘ع ا˘نورو˘ك

رخآإ» هتفصشك ام وهو يصضاملإ

ة˘ق˘با˘صسلإ ا˘هدإد˘عأإ ي˘ف »ة˘˘عا˘˘صس

ن˘م م˘ه˘صضا˘ع˘ت˘مإ ن˘˘ع إور˘˘ب˘˘عو

ي˘ت˘لإ ة˘ي˘تإو˘م˘لإ ر˘ي˘غ فور˘ظ˘˘لإ

ىلع مهما˘ه˘م ا˘ه˘ي˘ف نو˘صسرا˘م˘ي

ر˘مذ˘تو ،ة˘ح˘ل˘˘صصم˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘صسم

نم ةح˘صصلإ عا˘ط˘ق˘ب نو˘ل˘ما˘ع˘لإ
بصسلإ ن˘م ن˘ي˘صضر˘م˘مو ءا˘˘ب˘˘طأإ

ي˘˘ت˘˘لإ تإءإد˘˘ت˘˘علإو م˘˘ت˘˘˘صشلإو
ىرخأإ ةهج نمو ،هل نوصضرعتي

نأإ »ةعاصس رخآإ» رداصصم تفصشك
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلإ ز˘كر˘˘م˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م
يف بغري ناك ةبانعب يعماجلإ
ةصصاخ ةكرصش عم ةيقافتإ عيقوت

ةرإزو تحنم نأإ دعب ةصسإرحلل

ر˘˘˘˘صضخألإ ءو˘˘˘˘صضلإ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلإ

دقاعتلإ لجأإ نم تايفصشتصسملل

إذه يف ةصصصصختم تاكرصش عم

ةحئاجب لاغصشنلإ نكل لاجملإ

ى˘لإإ ءإر˘جإلإ إذ˘ه ل˘جأإ ا˘˘نورو˘˘ك

.قحل دعوم

 نيديفتصسملا يلثمم بصسح

056APLعورسشم لوح لبقملا تبسسلا بقترم عامتجا
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انكصس056 عورصشم يلثمم دكأإ
ءا˘قرز˘لإ ة˘كر˘ب˘لا˘ب ا˘م˘عد˘م ا˘يو˘˘قر˘˘ت
تبصسلإ إررقم اعامتجإ نأإ ينوبلاب
فإرصشإإ تحت ةيلولإ رقمب لبقملإ

ر˘˘يد˘˘م رو˘˘صضح˘˘بو ة˘˘يلو˘˘لإ ي˘˘˘لإو
ر˘ث˘ع˘ت با˘ب˘صسأإ ة˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ن˘˘كصسلإ
مهءاقل نأإ ءلؤوه تدكأإو. عورصشملإ
نم مت ةيلولإ يلإو عم نينثلإ موي

ءاقللإ ميظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلإ ه˘لل˘خ
ة˘ع˘ير˘صس لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإل رو˘˘كذ˘˘م˘˘لإ

هبحصس وأإ عورصشملإ فانئتصسإ ةداعإل

ةيكرتلإ ةلواقملإ نم يئاهن لكصشب

نا˘كو . ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كب˘صشل ه˘ح˘ن˘مو

باهولإ دبع ةريإد ناملربلاب بئانلإ

ة˘ل˘ئ˘صسألإ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت د˘˘ق

نيبقاعتملإ نكصسلإ ءإرزول ةيباتكلإ

تإءإرجإلإ نع اهللخ نم لءاصست

مدع دعب ةرإزو˘لإ ا˘هد˘خ˘ت˘ت˘صس ي˘ت˘لإ

ة˘ي˘كر˘ت˘لإ ة˘لوا˘ق˘م˘˘لإ بحا˘˘صص ءا˘˘فو

ها˘˘ج˘˘تإ ه˘˘تإد˘˘ه˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب »سسا˘˘˘طر˘˘˘ك»

ةصصحب لاغصشألإ فقوتو نيبتتكملإ

aplيمومعلإ يوقرتلإ انكصس056

مغر ينوبلإ ةيدلبب ءاقرزلإ ةكربلاب

ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرإزو˘˘˘لإ سصر˘˘˘˘ح

ه˘ن˘كصس ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسم ل˘ك ن˘ي˘كم˘ت

نإديملإ يف إديصسجت دجت مل يتلإو

»سساطرك» ةيكرت˘لإ ة˘لوا˘ق˘م˘لإ ىد˘ل

ةصشرو ىل˘ع تل˘خ˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘كر˘ت˘لإ

دكأإ هيلعو . يئاهن لكصشب زاجنإلإ

ن˘م نو˘كت˘صشي ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لإ نأا˘˘ب

زا˘ج˘نلإ ة˘صشرو˘ب لا˘غ˘صشألإ ف˘˘قو˘˘ت

تإدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لإ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لإ ى˘˘ل˘˘˘ع

تا˘ط˘ل˘صسلإ فر˘ط ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لإ
ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلإ ل˘جأإ ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ
»سسا˘طر˘ك» ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لإ ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لإ

˘˘ما˘˘م˘˘تإإو لا˘˘غ˘˘صشألإ فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسل
بجتصست مل ةريخألإ نأإ لإإ عورصشملإ
إذلو .تإرإذعلإو تاهيب˘ن˘ت˘لإ ل˘كل
ةرإزولإ ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لإ بلا˘ط˘ي

ة˘يلو˘لا˘ب ا˘ه˘ح˘لا˘˘صصم ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لإ ح˘صسف ي˘˘ف عإر˘˘صسإلا˘˘ب
ح˘ن˘مو »سسا˘طر˘ك» ءا˘ن˘˘ب˘˘لإ ة˘˘كر˘˘صش
ةينطو ةيمومع ةكرصشل عورصشملإ

. عورصشملإ مامتإل

كرابملا ىحصضألا ديع ةيصشع

 يسشاوملا عيب طاقنل ةيرطيبلا قرفلل ةبقارم تايلمع
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ةينإد˘ي˘م˘لإ تا˘جر˘خ˘ل˘ل ة˘ل˘صصإو˘م

ةيريدمل ةعبات˘لإ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ قر˘ف˘ل˘ل

ةيلول ةيفير˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإو ة˘حل˘ف˘لإ

ة˘ي˘صشع ع˘م ن˘مإز˘ت˘ت ي˘ت˘لإو ة˘با˘˘ن˘˘ع

تماق كرابملإ ىحصضألإ ديع لولح

ةيدلب˘ل ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ

ىلع عيبلإ ةط˘ق˘ن ة˘ب˘قإر˘م˘ب ي˘نو˘ب˘لإ

،ةيجذومنلإ عرإزملإ ىدحإإ ىوتصسم

قو˘ف˘ي دإد˘ع˘ت˘ب طإو˘غألإ و ة˘ف˘ل˘ج˘لإ

ل˘جأإ ن˘˘م كلذو .م˘˘ن˘˘غ سسأإر053

باحصصأإ مإزتلإ ىدم ىلع فوقولإ

ر˘ي˘بإد˘ت˘لا˘ب ي˘صشإو˘م˘˘لإ ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن

ءابو ةهباجمل ةي˘ئا˘قو˘لإ ة˘يزإر˘ت˘حإلإ

91. ديفوك سسوريف

ةحلفلإ ةيريدم حلاصصم بصسحو

للخ هنإاف ءاثلثلإ سسمأإ اهل نايب يف
ىلع فوقولإ م˘ت ة˘ب˘قإر˘م˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘م ة˘عرز˘م˘˘لإ ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج طور˘˘صش
ريبإد˘ت مإر˘ت˘حإ ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لإ
سسوريف ءإد دصض ةيحصصلإ ةملصسلإ

ذاختإ و مإرتحإ لجصس امك .انوروك
نم يمحت يتلإ ةيئاقولإ تإءإرجإلإ

ةفاصسم مإرتحإإ اهمهأإ انوروك ءابو
و تا˘ما˘م˘كلإ لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسإ و نا˘˘مألإ

.لوخد لك عم ةصصاخ نيديلإ ميقعت
ةير˘ط˘ي˘ب˘لإ قر˘ف˘لإ ح˘لا˘صصم تنا˘كو
ة˘ب˘قإر˘م˘لإ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م تف˘˘ث˘˘ك
ةصصخرملإ عيبلإ طاقنلو قإوصسألل

ةيلولإ تايدلب عيمج ىوتصسم ىلع
تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ع˘˘م ا˘˘ي˘˘صشا˘˘م˘˘˘ت كلذو
ةرإزو˘لإو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلإ
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإ ع˘ن˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لإ

. انوروك

 راجحلاب ةيبطلا و ةيعانصصلا تازاغلا ةعانصص يف ةصصصصختملا ةدحولا

 ايموي لئاسسلا يبطلا نيجسسكوألا نم رتل004 نم ديزأا جاتنإا
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ةذ˘خ˘ت˘م˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ را˘˘طإإ ي˘˘ف
دقف˘ت، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

ةي˘ع˘م˘ب ة˘يلو˘لإ ي˘لإو سسمأإ حا˘ب˘صص
و يئلولإ يبعصشلإ سسلجملإ سسيئر
ةبانع ةدحو ةيلولاب ةحصصلإ ريدم
تإزاغلإ ةعانصص يف ةصصصصختملإ

zag ednI’l ةيبطلإ و ةيعانصصلإ

eiréglAةقطنملإ ىوتصسم ىلع

و ،راجحلاب يصشوب رصسج ةيعانصصلإ
ع˘يزو˘تو جا˘ت˘نإإ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لإ
ل˘ئا˘صسلإ ي˘ب˘˘ط˘˘لإ زا˘˘غ˘˘لإ تإرورا˘˘ق
ل˘كل توزألإ ل˘ئا˘˘صس ى˘˘لإإ ة˘˘فا˘˘صضإإ
ةد˘˘كي˘˘كصس ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لإ تا˘˘يلو˘˘˘لإ
قو˘صس و ة˘صسب˘ت ،فرا˘ط˘لإ ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق،
نم ديزأإ ايموي جتنت ثيح. سسإرهأإ

يبطلإ نيجصسكوألإ نم رتل004
ريياعملل بيجتصسي يذلإ و لئاصسلإ
هذه نوزخم زيزعت فدهب ةيلودلإ

ةيحصصلإ تآاصشنملل ةيويحلإ ةداملإ
ةبانع ةيلوب ةحئاجلإ هذه ةهجإومل
هدهصشت يذلإ حدافلإ سصقنلإ لظ يف

 .ىرخألإ تايلولإ

ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘ف ة˘كر˘˘صشلإ م˘˘ها˘˘صستو
ن˘م ى˘ل˘ح˘م˘لإ قو˘صسلإ تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإإ
˘˘مزل˘˘لإ ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لإ ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صسكوألإ
ةيبط˘لإ ز˘كإر˘م˘لإو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل
ديدعلإ معدو ةرواجملإ تايلوللو
ة˘˘ي˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإلإ تا˘˘˘عور˘˘˘صشم˘˘˘لإ ن˘˘˘م

