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رخأتلا تامارغ حسمو ةبيرضلاو نويدلا ةلودج ةداعإو لقغتسا ضورق حنم تاءارجإ ىلإ ةفاضإ

لوخدلأ نم نوعونمم نويرئأزجلأ
يبوروأ’أ داحت’أ ءاسضف لود ىلإأ

ةلاقلاب ةيطبإربلإ ةقيدح ذاقنإإ مت اميف
قئإرحلإ ددمت نمراجحوبب نيزنبلإ ةطحمو

ةلاح12 درسشت نأرينلأ
موي «يتامسسلأ» ةقطنمب

فراطلاب ىحسضأ’أ ديع

ةقيرطب هتجوز لتقي جوز
ديعلأ مايأأ يناث ةعسشب
ةملاقب ءاسضيب نب نيعب

نيع ةيدلبب ةيرقلإ يح ناكسس سسمإ راهن زتهإ
ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ع˘قو ىل˘ع ، ة˘م˘لا˘ق˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب ن˘˘ب
ثلاثلإ دقع˘لإ ي˘ف ةأإر˘مإ ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض تحإر ة˘ع˘سشب
ربخلإ تدروأإ يتلإ رداسصملإ بسسحو، رمعلإ نم
ير˘ك˘سسع و˘هو ا˘ه˘جوز ا˘ه˘ب ما˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لإ نإا˘˘ف
روطت نأإ ام امهنيب فÓخ بوسشن دعب، دعاقتم
بسسح امهن˘ي˘ب ة˘ي˘مÓ˘ك تإدا˘سشمو تا˘ن˘سسÓ˘م ىلإإ

لت˘ق ىل˘ع جوز˘لإ ا˘هد˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘ي˘ل، رد˘سصم˘لإ تإذ
ديسص ةيقدنب نم اهيلع رانلإ قÓطإاب هتجوز

حبسست اهكرتو ناكملإ نيعب ةليتق اهإدرأإ ثيح
،ةلوهجم ةهجو ىلإإ رف و ءامدلإ نم ةكرب طسسو
ل˘ت˘ق بب˘سس ر˘ط˘سسأ’إ هذ˘ه ة˘با˘ت˘˘ك د˘˘ح˘˘ل ىق˘˘ب˘˘يو
ة˘˘ع˘˘سشب˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لإ هذ˘˘ه˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘جوز˘˘˘ل جوز˘˘˘لإ

نيدلإ زع.ل.ةلوهجم
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2 صص علاط يفاعتم154 و ةافو31 انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإ655

يعامتج’إ نكسسلإ ةمئاق دإدعإإ مت امنيب

ةنيطنسسقب بورخلإ ةيدلبب

ف’آأ4 نم رثكأأ عيزوت
 ديبعأ نيعب نكسس
ةنسسلأ ةياهن لبق
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ةعاصس رخآإ
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«انوروك» ضسوريفب ضصاخلإ حاقللإ ريفوتل اهيعاصسم يف عرصشت رئإزجلإ

تايفصشتصسملإ ىوتصسم ىلع عصضولإ رإرقتصسإ دكؤوي ديزوب نب

ةيصضاملإ ةليلقلإ مايألإ لÓخ دجتصسملإ يجاتلإ ضسوريفلاب تاباصصإلإ ددع عافترإ ببصسب

يبوروأ’إ داحت’إ ءاصضف لود ىلإإ لوخدلإ نم نوعونمم نويرئإزجلإ

نطولإ تايفصشتصسم ىوتصسم ىلع عصضولإ نأإ ضسمأإ لوأإ ،ديزوب نب نامحرلإ دبع ،تايفصشتصسملإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ريزو فصشك
ضسوريفلاب نيباصصملإ ضصاخصشألاب لفكتلل ةذختملإ ةديدجلإ تإءإرجإلإ ىلإإ كلذ اعجرم ،ديإزتمو ظوحلم نصسحت يف هنأإو رقتصسم

 .هراصشتنإ ةحفاكمو
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لÓ˘خ د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘يزو˘لأ ح˘˘صضوأأو
تايفصشتصسم ةدع ىلإأ هتداق ةرايز
ةبصسانمب ةمصصا˘ع˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
يذلأ طغصضلأ» نأاب ،ىحصضألأ ديع
د˘ق تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ هد˘ه˘صشت تنا˘ك
ةجيتن ةرصسألأ ريفوت دعب سضفخنأ
نأأ ىلإأ أريصشم ،«ةديد˘ج˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

01 ذ˘ن˘م تد˘م˘ت˘عأ ة˘ح˘صصلأ ةرأزو

ةديدج ةيجيتأرتصسأ يصضاملأ نأوج
ثوكم ةرتف سصيل˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق
تايف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ا˘نورو˘ك ى˘صضر˘م

نيباصصملأ عاصضخإأ عم ،مايأأ5 ىلإأ
ةعبا˘ت˘م ى˘لإأ ةر˘ها˘ظ سضأر˘عأأ نود˘ب

ر˘كذو .ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ جرا˘خ ة˘ي˘ب˘˘ط
نأاب ةحصصلأ عاطق يف لوألأ لجرلأ
ريفوتب تحمصس ةديدجلأ تأءأرجإلأ

ذنم يفاصضإأ ريرصس0003 نم رثكأأ
دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،نأو˘ج ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘م

ةدايز ،أريرصس59331 ىلإأ ةرصسألأ
جÓعلأ لئاصسوو تأردقلأ عفر ىلع
فصشكلأ لئاصسو نم ديزملأ ريفوتب
نع ريزولأ برعأأ امك .ةيامحلأ و
كل˘صسلأ دأر˘فأل ه˘ع˘ي˘ج˘صشتو ه˘˘م˘˘عد
فرظلأ أذه يف يبطلأ هبصشو يبطلأ
ا˘ن˘ه ى˘لإأ ا˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت» :Ó˘ئا˘ق بع˘˘صصلأ
و أد˘ي˘ع˘˘صس أد˘˘ي˘˘ع م˘˘كل ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ل
م˘كت˘م˘ه˘م ءأدأأ ى˘ل˘ع م˘˘كع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت
ةحصصلأ ةرأزو تأأدبو أذه .«ةليبنلأ

تايفصشتصسملأ حÓصصإأ و ناكصسلأ و
يعاصسم˘لأ و ثح˘ب˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
يف حاقللأ رفوت نم دكأاتلل ةمزÓلأ
ةلودلأ اهلذب˘ت ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ را˘طإأ

ةح˘ئا˘ج را˘صشت˘نأ ة˘ه˘جأو˘م ل˘جأأ ن˘م

ءاج امبصسح،(91-ديفوك) انوروك
،قايصسلأ أذه يف و .ةرأزولل نايب يف
يأأ رخدي نل روتصساب دهعم نإاف»
ىو˘ت˘صسم ي˘˘ف نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح د˘˘ه˘˘ج
فيصضي «ءابولأ أذه مامأأ تاعلطتلأ

مدقتلأ» : نأأ أدكؤوم ردصصملأ سسفن
يف رباخملأ نم ددع هققح يذلأ
دا˘˘صضم˘˘لأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت را˘˘طإأ
بر˘ق˘ب ر˘صشب˘ت ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
تحصضوأأ امك .»حاقللأ أذه قيوصست
دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإأ ي˘˘ف» : ه˘˘˘نأأ ةرأزو˘˘˘لأ
را˘صشت˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘لود˘˘لأ
نإا˘ف ،ا˘ند˘ل˘ب ي˘ف ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
عجنألأ ةل˘ي˘صسو˘لأ ل˘كصشي ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ
ةياقو˘لأ» نأأ ة˘ف˘ي˘صضم «ة˘ح˘فا˘كم˘ل˘ل

و ةفاظن˘لأ د˘عأو˘ق مأر˘ت˘حأ ا˘م˘ي˘صسل
ة˘يزأر˘ت˘حلأ تأءأر˘جإلأ و د˘عا˘ب˘ت˘لأ
ة˘عا˘ج˘ن ر˘ث˘كألأ ة˘ل˘ي˘صسو˘˘لأ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
سصلخ ،هيلعو.»ءابولأ أذه ةحفاكمل
عيمج مامصضنأو ةظقيلأ نأ» ،نايبلأ
حاجن نو˘بر˘ع ل˘كصشي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

«انوروك» سسوريف ةحئاج ةحفاكم
ةمظنم تلاق اهتهج نم.دجتصسملأ
معدت ةلود يأأ نإأ ،ةيملاعلأ ةحصصلأ

نا˘˘˘م˘˘˘صضل «سسكا˘˘˘فو˘˘˘ك» ةردا˘˘˘ب˘˘˘م

تا˘حا˘ق˘ل˘ل لدا˘ع ي˘م˘˘لا˘˘ع لو˘˘صصو

حاقللأ ميمعت سصرف ديزت ،انوروك

تءا˘˘جو .ءا˘˘بو˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأو

ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت

رمتؤوم لÓخ ناثانيمأوصس ةمظنملاب

نأاب .سسيمخلأ موي فينجب يفحصص

يف اهتبغر تدبأأ ةلود57 نم رثكأأ

كرتصشي يت˘لأ ةردا˘ب˘م˘ل˘ل ما˘م˘صضنلأ

تا˘حا˘ق˘ل˘لأ ف˘لا˘ح˘ت ا˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف

،ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنمو ،«يفاج»

دأد˘ع˘ت˘صسلأ تأرا˘˘كت˘˘بأ ف˘˘لا˘˘ح˘˘تو

تناكو .«يبيصس» ةئبوألأ ةهجأومل

نع تبرعأأ ةيملاع ةيحصص تلاكو

ىعصست ةينغلأ لودلأ نأأ نم اهقلق

،سصاخلأ اهدوهجمب تاحاقل جاتنإل

ةعانصص تاكرصش عم تاقفصص ربعو

تاعرجلأ نييÓ˘م ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ة˘يودألأ

ل امب ،اهي˘ن˘طأو˘م˘ل تا˘حا˘ق˘ل˘لأ ن˘م

.ملاعلأ مومع لمصشي
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هثيدحت نع يبوروألأ داحتلأ جرفأأ
ي˘ت˘لأ لود˘لأ سصو˘صصخ˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
يف ابوروأأ لوخد اهينطأومل حمصسي
يذ˘لأ ي˘م˘لا˘ع˘لأ فر˘ظ˘لأ أذ˘ه ل˘ث˘˘م
«انوروك» ءابو وهو ملاعلأ ههجأوي
يف ظحÓملأ ءي˘صشلأو ،د˘ج˘ت˘صسم˘لأ
بايغ وه ةثدحملأ ةريخألأ ةمئاقلأ
نينطأوملأ نأأ ينعي ام رئأزجلأ مصسأ
لوخدب مهل حمصسي ل نييرئأزجلأ
بب˘˘˘˘صسب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروألأ ي˘˘˘˘˘صضأرألأ
داحتلأ ةئيه لصصت يتلأ ريراقتلأ

ي˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإلأ سصو˘˘صصخ˘˘ب
ثيح انوروك ءابول رئأزجلأ اهدهصشت
˘مو˘ي ن˘م د˘عا˘صصت˘ت ما˘قرألأ ى˘ق˘ب˘˘ت

مل ثيدحت ثدحأأ بصسحبو ،رخآل
لود ةيأأ يبوروألأ داحتلأ فصضي

ى˘ل˘ع ل˘˘ب ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ ى˘˘لإأ ةد˘˘يد˘˘ج
فذ˘حو ،ا˘ه˘صصي˘ل˘ق˘ت˘ب ما˘ق ،سسكع˘لأ
،ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

نآلأ تايصصوتلأ نمصضتت يلاتلابو

ايلأرتصسأأ نم لك يه طقف ةلود21
،برغملأ ،نابايلأ ،ايجروج ،أدنك ،
،ةيبونجلأ ايروك ،أدنأور ،أدنليزوين
دكأأو .يأو˘غوروأأ ،سسنو˘ت ،د˘نÓ˘يا˘ت

لأز˘ي ل ي˘بوروألأ دا˘ح˘تÓ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
هذه لودلأ ةم˘ئا˘ق ة˘ع˘جأر˘م ن˘ي˘ع˘ت˘ي
لكصشب اهثيدحت نكم˘يو ،ما˘ظ˘ت˘نا˘ب
داح˘تلأ سسل˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ر˘م˘ت˘صسم
،فورظلأ ىلع أدامتعأ ،يبوروألأ

ع˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لأ روا˘˘˘صشت˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘بو
تاطلصسو ة˘ي˘بوروألأ ة˘ي˘صضو˘ف˘م˘لأ

تأذ ي˘بوروألأ دا˘ح˘تلأ تا˘مد˘˘خو
تا˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو .ة˘˘˘ل˘˘˘صصلأ
بج˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘بوروألأ ة˘˘ي˘˘صضو˘˘ف˘˘م˘˘˘لأ
،ن˘ي˘عو˘ب˘صسأأ ل˘ك م˘ئأو˘ق˘لأ ثيد˘ح˘˘ت

ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو سضع˘˘˘ب ترا˘˘˘˘صشأأ ثي˘˘˘˘ح
نأا˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘˘صس تقو ي˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘عإلأ

ي˘˘بوروألأ دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
،توأأ رهصش يف لمعلأ نع فقوتت
ةمئاقلأ ىلع ةقفأوملأ نكمي ل أذل
.ربمتبصس رهصش لولحب لإأ ةديدجلأ

نيتلود ىلع ىقبأأ هنأأ نايبلأ لاقو
سسنوتو برغ˘م˘لأ ا˘م˘هو ن˘ي˘ت˘ي˘بر˘ع
راصشتنأ مدع اهنم ةديدع بابصسأل
ا˘ه˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ دأد˘˘عألا˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لأ
مدع ريرقتلأ لمصش ا˘م˘ك .ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
ةمئاقلأ يف اكيرمأو ايصسور جأردإأ
ة˘ف˘ي˘خ˘م˘لأ ما˘قرألأ بب˘صسب ةر˘ي˘خألأ
ةليلقلأ مايلأ لÓخ ءابولل ةلجصسملأ
.ةيصضاملأ

يلإوتلإ ىلع ثلاثلإ مويلل تاباصصإلإ يف يبصسن ضضافخنإإ

سسوريفب ةديدج ةباصصإإ655

ايفاعتم154 و ةافو31 ،انوروك
ةباصصإأ655 ليجصست تبصسلأ سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تدكأأ

42ـلأ لÓخ ةافو31و ،دجتصسملأ انوروك سسوريفب ةديدج

ةنجل سسيئر هنع فصشك ام بصسح كلذو .ةريخألأ ةعاصس
نأأ دكأأ يذلأ ،رأروف لامج انوروك سسوريف دصصرو ةعباتم

ةدكؤوم ة˘با˘صصإأ05903 ى˘لإأ ع˘ف˘ترأ تا˘با˘˘صصإلأ دد˘˘ع
عفترأ دقف ،تايفولأ سصخي اميف امأأ .انوروك سسوريفب

42 لÓخ ةافو31 ليجصست دعب،3221 ىلإأ يلامجإلأ

نم ءاف˘صشل˘ل ة˘لا˘ح154 تلثامت امن˘ي˘ب .ةر˘ي˘خألأ ة˘عا˘صس

نيفاعتملأ ددع لصصيل ،ةعاصس42 لÓخ انوروك سسوريف

46 دجأوت نع ردصصملأ تأذ فصشك امك .ةلاح88902

.دÓبلأ تايفصشتصسم فلتخم ربع ةزكرملأ ةيانعلاب اباصصم
ةرأزول ةعباتلأ يئابولأ قيقحتلأ ةنجل تماق اهتهج نم
مصضت يتلأ و تايفصشتصسملأ حÓصصإأ و ناكصسلأ و ةحصصلأ
روصسيفوربلأ ةصسائرب ةحصصلأو ةياقولأ يف ءأربخو ءابطأأ

ةيعصضولأ ىلع بر˘ق ن˘ع فو˘قو˘لا˘ب ن˘ي˘صسو˘ح˘ل˘ب د˘م˘ح˘م
يئلولأ ريدملأ هدكأأ ملع ام بصسح ةركصسب ةيلوب ةيئابولأ
تأذ حصضوأأو.يصسنوت دمحم ةباينلاب ناكصسلأو ةحصصلل
ن˘م أدد˘ع ترأز ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ هذ˘˘ه نأا˘˘ب ، لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
حلاصصملأ اميصسلو ةيلو˘لأ ر˘ب˘ع ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

اينأديم تعلطأ دق91- ديفوكب نيباصصملل ةلبقتصسملأ
ةحئاج يصشفتب ةطيحملأ فورظلأ ىلع نيموي رأدم ىلع
سسوريفلأ راصشتنأ يف تمهاصس يتلأ لمأوعلأ و انوروك
.ةيعصضولأ مقافت يف تمهاصس يتلأ ةباصصإلأ رؤوب روهظو
سصوصصخلأ هجو ىلع ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ترأز د˘قو
يتلأ ةقلوطب ةيرأوجلأ ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

ةصسصسؤوملأو نيباصصملأ ددع يف اظاظتكأ أرخؤوم تفرع
ميكحلأ ىفصشتصسم أذك و ةيرأوجلأ ةحصصلل ةيمومعلأ
- ديفوك ىصضرمل سصصصخملأ ةيلولأ ةمصصاعب نأدعصس

تعمتصسأ و ةحصصلأ عاطق يف نيلماعلاب تقتلأ ثيح91 ,
ءابولأ هجأوت يتلأ ةصصاخو ةيبطلأ مقأوطلأ تلاغصشنأ ىلإأ

بصسحو91 .- ديفوك حلاصصم ىوتصسم ىلع اهدوجوب
ةنجللأ هذه عفرت نأأ رظتنملأ نم» هنإاف ردصصملأ سسفن
ذنم ةركصسب ةيلوب ةيئابولأ ةيعصضولأ نع Óصصفم أريرقت

نع و ءابولأ يصشفتو ةباصصإÓل ىلوألأ تلاحلأ روهظ
دعب اهحتف متي يتلأ ةيئابو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ءأر˘جإأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ىلإأ ، ةراصشإلأ ردجت« .سسوريفلل رؤوب و تاباصصإأ ليجصست
اعافترأ ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ تدهصش ةركصسب ةيلو نأأ

سسوريفب ةدكؤوملأ ةباصصإلأ تلاح ددع يف اصسوصسحم
يموي هبصش لكصشب متي ثيح, ةيلولاب هروهظ ذنم انوروك
.ةدكؤوملأ تاباصصإلأ ديدع ليجصست

S°∏«º.±

ءÓجإلإ ةيلمع ليهصستب نينطإوملإ نم تبلط

نع فصشكت ةرقنأاب رئإزجلإ ةرافصس
نيقلاعلإ نييرئإزجلل ءÓجإإ ةيلمع

توأإ9و6 يموي ايكرتب
نينطأوملأ ةمئاق نع ،ةرقنأاب ةيرئأزجلأ ةرافصسلأ تجرفأأ
ءاعبرألأ موي ءÓجإأ ةلحرب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ا˘ي˘كر˘ت˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لأ
يف ةقفرملأ ةيطايتحأ ةيفاصضأ ةمئاق دأدعإأ مت ثيح.مداقلأ

تبلاط امك .ةيلصصلأ ةمئاقلأ نم درف يأأ بايغ ةلاح
لوبنطصسأ راطم ىلإأ أوهجوتي لأأ نينطأوملأ نم ةرافصسلأ
نمصض همصسأ ءاج نمل ةبصسنلاب لإأ ،مداقلأ ءاعبرألأ موي
ةرافصسلأ تهبن امك .ءÓجإلأ ةيلمع ليهصستل كلذو ةمئاقلأ
،ةيطايتحلأ ةمئاقلأ يف مهؤوامصسأأ ةدجأوتملأ نينطأوملأ نأأ
يف كلذو ،مداقلأ سسيمخلأ موي ةلحر يف مهؤوÓجأ متيصس
˘مو˘ي ةر˘ئا˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ع˘ي˘ت˘صسلأ ةرد˘ق˘˘لأ ذا˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صسأ ة˘˘لا˘˘ح
نيينعملأ ةمئاق رصشنتصس  اهنأأ ،ةرافصسلأ تفصشكو.ءاعبرألأ

تنمتو أذه.لاجآلأ برقأأ يف ،يراجلأ توأأ9و6 ةلحرب
نطولأ سضرأأ ىلإأ ةنوميم ةدوع ايكرتب ةيرئأزجلأ ةرافصسلأ
ةمهاصسملاب عيمجلأ تبلاط امك.ءÓجإلاب نيينعملأ لكل
نمصض ةيلمعلأ هذه يتأاتو.ةيلمعلأ هذهل نصسحلأ ريصسلأ يف
نييرئأزجلأ نينطأوملأ ءÓجإاب ةصصاخلأ تايلمعلأ ةلصسلصس
دهعت يذلأ ةيروهمجلأ سسيئر رمأاب جراخلأ يف نيقلاعلأ
مهتÓئاعب قاحتللأ مهيلع رذعت نيذلأ نييرئأزجلأ ءÓجإاب
ءابو را˘صشت˘نأ تب˘حا˘صص ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘لأ بب˘صسب ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب

قÓغإأ نم هبحاصص امو «91 ديفوك» دجتصسملأ انوروك
راصشتنأ نم دحلل رئأزجلل يربلأو يرحبلأو يوجلأ لاجملأ
.دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلأ

S°∏«º.±

مرصصنملإ ةيليوج02 موي تأإدب يتلإ ةيلمعلإ راطإإ يف

ةيكيرمأ’إ ةدحتملإ تاي’ولاب نيقلاعلإ نييرئإزجلإ تائم ءÓجإإ
نم تائم اهنتم ىلعو ،نطنصشأو ةيكيرمألأ ةمصصاعلأ نم ةمداق ةيرئأزجلأ ةيوجلأ ةرئاط يلودلأ نيدموب يرأوه راطم ىلإأ لوألأ سسمأأ حابصص تلصصو

ةيوجلأ طوطخلل ةعبات033 سصابريإأ عون نم ةصصاخ ةرئاط ربع نييرئأزجلأ ءلؤوه ءÓجإأ متو.كانه نيقلاع أوناك نيذلأ نييرئأزجلأ اياعرلأ

تاميلعتل أديصسجت ،مرصصنملأ ةيليوج02 موي تقلطنأ يتلأ ،جراخلأ يف نيقلاعلأ نييرئأزجلل ةيناثلأ ءÓجإلأ ةيلمع راطإأ يف ةيلمعلأ تءاجو.ةيرئأزجلأ
ءÓجإل ،نطنصشأو يف يلودلأ سسلأد راطمب طرافلأ سسيمخلأ موي تطح دق ةيرئأزجلأ ةيوجلأ ةرئاط تناكو أذه.نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر
فلتخمب نيقلاعلأ نينطأوملأ لك ءÓجإل نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر رأرقل أذيفنت كلذو كرابملأ ىحصضألأ ديع ةبصسانمب نييرئأزجلأ اياعرلأ
±.S°∏«º.ملاعلأ لود
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رخأاتلا تامارغ حشسمو ةبيرشضلاو نؤيدلا ةلودج ةداعإاو لÓغتشسا ضضورق حنم اهنيب نم تاءارجإا ىلإا ةفاشضإا

تاصسصسؤوملا باحصصأا دصض ةيئاصضقلا تاعباتملا فيقوت
ربمصسيد13 ةياغ ىلإا ةرثعتملا جاصسنوأل ةعباتلا

ليغششت معدل ةينطؤلا ةلاكؤلل ةعباتلا ةرثعتملا تاشسشسؤؤملا ةدئافل تاءارجإا ةمزح نع نامحرلا دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو فششك
 .رخأاتلا تامارغ حشسمو ةيبيرشضلاو ةيكنبلا نؤيدلا ةلودج ةداعإاو لÓغتشسا ضضورق حنم اهشسأار ىلعو بابششلا

¯ S°∏«º.±

ةودن يف نامحرلا دبع نب حصضوأاو
ر˘يزو˘لا ع˘م ة˘كر˘ت˘صشم ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ىد˘˘ل بد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ةرغصصملا تاصسصسؤوملا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
تاصسلج دعب هنأا ،تافايصض ميصسن

فارطألا لك نيب ةينوطارام راوح
ى˘ل˘ع ل˘صصو˘ت˘˘لا م˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
لكاصشملل لو˘ل˘ح˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
يتلا ةيكنبلاو ةيبيرصضلاو ةيلاملا

ةموميدو ةيرارمت˘صسا ق˘ي˘ع˘ت تنا˘ك
ة˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘غ˘صصم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
ةبصسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ جا˘صسنوأا ة˘لا˘كو˘ل
دجت يتلا طاصشنلا ديق تاصسصسؤوملل

طا˘صسقألا د˘˘يد˘˘صست ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘كن˘ب˘˘لا
تاصسصسؤوملا لÓغتصسا ةرود ليومت
اذه راطإا يف ةجردنملا ةرصسعتملا
كو˘ن˘ب˘لا ل˘خد˘ت˘ت ثي˘ح˘ب ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘˘فو ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا بصسح
ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا

طورصش يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع صصو˘صصن˘م˘لاو
.لوعفملا ةيرا˘صسلا صضور˘ق˘لا ح˘ن˘م
ةلودج ةداعإا ىلع قافتلا مت امك
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘ي˘نو˘يد˘˘م˘˘لا
ح˘˘˘صسم ع˘˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘صسب˘˘˘م تاءار˘˘˘جإا

ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘خأا˘ت˘لا تا˘مار˘غ
ةبصسن˘ب ةد˘ئا˘ف˘لا تلد˘ع˘م صضف˘خو

صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب001
نم اهصضيوعت مت يتلا تاصسصسؤوملا

مت يتلاو نامصضلا قودنصص فرط
فر˘ط ن˘م ه˘ع˘ي˘بو ا˘هدا˘˘ت˘˘ع ز˘˘ج˘˘ح
نأا ىل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت د˘ق˘ف ،كو˘ن˘ب˘لا
ىلع كونبلا اهزوحت يتلا قوقحلا
ةط˘ب˘تر˘م˘لاو ع˘يرا˘صشم˘لا با˘ح˘صصأا

صضرقلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ةب˘صسن˘ب
نم صضيوعتلل ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ي˘كن˘ب˘لا

ىلإا لوحت ،نامصضلا قودنصص فرط
ديدحتب موقيصس يذلاو قودنصصلا

عم ةينويدملا هذه ةجلاعم ةقيرط
صصوصصخبو .عيرا˘صشم˘لا با˘ح˘صصأا
يتلاو ةدوجوملا ريغ تاصسصسؤوملا
م˘˘ت˘˘ي˘˘صسف ،طا˘˘صشن˘˘لا ن˘˘ع تف˘˘ت˘˘˘خا
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ع˘˘م كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا صضيو˘˘ع˘˘ت
صضور˘ق˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ىلإا ةقحتصسملاو ةيقبتملا ةيكنبلا

ف˘ل˘كي يذ˘لاو نا˘م˘صضلا قود˘ن˘صص

نويدلا ليصصحت يف عورصشلا يف
،ةيميظنت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع
يذ˘لا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ف˘˘ي˘˘صضي
رثكألا يه ةقيرطلا هذه نأاب ربتعا
ي˘ف كو˘ن˘ب˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل ة˘˘عا˘˘ج˘˘ن
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو .ا˘ه˘قو˘ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘صسا
ةعبرأا ذاختا مت دقف ،يئابجلا قصشلاب
ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ه˘لوأا ة˘ي˘صسي˘ئر تارار˘˘ق
ع˘فد˘ل ي˘ن˘مز˘˘لا لود˘˘ج˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
تاونصس صسمخ ىلإا ةيئابجلا نويدلا
يذلا رارقلا وهو ،ةثÓث نم لدب
ماع˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف جرد˘ي˘صس

