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اقباسس ايلاو هتفسصب عبوت لوألا
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سشآرحلاب تقؤوملآ سسبحلآ

ةمكحملا ىدل ققحملا راسشتسسملا عدوأا
دبع قبا˘سسلا ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ،سسمأا ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ة˘يلو˘ل ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لاو نÓ˘عز ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا
تقؤوملا سسب˘ح˘لا يزا˘غ˘لا د˘م˘ح˘م ف˘ل˘سشلا

ءاجو .سشارحلاب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
نم لك نأا ايلعلا ةمكحملا نع نايب يف
Óثم يزاغلا دمحمو نÓعز يناغلا دبع

را˘سشت˘سسم˘لا ي˘سضا˘ق˘لا ما˘مأا ن˘ي˘ن˘˘ثلا سسمأا
نأاسشب امهلاوقأا عامسسل ،ايلعلا ةمكحملاب
نإاف ،ردسصملا سسفن  بسسحو .مهت ةعبسس

بسصن˘م ل˘غ˘سش يذ˘لا نÓ˘عز ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
دق ةقيلفتو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لا

نودبو يدمع ديدبت يه مهت3 هجاو
ي˘مو˘˘م˘˘ع ف˘˘ظو˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ق˘˘ح ه˘˘جو
ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ و˘ح˘ن˘لا ل˘ع لا˘م˘ع˘ت˘˘سسلاو
ر˘˘˘˘خآا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك وأا ر˘˘˘˘خآا سصخ˘˘˘˘سش ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصل
مكحب هيلإا اهب دهع ةي˘مو˘م˘ع تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م
،ذوفنلا لÓغتسساو ،اه˘ب˘ب˘سسب وأا ه˘ت˘ف˘ي˘ظو
تقولا يف .ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو
ةيلو˘ل ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا ه˘ي˘ف ع˘بو˘ت يذ˘لا
لوبق وأا بلط يف لثمتت مهت4ـب فلسشلا

ر˘ي˘غ وأا ر˘سشا˘ب˘م ل˘ك˘سشب ي˘مو˘م˘ع ف˘˘ظو˘˘م
هسسفنل ءاوسس ةقحتسسم ريغ ةيزم رسشابم
ءادأل ر˘˘خآا نا˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ل وأا ،ر˘˘˘خآا سصخ˘˘˘سشل وأا

ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع ءادأا ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ملا وأا ل˘˘˘م˘˘˘ع
هجو نودبو يدم˘ع د˘يد˘ب˘تو ،ه˘ت˘ب˘جاو

ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘ح
ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ و˘ح˘ن˘لا ل˘ع لا˘م˘ع˘ت˘˘سسلاو
نا˘ي˘ك وأا ر˘خآا سصخ˘سش ح˘˘لا˘˘سصل وأا ح˘˘لا˘˘سصل
هي˘لا ا˘ه˘ب د˘ه˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م ر˘خآا

ىلإا ةفاسضإا,اه˘ب˘ب˘سسب وأا ه˘ت˘ف˘ي˘ظو م˘ك˘ح˘ب
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاو ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
راسشتسسملا ناف طقف ريكذتلل.ةفيظولا
ىلإا عمتسسا ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا

اقباسس ايلاو هتفسصب نÓعز يناغلا دبع
.نارهو ةيلول
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 يبـــطلآ هـــبسش ةـــقباسسم حـــتف
9102و8102 ايرولاكبلآ ىلع نيلسصحتملل
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 ةـــيراقعلآ ةـــيوسستلآ تاـــفلم ف’آآ
ةبانعب ةرئآدلآ ناجل فرط نم ةجلاعملآ رظتنت
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نارمعلاو نكسلا ريزو ديسلا ىلإ ةحوتفم ةلاسر

ةدكيكس ةيقو يلاو

ملظتو ىوكش /عوضوملا
ةعمسس ىلع يتكرسش زوحت يرلاو ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا لاجم يف لواقم انأا ،دعبو ةبيط ةيحت ريزولا يديسس

حلاسصب ةاطغملا ةيراوجلا قوسسلا زاجنإا دعب تأادب يتلكسشم ريزولا يديسس ،زاجنإلا لاجآاو ةيعون ثيح نم ةبيط
خ˘يرا˘ت˘ب ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا ي˘ف ة˘ت˘قؤو˘م ة˘˘ف˘˘سصب ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت يذ˘˘لاو،3102 ةن˘سس ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘يلو ةور˘ك˘لو˘ب
مل يتلاو ،(CTC) ءانبلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةئيهلا بايغ يف ،فارطألا عيمج ةقفاومب03/90/5102
مÓتسسلا ةياغ ىلإا رمتسسا بايغلا اذه ،اهلهجن بابسسأل زاجنإلا نم ةريخألا رهسشأا ةعبرألا لÓخ اهروسضح لجسست
ةخسسن ىلع زوحن اهقح يف ريسصقت رسضحم (HCUD) عورسشملا بحاسص ررحيل ،تÓسسارملا ديدع مغر يئاهنلا

ةيلك  ةفسصب تعفر اهنأا نيبتو تاظفحتلا عفر نم دكأاتلل (CTC) ترسضح تاونسس ثÓث رورم دعبو ،هنم
اهبيكرت ىلع (HCUD) عورسشملا بحاسصو تاسساردلا بتكم ةقفاوم دعب اهؤوانتقا مت يتلا بلاوللا ءانثتسساب
4 ةبارق ةمدخلا زيح عورسشم عسضو متي نأا لقعي له ريزولا يلاعم ،مهل  ةملسسملا ةقباطملا ةداهسش ىلع اءانب
؟ةدكيكسس (CTC) فرط نم سسرامملا يرادإلا فسسعتلا نع ةجتان ةيفاسضإا ةيلام ءابعأا لمحتأا نأاو ؟تاونسس
نطولا ةمدخ يف متمد ،ميكحلا مكلخدت لÓخ نم يفاسصنإاب كلذو مكتدايسسب بيهأا ينأا ريزولا يلاعم....
 .نطاوملاو

ميهاربا يدرف/ينعملا ءاضمإ
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سسا˘صسم˘لأ ة˘م˘ه˘ت ه˘ل ته˘جو ثي˘ح
ةباينلأ تناكو .ةين˘طو˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب

01 ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع تصسم˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لأ
رهاظتم دصض أذفان انجصس تأونصس
هفيقوت مت يذلأ ةيغيزامألأ ةيأرلاب
كأر˘˘ح˘˘لأ تأر˘˘˘ي˘˘˘صسم ىد˘˘˘حإأ ي˘˘˘ف
نمألأ حلاصصم فرط نم يبعصشلأ
˘ما˘مأأ ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ ة˘يأر˘لأ ه˘˘ع˘˘فر˘˘ل
رداصصم تلوأدتو .ةبانع ةمكحم
ةماع˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ نأأ سسمأأ ة˘ي˘مل˘عإأ

01 تصسم˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب

ةيلام ةمأرغو أذفان انجصس تأونصس

اقب˘ط كلذو را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق

نو˘نا˘ق ن˘م97 ةدا˘˘م˘˘لأ ما˘˘كحأل

عقوم هركذ ام˘ل ا˘ًق˘فو .تا˘بو˘ق˘ع˘لأ

ربع ( جأر) ةيعمجو (42 يجلأأ)

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص

ةراصشإلأ ردجيو .““ كوبصسيافلأ““

دق نطولأ مكاحم نم ديدعلأ نأأ

ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘صسألأ ي˘ف ترد˘˘صصأأ

قح يف سسبحلاب ةيئاصضق ماكحأأ

ةيغيزامألأ ةيأرلأ أوعفر سصاخصشأأ
دعب يبعصشلأ كأرحلأ تأريصسم يف

باطخ د˘ع˘ب ا˘ه˘ع˘ن˘م رأر˘ق رود˘صص
دئاق ““حلاصص دياق دمحأأ““ قيرفلأ
يبعصشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ نا˘كرأأ

ن˘ل˘عأأ يذ˘لأ عا˘فد˘لأ ر˘يزو بئا˘˘نو
عنمل تاميلعت ىدصسأأ هنأاب اهنيح
يف ينطولأ ملعلأ ريغ تايأر عفر
نأأ ربتعأو .ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ تأر˘ي˘صسم˘لأ

ةصساصسح ةيصضق تايأرلأ هذه عفر
قأر˘ت˘˘خأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
ىر˘خأأ تا˘يأر ع˘فرو تأر˘˘ي˘˘صسم˘˘لأ

ةيلقأأ لبق نم ةينطولأ ةيأرلأ ريغ
نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لأ نا˘˘كو.أد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
قباصس تقو يف نلعأأ دق يمومعلأ
ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ نأأ