 . ةيعانصصلإ

ةنصس51 يلإوح دعب هنأإ ظحليو

جاتنإإ عاطق حتفب رئإزجلإ مايق ىلع

˘˘˘ما˘˘˘مأإ ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلإ تإزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإ

مل هريرحتو سصإوخلإ نيرمثتصسملإ

دروتصست تلظ يتلإ رئإزجلل عفصشي

جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘م دإو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘˘˘ه

ءافتكلإ قيقحت نم نيجصسكوألاك

. يتإذلإ

 لافطألا بط ةدايع و «يزارلا» روزي يلاولا
لامج يميرب ةيلولإ يلإو نياع ةيئافصشتصسإلإ حلاصصملإ و لكايهلل ةيدقفتلإ تإرايزلإ راطإإ يف
نم ديدعلإ سسمأإ ةيلولاب ةحصصلإ ريدم و يئلولإ يبعصشلإ سسلجملإ سسيئر اقوفرم نيدلإ
ةيلاجعتصسإلإ حلاصصملإ ةيزهاج ىدم ىلع فوقولل ةبانعب ةيئافصشتصسلإ تاصسصسؤوملإو لكايهلإ

نيأإ ،يزإرلإ ركب وبأإ ةيلقعلإ سضإرمألإ يف ةصصصصختملإ ةيئافصشتصسلإ ةصسصسؤوملاب رإرغ ىلع
ىدمل مهحايترإ نع إوربع نيذلإ ةيبطلإ مقطألإ تلاغصشنإل عمتصسإو اهحلاصصم عيمج يف فاط
حلاصصم نايب بصسحب ىصضرملاب لثمألإ لفكتلإ ىلع ةدعاصسملإ لئاصسولإ و تايناكمإلإ لك رفوت
ةلاحلإ ىلع علطأإ نيأإ، إزيريت ةصسيدقلإ لافطألل ةيبطلإ ةدايعلإ ةيلولإ يلإو نياع امك . ةيلولإ
تقو عرصسأإ يف مهتلاغصشنإ لكب لفكتلاب مهدعوو يبطلإ مقاطلل عمتصسإ و ىفصشتصسملل ةماعلإ

.انوروك ةحئاج سسوريفب نيباصصملاب قلعت اميف ةصصاخ و نكمم
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مهبراقأأو ىسضرملل ريبك رمدت طسسو

لجيجب ةيليملإ ىفسشتسسمب «ريناكسسلإ» زاهج
نيسصتخملإ بايغ ببسسب ةمدخلإ جراخ لإزل

نأا ’ا لÓغتسسإ’ا زيح هلوخد ىلع عوبسسأا نم ديزأا رورم مغر

يروتنم ريسشب ىفسشتسسم هنم دافتسسا يذلا «ريناكسسلا » زاهج

شصتخم بايغ لظ يف هلغتسسي نم رظتني لاز’ لجيجب ةيليملاب

ىسضرم نم تا˘ئ˘م˘لا شصي˘ل˘خ˘تو زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ل˘ي˘غ˘سشت ه˘نا˘كما˘ب

تادايعلا ىلا لق˘ن˘ت˘لا ة˘ق˘سشم ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘قر˘سشلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

اذه اهنمسضي يتلا تاسصوحفلا نم ةدافتسسإ’ا لجأا نم ةسصاخلا

لجيج نم ةهجلا تايدلب ىسضرم ىرحأ’اب نوريثك نطو . زاهجلا

ةراسشا ةي’ولا يلاو ىطعأا امدعب اريخأا تقد دق جرفلا ةعاسس نأاب

ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا يذ˘لا ر˘ي˘نا˘كسسلا زا˘ه˘ج لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نإ’ا

ةنيدملا ىلا هتداق يتلا ةرايزلا ةبسسانمب كلذو ةيليملا ىفسشتسسم

لÓقتسسإ’ا يديعل ةجودز˘م˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ي˘سشع ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا

دعب لمتكت مل ةروكذملا تايدلبلا ىسضرم ةحرف نأا ريغ بابسشلاو

ىسضرملا عافتناو روكذملا زاهجلا لÓغتسسا ةلاحتسسا دكأات امدعب

ىلع لمعلا هناكماب شصتخم بايغ يف تقؤوم لكسشب هتامدخ نم

نمم مهيلاهاو ى˘سضر˘م˘لا ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه

ىسضرملاب فافختسسإ’ا لسسلسسم يف ىرخأا ةقلح رمأ’ا اوربتعا

مهيواكسشو مهنينأا نم ةحسصلا عاطق يلوؤوسسم ناذآا تمسص نيذلا

ىلع نيمئاقلا نأاب فلملاب ةلسص ىلع ردسصم دافأاو . ةرركتملا

عاطقلا نم نيسصتخم عم دقاعتلل نوهجتي لجيجب ةحسصلا عاطق

زا˘ه˘ج ل˘ي˘غ˘سشت˘ل ة˘سصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ن˘م ىر˘حأ’ا˘ب وأا  شصا˘خ˘لا

وأا لقأ’ا ىلع عوبسسأ’ا يف نيمويل هليغسشت نامسضو ريناكسسلا

فارسشإÓل ريهاطلا و لجيج ييفسشتسسم نم نيسصتخم ىلا ءوجللا

يف ةلبقملا ةرتفلا لÓخ هنم ةدافتسسإ’ا نامسضو زاهجلا ىلع

ابيرق لحت نل اهنأاو ودبي يتلا ةلكسشملل يئاهن لح داجيا راظتنا

يذلا زاهجلا اذهل لجيج نم ةيقرسشلا ةهجلا ىسضرم ةجاح مغر

تادايعلا ىلا لقنتلا ةقسشم نم مهيفعي هلع ةليوط ةرتفل هورظتنا

زاهجلا اذه اهرفوي ي˘ت˘لا تا˘فو˘سشكلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإÓ˘ل ة˘سصا˘خ˘لا

فسشكلل رانيد00061 ىلا لسصت  ةيلام غلابم ء’ؤوه فلكت يتلاو

. دحاولا

Ω.eù°©ƒO

«رجهملاب نونماسضتم نويرئأزج» ةيعمج اهب تعربت ةسصحلأ

سسفنتلإ ىلع ةدعاسسملل ةيبط ةبيقح62 عيزوت
 يقإوبلإ مأاب91 ديفوك ةيعجرملإ تايفسشتسسملإ ىلع

¯  GCMªó RgÉQ 

ةينماسضتلا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تا˘تو
نا˘م˘لر˘ب˘لا و˘سضع ا˘هر˘سضح ي˘ت˘لا
قايسس  يف طبارمات يجان ديسسلا

ةبيقح0051ب ةردقملا ة˘ب˘ه˘لا
ىلع ةدعا˘سسم˘ل˘ل ةز˘ه˘ج˘م ة˘ي˘ب˘ط
ةيلاملا اهتفلكت تردق شسفنتلا

ي˘ت˘لا و م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘˘م04ب
نوير˘ئاز˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ب تعر˘ب˘ت
ةدئافلل رجهملا يف نونماسضتم
ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ىلع  اهعيزوت دسصق نييرئازجلا

را˘طإا ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ل˘˘ك

ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب م˘حÓ˘ت˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا
دعت ذإا .جراخلاو لخادلاب رئازجلا

ةايح ذاقنإ’ ةل˘ه˘سس ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه

د˘˘قو «91 ديفو˘كب» ن˘ي˘با˘سصم˘لا
يف اهتيلاعف تاينقتلا هذه تتبثأا
ةمزأا لÓخ ةيسسنر˘ف˘لا ي˘فا˘سشم˘لا

بنجت لÓخ نم كلذو انوروك
.ىسضرملا نم ريبك ددع بيبنت
ر˘ي˘غ ة˘يو˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت

عانق لÓخ نمINV ةعسضابلا
ةذوخلا وأا يفنأ’ا عانقلا وأا هجولا

دوز˘م˘لا ،ءاو˘ه˘˘لا ى˘˘ط˘˘ع˘ُ̆ي ثي˘˘ح
ر˘ب˘ع شضير˘م˘ل˘ل ،ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأ’ا˘˘ب
؛ي˘با˘ج˘يإا ط˘غ˘سض تح˘ت عا˘ن˘˘ق˘˘لا

ةلباق قب˘ط˘م˘لا ط˘غ˘سضلا ة˘م˘ي˘قو
شضيرملا ةردق˘ل ا˘ًع˘ب˘ت ل˘يد˘ع˘ت˘ل˘ل

ىلع هدعاسست و  .شسفنتلا ىلع
يلاتلابو ةجرحلا ةلحرملا زواجت
ىوتسسم ع˘فر .بي˘ب˘ن˘ت˘لا ه˘ب˘ن˘ج˘ت
ء’ؤو˘ه˘˘ل مد˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأ’ا
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
.ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأ’ا ي˘˘˘ف دا˘˘˘ح شصق˘˘˘ن
ى˘ئ’و˘لا بت˘كم˘لا نا˘ف ةرا˘سشÓ˘ل
ماب نيملسسملا ءاملع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
تايلمعلا ديدعب ماق دق يقاوبلا
اذ˘ه ي˘سشف˘ت ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ة˘سشرو ثح˘ت˘سسا ن˘يا شسور˘ي˘ف˘˘لا
˘ما˘ق ن˘˘يا ه˘˘جو˘˘لا ي˘˘قاو ع˘˘ن˘˘سصل

امنيب ةدحو005 يلاوح عيزوتب

تمت ةما˘م˘ك003 ن˘م د˘يزاو

ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘طا˘˘ي˘˘خ

ميركتب رداب امك . تايفسشتسسملا

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع

ن˘م ل˘كب ير˘سضح˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘لا

نيعو يقاوبلا مأا ،ءاسضيبلا نيع

شضيبلا ششيج˘لا م˘ير˘كتو ة˘ل˘ي˘ل˘م

از˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت  تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب

ة˘سصاو˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ل ا˘ع˘ي˘˘ج˘˘سشتو

هب نوموقي يذلا رابجلا لمعلا

ذه يسشفت نم دح˘لاو ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

.ةيملاعلا ةحئاجلا

ةي’ولأ ميلقإأ ربع بيلحلأ سسايكأأ ىلع بلطلأ ةدايز ببسسب

ءافتكإلإ قيقحتل ةئاملاب02 ـب اهجاتنإإ عفرت ةنيطنسسقب ايديمون ةنبلم
جاتنإا ةقاط نم عفرلاب ايديمون ةنبلم رييسست ىلع نومئاقلا ررق ثيح بيلحلا ةدام عيزوت يف ةسسوسسحم ةردن ةنيطنسسق ةي’و قطانم نم ريثكلا ششيعت