يف عيرصست˘لا م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك1202.
تاعزانملا تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد ةر˘ي˘تو
بئار˘صض ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
بحصس اذكو ايئا˘ق˘ل˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘لا
رار˘قإا ي˘تأا˘يو.ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ىوا˘كصشلا

ءا˘ن˘ب تاءار˘جإلا ن˘م ة˘مز˘ح˘لا هذ˘˘ه
صسي˘˘ئر ن˘˘م تا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لي˘قار˘ع˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘ل˘ي˘ط تد˘لو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘صشم˘˘لاو
قيبطتلل ةجيت˘ن ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

مظنملا ماعلا راطإÓ˘ل ع˘جا˘ن˘لا ر˘ي˘غ
را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب اذ˘خأا و ،ة˘لا˘كو˘ل˘ل
ة˘ي˘كن˘ب˘لاو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
رارمتصسا تقاعأا يت˘لا ة˘ي˘ب˘ير˘صضلاو
حمصستصس و.تاصسصسؤوملا نم ديدعلا

ءاطعإاب ريزولا بصسح ريبادتلا هذه

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد
زاهجلا اذه طيصشنت ةداعإاو جاصسنوأا
اجامدنا رثكأاو ةيلاعف رثكأا نوكيل
دبع نب اعد ا˘م˘ك .ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘ف
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘لا
لكاصشم ةجيتن ةفقوتملا «جاصسنوأا»

ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘كن˘ب وأا ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘صض
ىلإا برقت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ،ا˘ه˘طا˘صشن
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘كو˘˘˘˘لا
اهقفارتصس يتلاو ينطولا ىوتصسملا
ن˘م.بصسا˘ن˘م˘لا ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف
هذ˘ه نأا تا˘فا˘ي˘صض ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
د˘ج تاءار˘جإا ن˘م˘˘صضت˘˘ت ة˘˘مز˘˘ح˘˘لا

ةينلا صسكعت ةقوبصسم ريغو ةئيرج
هاجت اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘قدا˘صصلا
ي˘ت˘لاو ةر˘غ˘˘صصم˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
قا˘ي˘صس ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ف˘˘قو˘˘ت
دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلا تا˘بو˘ع˘˘صصلا

يذلا يصساي˘صسلا رار˘ق˘ت˘صسلا مد˘عو

ة˘ح˘ئا˘ج م˘˘ث9102 ما˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘˘م
فلم رييصست نأا ىلإا تفلو.انوروك
ة˘برا˘ق˘˘م ق˘˘فو م˘˘ت˘˘ي˘˘صس «جا˘˘صسنوأا»
صسكع ىلوألا ةجردلاب ةيداصصتقا
ةيصسايصسلاو ةيعام˘ت˘جلا ة˘برا˘ق˘م˘لا
اذه يفو.اقباصس هزيمت تناك يتلا
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا
تاصسصسؤوملا ليومت ةداعإا ةيناكمإا
نأا طر˘صشب ا˘هدا˘ت˘ع ز˘ج˘ح م˘ت ي˘ت˘˘لا

حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا طور˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘˘ت
ةبصسنلاب امأا.طورصش رتفدب مازتللاو
اهنكل طاصشن˘لا د˘ي˘ق تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
اهنإاف ،ةلو˘ي˘صسلا صصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
لÓ˘غ˘ت˘صسلا صضور˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز
،ةيمومع تاقفصص نم د˘ي˘ف˘ت˘صست˘صس
يف فصشك يذلا تافايصض فيصضي
ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه
ة˘قا˘ط˘لا تارازو ع˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تل
نيكمت لجأا نم نكصسلاو ديربلاو
ةلوانملا نم «جاصسنوأا» تاصسصسؤوم
كارطانوصسو زاغلنوصس عيراصشم يف
ي˘ت˘لا «لد˘˘ع» ة˘˘لا˘˘كوو لا˘˘ط˘˘ف˘˘نو

فلأا041 ةبار˘ق ا˘هد˘حو˘ل جا˘ت˘ح˘ت
اهجمانرب زاجنإل ةرغصصم ةصسصسؤوم
ل˘ك لذ˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك.ي˘˘ن˘˘كصسلا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘صضو˘˘ل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
اهتقفارمو ةكصسلا ىل˘ع ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا

فرط نم ةيد˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ي˘ناد˘ي˘م
،نامصضلا قودنصصو جاصسنوأا ةلاكو
هيل˘عو.ر˘يزو˘لا تا˘ح˘ير˘صصت بصسح
تاعباتملا لك فيقوت متيصس هنإاف
د˘˘˘صض تاءار˘˘˘جإلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
ىلإا ةرثعتملا تاصسصسؤوملا باحصصأا

نأا ىلع1202 ربمصسيد13 ةياغ
لÓخ ةقلاعلا لكاصشملا ةيوصست متي
ا˘ق˘فو ،ة˘لا˘ح˘ب ة˘لا˘ح ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
.تافايصض حورصشل

ةئاملاب38.99 ةينطؤلا ةبشسنلا تغلب اميف

ةلطع لÓخ راجتلا ةموادم ةبصسن

ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع ديعلا

ةئاملاب99 ـلا تقاف
˘ما˘ظ˘ن˘ب را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ة˘ب˘صسن نأا ةرا˘ج˘ت˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا

ىوتصسملا ىلع ىحصضألا ديع ةلطع لÓخ يف ةموادملا

ددع عومجم نم ةئاملاب38,99 ةبصسن غلب دق ينطولا

ةرازو حلاصصمل نايب حصضوأاو.لمعلل نيرخصسملا راجتلا

ةيريدملا ىوتصسم ىلع ةموادملاب مازتللا نأاب ةراجتلا

تلجصس ةديعصسو ةنتاب ةديلبلا ،ةلقرو ،رئازجلل ةيوهجلا

ةيريدملل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا .%001 ةبصسنب ةلماكلا ة˘مÓ˘ع˘لا

مازتللا ةبصسن تغلب امك،%9,99 تغلب ةبانعل ةيوهجلا

ةرازو تنثأا امك .%25,89 راصشبل ةيوهجلا ةيريدملا يف

ىتحو نيرخصسملا راجتلا مازتلا ىلع ةبصسانملاب ةراجتلا

ةمدخ ميدقتب مهمازتلل نيرخصسملا ريغ راجتلا صضعب

يحصصلا فرظلا اذه لÓخ ةصصاخ نينطاوملل ةيمومع

صسوريف راصشتنا لظ يف دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتصسلا

.لكك ملاعلاو رئازجلا برصضي يذلا دجتصسملا «انوروك»
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حتافلا نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف

مرشصنملا ةيليؤج رهشش نم92و

بتاكم نم جد رايلم293 بحصس

ةيلألا كيبابصشلاو ديربلا
نم جد رايلم293 بحصس رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم تصصحأا

نمو رئازجلا د˘ير˘ب˘ل ة˘ي˘لآلا كي˘با˘ب˘صشلا و د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم

ةرتفلا يف ةيراج˘ت˘لا كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لآلا كي˘با˘ب˘صشلا

مرصصنملا ةيليوج رهصش نم92و حتافلا نيب ام ةدتمملا

بح˘صس تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘˘ي˘˘صصح ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بصسح كلذو،

ةيدقنلاو ةيلام˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا تا˘مد˘خ˘لا را˘طإا ي˘ف لاو˘مألا

ملعت رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم نأا نايبلا حصضوأاو.ةصسصسؤوملل

طرافلا ةيليوج92 ىلإا1 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ هنأا

رايلم293 ـب ردقم يلامجإا غلبم بحصس ليجصست مت ،

«باغ» ةيلآلا كيبابصشلا نمو ديربلا بتاكم نم رانيد

كونبلل ةعباتلا ةيلآلا كيبابصشلا نم كلذكو رئازجلا ديربل

ليصصافت نأا رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘صسصسؤو˘م تزر˘بأاو.ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

لاو˘مألا بح˘صس تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تا˘ي˘ئا˘صصحإلا

غلبملا نأا ديفت ، ةرتفلا صسفن لÓخ رئازجلا ديرب نئابزل

603.631.843.293 غلب دوقنلا بحصس تايلمعل يلامجإلا

نأا اهنايب يف ةصسصسؤوملا تركذ ،راطإلا صسفن يفو .جد

تغلب ديربلا بتاكم كيبابصش نم دوقنلا بحصس تايلمع

ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ا˘˘˘م بح˘˘˘صس ن˘˘˘˘م تن˘˘˘˘كم840.510.01

ردصصملا دافأا ،ىرخأا ةهج نم .جد608.489.000.713

ديربل ة˘ي˘لآلا تا˘عزو˘م˘لا ن˘م بح˘صسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ه˘تاذ

غلابم بحصس اهلÓخ مت ةيلمع1456443 تغلب رئازجلا

اهتهج نم تردقو.جد000 874 842 16 ب تردق

ةيلآلا تاعزوملا نم رئازجلا ديرب نئابز بحصس تايلمع

ةلجصسم ةيلم˘ع001.357 ـب ةيراجتلا كونبل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

.جد41 890 376 005 ةبوحصسملا غلابملاو
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ةرثؤؤملا ةيراجتلا تاحاشسملا يف اهشضرف قيرط نع

ينورتكلإلا عفدلا لئاصسو ريوطتل ةكرتصشم ةيعاطق ةيجيتارتصسا
¯ S°∏«º.± 

لكصشم نأاب نامحرلا دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو فصشك
ربتعي دÓ˘ب˘لا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا صصق˘ن
.رارقتصسلا وحن هجتي عصضولا نأابو ايفرظ Óكصشم
ةيفحصص تاحيرصصت يف نامحرلا دبع نب حصضوأاو
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ع˘م ة˘كر˘ت˘صشم ةود˘ن صشما˘ه ى˘ل˘˘ع
نأاب ،تافايصض ميصسن ةرغصصملا تاصسصسؤوملاب فلكملا
اذه نأاب افيصضم رغصصم ةلويصس لكصشم صشيعت دÓبلا
بلغأا يف لب اهدحول رئازجلا ىلع حرطي ل لكصشملا
هذه لÓخ هنأا ىلإا ،قايصسلا اذه يف راصشأاو .ملاعلا لود
صسوؤور نم فلآلا عصضومتي ،ديعلا قبصست يتلا ةرتفلا
ةيلام ةلوي˘صس ه˘ل˘با˘ق˘ي ا˘م و˘هو قو˘صسلا ي˘ف ة˘ي˘صشا˘م˘لا

رارقتصسلا و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ي ع˘صضو˘لا نأا˘ب د˘كأا ا˘ن˘هو.ة˘ما˘ه
صسيمخلا ةحيبصص ةبولطملا ةلويصسلا نيمأات مت امدعب
يف اطغصض تدهصش يتلا تايلولا عيمج يف طرافلا
حرصصو .ةدكيكصسو فيطصس رارغ ىلع ةريخألا ةرتفلا
ةلويصسلا نأاب دكأا هنكل يفرظ رملا نأاب Óئاق ريزولا

ن˘م م˘قا˘ف ة˘لو˘ي˘صسلا صصق˘ن ن˘م فو˘خ˘ت˘˘لاو ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ع˘ي˘م˘ج ،را˘طلا اذ˘ه ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ثحو .ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ةينورتكللا عفدلا لئاصسو مادختصسا ىلع نينطاوملا

ةكرتصشم ةيعاطق ةيجيتارتصسإل ريصضحتلا ىلإا اتفل
عفدلا لئاصسو ريوطت فدهب (ةراجتلاو ديربلا ،ةيلاملا)
ي˘ف ةر˘ثؤو˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘حا˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘صضر˘ف و
تÓ˘ح˘م˘لاو تا˘حا˘صسم˘لاو تا˘ي˘لد˘˘ي˘˘صصلا˘˘ك قو˘˘صسلا
.ىربكلا ةيراجتلا

يمÓشسإ’ا راخد’ا باشسحو يراجلا باشسحلاو كشصلا باشسح ةلكاشش ىلع

تاجتنم9 حرطب رئازجلا كنبل صصيخرتلا
ةيمÓصسإلا ةفارصصلاب ةصصاخ ةديدج

ةصصاخ ةديدج تاجتنم ة˘ع˘صست حر˘ط˘ب صصي˘خر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا ل˘صصح˘ت
كنب» نأا ردصصملا تاذ حصضوأاو.رئازجلا كنبل نايب يف ءاج امبصسح ،ةيمÓصسإلا قوصس ةفارصصلاب
صصيخرت ىلع لصصحي كنب لوأا ،يرئازجلا ينطولا كنبلل صسيمخلا موي صصخر رئازجلا

ةديدج تاجتنم (90) ةعصست حرطب ،ةيمÓصسإلا ةفارصصلاب ةصصاخ ةيفرصصم تاجتنم قيوصستل
يراجلا باصسحلاو ،يمÓصسإلا كصصلا باصسحب ،نايبلا تاذ بصسح ،رمألا قلعتيو.«قوصسلا يف
با˘صسحو «با˘ب˘صشلا» ي˘مÓ˘صسإلا را˘خدلا با˘صسحو ي˘مÓ˘صسإلا را˘خدلا با˘صسحو ي˘˘مÓ˘˘صسإلا
ةحبارملاو زيهجتلل ةح˘بار˘م˘لاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ح˘بار˘م˘لاو د˘ي˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ ي˘مÓ˘صسإلا را˘م˘ث˘ت˘صسلا
يتلا ،ةديدجلا تاجتنملا هذه نأا ىلإا هنايب ماتخ يف رئازجلا كنب راصشأاو.ةراجإلاو تارايصسلل
صصاوخلا نئابزلل حيتت نأا اهنأاصش نم لبقملا عوبصسألا نم ارابتعا قاوصسألا يف اهحرط متيصس
ةيفرصصملا تاجتنملا ةعومجم لمكت ةديدج ةيفرصصم تاجتنم نييداصصتقلا نيلماعتملاو
±.S°∏«º.«ةقوصسملا ةيديلقتلا
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ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘ل˘˘˘عأإ
فرا˘ط˘˘لا˘˘ب نا˘˘كصسلإو ة˘˘ح˘˘صصلإ

ي˘ف ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ سسمأإ لوأإ ءا˘˘صسم
ىحصض’إ ديع نم لوأ’إ مويلإ

سسوريفب ةديدج ةباصصإإ61 نع
حلاصصملإ تإذ ةبلاطم انوروك
ريبإدت مإرتحا˘ب ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ ن˘م
ةصصاخو ءابولإ إذه نم ةياقولإ

نع عانتم’اب ديعلإ مايأإ لÓخ
فوي˘صضلإ لا˘ب˘ق˘ت˘صسإو تإرا˘يز˘لإ

دقو .ةجرحلإ ةلحرملإ هذه لÓخ
سسوريفب نيباصصملإ ددع لصصو

راصشتنإ ة˘يإد˘ب ذ˘ن˘م91 ديفوك
سسمأإ لوأإ ةليصصح بصسح ءابولإ

22 اهنم ةيباجيإ ةلاح742 ىلإإ
ت’اح ة˘ع˘برأإ ا˘ه˘ن˘م ةا˘فو ة˘لا˘ح
ن˘˘م ل˘˘كب تب˘˘صسلإ سسمأإ را˘˘˘ه˘˘˘ن
،نا˘عرذ˘˘لإ ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘صش
يديصس ةيرقب كلذكو سسابصسبلإ
نوناك يديهم نب ةيدلبب يصساق
ىفصشتصسمب جÓع˘ل˘ل نو˘ع˘صضخ˘ي
سضإرمأإ نم نوناعيو سسابصسبلإ

ليلاحتلإ جئاتن فصشكتل ةنمزم
د˘كؤو˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإإ تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لإ
ىقبيل انوروك سسوريف مهتباصصإإ
ةلاح يف عافترÓل حصشرم ددعلإ

ةيئاقولإ ريبإدت˘لا˘ب مإز˘ت˘ل’إ مد˘ع
ةهج نم ني˘ن˘طإو˘م˘لإ فر˘ط ن˘م

ةيطرصشلإ حلاصصملإ تفثك ىرخأإ

عم انمإزت ةينإديملإ اهتايلمع نم

اهتبقإرم نم ىحصض’إ ديع مايأإ

نينطإوملإو راجتلإ مإزتلإ ىدمل

ةررق˘م˘لإ ة˘ي˘ح˘صصلإ تإءإر˘جإ’ا˘ب

ةيمومعلإ تا˘ط˘ل˘صسلإ فر˘ط ن˘م

انورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘ل

مراصصلإ قيبطتلإ ىلع سصرحلإو

ى˘ل˘ع ي˘لز˘ن˘م˘لإ ر˘ج˘ح˘لإ ءإر˘جإ’

فرا˘˘ط˘˘لإ ي˘˘ت˘˘ن˘˘يد˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم

ىلإإ لوزنلإ عنم رإرقو ةلاقلإو

.ئطإوصشلإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ1506ددعلا0202 توأا20 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا61 لجسس اميف

فراطلاب قوبصسم ريغ مقرو دحإو موي يف تايفو ةعبرأإ
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رداصصم نم ةعاصس رخآإ تملع

ديصسلإ ةلصشنخ يلإو نأإ ةقباطتم

جÓ˘ع˘ل˘ل ل˘˘ق˘˘ن يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع

د˘ع˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب

ه˘ت˘با˘صصإإ ر˘˘ثإإ ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص رو˘˘هد˘˘ت

بصسحو .ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

سسوريفلإ سضإرعأإ نإاف ردصصملإ

ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘لإو˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ه˘˘˘ظ
إر˘ظ˘نو ، ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م يد˘يزو˘˘ب
حانج ىلع لقن هتحصص روهدتل
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم و˘˘˘ح˘˘˘ن ة˘˘˘عر˘˘˘صسلإ
، جÓ˘ع˘لإ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
ةر˘˘ث˘˘ك ي˘˘لإو˘˘لإ ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘مو
ىلإإ ةصصا˘خ ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘لإ ه˘تإرا˘يز
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لإ و ل˘˘ظ˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
اهبل˘غأإ تف˘قو˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘كصسلإ

˘مد˘ع و ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب

ت’واقملإ تاق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست

ءانثتصساب زاجنإ’إ ىلع ةفرصشملإ

قير˘ط ن˘كصس0002 عورصشم

لاغصشأ’إ هب لصصإوتت يذلإ ياغب

لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘ب ي˘لإو˘لإ مو˘ق˘ي ا˘م˘˘ك.

،ن˘ي˘ن˘ثأإ مو˘ي ل˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ

تاعامتجإ هدقع ىلإإ ةفاصضإ’اب

زا˘ه˘ج˘˘لإ ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي

عيمج ذاختاب ةي’ولاب يذيفنتلإ

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لإ تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’إ

فطاعت يلإولإ يقلو .سسوريفلإ

ن˘يذ˘لإ ة˘ي’و˘لإ نا˘كصس م˘˘ظ˘˘ع˘˘م

نم يلإولل لجاعلإ ءافصشلإ إونمت

عقإوم ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت لÓ˘خ

.يعامتج’إ لصصإوتلإ لئاصسو

 ةيلولا ينطاوم فرط نم اريبك افطاعت يقل

انوروك سسوريفب ةلصشنخ يلإو ةباصصإإ
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هبتصشملإ ت’احلإ ددع لصصو
انوروك سسوريف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصإ ي˘ف

0221 ى˘˘لإإ ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و˘˘ب
إدج ريبك دد˘ع˘لإ ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘لا˘ح
ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لإ ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لإ نأإ م˘˘˘غر
ر˘ف˘صص ي˘ف ما˘يأإ ذ˘ن˘˘م ةر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
سسوفن يف كصشلإ لخدأإ ام ةباصصإإ
ليلاحتلإ ءإرجإإ نأاصشب نينطإوملإ
ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘لإ
ةني˘ط˘ن˘صسق ي˘ف ىر˘ج˘ت ا˘ه˘نو˘كل
سصاخلإ زاهجلإ ءانتقإ دعب نكل
ةمدخلإ ديق هعصضوو ليلاحتلاب
بيذلإ جرمب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لإ ز˘كر˘م˘ب
ت’ؤواصست ةدع حرطي رم’إ نإاف
هب˘ت˘صشم˘لإ ت’ا˘ح˘لإ د˘يإز˘ت لو˘ح
ت’ا˘ح˘لإ مإد˘ع˘نإ ل˘با˘ق˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف
ا˘هدد˘ع ل˘ظ ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’إ
ءا˘بو˘لإ رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘م ي˘˘لا˘˘م˘˘ج’إ

مل امك، ةباصصإإ374 دنع افقوتم
ى˘ق˘ب˘ي˘ل ةا˘فو ة˘يإ سسمإ ل˘˘ج˘˘صست

ا˘م˘ي˘ف و ،ةا˘فو ة˘لا˘ح94 دد˘ع˘لإ

ى˘ق˘ب˘ت ا˘صضير˘م124 ي˘˘ف˘˘˘صش

و .جÓعلل عصضخت طقف ت’اح3
هذ˘ه ،ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و تل˘˘ج˘˘صس
ت’احلإ يف ابيهر إديإزت ،مايأ’إ
سسوريفب اهتباصصإإ يف هبتصشملإ

0221 ديزأإ اهغول˘ب˘ب ،ا˘نورو˘ك
روهظ اه˘با˘ح˘صصأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘لا˘ح
و ءابطأإ مهنيب ،ليلا˘ح˘ت˘لإ ج˘ئا˘ت˘ن
نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسمو نو˘˘˘˘صضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
ن˘م نو˘ف˘ظو˘م و نو˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
ا˘˘هزر˘˘بأإ  ،كÓ˘˘صسأ’إ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ىفصشتصسمب اهليجصست مت ت’اح
تعراصس و ،ةراحوب قإزرلإ دبع
ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘صصلإ ة˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ةبإزعب ةيعجرملإ تايفصشتصسملإ

اهعصضو و سسولامتو سشورحلإ و
طغصضلإ فيفختل ة˘مد˘خ˘لإ ز˘ي˘ح
.ةد˘˘كي˘˘كصس ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم ن˘˘˘ع
ةيعجرملإ تايفصشتصسملإ دهصشتو
ي˘لإو˘ت ءإر˘ج ا˘ي˘مو˘˘ي ا˘˘ط˘˘غ˘˘صض ،

اهب هب˘ت˘صشم˘لإ ت’ا˘ح˘لإ لو˘صصو

،ة˘ي’و˘لإ تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
را˘ت˘ه˘ت˘صسإ ل˘˘صصإو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
م˘ه˘مإز˘ت˘لإ مد˘ع و ن˘ي˘ن˘طإو˘˘م˘˘لإ
اميصس’ ،ةيئاقولإ دعإوق قيبطتب
تإءاصضفلاب ظاظتك’إ ديإزت عم
ةنيدملل رئإزلإ نأإ ةجردل ،ةماعلإ
نوصشيع˘ي نا˘كصسلإ نأإ ه˘ل ل˘ي˘خ˘ي
مغرف. انوروك ةحئاج نع ىأانمب

اهمظنت يتلإ سسيصسحتلإ تÓمح
و ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘˘لإ ح˘˘لا˘˘صصم
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ ن˘˘˘مأ’إ
و ءابو˘لإ ةرو˘ط˘خ˘ب ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ

ريبإدتلإ قيبطتب مإزتل’إ ةرورصض
،ءابولإ راصشتنإ ةهباجمل ةيئاقولإ
نطإوملإ نأإ ودبي ام ىلع نكل
ع˘˘صضو˘˘لإ ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي لإزا˘˘م
نم ةعصسإو ةئف نأإ لب ،راتهتصساب
سسوريفلإ دوجوب نمؤوت ’ سسانلإ
ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘م ل˘˘ع˘˘ل و. Ó˘˘صصأإ
و اهيف هبتصشملإ ت’احلإ راصشتنإ

ةيكرح ةدوع وه ،ةدكؤوملإ إذك
زكإرملإ و تإءاصضفلل قوصستلإ

ع˘فر ذ˘ن˘م ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘لإ ن˘˘ع ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لإ
،إريبك اظاظتكإ دهصشت تحبصصأإ

تتا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ نأإ و ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
فلتخم نم تÓئا˘ع˘ل˘ل إد˘صصق˘م
نم ىتح و ةرواجملإ تايدلبلإ

تر˘صشت˘˘نإو ؛ة˘˘ي’و˘˘لإة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
ل˘كصشب ة˘يو˘صضو˘˘ف˘˘لإ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ

تديإزت و ةفصصرأ’إ قوف بيهر
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإ ع˘م ر˘ث˘˘كأإ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لإ
نأإ ةجردل ،مهطا˘صشن˘ل ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لإ

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘طإو˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ رور˘˘˘˘م
ريصسعلإ رمأ’اب حبصصأإ عرإوصشلإ

،بيرغلإ و إريبك إدهج بلطتي و
نومزتلي ’ نيقوصستملإ نأإ وه
ام إردان و ةياقولإ ريبإدت ىندأاب
امأإ ،ةمامك عصضي اصصخصش دهاصشت
بئاغ وهف يعام˘ت˘ج’إ د˘عا˘ب˘ت˘لإ
إدفإوت زئانجلإ دهصشت امك. امامت

ميدقت لجأإ نم ،نينطإوملل اتف’
ن˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لإ ل˘˘هأ’ يزا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لإ

.رصصنعلإ اميصس’و

0221 ىلإا لسصو اهيف هبتسشملا تلاحلا ددع نأا مغر

ةدكيكصس يف انوروكب ةديدج ةباصصإإ رفصص

ببسسب ىحسضألا ديع نم موي يناث تبسسلا سسمأا راهن دحاو موي يف ةافو تلاح ةعبرأا نع اهرداسصم نم » ةعاسس رخأا » تملع
نوباسصم ةعبرألا نيفوتملا نأا رداسصملا تاذ بسسح ملعلا عم فراطلا ةيلوب لجسسي قوبسسم ريغ مقر وهو انوروك سسوريف

.ةنمزم سضارمأاب

ةلاح635 ىلإا يلامجإلا ددعلا عفتريل / ةبانع

 «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ63

ديعلإ مايأإ يناث يف
انوروك سسوري˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’إ ت’ا˘ح دد˘ع تع˘ف˘ترإإ

ةباصصإإ635 ى˘لإإ ل˘صصت˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب تب˘˘صسلإ

ةديدج ةباصصإإ63 ليجصست دعب91 ديفوكب ةدكؤوم

يناثلإ مويلإ عم انمإزت ةريخأ’إ ةعاصس42لإ يف

ريدم نأإ ردجيو .كرابملإ ىحصضأ’إ ديع مايأإ نم

»سشامعد رصصانلإ دم˘ح˘م» ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘صصلإ

نع ( ةبانع ةعإذإإ)ل ديعلإ ةيصشع نلعأإ دق ناك

نيع نم لكب ر˘با˘ق˘م˘لإ ي˘ف ةد˘يد˘ج تا˘ع˘بر˘م ح˘ت˘ف

ة˘صصا˘خ ي˘˘هو را˘˘ج˘˘ح˘˘لإ و ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘صش و ةدرا˘˘ب˘˘لإ

ريدملإ حيرصصت ءاجو91ديفوك ءابوب نيفوتملاب

دد˘ع د˘يإز˘ت ع˘م ا˘ن˘مإز˘ت ة˘ح˘صصلإ عا˘ط˘ق˘ل ي˘ئ’و˘˘لإ

رخأ’ موي نم ةبانع ةي’وب سسوريفلاب نيباصصملإ

تايئاصصحإإ بصسح ( ةدكؤوم) ةلاح635 ىلإإ لصصيل

حÓ˘˘صصإإو نا˘˘كصسلإو ة˘˘ح˘˘صصلإ ةرإزو˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر

.تاّيفصشتصسملإ
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هايملإ ميطإرخ لامعتصسإإ