31 عأديإاب ترمأأ دمحمأ يديصس
ةمهت˘ب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ا˘صصخ˘صش
نع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘صسم˘لأ

(ملعلأ) ةيأرلأ ريغ ةيأر عفر قيرط
هصسفن ردصصملأ بصسحو .ةينطولأ
مهفيقوت مت سصاخصشألأ ءلؤوه نإاف
عز˘ن˘ل ن˘مألأ تأو˘ق˘ل ة˘ل˘م˘ح د˘˘ع˘˘ب
.ةينطولأ ريغ تايأرلأ
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ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مألأ د˘˘كأأ
رمعو دنحم نيدهاجملأ ةمظنمل
م˘˘ه˘˘كصسم˘˘˘ت ،سسمأأ جا˘˘˘ح˘˘˘لأ ن˘˘˘ب
و . رأوحلأ ةنجل نم مهفقومب
تابا˘خ˘ت˘نأ ءأر˘جإل» ه˘نأا˘ب فا˘صضأأ

ةلأاصسم اهرب˘ت˘ع˘ن ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘صسا˘ئر
بجي ،ةمزألأ ةجلاعم يف ةمهم
،عيمج˘لأ ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘صشنإأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘لأا˘صسم ى˘لو˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
ن˘ع نل˘عإلأ ى˘ت˘ح تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
ربتعأ امك .«ةي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
ةئيه نأأ جاحلأ نب رمعو دنحم
و أديعب بهذت نل سسنوي ميرك
نأل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘لإأ ل˘صصت ن˘ل ا˘ه˘نأأ

ةهج فرط نم هنييعت مت اهصسيئر
سضورفملأ نم ناك امنيب ةدحأو
يأأ ،نيتهجلأ نم هنييعت متي نأأ
نو˘كي نأأ و ،كأر˘ح˘لأ و ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
ةردابملأ هذه يف اكيرصش بعصشلأ

دن˘ح˘م م˘ت˘خ و »م˘ت˘ي م˘ل ا˘م أذ˘هو
ن˘ع هر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ب جا˘ح˘لأ ن˘ب ر˘م˘عو
م˘ير˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لأ سضفر
ا˘˘م أذ˘˘ه سسي˘˘ل» ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب سسنو˘˘˘ي
أديعب مت أذه نأأ دقتعأأو هانحرتقأ

تف˘ن ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .«بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ع
يف نيملصسملأ ءام˘ل˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةنجل ىلإأ مصضنتصس اهنأأ اهل نايب
: ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو .رأو˘˘ح˘˘لأ
لئاصسو هتلوأدت ا˘م˘ل ا˘ح˘ي˘صضو˘ت»
ءاملعلأ ةيعمج نأأ نم ،ملعإلأ
ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف و˘صضع ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لأ
ىل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ د˘كؤو˘ت ،رأو˘ح˘لأ

يراصضح بولصسأاك رأوحلأ أأدبم
ى˘ل˘ث˘م˘لأ ة˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘لأو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘صس
هحاجن نأأو ،ةمزألأ نم جورخلل
ه˘ي˘لإأ ح˘م˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
نو˘هر˘م ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ
ىلع ةدعاصسملأ ءأوجألأ ريفوتب
ىلع اهصصرح نم رثكأأ ،هحاجنإأ
ةيعمجلأ هذه يف ةلثمم نوكت نأأ

هتلوانت ام نإاف ةمث نمو ،كلت وأأ
ا˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘˘م مل˘˘˘˘عإلأ ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو
لأز˘˘ت ا˘˘م» تفا˘˘صضأأو .«ع˘˘قأو˘˘ل˘˘ل
ة˘˘م˘˘ئل˘˘م˘˘لأ ءأو˘˘جألأ ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح كلذ ن˘م ،ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لأو
قييصضتلأ عفرو يبعصشلأ كأرحلأ

ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘صسلأو ،ه˘˘ن˘˘ع
ل˘ع˘ف در ي˘تأا˘˘يو .«ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لأ
دعب طقف أدحأو اموي نيتمظنملأ
رأوحلل ةين˘طو˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ نل˘عإأ

ة˘ن˘ج˘˘ل ءا˘˘صشنإأ ن˘˘ع ة˘˘طا˘˘صسو˘˘لأو
تا˘ي˘صصخ˘صش ع˘م˘ج˘˘ت ءل˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل
رثإأ ىلع اهل نايب يفو .ءأربخو
ل˘ئا˘صسو ه˘ت˘˘لوأد˘˘ت ا˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ
يتلأ ةئ˘ي˘ه˘لأ تح˘صضوأأ ،مل˘عإلأ
نأأ سسنوي ميرك قصسنملأ اهصسأأري
ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه
أو˘˘ل˘˘ب˘˘ق ءأر˘˘ب˘˘خو تا˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
ف˘ي˘صضيو .ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘م˘صضنلا˘ب
عامتجلأ أذه للخ مت هنأأ نايبلأ
ءا˘صضعأأ ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘صش يذ˘˘لأ

،دد˘ج˘لأ م˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ب ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

د˘يد˘ح˘تو ،ل˘م˘ع نا˘ج˘ل بي˘صصن˘ت

نأأ أدكؤوم ،ا˘ه˘ئا˘صضعأأو ا˘ه˘ما˘ه˘م

تأردا˘ب˘م ل˘ك ن˘م˘ث˘ت» ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

تا˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كو رأو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لأ

ةمزألأ نم جورخلأ تاحرتقمو

ن˘ع ا˘صضيأأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ تن˘˘ل˘˘عأأو .»

ي˘ف يرو˘ف˘لأ عور˘صشلا˘ب ا˘˘هرأر˘˘ق

ع˘م رأو˘ح˘لأ تأروا˘صشم م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت

تايصصخصشلأو ةيصسايصسلأ ةقبطلأ

،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

تا˘˘صصن˘˘م˘˘لأ ل˘˘˘ك» نأأ ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م

لمع قئاثو لكصشت تاحرتقملأو

دأد˘˘عإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست˘˘صس

للخ اه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي تا˘حر˘ت˘ق˘م

يف مظنتصس يتلأ ةينطولأ ةودنلأ

جورخلأ دصصق تأرواصشملأ ةياهن

ي˘صسا˘ي˘صسلأ دأد˘صسنلأ ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘م

22ـلأ ذنم دلبلأ اهصشيعت يتلأ

.»يصضاملأ يرفيف رهصش نم

ةبانعب  كارحلا تاريشسم يف ةيغيزامأ’ا ةيارلا عف ر

رهاظتم قح يف آذفان انجسس تآونسس01 ضسمتلت ةباينلآ
ةيفاشصو ةرقتشسم ءاوجأا ةيلامششلا تاي’ولا دهششتشس

34و03 نيب ةرآرح تاجرد
ىحسضأ’آ ديع يموي

ىحصضألأ ديع يموي نطولل ةيلامصشلأ تايلولأ دهصشتصس
لل˘خ با˘ب˘صضلأ عا˘صشق˘نأ د˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘صصو ةر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ءأو˘˘جأأ
دا˘صصرأل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ ح˘لا˘صصم بصسحو.ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘صصلأ
يف ايبصسن ةاصشغم نوكتصس ديعلأ يموي ءأوجألأ نأأ ةيوجلأ
دعب ءافصصلأ ىلإأ دوعتصس ءأوجألأ نأأ نيح يف ةحيبصصلأ
ةيبرغلأ قطانملأ ىلع ىلفصسلأ بحصسلأو بابصضلأ عاصشقنأ

سسأروألأو ايلعلأ باصضهلأ ةقطنم نأأ نيح يف ىطصسولأو
طقاصست ىلإأ يدؤوت راه˘ن˘لأ ر˘خأوأأ ة˘لز˘ع˘ن˘م ا˘يل˘خ د˘ه˘صشت˘صس
نوكتصس بو˘ن˘ج˘لا˘ب ءأو˘جألأ ا˘مأأ ة˘ير˘ط˘م˘لأ تا˘خز˘لأ سضع˘ب
نيوكت عم يليصساتلأو راقهلأو بونجلأ ىصصقأأ ىلع ةاصشغم
تاجرد سصخي اميفو راطمألأ نم تاخزب ةقوفرم ايلخ

43و03 نيبام حوأرتتصس اهنأأ ىلإأ ةطقر نب تراصشأأ ةرأرحلأ

ىلع ةجرد34 ىلإأ63 نيب امو لحأوصسلأ ىلع ةجرد
نيب ام حوأرتتصس ةرأرحلأ تاجرد نأأ امك ةيلخأدلأ قطانملأ