ةيطغت لجأا نم ةئملاب02 ةبسسنب جاتنإ’ا عفر ايديمون ةنبلم تررق .نينطاوملا تابلط ةيبلتو ءافتكإ’ا قيقحتل اذهو ةئاملاب02 ـب شسايكأ’ا بيلحلا

فيسصلا ةرتف نوك لوؤوسسملا ىفن امك ،نيعزومو تانبلمو ةراجتلا ةيريدم نع نولثمم هرسضح عامتجا دعب اذهو ،ةريخأ’ا مايأ’ا يف لجسسملا شصقنلا

نيحلا نيب جاتنإ’ا عفر ريرقت متي هيلعو ،رخآ’او نيحلا نيب تابلقت فرعي بيلحلا شسايكأا ىلع لابقإ’ا نأا احسضوم ةداملا هذه ىلع ربكأا ’ابقإا فرعت

ررق هيلعو ،لحارم ةدع ربع رمت نوبزلا ىلإا عنسصملا نم بيلحلا لاسصيإا تايلمع شصوسصخبو ،مايأ’ا مداق يف ةردن نوكت نل هنأا ادكؤوم ،رخآ’او

عنسصملا ىلإا نولخدي ’ نيعزوملا نأا افيسضم ،نيينعملا طسسو شسوريفلا يسشفت ةبراحم لجأا نم ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا ىلإا نيلماعتملا لك عاسضخإا

LªÉ∫ HƒYµÉR             .تامامك ةنبلملا ىلإا لخدي شصخسش لك يدتري نأا هبسسح طرتسشي امك ،يعامتج’ا دعابتلا ةفاسسمل مات مارتحا عم ،ليلق ددعب ’إا

ANEP/2023002364 Akher Saa le 15/07/2020-95091

راـــــهـــــسشإأ

نيملسسملأ ءاملعلأ ةيعمجل يئ’ولأ بتكملأ عم قيسسنتلابو ةيئ’ولأ تاطلسسلأ فأرسشإاب يقأوبلأ مأأ ةي’و نأويدب سسمأأ ءاسسم مت
انوروك سسوريفب ةسصاخ حلاسصم اهب يتلأ تايفسشتسسملأ ىلع «سسفنتلأ ىلع ةدعاسسملأ كاينيسسوب تأزيهجت» ةبيقح62 عيزوت

ةسسسسؤوملأ اهنم تدافتسسأ ةسصح بناج ىلإأ «نوركف نيع و ةنايكسسم - ةليلم نيع - ءاسضيبلأ نيع - يقأوبلأ مأأ» (91 ديفوك)
 .ةيرأوجلأ ةحسصلل ةيمومعلأ
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فراطلاب طسشلا ناكسس بذعت زاغلنوسس

ديدصشلأ مهئايتصسأ نع فراطلأ ةيلو يف طصشلأ ةيدلب ناكصس ربع
تلاط ثيح يئابرهكلأ رايتلل ةرركتملأو ةيمويلأ تاعاطقنلأ نم
ناكصسلأ سضعب فصشكو ،ةليوط ةرتف ذنم لكصشملأ أذه عم مهتاناعم
ةريخألأ ةنوآلأ يف أريثك عفترأ تاعاطقنلأ ددع نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل
ةدمل ابيرقت يئابرهكلأ رايتلأ عطقني ثيح يموي لكصشب ثدحيو
لكصشملأ أذه نم ةيراجتلأ تÓحملأ باحصصأأ سضعتمأو ،ةعاصس
فلتلاب ةددهم مهعلصس نأأ أودكأأ ثيح تابصصقملأ باحصصأأ ةصصاخ
نا˘كصسلأ بلا˘طو ،ةرأر˘ح˘لأ ة˘جرد˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ عا˘ف˘ترلأ ع˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ةصصاخ لاجآلأ برقأأ يف لكصشملأ أذهل ةيئاهن لولح داجيإأ ةرورصضب
ناكصسلأ رطصضي ام وهو طصشلأ ةيدلب يف يئزجلأ رجحلأ قيبطت عم

.مهتويب يف ءاقبلل

يقلي ةريوبلا ىفسشتسسم ريدم
لوألا قباطلا نم هسسفنب

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ر˘يد˘م ما˘ي˘ق ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم تل˘ق˘˘ن
ةذفان نم زفقلاب ةريو˘ب˘لا˘ب فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلأ

سضر˘ع˘ت ءأد˘ت˘عأ ن˘م بور˘ه˘ل˘ل لوألأ ق˘با˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم
يمر ىلع مدقأأ رمتوب لامج نأأ رداصصملأ سسفن ريصشتو.هل
نم هبتكم ماحتقأ ةلواحم دعب احابصص ةرصشاعلأ يلأوح هصسفن
لبق أرخؤوم نيفوتملأ دحأأ ةثج مÓتصسأ أودأرأأ سصاخصشأأ لبق

ن˘م تب˘ث˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رود˘˘صص
دجويو حورجلأ سضعبو سضوصضرب ي˘ن˘ع˘م˘لأ بي˘صصأأو.ه˘ت˘لا˘ح
.رداصصملأ سسفن بصسح ةديج ةحصص يف ايلاح

ابيرق سسنوت روزي نوبت سسيئرلا
ةيجراخلأ ريزو ،يرلأ نيدلأ رون نلعأأ
ة˘ب˘ق˘تر˘م ة˘لود ةرا˘يز ن˘ع ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ
،سسنوت ىلإأ ،نوبت ديجملأ دبع سسيئرلل
،اهل ددحم خيرات نع فصشكي نأأ نود
سسرام61 يف ةجمربم تناك اهنأأ املع
ةحئاج ببصسب تلجأات اهنكل يصضاملأ
ةود˘˘ن ي˘˘ف ،ير˘˘لأ ح˘˘˘صضوأأ.«انوروك»

هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م سسمأأ ا˘ه˘ط˘˘صشن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
لاح يذلأ ،موداقوب يربصص يرئأزجلأ
راطإأ يف يتأات ةرايز يف ،سسنوتب سسمأأ
سسيئرلل ةبقتر˘م˘لأ ةرا˘يز˘ل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ
ايلعلأ ةنجلل دأدعتصسإÓل اصضيأأو ،نوبت
رئأزجلأ يف دقعنتصس ي˘ت˘لأ ة˘كر˘ت˘صشم˘لأ

ل˘ب˘ق˘ت˘صسأو أذ˘ه.ة˘مدا˘ق˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ
رصصقب ،ديعصس سسيق ،يصسنوتلأ سسيئرلأ
ىلإأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر نم ةلاصسر لمح يذلأ ،موداقوب يربصص ةيجراخلأ نوؤوصشلأ ريزو ،جاطرق
ديكأاتلأ نافرطلأ ددج ثيح ،ايبيل يف ةصصاخو ةقطنملأ يف عصضولأ ىلإأ قرطتلل ةبصسانم ءاقللأ ناكو ،يصسنوتلأ هريظن

اهب رمت يتلأ ةنحملأ زواجت ىلع نييبيللأ ةدعاصسم لجأأ نم تايوتصسملأ عيمج ىلع قيصسنتلأ ةلصصأوم ةيمهأأ ىلع
.رأوحلأ ةلواط ىلإأ ةدوعلأو رانلأ قÓطإأ فقو ربع مهدÓب

«فورعم ريغ» سضرمب «بياكسس» سسسسؤوم ةافو
يصسصسؤوم دحأأ ناك يذلأ ،جمربملأو رمثتصسملأو ينوتصسإلأ لامعألأ لجر يفوت
84 زهان رمع نع دحألأ موي ،سسونأأ وفويت ،ريهصشلأ «epykS» ةمدخ عقوم

اصضرم» ناك لامعألأ لجر ةافو ببصس نإاف «ee.rre.sweN» عقوم بصسحو.اماع
بابصسأأ ليصصافت ميدقت متي مل ،ةرصسألأ بلط ىلع ءانب كلذ عمو ،«فورعم ريغ
كراصش ،كلذ دعب .ةثÓثلأ هئاقدصصأأ عمepykS ءاصشنإاب سسونأأ حاجن أأدب دقو.ةافولأ
تمن ،يصضاملأ توأأ يف.ةيراجتلأ عيراصشملأ نم ديدعلأ يف رمثتصسمك طاصشنب
ةكر˘صش ي˘هو،ISA( stnemtsevnI dnuoS tneibmA( لوصصأأ ةم˘ي˘ق
ةئاملاب5.71 ةبصسنب ،نيكراصشملأ نيينوتصسلأepykS يصسصسؤوم نم ةيرامثتصسأ

ىلع سسونأأ لصصح،0102 ماع يف.وروي نويلم131 ىلإأ يونصس سساصسأأ ىلع
.اينوتصسإأ سسيئر لبق نم ةصسماخلأ ةجردلأ نم ءاصضيبلأ ةمجنلأ ماصسو

لقتعت اينابسسإا ةطرسش
  نييرئازج

ى˘ل˘ع ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإأ ة˘طر˘صش تر˘كذ
ة˘طر˘˘صشلأ نأأ «ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘با˘˘صسح
نينطأوملأ نم نينثأ تلقتعأ ةينابصسإلأ
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
سسمأأ حا˘ب˘˘صص ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ب با˘˘هرإلأ
ر˘ي˘صس ا˘ن˘يدا˘˘ك ة˘˘عأذإأ تلا˘˘قو.ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
نم ةبيرق رداصصم نع Óقن ةينابصسإلأ
اناك نييرئأزجلأ نيل˘جر˘لأ نإأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
د˘كؤو˘ت م˘لو.ي˘با˘هرإأ مو˘ج˘ه˘ل نأز˘ه˘˘ج˘˘ي
.تامولعملأ هذه ةيلحملأ ةطرصشلأ

لاقلا ليقلا

ددحت ةيكلفلا تاباسسحلا
ىحسضألا ديع موي

يف ةيكلف˘لأ ثو˘ح˘ب˘ل˘ل ي˘مو˘ق˘لأ د˘ه˘ع˘م˘لأ ن˘ل˘عأأ
ةيليوج03 سسيمخلأ موي نأأ ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،رصصم
نم13 نوكي نأأ ىلع ةفرع ةفقو وه يراجلأ
حصضوأأو.ىحصضألأ ديع مايأأ لوأأ وه هتأذ رهصشلأ
وه ةيليوج12 ءاثÓثلأ موي نأأ هل نايب يف دهعملأ
،ايرجه1441 ةدعقلأ يذ رهصشل ايكلف ممتملأ

22 ءاعبرألأ موي ةجحلأ وذ رهصش ةرغ نوكتو

ايكلف ـه1441 ماعل ةفرع ةفقو نوكتو ،ةيليوج
د˘ي˘ع ما˘يأأ لوأأو ،ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج03 سسيم˘خ˘لأ مو˘ي
.ةيليوج13 ةعمجلأ موي ىحصضألأ