ينوبلاب تاعمجتلإ قيرفتل
ةبانع ةي’و ينوبلإ ةيدلبب نمأ’إ حلاصصم تأاجل

ميطإرخ لامعتصسإ ىلإإ ةعمجلإ ىلإإ سسيمخلإ ةليل

نيعمجتم إوناك ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ سشر˘ل ها˘ي˘م˘لإ

نيب ةعقإولإ ةيمومعلإ ةحاصسلإ يف ةريبك دإدعأاب

ةيرإوج˘لإ ة˘ح˘صصلإ ة˘صسصسؤو˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ة˘ب˘ت˘كم˘لإ

˘مد˘ع˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأإ ن˘˘م كلذو

مهقيبطت مدعو Óيل لوجتلإ رظح ءإرجإاب مهمإزتلإ

هتحفاكمو انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘ل

دعابتلإو ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ة˘ع˘ن˘قأ’إ ءإد˘ترإ ا˘ه˘صسأإر ى˘ل˘عو

ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘˘لإ تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لإ د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ

نم ةطرصشلإ دجت مل ،توصصلإ تإربكم لامعتصسإو

ميطإرخ لامعتصسإ ىوصس تاعمجتلإ قيرفتل ليبصس

.هايملإ

h. g`

ةافو يف ببصستي انوروك سسوريف

يعماجلإ فيطصس ىفصشتصسمب ةبيبط
«ةريمأإ حايصص» ةماع ةبيبط سسمأإ حابصص تظفل

سشاعنإ’إ ةحل˘صصم˘ب ةر˘ي˘خأ’إ ا˘ه˘صسا˘ف˘نأإ ة˘ن˘صس92

يعماجلإ رونلإ دبع ةنداعصس ىفصشتصسمب يبطلإ

سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإÓ˘ل ا˘ه˘صضر˘ع˘ت د˘ع˘˘ب ، ف˘˘ي˘˘ط˘˘صسب

ي˘ت˘لإ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ بصسح و، د˘ج˘ت˘صسم˘لإ ا˘نورو˘˘ك

سسوريفلاب تبيصصأإ ةيحصضلإ ناف اهيلع انلصصحت

فصسوي ىفصشتصسمب اهلمع ةرتف ءانثأإ مايأإ ةدع ذنم

و، فيطصس ةي’و بونج لإزأإ نيع ةنيدمب يوÓعي

تإذ˘˘ب لز˘˘ع˘˘لإ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘ب جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل تع˘˘˘صضخ

ةحلصصم ىلإإ اهليو˘ح˘ت م˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق ى˘ف˘صشت˘صسم˘لإ

تيفوت نيأإ يعماجلإ فيطصس ىفصشتصسمب سشاعن’إ

سسمت يتلإ ةصسماخلإ ةافولإ ةلاح هذه دعت و ،كانه

انوروك سسوري˘ف بب˘صسب ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ب ءا˘ب˘طأ’إ

و ،ةريبكلإ نيع ىفصشت˘صسم˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ط ةا˘فو˘ب ة˘يإد˘ب

ىفصشتصسمب نيبيبط و ةملعلإ ىفصشتصسمب بيبط

يف انوروك سسوريف ببصست امك ،يعماجلإ فيطصس

ىف˘صشت˘صسم˘ب ة˘يا˘قو˘لإ و ن˘مأ’إ ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئر و

ه˘ب˘˘صشلإ ن˘˘م ت’ا˘˘ح3 ةا˘˘فو ،يوÓ˘˘ع˘˘ي ف˘˘صسو˘˘ي

.نييبطلإ
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ةشسمخ نإاف ةرتفلآ تآذ يفو
ةقطنمب ىرخأآ ةيريدشصق خآوكأآ
ةمركلآ نيع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ي˘ششا˘ن˘ه˘لآ

تناك رئاشسخلآ نأآ ظحلآ نشسحلو
حلاشصملآ تآذ تذقنأآ اميف ،ةيدام
ةلاقلاب ةيطبآرب تانآويحلآ ةقيدح
راجحوب ةنيدمب نيزنبلآ ةطحمو
طباشضلآ ركذ. قئآرحلآ ددمت نم
˘˘مÓ˘˘عإ’آ ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ب لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لآ

ة˘يا˘م˘ح˘لآ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل لا˘˘شصت’آو
د˘˘ي˘˘شسلآ فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لآ

لاشصتآ يف يناغلآ دبع يروشصنم
يتلآ قئآرحلآ نأآ » ةعاشس رخأآ ـل »
ديع نم لو’آ مويلآ يف تعلدنآ

ر˘ط˘خأ’آو ر˘ب˘كأ’آ ي˘ه ى˘ح˘شضأ’آ

ة˘˘يآد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م فرا˘˘ط˘˘لآ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب

تنا˘ك ثي˘ح ي˘ف˘ي˘شصلآ م˘شسو˘م˘˘لآ

قئآرحلآ هذه نم ةئاملاب06 ةبآرق

ثيح ةينكشسلآ قطانملل ةرواجم

اهخآوكأآ نم ةلئاع12 ءÓجآ مت

امامت تقرتحآ يت˘لآ ة˘ير˘يد˘شصق˘لآ

ةنيدم بونج ي˘تا˘م˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ن˘م لا˘شصتآ د˘ع˘ب كلذو فرا˘ط˘˘لآ

تلخدت نيأآ نينطآوملآ دحأآ فرط

ح˘لا˘شصمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’آ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لآ

قيرحلآ دامخإ’ ةيندملآ ةيامحلآ

عطق ببشسب نوكي نأآ نكمي يذلآ

،راق˘بأ’آ بب˘شسب وأآ ل˘ح˘ن˘لآ ا˘يÓ˘خ

ةشسمخ تقرتحأآ ةرتفلآ تآذ يفو

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘يد˘˘شصق خآو˘˘كأآ

نيع ةيدلبب ري˘ششا˘ن˘ه˘لآ ةا˘م˘شسم˘لآ

ةلثمم رئاشسخلآ تناك نيأآ ةمركلآ

ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘غأآ و ة˘˘˘ششر˘˘˘فأآ ي˘˘˘ف

ة˘يا˘م˘ح˘لآ ح˘لا˘˘شصم تعا˘˘ط˘˘ت˘˘شسآ

05 ىلع يتأآ قيرح دامخإآ ةيندملآ

ةتششملاب ةد˘ي˘شصح˘لآ ن˘م آرا˘ت˘كه

ة˘˘ع˘˘قآو˘˘لآ » لا˘˘ي˘˘ند » ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لآ

ن˘يز˘ن˘ب˘لآ ة˘ط˘ح˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب

لخدتلآ ’و˘لو را˘ج˘حو˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

ي˘ف ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لآ هذ˘˘ه˘˘ل ع˘˘ير˘˘شسلآ

ع’د˘نآ ن˘م ى˘˘لوأ’آ تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لآ

ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ح

يذلآ ةلاقلاب ةيطبآرب تانآويحلآ

نآرينلآ تمهتلآ نأآ دعب هدامخإآ مت

را˘ج˘ششأآ ن˘م ع˘بر˘م ر˘ت˘˘م0001

ردشصملآ تآذ بشسحو . ربونشصلآ

ةدعب ترششتنآ يتلآ قئآرحلآ نإاف

مويلآ يف فراطلآ ةي’وب قطانم

نم لكب ىحشض’آ ديع نم لو’آ

،فراطلآ ،ةمركلآ نيع ،راجحوب

ىل˘ع تتأآ ة˘لا˘ق˘لآو ل˘شسع˘لآ ن˘ي˘ع

د˘ئا˘شصح˘لآ ن˘˘م آرا˘˘ت˘˘كه712

ا˘˘م˘˘ي˘˘ف سشآر˘˘˘حأ’آو تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لآو

و ةرم˘ث˘م ةر˘ج˘شش036 تقر˘ت˘حآ

ةيششاملآو رقبلآ نم اشسأآر752

و لحن ةيلخ423 ىلإآ ةفاشضإ’اب

  .أÓك ةمزح0051

ىحرج ةصسمخو نÓيتق
ةنتابب نيقرفتم ريصس يثداح يف

،اهفتح ةن˘شس33 رمعلآ نم غ˘ل˘ب˘ت ةأآر˘مآ سسمأآ ة˘ح˘ي˘ب˘شص تي˘ق˘ل

ةنشس76و40 نيب مهرامعأآ حوآرتت سصاخششأآ ةعبرأآ بيشصأآو
عقو ريطخ رورم ثداح يف كلذو ،ةروطخلآ ةتوافتم حورجب

رثإآ ،ةنتاب ةنيدمل يلام˘ششلآ ي˘با˘ن˘ت˘ج’آ ق˘ير˘ط˘لآ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ثيح ،اهنتم ىلع اياحشضلآ ناك ةيحايشس ةرايشس بÓقنآو فآرحنآ
ىلإآ ةيندملآ ةيامحلآ حلاشصم فرط نم ةيحشضلآ ةثج لقن مت
لوح اميف ،يعماجلآ ةنتاب ىفششتشسمب ثثجلآ ظفح ةحلشصم
نم .ةمزÓلآ تافاعشس’آ يقلتل ىفششتشسملآ تآذ ىلإآ ىحرجلآ

فوقولل ثداحلآ يف اقيقحت تحتف دقف نمأ’آ حلاشصم اهتهج
موي لبق عقو دق ناك رخأآ اثداح نأآ ركذلاب ريدج .هبابشسأآ دنع

هقفآرم بيشصأآو ةنشس23 رمعلآ نم غلبي باشش كÓه افلخم ديعلآ
ةنحاششو ةيحايشس ةرايشس نيب مآدطشصآ ثداح يف ةغيلب حورجب

82 مقر ينطولآ قيرطلآ ىوتشسم ىلع كلذو ةروطقم تآذ
نم برقلاب عقآولآ هقشش يف ةليشسملآو ةنتاب يتي’و نيب طبآرلآ

.وطÓيت ةيدلبب تنمشسإ’آ عنشصم
T°ƒT°É¿.ì

مهدصض ىواكصش ميدقتل نينطإوملإ ةطرصشلإ تعد امنيب

ىلع ءاصضقلل ةنيطنصسقب ةعصسإو ةلمح
ةيعرصشلإ ريغ رئاظحلإ

ةنيطنشسق ةي’و نمأآ حلاشصم لبق نم ةلوذبملآ دوهجلل ةلشصآوم
نمأÓل ةيئ’ولآ ةحلشصملآ تماق ،ةيبلشسلآ رهآوظلآ ةحفاكم يف
ةي’ولآ نمأاب رشضآوحلآ نمأآ فلتخ˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لآ
تابكرملل ةيعرششلآ ريغ رئاظحلآ ةرهاظ ةبراحمل ةعشسآو ةيلمعب

نم سصاخششأآ70 فيقوت اهلÓخ مت ةيلمعلآ هتاه.(غنيكرابلآ)
،ةنيدملآ طشسو ىوتشسم ىلع اهمظعم ،رئاظحلآ هتاه باحشصأآ
ذاختآ متي نيأآ رشضآوحلآ نمأآ تآرقم ىلإآ اهباحشصأآ ليوحت متيل
و مهدشض ةيئآزج تآءآرجإآ تافلم زاجنإاب ةينوناقلآ تآءآرجإ’آ
يفو ،مهل ةبشسانملآ تابوقعلآ هيجوتل ةلآدعلل تافلملآ لاشسرإآ
نيذلآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ ة˘ي’و˘لآ ن˘مأآ ح˘لا˘شصم و˘عد˘ت قا˘ي˘شسلآ سسف˘ن
رقم برقأ’ هجوتلآ ةئفلآ هتاه لبق نم تاقياشضملل نوشضرعتي
ةفشصب مهدشض لخدتلل ،ةيمشسر ىوكشش ميدقت و يرشضح نمأآ
 .ةحشضآو ةنيرقب و ةينوناق
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يلجنم يلعب بصش يذلإ فينعلإ راجصشلإ ةيفلخ ىلع

تلاقتعإ ةلمح نصشي ةنيطنصسق نمأإ
دوهصشلل عمتصسيو ةعصسإو

يلجنم يلع ةديدجلآ ةنيدملاب81 ةيرآوجلآ ةدحولآ تدهشش
نم ةعومجم نيب افينع آراجشش ،ديعلآ ةليل ةنيطنشسق ةي’وب
،تآرايشس ميطحتو مهنم ددع ةباشصإآ ىلإآ ىدأآ ام سصاخششأ’آ
ةعاشس رخآآ تملع دقو ناكشسلآ طشسو بعرلآ عرز نع كيهان
نيلحر˘م ن˘ي˘ب Ó˘ي˘ل ةر˘ششا˘ع˘لآ ة˘عا˘شسلآ ي˘لآو˘ح أآد˘ب را˘ج˘ششلآ نأا˘ب
ةراجحلآ هيف تلمع˘ت˘شسآ د˘قو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ن˘ي˘ق˘با˘شس
تعدتشسآ حورجل سصاخششأآ سضرعت ىلإآ ىدأآ ام ،ءاشضيب ةحلشسأآو
ركذو ،مهتروط˘خ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإآ م˘ه˘شضع˘ب ل˘يو˘ح˘ت
فلخ يذلآ راجششلآ سضفل تلخدت نمأ’آ حلاشصم نأآ ناكشسلآ

.تÓئاعلآ طشسو علهلآ نم ةلاح
LªÉ∫ HƒYµÉR

ةدكيكصس

زجح ليصصافت ركذي ةيروهمجلإ ليكو
نيياكوك فصصن و ريطانق3

قرطت ايفحشص انايب ةدكيكشس ةمكحمب ةيروهمجلآ ليكو ردشصأآ

يف ءاج و ،تآردخم فشصن و ريطانق3 نم رثكآ زجح ةيلمعل هيف
نأآ تÓيوأا˘ت˘لآ دا˘ع˘بآ و ما˘ع˘لآ يأآر˘لآ ر˘يو˘ن˘ت ى˘لإآ فدا˘ه˘لآ نا˘ي˘ب˘لآ
نع تغلبأآ ةدكيكشس ةنيدم قرشش نوباشص دآوب ةيرحبلآ ةطحملآ

متيل نوباشص دآو ئطاششب درط رمطب نوموقي سصاخششأآ دوجو
ةقطنملآ ترشصاح يتلآ ةلفلفب ينطولآ كردلآ ةقرف عم قيشسنتلآ

هنأآ حشضتآ يذلآ درطلآ تجرخأآ مث، سصاخششأآ ةتشس ىلع تشضبق و
ب ترد˘ق تآرد˘خ˘م˘لآ ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ةتشسلآ نيمهتملآ عم يئآدتبآ قيقحت حتف مت دق و، غلك00263
نيزخت و ةزايح ةيانجب قلعتت مهل تاماهتآ ةدع هيجوتب ىهتنآ

ةعامج راطآ يف عيبلآ سضرغب ةعورششم ريغ ةقيرطب تآردخم
رمأآ قيقحتلآ يشضاق عم قيقحتلآ ةرششابمب و ،ةمظنم ةيمآرجآ
ىدحإآ يف م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ة˘يا˘غ ى˘لآ تقؤو˘م˘لآ سسب˘ح˘لآ م˘ه˘عآد˘يإا˘ب
.ةيئانجلآ تآرودلآ
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج5

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

1506ددعلا0202 توأا20 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

امدعب ىحصضأ’إ ديع يف ءإرعلإ يف اهصسفن ةي’ولإ ةمصصاع فراطلإ ةنيدم بونج » يتامصس » ةامصسملإ ةقطنملاب ةلئاع12 تدجو
هذه ءÓجإإ نم ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تعراصس نيأإ ةعمجلإ موي راهن فصصتنم يف ةيريدصصقلإ اهخإوكأإ بهللإ ةنصسلأإ تمهتلإ

.قئإرحلإ لعفب ةبوكنملإ تÓئاعلإ

قئإرحلإ ددمت نمراجحوبب نيزنبلإ ةطحمو ةلاقلاب ةيطبإربلإ ةقيدح ذاقنإإ مت اميف

فراطلاب ىحصضألإ ديع موي «يتامصسلإ» ةقطنمب ةلاح12 درصشت نإرينلإ
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ح˘لا˘شصم˘لآ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تن˘˘ل˘˘عأآ

ة˘لا˘ح ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’آ

لافطأآ3 نع ثحبلل رافنتشس’آ

آوفتخآ ةيريجين ةيشسنج نم ءاقششأآ

مهتدلآو سضرعت دعب راظنأ’آ نع

لبق نم سضيبأآ حÓشسب ءآدتعآ ىلإآ

د˘ي˘ع لو˘ل˘ح ة˘ي˘ششع ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م

طقف تاعاشسو كرابملآ ىحشضأ’آ

طشسوب تعقو ةلثامم ةثداح نم

اهيف نكمت يتلآ و ةلششنخ ةنيدم
عا˘جر˘ت˘˘شسآ ن˘˘م ة˘˘طر˘˘ششلآ لا˘˘جر
مت و تفطتخآ رجينلآ نم ةعيشضر
ا˘ه˘عآد˘يإآ و ة˘ف˘˘طا˘˘خ˘˘لآ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ر˘˘خآآ ردا˘˘شصم بشسحو .سسب˘˘˘ح˘˘˘لآ
آو˘ما˘ق ، ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م نإا˘ف ة˘˘عا˘˘شس
رجينلآ نم ةأآرمآ ىلع ءآدتع’اب
آولواح و ، ةلششنخ ةنيدم طشسوب
نا˘ك ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع و˘ط˘˘شسلآ
تاظحللآ كل˘ت ي˘فو ، ا˘ه˘تزو˘ح˘ب
ام و˘هو ة˘ثÓ˘ث˘لآ ا˘هءا˘ن˘بأآ ى˘ف˘ت˘خآ

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ دو˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘لإآ ر˘˘˘˘˘ششؤو˘˘˘˘˘ي
ةعومجملآ لبق نم م˘ه˘فا˘ط˘ت˘خ’
ة˘ي’و ن˘مأآ ح˘لا˘شصم .ة˘ي˘˘مآر˘˘جإ’آ

دعب ةيحشضلل تع˘م˘ت˘شسآ ة˘ل˘ششن˘خ
ةر˘ششا˘ب˘م م˘ت و جÓ˘ع˘لآ ا˘ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
نأآ دعب ةانجلآ ةيوه يف تايرحتلآ
ة˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لآ ةأآر˘˘˘م˘˘˘لآ تط˘˘˘˘عأآ

يذلآ يدت˘ع˘م˘لآ ن˘ع تا˘ف˘شصآو˘م
ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘ت˘عأآو ا˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘شس لوا˘˘ح
آذه .هجولآ ىوتشسم ىلع نيكشسب
˘˘مو˘˘ي˘˘ب ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لآ عو˘˘قو ل˘˘ب˘˘قو

ى˘لإآ ة˘˘ير˘˘ج˘˘ي˘˘ن ةأآر˘˘مآ تشضر˘˘ع˘˘ت

ةأآرمآ لبق نم اهتعيشضر فاطتخآ

لبق نم اهيلع سضبقلآ مت ثيح ،

عوقو نم طقف نيتعاشس ةطرششلآ

ةأآر˘م˘لآ عآد˘يإآ م˘ت ن˘يأآ ، ة˘م˘ير˘ج˘لآ

نأآ د˘ع˘ب˘ت˘شسي ’و .سسب˘˘ح˘˘لآ ن˘˘هر

ةيمآرجإ’آ ةكبششلل ةقÓع نوكت

بشسح ة˘˘شسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لآ ةأآر˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

.انرداشصم

 ةطرصشلإ لبق نم اهعاجرتصسإ و ةيرجين ةعيصضر فاطتخإإ نم تاعاصس دعب تعقو ةثداحلإ

ةلصشنخ ةنيدمب اهتانب نم3 ـل سضماغ ءافتخإإ و ةيرجين ىلع ءإدتعإإ

 ةفإرعلإ ةنهم ذاختإإ ةحنج و رصصاق فاطتخإإ ةيانج ةمهت نع

 ةلصشنخ ةمكحمب سسبحلإ ةيرجينلإ ةعيصضرلإ ةفطاخ عإديإإ

ةنتابب تابصصقلاب نبت ةمزر061 يلإوح قإرتحإإ
،ةنتاب ةي’ول ةعباتلآ تابشصقلآ ةيدلبب كلذو ،نبتلآ مزرو ريعششلآو حمقلآ نم ةيمك عشضول سصشصخ عدوتشسمب ،لوهم قيرح لوأ’آ سسمأآ بشش
ةدام نم ةربتعم ةيمك ذاقنإآو هراششتنآ عنمو قيرحلآ دامخإآ نم تنكمت ثيح ،نويعلآ سسآر ةدحو يف ةلثمم ةيندملآ ةيامحلآ حلاشصم تلخدت دقو

T°ƒT°É¿.ì.قيرحلآ ردشصم هيف لهجي تقو يف ،نبت ةمزر061 يلآوح ىلع قيرحلآ ىتآ اميف ،ريعششلآو حمقلآ
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نأآ ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘˘خآآ رد˘˘˘شصم ف˘˘˘ششك

، ةلششنخ ةمكحمب قيقحتلآ يشضاق

سسب˘ح˘لآ ن˘هر ةأآر˘مآ ع˘شضو˘ب ر˘مأآ د˘˘ق

فاطتخآ ةيا˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت ن˘ع تقؤو˘م˘لآ

ةفآرعلآ ةنهم ذا˘خ˘تآ ة˘ح˘ن˘جو ر˘شصا˘ق

حلاشصم لبق نم اهفيقوت بقع كلذو

ةعيشضر فاطتخاب ةشسبلتم ةطرششلآ

ةلششنخ ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ن˘م ة˘ير˘ج˘ي˘ن

تزه يتلآ ةيشضقلآ تايعآدت نأآ ثيح

را˘ه˘ن ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف دو˘ع˘ت ة˘˘ي’و˘˘لآ
تشضر˘ع˘ت ثي˘˘ح طرا˘˘ف˘˘لآ ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لآ

ةيرجينلآ ةيشسنجلآ ل˘م˘ح˘ت ة˘ع˘ي˘شضر
و ، ةأآرمآ فرط نم فاطتخ’آ ىلإآ

و ة˘ن˘يد˘م˘لآ بل˘ق˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لآ تثد˘˘ح
، ا˘كيد تآرا˘م˘ع رآو˘ج˘ب ط˘˘ب˘˘شضلا˘˘ب

اهعم و رجينلآ نم ةأآرمآ تناك ثيح
رمعلآ نم ناغ˘ل˘ب˘ت مأآو˘ت ن˘ي˘ت˘ع˘ي˘شضر

ناكملآ ل˘غ˘ت˘شست ، ر˘ه˘ششأآ4 يلآو˘ح
ةأآرمآ اهيلإآ تمدقت ثيح ، لوشستلل
اهتطعأآ و رمعلآ نم تانيثÓثلآ يف

ةعيشضرلآ تدان مث ، لاملآ نم اغلبم
بيرق لحم نم اهل سسابل ءآرششل اهيلإآ

ةفطتخملآ تلغتشسآ نيأآ ، ناكملآ نم
، ةيناثلآ ةعيشضرلاب مأ’آ مامتهآ ةظحل
موقتل ، ةعيشضرلاب ةفطاخلآ يفتختل
بلط و خآرشصلا˘ب ة˘ير˘ج˘ي˘ن˘لآ ةأآر˘م˘لآ
تآوق لخدتب ىعدتشسآ امم ، ةدجنلآ
عم قيشسنتلابو ةنيدملآ ربع ةطرششلآ
حلا˘شصم آو˘غ˘ل˘بأآ ن˘يذ˘لآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ
اهعمو ةأآرم’ ةبيرغ ةكرحب ةطرششلآ

فاطتخ’آ ناكم نم برقلاب ةعيشضر

و ناكملآ تقوط ةطرششلآ حلاشصم .
و ي˘م˘شسر˘لآ يز˘لا˘˘ب ا˘˘هدآر˘˘فأآ تعزو
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ، ي˘ند˘م˘لآ يز˘˘لا˘˘ب
دعبو ، ةعيشضرلآ اهعمو ةفطتخملآ
ةلاحإآ مت ، ةمهتملآ عم قيقحتلآ ءاهتنآ

ى˘ل˘ع ة˘طرو˘ت˘م˘لآو ة˘ي˘شضق˘لآ ف˘˘ل˘˘م
فلملآ تلاحأآ ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لآ ة˘با˘ي˘ن˘لآ

ريخأ’آ آذه ، قيقحتلآ يشضاق ىلع
ن˘هر ة˘م˘ه˘ت˘م˘لآ عآد˘يإا˘ب آر˘مأآ رد˘شصأآ
فاطتخآ ة˘يا˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت ن˘ع سسب˘ح˘لآ

.ةفآرعلآ ةنهم ذاختآ ةحنج و رشصاق



يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف1506ددعلا0202 توأا20 دحألا6
ضسأأرلأ ىوتضسم ىلع اضصع ةطضسأوب ةلتاق ةبرضضل ضضرعت

ينوبلأ يف كرامج طباضض اهتيحضض حأر لتق ةميرج
ينوبلأ ةيدلب يف ردغ ةيحضض حأر يذلأو كرابملأ ىحضضألأ ديع مايأأ لوأأ رجف ةريخألأ هضسافنأأ »ميحر ضش م» ىعدي ةبانع ءانيمب لمعي كرامج طباضض ظفل

. دوهيلأ ةنابج ةميرج باضستحإاب ايئلو ةثلاثلأو ةيدلبلأ ىوتضسم ىلع ةريخألأ ةعاضس69لأ يف ةميرج يناث يف كلذو دايز نب قراط يح يف
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ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘ضصم بضسحو
ةي˘ح˘ضضلا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا تدروأا
ى˘لإا د˘ي˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضشع سضر˘˘ع˘˘ت

ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘ضصع ة˘بر˘ضض
د˘˘˘˘˘حأا د˘˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع سسأار˘˘˘˘˘لا
ي˘ح˘لا سسف˘ن ن˘م سصا˘خ˘˘ضشألا
بو˘˘ضشن بب˘˘˘ضسب رو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

ةدا˘ع ثد˘ح˘ي ط˘ي˘˘ضسب فÓ˘˘خ
اضضرأا طقضسي˘ل نار˘ي˘ج˘لا ن˘ي˘ب
هئامد يف حبضسي هيلع ايضشغم
ىلع هل˘ق˘ن رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل

ةحل˘ضصم ى˘لإا ة˘عر˘ضسلا حا˘ن˘ج
ة˘ي˘حار˘ج˘˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسإلا
يقلتل دضشر ن˘با ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب
د˘ع˘بو ة˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘ضسإلا
سصيخضشتلاو ةيبطلا ةنياعملا

نيبت يبطلا مقاطلا لبق نم
يح˘ضصلا ة˘ي˘ح˘ضضلا ع˘ضضو نأا

مزلتضسيو ةياغلل جرحو ريطخ

ة˘˘ي˘˘حار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ءار˘˘˘جإا

هتايح ذاقنإا لجأا نم ةلجعتضسم

دعبو قابضسلا ناك ردقلا نكل

ةيحضضلا قراف ةيلمعلا ءارجإا

ة˘با˘ضصإلا˘˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

ةحلضصم ىلإا لوح ثيح اردغ

ءار˘˘˘˘جإل ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ضشلا بط˘˘˘˘˘لا
ببضس ةفرعمل ةثجلل حيرضشت
ةزا˘ن˘ج تع˘˘ي˘˘ضش د˘˘قو ةا˘˘فو˘˘لا
روضضحب سسمأا راهن ةيحضضلا

كرامجلا دارفا نم ربتعم ددع
ح˘˘لا˘˘ضصم . ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا ل˘˘هأاو
ةعقاولاب اهغولب روفو نمألا
يف قيقحت حتف ىلإا تعراضس
بضسحو ثدا˘ح˘لا تا˘˘ضسبÓ˘˘م
ملضس يدتعملا نإاف انرداضصم
فلخو .نمألا رضصانعل هضسفن
ءايتضسلا نم ةلاح ثداحلا اذه
ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كضس طا˘˘˘ضسوأا ي˘˘˘ف
ا˘˘فور˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا نو˘˘˘كل
هتر˘ضشعو ةد˘ي˘م˘ح˘لا ه˘قÓ˘خأا˘ب
ة˘يد˘ل˘ب نأا رد˘ج˘يو .ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا
تد˘ه˘ضش د˘˘ق تنا˘˘ك ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا

نيأا ديعلا ةيضشع لتق ةميرج
لتق ىلع ايل˘ق˘ع ل˘ت˘خ˘م مد˘قا

. انكضسم054 يحب هقيقضش

يرحب ديضص هيقدنب مهضس تانعطل ضضرعتف راجضش كف دأرأأ ةيحضضلأ

 رأرف ةلاح يف يناجلأو دوهيل ةنابجب ديعلأ موي لتق ةميرج
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ةنابج يبع˘ضشلا ي˘ح˘لا ز˘ت˘هإا
˘ما˘يأا لوأا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب دو˘ه˘ي˘˘ل
لتق ةميرج عقو ىلع ديعلا
لهك ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘ضض حار ءا˘ع˘ن˘ضش

يفوت ةنضس75 رمعلا نم غلبي
ىوتضسم ىلع ةباضصإاب ارثأاتم
زوا˘ج˘ت˘ي ل با˘ضش ن˘م سسأار˘لا

تقولا يف ، ةنضس92 ـلا هنضس
راوجلا يف ناكضسلا ناك يذلا

ديعلا ةيحضضأا رحنب نيلغضشنم
ن˘˘م ه˘˘لواد˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م بضسحو.