.بونجلاب ةجرد74 ىلإأ43
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لÓقتشس’ا ذنم ةرم لوأ’

ةيندملآ ةيامحلآ طابسض
ةيئاسضقلآ ةطرسشلآ تايحÓسصب

نوناقلأ (64)ل ةيمصسرلأ ةديرجلل ريخألأ ددعلأ يف ردصص
عزفلأو قيرحلأ راطخأأ نم ةياقولل ةماعلأ دعأوقلاب قلعتملأ
يذلأ » حلاصص نب رداقلأ دبع» ةلودلأ سسيئر هعقو يذلأ
ة˘طر˘صشلأ تا˘ي˘حل˘صص ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ طا˘ب˘صضل ح˘ن˘م˘˘ي
ةايح عصضت يتلأ تافلخملأ ةنياعم نم مهنيكمتل ةيئاصضقلأ
.ةبصسانملأ تأءأرجإلأ ذاختأو رطخلأ يف دأرفألأ
لوأل ةيندملأ ةيامحلأ طابصض سضعب حنم نمصضتي عورصشملأ

ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ تايحلصص سضعب للقتصسلأ ذنم ةرم
يف دأرفألأ ةايح عصضت يتلأ تافلاخملأ ةنياعم نم مهنيكمتل

اهذاختأ بجأولأ تأءأرجإلأ ةرصشابمب مهل حامصسلأو رطخ
ةرصشابمل ةيروهمجلأ ليكول ةنياعم رصضحم لاصسرإأ اهنم
ةلمتحملأ ةيئأزجلأ تابوقعلأ قيبطتو ةيئاصضقلأ ةعباتملأ
ةايح نأأ حصضتأ أذإأ سسبحلأ ىلإأ ةمأرغلأ نم حوأرتت يتلأ
عورصشملأ أذه نمصضت دقو.رطخ يف تعصضو دق سصاخصشألأ
يبكترم دصض ةحأرصص ةي˘ئأز˘ج˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘لأ د˘يد˘ح˘ت ا˘صضيأأ
ةلئاط تحت ةيلوؤوصسملأ ليم˘ح˘ت ع˘م ة˘م˘ي˘صسج˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ
بتاكم ن˘م ءأو˘صس ن˘يد˘ي˘صشم˘لأو ن˘ي˘م˘م˘صصم˘ل˘ل تا˘بو˘ق˘ع˘لأ
يبكرمو نيلواقملأ وأأ نييرا˘ق˘ع˘لأ ن˘ي˘قر˘م˘لأ وأأ تا˘صسأرد˘لأ
.روهمجلل ةلبقتصسملأ تاصسصسؤوملأ يلغتصسمو تأزيهجتلأ

ة˘يز˘كر˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ رود ل˘ي˘ع˘ف˘ت ا˘صضيأأ نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف دروو
هذه نأأ أدكؤوم قئأرحلأ راطخأأ نم ةياقولل ةيئلولأ ناجللأو
عيرصسلأ قلطنلل نوناقلأ رودصص روف بصصنتصس لكايهلأ
تاصسصسؤوملل ةينمألأ ةملصسلأ ةقباطم تافلم ةجلاعم يف
دعأوقل بيجتصست ل يتلأ تايانبلأو روهمجلل ةلبقتصسملأ
ةدجنلأ ذفانم حتف نم دكأاتلأ بناج ىلإأ ةبولطملأ نمألأ

ة˘كر˘˘ح˘˘لأ يذ سصا˘˘خ˘˘صشألأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت نا˘˘م˘˘صضو جرا˘˘خ˘˘م˘˘لأو
تاكلتمم˘لأو سصا˘خ˘صشألأ ة˘يا˘م˘ح ى˘لإأ فد˘ه˘يو.ةدود˘ح˘م˘لأ

راصشتنأ نم ليلقتلأو لخدتلأ تاعومجم نمأأ ىلع رهصسلأو
ةيلودلأ ريياعملأ قفو تاحلطصصملأ ديحوت مت امك قئأرحلأ
.لاجملأ أذه يف اهب لومعملأ
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ةملاق

تآريسشأاتلآ ريوزت يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
تامولعملل ديجلأ لل˘غ˘ت˘صسلأ د˘ع˘بو ،ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
فيقوت نم فوقصشوب ةرئأد نمأاب ةطرصشلأ حلاصصم تنكمت

ىلإأ53«نيبام امهرامعأأ حأورتت امهيف هبتصشم نيصصخصش

ةريصشأات تافلم دأدعإاب نوموقي ،ةملاقب نيميقم ،ةنصس63
نم مهنيكمتو ةقطنم˘لأ ن˘م˘م با˘ب˘صشل ة˘هو˘ب˘صشم ة˘ق˘ير˘ط˘ب
تأءأرجإلأ ذا˘خ˘تأ د˘ع˘ب˘ف .ا˘ي˘نا˘ب˘صسإأ ر˘ب˘ع ا˘بوروأأ ى˘لإأ ر˘ف˘صسلأ
،نمألأ زكرم ىلإأ امهليوحت مت ،امهنأاصشب ةمزللأ ةينوناقلأ
،ةيصضقلأ يف قيقحت حتف نيأأ ، هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب
ةيعم˘ج ن˘يو˘كت ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘ف˘ل˘م ا˘م˘هد˘صض نو˘ك و
قئاثو يف روزملأ لامعتصسلأو ر˘يوز˘ت˘لأ ،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ
ةلمعلاب لأومأأ سسوؤور ليوحتو بذاكلأ حيرصصتلأ ،ةيرأدإأ
،فوقصشوب ةمكحم مامأأ امدقي نأأ لبق ،جراخلأ ىلإأ ةبعصصلأ
جأر˘فإأ لا˘ن ي˘نا˘ث˘لأو ،تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ لوألأ عأد˘يإأ م˘ت ن˘˘يأأ

تقؤوم
∫.YõGdójø

ةئيهلا ىلإا اهمامشضنا ءاملعلا ةيعمج تفن تقو يف

ضسنوي ميرك ةنجل يف طآرخن’آ ضضفرت نيدهاجملآ ةمظنم
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حاتتفإأ نع ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

9102 ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صش ة˘ق˘˘با˘˘صسم

8102 ايرولاكبلأ ىلع نيزئاحلل

ةيبيرجتلأ مولعلأ بعصشل9102 و
يصضاير ينقتلأو تا˘ي˘صضا˘ير˘لأ وأأ
ةفصسلفلأو بأدآلأ بعصش بناج ىلإأ

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألأ تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأو بأدآلأو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘صسنإلأ مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأو بأدآلأو
.داصصتقإلأو رييصستلأو
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لأ نإا˘˘ف نل˘˘عإلأ بصسحو
ىوتصسم ىلع ا˘ه˘عأد˘يإأ م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ

يبط هبصشلأ نيوكتلأ تاصسصسؤوم
يتلأ تايلول ةبصسنلاب تلباقلأو

اهيف ةصصاخلأ زكرملأ ىلع رفوتت
رفوتت ل نيذلأ نوحصشرتملأ عدوي
ىلع اهيلإأ نومتني يتلأ تايلولأ

ىلع يبطلأ هبصش نيوكتلل زكأرم
ة˘˘ح˘˘صصلأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ناتداهصشو يطخ بلط نكصسلأو
ةيناثلأو ماع بط ةدحأو ناتيبط
فلملل ةبصسنلاب ةيردصص سضأرمأأ
ى˘ط˘ع˘تو ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ
رد˘˘صصم˘˘لأ تأذ بصسح ة˘˘يو˘˘˘لوألأ

9102 ايرولاكب ىل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل
ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ف˘ل˘م˘لأ ن˘م˘صضت˘يو أذ˘ه
وأأ ة˘ي˘ل˘صصألأ ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘صش
يلصصألأ فصشكلأ ةلداعم ةداهصش
ةداهصش ،دليم˘لأ ةدا˘ه˘صش ،طا˘ق˘ن˘ل˘ل

ةعبرأأ ،ةينعملأ ةيلولأ يف ةماقإلأ
قبأوصسلأ ةداهصش ،ةيصسمصش روصص
ة˘˘ي˘˘صسن˘˘ج˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صش ،ة˘˘ي˘˘لد˘˘ع˘˘˘لأ
ةقيثو نم ةخصسن أذكو ،ةيرئأزجلأ
ةبصسنلاب حصشرتملأ ةيعصضو تابثإأ
دقو ةينطولأ ةمدخلأ هاجت روكذلل
ةيجوغأديبلأ د˘عا˘ق˘م˘لأ ع˘يزو˘ت م˘ت
ةبصسنلاب لوأدج نمصض ةحوتفملأ