 اشسنرف يف ماكحلل بقارمك ايلاح لمعي

«ينوريماكلأ نطقلأ يدان دشض يرشصملأ يلهأÓل ءأزج ةلكر تبشستحأ يننأل ينم مقتنأ وتايح» :يدوميح
فورظلا نأاب ،ةيرشصملا «تروبشس ميات نوأا» ةانق ىلع ،ةثلاثلا روهمج جمانربل تاحيرشصت يف يدوميح لاقو ،تاونشس5 ذنم ميكحتلا هلازتعا ببشس نع يدوميح لامج قباشسلا يرئازجلا يلودلا مكحلا فششك

ناكو ،تايرابم4 تردأا4102 ملاعلا ضسأاك يف» :يدوميح عباتو ،«ماكحلل ابقارم كانه لمعلاو اشسنرف يف رارقتشس’ا تررق» :حشضوأاو ،هلازتعا رارق ءارو ببشسلا تناك ،رئازجلا يف مدقلا ةركب ةطيحملا
ايقيرفإا يف ميكحتلا نعو ،«بابششلل ةشصرف حنمل كلذ تشضفر يننكل،7102 ىتح رارمتشس’او ،لازتع’ا ىلع مدقأا ’ نأا ينم بلط» :فاشضأاو ،«ديدج نم يقيرفإ’ا مكحلل ةديجلا ةروشصلا ةداعإا يفده

ىشسيع نم رارقب لماك ماعل يديمجت مت» :لشصاوو ،«يجولونكتلا روطتلا ببشسب ءادأ’ا ريوطتل ةشصرفلا هيدل ،يلاحلا ليجلا نكل ،تاونشس ذنم ةريبك ةيميكحت تامزأا نم يناعت ءارمشسلا ةراقلا فشسأÓل» :لاق
ثيح ،يشسنوتلا يجرتلاو ينادوشسلا لÓهلا ةارابم» :فششك ،اهرادأا ةارابم بعشصأا نعو ،«ينوريماكلا نطقلا قيرف مامأا يرشصملا يلهأ’ا قيرفل ءازج ةلكر يباشستحا ببشسب قباشسلا يقيرفإ’ا داحت’ا ضسيئر وتايح

hd«ó.±.«ميكحتلا يف ريبك هلبقتشسم» :ادكؤوم ،ديج ناوشضر يبرغملاب قباشسلا يلودلا مكحلا داششأا امك ،«نيطوششلا نيب ايشصخشش يلع لÓهلا ضسيئر ىدتعا

يشضايرلا قشسن˘م˘لا ،يز˘يز˘ع˘ل قرا˘ط رر˘ق
نم باحشسن’ا ،رئازجلا ةيدولوم يدانل
عم هفÓتخا ببشسب تامادقتشس’ا ةنجل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘م˘شسأا لو˘˘ح ،ءا˘˘شضعأ’ا د˘˘حأا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘شسم˘لا
ضضع˘ب ن˘م م˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا
ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘ق يز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ل نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا

ر˘˘شصا˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر
ي˘ف و˘شضع˘ك ه˘ت˘م˘ه˘م ن˘م هءا˘ف˘˘عإا ،ضسا˘˘م˘˘لأا
نع د˘ع˘ت˘ب˘ي ىت˘ح ،تا˘ماد˘ق˘ت˘شس’ا ة˘ن˘ج˘ل
غر˘˘ف˘˘ت˘˘يو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘˘شضلا
ضسلجمو نيبعÓلا نيب قشسن˘م˘ك ه˘ما˘ه˘م˘ل
تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل م˘˘˘شضتو ،ةرادإ’ا

ضسلجم ضسيئر نم لك ،يمشصاعلا يدانلاب
،ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘˘لاو ،ةرادإ’ا

ةفاشضإ’اب ،ضشيوب ر˘شصا˘ن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لاو
،ضشواشش ميهاربإا قيرفلل قباشسلا بعÓل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م نأا ىلإا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ىل˘˘ع ر˘˘شصت˘˘ق˘˘ت تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا
ضضوافتلاو ،معدلاب ةين˘ع˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا

نم مهحارتقا متي نيذلا ،نيبعÓلا عم
.زيغن بردملا لبق

 رهشلا ةياهن لبق تنرتنقا ةكبش ىلع «ةيدولوملا» ةانق ققطإ نع نلعت ةرادإلا
ضسيئرلا حنم ثيح ،تينرتن’ا ربع ةينويزفلت ةانق قÓطإا ضساملأا رشصانلا دبع ضسلجملا ضسيئر ةقداشصم دعبو رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا تررق ،ىرخأا ةهج نم
برقتل نيريشسملا ةين دكؤويل ءاج يذلا رمأ’ا وهو ،يراجلا ةيليوج رهشش ةياهن لبق قلطي نأا بقتري يذلا ،عورششملا اذهل ريشضحتلا يف قÓطنÓل رشضخأ’ا ءوشضلا
ةينويزفلت ةانق حتف عورششمل ةيشضرأا تنلا ربع رثازجلا ةيدولوم ةانق نوكتشس ،هتاذ قايشسلا يفو ،قيرفلا رابخأا لكب مئاد عÓطا ىلع مهلعجو ،راشصنأ’ا نم يدانلا

،عورششملا قÓطإا ىلع لوؤوشسم بيشصنتب تماق دق ديمعلا ةرادإ’ا نأا ركذيوو ،عيمجلل ملح ةباثمب ربتعي يذلا فدهلا وهو ،رئازجلا ةيدولوم يدانب ةشصاخ ةيمشسر
ىركذلا عم ةازاوملاب ةينويزفلتلا ةانقلا قÓطإا ىلع نهارت ةريخ’ا نأاب يدانلا ةرادا نم ةبرقم رداشصم تفششك امك ،يرشصبلا يعمشسلا لاجم يف اشصشصختم ربتعيو
اذه نأا ولو ،عقاولا ضضرأا ىلع هديشسجت ىلع ىلوأ’ا ةجردلاب ضساملأا رشصانلا دبع ضسيئرلا نهاري يدحت وهو ،ةلبقملا ةنشسلا فيشص يف يأا ،يدانلا ضسيشسأاتل ةيوئملا

hd«ó.±.نيحلا كلذ ذنم ىونلا ري ملو جاردأ’ا ضسيبح يقب هنكلو ،ةلموب ةعمجوب قباشسلا ضسيئرلا دهع ذنم هيف مشسح دق عورششملا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

 تامأدقتشسلأ ةنجل نم بحشسني يزيزعل

¯ê.fé«Ö

مويلا ةدودششم را˘ظ˘نأ’ا نو˘ك˘ت˘شس
ةركل يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ر˘ق˘م و˘ح˘ن
ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب ي˘˘˘لاد˘˘˘ب مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ير˘˘ي˘˘شصم˘˘لا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شس
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصم ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ،م˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو
،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يور˘ك˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ذ˘˘ن˘˘˘م طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ف˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م
و ،»ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو ي˘˘˘ششف˘˘˘ت بب˘˘˘شسب
ةقداشصملا ىلا تانهكتلا لك ريششت
،عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘خ عا˘˘م˘˘جإ’ا˘˘ب

˘˘˘مد˘˘˘عو ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإا ىل˘˘˘˘ع
ىلإا ةدوعلا ةلا˘ح˘ت˘شس’ ،ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ،يور˘ك˘لا طا˘˘ششن˘˘لا

ءا˘بو˘ب ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ت’ا˘˘ح
ءا˘˘غ˘˘لإ’ا رار˘˘ق نا˘˘ك نإاو ،»ا˘˘نورو˘˘˘ك»
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘مو ار˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لا˘˘˘ك˘˘˘ششإ’ا ىق˘˘˘ب˘˘˘˘ي ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يذ˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع حور˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
ن˘مو ،بق˘ل˘لا˘ب جو˘˘ت˘˘م˘˘لا ضصو˘˘شصخ˘˘ب
ةفاشضإا ،ةيراقلا تاشسفانملا بعليشس
ن˘˘يد˘˘عا˘˘شصلا ر˘˘ي˘˘شصم د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ىلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
هذه ،ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتفرتحملا

ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘شصيو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ك˘˘˘ششم˘˘˘لا ي˘˘˘ه
هذه ةليط ثيرتت »فافلا» تلعج

ة˘ي˘مار ،م˘شسو˘م˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ي˘˘ف ةد˘˘م˘˘لا
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘˘˘يزو ىلإا ةر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب
ىلإا اهداعأا هرودب يذلا ،ةشضايرلاو
لشصفت نأا اه˘ي˘ل˘ع ي˘ت˘لا ،ة˘يدا˘ح˘ت’ا

اهشسفن دجتشسو ،عوشضوملا اذه يف
ضسيئر نأا ةشصاخ ،جرح فقوم يف
قبشس ،يششطز نيدلا ريخ ،»فافلا»
قوف بعلي جيوتتلا نأاب حرشص نأا هل
’ نأا ينعي اذهو ،ناديملا ةيشضرأا
ه˘˘نÓ˘˘عإا ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ششل ل˘˘مأا

ف˘˘ي˘˘كو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل Ó˘˘ط˘˘ب
ىر˘خأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ل˘ع˘ف در نو˘ك˘ي˘شس
يف ،اشضيأا بقللا ىلع ضسفانتت يتلا

،اجوتم دادزولب بابشش نÓعإا لاح
وأا ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ث˘˘م
قا˘فو ىت˘حو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
لاح يف هنأاب نوري نيذلا ،فيطشس
،جيوتتلا مهنك˘م˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا تب˘ع˘ل
رار˘˘ق˘˘لا تكر˘˘ت د˘˘ق ةرازو˘˘لا تنا˘˘كو
ةيشضايرلا تادا˘ح˘ت’ا د˘ي˘ب ر˘ي˘خ’ا
دا˘م˘ت˘˘عا ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ا˘مإا ،ا˘ب˘شسا˘ن˘˘م هار˘˘ت يذ˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

نود «ضضي˘˘˘˘˘بأا م˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م» نÓ˘˘˘˘˘˘عإا˘˘˘˘˘˘ب
دوعشصلا دام˘ت˘عا وأا ل˘ط˘ب˘لا د˘يد˘ح˘ت
لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت وأا ،لوز˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
لازي امو ،ن˘ي˘لزا˘ن˘لاو ن˘يد˘عا˘شصلاو
ر˘ي˘شصم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا عرا˘˘ششلا
تقولا يف ،يلاحلا يوركلا مشسوملا
ة˘ي˘مÓ˘ظ ةرو˘شصلا ه˘ي˘ف ود˘ب˘ت يذ˘لا

،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ىت˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘شضاو ر˘˘˘ي˘˘˘غو

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا د˘˘˘ع˘˘˘ب تدادزا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ضسي˘˘˘˘˘ئر هد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا
برغلا ،قرششلا ةيدنأا عم ةطبارلا

تارارق نم هنع جتن امو ، طشسولاو
،ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘يد˘˘نأ’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘˘م˘˘˘جا