نإاف يحلا ناكضس نم تاياور
ةلاح يف لازيل يذلا يناجلا
ىلع ةيادبلا يف مجهت رارف
ه˘با˘ضصأا ثي˘ح ه˘ي˘ح ءا˘ن˘بأا د˘˘حأا
ىوتضسم ىلع سضيبأا حÓضسب
ة˘ي˘ح˘ضضلا ل˘خد˘ت˘ف ، ة˘˘ب˘˘قر˘˘لا
يناجلا ماقف ، راجضشلا سضفل
ام عومدلل ليضسم زاغب هضشرب
ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل ، ى˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
دع˘ب و ،ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘ضسإلا

ى˘ل˘ع ا˘ضسلا˘˘ج نا˘˘ك ه˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت
بر˘ق˘لا˘ب، ه˘ي˘ح ل˘خاد ي˘ضسر˘ك
مدقت ثيح ، قيدضص ىهقم نم
ه˘ي˘ل˘ع لا˘ه˘نأاو ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا
تنيابت دقو ، متضشلا و بضسلاب
ةادأا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
مايق نيب ةلمعتضسملا ةميرجلا
ة˘˘بر˘˘ضض ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ح˘˘ضضل˘˘ل ف˘˘ي˘˘ضسلا˘˘ب
˘˘ماد˘˘قإا و ، سسأار˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم
نم مهضس هيجوت ىلع يناجلا
يتلا يرحبلا دي˘ضصلا ة˘ي˘قد˘ن˘ب

سسأار ها˘ج˘˘ت ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك
ا˘˘ضضرأا ط˘˘ق˘˘ضسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا

ءار˘˘جو ه˘˘ئا˘˘˘مد ي˘˘˘ف ح˘˘˘ب˘˘˘ضسي
ظ˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ضصإلا ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ
ي˘ف و˘هو ه˘ضسا˘ف˘نأا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا

،ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط
روفو داح يومد فيزن ببضسب
تعرا˘ضس ثدا˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘غو˘˘ل˘˘ب
حر˘ضسم ى˘˘لإا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘ضصم
قيقحت حتفب تماقو ،ةميرجلا

عوقو تاضسبÓم لوح قمعم
،ءا˘˘ع˘˘ن˘˘ضشلا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
يذلا يناجلا فيقوت سضرغبو
ل رطضسألا هذه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ˘ل
يرج˘يو رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف لاز˘ي
حلاضصم فرط نم هنع ثحبلا

نم .سصاضصتخلا ميلقإا نمألا
ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا داور م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ة˘ل˘م˘ح˘ب او˘ما˘ق ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

قرزألا ءاضضفلا ىلع ةعضساو
نيعاد ينا˘ج˘لا ةرو˘ضص ر˘ضشن˘ب
يف هنع غÓبإÓل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يتأات و .ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘ح
لتق ةثداح دعب ةميرجلا هذه
لت˘خ˘م ماد˘قإا بب˘ضسب ة˘ل˘ثا˘م˘م
لتق ىلع ديعلا ةيضشع ايلقع

انكضسم054 يحب هقي˘ق˘ضش
نيكضسب انعط ينوبلا ةيدلبب
فرط نم ريبك ءايتضسا طضسو
.نينطاوملا

انوروك ةحئاج رطاخم مغر اهدامخإأ ىلع أولمع تاباغلأو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ

ةيباضشلأو «ةنانرفوب» لابج يف «ةقرفتم» قئأرح
لاحربب ءاضضيب ةليل نوضضقي ناكضسلأو
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84 ـلا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو تفر˘˘ع
يف ةقر˘ف˘ت˘م ق˘ئار˘ح ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘ضس
عا˘˘ف˘˘ترإلا بب˘˘˘ضسب ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع
ىلع ةرارحلا تاجرد يف يضسايقلا

مايأا لوأا يف تعلدنأا يتلا كلت رارغ
تا˘با˘غو ة˘ي˘با˘ضشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب د˘ي˘ع˘لا
داول ةيباغلا تاعفتر˘م˘لاو ة˘نا˘نر˘فو˘ب
نم لك ترهضس ثيح ةملعلاو دايز
ةيندملا ةيامحلاو تاباغلا ةظفاحم
م˘غر ق˘ئار˘˘ح˘˘لا كل˘˘ت دا˘˘م˘˘خإا ى˘˘ل˘˘ع

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ىود˘˘ع ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
ةظفاحمل روضشنم بضسحو.دجتضسملا
يف هناف سسمأا ةبانع ةيلول تاباغلا
تاباغلا قئارح ةحفاكم ةلمح راطإا
ل˘ضصاو˘ت تا˘با˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م نإا˘˘ف
يف تاباغلا ناوعأل عيرضسلا لخدتلا
يف لقتنا ثيح ىحضضألا ديع مايأا
سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘ضسمأا تا˘˘˘عا˘˘˘ضس ى˘˘˘لوأا
ةيلولل تابا˘غ˘لا ظ˘فا˘ح˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم سسي˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘فر
و تاراطإا ،تا˘تا˘ب˘ن˘لا و تا˘ناو˘ي˘ح˘لا
و اضسيئر ،تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ناو˘عأا

و ةفرضشلا و راجحلا يميلقإا ناوعأا
لا˘حر˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ناو˘˘عأا
نييمضسوملا ناوعألا ىلإا ةفاضضإلاب

قطانم يف ةعلدنملا قئارحلا دامخإل
يفو .ةنانرفو˘ب و ة˘م˘ل˘ع˘لا ،ة˘ي˘با˘ضشلا
لاحرب ناكضس ىضضق لضصتم قايضس
ببضسب ءاضضيب ةليل ديعلا ةليل زكرم
ةأاجف تعلدنا يتلا ةلوهملا قئارحلا
تر˘ه˘ظأاو ةراز˘ف ةر˘ي˘ح˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
نار˘ي˘ن˘ل˘ل رو˘ضصو و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
باتعأا ىلإا تدتما يتلا ةلغتضشملا
قلخ يذلا رمألا زكرم لاحرب ةيدلب

طاضسوأا يف ديدضشلا بعرلا نم ةلاح

نارينلا لوضصو ن˘م ا˘فو˘خ ة˘ن˘كا˘ضسلا

ة˘فا˘ث˘ك ن˘ع كي˘ها˘ن م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا

سضار˘عأا ن˘م ه˘ب˘˘ب˘˘ضست ا˘˘مو نا˘˘خد˘˘لا

سضار˘مألا با˘ح˘ضصأا ن˘م ى˘ضضر˘م˘ل˘ل

م˘غرو.. ر˘كضسلاو و˘بر˘لا˘ك ة˘ن˘مز˘م˘˘لا

ة˘بو˘طر˘لا عا˘ف˘ترا و سسق˘ط˘لا ةرار˘ح

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘ضصم نأا لإا مÓ˘˘ظ˘˘لاو

قئارحلا دامخإا ىلع ترهضس ةيندملا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ل˘ع˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا

.مهتاكلتممو

ىحضضألأ دــيع مايأأ لوأأ يــف

06 نم رثــكأأ مهتــلت قئأرحلأ
 ةيباغلأ ةورثلأ نم أراتكه

ةيلوب ناقيرح ىحضضألا ديع مايأا لوأا يف علدنا

نم ارا˘ت˘كه06 نع لـقـيلا˘م ا˘م˘ه˘ت˘لإا ة˘با˘ن˘ع
يروفلا لخدتلا ىعدتضسا امم ،ةيـباغلا ةورثلا
دامخإل تاباغلا ناوعأاو ةيندملا ةيامحلا لاجرل
.راضشتنلا نم اهع˘ن˘مو ا˘ه˘تر˘ضصا˘ح˘مو نار˘ي˘ن˘لا

ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تفضشك ثيح
سسمأا لوأا ءاضسم اوقلت اهناوعأا نأا «ةعاضس رخآا«ـل
يح ةيلبجلا ةقطنملاب قيرح علدنا هدافم ءادن
لقنتلا مت روفلا ىلع ينوبلا ةيدلبب يام لوأا
دات˘ع˘لاو ةد˘ع˘لا˘ب ن˘يز˘ه˘ج˘م نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا

نأا نيبت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘ضصو˘لا رو˘فو، مزÓ˘لاو

تاراتكه6 نع لقـيلام تمهتلإا دق نارينلا
اهترضصاحم ةلواحم متــيل ،ةيباغلا ةورثلا نم
اددع نأاو اميضس ،راضشتنلا نم هعنمو اهدامخإاو
لوأا يحب ةباــغلا راوجب نطقت تÓئاعلا نم
اذه، مهتايح ىلع ارطخ لكضشي ام وهو ياـم
نول˘ضصاو˘ي ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا لازـيلو
مويلا سسفن يفو، قيرحلا اياقبل يئاهنلا دامخإلا
قيرح علدنا هدافم ءادن حلاضصملا تاذ تقلت
نيأا، ةلمعلا ةيدلبب ةزمح نب ةتضشم يف ةباغب

ةورثلا نم اراتكه55 يلاوح نارينلا تمهتلإا

را˘˘˘ج˘˘˘ضشأا را˘˘˘ت˘˘˘كه51 ا˘ه˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا

،ر˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ضص را˘˘˘ج˘˘˘˘ضشأا را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه02،سسوتيلاك

دامخإلا ةرضشابم متيل ،سشارحأا لاغدأا راتكه02و
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر لو˘ضصو رو˘ف
نيأا ناكملا نيع ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع اولقنت

هدامخإاو قيرحلا ةرضصاحم ةلواحم ىلع اولمع
بلغأا تكراضش دقو اذه ،راضشتنلا نم هعنمو
بارتب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
اهنأاو ا˘م˘ي˘ضس ،ق˘ير˘ح˘لا اذ˘ه دا˘م˘خإا ي˘ف ة˘يلو˘لا
تانحاضش نم مزÓ˘لا دا˘ت˘ع˘لا˘ب ةز˘ه˘ج˘م تل˘خد˘ت
نأا ىلإا ةراضشإلا ردجتو ،ماجحألا فلتخم ءافطإا
ةجرد عافترا يف تمهاضس ةلعتضشملا نارينلا
لوجتلا رظح تضضرف اذإا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةرار˘ح˘لا
ترذ˘ح د˘قو اذ˘ه ،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةقباضس تابضسانم يف ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
ة˘ي˘با˘غ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ط˘ق˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

نارينلا رطخ نم تاباغلل ةرواجملا تÓئاعلاو
را˘ط˘خإا˘ب م˘˘ها˘˘يإا ة˘˘ي˘˘عاد ف˘˘ي˘˘ضصلا ل˘˘ضصف ي˘˘ف
قيرح يا بو˘ب˘ضش رو˘ف ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا

ةورثلا ةمÓضسو مهتمÓضس ىلع ظافحلل كلذو
.ةيباغلا

eÉRhR HƒY«û°á

ةيبضشخ نئأزخ6 مهتلإأ

ةيئابرهك كÓضسأأو

اعزفو اعله ثدحـي قيرــح
يحب ةرامع ناكضس طضسو

فاضصفضصلأ
ةيئابرهك كÓضسأاب قيرح سسمأا لوأا ءاضسم بضش
يح يف ةرامع لخدمب ةيبضشخ نئازخ ىلإا هنمو

امم ةبانع ةيدلبب فاضصفضصلاب انكضسم8201
ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر˘ل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘˘ضسا
نم اهعنمو نار˘ي˘ن˘لا دا˘م˘خإل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ام وهو ةرواجملا نكاضسملا يقاب ىلإا راضشتنلا

بضش قيرحلا .ناكضسلا طضسو اعزفو اعله ثدح
نارينلا لاقتنا ىلإا ىدأا امم ةيئابرهك كÓضسأا يف
ن˘يأا، ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ى˘لإا لوألا ق˘˘با˘˘ط˘˘لا ن˘˘م

لخدمب ةدو˘جو˘م ة˘ي˘ب˘ضشخ ن˘ئازـخ6 تمه˘ت˘لا
فرط نم بهـللا ةنضسلأا تدمـخأا ثيح ،ةرامعلا

نيع ىلإا اولقنت نيذلا ةيندملا ةيامحلا رضصانع
ى˘ل˘ع او˘ل˘م˘˘ع ن˘˘يأا ،م˘˘هرا˘˘ط˘˘خإا رو˘˘ف نا˘˘كم˘˘لا

ىلإا راضشتنلا نم ا˘ه˘ع˘ن˘مو نار˘ي˘ن˘لا ةر˘ضصا˘ح˘م
قيرحلا بابضسأا ىقبتو اذه ،ةرامعلا تانكضس
ردجتو ،رطضسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم
طضسو اعزفو اعله كرت ثداحلا نأا ىلإا ةراضشإلا
eÉRhR.Ü .ناكضسلا

 فراطلاب لتاقلأ ىلع ضضبقلأ لوح ةبراضضتم ءابنأأ
لتقلا ةميرج بكترم ىلع سضبقلا ءاقلإا نم ةبانعب نمألا حلاضصم نكمت نع تبضسلا سسمأا ةبراضضتم ءابنأا تلوادت
يذلا باضشلا ىلع سضبقلا  ربخ عم يعامتجلا لضصاوتلا ءاطضشن لعافتو .دوهيل ةنابج يحب ديعلا مايأا لوأا يف
ىضصقأا طيلضستب بلاطت يتلا تاقيلعتلا نم ريثكب » لامج «ىعدي لهك اهتيحضض حار يتلا لتقلا ةميرج بكترا

ةوعد لÓخ نم عضساو قاطن ىلع هروضص رضشنب لضصاوتلا تاحفضص داور اهداق ةلمح بقع كلذو هيلع ةبوقع
ىلع ةروضشنملا رابخألا تثدحتو .ءاعنضشلا ةميرجلا هباكترا بقع هرارف دعب يناجلا نع غيلبتلل نينطاوملا

حلاضصم لبق نم سصاضصتخلا ميلقإا ديدمت دعب فراطلا ةيلو يف لتاقلا نع سضبقلا نع (كوبضسيافلا )تاحفضص
لظ يف ةضصاخ همدع نم هفيقوت لوح ةضصتخملا تاهجلا نم يمضسر يفن وأا ديكأات راظتنا يف اذه يتأايو .نمألا

سضرغب طضسوتملا نم ىرخألا ةفضضلا وحن رارفلل توملا براوق بوكر همازتعإا ىلإا ريضشت يتلا تاعئاضشلا ةرثك

YÉO∫ GCe«ø.باقعلا نم تÓفإلا



انوروك سسوريف ةحئاجو ةعفترملا ةرارحلا مغر

 نأديملأ يف ةراجتلأ نأوعأأ
ديعلأ يموي نيرخضسملأ راجتلأ ةموأدم ةبقأرمل

ديعلا يموي نيرخصسملا راجتلا مازتلإا ىدم ىلع فوقولل21لا تايدلبلا لجل اولزن نيذلا نيماودملا ةباقرلا ناوعأا تارصشع ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم تدنج
.ديعلا يموي لÓخ رطصسملا جمانربلا قفو لمعلاب اومزتلإا نيذلا راجتلا فرط نم ةعصساو ةباجتصسإا ةروكذملا ةيريدملا حلاصصم بصسحب لجصس ثيح ةموادملا ماظنب

ةيناديملا تارايزلا راطإا يف
 رامع يديصس ةيعماجلا تاماقÓل

تامدخلأ ريدم
ةماقإأ دقفتي
20 سسوفيضسلأ
ىلع هونيو
مراضصلأ قيبطتلأ
ةياقولأ ريبأدتل
ةيعماجلا تامدخلا ريدم لسصاو
هتارايز رهزل طوعب رامع يديسس
تاماقÓل ةيدقفتلا ةيناديملا
ةماقإا سسمأا لوأا تسسم ثيح ةيعماجلا

ةريدم ةقفر دقفت نيأا،20 سسوفيسسلا
معطم حلاسصملا يلوؤوسسم و ةماقإلا
نزخملاو ءاويلا ةحنجأاو ةماقلا
ةيسضايرلا تاطاسشنلا ةحلسصمو ماعلا

ةرورسضب ىسصوأا نيأا ةيفاقثلاو
ريسضحتلا لجا نم يدجلا فوقولا
قيبطتلاو ةبلطلا لابقتسسل ديجلا
ةياقولا و نمألا ريبادت لكل مراسصلا
ىلإا ةفاسضإا .انوروك ةحئاج ةهباجمل

كسسمو اهبيترتو علسسلا ميظنت ةيلمع
و رخآا بناج نم. درجلا تÓجسس
يعماجلا لوخدلل اريسضحت

تامدخلا ريدم ىطعا0202/1202
و تايسصوت رامع يديسس ةيعماجلا
ةماقلا يلوؤوسسمل تاهيجوت

لجأا نم20 سسوفيسس ةيعماجلا
عقاو ىلع فوقولاو عÓطلا
لابقتسسل ةيراجلا تاريسضحتلا
مسسوملا ءاهنا لجأا نم ةبلطلا
،لبقملا يعماجلا لوخدلاو يسساردلا
تادوهجملا نم فيثكتلا ىلع كيهان
يعماجلا لوخدلل ادادعتسسا

قفارملا لك ةئيهت و0202/1202
نسسحأا يف ةبلطلا لابقتسسإل
تÓماعو لامع مهتهج نم.فورظلا
ةريدم فارسشا تحت و، تاماقلا
و ةئيهتلا تايلمع ىلع ةماقلا
قفارملا لكل ميقعتلا و فيظنتلا
ةحنجأا ميمرتو ميقعت نع كيهان،
ىلع فوقولا و معاطملاو ءاويإلا

و ءارسضخلا تاحاسسملا ةئيهت ىدم
و.ةراسضلا سشئاسشحلا ىلع ءاسضقلا
ةحفاكمل ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحإا
 .انوروك سسوريف

ب .حلاسص
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ةحئاجو ةعفترملا ةرارحلا تاجرد مغرو

ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأا نأا لإا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

تايلمع فيثكت ىلع اورهسس نيماودملا

عيمج يف نيرخسسملا راجت˘ل˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا

ريفوت نامسض لجأا نم ةيلولا تايدلب

نطاوملل ةيكÓهتسسإلا داوم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ، ز˘ب˘خ˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع

، هتاقتسشمو بيلحلا ، هكاوفلاو رسضخلا

ربع ةراجتلا ةيريدم ترسشنو ...دوقولاو

كوبسسيافلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص

تÓ˘ح˘م˘لا ة˘مواد˘م ن˘م بنا˘ج˘˘ل رو˘˘سص
ديع نم يناثلاو لوألا نيمويلل ةيراجتلا
تايدلب ىوتسسم ىلع كرابملا ىحسضألا
مقر يئلولا رارقلل اديفنت كلذو ةيلولا

0202/70/31 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا9021

ة˘مواد˘م نا˘م˘سض ة˘ي˘ماز˘˘لإا ن˘˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لا
جاتنإلا تاد˘حو و ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
ةنسسل كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي˘ل

تنا˘كو .ه˘ل ة˘ي˘لاو˘م˘˘لا ما˘˘يألا و0202
نع ديعلا ةيسشع تفسشك ةراجتلا ةيريدم
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسإلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
كرابملا ىحسضألا ديع يمويل ةبوانملاب

فلتخم ربع ارجات485 ترخسس ثيح
رار˘ق راد˘سصإا م˘ت ا˘م˘ك ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب
ةيراجتلا تÓح˘م˘ل˘ل ة˘مواد˘م˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا

نايب هب دافأا ام بسسحو. جاتنإلا تادحوو
ة˘يلو˘ل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘˘ع ردا˘˘سص
ةيمازلإا ميظنت ررق˘ت ه˘نإا˘ف د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘سشع
تادحوو ةيراجتلا تÓحملل ةموادملا
كرابملا ىحسضألا دي˘ع ي˘مو˘ي˘ل جا˘ت˘نإلا

مت نيأا هل ةيلاوملا مايألا و0202 ةنسسل
راجتل˘ل ة˘ي˘م˘سسإلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع جار˘فإلا

رجات485 ب مهددع ردقملاو نيبوانملا
د˘يد˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ة˘يلو˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع

ةيمازلإل ةعسضاخلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنألا

طاقن يف ةلثمتملا و ةموادملا نامسض

ةقلعتملاو و تا˘مد˘خ˘لاو ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ع˘ي˘ب

رسضخلاو ةلاقبلا داومو زباخملاب اسساسسأا

ن˘جاود˘لا را˘ج˘تو ة˘با˘سصق˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو

بيلحلا يعزومو هتاق˘ت˘سشمو بي˘ل˘ح˘لاو

تا˘ط˘ح˘م ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو دو˘˘قو˘˘لاو

بناج ىلإا عيرسسلا ماعطإلاو تامدخلا

تا˘عدو˘ت˘سسم˘لا وأا جا˘ت˘نإلا تاد˘حو كلذ

د˘ي˘م˘سسلاو ق˘ي˘قد˘لا جا˘ت˘نإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو

ر˘˘ت˘˘سسب˘˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا كلذ˘˘˘كو

. ةيندعملا هايملاو هتاقتسشمو

ىحصضأا ديع لكك ةفاظنلا ناوعأا تاناعم رمتصستو

تأرامعلأ مامأأو ةمامقلأ تايواح يف ةيمرم يحاضضألأ حبذ تافلخمو دولج
¯ YÉO∫ GCe«ø

ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
يف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ح˘لا˘سصم˘لا

ىلع ظافحلا لجأا نم ةئيبلا ةيامح لاجم
رحن تايل˘م˘ع د˘ع˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ءا˘ي˘حألا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘حا˘˘سضألا
ببسسب ةنسسلا هذه ةسصاخلا ةيئانثتسسلا

لا˘م˘ع ةا˘نا˘ع˘م نأا لإا ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ةفيظن ةبانع ةسسسسؤومل نيعباتلا هفاظنلا

ي˘ف نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘هو ىر˘خأا ةر˘م تدد˘ج˘ت
ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م اد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص فور˘˘ظ
ةديدسشلا ةرارحلا ىرخأا ةهج و انوروكلا

رحن تافلخم ببسسب ةهيركلا ةحئارلا و
ناكم لك يف دولجلا يمرو يحاسضألا

نود ةمامقلا يمر تايواحب رارغ ىلع
لك يف دحاو ناكم يف اهعمجب مازتلإلا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ناو˘عأا ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل ي˘˘ح
عفر ةيلمع˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘ن˘حا˘سشلا˘ب
طسسو نم يحاسضألا تافلخمو دولجلا
سصلختلا مت يتلا ةينكسسلا تاعمجتلا

ل˘خاد˘م د˘ن˘ع ة˘ي˘مر˘˘م ا˘˘ه˘˘كر˘˘تو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
اهنم برقلاب ةقل˘ع˘م ىر˘خأاو تارا˘م˘ع˘لا
نم ءاه˘ت˘نإلا د˘ع˘ب سسم˘سشلا ة˘ع˘سشأا تح˘ت

ةهيركلا حئاورلا لعج ام رحنلا ةيلمع
ر˘ح˘لا ةد˘سش ن˘م ة˘عر˘سسب ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘˘ن˘˘ت
ةريطخ سضارمأاب لامعلا ددهي ام ديدسشلا

. اهنم ةيدلجلا رارغ ىلع
ة˘سسسسؤو˘م تد˘ن˘ج ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو

نوع051 وحن ينوبلاب ةفيظن ةبانع
سصيسصختو ديعلا يموي لمعلل ةفاظن

نيتفار˘جو ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر ة˘ن˘حا˘سش02

رهسسلل لي˘ق˘ث˘لا نزو˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘سشو
فارسشإا˘ب ءا˘ي˘حألا ع˘ي˘م˘ج ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
سسي˘نأا ة˘ن˘با˘ع˘سش را˘ه˘ن˘لا˘ب عا˘ط˘ق سسي˘˘ئر
م˘ي˘ل˘سس يرا˘سص ل˘ي˘˘ل˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق سسي˘˘ئرو
.م˘˘ير˘˘ك ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فار˘˘سشإا˘˘بو
راد˘م ى˘ل˘ع م˘ت د˘ق˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم بسسحو
تايافنلا نم فا˘ن˘طا ع˘فر د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي
يحاسضألا رحن تافلخم نمو ةيلزنملا

نم لولا مويلا يف لمعلا لسصاوت ثيح
ةليل نم ةرخاتم تاعاسس ىلإا ديعلا مايأا
.ةعمجلا

ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا تانيمطت مغر

يئابرهكلأ رايتلأ يف عاطقنأو هايملأ عيزوت يف بدبذت عقو ىلع ىحضضأ ديع
¯ U°Édí. Ü

ةبانع ةيدلبب نينطاوملا نم ديدعلا ربع

نم ديدسشلا مهئايتسسا نع رامع يديسسو

نا دعب ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

كرابملا ىحسضألا ديع مايأا لوأا وسضق

ة˘م˘ق ي˘ف م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ها˘˘ي˘˘م نود

نم ءام ةرطق اودجي مل نأا دعب طخسسلا

مهتجاح مغر ليسسغلا و فيظنتلا لجأا

ءايحأا ةسصاخ ةيويحلا ةداملا هذهل ةسساملا

دوهيل ةنابج، بهذلا داو، سسازوأا يتيسسل

ءايحأا ةدع و سسيدلا رجح، يام8 يح،

مت نأا ىتحو، رامع يديسس ةيدلبب ىرخأا

و طقف قئاقدل نوكت اهنإاف هايملا عيزوت

ل˘سصت ل ا˘ه˘نا ا˘م˘ك ةر˘خأا˘ت˘م تا˘قوا ي˘ف

بهذلا داو يحب ةسصاخ، ايلعلا قباوطلل

و˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا داز يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا،

يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنلا

ن˘ي˘يرا˘خ˘ف˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأا ةد˘˘ع˘˘ب

عافترا مغر سسيد˘لا ر˘ج˘حو نو˘م˘لاز˘ي˘لو

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘جا˘ح و ةرار˘ح˘لا تا˘˘جرد
فيظنتلا ل˘جا ن˘م ها˘ي˘م˘ل˘ل و ءا˘بر˘ه˘كل˘ل
انوروك سسوريف راسشتنا رطخ نم ةياقولل
ةينعملا تاهجلا نونطاوملا بلاط امك،
يذلا لكسشملا اذهل لح داجياو لخدتلا
تاني˘م˘ط˘ت م˘غر ة˘ن˘سس ل˘ك رر˘كت˘ي تا˘ب
هايملل ةيرئازجلا ةسصاخ ةينعملا تاهجلا

تردسصا ثيح ديعلا لبق ةبانع ةدحو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج دا˘˘خ˘˘تا ه˘˘ي˘˘ف تد˘˘كا نا˘˘ي˘˘ب
یح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت تاءار˘˘˘جلا
كÓهتسسا ىوتسسم عفتري يذلا ، كرابملا
لÓخ لوألا مويلا يف ةسصاخ هيف ءاملا
يذلا نايبلا بسسحو.ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا
اهنا هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا زوحت
نامسضل ةيزارتحا تاءارجإا ةدع تذختا
اسصاخ اجمانرب ترطسس ثيح ،نيومتلا
عيمجل ىنسستيل ،ةينيدلا ةبسسانملا هذهل
يلاتلابو هايملا نم ةدافتسسلا نينطاوملا
لك ىوتسسم یلع ءاملاب نيومتلا نإاف

فوسس ةبانع ةيلوب21 تايدلبلا زكارم
ةعاسسلا نم اءادتبا ديعلا ةحيبسص قلطني

ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا
ا˘ه˘ب˘ل˘غا نو˘م˘ي فو˘سس ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘˘لا

ةيلاتلا قطانملا ادعا˘م ،د˘ي˘ع˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص

ةعباتلاCETOCE ،لورسصلا ةرسضخوب
،لاحر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ة˘سشا˘ط ،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
،ةدرابلا نيع تايدلبل ةرواجملا قطانملا
دوز˘ت فو˘سس ا˘ه˘نإا˘ف ،ة˘م˘ل˘ع˘لا و ة˘فر˘˘سشلا
سسيمخلا مويلا يأا ديعلا لبق موي ءاملاب

تانازخلا ةعسس نأا ىلإا ارظن اذه و03
هذ˘ه ل˘ك ن˘يو˘م˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا
نايبلا فيسضيو .دحاو تقو يف قطانملا
نودنجم ةدحولا تاراطإا و لامع لك نأا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘سس نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م
قر˘ف تر˘خ˘سس ثي˘ح ءا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ى˘ت˘حو ة˘نا˘ي˘سصلا قر˘ف اذ˘كو ل˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نودعتسسم مهو ةيعونلا ةبقارم تاراطإا
ىلع ريثأاتلا هنكمي ئراط يأا ةجلاعمل

زكرملا تعسضو ا˘م˘ك، ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
لابقتسسل نئابزلا فرسصت تحت يفتاهلا
مقرلا يف تباثلا ربع كلذو مهتلاغسشنا

وأا لوم˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع وا،3951 رسضخألا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م
ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا كر˘˘ب˘˘سسي˘˘ف˘˘لا

ةل˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف و ر˘ي˘خألا ي˘ف،ة˘با˘ن˘ع
ةماعلا ةيريدملا اهتقلطأا يتلا ةينطولا
نماسضتلاو سسيسسحتل هايملل ةيرئازجلل
ةبانع ةدحو نإاف ،ءاملا كÓهتسسا ديسشرتل
اوظفاحي نأا ماركلا ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م تد˘سشا˘ن

ديسشرتلاب كلذو ةنيمثلا ةورثلا هذه ىلع
ةسصاخو ءاملا كÓهتسسا يف داسصتقلاو
ي˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع˘˘ل لوألا مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘˘خ
د˘˘˘ن˘˘˘ع ةورذ˘˘˘لا تقو ي˘˘˘فو كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘يا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضألا
و ةعراسستم ةفسصب سضفخني تانازخلا
مهناريج عم نون˘ما˘سضت˘ي كو˘ل˘سسلا اذ˘ه˘ب
ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا ق˘باو˘ط˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا
تبهذ تانيمط˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ك .تارا˘م˘ع˘لا
ديع نم لوألا مويلا يف حايرلا جاردا
ناكسس ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘جو ن˘يا ى˘ح˘سضألا

نمازتو ةسصاخ هايم نودب مهسسفنا ةبانع
ر˘ح ة˘جو˘م ع˘م د˘ي˘ع˘لا ن˘م لوألا مو˘˘ي˘˘لا

 .ةيلولا اهتدهسش ةريبك

حبذلأ تافلخمو ةمامقلأ يف قرغت سسيدلأ رجح
تاطلصسلا نأا ىلإا كرابملا ىحصضألا ديع مايأا ىلوأا يف حبذلا تافلخم و ةمامقلا عفر سصخي اميف اهرودب ةنيدم تايدلب بلغأل ةيلحملا تاطلصسلا مايق مغر
مدع ةجيتن حبذلا تافلخمو ةمامقلا يف قرغت سسيدلا رجح ةقطنم لعج ام اهماهم ءادأا نعو ناديملا نع ةبئاغ لازتل رامع يديصس ةيدلبل ةيلحملا

ةدم ذنم ةقطنملا يناعت ثيح ةرركتملا يواكصشلا مغر ةيغاصص اناذأا اودجي مل نيذلا نينطاوملا طخصسو ءايتصسا راثا ام وهو ةمامقلا عفر تانحاصش رورم
ميقعتلاو ةفاظنلا ىلإا جاتحت يتلا ةصساصسحلا ةرتفلا هذه يف ةصصاخ ةئبوألاو سضارمألاب نيددهم نينطاوملا لعج ام لكصشملا اذه نم ةليلقلاب تصسيل
مهعم اهعبتت يتلا ةلابمÓلا ةصسايصسو سشيمهتلا ببصسب هيلع وه ام ىلع عصضولا لظ ام لاح يف ةجهللا ديعصصتب نونطاوملا دده امك، انوروك ةحئاج ببصسب
راديصس ينيج يح ةصصاخ ءايحألا بلغأاب ةيمومعلا ةرانإلا بايغ وأا ةمامقلا لكصشم عم ءاوصس اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعصضولا مغر ةيصصولا تاهجلا
 .ةئيهتلا بايغو تاقرطلا ءارتها نع ةيهان

ب .حلاصص

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ
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ريخلا سسان ةيعمج فرط نم
لاحرب

ةيحضضأأ82 عيزوت
ىلع ةفق06و
ةزوعملأ تÓئاعلأ
لاحرب ريخلا سسان ةيعمج تلصصاو

لفكتلا دعبف ةيريخلا اهتايلمع
ءارقفلا نم تارصشعلا ماعطإاب
مث ناصضمر رهصش لÓخ نيكاصسملاو
لافطألا ىلع ديعلا ةلدب عيزوت
ديع ةليصصح ناك، ىوأام نود
فرط نم كرابملا ىحصضألا
ةيحصضأا82 نم ديزا عيزوت ةيعمجلا

ةيئاذغلا داوملل ةفق06 نم ديزأا و
نأا مغر ماتيلا تÓئاع ةدئافل
نأا ثيح ةيفاك نكت مل سصصصحلا

مل تÓئاعلا نم ريثكلا كانه
ببصسب ةفقلا نم دفتصست ملو يحصضت
اهب رمت يتلا ةنهارلا فورظلا
اريبك اريثأات ترثا يتلاو دÓبلا

.ةيلمعلا هذه ىلع
ب .حلاصص



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

8G’CMó 20GChä 0202Gd©óO1506راـهششإإ
www.akhersaa-dz.com

PouR votRE PouR votRE 

PublicitéPublicité

collectivités locales Administrations collectivités locales Administrations 

Publiques Sociétés NationalesPubliques Sociétés Nationales

Pour tous vos Pour tous vos 
placards publicitaires et annonces légales sur placards publicitaires et annonces légales sur 

le quotidien AKHER-SAA,le quotidien AKHER-SAA,
adressez vosadressez vos

commandes à l’ANEPcommandes à l’ANEP

ANEP/2023002589 Akher Saa le 02/08/2020-95102

ANEP/2023002610 Akher Saa le 02/08/2020-95100
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ماسسقأا ةيسشتفم ضسيئر بيسصنت
ةنتابب كرامجلا

،كرامجلل ماعلإ ضشتفملإ ةقفر دوهزم قيفوت ةنتاب ةيلو يلإو ،إرخؤوم فرسشأإ
ضسيئرك ديمع ضشت˘ف˘م ي˘ل˘ع دلوأإ د˘م˘ح˘م د˘ي˘سسلإ بي˘سصن˘ت م˘سسإر˘م ى˘ل˘ع
بقإرم نيمل دمحم زيزعلإ دبع ديسسلل افلخ ،ةنتاب كرامجلإ ماسسقأإ ةيسشتفمل

.ىرخأإ ماهمل هؤواعدتسسإإ مت يذلإ كرامجلل ماع

فراطلاب ريبكلا مجحلا نم ةافحلسس ذاقنإا
ةيامحلإ و˘سسا˘ط˘غ ن˘كم˘ت
فراطلإ ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لإ

ن˘م ةا˘ف˘ح˘ل˘سس ءÓ˘جإإ ن˘˘م
فراطلاب ري˘ب˘كلإ م˘ج˘ح˘لإ
تإو˘ن˘ق د˘سس ي˘ف تب˘ب˘سست
ى˘لإإ ر˘ح˘ب˘˘لإ ها˘˘ي˘˘م لو˘˘خد
ديلوت م˘ت˘ي ن˘يأإ ضضإو˘حألإ
نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كأإو.ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلإ

ةيندملإ ةيامح˘لإ ح˘لا˘سصم
ضسيمخلإ فراطلإ ةيلول
نم ةديرف ةيلمع يف هنأإ
وسساط˘غ ن˘كم˘ت ، ا˘ه˘عو˘ن
و ريبكلإ مجحلإ نم ةافحلسس ذاقنإإ نم ةيندملإ ةيامحلل ةيرحبلإ ةدحولإ
ةطحمب ةقاطلإ ديلوت متي نيأإ ضضإوحألإ ىلإإ رحبلإ هايم لوخد تإونق ريرحت
اهلقن مت امك ، يديهم نب ةرئإد ناحيرب ةيدلب ضشوإردلإ ةيدك ءابرهكلإ ديلوت
. ناجرملإ ئطاسشب رحبلإ هايمب كانه اهريرحت و ةلاقلإ ةيدلب ىلإ

انوروكب بيسصأا بلك لوأا قوفن

بلك لوأإ وهو يداب نأاب ،ةيملعلإ «كيفإرغويج لانويسشان» ةلجم تدافأإ
دعب قفن دق ،ةدحتملإ تايلولإ يف دجتسسملإ انوروك ضسوريفب بيسصأإ
يعإرلإ ةلÓسسل يمتني يذلإ بلكلإ نإاف ةلجملإ بسسحو .هتباسصإإ نم رهسشأإ
،ةيليوج11 يف كرويوينب كله تإونسس7 رمعلإ نم غلابلإو يناملألإ
هل تثدح تافعاسضم ةجيتن ةايحلإ قراف ناك إذإإ ام مولعملإ ريغ نم نكل
ناك هنأإ املع ،كلذل رخآإ اببسس كانه نأإ مأإ ،انوروك ضسوريفب هتباسصإإ دعب
هتباسصإإ تتبث بلك لوأإ يداب ناك ،يسضاملإ يام يفو. ناطرسسلإ نم يناعي
ن˘م إرر˘سضت ر˘ث˘كألإ د˘ل˘ب˘لإ ،ةد˘ح˘ت˘م˘لإ تا˘يلو˘لإ ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
يذلإ ،ينوهام تربور هكلام نم ىودعلإ طقتلإ يداب نأإ دقتعيو.ءابولإ

لاقو.يسضاملإ عيبرلإ يف انوروك ضسوريفب هتباسصإإ نع ليلاحتلإ تفسشك
لا˘نو˘ي˘سشا˘ن»ـل بل˘كل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلإ ة˘لا˘ح˘لإ ر˘يرا˘ق˘ت ى˘ل˘ع ا˘ع˘ل˘طإ نا˘ب˘ي˘ب˘ط
هتافو ببسس نكل ،ةيوافمللإ ددغلإ ناطرسسب اباسصم ناك هنإإ ،«كيفإرغويج
.دكؤوم ريغ لإزي ل يقيقحلإ

نينطاوملا ىلع يلزنملا رجحلا ضضرفت ةرارحلا
ة˘˘˘˘˘˘يلو تد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘سش
ديعلإ يموي ةنيطنسسق
ي˘ف إد˘يد˘سش ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترإ
ثيح ةرإرحلإ تاجرد
يف ةجرد54ـلإ تغلب
لعج ام ةريهظلإ تقو
لو˘ح˘ت˘ت ة˘يلو˘˘لإ ل˘˘ك
و ،حاب˘سشأإ ة˘ن˘يد˘م ى˘لإإ
ه˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ه ضضر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت
ةيسسا˘ي˘ق˘لإ تلد˘ع˘م˘لإ
ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لإ ةرإر˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
.ناكسسلإ ىلع يلزنملإ

رئازجلاب اسسنرفل اريفسس تييوغ اوسسنارف نييعت
تييوغ إوسسنإرف يسسامولبدلإ ةيسسنرفلإ ةيجراخلإ تّنيع
ييفإزك هقباسسل افلخ ، رئإزجلاب اسسنرفل ةداعلإ قوف إريفسس
،ةيسسنرفلإ ةيمسسرلإ ةديرجلإ يف ءاجام بسسحو .روكنايرد
ةيسسنرفلإ ةيسسامولبدلإ ضسأإر ىلع نم تييوغ لقنّ مت دقف
ف˘ل˘خ˘ي˘ل ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ى˘لإإ ،ة˘يدو˘ع˘سسلإ ة˘ي˘بر˘ع˘لإ ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب
يسسنرفلإ ريفسسلإ فرعيو.دعاقتلإ ىلع لاحملإ روكنايرد
ةرهاسصم ةقÓع هطبرت امك ، ةيبرعلإ ةغلل هناقتإاب ديدجلإ

ةيرئإزجلإ لوسصألإ تإذ ةنانفلإ هتجوز ةهج نم رئإزجلإ عم
مسسإ اسسنرف يف مÓعإلإ لئاسسو تلوإدتو .تييوغ ةميلح
ريفسسلإ دكأإ ذن˘م ، ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف ضسيرا˘ب ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل تي˘يو˘غ
دعوم بإرتقإ نع ،يسضاملإ نإوج رهسش فسصتنم قباسسلإ

تييوغ إوسسنإرف .دعاقتلإ نسس هغولب دعب هبسصنمل هترداغم
هل قبسس،6102 ماعلإ ذنم ضضايرلاب إريفسس لغتسشإ يذلإ

نم ةيبرع مسصإوع ةّدع يف ةيسسامولبدلإ ةبيقحلإ لمح نأإو
.ةيبيللإ ضسلبإرطب إرورم ضسنوت ىلإإ يبظ وبأإ

ةبانعب عراسشلا يف ىمرت تامامكلا
«كيا˘ب ن˘ير˘غ» ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘ق
يعولإ بايغل ةرو˘سص م˘يد˘ق˘ت˘ب
نينطإو˘م˘لإ ضضع˘ب را˘ت˘ه˘ت˘سسإو
يمرب نوموقي نيذلإ ةبانع يف
اسضوع قيرطلإ يف تامامكلإ

ضسي˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘مر ن˘˘˘˘ع
دكؤوتو ،مهتويب يف يكيتسسÓب
˘مد˘ع ىد˘م تا˘˘كو˘˘ل˘˘سسلإ هذ˘˘ه
ن˘م ة˘يا˘قو˘لإ ر˘˘ي˘˘بإد˘˘ت مإر˘˘ت˘˘حإ
ضصلخت مدعو انوروك ضسوريف
يئإوسشعلإ يمرلإ نم نيريثكلإ
ماعلإ قير˘ط˘لإ ي˘ف تÓ˘سضف˘ل˘ل
،رطخلل مهريغ ةايح إوسضرعيل
ةجإردلإ» ةيعم˘ج تر˘كن˘ت˘سسإو
هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م «ءإر˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لإ
.ةيبلسسلإ تافرسصتلإ

ديعلا ةحرف بناجألا ةبلطلا مسساقتت لاقعوب ةنتاب ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم
ةيعمب لاقعوب ةنتاب ةيعماجلإ تامدخلإ ةيريدم تإراطإإ مسساقت
ةنتاب رسضخل جاحلإ ةعماج ريدم مÓسسلإ دبع فيسض روتكدلإ
ةيلافتحإ ،اهل ةعباتلإ ةيعماجلإ تاماقإلإ فلتخم يريدمو10
،تايبنجألإ تابلا˘ط˘لإ ع˘م ،كرا˘ب˘م˘لإ ى˘ح˘سضلإ د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م
ةيبرعلإ ةيلاجلإ نم ،ةرجوأإ ةوخألإ ةيعماجلإ ةماقإلاب تاميقملإ

ضضرغل لودلإ فلتخم نم ني˘مدا˘ق˘لإ ،ة˘ي˘ق˘ير˘فلإو ة˘م˘ل˘سسم˘لإو
ضضورفملإ رجحلإو انوروك ةحئاج مهنكمت مل ثيح ،ةسسإردلإ

عم ،ةماقإلاب مهيلع ءاقبلإ متو ،مهيلاهأإو مهنإدلب ىلإإ ةدوعلإ نم
،ةيسصولإ تاهجلإ نم اسصرحو ،ةمزÓلإ تامدخلإ ةفاك ريفوت
،د˘ي˘ع˘لإ ة˘حر˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘˘لإ ءلؤو˘˘ه ة˘˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘م ى˘˘لإإ إوردا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف
.زيمم يلئاع وج يف ،يحاسضألإ رحن مهتكراسشمو



ةنيطنسسقب بورخلا ةيدلبب يعامتج’ا نكسسلا ةمئاق دادعإا مت امنيب

ةنسسلا ةياهن لبق ديبعا نيعب نكسس ف’آا4 نم رثكأا عيزوت
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د˘˘كأا د˘˘ق قا˘˘ي˘˘شسلا ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
نع يرئازجلا قرششلا ةمشصاعب
ةمئاق دادعإا نم ،ابيرق ءاهتن’ا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كشسلا
د˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت˘ي˘ل ،بور˘خ˘لا
ف˘ششكلاو ة˘شسارد˘لا لا˘م˘˘كت˘˘شسا

هذ˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘ع
رثكأا مشضت ةمئاق يف ،ةغيشصلا

نأا افيشضم ،ديفتشسم0081 نم

مئاوق رششن اهعبتيشس ةيلمعلا هذه
را˘ششأا ة˘ن˘ي˘ع˘م نو˘˘كت˘˘شس ،ىر˘˘خأا

ضشما˘ه ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ي˘لاو

نكشس001 ح˘ي˘تا˘ف˘م ع˘˘يزو˘˘ت
ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشسل ي˘عا˘م˘ت˘جا
عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا لÓ˘˘˘خ ،ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا
،ة˘شصح˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا ،طرا˘˘ف˘˘لا
عور˘˘ششم ن˘˘م˘˘شض ى˘˘لوأ’ا د˘˘ع˘˘ت

،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘كشس0011
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشسب ضصا˘خ˘˘لاو
ضصشصح ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘شس ،ةرا˘˘م˘˘شسلا
،ةيراجلا ةنشسلا ةياهن لبق ىرخأا

نم يناثلا يشسادشسلا يف ىرخأاو
ج˘ما˘نر˘ب و˘هو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘˘شسلا

ةمئاقلا لامكتشس’ اشساشسأا هجوم
ن˘˘كشسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ب ة˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا
نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لاو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ق˘ب˘شسم˘لا ةدا˘ف˘˘ت˘˘شس’ا تارار˘˘ق
اولشصحتو ،ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ن˘يد˘م˘ب

يلاو،3102 ة˘ن˘˘شس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ن˘ع ثد˘ح˘ت يذ˘لا ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
اهنم تدافتشسا ةي˘ن˘كشس ةر˘ي˘ظ˘ح
تاونشسلا لÓخ ،قرششلا ةمشصاع

نكشس فلأا45ـب ردقت ،ةريخأ’ا

نم ا˘ف˘لأا23 اهنم ،يعام˘ت˘جا

ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كشسلا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص

ن˘كشس ف˘˘لأا02و ،ي˘كرا˘ششت˘لا

تادوهجم كانه نأا ربتعا ،يفير

فيفختلل ةلودلا اهمّدقت ةريبك

نإا ؛لاقو ،نكشسلا ةمزأا ةّدح نم

0202 ةنشسل يناث˘لا ي˘شساد˘شسلا

ةنشسلل ي˘نا˘ث˘لا ي˘شساد˘شسلا اذ˘كو

عيزوتل ةشصرف نوكتشس ،ةلبقملا

يف تان˘كشسلا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع

.غيشصلا فلتخم
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ةقناخ ةمزأا ،ةدم ذنم ةنيطنشسق ةنيدم دهششت
نم ريبك ددع يف تايافنلل ابيهر اراششتناو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت نود ،ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
يتلا تافلخملا عفرو ،ءايحأ’ا هذه فيظنتل
رششن يف مهاشستو ،ماعلا رظنملا هوششت تتاب
اذه ثدحي امك ،ضضارمأ’ا ىتحو ،حئاورلا

ءا˘بو ـل ف˘ي˘خ˘م˘لاو بي˘هر˘˘لا را˘˘ششت˘˘ن’ا ع˘˘م
ةفاظنلا هتح˘فا˘كم بل˘ط˘ت˘ت يذ˘لاو ا˘نورو˘ك
يف ةنيطنشسق ةيدلب ءايحأا نم ريثكلا قرغت.
ملو  ،مايأا ةدعل اهعفر مدع ببشسب ةمامقلا
ا˘ناذآا تاو˘ن˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ه˘تاءاد˘ن د˘ج˘ت

ةيدلبلا تاطلشسلا فرط نم ةشصاخ ،ةيغاشص

ةفاظنلا ةيلوؤوشسم اهقتاع ىلع عشضوت يتلا

اهماهم مهأا نم دعت لب ،طيحملا ريهطتو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘كو˘˘˘م˘˘˘لا

ءايحأ’ا هذه نيب نمو ةيلحملا تاعامجلاو

يح رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘لا˘ح د˘ه˘ششت ي˘ت˘لا

رثكأ’ تايافنلا هنم عفرت مل يذلا ةنانجوب

،لمتحم ريغ رمأ’ا حبشصأا دقف ،مايأا01 نم

هذه لÓخ ةرارحلا تاجرد عافترا عم ةشصاخ

اودقف مهنأا اودكأا ،اشضيأا ربونشصلا يح ،مايأ’ا

ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘لوؤو˘شسم ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا

طاقنلا دحأا نأا ناكشسلا حرشص و ،ةفاظنلاب

˘˘مأا ة˘˘ششئا˘˘ع““ د˘˘˘ج˘˘˘شسم ف˘˘˘ل˘˘˘خ ة˘˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا

ذنم ،تايافنلا اه˘ن˘م ع˘فر˘ت م˘ل ،““ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا

ضضعب نأا نيفيشضم ،طرافلا ناشضمر رهشش

تايافنلل ري˘ب˘كلا م˘كار˘ت˘لا بب˘شسبو نا˘كشسلا

ضسفن وهو امو ،اهقرحب نوموقي ،ةيلزنملا

تو˘ت˘لا ،ضسي˘ل˘ت ن˘ب ي˘ح ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘ششلا

يداو ،مÓشسلا دبع يشسقدلا ،فاشصفشصلاو

،ءاي˘حأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ط˘ن˘ق˘لا با˘ب ،د˘ح˘لا

وه تايافنلا مكارتل يشسيئرلا ببشسلا دوعيو

ريهطتلاو ةفاظنلا ةشسشسؤوم لامع بارشضإا

ة˘ح˘ن˘˘م˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ،““و˘˘كبور˘˘ب““

.““91-ديفوكلا““

91- ديفوك انوروك ءابو راسشتنا ةورذ يف اذه ثدحي

ةمامقلا يف ةنيطنسسق قرغت تاطلسسلاو ،““وكبورب““ نيب ةيديدحلا ةسضبقلا
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تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ضسمأا مو˘˘ي تردا˘˘˘ب
عم قيشسنتلاب يقاوبلا مأا ة˘ي’و˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةلفاق ميظنت ىلإا ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم
ددعب لظلا قطانم ىلإا ةيوعوت ةيشسيشسحت
ضسي˘˘ئر بشسح˘˘بو ،ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م
هذ˘ه نإا˘ف ة˘م˘ي˘ل˘شس ي˘ل˘ق˘ب ة˘شسن’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
فرششأا و ضسمأا حابشص تقلطنا يتلا ةلفاقلا

بابششلا ريدم اهقÓطنا ةراششإا ءاطعإا ىلع

يف طارخ˘ن’ا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘شضا˘ير˘لاو

هتانو˘كم ل˘كب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ع˘شسم

تاطلشسلا تادوهجم يف ةمهاشسملا دشصق

لجأ’ عيمجلا فتاكت ىلإا ةيمارلا ةيمومعلا

““91 ديفوك““ .انوروك ءابو يششفت ةهباجم

تايدلب ضضعبب لظلا قطانم تباج يتلاو

ةيادبلا تناك نيأا ةي’ولا نم ةيبرغلا ةهجلا

نيع ،نور˘كف ن˘ي˘ع ،ضسي˘غرا يد˘ي˘شس ة˘ير˘ق)

ةرار˘غو˘ب ،ياوز د’وأا ،ة˘ي˘ل˘مر˘ح˘لا ،ة˘˘ششر˘˘ك

رودو ةيفاقثلا زكار˘م˘لا ن˘م دد˘عو(يدو˘ع˘شس

ةثدحتملا تفششك ثيح , ةقطنملاب بابششلا

داومو ،ةيئاقو ةمامك5201 عيزوت مت هنأا

دافتشسا امك ميقعتلاو ريهطتلا و فيظنتلا

ربع ةينمأ’ا زجاوحلا ىوتشسم ىلع نولماعلا

, تامامكلا نم ةيمكب فدهتشسملا راشسملا

نا˘كشس ا˘ه˘ن˘شسح˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘هو

حلاشصملا فلت˘خ˘مو ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

.ةينمأ’ا

ريهطتلاو فيظنتلا داوم و ةمامك0001 نم ديزأا تعزو /يقاوبلا مأا

انوروك ءابو ةحفاكم ىعسسم يف طرخنت ةيديلقتلا تاعانسصلا ةيقرت ةيعمج

¯ ´/eƒS°≈

ةير˘ئاز˘ج˘ل˘ل مÓ˘ع’ا ة˘ي˘ل˘خ ة˘شسي˘ئر تف˘ششك
ةميلشس ةديشسلا جيريرعوب جرب ةدحو هايملل
رييشست ىلع رهـــشست ةشسشسؤوملا نأا زاوردوب

رثكأاو ةيدلب72 ربع هايملا عيزوت ةكبشش

جتنت ،بورششلا هايملا نم3م فلأا07 نـــم
هذ˘ه ع˘يزو˘ت˘لا تا˘كب˘شش ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي خ˘˘شضتو
لÓخ ةي’ولا ناكشس ديوزتل ةيفاك ةيمكلا

نوكي امدنع، ةنشسلا مايأا نم ةيداعلا تارتفلا

لظ يف اهبشسحو .ةلوقعم ةفشصب كÓهتشس’ا

،ةينيد˘لا دا˘ي˘عأ’او ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا

ببشسب ةيلاحلا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأ’ا ءا˘ن˘ث˘ت˘شساو