ة˘ح˘صصل˘ل ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘˘صش كل˘˘صسأل
ة˘ح˘صصل˘ل تل˘با˘ق˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ي˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بصسح ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ثي˘˘ح تا˘˘يلو˘˘لأ بصسح نل˘˘عإلأ
ـب رأردأأ ةيلو˘ب ة˘ق˘با˘صسم˘لأ ح˘ت˘ف˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ا˘˘ب˘˘صصن˘˘م131

أدعقم38 فلصشلأ تاصصصصختلأ

ةبا˘ن˘ع ،تا˘صصصصخ˘ت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ا˘˘ب˘˘صصن˘˘م831

28 سسأرهأأ قوصس ،تاصصصصختلأ

،ابصصنم082 ةنيطنصسق ،ابصصنم

رئأزجلأ،801 ةدكيكصس

77 ةملاق ،ابصصنم333 ،ةمصصاعلأ

،ابصصنم611 وزو يزيت ،ابصصنم

فيط˘صس ،بصصا˘ن˘م601 ةياجب

78 ل˘ج˘˘ي˘˘جو ،ا˘˘ب˘˘صصن˘˘م631

ءأرجإأ أرخؤوم مث هنأأ املع ،ابصصنم

كل˘صس ي˘ف ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم

ىو˘ت˘صسم˘لأ يوذ˘ل ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشلأ

نيلصصحتملأ ريغو يوناث  ةثلاثلأ

 .ايرولاكبلأ ةداهصش ىلع

ابشصنم28 سسارها قوشسو بشصنم801 ةدكيكشس ،ابشصنم831 نم ديفتشست ةبانع

9102 و8102 ايرولاكبلآ ىلع نيلسصحتملل يبطلآ هبسش ةقباسسم حتف
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رداقلأ دبع» ةلودلأ سسيئر ىرجأأ

˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإأ ة˘كر˘ح «ح˘لا˘صص ن˘˘ب

ىوتصسم ىلع ،ةعصسأو تانييعتو

ريدملأ لاحأأ ثيح لمعلأ ةرأزو

دمحم«جامدإلأو ليغصشتل˘ل ما˘ع˘لأ

نيي˘ع˘تو ،د˘عا˘ق˘ت˘لأ ى˘ل˘ع «يد˘يز

،فاي˘صضو˘ب ن˘يد˘لأ فر˘صش د˘م˘ح˘م
نا˘ي˘ب ه˘ب ءا˘ج ا˘م˘ب˘صسح ه˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ي˘ف ءا˘جو.ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘صسا˘ئر˘ل
دبع» نيي˘ع˘ت م˘ت ه˘نأأ ه˘تأذ نا˘ي˘ب˘لأ
ر˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب «ر˘˘با˘˘ج ردا˘˘ق˘˘لأ
، ل˘ي˘غ˘صشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘˘لأ
ريدملأ ماهم ءاهنإأ ىلإأ ةفاصضإلاب
ةينطولأ ةلاكولل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لأ

د˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حأأ ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت أذ˘˘كو.««يدا˘˘قز ا˘˘صضر
ماع ريدم ةفصصب يواطل ديصشر
ةينهملأ راطخألأ نم ةياقولأ ةئيه
لا˘غ˘صشألأو ءا˘ن˘ب˘لأ تا˘طا˘صشن ي˘ف
سسيئر ماق امك ،يرلأو ةيمومعلأ
ماعلأ ريدملأ ماهم ءاهنإاب ةلودلأ
نع نيمأاتلل ينطولأ قودنصصلل

،«يدو˘م˘ح د˘˘م˘˘ح˘˘م» ،ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
،«ينونقو نيدلأ يحم» نييعتو
دم˘ح˘م» ن˘ي˘ي˘ع˘ت أذ˘كو ،ه˘ل ا˘ف˘ل˘خ
نأو˘يد˘ل˘ل ما˘ع أر˘يد˘˘م ،«يد˘˘يو˘˘م
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلأ ءا˘صضعأل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لأ

ل˘صصي˘ف˘ل ا˘ف˘ل˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘مو
وه«هماهم تيهنأأ يذلأ «ينونقو
.رخألأ

يعامتج’ا نامشضلاو لمعلا ةرازوب نيلوؤوشسملا نم اددع تلاط

لمعلآ ةرآزوب حلاسص نب اهآرجأآ يتلآ تآرييغتلآ يه هذه
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ةرازو ح˘لا˘سصم را˘ط˘خإا م˘تو
.تاءار˘جإ’ا هذ˘˘ه ل˘˘كب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘˘كلا تعدو
لمعلا ةرازو ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ىو˘ق˘ل˘ل
يعامتج’ا نامسضلاو ليغسشتلاو
تاءاعد’ا هذه نع فقوتلا ىلإا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا تب˘˘˘لا˘˘˘طو ا˘˘˘هد˘˘˘سض
تازواجتلا هذه فقول لخدتلاب

 .اسضيأا اهيلسضانم لاطت يذلا

نع ةرداسص ة˘ل˘سسار˘م˘ل ا˘ق˘فوو
ةرازول لمعلا تاقلع ةيريدم
ةيمهأا ىلع اهيف تدكأا ليغسشتلا

ءابرهكلا ط˘ب˘سض ة˘ط˘ل˘سس سضفر
ةقاط˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا زا˘غ˘لاو
ة˘با˘ق˘ن˘لا ى˘م˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةنجل يفظومو لامعل ةينطولا

ى˘ل˘ع زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ط˘ب˘سض
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ م˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا
.تاسسسسؤوملل تاباق˘ن بي˘سصن˘ت˘ل
دد˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف تد˘˘˘˘˘˘كأاو
ىوقل˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا
ةباقن اهنأا اهل نايب يف ةجتنملا

ةنسس ذنم03 مقر تحت ةلجسسم

هيل˘ع سصن˘ي ا˘م˘ل ا˘ق˘فو1991

او˘ما˘ق ه˘نأاو09-41 نو˘نا˘ق˘لا
ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘كب

 . ايروتسسد اهيلع سصوسصنملا

ه˘نأا ة˘ي˘لارد˘ف˘˘ن˘˘كلا تفا˘˘سضأاو
ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو

09-41 نوناقلاو ةيلاردف˘ن˘كل˘ل
يتلا ةيلامعلا ةباقنلا سسيسسأات مت
هنأا مغر لمعلا ةرازو اهسضفرت
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك مار˘ت˘حا م˘ت د˘ق
نوناقلا يف اهيلع سصوسصنملا

لمعلا ةرازو حلاسصم غيلبت نم
ةيسشتفم غيلبتو يمسسر لكسشب
هيلعو ايميلقإا ةسصتخملا لمعلا
يه اهسضفر متي يت˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا˘ف
ةرازو ة˘ي˘عاد ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ة˘˘با˘˘ق˘˘ن
ط˘ب˘سض ة˘ط˘ل˘سس ر˘ب˘عو ة˘قا˘˘ط˘˘لا
ءو˘ج˘ل˘لا ى˘لإا زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا

 .كسشلاب نيقيلا عطقل ةلادعلل

نإا˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘ل ة˘˘قل˘˘ع ’ ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كلا
ةرادإ’ا نيب ةيلخادلا لكاسشملاب
ة˘با˘ق˘ن نأاو ا˘سصو˘سصخ لا˘م˘ع˘لاو
ةيلي˘ث˘م˘ت ط˘ب˘سضلا ة˘ن˘ج˘ل لا˘م˘ع
ة˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘عو نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فو
مامأا اهتايلوؤوسسم لمحت طبسضلا
دا˘ج˘لا راو˘ح˘لا ح˘˘ت˘˘فو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

دا˘˘ج˘˘يإ’ م˘˘ه˘˘ع˘˘˘م لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لاو
نأا ةدكؤو˘م .ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا
ن˘م ا˘ه˘با˘سست˘كا م˘ت ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘سش
ةهيزنو ةرح ةيلا˘م˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نا

تدكأاو .انوناق ةقثوم ةفافسشو
ف˘ي˘ث˘كت ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كلا

اهتوسص لاسصيإا لجأا نم دوهجلا
ةود˘ن˘لا ةرو˘سص تا˘ي˘سصو˘ت ق˘فو
ةيباقنلا ةيلاردف˘ن˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يف ةمظنم˘لا ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ىو˘ق˘ل˘ل

ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘سضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘ح˘لا ع˘قاو لو˘ح

و تايلارديف ءاسسؤور6 روسضحب

9 و ة˘ي˘ن˘طو نا˘ج˘˘ل ءا˘˘سسؤور3

73 و ة˘ي˘ن˘طو تا˘با˘ق˘˘ن ءا˘˘سسؤور

 .ةي’و بودنم

ىل˘ع ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا تدد˘سشو
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘˘لا