يتلا ةلشضعملا لح يف مهشست امبرو
،ةيلاملا اشصوشصخو ايلاح اههجاوت
يف ةيرهوجلا ةطقنلا ربتعت يتلا
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا نا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

رهششلا ةياهن دمتعا ناك يرئازجلا
مشسوملا لامكتشس’ ةطخ ،يشضاملا
ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع ضصن˘˘˘˘˘˘ت يور˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا

6و5 ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘˘ل
،يحشصلا رجحلا ءاهنإا دعب ،عيباشسأا
ام ما˘م˘تإ’ لا˘ج˘م˘لا ا˘هد˘ع˘ب ح˘شسف˘ي˘ل

8 راد˘˘˘م ىل˘˘˘ع ت’و˘˘˘ج ن˘˘˘م ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
تف˘قوأا د˘ق فا˘ف˘لا تنا˘كو ،ع˘ي˘با˘شسأا

نم41 ـلا يف يناثلا مشسقلا ةلوطب

م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘بو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م

ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘˘ف لّوأ’ا

عبر باهذ نم نيَتلباقم رخآا تبُعل

نم11 ـلا يف ،رئازجلا ضسأاك يئاهن

8 تي˘ق˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع. ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م

،لّوأ’ا م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ت’و˘ج

.ةرخأاتم تÓباقم3 دوجو عم

 ةيراقلا تاشسفانملا ناشضتح’ ازهاج نوكيشس

 ةبيور بعلم نع «فاكلأ» تاظفحت عفر ىلع لمعت رئأزجلأ ةيلو
ة˘˘شسشسؤو˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ف˘˘ك˘˘ع˘˘ت
عفر ىلع «مأا.ضسأا.يف.وأا»
نم ةلجشسملا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا فر˘˘˘ط
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم ىل˘˘˘˘˘˘ع «فا˘˘˘˘˘˘ك»
ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لا بكر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

نا˘˘˘شضت˘˘˘˘ح’ هدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا

،ة˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘نإ’او
نا˘˘ي˘˘˘ب ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بشسح

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و ح˘لا˘شصم˘ل
ح˘˘شضوأاو ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم
ىل˘˘ع ر˘˘ششن يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلا

ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششب
«كو˘ب˘˘شسف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نأا˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل
،ةبيورلل بدتنملا يلاولا
دق˘ف˘ت د˘ق ،حودو˘ب د˘م˘حأا

«مأا ضسأا يف وأا» ةشسشسؤوم لمعت ةيجراخلا ةرانإ’او ةئيهتلا لاغششأا ءاهتنا دعبو ثيح ،ةبيورلاب يشضايرلا بكرملا يشضاملا دحأ’ا ءاشسم
هنأا ىلإا ردشصملا تاذ راششأاو ،ةيراقلا تاشسفانملا فلتخم ناشضتح’ هدامتع’ اديهمت فاكلا فرط نم ةلجشسملا تاظفحتلا عفر ىلع
روف كلذو ةبيورلل ةيرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب ي˘شضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا تاذ ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا را˘م˘شضم زا˘ج˘نإا ة˘ششرو بي˘شصن˘ت م˘ت˘ي˘شس
ضسلجملا ضسيئرل هتاميلعت بدتنملا يلاولا ىدشسأا ،ىرخأا ةهج نم ،ايجيردت اهتلاح نشسحتت يتلا ناديملا ةيشضرأا ةئيهت لامكتشسا
زاجنإ’ ةيمومعلا ةشسشسؤوملا عم طيشسبلا يشضارتلا قيرط نع دقاعتلا تاءارجإا راطإا يف ةقفشص ماربإا دشصق ةبيور ةيدلبل يبعششلا
اميف نايبلا ركذ ،راطإ’ا تاذ يفو ،رئازجلا ةي’و حلاشصم بشسح ،ويديفلاب ةبقارملا ماظن عشضو دشصق ويديفلا ةطشساوب ةبقارملا

ءاشضعأا عم رواششتلا ةبيور ةيدلبل يبعششلا ضسلجملا ضسيئر نم بلط دق بدتنملا يلاولا نأاب يشضايرلا حرشصلا اذه رييشست ضصخي
ةي’و يلاو تاهيجوتل اذيفنت قفرملا اذه رييشست ةمهم اهل دنشست ةيدلب ةيمومع ةشسشسؤوم ءاششنإ’ لوادتلا دشصق يبعششلا ضسلجملا
دحلل يلزنملا رجحلا ةليط فقوتلا ةرتف دعب ةبيورلاب يبملوأا حبشسم زاجنإا عورششم لاغششأا تفنؤوتشسا ،قايشسلا تاذ يفو ،رئازجلا

.فقوتلا ةرتف نع جتانلا ريخأاتلا كرادتل ةششرولا ميعدت دشصق زاجنإ’اب ةفلكملا ةشسشسؤوملا ةوعد مت اميف ،انوروك ءابو يششفت نم

 لبقملا ماعلا علطم ةريودلاو يقارب يبعلم مقتسا دكؤي ةمصاعلا يلاو
ديق ايلاح نادوجوملا ةريودلاو يقارب يبعلم نأاب ،ةفرشش فشسوي ،ةمشصاعلا رئازجلا ةي’و يلاو ضسمأا فششك ،هتاذ قايشسلا يفو
ةانقلل تاحيرشصت يف ضسمأا ثدحتملا حشضوأاو ،راظتنا لوط دعب اذهو ،امهزاجنإاب نيفلكملا فرط نم ابيرق ناملشسيشس لاغشش’ا
اذه،2021 ةمداقلا ةنشسلل لوأ’ا يثÓثلا نم ةيادب ةينعملا ةشضايرلا تاهجلا فرشصت تحت نانوكيشس نيبعلملا نأاب ةثلاثلا ةيعاذإ’ا

يتلا ةدملا لوط ببشسب لدجلا نم ريثكلا تراثا يتلا عيراششملا رثكا نم ىرخأا ةشضاير عيراششم بناج ىلا نابعلملا ناذه ربتعيو
يتلا ةديدعلا لاج’ا مغر امهميلشست متي نا نود ،امهيلع تفرشص يتلا ةلئاطلا لاوم’ا بناج ىلا ،رونلا ايري نأا نود اهاقرغتشسا

يلاولا ىلع ايلعلا تاطلشسلا تطرتششاو ،ةبقاعتملا تاموكحلاو ةديدعلا تارازولا مغرو ،مرتحت ملو لبق نم تمدق دق تناك
،نكمم تقو برقا يف امهميلشست ىلع لمعلاو نيبعلملا نيذه لكششم لح ىلع هشسفنب لمعي نا ةفرشش فششوي ةمشصاعلل ديدجلا

.ةمداقلا ةنشسلا علطم امهحاتتفا متي وأا بقترملا نم تاب ثيح

±.hd«ó

 يلاردفلا بتكملا عامتجا ىلإا مويلا ةدودششم نوكتشس راظنأ’ا

لطبلأ ديدحت نود يوركلأ مشسوملأ ءاغلإأ ىلإأ هجتت «فافلأ»

ةمشصاعلا داحتا

قيرفلأ عم هدقع ديدجت ررقي يردوك ةزمح
ناديملا طشسوتم نأا ،ةمشصاعلا داحتإا تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأا

ثيح ،قيرفلا عم هلبقتشسم يف يئاهن لكششب لشصف دق يردوك ةزمح
فوفشص نمشض ءاقبلاو هدقع ديدجت يف هتقفاوم ىلع ةرادإÓل برعأا
ىلع نوك˘ي˘شس ا˘ما˘ع23 ـلا بحاشص .نيلبق˘م ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل »ةرا˘ط˘شسو˘شس»
ىشصقأا˘ك مدا˘ق˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ر˘ح˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ير˘ي˘شسم ع˘م د˘˘عو˘˘م
دعب ةليوط نوكت نل يتلا تاشضوافملا ةلواط ىلع ضسولجلل ريدقت
نينوللا باحشصأا عم ددجيشس ثيح ،نيفرطلا نيب لشصاحلا قافت’ا
مهعم ةرماغملا ةلشصاومل ح˘م˘ط˘ي ثي˘ح ،ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل دو˘شسأ’او ر˘م˘حأ’ا

.هنشس ربك مغر هنم ةيشساشسأا ةعطقو داحتإ’ا رداوك نم دعي يذلا وهو
رششاب دق ناك ،ىيحي رتنع يشضايرلا ريدملا نإاف ،هتاذ قايشسلا يفو
يف ضضرعلا لبق يذلا ،يردوك عم تاشضوافملا ةريخأ’ا ةرتفلا يف

.ةمشصاعلا داحتإ’ هءافوو هشصÓخإا ىرخأا ةرم دكٔويل يشسايق فرظ

نب يدهم قباسلا وكانوم بعق
ةراطسوس ىلإ هقيرط يف نيدلا

بع’ عم يئاهن قافتا ىلإا يمشصاعلا يدانلا لشصوت ،ةيناث ةهج نم
يف يشضاملا مشسوملا طششني ناك يذلا ،نيدلا نب يدهم قباشسلا وكانوم
انرداشصم تراششأا ثيح ،ةيشسنرفلا ةثلاثلا ةجردلا يف ييفوك يدان
ةبرجت ضضوخل هشسمحت نع برعأا ةنشس42 ـلا بحاشص بعÓلا نأا ىلإا

ةرامإ’ا يدانل ةينابششلا تائفلا يف رشصانعلا نشسحأا نيب نم ناك يذلا وهو ىيحي رتنع باجعإا لان امك ،»ةراطشسوشس» ةباوب نم ةينطولا ةلوطبلاب ةديدج
يف ةارابم12 يف يشضاملا مشسوملا كراشش نيأا ،اشسنرف يف ةثلاثلا ةجردلا ىلإا نييشضاملا نيمشسوملا يف هتراعإا يدانلا ررقيو هاوتشسم عجارتي نأا لبق ،ةيشسنرفلا
.ةمشساح تاريرمت ثÓث اهيف مدقو ،ييفوك يدان عم »لانويشسانلا»

شومامز ضيوعتل زودنق سيسكيلأ برتغملا سراحلا
وب يدان ىلإا راعملاو نايتإا تناشس يدانل قباشسلا ضسراحلا عم قافتا ىلإا لشصوت دق نوكي ،ىيحي رتنع يشضايرلا ريدملا نأاب ،داحت’ا تيب نم رداشصم ثدحتت امك