ى˘شصقأا ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘˘ششت˘˘نا

وهو ةرتفلا هذه لÓخ كÓهتشس’ا ت’دعم

دوزتلا ماظن فاعشضإا يف اهبشسح ببشستي ام

نأا نم مغرلا ىلع برششلل ةحلاشصلا هايملاب

دينجتو اهتقاط لماكب لغتششت تآاششنملا لك

ة˘مد˘خ˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘شسا نا˘م˘شضل قر˘ف˘˘لا ل˘˘ك
يف رارم ىلع ظحول دق و. هايملل ةيمومعلا

هدعب ةقباشسلا ةينيدلا تاب˘شسا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لوأ’ا عوبشسأ’ا لÓخ هنأا لبق نم ظحول

ةرت˘ف ءا˘ن˘ثأاو كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘شضأ’ا د˘ي˘ع ما˘يأ’
هنع جتني ام ءاملا كÓهتشسا عفتري عيزوتلا
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا تا˘ناز˘خ˘لا ىو˘ت˘شسم ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ي˘ن˘مز ىد˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ف˘شصب ع˘يزو˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيلمع يف بذبذتلا ىلإا يدؤوي امم ،ريشصق
ءل˘م ةدا˘عإا بل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح .ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘˘ت˘˘لا

ام حوارتت ينمز ةدم يف تانازخلا ةئبعتو

ةيرئازجلا نأا هيلعو ةعاشس02ىلإا21 نيب
هذ˘ه تأا˘ترا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل
ديششرت ةيغ˘ب ن˘ما˘شضت˘لا ءاد˘ن قÓ˘طإا ة˘ن˘شسلا
دادعتشس’او هيلع ةظفاحملاو ءاملا كÓهتشسا

فيفختلو دحلا ضضرغب يدحتلا عفر لجأا نم
نامشض لجأا ن˘م ة˘ل˘شصا˘ح˘لا تا˘بذ˘بذ˘ت˘لا ن˘م
ءا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا
ةيرئازجلا وفظوم و لامع ىقبيو .بورششلا
ةيرارمتشسا نامشضل راهن ليل نيدنجم هايملل
نم فورظلا عيمج يف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
.لشضفا تامدخ ميدقت لجا

““اعيمج نماسضتنل““ راعسش تحت

ءاملا كÓهتسسا ديسشرتل ءادن قلطت جيريرعوب جربب هايملل ةيرئازجلا ةدحو

ءاهتن’ا لجأا نم ةيلاع دج ةريتوبو اراهن Óيل لمعت ةيلحملا تاطلسسلا نأا ،ظيفحلا دبع دمحأا يسساسس ديسسلا ةنيطنسسق ةي’و يلاو دكأا
ناكسسل اهنم ءزجو ،ةنيطنسسق ةيدلب ينطاقل ريبكلا اهئزج يف ةهجوم ،ديبعأا نيع ةيدلبب يراجيإا يعامتجا نكسس ف’آا4 عورسشم نم

.ديبعأا نيع ةيدلب

: سسارهأا قوسس

تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلا

721 ءارجإاب لفكتي ةيعامتج’ا
عم ةيقافتا راطإا يف ةد’و ةيلمع

 ةسصاخلا تادايعلا ىدحإا
ةمربملا ةيقافت’ا راطإا يف ةد’ولاب ةشصاخلا تايلمعلا ددع لشصو
ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلا ةلاكو نيب

ةد’و ةيلمع721 ىلإا ضسارهأا قوشسب ةشصاخلا تادايعلا ىدحإاو
 . يشضاملا ضسرام ةياهن ذنم كلذو
ددعلا نإاف يواشش ديرف ديشسلا ضسارهأا قوشس ضسانك ريدم بشسح و

ذنم كلذو ةيعيبط ةد’و23و ةيرشصيق ةد’و59 ىلإا مشسقني
تايقافت’ا ةلمج ىلإا فا˘شضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
راطإا يف جردنت ثيح ،ضصاوخلا نييحشصلا نيشسرامملا عم ةمربملا
تاوذو ايعامتجا اهل نمؤوملا ةأارملل ةيحشصلا ةياعرلا ةدوج زيزعت““
ةحشصلا ةموظ˘ن˘م ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا م˘عد““ اذ˘كو ““قو˘ق˘ح˘لا
ىلع طغشضلا فيف˘خ˘تو ةد’و˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
مأ’ا ةحشص ةيقرت يف ةمهاشسملا يلاتلابو ةيمومعلا تايفششتشسملا

 . ““اهلفطو
تاوذو ايعامتجا نهل تانمؤوملا لك““ نأاب ةلاكولا ريدم لاق و
طورشش نيفوتشست يتاوللا (ةجوزلا) ايعامتجا مهل نمؤوملا قوقح
هذ˘ه˘˘ب تا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘شضلا تاءادآا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأ’ا
ىدل اهدولوم عشضت يتلا ةأارملاب لفكتلا بشسن نعو .““ريبادتلا
نأاب ردشصملا تاذ حشضوأا ةيقافت’ا تاذ مشسرب ةشصاخلا تادايعلا
ةيفازج˘لا تار˘ي˘ع˘شست˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا تا˘ئ˘ي˘ه““

06/02 يذيفنتلا موشسرملا نم30 ةداملا يف اهيلع ضصوشصنملا

ريغلا لبق نم عفدلا ماظن راطإا يف ةئاملاب001 ةبشسنب كلذو
 . ““ءافششلا ةقاطب لامعتشساب
لك عشضو مت ةيقافت’ا هذهب لمعلاب قÓطن’ا لبقو هنأا ىلإا راششأاو

001 ةريشسم يهو اهديشسجت يف عورششلاب تحمشس يتلا ريبادتلا

 . ةيقرو ةقيثو ةيأا نودو اينورتكلإا ةئاملاب
ةمد˘خ˘ل˘ل ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘لا را˘طإا ي˘فو كلذ ع˘م يزاو˘ت˘لا˘بو
تاءادآا فلتخم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لو˘شصح ط˘ي˘شسب˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
قودنشصلا ةلاكو نأا ردشصملا تاذ حشضوأا يعامتج’ا نامشضلا
يتلا باشستن’ا ةقيثو ةنمقر يف لثمتت ةديدج ةمدخ تجردأا““
ءاشضف ربع اهجارختشساو اهليمحت ايعا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي

اذه نأاب افيشضم (zd.sanc.aanahle//:sptth) طبارلا ىلع ءانهلا
قودنشصلا رييشست ةنرشصع لاجم يف ““ةيعون ةزفق““ لثمي زاجنإ’ا

 . ةيطارقوريبلا لاكششأا لك ىلع ءاشضقلاو
تاءارجإ’ا ليهشستل لبشسلا لك نع ثحبلا ىلإا قودنشصلا ىعشسي و
.ةمدقملا تامدخلاب يقرلا و حئارششلا ةفاك نم برقتلا اذك و

ضش.ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةدكيكسسل ةيبرغلا ةهجلاب رئاود5 ةيطغت نمسضيسس

طاووليك06 ـب يئابرهك طخ
لÓغتسس’ا زيح لخدي

طاووليك06 عفترملا رتوتلا وذ ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ط˘خ˘لا ل˘ي˘غ˘ششت م˘ت

ةي’وب لقلا لوحم ىلإا لامج ناشضمر لوحم نم اقÓطنإا زجنملا

ىلع دتمي يذلا رتوتلا يلاعلا طخلا اذه .لÓغتشسإ’ا زيح ةدكيكشس

نيمأات هنأاشش نم ايئابرهك ادومع681 مشضي و ملك65 ةفاشسم

طلوفوليك06/ 03 ليوحتلا زكرمل ةيئابرهكلا ةقاطلاب نيومتلا

يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا ىلإا يدؤوي بطع يأا يدافتل كلذو لقلاب

قيرط نع ةنومم تناك اهنأاو اشصوشصخ ةي’ولل ةيبرغلا ةهجلا ىلع

يناثلا طخلا و ،لامج ناشضمرب اشضيأا دجاوتم طقف دحاو لوحم

.لوأ’ا لوحملا يف بطع ثودح ةلاح يف نيومتلا نمشضيشس

اهنأا ’إا،5102 ةنشس هلاغششأا تأادب عورششملا نأا رداشصم تركذ و

ةدمعأ’ا دحأا ةماقإاب حامشسلا نينطاوملا دحأا ضضفر ببشسب ترخأات

دق و.ةشصاخلا هتيكلم جراخ هدجاوت نم مغرلا ىلع ةيئابرهكلا

قاف ايلام افÓغ عفترملا رتوتلا وذ يئابرهكلا طخلا اذه دم بلطت

5 ةدئافل ءابرهكلاب نيومتلا نمشضي نأا هنأاشش نمو جد نويلم633

ةنوتيزلاو لقلا رارغ ىلع ةدكيكشس ةي’ول ةيبرغلا ةهجلاب رئاود

لداعي ام ةيدلب31 لثمي ام يأا ةرششق نيعو ةيطع د’وأاو ضسولامتو

.نوبز فلأا65

 رانيدوب ةايح



رتسشنام يبطق نيب عارصلا لعشي يرون تيأ
يف هديرت يتلا ةريبكلا ةيدنأ’ا دحأاب قاحتل’ا لجأا نم يجنأا هقيرف ةرداغم باتعأا ىلع يرون تيآا ناير تاب

نيب هتامدخ ىلع ريبك عارصص لعصشأا ةنصس91 بحاصص نإاف ةيصسنرف ةيمÓعإا رداصصمل اقفوو ،يفيصصلا ““وتاكريملا““
““يتيصس ناملا““ تامامتها نمصض دجاوتي يرئازج وكنارفلا بعÓلا نإاف رداصصملا تاذل اقفوو ،رتصسصشنام يبطق

مجن نأا ىلإا راصشي ،يرون تيأا فطخ لجأا نم يئانثلا نيب ريبك قباصست ةمداقلا ةلحرملا دهصشتصسو““وي ناملا»و

ارخؤوم جوتملا شسوتنفوج ةركفم نمصض اصضيأا دجاوتي يصضقنملا مصسوملا يف ةارابم71 يف كراصش يذلا يجنأا
 .يلاوتلا ىلع ةعصساتلا ةرملل يلاطيإ’ا يرودلاب

ع.شش.م

¯ ê.fé«Ö 

ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا ةرادإا شسل˘˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘صضعأا رر˘˘˘ق
ءا˘صضعأاو ف˘ي˘ط˘˘صس قا˘˘فو˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ميدقت ،يواهلا يدانلل ريصسملا بتكملا
ام ىلع اجاجتحا ةيعامجلا مهتلاقتصسا

““ة˘لوؤو˘صسمÓ˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا»ـب ا˘˘هو˘˘ف˘˘صصو
دع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل

ن˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘˘يا˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسلا ر˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ح
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘صسن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ح˘˘لا˘˘صصل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘ل
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو  ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ىل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘صسلا ةرادإ’ا ه˘˘˘تر˘˘˘صشن

““ كوبصسيافلا ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص
شسل˘ج˘م ءا˘˘صضعأ’ ئرا˘˘ط عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأاو ،قا˘˘فو˘˘لا يدا˘˘ن ةرادإا
نادأا ،يواهلا يدانلا رييصستل ةتقؤوملا
ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسمÓ˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ي˘لارد˘ف˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مÓ˘˘لاو
ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج شسر˘˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘˘لاو
ةرا˘˘ثإا ي˘˘ف ’إا م˘˘ها˘˘صست ’ ة˘˘ير˘˘˘صصن˘˘˘عو
ةيحرصسم يف راصصنأ’ا زازفتصساو نتفلا
يأا نع اديعب ليثمتلاو جارخإ’ا ةئيصس

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ك˘˘ح وأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘صسح
ر˘˘صسن˘˘لا ةرادإا تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،““ر˘˘ي˘˘˘بد˘˘˘ت˘˘˘لا
ليكلا ةصسايصس تنبت ““فافلا““ نأا دوصسأ’ا

قا˘˘فو˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ب كلذو ن˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ب
““ءادهإا““ متيل ةيناثلا ةبترملل لتحملا
ىلإا لا˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

ىلع يباصسح ماظن دامتعاب رخآا قيرف
– ةينوناقلا داوملا نع ديعب شساقملا

قا˘فو˘لا ةرادإا تم˘ه˘تاو  ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا بصسح
فا˘ح˘جإ’او فاد˘ه˘ت˘صس’ا˘ب ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا
ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صسلا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
رار˘˘ق˘˘لا ة˘˘ف˘˘صصاو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘صسلا
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غو لوؤو˘˘˘˘˘˘صسمÓ˘˘˘˘˘˘لا »ـب ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خأ’ا

ةئيه ةروصص هوصشي يذلا ““يفارتح’ا
لثم املاطل يدان قح تمصضه ةينطو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ل˘ي˘ث˘م˘ت ن˘صسحأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
نلعأا ،لعف دركو ،ةي˘م˘لا˘ع˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا
ةصضايرلا ةكرصشلا ةرادإا شسلجم ءاصضعأا
ريصسملا بتكملا ءاصضعأاو ““زلغيا كÓب““

ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت يوا˘˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
دق فافلا تناكو ،يدانلا نم ةيعامج

ءاهنإا رارق ،طرافلا ءاعبرأ’ا ،تذخّتا

8 لبق لّوأ’ا ين˘طو˘لا م˘صسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب

بب˘˘صس˘˘ِب ،را˘˘ت˘˘صسلا لاد˘˘صسإا ن˘˘˘ع ت’و˘˘˘ج
عم .““انوروك““ ةحئاج رطاخم رارمتصسا

Ó˘ط˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش د˘ئاّر˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت
لاطبأا ةطبار هصضوخو ،ةخصسنلا هذِهل
ةق˘فر ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ا˘م˘ن˘ي˘ب .ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘˘صصو˘˘لا

كراصشُيصسو ،اثلاث فيطصس قافو عقومت

،0202-1202 ةعبط ““فاكلا““ شسأاك يف
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘مو ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس قا˘˘˘˘فو زا˘˘˘˘حو

73 ـل فدارُملا ديصصّرلا شسفن رئازجلا

نم ““دو˘صسأ’ا ر˘صسن˘لا““ قّو˘ف˘ت ع˘م ،ة˘ط˘ق˘ن

،(51/ +6+) فاد˘هأ’ا قرا˘ف ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن

ـلا ةلوجلا) باهذلا ةارابم يف اصضيأاو

(يصضاملا يفناج نم9 ـلا خيراتِب41

ع˘˘˘˘˘˘˘˘م .(1-2) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ِبو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ِب

ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘م نأا ىلإا ةرا˘˘˘˘˘صشإ’ا

92 ـلا ةلوجلا مصسرِب ةجمرُبم فيطصسِب

ببصسِب ،بعلُت نل اهنكل ،ةريخأ’ا لبقو

 .ناوأ’ا لبق ةينطولا ةلوطبلا فاقيإا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”دوسفا رسنلا“ ةرادإل ةيعامج ةلاقتسا

ةيوهجلاب ““فافلا““ مهّتت فيطشس قافو ةرادإا

فيرصش ةصسائرب ،لئابقلا ةبيبصش ةرادإا شسلجم بلاط
بتكملا تارارق ةعجارمب ،يرئازجلا داحت’ا ،لÓم
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ي˘م˘صسر با˘ط˘خ ي˘ف ،كلذ ءا˘جو ،ي˘لا˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةركل يرئازجلا داحت’ا ىلإا لئابقلا ةبيبصش هلصسرأا
ءاعبرأ’ا نلعأا دق ،يلارديفلا بتكملا ناكو ،مدقلا

بابصش يدانل بقللا حن˘مو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا ،ي˘صضا˘م˘لا
شضوخل ،رئازجلا ةيدولوم يدان حيصشرت عم ،دادزولب
ةكراصشملل ،فيطصس قا˘فوو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
دق هقيرف نأاب ،لÓم لاقو ،ةيلاردفنوكلا شسأاك يف
ةيئاوصشعلاو ةيبوصسحملا ببصسب ريبك ملظل شضرعت
تاحيرصصت يف فاصضأاو ،هريبعت بصسح ،رييصستلا يف
ة˘لز˘ه˘م ثد˘ح ا˘م ،ة˘حار˘صص““ :شسمأا لوأا ،ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت

رييصستلا ءوصس ىلع حيرصصو حصضاو لاثمو ،ةيقيقح
دقل““ :فاصضأاو ،““مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا لخاد

وأا ،مصسوملا لامكتصسا ةرورصضب ةيادبلا ذنم انبلاط
ةيدنأ’او ،لطبلا ةيوه ديدحت نود ةصسفانملا ءاغلإا
:متخو ،““يدانت نمل ةايح ’ نكلو ،طقصستصس يتلا
دامتعا ببصسب يقيقح ملظل شضرعت لئابقلا ةبيبصش““
ة˘˘ي˘˘بو˘˘صسح˘˘م˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ىل˘˘ع ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا

ىل˘ع ن˘ير˘صصم ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ر˘˘مأ’ا اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لاو
انقيرف قح ةداعتصس’ ،ةنكمم ةطقن دعبأ’ باهذلا
يف ة˘ق˘با˘صسم˘لا ىه˘نأا ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا نأا م˘غرو ،““مو˘صضه˘م˘لا
نمصض همصسا جاردإا ىلع رصصي هنأا ’إا ،عبارلا زكرملا

ةيلاردفنوك˘لا شسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘يد˘نأ’ا ة˘م˘ئا˘ق
شسأا˘ك˘ب جو˘ت˘م˘لا لد˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا
تربع ةيدنأا ةدع نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،““رئازجلا

تر˘صشا˘بو ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا تارار˘ق ا˘ه˘˘صضفر ن˘˘ع
ةيدولوم رارغ ىلع ا˘ه˘ئا˘غ˘لإا و˘ح˘ن ه˘ع˘فد˘ل ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت
ديلو.ف.فيطصس قافوو رئازجلا

ناصسل ىلع ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تدر
ىلع ،يداه يناغلا دبع ماعلا ريدملا
ي˘ت˘لا ة˘ق˘عا˘ن˘لا هاو˘فأ’او ن˘˘ي˘˘ك˘˘ك˘˘صشم˘˘لا

يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع ششيو˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ت
ةرتف˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ،ي˘م˘صصا˘ع˘لا
يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف د˘ي˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ة˘˘صسا˘˘صسح˘˘لا

م˘صسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘يرادإا ه˘صسف˘ن ءا˘ن˘ب
كر˘˘ت˘˘ع˘˘م ه˘˘لو˘˘خد كلذ˘˘كو ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
يداه ينا˘غ˘لا د˘ب˘ع لا˘قو  ،و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب شصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
شسي˘ل دا˘ح˘ت’ا نإا ،ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

باحصصأا ىرخأا ةرم حماصسي نلو افيعصض
˘مد˘خ˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ئ˘طا˘خ˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘فد˘˘ه ن˘˘ير˘˘خآا شصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
تاذ بر˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإ’ا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘صسإا
تاعئاصشلا ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع لوؤو˘صسم˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘فار˘˘ت تح˘˘ب˘˘˘صصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
˘˘مز˘˘ع ىلإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘نوآ’ا
ه˘˘ل لو˘˘صست ن˘˘م ل˘˘ك ىل˘˘˘ع در˘˘˘لا ه˘˘˘ترادإا

لاقو ،داحت’ا ةعمصسب شساصسملا هصسفن
نأا اور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا شصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشأ’ا شضع˘˘˘˘˘˘ب““

يأارلا عم م˘ئاد˘لا ا˘ن˘ث˘يد˘حو ،ا˘ن˘با˘ط˘خ
ئ˘طا˘خ دا˘ق˘ت˘ع’ا اذ˘˘ه ،ا˘˘ف˘˘ع˘˘صض ما˘˘ع˘˘لا

د˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ك ا˘˘ن˘˘صسل ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘كؤوأا ،ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
فدرأاو ،““هللا ىوصس ىصشخن ’و ،شضعبلا
ي˘ه ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ن˘˘ه˘˘م عد˘˘ت˘˘با شضع˘˘ب˘˘لا““

بيذا˘كأ’ا ر˘صشنو ،ما˘ع˘لا يأار˘لا ل˘ي˘ل˘صضت
يف مهنم ةبغر ،ةمصصاعلا داحتا نع
د˘كأا ر˘مأ’ا اذ˘هو ،ل˘ف˘صسأ’ا ىلإا ا˘ن˘ب˘ح˘˘صس
فاصضأاو ،““حيحصصلا قيرطلا يف اننأا انل
زيزعو ،قيرع قيرف ةمصصاعلا داحتا““

ظافحلا انفدهو ،نييÓملا بولق ىلع
نلو ،ه˘خ˘يرا˘تو ه˘م˘صساو ،ه˘ت˘نا˘ك˘م ىل˘ع
،““ه˘ت˘ع˘م˘صس خ˘ي˘ط˘ل˘˘ت˘˘ب نا˘˘ك يأ’ ح˘˘م˘˘صسن
نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس ،ل˘˘˘صصف˘˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صص ىل˘˘˘عو
ارصضاح ،ىيحي رتنع ماعلا ريجانملا

ا˘م˘ل˘ث˘م ىح˘صضأ’ا د˘ي˘ع د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
نا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ا˘˘˘نر˘˘˘صشأا

ةر˘ك˘˘ف ““رو˘˘بر˘˘ي˘˘صس““ ة˘˘كر˘˘صش تصضر˘˘ع
˘˘مود˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘هو ىي˘˘˘ح˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ع ىل˘˘˘ع
دع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ىلا ةر˘خا˘ب˘لا˘ب
يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا بب˘صسب كلذو ،د˘ي˘ع˘˘لا
تاذ يفو ،هلوصصو روف هرظتني يذلا
نوبرتغملا نوبعÓلا نوكيصس ،قايصسلا

شسفن يف نورفاصسيصسو اصضيا نورصضاح
ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا

عو˘ب˘صس’ا كلذ ي˘ف نو˘ك˘ي˘صس م˘يد˘ق˘ت˘لاو
لجأا نم تاريصضحتلا ةيادب عم انمازت
ر˘ب˘خ ي˘فو  ،مدا˘ق˘لا يور˘ك˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
نا ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘صصم ترا˘˘˘˘صشأا ،ر˘˘˘˘خأا
خ˘صسف د˘ق زود˘ن˘˘ق شسي˘˘صسك˘˘لأا شسرا˘˘ح˘˘لا

تناصس يدان ع˘م ة˘ي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب هد˘ق˘ع
يأا نم رح ربصصا هنا ينعي ام ،نايتإا
هقاحتلا مصسري دق يذلا رمأ’ا ،مازتلا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا لواد˘˘ت م˘˘غر ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
 .يئاهنلا هئاصضمإا نع ارخؤوم رابخ’ا

 بيجن.ج

لئابقلا ةبيبصش

““اهتارارق ةعجارم ةيداحتلا ىلعو ةلزهم وه ثدح ام““ :لÓم ¯ ±.hd«ó

تط˘˘بر ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘صشإ’ا نأا ود˘˘ب˘˘˘ي
ىصسيع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا

يدا˘˘˘˘ن ىلا ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب ،يد˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م
ترا˘صص د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل

شسيتيب لاير ىقلت نأا دعب ،ةقيقح
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،شضر˘˘˘ع لوأا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صس’ا
م˘ل يذ˘لا بعÓ˘لا ع˘ي˘ب˘˘ب م˘˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا

،ةدحاو ةنصس ىوصس هدقع نم قبتي
،ةينابصسإ’ا ““يبوك““ ةفيحصصل اقفوو
لوبرفيل يدانل ينفلا ريدملا نإاف

ا˘˘صضر˘˘ع مد˘˘ق د˘˘ق ،بو˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘ي

لجأا نم ،وروأا نييÓم01 ةميقب

ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ل ا˘˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت يد˘˘˘نا˘˘˘م م˘˘˘صض

لقتنم˘لا ،نر˘فو˘ل نا˘يد ،ي˘تاور˘ك˘لا

،ي˘˘صسور˘˘لا تي˘˘˘ن˘˘˘يز فو˘˘˘ف˘˘˘صص و˘˘˘ح˘˘˘ن

شسل˘ج˘م نأا˘ب ،رد˘صصم˘لا تاذ ف˘صشكو

ىق˘ل˘ت د˘ق ي˘صسلد˘˘نأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

ة˘˘˘˘˘صسارد ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘بو ،شضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

تا˘مد˘خ˘ب ه˘ك˘صسم˘ت م˘غر ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت

ءاوجأ’ا رييغت ىلع رصصملا ،يدنام

نينوللاب مصساوم ةعبرأا هئاصضق دعب

يدنام ىقليو ،رصضخأ’او شضيبأ’ا

يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ها

ق˘ب˘صس ثي˘ح ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

هدادعتصسا نع ر˘ب˘ع نأا ،ل˘صسا˘كو˘ي˘ن˘ل

نأا ر˘ي˘غ ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا م˘˘صضل

يف ،ةيدج ر˘ث˘كأ’ا او˘نا˘ك ““زد˘ير˘لا““

يذ˘˘لا يد˘˘عا˘˘صصت˘˘لا ىح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ظ

لاير لمأايو ،بعÓلا راوصشم هفرعي

لباقم همجن لحري نأا يف شسيتيب

ةرد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع خ˘˘˘صسف ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق

نأا ’إا ،وروأا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘ب

م˘ي˘ق يوا˘ه˘تو ،ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

ي˘صشف˘˘ت ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت بب˘˘صسب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘صس ءا˘˘˘ق˘˘˘بو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف

بولك لعجت دق ،هدقع نم ةدحاو

زيمم بع’ مصضب ةصصرفلا لغتصسي

نأا كصش ’و ،ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ل˘˘قأا˘˘ب

نو˘ك˘ي˘ل يد˘نا˘م م˘صضي˘˘صس لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل

ق˘لأا˘ت˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ل˘˘ل ،Ó˘˘يد˘˘ب ا˘˘ب˘˘ع’

بيتام ليوجو كياد ناف ليجيرف

ةصصرفلا نأا ريغ ،زيموغ وج ىتحو

ة˘ق˘ث ل˘ي˘ن˘ل ه˘ما˘مأا ة˘حا˘ت˘م نو˘ك˘ت˘˘صس

ة˘نا˘ك˘م ز˘ج˘حو ،ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘˘لا

رظنلا˘ب ي˘صسا˘صسأ’ا ل˘ي˘ك˘صشت˘لا ن˘م˘صض

.ةريبك تاردق نم هكلتمي امل

زهاج ينه
ليحدلا ةهجاومل

ةمق يف مويلا
يرطقلا يرودلا

دو˘ه˘ج ،ير˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا يدا˘˘ن دا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب˘˘˘ع’
ةبصسانمب ،ليحدلا مامأا ةل˘ب˘ق˘م˘لا ه˘تارا˘ب˘م
يرود تاصسفانم نم ةرصشع ةعصساتلا ةلوجلا
باغ دق ،ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘صس نا˘كو ،ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع
،تاقاط˘ب˘لا م˘كار˘ت بب˘صسب ةر˘صشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا

زاهجلا ىدل قاروأ’ا مهأا نم ينه نوكيصسو
،دحأ’ا مويلا ةهجاوم يف ،ةفارغلل ينفلا

،دصسلا يدا˘ن˘ب د˘م˘ح ن˘ب م˘صسا˘ج بع˘ل˘م ىل˘ع
ل˘˘˘˘صضفأا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ىع˘˘˘˘˘صسيو
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ت’و˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خ تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
،ينه بعÓلا ةدو˘ع ع˘م ة˘صصا˘خ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ م˘˘عد˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ز˘˘كر˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ ىع˘˘صسي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةقباصسملا لودج يف مدقتم