معد ىلع ديكأاتلا عم نييباقنلاو
يف ةد˘ق˘ت˘ن˘م ،ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا
متي يذلا راوحلا قايسسلا تاذ
يذلا ،همي˘ظ˘ن˘ت ة˘ق˘ير˘طو ا˘ي˘لا˘ح
فارطأا نم عقوم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ك
كارحلاب مهل ةقلع ’ مهنأا تلاق
ةرداق نكت مل فارطأا ،يبعسشلا

اهسضفرب ح˘ير˘سصت˘لا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح
د˘ه˘ع ي˘ف ة˘سسما˘خ˘˘لا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘ل
هذ˘ه نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م، ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
اهفده تاجرخم مدقت فارطأ’ا
ةيسسايسسلا ةسسنزبلا و بسصانملا

’ ثيح ، اقباسس انتدوع املثم
اهحلاسصم ىو˘سس ءي˘سش ا˘ه˘م˘ه˘ي
ف˘ي˘سضت ة˘ق˘ي˘سضلا ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
اهسسيئر ناسسل ىلع ةيلاردفنكلا

يف للم ركذ امك .فوؤور للم

راوحلا قيرط ةطراخب لباقملا
ينطولا راوحلا ىدتنم نأا دكأاو

ميظنتل تاحرتق˘م6 ـب جرخ˘ي

ةلبقملا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
يتلا ماظنلا زومر سضيوعت ربع
سضع˘˘˘ب سسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تلاز ا˘˘˘˘م
تايسصخسشب ةلود˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ة˘مو˘˘كح ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت

تا˘با˘خ˘ت˘نا ر˘ي˘سضح˘ت˘ل تاءا˘ف˘˘ك
اهنأاسش نم ةفافسشو ةرح ةيسسائر
نم يرئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ن˘ي˘كم˘ت
يف ،ةيرح لكب هيأار نع ريبعتلا
ةنج˘ل ءا˘سشنإا ع˘م ة˘لو˘ق˘ع˘م لا˘جآا

ةغايسصل ،ةيقفاوت ةينقت ةينطو
ةينطولا ةئيهلل ينوناقلا راطإ’ا
فارسشإ’او مي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

ىلإا راسشأا امك .تاباختن’ا ىلع
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإا
للخ داسسف˘لا ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

كئ˘لوأاو ق˘با˘سسلا ما˘ظ˘ن˘˘لا م˘˘كح
ةسسماخ˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل او˘عد ن˘يذ˘لا

ريسضحتو رييسست نم ،اهومعدو
ةلبقملا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ن˘م راو˘ح˘لا رّ̆ي˘سسُ̆ي ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ةلق˘ت˘سسم ة˘ي˘ق˘فاو˘ت ة˘ئ˘ي˘ه فر˘ط
ىو˘ق˘لا ل˘˘كل راو˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘ُ̆يو
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةدهعلا دناسست مل يتلا ةينطولا
.ةسسماخلا
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ةيلاردفنكلل ةعباتلا تاصسصسؤوملا تاباقن بيصصنت نم ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوملا يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو تعنم
يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك تدمتعا اهنأا تدكأاو ةريخأ’ا هذه هتدنف يذلا وهو ةيعرصش ريغ اهرابتعا ىلع ةجتنملا ىوقلل ةينطولا

.اهصسيصسأات

بورخلاب ةيعانصصلا ةقطنملا هتدهصش عورم ثداح يف/ةنيطنصسق

احيرج21 فلخي ةلفاحب جيرهسص تاذ ةنحاسش مادطسصا
قرطلا قرتفم30 مقر ينطولا قيرطلاب ةقيقد20 و90 ةعاسسلا دودح يف مويلا اذه بورخلا ةيدلب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
،يرسضح لقن ةلفاح و تاقورحملا لقنل جيرهسص تاذ ةنحاسش نيب مادطسصا ثداح لجأ’ ،بورخلا ةيدلب سسيداب نبإا ةيعانسصلا ةقطنملا يدؤوملا

ةلاح يفو فتكلاب م’أا ديلاو لجرلابو رهظلاب م’أا يف ةلثمتم ةفلتخم تاباسصإا مهل ةنسس35و40 نيب مهرامعأا حوارتت ةيحسض21 فلخ ثداحلا
و مامأ’ا نم ةمطحم ةلفاحلا بورخلا ةيدلبب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلإا اولقنو ناكملا نيعب ةيندملا ةيامحلا فرط نم اوفعسسأا ةمدسص

LªÉ∫ HƒYµÉR .ةنحاسشلا ةلومحلاب رئاسسخ نودب مامأ’ا نم مطحت اهل ةنحاسشلا

اهتيعرصش ةيلاردفنكلا تدكأا يذلا تقولا يف

ةجتنملا ىوقلا ةيلاردفنك تاباقن بيسصنت عنمل تاسسسسؤوملا لسسارت لمعلا ةرازو
جاجدلا نم غلك4.397 ــب ردقت ةيمكب/ ةبانع

رامع يديسس يف «ةدسساف» ءاسضيب موحل زجح
ةيريدم ىوتسسم ىلع سشغلا عمقو ةبقارملا حلاسصم لسصاوت
راجتلا ىلع ةباقرلا تايلمع فيثكت ةبانع ةي’ول ةراجتلا

ةرتف للخ عسساولا كلهتسس’ا تاذ تاجوتنملا ةعاب ةسصاخ
.كامسسأ’او ءاسضيبلاو ءارمحلا موحللا رارغ ىلع فيسصلا

ةيريدم حلاسصم اهب موقت يتلا ةيعونلا تايلمعلا راطإا يفو
ةيرطيبلا ةيسشتفم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب (سشغ˘لا ع˘م˘ق) ةرا˘ج˘ت˘لا
ةيراجتلا تل˘ح˘م˘لا ىد˘ل تل˘خد˘ت˘ب تما˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
يديسس ةيدلب ىوتسسم ىلع ةرازجلاو ةباسصقلاب ةسصاخلا

موحللا نم ةربتعم تايمك فلتإاو زجح نع ترفسسأا رامع
نايب بسسحو .كلهتسسلل ةحلاسص ريغلاو ةدسسافلا ءاسضيبلا

يتلا ةبقارملا ةيلمعل اعبت هناف نينث’ا سسمأا ةراجتلا ةيريدم
ة˘يا˘م˘ح˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
حلاسصملا ةيريدم عم قيسسنتلاب سشغلا عمق و كلهتسسملا

9102 توأا30 تبسسلا موي (ةيرطيبلا ةيسشتفملا) ةيحلفلا
و ءايحأا ىوتسسم ىلع نيدجاوتملا موحللا راجت تلمسش يتلا
ةدامل فلتإاو يئاهن بحسسب رامع يديسس ةيدلب عراوسش
ــب ردقت ةيمكب كل˘ه˘ت˘سسل˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ءا˘سضي˘ب مو˘ح˘ل

يفو .جد00.284281 تغلب ةيلام ةميقب غك4.397
و سسيسسحتلا ةيلمع ةراجتلا ةيريدم لسصاوت لسصتم قايسس
ةيئاذغلا تاممسستلا رطاخم نم كلهتسسملا ةدئافل ةيعوتلا
طارفإ’ا نم يجيردتلا سصيلقتلا و يئاذغلا ريذبتلا نم دحلا
ىلع ةمسسدلا داوملا و ركسسلا و حلملا ةدام كلهتسسا يف
عيزوت م˘ت تي˘ح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ئاد˘ح˘لا و ن˘كا˘مأ’ا ىو˘ت˘سسم
عيسسوت مت امك . تاداسشرإا و حئاسصن نمسضتت تايوطم
ةيرمعلا تائف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
و ةيمومعلا قئادحلا و نكامأ’ا تسسم ثيح كلهتسسملل
.ةماعلا ةحارتسس’ا نكامأا و ئطاوسشلاو نيرفاسسملا تاطحم
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ةثراكلا نم املصس ضضيبلاو ةركصسب

 تاباغ تمهتلا قئارحلا

ةيليوج لÓخ ةي’و83ـب
نع ،يدومحم يلع تاباغلل ماعلا ريدملا سسمأا فسشك

ةركسسب يتي’و طقف تملسسو ةي’و83 ـب قئارحلا ليجسست
تاباغلل قئارح نم ثدح ام اربتعم قئارحلا نم سضيبلاو
فاسضأاو .يعيبط رمأا وه مويلا ةياغ ىلإاو ناوج ةيادب ذنم
رثكأ’ا وه ةيليوج رهسش نأا ،ةيفحسص ةودن للخ يدومحم