هنأا امب يدانلا راوشسأا ةرداغمل هجتيو هدقع ةياهن يف دجاوتي يذلا ضشومامز نيمأ’ا دمحم يلاحلا ضسراحلا ةفÓخل ريشضحتلا ضضرغب ،زودنق ضسيشسكيلأا يشسنرفلا
ودروب يدانل رشسيأ’ا ريهظلا دكأا ،لشصتم ديعشص ىلعو ،جيلخلاب ةيفارتحا ةبرجت ضضوخ يف هتبغر مكحب دقعلا ديدجت ةلأاشسم يف ةعاشسلا دحل لشصفي مل
»نادنوريج باو» عقومل حرشصو ،هل ةمدقملا ةيرئازجلا ضضورعلا لك ضضفرو ةيشسنرفلا ةلوطبلا يف هراوششم ةلشصاوم يف هتبغر نع ،فشساخ لفون يشسنرفلا
يأا حتفي ملو ةينطولا ةلوطبلا ىلإا ةدوعلا ديري ’ هنا فشساخ لاقو اذه ،»يدانلا عمو ةنيدملا عم تملقأات دقل ،ودروب يف ءاقبلا ديرأا» Óئاق ،هيدان نم برقملا

همادقتشسا يف ةبغارلا ةيرئازجلا ةيدنأ’ا لوأا ناك هنأا نم مغرلاب حيحشص ريغ داحتإ’ا نم هبارتقا لوح ليق ام لك نأا ىلإا اريششم ،يرئازج يدان يأا عم تاشضوافم
مÓعإ’ا لئاشسو يف هنع ثيدحلا ةرثكب رثأاتلا نم هفوخت ىفن ،يششناول ميرك ةمشصاعلا داحتا فيدر فاده ،هتهج نم .ةيمشسر تاشضوافم كانه نكت مل هنأا مغر
Óئاق ،ىيحي رتنع يشضايرلا ريدملا هيف اهعشضي يتلا ةقثلا فيرششت ىلع همزع دكأا امك ،قباشسلا يف بهاوم ةدع عم ثدح امك ،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم يفو
يف عوقولا يدافت لجأا نم انشضعب زيفحتو عيجششتب موقن ثيح ،ةقادشص ةقÓع مهب ينعمجت نيذلا نييشضايرلا ضضعب عم ةراتو ،يدرفمب بردتلا لشصاوأا ايلاح»
نأا ثيح ،يب همامته’ اريثك تدعشس دقل ةحارشصبو ،ىيحي رتنع نم ’اشصتا تيقلت حيرشصتلا يعامشس لبق» لاق ،يحي رتنع هنع هلاق ام ضصوشصخبو ،»للملا خف
يننأاب ةنهربلا لجأا نم ةشسفانملاو تابيردتلا ةدوع فغششب رظتنأا ةحارشص ،ازهاج نوكأا نأا لجأا نم لمعلا ةلشصاوم ىلع ينزفحو رثكأا لمعلا ىلع ينعجشش همÓك

ê.fé«Ö.ىيحي رتنع يف اهعشضو يتلا ةقثلا ردق ىلع

:فششكت «فافلا»

 «ميتنشس رايلم09 براقت نيبردملأو نيبعÓلأ هاجت ةفرتحملأ ةيدنألأ نويد»
ضسمأا لوأا ءاشسم مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا هرششن ديدج ريرقت فششك
،يناثلاو لوأ’ا نيفرتحملا ةيدنأا قتاع ىلع عقت يتلا نويدلا مجح نأاب
يذلا ريرقتلا رهظأاو ،ميتنشس رايلم09 براقي ،اهيبردمو اهيبع’ هاجت
ىتح ةماعلا ةيعشضولا لوح ،تاعازنلا ةيوشستل ةينطولا ةفرغلا هتدعأا

نم نوناعي23 لشصأا نم افرتحم اقيرف32 نأاب ،يشضاملا ناوج52 خيرات
يناعت امنيب ،ىلوأ’ا ةجردلل يمتنت ةعبشس ةيدنأ’ا هذه نمو ،نويدلا

مجح لشصيو ،نويدلا نم ةيناثلا ةجردلل ةيمتنملا61ـلا ةيدنأ’ا عيمج
تردق اميف ،ميتنشس رايلم02 ىلإا ةعبشسلا ىلوأ’ا ةجردلا ةيدنأا نويد
،نويدلا هذه ببشسبو ،ميتنشس رايلم54 ـب ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا نويد
ةجردلا ن˘م ا˘يدا˘ن11و ،ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا ن˘م ة˘يد˘نأا ة˘ثÓ˘ث ع˘ن˘م رر˘˘ق˘˘ت
تناك ةيدنأا01 نويد تلشصو امنيب ،ةديدج تادقاعت ءارجإا نم ،ةيناثلا

براقي امل ،ةاوهلا يرود ىلإا تطقشسو ،ةيناثلا ةجردلا يرود يف بعلت
تارايلم ةعبرأا نيبردملل ةقحتشسملا نويدلا تغلبو ،ميتنشس رايلم02
لداع˘ي ا˘م يأا ،نو˘يد˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب78 نم رثكا نأاب ام˘ل˘ع ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
فشصن لباقم ،ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا اهلمحتت ،فشصنو تارايلم ةثÓث

hd«ó.±.ىلوأ’ا ةجردلا ةيدنأ’ ميتنشس رايلم

«يلحاشسلأ مجنلأ ىلإأ ةفاشضإلأ ميدقتل زهاج» :مودرز نأوشضر
ناوشضر يرئازجلا دكأا

م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا بع’ مودرز
داع˘ت˘شسا ه˘نإا ي˘ل˘حا˘شسلا

ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘˘مإا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
ح˘˘˘ب˘˘˘شصأاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل از˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج
ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘˘ف فو˘˘˘ف˘˘˘شصلا

يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا راو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششم
لا˘˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

ح˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘ف مودرز
ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘ب ضصخ

ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا
:ل˘˘˘˘حا˘˘˘˘شسلا ةر˘˘˘˘هو˘˘˘˘ج

ي˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘˘شش د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل»
انمقو قيرفلا ركشسعم
د˘˘قو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب
كلذ ن˘˘˘˘م تد˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

ه˘˘ل˘˘لا لو˘˘ح˘˘بو ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
م˘˘˘˘˘تأا ىل˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘˘كأا˘˘˘˘˘˘شس
م˘يد˘ق˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا

طا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششن ةدو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م  ،»يرود˘˘˘لا
ةرادإا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘خأا
لوأا ،يلحاشسلا م˘ج˘ن˘لا
اباطخ ن˘ي˘ن˘ثإ’ا ضسمأا

تا˘عاز˘ن˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘م
قيرف لبق نم هدشض ةعوفرملا ةيشضقلا يف لحاشسلا ةرهوج قيرف حلاشصل تمكح اهنأاب هيف هملعت مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا
ةحنم ىلع لوشصحلاب يرئازجلا قيرفلا بلطم تاعازنلا ةنجل تشضفرو ،مودرز ناوشضر بعÓلا فلم لوح يرئازجلا ياد نيشسح رشصن
عقو ثيح يشضاملا يفناج يف يلحاشسلا مجنلا ىلإا مشضنا دق ناك مودرز نأا ركذي ،ر’ود فلأا281 دودح يف قباشسلا هبع’ نيوكت

¢Ω.T.فشصنو مشساوم3 ةدمل ادقع

توأأ13 خيرات ددحت «فاكلأ»
ةيدنألأ ءامشسأأ ديدحتل لجأأ رخآاك

 ةيراقلأ تاكراششملاب ةينعملأ
اهرخأات ببشسب اديدج Óكششم «فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا هجاوت
مشسوملاب ةشصاخلا ،ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘شصم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘ف
ديدحت تاداحت’ا نم «فاك» مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتإ’ا بلاطو ،يلاحلا
مشسوملا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا ي˘ف كرا˘ششت˘شس ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ءا˘م˘شسأا
تلشسار دق فاكلا ةئيه نأاب ةيمÓعا رداشصم تفششكو،1202 –0202 لبقملا
ءامشسأا ديدحت مهنم بلطت يرئازجلا داحت’ا اهنيب نمو ةيقيرفإ’ا تاداحت’ا
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘لا ضسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ت˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ة˘˘يد˘˘ن’ا
ءامشسأا ديدحت ليحتشسملا نم نوكيشسو ،لبقملا توأا13 خيرات لبق ةيقيرفإ’ا
،خيراتلا اذه لبق رئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا

دق يتلاو ،ةشسفانملا فانئتشسا رارقب يرئازجلا داحتإ’ا كشسمت اذإا اشصوشصخ
ءاعبر’ا مويلا يلاردفلا بتكملا نوكيشس نيح يف ،لبقملا ربمتبشس رهشش نوكت

ل˘ك نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘شصم د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل م˘˘شسا˘˘ح عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ىل˘˘ع
ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ة˘يد˘ن’ا تا˘طو˘غ˘شضل خ˘شضر˘ت˘شس ي˘ششطز ة˘ئ˘ي˘ه نأا˘ب ي˘حو˘ت تار˘ششؤو˘م˘لا
.يمشسر لكششب يوركلا مشسوملا ءاهنا نلعتو ةيشصولا ةرازولاو ةيبطلا

±.hd«ó

دادزولب بابشش

جأردأأ انتأدوهجم بهذت نأأ ضضفرن» :يششيرق
 «بقللاب ردجألأ نحنو حايرلأ

هقيرف نأاب ،دادزولب بابشش يدانب يشسفانتلا بطقلا ريدم ،يششيرق قيفوت دكأا
ريغب ىشضري نل هنأا ىلإا اريششم ،ةلوطبلا ريشصم نأاششب ت’امتح’ا لكل زهاج

هعامتجا يف ةشسفانملا ءاغلإا يلارديفلا بتكملا ررق لاح يف ،ةلوطبلا بقل
امشسوم مدق انقيرف» :ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ششير˘ق لا˘قو ،مو˘ي˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

زكرملا فطخ نم هن˘ك˘م يذ˘لا ر˘مأ’ا ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘ب زا˘فو ،از˘ي˘م˘م
لوأ’ا زكرملا يف انمدام» :فاشضأاو ،«ةلوج رخآا ىلإا ةلوطبلا قÓطنا ذنم لوأ’ا
يدانلا نأا ةشصاخ ،مشسوملا لامكتشسا رارق عمو ،ضضيبأ’ا مشسوملا رايخ دشض نحن
تا˘ب˘ثإ’ از˘ها˘ج نو˘ك˘ي˘شسو ،ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م لذ˘˘ب
يلارديفلا بتكملا ررق لاح يف» :متخو ،«ةدايرلا ىلع ةشسفانملا يف هتيقحأا
ضضراعيشس قيرف دجوي ’و ،بقللاب زوفلاب ردجأ’ا اننأا دقتعأا ،ةلوطبلا ءاغلإا

hd«ó.±.»ةحشضاو نيناوقلاو حئاوللا نأ’ ةركفلا



24
ةعاسس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°03ةبانع

°03 ةدكيكصس

°03ضسارهأا قوصس

°23ةملاق

.اصسنرف نع اهلÓقتصسا دعب ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإا مامصضنÓل بلطب مدقتت رئازجلا2691 -
.ةيكيرمألا لبانقلا نم اًروطت رثكأا ةيدوقنع لبانق جتنت ليئارصسإا6891 -