ديلو.ف

سيتيب اهديري يتلا ةميقلا نع ديعب ضرعلا

يدنام ىلع لوشصحلل وروأا نويلم01 مدقي لوبرفيل

قاتشم انأ“ :لاطع
ةدوعل ادج
ةسفانملا

فهلتمو
ةكراشملل
”ةيبوروفا

يدا˘ن بع’و ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا ف˘˘صشك
ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب لا˘ط˘ع ف˘صسو˘˘ي ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا شسي˘˘ن
،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ةد˘˘يد˘˘ج فاد˘˘هأا ىل˘˘ع لو˘˘ع˘˘˘ي

ةلوطب˘لا ي˘ف شسي˘ن ة˘كرا˘صشم د˘كأا˘ت ع˘م ة˘صصا˘خ
ج˘˘˘ير˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘قو ،““غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘بوروأا““ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأ’ا
عقوملا عم هارجأا راوح يف وداراب ةيميداكا
ةدو˘ع˘لا““ :ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘يدا˘ن˘ل يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ةصصاخ يل ةبصسنلاب ةلهصس نكت مل تابيردتلل

،““ة˘با˘صصإ’ا بب˘صسب ر˘ه˘صشأ’ ا˘ب˘ئا˘˘غ تن˘˘ك ي˘˘نو˘˘ك
لجأا نم اديج تلمع““ :رصضخلا بع’ فاصضأاو
دو˘عأا ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا˘˘ب م˘˘ل˘˘عأا تن˘˘كو ةو˘˘ق˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
ىعصسأا ام اذهو ايجيردت لب ،ةرصشابم ياوتصسمل
ةديدج فادهأا هيدل قيرفلا““ :عباتو ،““هيلإا

ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ل˘˘هأا˘˘ت د˘˘ق˘˘ل ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
امصسوم مدقن نأا ىنمتأاو غيل ابوروأ’ا ةصسفانم
ءاوجأ’ اريثك قا˘ت˘صشأا““ :ه˘مÓ˘ك م˘ت˘حو ،““ا˘ع˘ئار
ة˘ياد˘ب˘ل ف˘ه˘ل˘ت˘م ا˘نأاو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو بعÓ˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘صضيأاو ي˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘لا

ةحارجلل اهببصسب عصضخ يتلا ةباصص’ا ببصسب يصضاملا ربمصسيد ذنم ليوط بايغ دعب تابيردتلا ىلا ارخؤوم بعÓلا داعو ،““ةيبورو’ا
.يليهاتلا جمانربلا يف ءدبلا لبق ،هليوط ةحارل نوكرلا هيلع متح ام

ديلو.ف

”بيش نويبموشلا“ يف ةيليوج رهشل بعق لضفأ ةمحر نب
عم اهمدق يتلا ةزيمملا شضورعلا دعب كلذو ،““بيصشنويبموصشلا ةلوطب يف ةيليوج ـل رهصشلا ةزئاج ىلع ،دروفتنيرب يدان مجن ةمحر نب ديعصس زاف
ةريرمت مدق امك فادهأا ةتصس ليجصست نم يرئازجلا يلودلا نكمتو ،““فوأا يÓبلا““ ـل يئاهنلا ةارابملا ىلإا لوصصولاب ريخأ’ا اذهل حمصس ام هقيرف

عصستو افده71 يرودلا يف مصسوملا اذه هديصصر يف ةنصس42 بحاصص كلمي نيح يف ،مرصصنملا رهصشلا يف اهصضاخ تايرابم نامث يف ةمصساح
،““ةزئاجلا هذهب زوفلاب ةياغلل ديعصس انأا““ :Óئاق شصوصصخلا اذهب حرصص ثيح ،ةزئاجلا هذهب زوفلا بقع هتداعصس ةمحر نب ىدبأاو ،ةمصساح تاريرمت
يقيرف ةدعاصسمل ةريبك ةوقب مصسوملا ءاهنإ’ حمطأا““ :متتخيل ،““يقيرف اهققح يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا يف يتمهاصسم ىلع ليلد اهب زوفلا““ :فيصضيل

 ع.شش.م.““هفده قيقحت ىلع

سراف دمحم
يقلت لصاوي
نم ضورعلا
ةيلاطيقا ةيدنفا

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا لازا˘م
ديزملا ىقلتي ،شسراف ميلصس دمحم
لÓ˘˘خ ،ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا شضور˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
اذهو ،يراجلا يفيصصلا وتاكريملا

،ةريطخ ةباصصإا نم هتدوع مغر
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسو شسمأا تف˘˘˘˘˘صشكو
ر˘صسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ن˘˘م ةو˘˘ق˘˘بو بو˘˘ل˘˘ط˘˘م ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يلاطي’ا ان˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن فر˘ط
ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يا د˘ع˘ب اذ˘هو

و˘ن˘يرو˘ت يدا˘ن ن˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر ا˘˘صضر˘˘ع
تاصضوافملا راطإا يف لازام يذلا

نأاب ،رداصصملا تاذ تحصضوأاو ،هعم
د˘˘˘˘ق و˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ت يدا˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م رو˘˘˘˘مأ’ا

بب˘˘˘صسب ،ءي˘˘˘صشلا شضع˘˘˘ب تد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت
اذ˘˘ه ل˘˘خاد ع˘˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ رو˘˘˘ط˘˘˘ت
،ةيصضاملا تاعاصسلا لÓخ قيرفلا

ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةرادإا ىع˘˘˘˘صستو
برد˘م بل˘ج˘ل ،و˘ن˘˘يرو˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل

و˘˘˘كرا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف Ó˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو ،و˘لوا˘ب˘ما˘˘ي˘˘ج

،لا˘˘ب˘˘صس ع˘˘فاد˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ي˘˘غ˘˘ل˘˘ت˘˘˘صس
ة˘ط˘خ ىل˘ع و˘لوا˘ب˘ما˘ي˘ج د˘م˘ت˘ع˘˘يو
ةقيرط عم بصسانت˘ت ’ ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
دق يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا بع˘ل
ىري دق وا لابصس عم هراوصشم لمكي
ىلا ه˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
.حاجنلاب للكت انيتنرويف

ديلو.ف

:رصان نب
خرصي شتيفوميهاربا“
قو ئطخت امدنع كيلع
موقت امدنع كحدتمي

”ديج لمعب
ن˘ع ،ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ثد˘ح˘˘ت
نا˘˘ت’ز نÓ˘˘˘ي˘˘˘م فو˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف يد˘˘˘يو˘˘˘صسلا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
،لا˘م˘ك˘لا ن˘ع ا˘م˘˘ئاد ثح˘˘ب˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،ششت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ة˘ئ˘طا˘خ ءا˘ي˘صشأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا وأا ،ةر˘ك˘لا هءÓ˘مز ع˘ي˘صضي نأا شضفر˘˘يو
ياكصس““ ةك˘ب˘صشل تا˘ح˘ير˘صصت˘ب ،ر˘صصا˘ن ن˘ب ىلدأاو ،بع˘ل˘م˘لا ل˘خاد
،بعلملا يف اريثك كدعاصسي هنإا““ :نات’ز نع لاقو ،““ايلاطيإا

ا˘م˘ك ،د˘يز˘م˘لا مد˘ق˘ت نأا ا˘م˘ئاد د˘ير˘ت ،هراو˘ج˘ب بع˘˘ل˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
بختنملا عم ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘ط˘ب فا˘صضأاو ،““ةر˘ك˘لا ةرا˘صسخ ىدا˘ف˘ت˘ت
ششتيفوميهار˘بإا نأ’ ،د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت د˘ير˘ت ا˘م˘ئاد““ :ي˘ن˘طو˘لا

يه هذه ،كلتقيصس هنإاف ،كلذ لعفت مل اذإاو ،لامكلا نع ثحبي
ءيصشب تمق اذإا كيلع خرصصي ،قح ىلع هنكل ،نات’ز ةيصصخصش

،حيحصص لكصشب كلمعب موقت امدنع ءيصش يأا لوقي ’و ،ئطاخ
،““ىو˘ت˘صسم ىل˘عأا ىل˘ع ا˘ب˘ع’ ح˘ب˘صصتو ،م˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب
عم يلاطيإ’ا يرودلا يف فادهأا9 ،ششتيفوميهاربإا لجصسو
،““يرينوصسورلا““ ىلإا همودق خيرات ،يصضاملا رياني ذنم ،نÓيم
.يراجلا مصسوملا ةياهنب هدقع يهتنيو

ديلو.ف

 رئازجلا ىلا نيبرتغملا نيبعÓلاو يحي رتنع لقت ةرخاب /ةمصصاعلا داحتا

تاعئاششلا ىلع ةوقب درت ةرادإلا
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بابششل ما˘ع˘لإ ن˘ي˘مألإ فا˘ق˘يإإ م˘ت
فرط نم طÓيم دمحأإ ةنيطنشسق
يف لاغششأÓل ةينطولإ ةشسشسؤوملإ
ن˘م ة˘ب˘شسن ر˘ب˘كأإ ة˘ب˘حا˘شص را˘بآلإ
ءو˘شس بب˘شسب يدا˘ن˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘شسألإ
ةرإدإإ نم ملع ام بشسح رييشستلإ
سسلجم سسيئرل إدانتشسإ و ،يدانلإ
نإا˘˘˘ف يروا˘˘˘ن د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسلإ ةرإدإلإ
يف لاغششأÓل ةينطولإ ةشسشسؤوملإ
طÓيم مايق نشسحتشست مل رابآلإ
سسراح دقع خشسف ةقيثو دإدعإاب
و نايزم سسايلإإ قباشسلإ ىمرملإ

يدانلإ تفلك يتلإ ةيشضقلإ يه
تاقحتشسم ببشسب ةلئاط لإومأإ
ي˘˘لإو˘˘ح تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإ بعÓ˘˘˘لإ

ةيشضقلإ يتأات و ،ميتنشس يرايلم
بابشش بردم ةلاقإإ ىلإإ فاشضتل
نافل سسينيد قباشسلإ ةنيطنشسق
ةثÓث ةرجأاب يدانلإ بلاط يذلإ
امم سضيوعتك هبتإر نم رهششأإ

ي˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لإ كÓ˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘شضو
تإذ˘ل ا˘ق˘فو ة˘ي˘لا˘˘م تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص
دمحأإ دافأإ ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ،رد˘شصم˘ل˘ل
بشصانم ةدع ىلوت يذلإ طÓيم

يدانب اماع04 رإدم ىلع ةيرإدإإ
إذهب أاجافت هنأاب ةنيطنشسق بابشش

ط˘ق˘ف ما˘ق ه˘نأا˘˘ب إد˘˘كؤو˘˘م رإر˘˘ق˘˘لإ
ي˘لو˘ئ˘شسم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
رإر˘˘ق با˘˘˘ق˘˘˘عأإ ي˘˘˘ف و ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ
ةيداح˘تÓ˘ل ي˘لإرد˘ي˘ف˘لإ بت˘كم˘لإ
رداشصلإ مد˘ق˘لإ ةر˘كل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
فيقوتب مرشصنملإ ءاعبرألإ موي

9102-0202 يشضايرلإ مشسوملإ
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كششب

با˘˘ب˘˘شش ق˘˘˘ير˘˘˘ف نإا˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
يف م˘شسو˘م˘لإ ي˘ه˘ن˘ي ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
بي˘تر˘ت ن˘م سسما˘˘خ˘˘لإ ز˘˘كر˘˘م˘˘لإ

.ةطقن43 ديشصرب ةلوطبلإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14G’CMó 20GChä 0202Gd©óO1506ةضضاـيرلأ راـبخأأ
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ةنيطنسسق بابسش

ددجت دق ثيدحلإ نأإ ،سشإرحلإ داحتإ تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأإ
ىلع فإرششإلإ يلوتل نيحششرملإ نم مشسإاك ،دودغز رينم نع
متو   ،مداقلإ مشسوملإ لÓخ يششإرحلإ يدانلل ةينفلإ ةشضراعلإ
،دودغز ري˘ن˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تل ق˘ب˘شسألإ برد˘م˘لإ م˘شسإ حإر˘ت˘قإ
ةيششإر˘ح˘لإ ة˘ل˘ي˘كششت˘لإ ةدا˘ي˘قو ،د˘م˘حأإ د˘ي˘شس ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس ة˘فÓ˘خ˘ل
مل سشإرحلإ داحتل ديدجلإ بردملإ ةيشضق نأإ ودبيو ،Óبقتشسم
دمحم سسيئرلإ ةلواط ىلع ءامشسألإ نم ديدعلإ دوجول ،دعب مشسحت
قلعتي اميف ،فراشش مÓعوبو راجح فيرشش رإرغ ىلع ،بياعلإ
يدا˘ن˘لإ نوؤو˘ششب ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘شصم ترا˘˘ششأإ ،تا˘˘مإد˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا˘˘ب
بابشش بعÓب متهم بياعلإ دمحم هشسيئر نأإ ىلإإ ،يمشصاعلإ
ريدم عم ثدحت ثيح ،فيشصلإ إذه همشضل ىعشسيو ،مناغ دإدزولب
ةراعإإ حرتقم ىلع يششيرق دإدزولب بابشش قيرفل يشسفانتلإ بطقلإ
،بابششلإ ةرإدإإ هشضراعت ل دق يذلإ سضرعلإ وهو ،مناغ بعÓلإ

ثحبلإ يف لمأاتو ،يئاهن لكششب اهبعل يف طيرفتلإ ديرت ل ثيح
ءإرفشصلإ ةرإدإإ ثحبت امك ،ديدج نم زوربلاب هل حمشسي قيرف نع
قيرفلإ موجه طخل ةمزÓلإ ةفاشضإلإ ميدقت هنكمي بعل نع
مت ،نيحرشسملإ ةمئاق سصوشصخبو ،ةريبك ةيلام فيلاكت نودب
سسيئرلإ نوك ،دعب مشسرت مل اهنأإ لإإ ،انرداشصم بشسح اهريشضحت
ةمئاقلإ لوح هعم رواششتلل ديدج بردم بلج ديري بياعلإ دمحم
إذه ءإرفشصلإ رداغتشس يتلإ ءامشسألإ نع ايئاهن فششكلإ لبق ،هذه
ê.fé«Ö .مشسوملإ

ق˘ير˘ف˘لإ دو˘ع˘شص م˘ي˘شسر˘ت د˘ع˘˘ب
ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لإإ ة˘ي˘م˘شسر ة˘˘ف˘˘شصب
ةغيشص دامتعإو ،ةيناثلإ ةطبإرلإ
ع˘˘˘م لوز˘˘˘ن˘˘˘لإ نود دو˘˘˘ع˘˘˘شصلإ
،ةشسفانملل ديجلإ ماظنلإ قيبطت
ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ءو˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع إذ˘˘˘هو
،قرف˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ت˘كلإ ةرا˘ششت˘شسلإ

تايشصوتلإ جئاتن تءاج ثيح
عامجإلإ دعب قيرفلإ حلاشص يف
قلعتملإ حرتقملإ رايتخإ ىلع
عرششتشس ،لوزن نود دوعشصلاب
سسيئرلإ ةدايقب ةيدولوملإ ةرإدإإ

ي˘˘˘ف ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘مد ق˘˘˘ح˘˘˘لإ د˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘˘شصب تا˘˘بإد˘˘ت˘˘نلإ

ثيح ،يدجلإ مشسوملل ابشسحت

مايقلإ ىلع نور˘ي˘شسم˘لإ ن˘هإر˘ي

ةفئاشصلإ هذه ةيعون تابإدتناب

يف ق˘ير˘ف˘لإ فو˘ف˘شص م˘ي˘عد˘ت˘ل

رإرق دعب ،طو˘ط˘خ˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م

دد˘ع˘ب ظا˘ف˘ت˘حلإ يدا˘ن˘˘لإ ةرإدإإ

دإدعتلإ نم نيبعÓلإ نم ليلق

وحن رومألإ ريشست اميف ،يلاحلإ

بردملإ تامدخ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لإ

ةدايق يف هحاجن مغر يبيرعلب

ة˘ب˘تر˘م˘لإ لÓ˘ت˘حإ ى˘لإإ ق˘ير˘ف˘لإ

 .ةإوهلإ ةلوطب يف ةيناثلإ
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 ششارحلا داحتا

 ءارفسصلا بيردتل حسشرم دودغز رينم

 ةنيطنسسق ةيدولوم

 قيرفلا دوعسص دعب تابادتنإلا يف عرسشت ةرادإلا

قيرفلل ماعلا نيمألا فقوت رابآا ةكرسش
نايزم سسراحلا ةيسضق ببسسب طÓيم دمحأا
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ددشصب تناك اهنأإ جربلإ يلهأإ ةرإدإإ تدكأإ
يف نيل˘ما˘ع˘لإ تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ن˘م ءز˘ج ة˘يو˘شست
تائفلإ يبردم إذ˘كو ن˘ي˘ف˘ظو˘م ن˘م ق˘ير˘ف˘لإ
سسإرحلإ يبردمو ةيبطلإ مقطألإو ،ةينابششلإ

ةيغب ةدحإو ةيرهشش ةرجأإ مهحنم لÓخ نم
يف كرابملإ ى˘ح˘شضألإ د˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م ءا˘شضق
ىلإإ تلجأات ةوطخلإ نأإ لإإ ،فورظلإ لشضفأإ

لاط يذلإ ديمجتلإ ببشسب إذهو قحل تقو
سسيئرلإ فرط نم قيرفلل يكنبلإ باشسحلإ
ةرإدإإ عنم يذلإ رمألإ وهو ،ةشصفافح قباشسلإ
ةمزÓلإ ةيلاملإ ةلويشسلإ بحشس نم قيرفلإ
ةوط˘خ˘لإ تقلو ،ة˘يو˘شست˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
نيبردملإو نيف˘ظو˘م˘لإ فر˘ط ن˘م ا˘شضا˘ع˘ت˘مإإ
مهتاقحتشسم ىلع لوشصحلإ نورظتني نيذلإ
سضعب تن˘ه˘كتو ،ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لإ
ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ق˘ير˘ف˘لإ ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لإ ردا˘˘شصم˘˘لإ
لÓخ هبشصنم نم يدامح نب سسيئرلإ ةلاقتشسإإ
يف إذهو ،ةيراجتلإ ةكرششلل ةماعلإ ةيعمجلإ

عفر ةركف ،سسلجملإ يف ءاشضعألإ سضفر لاح
يف ةيرا˘ج˘ت˘لإ ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ ة˘كر˘ششلإ لا˘م˘شسأإر
وهو ،يواهلإ يدان˘لإ ة˘شصح سصي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ق˘م
يف يواهلإ يدانلإ ءاشضعأإ هشضفر يذلإ رمألإ

نويدلإ لكششم نأإ امك ،تإرملإ نم ديدعلإ
نم دإز قيرف˘ل˘ل ي˘كن˘ب˘لإ د˘ي˘شصر˘لإ د˘ي˘م˘ج˘تو
،ة˘ف˘˘ششن˘˘م˘˘لإ ي˘˘مر ي˘˘ف يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘غر
Óشسيإإ يرإوف˘يإلإ بعÓ˘لإ ة˘ي˘شضق تد˘ق˘ع˘تو
نم افيفلإ ىلإإ ءوجللاب دده يذلإ ،يدنومايد
إذهو ،ةقلاعلإ هتاقحتشسم ىلع لوشصحلإ لجأإ
لاكششإلإ إذه ةيوشست يف ريبكلإ رخأاتلإ دعب
إرإذعإإ Óشسيإإ هجوو ،يلهألإ ةرإدإإ فرط نم
ل˘ب˘ق ،ة˘طرا˘ف˘لإ ما˘يألإ لÓ˘˘خ ي˘˘ل˘˘هألإ ةرإدإل
ةعباتلإ تاعزانملإ ةنجل ىلإإ ايمشسر هجوتلإ

د˘ي˘ع˘شصت ة˘ي˘نا˘كمإإ ع˘م ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘ط˘بإر˘ل˘ل
تاعزانملإ ةنجل ىلإإ ىتح ءوجللإو ،فقوملإ
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لإ ل˘جأإ ن˘م ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ

،ةلماك رهششأإ ةعشستلإ زهانت يتلإ هتاقحتشسم
إذه نم إريثك هتاناعم دكأإ بعÓلإ نأإ ةشصاخ
ةيلاحلإ ةيعشضولإ نم إريثك ررشضتو بناجلإ

كلذ نم رثكألإو ،فقوتلإ نم رهششأإ ةدع دع
دإد˘ع˘ت ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع ا˘مزا˘ع إد˘ب Ó˘˘شسيإإ نإا˘˘ف
مدع لا˘ح ي˘ف إدد˘ج˘م ةدو˘ع˘لإ مد˘عو ي˘ل˘هألإ
 .لشصاحلإ لاكششإلإ ةيوشست

 جربلا يلهأا

 ةرادإلا تاباسسح طلخي قيرفلل يكنبلا باسسحلا ديمجت

 ةركسسب داحتا

 ةيلاملا ةمزألا نم قيرفلا ذاقنإل «كارطانوسس» ىلع لوعت ةرادإلا
ةيوشستل ةريبك تإدوهجم لذبت ةريخألإ نأإ ،ةركشسب داحتإ ةرإدإإ نم ةبرقم رداشصم تفششك
ة˘يرإدإلإ تا˘ه˘ج˘لإ ن˘م دد˘ع˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘شسإر˘م لÓ˘خ ن˘م ،دا˘ح˘تلإ ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘مزلإ

ىلع يتأاتو ،طاششنلإ فقوت ذنم اهب رمي يتلإ ةمزألإ نم جورخلل قيرفلإ معدل ةيداشصتقلإو
بشسحب تدعو يتلإ ،»كإرطانوشس» ةكرشش داحتلإ اهلشسإر يتلإ ةيداشصتقلإ تاشسشسؤوملإ سسأإر
ىلإإ يدانلإ يريشسمب عفد يذلإ رمألإ ،قيرفلل ةيلاملإ ةمزلإ لح يف ةمهاشسملاب انرداشصم

ميتنشس رايلم51 ـب ةردقملإ ،ةيلاملإ ةناعإلإ بّشصب ليجعتلإ لجأإ نم ،إددجم ةكرششلإ ةلشسإرم
ةقلاعلإ ةيلاملإ اهلكاششم لك لح نم نابيزلإ ءإرشضخ نكمتتل ،ةفرتحملإ ةيدنأÓل ةشصشصخملإو
انوروك ةحئاج ببشسب يوركلإ يدانلإ جورخ لح نأإ ،رداشصملإ تإذ تحشضوأإو ،نيبعÓلإ عم

لاجرو ةركشسب ةيدلب سسيئرو يلإولإ يف ةلثمم ،ةينعملإ تاطلشسلإ لخدت يف لثمتي،91 ديفوك
نأإ دعب ةشصاخ ،ةيواهلإ يف طوقشسلإ نم يدانلإ ذقنت ةيلام تاناعإإ بشص يف ،لامعلإو لاملإ

سضعب ديدهت ةياغل تلشصوو راشصنألإ نيب لوإدتت تحبشصأإو نلعلإ ىلإإ هلكاششم تجرخ
ةقلاعلإ ةيلاملإ مهتاقحتشسم مهحنم ىلع ةرإدإلإ ماغرإل تاعزانملإ ةنجلل ءوجللاب نيبعÓلإ

ايشسنوت ايماحم فلك يذلإ ،يشسيشس راتخم يلودلإ بعÓلإ ةيشضق ىلإإ ةفاشضإإ ،رهششأإ ذنم
اهرظتنت يتلإ ةيلاملإ ةناعإلإ ،قيرفلل اهب نيدي رهششأإ ةدع بتإور دإدرتشسل افيفلل اشضيأإ ءوجللاب
يف ،ةيلاملإ ةمزألإ ةدح فيفخت يف اهيلع لوعي »كإرطانوشس» ةكرشش نم »نابيزلإ ءإرشضخ»

ê.fé«Ö.يدانلإ ةرإدإل ةرركتملإ تÓشسإرملإو تإءإدنلل ةكرششلإ ةباجتشسإ راظتنإ
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ءار˘م˘ح ق˘ير˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
دعب ق˘ح˘ت˘صسم دو˘ع˘صص
يذلا ريبكلا ىوتصسملا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘˘ف ه˘˘˘مد˘˘˘ق
ةطبارل لوأ’ا يوهجلا

ةداير هلÓت˘حاو ة˘با˘ن˘ع
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
قا˘˘˘˘فر، م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘صسا˘ب˘ع ور˘ت˘صسيا˘˘م˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا نو˘ب˘ع˘ل˘˘ي˘˘صس
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘˘لا
ةاو˘ه ي˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘صسق˘˘لا

ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ما م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو
لصضفا جئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تايوتصسملا ةلصصاومو
ةداعا لجأا نم ةريبكلا

قر˘عا د˘ح’ را˘ب˘ت˘˘ع’ا
يذلا ةيبان˘ع˘لا ة˘يد˘ن’ا

تاو˘ن˘صسلا ي˘˘ف ى˘˘نا˘˘ع
سشيمهتلا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا

ى˘˘˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘˘˘˘ب ىدا ا˘˘˘˘˘˘˘م
˘˘ما˘˘صسقÓ˘˘ل طو˘˘ق˘˘صسلا
ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ى˘ل˘˘ف˘˘صسلا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا

ةبانع ةي’ول ةيئ’ولاو
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘صس
مزÓلا م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب
مصسوملا لÓخ ءارمحلل
دي˘لا نا ة˘صصا˘خ مدا˘ق˘لا
امك قفصصت ’ ةدحاولا
قا˘˘˘˘˘صشعو را˘˘˘˘˘صصنا نا
نأاب اولبقي ن˘ل ق˘ير˘ف˘لا
و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘˘صس رر˘˘˘˘كت˘˘˘˘ي
عم ةيصضاملا مصساوملا
 .لصضفملا مهقيرف
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ةقرو يلع ةصسفانملاو راظتن’ا نم تاونصس دعب
ت’وجلا رخآا يف اهعييصضتو مصسوم لك دوعصصلا
دوعصصلا نم مصسوملا اذه راجحلا داحتا قيرف نكمت
ةمق يف راصصن’ا لعج ام وهو، ةاوه يناثلا مصسقلل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك دو˘ع˘صصلا اذ˘ه˘˘ب ةدا˘˘ع˘˘صسلا

قيرطلا اذه يف ةلصصاوملا ةرورصضب ينفلا مقاطلاو
لثم سسيل ةاوهلا مصسق نا ةصصاخ نواهتلا مدعو
دكا ريهوز ديزي بعÓلا هتهج نم ىرخأ’ا ماصسق’ا
عفاد مهحنم˘ي˘صسو ه˘ت˘قو ي˘ف ءا˘ج دو˘ع˘صصلا نأا˘ب ا˘ن˘ل

قيرف نا ةصصاخ لصضفأ’ا ميدقت لجا نم يونعم

قحتصسيو ةيبانعلا قرف˘لا زر˘با ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي را˘ج˘ح˘لا

نأاب عبات و تاطبارلا نيبام ةلوطب نم لصضفا وهام

ءا˘˘ن˘˘با ن˘˘كل بع˘˘صصا نو˘˘كي˘˘صس مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا

نومزاعو ةيلوؤوصسملا لقث˘ب نو˘عاو ة˘ي˘صصو˘م˘ح˘ق˘لا

اذه ىدها ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف، تا˘حا˘ج˘ن˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع

دنع اوناك املاط ’ نيذلا قيرفلا راصصن’ دوعصصلا

ءارصضلاو ءارصسلا يف مهبناجب اوفقو و مهتقث نصسح

يف مزÓلا معدلا مهل اومدقو مهيلع اولخبي مل امك

 .فورظلا بعصصأا

فراطلا يبملوأا

«عيمجلا تادوهجم ةرمث ناك دوعسصلا» :باوص

هذهو ايلاوت يناثلا دوعشصلا ققحو ةريبكلا تايوتشسملا فراطلا يبملوا قيرف لشصاو
يتلا ةريبكلا تادوهجملا دعب ةبيطلا جئاتنلا هذه يتأاتو ةاوه يناثلا مشسقلا ىلإا ةرملا