يزيت ةي’و نأا لاقو .مويلا يف اقيرح72 لدعمب اررسضت

0041 قوفي امب قئارحلا ةبسسن يف تاي’ولا مدقتت وزو

59 نأا ادكؤوم ىلفدلا ني˘عو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ت ،را˘ت˘كه
لماوعلاو يرسشبلا طاسشنلاب ةقلع هل قئارحلا نم ةئاملاب
رئاسسخ كلانه نوكت نأا ،قايسسلا تاذ يف ايفان .فلتخت

ليجسست نع دكأاو ةريوبلا ةي’وب ةيناويحلا ةورثلا يف ةريبك

ةرادإا موقتسس ،ةلسص يذ قايسس يفو .طقف ةدرق50 ةافو
كوكسش دورو لاح يف لوهجم دسض رسضحم ريرحتب تاباغلا

±.S°∏«º.هوبسشم قيرح يف

تازيهجتلا نمأا نامصضل

ءابرهكلا ديلوت تاطحم ديوزت
ةبقارملل ماظنب

د˘يوز˘ت ن˘ع ،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو سسمأا ف˘˘سشك
«ابيرق» ينطولا ىوتسسملا ىلع ءابرهكلا ديلوت تاطحم
هذه تاطاسشنل لسضفأ’ا ريسسلاب» حمسسيسس ةبقارملل ماظنب
هدقفت للخ ريزولا حسضوأاو .«ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’ا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
نيع ةرئادب ةعقاولا ةنيريكف ةيدلبل ءابرهكلا ديلوت ةطحمل
ةوطخ ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘ب˘قار˘م˘لا ما˘ظ˘ن» نأا ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ءا˘سضي˘ب˘لا

ريغو ةيداعلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ع غل˘بإ’او د˘سصر˘ل˘ل ة˘يرور˘سض
ن˘مأا نا˘م˘سضو ءا˘بر˘ه˘كلا د˘ي˘لو˘ت ز˘كار˘م ة˘ط˘سشنأ’ ة˘يدا˘ع˘˘لا
اذه يف عاطقلا نع لوأ’ا لوؤوسسملا فاسضأاو .»تازيهجتلا
ءابر˘ه˘كلا د˘ي˘لو˘ت تا˘ط˘ح˘م˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا ما˘ظ˘ن نأا˘ب قا˘ي˘سسلا
سصيخلتو عمجب موقت «ةيفارسشإا مكحت ةدحو» لكسشيسس
يتامولعم ماظن لوح ةيؤور˘ب ح˘م˘سستو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
نيلوؤوسسملا ايعاد ،باط˘عأ’ا ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت˘لاو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘ل
اذه عسضول ةمزللا تاوطخلا ذاختا ةرورسض ىلإا نيينعملا
تاذبو . »ةنكمملا لاجآ’ا برقأا يف» ةمدخلا زيح ماظنلا
زكرم ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ر˘يزو˘لا د˘كأا ع˘قو˘م˘لا

نيسسحت يف طاواغيم002 ىلإا هتقاط لسصت يذلا ةنيريكف
ازربم ،يقاوبلا مأا ناكسس ةدئافل ءابرهكلاب نيومتلا ةحلسصم
.ةقطنملا هذهب ةيحلفو ةيعانسص تارامثتسسا قلطنا ةيمهأا
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لبقملا يصسردملا لوخدلا لصشو ةذتاصسألل هلوصصو عنمل

ءاردملل يعوبسسأ’ا تيقوتلا ميلسست ىلع عانتم’اب نوددهي تايوناثلا راظن
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عانتم’اب تايوناثلا راظن دده
تا˘يو˘نا˘ث ل˘ما˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
تي˘قو˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ن˘˘ع ن˘˘طو˘˘لا
هرسشؤوي يذلا ريد˘م˘ل˘ل ي˘عو˘ب˘سسأ’ا

اديدن˘ت اذ˘هو ةذ˘تا˘سسأل˘ل ه˘م˘ل˘سسيو
يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمسصب
نيحولم ،مهت’ا˘غ˘سشنا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا
لل˘خ تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘ب
لاح يف لبقملا يسساردلا مسسوملا
.مهبلاطم لهاج˘ت ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا

ىلع نولمع˘ي م˘ه˘نأا را˘ظ˘ن˘لا د˘كأاو
ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت
مهتاديدهت ذيفنت لجأا نم ينطولا

ى˘ل˘ع عا˘ن˘ت˘م’ا ةو˘ط˘خ دا˘م˘ت˘عا و
ريدملل يعوبسسأ’ا تيقوتلا ميلسست
ةذتاسسألل ه˘م˘ل˘سسيو هر˘سشؤو˘ي يذ˘لا

ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ع˘م ةر˘سشا˘ب˘م
اريثأاتو اعقو اهل نوكي يكل اذهو
توسص ع˘م˘سسيو ،ة˘يا˘سصو˘لا ى˘ل˘ع
ىلإا ةياسصولاب يدؤوي امم ،رظانلا
اورر˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘سسارد
بر˘قأا ي˘ف ة˘يا˘سصو˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ع˘˘فر

رارمتسسا نم راظنلا رذحو .لاجآ’ا
ل˘ي˘هأا˘ت˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب لزا˘˘ه˘˘م˘˘لا
،نييرادإ’ا كلسس لامهإاو ةذتاسسألل

نوناعي نيذلا مهنم راظنلا ةسصاخ
ةرازو نيبلاطم، بيهر تمسص يف
قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف فا˘سصنإ’ا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

ةءا˘ف˘كلا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘˘خأ’او
جوتنملا ليسصحت˘ل قا˘ق˘ح˘ت˘سس’او
ىلإا قرطتلا م˘تو اذ˘ه .ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

تا˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘م
لقثلاو يجوغادي˘ب˘لا سسد˘ن˘ه˘م˘لاو
ة˘˘ن˘˘سسلا لل˘˘خ ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي يذ˘˘˘لا
د˘م˘ع˘ت˘ي ح˘ب˘سصأا ى˘ت˘ح ة˘ي˘˘سسارد˘˘لا
ةجيتن اذهو هما˘ه˘م ن˘م سصل˘م˘ت˘لا

لجأا نمو .ةيفسسعتلا تارارقلا هذه
ء’ؤوه رسشاب راظنلا بلاطم قيقحت
ةباقنلا قلخل مهسسفنأا ميظنت يف
را˘ظ˘ن˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيليو˘ج ي˘ف م˘ت ثي˘ح ،تا˘يو˘نا˘ث˘لا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس د˘˘ق˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ا˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا و تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت اورر˘˘˘˘قو ءا˘˘˘˘سضعأ’ا
نوناقلا ةسشقانم لجأا نم تافلملا
مهسسفنأا اومسسق نأا دعب ،يسساسسأ’ا

ةيقرسشلا ةه˘ج˘لا.تا˘ه˘ج ع˘برأا ى˘لإا
ةيبونجلا ةهجلا و ةيبرغلا ةهجلاو
دقع متي نأا ىلع.ىطسسولا ةهجلاو
ديع دعب ةمسصاعلاب ينطو عامتجا
لك ذاختا دسصق كرابملا ىحسضأ’ا
ديدجلا مهميظنت ق˘ل˘خ˘ل ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ديدحت يف ا˘ي˘م˘سسر عور˘سشلا ل˘ب˘ق

ةنكمملا ة˘لا˘ع˘ف˘لا ط˘غ˘سضلا قر˘ط
قلعتت يتلا مهبلاطم عيمج لينل
ةئفلا هذه بسسحو .ةيقرتلاب اسساسسأا
ةيوناثلا ريدم ةبتر ىلإا ةيقرتلا نإاف

رركم041 ةداملا ا˘هر˘سصح˘ت

˘مو˘سسر˘م˘لا ن˘˘م31 ةدا˘˘˘م˘˘˘لاو

لدعملا21-042 مقر يذيفنتلا

80- يذيفنتلا موسسرملل ممتملاو

نم92 ةدام˘لا كلذ˘كو،513

71-261 مقر يذيفنتلا موسسرملا

7102 يا˘˘م51 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا
ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا
راظن كلسس يف ةيوناثلل يجذومنلا
ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غ نود تا˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
هنأا ’إا ،ىرخأ’ا بترلاو كلسسأ’ا

حنمت ةنسس لك عم كلذل افلخو

ةسصرف تايوناث˘لا را˘ظ˘ن˘ل ةرازو˘لا

نا˘ح˘ت˘م’ا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا

ة˘يو˘نا˘ث˘لا ر˘يد˘م ة˘ب˘تر˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

ةرازو را˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يو .ط˘˘ق˘˘فو

ةقيرطب لماعتلا دامت˘عا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تا˘يو˘نا˘ث˘لا را˘ظ˘ن د˘سض ة˘يز˘ي˘ي˘م˘ت