.نطنصشاو يف امهنيب مÓصس تاثداحم ءارجإا ىلع ناقفاوت ليئارصسإاو ندرألا4991 -
.اديرولف ةيلوب يمايم يف هلزنم يف يصشتاصسريف ينايج ءايزألا ممصصم لايتغا7991 -

.Óيزوم ريوطت ةعباتمل ةيحبر ريغ ةمظنمك Óيزوم ةصسصسؤوم ضسيصسأات3002 -

eƒGb«â Gdü°ÓI H©æÉHá
:رجفلا
:رهظلا
:رصصعلا
:برغملا
:ءاصشعلا

www.akhersaa-dz.com

GCMƒG∫ Gd£≤ù¢

G’CQH©ÉA 51Lƒj∏«á 0202Gd©óO 7306- GdªƒGa≥ d` 32Ph Gd≤©óI1441g`

33:30

43:21

52:61

94:91

82:02

مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

تقؤوملا سسبحلا ةينوباجلا ماهسس ةباسشلا عاديإا
سسبح˘لأ ة˘ي˘نو˘با˘ج˘لأ ما˘ه˘سس ة˘با˘سشلأ م˘سسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘غ˘م˘لأ عأد˘يإا˘ب نأر˘هو ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘ق ر˘مأأ
ىوكسش ةنيدملأ ىفسشتسسم ةرأدإأ ميدقت دعب نأرهو ةنيدم يف ماهسس ةباسشلأ سسمأأ نمألأ حلاسصم تفقوأأو.تقؤوملأ

ةناهإأ مهت ةينعملل تهجوو .يبطلأ مقاطلأ ىلع اهمجهتو تلاجعسستلأ ةعاق نم ويديف اهثب ةيفلخ ىلع اهدسض
ىفسشتسسملأ ةرأدإأ تددهو.ريهسشتلأو ةسصخر نود ويديفو روسص طاقتلإأو بسسلأ عم هماهم ءأدأأ ءانثأأ فظوم
ىلع ويديفلأ يف تمجهت» امدعب ،مكاحملأ ةقورأأ يف اهرجب «ةينوباجلأ ماهسس» ،قباسس تقو يف نأرهوب يعماجلأ
بيسستلأو لامهإلاب ىفسشتسسملأ مقاط ماهتأو قئاقح فيرحت تلواح امك .«ىفسشتسسملل يبطلأ هبسشو يبطلأ مقاطلأ

.عسسأو قاطن ىلع يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم هتلوأدت يذلأ ويديفلأ عطقم لÓخ نم

تاباصصإلا ددع يف بيهر عافترا ليجصست  لظ يف / ةملاق

ةي’ولا ميلقإا ربع يسشاوملا قاوسسأا عيمج قلغب رمأا رادسصإا
¯ ∫.YõGdójø

راسشت˘نإأ ر˘ط˘خ ءأر˘ج ة˘يلو˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإأ ي˘ف
ي˘˘˘لأو  مو˘˘˘ي˘˘˘لأ حا˘˘˘ب˘˘˘سص سسأأر˘˘˘ت ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةفلكملأ ةيئلولأ ةنجل˘ل ا˘ع˘سسو˘م ا˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو
،ءابولأ ةحفاكم و ةياقولل ةيعاطقلأ تايلمعلأ قيسسنتب
ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘˘ئر ةدا˘˘سسلأ ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘سضح˘˘ب
،دعاسسملأ ماعلأ بئانلأ،ةينمألأ ةنجللأ ءاسضعأأ ،يئلولأ

كلسسلأ نع نيلثمم ،نييذيفنتلأ ءأردملأو ،رئأودلأ ءاسسؤور
ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ل˘سصف˘م سضر˘ع˘ب قر˘ط˘ت˘لأ م˘ت ن˘يأ .ي˘ب˘˘ط˘˘لأ
و ةحسصلأ ريدم فرط نم ةيلولاب ةيئابولأ و ةيحسصلأ
و رسصح ةداعإأ ىلإأ يلأولأ ديسسلأ راسشأأ ثيح ،ناكسسلأ
،ةيحسصلأ تاسسسسؤوملاب ةرفوتملأ تاناكمإلأ لك لÓغتسسأ
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل
ددع يف عافترأ ليجسست  لظ يف ،يعجرملأ ىفسشتسسملأ
لÓخ نم و.ةيئاقولأ ريبأدتلأ مأرتحأ مدع ببسسب تلاحلأ
ةنجللأ ءاسضعأأ ةداسسلأ تاحأرتقأ ىلإأ قرطتلأ مت سضرعلأ
ثي˘ح ،ع˘سضو˘لأ ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ
نيسصتخم ءابطأأ نم ةنوكم ةيحسص ةيلخ بيسصنتررقت
،ةيعسضولأ روطت ةعباتمل ةيئابولأ و ةيدعملأ سضأرمألأ يف

فرط نم اهمييقت و اهتسشقانمل ةعباتملأ جئاتن ليلحت و
ءأرجإاك ،ةيلولأ ميلقإأ ربع يسشأوملأ قأوسسأأ قلغ،ةنجللأ

،ةمزÓلأ ةيئاقولأ ريبأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘حإأ مد˘ع˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘ئا˘قو
تا˘جا˘ي˘ت˘حٕلا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م تأدا˘م˘ت˘˘عأ سصي˘˘سصخ˘˘ت
ةقلع˘ت˘م˘لأ ي˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ

نمألأ  حلاسصمل سشيتفتلأ قرف لمع ةعباتم،91-ديفوكب
نوبزو رجات لك ءأزيأ ةذختملأ تأءأرجإلأ و ،ةراجتلأ و
نيلعافلل ةهجوم ةوعد أذكو،ةيئاقولأ تأءأرجإÓل فلاخم
ة˘فا˘سشك ،ير˘ئأز˘ج ر˘م˘حأ لÓ˘ه ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘˘م
تÓـمحلأ فيثكت ىلإأ ءايحأ ناجل و،تايعمج ،ةيمÓسسأ
يتلأ عقأوملأ سضعب يف ةسصاخ ةيوعوتلأ و ةيسسيسسحتلأ
تايلمع بناج ىلأ ،ةليللأ ةرتفلاب تاعمجت و ةكرح دهسشت
.ةيرأدإلأ تأرقملأو ةيمومعلأ تاحاسسلأ ،عرأوسشلأ ميقعت
دأدعتسسأ نم مغرلاب و هنأأ دكأأ هتلخأدم يف يلأولأ ديسسلأ

بلطتي رمألأ نأأ لإأ ،ءابولأ أذه ةهجأومل ةلودلأ تاسسسسؤوم
نمث،ريخألأ يف و.نينطأوملأ لبق نم ةظقيلأو سصرحلأ

و ،مهكÓسسأأ فلتخمب ةحسصلأ عاطقب نيسسرمتمـلأ دوهج
،مهتÓخدتب نيطبأرم˘لأ ل˘ك و ،ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ كل˘سس
أذه راسشتنأ نم دحلل مهيعاسسم ةلسصأوم ىلأ مهاعدو
.هل يدسصتلأو ءابولأ

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 
نولاسصل˘ل م˘ي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل تف˘سشك
ةرو˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل لوألأ ي˘˘˘˘سضأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فلأ
ةيريدم هتمظن يذلأ ةيفأر˘غو˘تو˘ف˘لأ
عم قيسسنتلاب ةبانع ةيلول ةفاقثلأ

رأدو »ط˘سسو˘ت˘م˘لأ ءو˘سض» ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ةيوه نع فايسضوب دم˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لأ
ر˘ف˘ظ ثي˘ح ز˘˘ئأو˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘يز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
يبلاط يحي نانفلأ ىلوألأ ةزئاجلاب
نم ةيناثلأ ةزئاجلأ تناكو ،راسشب نم
نم نسسحلأ طيق نب نانفلأ بيسصن
ةثلاثلأ ةزئاجلأ امأأ ،طأوغألأ ةيلو
مسشاه لآأ ديعسس نيسسح نانفلأ اهلانف
امأأ ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ نم
دمحأأ نانفلأ اهلانف ةعبأرلأ ةبترملأ

قأر˘ع˘لأ ن˘م يدا˘ب˘ع˘لأ ر˘ي˘˘مألأ د˘˘ب˘˘ع
لسصيف نانف˘لأ ة˘سسما˘خ˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأو
فسشكو ،تر˘ق˘ت ة˘يلو ن˘م نو˘م˘ي˘م
ي˘˘سضأر˘˘˘ت˘˘˘فلأ نو˘˘˘لا˘˘˘سصلأ رر˘˘˘ق˘˘˘م
سسيردإأ ة˘ي˘فأر˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لأ ةرو˘˘سصل˘˘ل
نأأ اندعسسي«:Óئاق هريرقت يف ةبيدوب

ةكراسشملل انحايترأ قيمع نع ربعن

ريبكلأ مامتهلأو ةعسسأولأ ةيسسايقلأ

نولاسصلأ ةقباسسم هب تيظح يذلأ

ةرو˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل لوألأ ي˘˘˘˘سضأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فلأ

دد˘ع غ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘فأر˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لأ

اكراسشم2101 ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ

ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘سص3052 عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب

نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ روا˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ

ديسشن قايسسلأ أذه يفو ،ةقباسسملأ

يتلأ ةريبكلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب

لد˘ع˘م˘ب ة˘لود22 ى˘˘˘˘لإأ تل˘˘˘˘سصو

غلبف رئأزجلأ نم امأأ ،اكراسشم882

نم اكراسشم427 نيكراسشملأ ددع

نولاسصلأ نأأ ىلإأ ريسشنو ، ةيلو84

ةيرمعلأ تائفلأ لماك بطقتسسأ دق

ا˘ه˘برا˘ج˘ت لا˘سصيإأ ي˘ف تعد˘بأأ ي˘ت˘لأ

ةرتف تددح دقل ،ةينفلأ اهتأرماغمو

ىلإأ يا˘م72 نم لامعألأ لاب˘ق˘ت˘سسأ

أذه ءاهت˘نأ د˘ع˘بو،0202 نأو˘ج72

ءا˘ق˘ت˘نلأ ة˘ن˘ج˘ل تر˘سشا˘˘ب د˘˘عو˘˘م˘˘لأ

،ةح˘سشر˘م˘لأ رو˘سصلأ زر˘ف˘ل ا˘ه˘ما˘ه˘م

001 ءاقتنأ ىلع ا˘ه˘ل˘م˘ع سضخ˘م˘تو

ةروسص3052 ل˘˘سصأأ ن˘˘م ةرو˘˘˘سص

طور˘سشلأ لا˘ح˘لأ ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب ة˘ي˘عأر˘م