ةيلو فرششت ةناكم ىلإا يبملولاب دوعشصلا ليبشس يف نيبعÓلا و ينفلا مقاطلا اهلدب
نأاب انل د˘كا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع باو˘شص سسار˘ح˘لا برد˘مو برد˘م˘لا د˘عا˘شسم ه˘ت˘ه˘ج ن˘م فرا˘ط˘لا
فاشضاو نيبعل وا ينف مقاط اءاوشس عيمجلا فرط نم تادوهجم ةرمث لا وهام دوعشصلا
املاط ل نيذلا راشصنألا داعشساو ةاوه يناثلا مشسقلل دوعشصلا قيقحت وه نآلا مهملا نا

ماشسقلا نع نآلا فلتخت ةاوهلا مشسق يف رومألا نأاب متتخاو، مهل لولا دنشسلا اوناك
 .ءابولا اذه نع هللا عفري نا دعب اديج نورشضحي مهلعجيشس ام وهو ىرخألا
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م˘هأ’ا نا˘عرذ˘˘لا با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ق˘˘ح
كنح˘م˘لا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت
مصسق˘ل˘ل هدو˘ع˘صصب سساور ق˘ي˘فر
يفودنوم˘لا ءا˘ن˘با، ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا
يف مهتبغرو مهتين نع اونابا
نم مصسوملا ةيادب ذنم دوعصصلا

يتلا تادقاعتلا ة˘ل˘صسل˘صس لÓ˘خ
اهبلجو قيرفلا ةرادا اهب تماق

يلاعلا ىو˘ت˘صسم˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
بابصشلاو ةر˘ب˘خ˘لا ن˘ي˘ب ج˘يز˘مو
ينفلا مقاطلا ميعدت نع كيهان

ن˘م ه˘ل يذ˘لا سساور برد˘م˘لا˘˘ب
قيقحت لجأا نم يفكي ام ةربخلا
قيق˘ح˘ت و˘هو ر˘ط˘صسم˘لا فد˘ه˘لا
دجاوتي اذه لك فلخو دوعصصلا
يلع ولخبي مل بهذ نم راصصنا
يلاغلاب اوحصضو ئيصشب قيرفلا

ةد˘ها˘صشم ل˘˘جأا ن˘˘م سسي˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
وهو ايلعلا ماصسق’ا يف مهقيرف
ديزملا راظتنا يف مهل ناك ام
دئاق هته˘ج ن˘م تا˘حا˘ج˘ن˘لا ن˘م
يدمح عافدلا ةرخصصو قيرفلا

مصسقلل دوعصصلا نأاب رثكا ةدامح
ار˘ظ˘ن ق˘ح˘ت˘˘صسم ةاو˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ه˘مد˘ق يذ˘لا بي˘ط˘لا راو˘صشم˘ل˘˘ل
فاصضاو ةيادبلا ذ˘ن˘م نو˘ب˘عÓ˘لا
ةر˘˘م˘˘˘ث و˘˘˘ه دو˘˘˘ع˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه نأا
لمعلا يف ينافتلاو تادوهجملا

ف˘ير˘صشت˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ق˘ح˘ت˘صسي يذ˘لا با˘ب˘صشلا ناو˘˘لا

ةد˘عا˘ق˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ل˘صضفا ة˘˘نا˘˘كم
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘˘لا ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
متت˘خاو ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي
راظتنا يف مهملا اوققح مهنأاب
نأ’ ةلوطبلا فانئتصسا دعب مهأ’ا
لÓ˘خ بع˘صصا نو˘كي˘صس مدا˘ق˘˘لا
 .مداقلا مصسوملا

لوألا يوهجلا ةلوطب يف بيط راوششم دعب / ةبانع ءارمح

ةاوــه يــناثلا مــسسقلل قــحتسسم دوــعسص

 راجحلا داحتا

يواهلا مسسقلل دوعسصلا يدهأا»:ريهوز ديزي
«راــسصنألا ىــلإا

ناعرذلا بابشش

«دوعسصلاب للك هلل دمحلاو بيط راوسشم انمدق»:يدمح

ةملاق يجرت

«لسضفأا ةناكم قحتسسيو قيرع قيرف يجرتلا»:حارم
دعب ةاوه يناثلا مصسقلا ةلوطبل دوعصصلا ةملاق يجرت قيرف ققح
ةياهن ىتح ةلوطبلا قÓطنا ذنم نوبعÓلا همدق بيط راوصشم
دوصس’ا برصسلا تفعصسا يتلاو انوروك ةحئاج ببصسب مصسوملا

دحا ةدوع راظتنا يف ةاوه يناثلا مصسقلل دوعصصلا ققحي هتلعجو
رابكلا فاصصم يف ةيقيقحلا هتناكم ىلإا قرصشلا يف ةيدن’ا قرعا

انل ربع حارم نيدلا يحم يجرتلا فوفصص يف بعÓلا هتهج نم
دوعصصلا قيقحت نم نكمت هلل دمحلا«:Óئاق دوعصصلا اذهب هتداعصس
ةناكم قحتصسيو ريبك قيرف يجرتلا نأاب عباتو » راصصن’ا داعصساو
اهولدب يتلا تادوهجملا ىلع عيمجلا ركصش ريخأ’ا يف، لصضفأا

دوعصصلا وهو اهورطصس يتلا فدهلا لجأا نم مصسوملا ةيادب ذنم
كلتمي قيرفلا نأاب دكا امك، ةقيقحلا اهتناكم ىلا ةملاق ةداعاو
 .تاحاجنلا نم ديزملا قيقحت مهناكمإابو ىوتصسملا يف نيبع’
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°53ةبانع

°53 ةدكيكصس

°73سسارهأا قوصس

°63ةملاق

ربع اهلاصسرإا ىجري ةعاصس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رصشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحصصلا رجحلا ببصسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةصسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رصصعلا
:برغملا
:ءاصشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ةجحلا يذ21 ـل قفاوملا -1506 ددعلا0202 توأا20 دحألا

65:30

63:21

42:61

93:91

90:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةلصشنخ ةي’و نمأاب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف تنكمت
يف صصخصش فيقوت نم ، عوبصسأ’أ فصصتنم ،
تأردخملل عيبلأ صضرغل لقنلأ و ةزايحلأ ةيصضق
و ةعورصشم ريغ ةقيرطب (يدنهلأ بنقلأ جنتأر)

صسدا˘صسلأ ف˘ن˘صصلأ ن˘م ءا˘صضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأأ ةزا˘˘ي˘˘ح
رثأ دوعت ةيصضقلأ .يعرصش رربم نود (نيكاكصس)
ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ى˘لإأ تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
يف ايئاصضق قوبصسم صصخصش مايق اهدافم ةلصشنخب
ةلصشنخ ةنيدم˘ب م˘ي˘ق˘م ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ثلا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ
(يدنهلأ بنقلأ جنتأر) تأردخملأ لقن و ةزايحب
ىلع ماق نيأأ ، ةعورصشم ريغ ةقيرطب عيبلأ صضرغل
ةطخ عصضوب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف رصصانع اهرثإأ
هيف هبتصشملأ ةدهاصشم اهرثإأ ىلع مت ةمكحم ةينمأأ

يبونجلأ جرخملاب ةيرانلأ هتجأرد نتم ىلع وه و
نطفت دعب ،ةلصشنخ ةماحلأ ةرئأد ةغيصسنأأ ةيدلبل
ريخأ’أ أذه لواح نمأ’أ تأوق دوجول هيف هبتصشملأ

نأأ ’إأ ،اهزوح˘ي ي˘ت˘لأ تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م صصل˘خ˘ت˘لأ

نيأأ كلذ نود تلاح ةطرصشلأ تأوق ةظقي و ةنطف

ردقي تأردخملأ نم ة˘ح˘ي˘ف˘صص ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت

ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ا˘مأر˘غ09 ـب ا˘˘˘ه˘˘˘نزو

ىلع كلذك هتزوحب رثع يذلأ ، هيف هبتصشملأ

راثأ هب موجن3 يباكوأأ عون نم صضيبأأ حÓصس

ةصضبق وذ رخآأ صضيبأأ حÓصس و تأردخملأ عيطقت

رقم ىلإأ اهليوحت و ةحلصسأ’أ زجح مت نيأ ةيبصشخ

لامكتصسأ لجأأ نم هيف هبتصشملأ دايتقأ عم ةقرفلأ

مامأأ هيف هبتصشملأ ميدقت مت نيأأ ، قيقحتلأ تأءأرجإأ

يذلأ ةلصشنخ ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو

Óمع ةمكحملأ يصضاق ديصسلأ مامأأ فلملأ لاحأأ

هبتصشملأ دصض ردصصأأ يروفلأ لوثملأ تأءأرجإاب

.راباب ليهأاتلأ ةداعإأ ةصسصسؤومب عأديإأ رمأأ هيف

تاصشوهلب نأرمع

سسبحلا هعاديإا مت

فيكلا نم امارغ09 هتزوحبو تاردخم جورمب ةحاطإلا
ةلششنخ ةنيدمب ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأاو

هصضرع نع يزاج لاقنلأ فتاهلأ لماعتم فصشك
ة˘مد˘خ مد˘ق˘ي يذ˘لأ ، ““ا˘ن˘تا˘ن˘ي˘˘ب يزا˘˘ج““ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
نييلبقتصسملأو نييلاحلأ هنئابزل حمصست ةيئانثتصسأ
صصاخ˘صشأأ ة˘صسم˘خ ى˘لإأ ل˘صصت تا˘عو˘م˘ج˘م ءا˘صشنإا˘ب
لÓخ نم مه˘كÓ˘ه˘ت˘صسأ ر˘ي˘ي˘صست و ا˘ًع˘م ل˘صصأو˘ت˘ل˘ل
.تاملاكملأ و تنرتنإ’أ ةدصصرأ ةكراصشم
’أ كر˘ت˘صشم˘لأ ى˘ل˘ع ا˘م صضر˘ع˘لأ ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل

و،ppA yzzejD يزاج قيبطت ىلإأ لوخدلأ
ماقرأأ لاخدأ مث انتانيب يزاج صضرع نع ثحبلأ
ن˘كم˘ي ا˘هد˘ع˘ب .م˘ه˘ت˘فا˘صضإأ د˘ير˘ي ن˘يذ˘˘لأ ءا˘˘صضعأ’أ

يذلأ تاملاكملأ و تنرتنإ’أ ديصصر ةكراصشم
ةيلمعلأ و ةلهصسلأ ةمدخلأ هذه .هديري
يزاج ن˘ئا˘بز ع˘ي˘م˘ج˘ل ح˘ي˘ت˘ت
تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ءا˘˘˘صشنإأ
أو˘˘نا˘˘ك ءأو˘˘صس
يف

طيحم
امك .ينهم وأأ يلئاع
ديصصر نم ءزج ةكراصشم نأأ
،لهصس رمأأ تنرتن’أ و تاملاكملأ
’أ ىقبي نل ،ةبصسانملأ ةقابلأ رايتخأ دعبف
ءÓمزلأ وأأ ةلئاعلأ نيكمتل تأرقنلأ نم ليلق ددع
يزاج صضر˘ع ح˘ن˘م˘ي .صضر˘ع˘لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’أ ن˘م
طب˘صضو ةرأدإأ ة˘ي˘نا˘كمإأ ا˘ًصضيأأ كر˘ت˘صشم˘ل˘ل ا˘ن˘تا˘ن˘ي˘ب
قيبطت ربع كلذ و اهيلع دقاعتملأ ةقابلأ كÓهتصسأ

ةدصصرأ’أ ليدعت لÓخ نم،ppA yzzejD يزاج
يف ءاصضعأ’أ ةمئاق ليدعت نكمي امك .ةكرتصشملأ
.تقو يأأ

نم ةرفوتم يهف ““انتانيب يزاج““ صضرع ايأزم امأأ
.تاقاب ثÓث لÓخ

لباقم اهيلع لوصصحلأ نكمي يتلأ ىلوأ’أ ةقابلأ

ةدافتصس’أ كرتصشملل حيتت ،رهصشلأ يف جد0002

نم جد0002 و ،تنرتنإ’أ نم تياباغيج02 نم
تاكبصشلأ عيمج وحن ح˘لا˘صص تا˘م˘لا˘كم˘لأ د˘ي˘صصر
ةدودحم ريغ ةريصصق لئاصسرو تاملاكمو ةينطولأ
.يزاج وحن

رهصشلأ يف جد0003 اهرعصس يتلأ ةيناثلأ ةقابلأ
ا˘ه˘نأ’ ءا˘خ˘صس ر˘ث˘كأأ ي˘˘ه

نم تياباغيج05 رفوت

جد0004 و ، تنرتنإ’أ
ةحلاصص تاملاكملأ نم
تا˘كب˘صشلأ ع˘ي˘م˘ج و˘ح˘ن
تا˘م˘لا˘كمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ر˘ي˘غ ةر˘ي˘صصق ل˘ئا˘˘صسرو
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإأ ةدود˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ر˘ي˘˘خأأو.يزا˘˘ج

ً
ة˘قا˘ب˘لأ ، أ

رعصسب ةحرتقملأ ة˘ث˘لا˘ث˘لأ

، ا˘ً̆ير˘˘ه˘˘˘صش جد0004
ن˘˘˘م نو˘˘˘بز˘˘˘لأ ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
د˘ي˘صصر ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘صس’أ
ة˘م˘ي˘ق˘ب م˘خ˘صض تنر˘˘ت˘˘نإأ

تياباغيج001

0006 ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

ة˘ح˘لا˘صص تا˘م˘لا˘كم جد
تا˘كب˘صشلأ ع˘ي˘م˘ج و˘ح˘ن
ىلإأ ةفاصضإ’اب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ل˘˘˘ئا˘˘˘صسرو تا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘كم

.يزاج ىلإأ ةدودحم ريغ ةريصصق
عفدلأ يكرتصشم عيمجل حاتم انتانيب يزاج صضرع
يزاج صضورع يكرتصشم ىلإأ ةفاصضإ’اب قبصسملأ
،مكحتلأ عصضو يف تروفوك يزاج و لايصسيبصس
مث يزاج قيبطت ليمحت ىوصس نوبزلأ ىلع امف
.ديدجلأ صضرعلأ ىلأ لوخدلأ

 عتمتسا ،انتانيب ةمدخو يزاج قيبطت عم
!كئابحأ عم كديصر كراشو

جيريرعوب جرب

ءلدإلا عم سسبلت ةلاح يف ةقرشسلا ةلواحم ةمهتب ينيثÓث فيقوت
  ةيوهلا سصوشصخب ةبذاك  تاحيرشصتب

ةلواحم ةمهتب ينيثÓث فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأ’ صسماخلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع نكمت
صصوصصخب ةبذاك تاحيرصصتب ء’دإ’أ عم ، ريغلأ كلمل يدمعلأ ميطحتلاب عوبتم صسبلت ةلاح يف ةقرصسلأ

يذلأ ةنصس13 (م - ب) هب هبتصشملأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو ةيوهلأ

ريخأ’أ أذه ةنصس34 (ع - م) ةيحصضلأ ةنحاصش رأرجب ةتبثم تناك ةنحاصش تايراطب ةقرصس Óيل لواح
ذولي و تايراطبلأ ةقرصس ةلواحمو تايراطبلأ ءاطغب صصاخلأ لفقلأ ميطحتب اصسبلتم هب هبتصشملأ طبصض
ةيوهب ىلدأأ هب هبتصشملأ نأأ نيبت ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ لÓخ نم هنإاف ةيلخلأ تأذ بصسحو رأرفلاب

مامأأ هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم زاجنإأ مت هيلعو ، ةقباصس ةيصضق يف مرجلأ صسفنب نأدم هنأأو ةبذاك
ىصسوم/ع.ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب هعأديإأ مت نيأأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

يتلأو ايبيل ىلإأ لدجلل ةريثملأ هترايزل ةعباتم
ر˘صشن ،ا˘ه˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع يأأ قا˘فو˘لأ ة˘مو˘كح تف˘˘ن
ةديدج أروصص يفيل درانرب يصسنرفلأ يفحصصلأ

هتيامح نم ةطرصش رصصانعل اهنإأ لاق ،ايبيل نم
يف هباصسح ىلع ةديرغت يفيل رصشنو.كانه ةينمأ’أ
لوو““ ةفيحصص يف هل لاقم رودصص دعب ““رتيوت““
لوا˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ مو˘˘˘ي ““لا˘˘˘نرو˘˘˘ج تيرا˘˘˘صس
أوفته نوحلصسم هل هبصصن يذلأ ““نيمكلأ““ هيف
ه˘˘˘˘تدرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م أو˘˘˘˘لوا˘˘˘˘حو ““يدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي بل˘˘˘˘ك»ـب
اطابصض رهظت ةروصصلأ نأأ يفيل بتكو.هقيرفو
لبقو.““يلمعب مايقلأو تÓفإ’أ يف ينودعاصس““
ةينمأأ رصصانع ةقفرب هل ةروصص يفيل رصشن مايأأ

ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘طر˘صشلأ م˘ه ء’ؤو˘˘ه““ نإأ لا˘˘ق ة˘˘م˘˘ث˘˘ل˘˘م
نوفلتخي ،ةرحلأ ةفاحصصلأ يمحت يتلأ ةيقيقحلأ

يف يتلفاق عنم أولواح نيذلأ ةيجطلبلأ نع أريثك
رأز ه˘نأأ أد˘كؤو˘م ،““ة˘تأر˘صصم ى˘لإأ ي˘تدو˘ع ق˘ير˘˘ط

اصصخصش74 نفد عقوم اهيف دقفتو ةنوهرت ةنيدم
““ءÓكو““ مهنأاب يفيل مهفصصو نم دي ىلع أولتق
ة˘ف˘ي˘ل˘خ ر˘ي˘صشم˘لأ ““ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ صشي˘˘ج˘˘لأ““ د˘˘ئا˘˘ق˘˘ل

قا˘˘˘فو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح تف˘˘˘ن نأأ ق˘˘˘ب˘˘˘صسو.ر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘ح
يفيل ةوعد ةتأرصصم ةن˘يد˘م تا˘ط˘ل˘صسو ي˘ن˘طو˘لأ
،اهيف ةكراصشملل طيطختلأ وأأ ةرايزلأ هذهب مايقلل
ةرايزلأ نأأ تركذ ةيلحم ةيمÓعإأ رداصصم نكل

ة˘مو˘كح˘ب ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ع˘˘م بي˘˘تر˘˘ت˘˘ب تر˘˘ج
درانرب يدوهيلأ يصسنرفلأ ركفملأ ناكو.قافولأ

ةداق بناج ىلإأ1102 ماع ايبيل يف رهظ دق ،يفيل
نم أريبك أرود بعلو ،يفأذقلأ ىلع نيدرمتملأ

يصسنرفلأ صسيئرلأ هراصشتصسأ ثيح ،راتصسلأ ءأرو
يركصسعلأ لخدتلأ لبق ،يزوكراصس ’وكين اهنيح
يزوكراصس عانقإأ يف رود هل بصسنُيو لب ،ايبيل يف
ماظنلاب ةحاطإ’أ دوهج يف يصسيئر رودب مايقلاب
.قباصسلأ يبيللأ

:يليزاربلا سسيئرلا

!طقف تقو ةلأاشسم..انوروكب نوباشصيشس سسانلا لك
رطاخم نم ىرخأأ ةرم ،دجتصسملأ انوروك نم أرخؤوم ىفاعت يذلأ ،ورانوصسلوب ريياج يليزأربلأ صسيئرلأ للق
نو˘با˘صصي˘صس ا˘ب˘ير˘ق˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لأ نإأ لا˘قو ،أو˘فا˘خ˘˘ي ’أأ صسا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م بل˘˘طو ،صضر˘˘م˘˘لا˘˘ب أدد˘˘ج˘˘م ة˘˘با˘˘صصإ’أ
انأأ““ :(لوصس ود يدنأرغ وير ةي’و) جاب ةيدلب يف هراصصنأأ عم عامتجأ لÓخ ،ورانوصسلوب فاصضأأو.ىودعلاب
باصصأاصس مايأ’أ نم موي يف يننأأ فرعأأ تنك ،لامهإ’أ اتاتب رهظأأ مل يلاتلابو ،رطخلأ ةعومجم يف دوجوم
صضرعتصسأ ،ةرايزلأ لÓخو.““ىودعلأ هذهب ام اموي نوباصصتصس اعيمج مكنأأ دقتعأأ ،فصسأÓل ،ىودعلاب
-ديفوك نم هيفاعت ببصس هنأأ مهل دكأأو ،نيكورولك يصسكورديه ءأود نم ةبلع هيديؤوم مامأأ ورانوصسلوب

يه هذه ،بابصسأ’أ نم ددعل موي لك صسانلأ تومي ،تايفولأ هذه أريثك ينفصسؤوت““ :ورانوصسلوب لاقو91.

ىودع ةحفاكم ريبأدت ةدصشب ،اماع56 رمعلأ نم غلابلأ ،يليزأربلأ صسيئرلأ دقتني ام ةداعو.““ةايحلأ ةنصس
،““ةيلوقاصشلأ ةلزعلأ““ صضرف ىلإأ وعديو ،تامدخلأو ةراجتلأ دييقتو ،هدÓب يف دجتصسملأ انوروك صسوريف
(ةنمزم صضأرمأاب نيباصصملأ) رطخلأ ةعومجم نم نينطأوملأ ىلع طقف ةيتأذلأ ةلزعلأ صضرف يصضتقت يتلأ

.اماع06 نع مهرمع ديزي نيذلأو

جيريرعوب جربب  رارف ةلاح يف رخا يقب اميف

تارايشسلا ةقرشس فرتحت رارششأا ةيعمج فيقوت
جرب ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

ةليصسملأ ةي’وب ناميقم نينثأ مهنم ةنصس13و71 نيب مهرامعأأ صصاخصشأأ ةعبصس فيقوت نم جيريرعوب

يف مهب هبتصشم اصصخصش11 مهاياحصض ةليصسملأ ةي’وب اصضيأأ ميقمو رأرف ةلاح يف نماثلأ يقب اميف
ميل˘قإا˘ب أر˘خؤو˘م تل˘ج˘صس ي˘ت˘لأ (صسير˘ب˘صسكإأ و˘نور) ا˘ه˘ن˘م ة˘م˘يد˘ق˘لأ ا˘م˘ي˘صس’ تأرا˘ي˘صسلأ ة˘قر˘صس ة˘ي˘صضق

نيصسبلتم ةنصس71 (ـه - صص) و ةنصس22 (إأ - أأ) ، ةنصس91 (ف - إأ) فيقوت دعب أذهو ، صصاصصتخ’أ

ةقايصسلأ ةصصخر ىلع ةنصس71 (ـه - صص)  هب هبتصشملأ ةزايحو ، ةنيدملأ طصسوب ةبتكم ةقرصس ةلواحمب

تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو.ةقرصسلأ ت’واحم دحأأ اياحصض ةنصس56 (ع - م)وعدملاب ةصصاخ
كيرصش ةيوه ديدحت نم زيجو تقو يف تنكم ةقمعملأ ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ

يف أوطروت نم مه مهب هبتصشملأ نأأ نيبتيل هفيقوتو ةنصس02 (ر - صص) هب هبتصشملاب رمأ’أ قلعتيو مهل
دعبو ، ةرواجم ةي’وب نوميقي صصاخصشأأ ىلإأ ةقورصسملأ تابكرملأ عيب مث ، ةلجصسملأ ةقرصسلأ تايلمع

ب) يصسيئرلأ هب هبتصشملأ قيقصش ةنصس13(غ ع - ب) امهب هبتصشملأ فيقوت مت ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ

ةقورصسملأ تأرايصسلأ ميلصست تايلمع يف اطيصسو دعي يذلأ ةنصس83 (ر - صش) أذكو ةنصس32(ب -
فلم ريرحت مت هيلعو ةقرصسلأ تايلمع يف نÓمعتصست اتناك يتلأ ةيرانلأ ةجأردلأو ةبكرملأ زجحو
ترمأأ يتلأ ، ايميلقإأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب مهميدقت مت هبجومب مهدصض يئاصضق

ةلاح يف ةنصس32 (ب - ب) هب هبتصشملأ لأزي ’ نيح يف ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب مهب هبتصشملأ عيمج عأديإاب
 ىصسوم/ع.رأرف

ةدكيكسب ديعلا مايأ لوأ رصاق قيرغ ةثج لاشتنا
أ““ ىعدي ةنصس41 رمعلأ نم غلبي رصصاق لفط ةثج ديعلأ مايأأ لوأأ ءاصسم ةيندملأ ةيامحلأ وصصأوغ لصشتنأ

نم ةعومجم ةقفر ةحابصسلل زوزع نبب ةمطاف فاك ئطاصش ىلإأ بهذ لفطلأ نإاف تامولعم بصسح و،»صض
ىلع نم هتثج تلصشتنأ يتلأ ةبأزع ةدحول ةيندملأ ةيامحلاب لاصصت’أ متي و قرغي نأأ لبق هئاقدصصأأ

ةحلصصم ىلأ ةثجلأ ليوحت مت دق و ،هيف ةحابصسلأ ةعونمملأ و صسورحملأ ريغ ئطاصشلأ نم أرتم03ةفاصسم
رانيدوب ةايح.ةبأزع ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح

 ةطرشلا رصانعل ةروص رشني يفيل درانرب
ايبيل يف ”هوذقنأ“ نيذلا

ةيقاولا ةمامكلا ءادترا مدع ةفلاخم اوبكترا551 مهنم

يئزجلا رجحلا اورشسك اشصخشش334 فيقوت
رجحلأ رأرق أورصسك صصخصش004 نم ديزأأ فيقوت نم ماّيأأ ةّتصس فرظ يف ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق
ةطرصشلأ تأّوق نّكمت نع اهل نايب يف ةبانع ةي’و نمأ’ ةعباتلأ لاصصّتإ’أ و مÓعإ’أ ةّيلخ تفصشكو يئزجلأ

ىلإأ ةفاصضإ’اب،0202/70/92 و0202/70/42 نيب ام ةّدتمملأ ةرتفلأ لÓخ اصصخصش334 فيقوت نم

ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو تأرأرقلأ اهباحصصأأ ةفلاخم ببصسب ةيران ةجأّرد52 رصشحملاب تابكرم ينامث عصضو
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأّ مت دقف لصصّتم قايصس يفو ،انوروك صسوريف ءابو ةهباجمل ةذخّتملأ
يف اصسوصسحم اعافترأ ركذلأ ةفلاصسلأ ةرتفلأ لÓخ ةينمأ’أ حلاصصملأ تلّجصس نيح يف ،نيفلاخملأ ّقح يف

551 دوجو نايبلأ حصضوأأ دقف ةيناث ةهج نمو ،طرافلأ عوبصسأ’أ نم ةرتفلأ تأذ عم ةنراقم تافلاخملأ ددع

وهو ،ةيقأولأ ةمامكلأ ءأدترإأ مدع ةفلاخم مهباكتر’ مهفيقوت ّمت افلاخم اصصخصش334 نمصض نم اصصخصش
قيبطت ىدم ىلع فوقولل ةبانع نمأأ حلاصصم فرط نم ةذختملأ ةينمأ’أ ريبأدتلأ راطإأ يف لخدي ام

يتبصس ديلو     .«91--ديفوك» صسوريف راصشتنأ نم ةياقولأ صضرغب ةي’ولأ بأرتب يّحصصلأ رجحلأ تأءأرجإأ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