ةسصرف فاعسضإا متي ثيحب اديدحت

بسصانملا ةيدودحم مامأا مهتيقرت

،ةيو˘نا˘ث ر˘يد˘م ة˘ب˘تر˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا

،ةماعلا ةيمد˘قأ’ا با˘سست˘حا مد˘عو

ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا ع˘˘م لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘˘ك

ن˘ي˘ت˘ب˘تر˘˘لا نأا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ميلعتلا ذاتسسأا ةبتر نم ناردحنت

فينسصتلا يف نايزاوتتو يوناثلا

ن˘˘ي˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا نأا نا˘˘˘ي˘˘˘سسن نود

ا˘ف˘نآا ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘ي˘يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ريدم ةبتر ىلإا ةيقرتلا نارسصحي

يف تايوناثلا راظن يف ةيوناثلا

ة˘ي˘قر˘ت˘لا بسصا˘ن˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح

ةبتر ى˘لإا م˘ه˘ت˘ب˘تر˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

م˘ه˘ت˘ي˘مد˘قأا ل˘ها˘ج˘ت م˘ت˘يو ،ىر˘˘خأا

نا˘˘م˘˘سض ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب كلذو ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا

. بسسانملا ريطأاتلا
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نم اؤماق، ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح
يئلؤلا قيرطلا ق˘ل˘غ˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ

ةملاق ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا621 م˘˘قر
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ،فؤ˘˘˘ق˘˘˘˘ششؤ˘˘˘˘بو
ة˘كر˘ح ه˘جو ي˘˘ف صسيرا˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘˘ي˘˘ع˘˘فار ،رور˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘˘لا
يلاؤحب ردقم˘لا ة˘ير˘ق˘لا نا˘كشس

ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ، ن˘كا˘˘شس006
يتلا برششلل ةح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا
نأا نؤ˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘˘ق

ةلشصاؤتم صشطعلا عم مهتاناعم
، ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م
ها˘ي˘م˘لا تاؤ˘ن˘ق داد˘˘شسنا بب˘˘شسب
لشصت يتلا بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
ةريثكلا دؤعؤ˘لا م˘غر ،م˘ه˘تؤ˘ي˘ب
نؤ˘لوؤؤ˘شسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا
لظ لكششملا نأا لإا اهديدجتل
نا˘˘˘كشسلا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م ،ا˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ءا˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘شصب نؤ˘ن˘ي˘ع˘ت˘شسي
ـلا قؤ˘ف˘ت ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘˘ع˘˘شسأا˘˘بو

40 لك جيرهشصلل جد0002
نم ناكشسلا ىكتششا امك ،مايأا
ءابره˘كل˘ل رر˘كت˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نلا

ي˘ف م˘ه˘˘ب˘˘شسح بب˘˘شست ا˘˘م ؤ˘˘هو
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ر˘ئا˘˘شسخ
ةز˘ه˘˘جألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا فÓ˘˘تإا
ع˘فر ا˘˘م˘˘ك، ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلا
ط˘˘بر ل˘˘كششم نؤ˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

فر˘شصلا تاؤ˘ن˘ق˘ب م˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘شسم
نا˘كشس نأا ن˘يد˘كؤؤ˘م ،ي˘ح˘˘شصلا
نؤ˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي اؤ˘لاز ل ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا
م˘ه˘ن˘كا˘شسم ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا
فر˘˘˘شصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ل
تاؤ˘ن˘ق˘لا با˘ي˘غ ي˘ف ي˘ح˘˘شصلا
،صضر˘غ˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
ةيحشصلا رطا˘خ˘م˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن

ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘˘كشسلا دد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نم ةثعبنملا ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا

اذ˘ه ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ،را˘˘ح˘˘لا ل˘˘شصف˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
مهتلاغششناب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا
هايملا اهشسأار ىلعو ةحورطملا
هته˘ج ن˘م ،بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا

نيع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت ةر˘ئاد˘لا صسي˘ئر
تاشضوافم يف لخد نيأا ناكملا

مهعا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م نا˘كشسلا ع˘م
ةكرح هجو ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف˘ب
.رورملا
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ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘شش ي˘ق˘ل

ن˘م ةر˘كب˘م ة˘عا˘شس ي˘ف ه˘عر˘˘شصم

ةمشصاعب ن˘ي˘ن˘ثإلا صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص

ةقطن˘م˘ب اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو

ن˘م ه˘طؤ˘ق˘شس د˘ع˘ب را˘ن˘لاؤ˘˘ب دلوأا

رؤط يف ةيانبل صسماخلا قباطلا

ةيل˘ح˘م ردا˘شصم بشسحو. زا˘ج˘نإلا

72 رمعلا نم غلابلا ةيحشضلا نإاف

يتلا ةيان˘ب˘لا ح˘ط˘شس ى˘ل˘ت˘عا ة˘ن˘شس

اهقباط اديدحتو ءانبك اهب لمعي
زاجنإلا ديق دجؤي يذلا صسماخلا

لاغششألا صضع˘ب˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م
ئجافم لكششب هنزاؤت دقف هنأا ريغ
ؤحن قهاشش ؤلع ىلع نم طقشسيل
ه˘ت˘˘با˘˘شصإا ي˘˘ف بب˘˘شست ا˘˘م صضرألا
، هتافؤ˘ب تل˘ج˘ع ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م رد˘˘˘شصم بشسحو
هشسافنأا ظفل ةيحشضلا نإاف ةيندملا
لخدتتل ثدا˘ح˘لا نا˘كم˘ب ةر˘ي˘خألا
هتثج لقنب مؤقتو ةيندملا ةيامحلا

ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسم ىلإا
لؤ˘ح ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ةازاؤ˘˘م
تلازل يذ˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسأا
تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع صضع˘˘˘ب ه˘˘˘ب ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت
صضع˘˘˘ب بشسحو. ما˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإلا
ةيح˘شضلا ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لا ردا˘شصم˘لا
ةماقإل رشضحي ناك ريخألا اذه نإاف
اديدحتو ةليلق مايأا دعب هفافز لفح
نم دهتجي ناكو ديعلا ةلطع دعب
ريغ صسرعلا فيراشصم ريفؤت لجأا
ةحرف صشيعيل هلهمي مل تؤملا نأا

ثداح يف هعرشصم ىقليل رمعلا

ي˘شسآا˘م˘لا كلذ˘ب ل˘شصاؤ˘ت˘ت˘ل م˘˘ي˘˘لأا

ديدعلا تدهشش يتلا لجيج ةيلؤب

ةملؤؤملاو ة˘ب˘ير˘غ˘لا ثداؤ˘ح˘لا ن˘م

ةر˘ي˘خألا ع˘ي˘با˘شسألاو ما˘يألا لÓ˘˘خ

ةنماثلا يف باشش عرشصم اهرخآاو

تجرخ ةشصاشصرب هرمع نم رششع

ي˘طر˘ششلا ه˘ق˘ي˘ق˘˘شش صسد˘˘شسم ن˘˘م

دلوأا ةيدلبل ةعباتلا نانيأا ةقطنمب

. صشوردخ ىيحي

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ9475ددعلا9102 توأا60 ءاثÓثلا4

www.akhersaa-dz.com

دعب ىلع ةنئاكلأ فوقسشوب ةيدلبب » ةسسهدوب» ةيرقب اقباسس فرعي امب وأأ ديعسسلأ ةراق ةيرق ناكسس نم تأرسشعلأ ،لوأ’أ شسمأأ راهن نسش
. ةملاق ةي’ولأ ةمسصاع قرسش ملك06

 ةريطخ حورجب شصاخسشأأ ةعبسس ةباسصإأ يف تببسستو/ لجيج

 ثلاثلا رتموليكلاب ةرجأا ةرايشس قحشست لامرلا بيرهتل ةنحاشش
ميلأا رورم ثداح نينثإلا ىلإا دحألا ةليل ريخألا اذه دهشش ثيح لجيجب34 مقر جودزملا ينطؤلا قيرطلا ىؤتشسم ىلع بعرلا يلايل لشصاؤتت
ثداحلا نإاف ةقباطتم رداشصم بشسحو .ةرجأا ةرايشس نتم ىلع اؤناك صصاخششأا ةعبشس حرج يف ببشست يذلاو لامرلا بيرهتل ةنحاشش هيف تببشست
ثيح ءاؤشضأا نودبو عؤنمملا هاجتإلا يف ريشست تناك لامرلا بيرهتل ةنحاشش هيف تببشست Óيل فشصنلاو ةرششاعلا ةعاشسلا دودح يف عقو يذلا