ةينقتلأو ةينفلأ سسيياقملل ةمراسصلأ

لامعألأ يف رفوتت نأأ يغبني يتلأ

هذ˘ه د˘ع˘بو .ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘لأ

ةنجل نإاف ءاقتنلاب ةسصاخلأ ةلحرملأ

ي˘ف تعر˘سش د˘ق ا˘هرود˘ب م˘ي˘كح˘˘ت˘˘لأ

مييقتلأ تايلمعو اهل مدقملأ اهلمع

ىو˘ت˘سسم˘ل˘ل أر˘ظ˘ن ة˘ل˘ه˘˘سس ن˘˘كت م˘˘ل

ني˘ق˘با˘سست˘م˘ل˘ل برا˘ق˘ت˘م˘لأو ي˘قأر˘لأ

ةيرثو ةداج تاسشاقن تراثأ يتلأو

لÓ˘˘خ ءا˘˘سضعألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب

رق˘ت˘سسأو ة˘ي˘نو˘طأرا˘م˘لأ تلوأد˘م˘لأ

ةروسص52 حيسشرت ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خلأ

يفو ،ةاقتنم ةروسص001 لسصأأ نم

روسصلأ تع˘سضخ ةر˘ي˘خألأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ

ةددحملأ ري˘يا˘ع˘م˘لأ ق˘فو ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل

زئأوجلاب نيجوتملأ نيزئافلأ رايتخل

.»ريدقتلأ تأداهسشو

¯ Ü.±

ةقفر ين˘طو˘لأ ن˘مألأ ما˘ع˘لأ سشت˘ف˘م˘لأ سسمأأ فر˘سشأأ

بيسصنت ىلع قرسشلاب ةطرسشلأ يوهجلأ سشتفملأ

ةطرسشلل لوألأ ديمعلأ ديدجلأ يئلولأ نمألأ سسيئر

قباسسلأ نمألأ ريدم˘ل ا˘ف˘ل˘خ د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع سشو˘ن˘كأأ

روسضحب ىرخأأ ماهمب فلك يذلأ نامزلأ رمق ريبوب

لامج ةبانع يلأو اهسسأأر ىلع ةيندملأ تاطلسسلأ

ىلع ة˘ير˘كسسع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ أذ˘كو ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لأ

سسيئر نأأ املع ريسشع نيعب ةحأرلأ زكرم ىوتسسم
ماهملأ سسف˘ن سسرا˘م˘ي نا˘ك ة˘با˘ن˘ع˘ب د˘يد˘ج˘لأ ن˘مألأ
ةماعلأ ةيريدملأ لثمم دكأأ دقو وزو يزيت ةيلوب
رفاظت ةرورسض ي˘ل˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مألأ
ن˘مألأ با˘ت˘ت˘سسإأ ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لأ ل˘جأ ن˘م دو˘ه˘ج˘˘لأ
عمتجملأ يلثمم فلتخمو نمألأ دأرفأأ نيب نواعتلاب
رمت يتلأ ةنهأرلأ فورظلأ لظ يف ةسصاخ يندملأ
مهتاكÓتمم و سصاخسشألأ ةيامح لجأأ نم دÓبلأ اهب
.ناسسنلأ قوقحو ةيروهمحلأ نينأوق قفو

¯  Ω.eù°©ƒO
ىعدي ثلاثلأ دقعلأ يف باسش يقل
ة˘˘˘عا˘˘˘سس ي˘˘˘ف ه˘˘˘عر˘˘˘˘سصم «سس/سش»
ءاثÓثلأ ىلأ نينثإلأ ةليل نم ةمدقتم
ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو
أرثأاتم لجيجب ىيحي نب قيدسصلأ
اهل سضرعت دق ناك ةغيلب حورجب
نياهلب يحب عقو رورم ثداح يف
نا˘كو . ة˘يلو˘˘لأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ط˘˘سسو
ةعرسسلأ حانج ىلع لقن دق ةيحسضلأ
دعب ةيلولأ ةمسصاع ىفسشتسسم ىلأ

اهل سضرعت يتلأ ةغيلبلأ تاباسصإلأ

ةجأردلأ نيب يوق مداسصت ثداح رثأ

ريخألأ أذه اهدوقي ناك يتلأ ةيرانلأ

يف ريسست تنا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سسو

باسشلأ سضرعتو ،سسكاعملأ هاجتإلأ

حورجل ة˘ن˘سس33لأ ن˘بأ ة˘ي˘ح˘سضلأ

تر˘ط˘سشنأ ا˘م˘ك ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب

ةو˘˘ق بب˘˘سسب ءأز˘˘˘جأأ ى˘˘˘لأ ه˘˘˘ت˘˘˘جأرد

ءا˘ب˘طألأ نا˘ف كلذ ع˘مو مأد˘ط˘سصإلأ

ف˘يز˘ن˘لأ م˘غر ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نأ أو˘لوا˘ح

نأأ ر˘ي˘غ ه˘ب بي˘سصأأ يذ˘˘لأ يو˘˘مد˘˘لأ

ةيحسضلأ ملسسيل عرسسأأ ناك توملأ
ةمدقتم ةعاسس يف اهئراب ىلأ هحور
امدعب ءاثÓثلأ ىلأ نينثإلأ ةليل نم
ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كأل تو˘˘م˘˘لأ عرا˘˘سص
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو فر˘˘ع˘˘تو . تا˘˘عا˘˘سس
يتلأ تايفولأ ددع يف ريبك عافترأ
ة˘يرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘لأ ا˘ه˘ي˘ف تب˘˘ب˘˘سست

نيب اسصوسصخ ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ
يذ˘˘لأ ر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لأ با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف
د˘˘سصح˘˘ل تلآأ ى˘˘لأ تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ
ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سسآا˘˘م˘˘لأ ع˘˘ن˘˘˘سصو حأورألأ

. بيرق اهفقو نأوأأ نأأو ودبيل

تامهادم لÓخ تاردخملا يطاعت ددسصب اسصخسش92 طبسض
فيطسس ةي’وب نمأ’ا حلاسصم

ميلقإاب ةدجأوتم ةفلتخم طاقنب تمت ةفثكم ةيطرسش تايلمعو تامهأدمو تايرود رثإأ نملأ حلاسصم تطبسض

ةحلسسأأ ةزايح وأأ تاسسولهملأ ةزايح ،تأردخملأ يطاعت ددسصب سسبلت تلاح يف اسصخسش92،يرسضحلأ اهسصاسصتخأ
عطق لكسش ىلع  جلاعم فيكلأ نم ةيمك  اهتامهأدم لÓخ حلاسصملأ تأذ تزجحو.يعرسش ىسضتقم نود ءاسضيب

زجح عم، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اسصرق511  بناج ىلإأ تأردخملاب ةوسشحم ةفوفلم رئاجسس و ، ماجحألأ ةتوافتم

تامهأدملأ هذه لÓخ مت امك ،يعرسش ىسضتقم يأأ نود مهسضعب ةزوحب تناك  رجانخ يف لثمتت ءاسضيب ةحلسسأأ60

ةيطبسضلأ،ةيمومع نكامأاب اهنولوانتي اهباحسصأأ ناك يتلأ ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو89  ـلأ زهاني ام زجح

وأأ ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ وأأ تأردخملأ مهيطاعت وأأ مهتزايح تبث طروتم  (92) دسض ةيئأزج تافلم تزجنأأ ةيئاسضقلأ
مامأأ اهبجومب أوليحأأو ءاسضيب ةحلسسأأ ةزايح بناج ىلإأ ،ةيمومعلأ نكامألأ يف ةيلوحكلأ تابورسشملأ كÓهتسسأ

.ةيقبلل ةرسشابم تأءاعدتسسأ  تهجو اميف سسبحلأ نهر مهنم (11) عسضوب ترمأأ يتلأ ،ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ
GCjªø.Q

ةيفارغوتوفلا ةروصصلل لوألا يصضارتفلا نولاصصلا يف ةيبرع ةلود22 نم ةروصص0052 نم رثكأا ةكراصشمب

 نسسحلا طيق نبو يبلاط يحي
زئاوجلاب نورفظي مسشاه لآا ديعسس نيسسحو

 ينطولا نمألا نم نييصشتفم فارصشإا تحت

 ةبانعب ديدجلا يئ’ولا نمأ’ا سسيئر بيسصنت

ىيحي نب قيدصصلا ىفصشتصسمب تقولا ضضعبل توملا عراصص امدعب

 لجيجب نياهلب يحب ةجارد ثداح يف ينيثÓث ةافو

فيطسسب ةريبكلا نيع ىفسشتسسمب تÓسصاوملا و ديربلل يئ’ولا ريدملا ةافو
ديربلأ ريدم سسمأأ حابسص  ، فيطسس ةيلو لامسش ةعقأولأ ةريبكلأ نيع ىفسشتسسمل ةيبطلأ حلاسصملأ تلجسس
و، »بيطلأ دمحم مجر» ديسسلأ فيطسس ةيلوب ةنمقرلأو تايجولونكتلأو ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ تÓسصأوملأو
هبتسشي ةلاحك سسمأأ لوأأ ءاسسم  ةريبكلأ نيع ىفسشتسسم لخد ديقفلأ نإاف اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعهملأ بسسح
ديربلأ ريدم بسصنم تأونسس دعل لغسش بيطلأ دمحم مجر ديقفلأ نأ ملعلأ عم، انوروك سسوريفب اهتباسصأ يف

GCjªø.Q .فيطسس ةيلوب ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ تÓسصأوملأو

انوروك ىسضرم جÓع رسس لمحي دق ناويح :ةسارد
ببسسي يذلأ سسوريفلأ،VoC-SRAS-2 فأدهتسسل اهتسسدنهو امÓلأ مد نم ةذوخأاملأ ةداسضملأ ماسسجألأ رفوت نأأ نكمي

ىمسست ،أدج ةريغسص ةداسضم اماسسجأأ ،لبإلأ كلذكو ،امÓلأ جتنتو .ةديدج ةسسأردل اقفو ،سضرملل ايلبقتسسم اجÓع ،«91-ديفوك»
هذه نأأ ةيلمعملأ براجتلأ تدجوو.ةيرسشبلأ ةعانملأ ةزهجأأ اهعنسصت يتلأ كلتب ةنراقم ةليئسض دعت يتلأو ،ةيونانلأ ماسسجألأ
،»كيابسس نيتورب» عم ماكحإاب طبرلأ قيرط نع انوروك سسوريف دييحتل ةممسصم نوكت نأأ نكمي ،ةيعيبطلأ ةداسضملأ ماسسجألأ

نويميداكألأ فثكي ثيح ،اعيرسس لوحت تدهسشو ةياغلل ةركبم ةلحرم يف ةسسأردلأ لأزت امو .ةيرسشبلأ ايÓخلأ لوخد نم هرظحو

.طقف اعوبسسأأ21 ىلإأ ماع نم برقي ام ةداع قرغتسست ةيلمع دروفسسكأأ ةعماج يف »نيلكنأرف دنيلأزور» دهعم يف
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