ةتوافتم حورجب ءلؤؤه ةباشصإا يف ببشست ام نيرفاشسم ةعبشس اهنتم ىلعو ةيلؤلا ةمشصاع ىلإا ةهجؤتم تناك ةرجأا ةرايشس ةريخألا هذه تمدشص
تاذ تدكأاو .جÓعلا يقلت لجأا نم ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسم ىلإا مهليؤحت متيل ادج ةريطخلاب مهنم ةعبرأا تاباشصإا تفشصوو ،ةرؤطخلا
يرجت ثيح ناكملا نيعب هتنحاشش اكرات ثداحلا عؤقو دعب ةرششابم رارفلاب ذل دق ثداحلا اذه يف تببشست يتلا ةنحاششلا قئاشس نأاب رداشصملا

رتمؤليكلا رؤحمل نيرباعلا اديدحتو34 مقر ينطؤلا قيرطلا يلمعتشسم لبق نم ريبك ءايتشسا طشسو هتيؤه ةفرعمل تاقيقحت كردلا حلاشصم
نؤبرهملا تاب ثيح رؤحملا اذه ىلع بيرهتلا تاباشصع اهب مؤقت يتلا لامرلا برح لعفب مئاد رطخ يف مهتايح تتاب نيذلاو رانقلا / ثلاثلا
فلتخم ىلإا اهلقنو رحبلا لامر نم ربكأا بهن ةمث نمو ينطؤلا كردلا زجاؤح نم تÓفإÓل ءاؤشضأا نودبو عؤنمملا هاجتلا يف ريشسلا ىلإا نودمعي
يتلا ةيعشضؤلا هذهل لح داجيإاب ةبلاطملا ىلإا تاهج ةدعب عفد ام رؤهزلا داو ةلمرم قلغ دعب ةيلؤلا اهفرعت يتلا لمرلا ةمزأا لظ يف تاششرؤلا

. ةلبقملا ةرتفلا لÓخ أاؤشسألاب رذنت تتاب
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رهسشأأ ةثÓث نم رثكأأ ذنم ششطعلأ عم مهتاناعم دعب/ةملاق

621 مقر قيرطلا نوقلغي و نوجتحي فوقششوبب ةشسهدوب ةيرق ناكشس
نيرخآا ةثÓث ةباشصإاو نيباشش كÓه

ةركشسبو ةنتابب ريشس يثداح يف
ةليشصح يف ةنتاب ةيلؤل ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلجشس

،رورم ثداؤح60 ةيشضاملا ةعاشس42 ـلا لÓخ اهتÓخدت

نيع ةيدلب نم لكب اعقو ناتيمم نايرورم ناثداح اهنم

ناثداحلا فلخ دقو ،ةركشسب ةيلؤل ةعباتلا ةرؤمجو ،ةتؤتلا

ةتوافت˘م حور˘ج˘ب ن˘ير˘خآا30 ةبا˘شصإاو ن˘ي˘شصخ˘شش كÓ˘ه

ةرايشس بÓقناو فارحنا نع مجن لوألا ثداحلا ،ةرؤطخلا

نيب طبارلا30 مقر ينطؤلا قيرطلاب ،رانتراب ؤجيب عؤن نم

،ةتؤتلا نيع ةيدلبب عقاؤلا هميلقإا يف ،ةركشسبو ةنتاب يتيلو

قئاشس ،ةنشس02 رمعلا نم غلبي باشش كÓه نع رفشسأا ام

42 رمعلا نم غلابلا هقفارم رخآا باشش ةباشصإاو ةرايشسلا

نم لوألا ةيحشضلا ةثج لقن مت دقو ،ةددعتم تاباشصإاب ،ةنشس

ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا تافاعشسإا فرط

ةيحشضلا ءÓجإاو فاعشسإا مت نيح يف ةتؤتلا نيع ىفششتشسمب

امك .ىفششتشسملا صسفنب تلاجعتشسلا ةحلشصم ىلإا يناثلا

رخآا رورم ثداح يف ،ةعنم ةيدلب ةيؤناثلا ةدحؤلا تلخدت

يتيلو نيب رخآلا ؤه طبارلا78 ينطؤلا قيرطلا هدهشش

ةيدلبل عباتلا كيؤشس ينب ىمشسملا ناكملاب ،ةركشسبو ةنتاب

لثمت تيمم رورم ثداح رثإا ىلع ،ةركشسب ةيلؤب ةرؤمج

اهطؤقشسو ،ؤيلك ؤنور عؤن نم ةرايشس بÓقناو فارحنا يف

لتقم ميلألا ثداحلا فلخ ثيح ،فاج يرخشص يداو يف

ةباشصإاو ةراي˘شسلا ق˘ئا˘شس ة˘ن˘شس72 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘شش

،ةنشس82و02 رمعلا نم ناغلبي هتقفرب اناك نيرخآا نيباشش

يناثلاو صسأارلا ىؤتشسم ىلع ةريطخ ةباشصإل صضرعت لوألا

ىلإا لوألا ةيحشضلا ةثج لقن مت ثيح ،ةددعتم تاباشصإاب

مت نيح يف ةرؤمج ةيراؤجلا ةحشصلل ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤملا

نم نيباشصملا ثلاثلاو يناثلا نيتيحشضلا ءÓجإاو فاعشسإا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا فر˘˘ط

بابشسأا ىقبت اميف اذ˘ه .ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا صسف˘ن˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا

.ينطؤلا كردلا حلاشصم فرط نم قيقحت لحم نيثداحلا
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 ناعرذلأ ىفسشتسسمب يفوت ةيحسضلأ

ةرايشسب راطق مادطشصا يف حيرجو ليتق

فراطلاب يناحيششلا ةقطنمب ةيحايشس
حابشص ةددعتم حورجب رخآا ةباشصإاو هعرشصم لهك يقل

نيرفاشسملا لقن راطق مادطشصا ثداح يف نينثلا صسمأا

ةيحايشس ةرايشسب فراطلاب يناحيششلاو ةبانع نيب طبارلا

ثداحلا61. مقر ينطؤلا قيرطلل ةيديدحلا ةكشسلا ربعمب

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘كشسل˘ل صسور˘ح˘م ر˘ي˘غ ر˘ب˘˘ع˘˘م˘˘ب ع˘˘قو

ىلع اناك ناشصخشش بيشصأا نيأا فراطلا ةيلؤب يناحيششلا

حلاشصم ،راطقلاب ا˘ه˘ماد˘ط˘شصا د˘ع˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شس ةرا˘ي˘شس ن˘ت˘م

لقنب تلفكت ناكملا نيع ىلإا تلقنت يتلا ةيندملا ةيامحلا

غلابلا امهدحأا ظفل نيأا ناعرذلا ىفششتشسم ىلإا نيحيرجلا

ىلإا هشضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ةر˘ي˘خألا ه˘شسا˘ف˘نأا ة˘ن˘شس85 رمع˘لا ن˘م

ةيحشضلا صضرعت نيح يف ىفششتشسملاب ةريطخ تاباشصإا

لازل ةددعتم تاباشصإا ىلإا ةنشس02 رمعلا نم غلابلا يناثلا

.ةيبطلا ةياعرلا تحت

¿.e©£≈ Gd∏¬ 

جيريرعوب جرب

نيترايشس مادطشصا يف نيباشصم ةتشس
ةنشس64و6 نيب مهرامعأا صصاخششأا ةتشس صسمأا مؤي بيشصأا

رثإا ريطخ رورم ثداح يف ةرؤطخلا ةتوافتم تاباشصإاب

مامأا50 مقر ينطؤلا قيرطلا ىلع نيترايشس نيب مادطشصا

ثيح جيريرعؤب جرب قرشش كرابما يديشس تامدخلا ةطحم

يديشس ةدايع ىلإا مهلقنو ناكملا نيعب نيباشصملا فاعشسإا مت

اذه ةلؤهجم بابشسألا ىقبت اميف ،جÓعلا يقلتل كرابما

لÓخ ةيلؤلا ميلقإا ربع ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تشصحأاو

9102 توأا40 ىلإا توأا ح˘تا˘ف˘لا ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

نيباشصملا لك ،اباشصم42 تفلخ اقرفتم ايرورم اثداح51

م˘تو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘˘ع˘˘شسإلا م˘˘ه˘˘ل تمد˘˘ق

.ةبيرقلا ةيئافششتشسإلا حلاشصملا فلتخم ىلإا مهؤوÓجإا
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  هفافز لفح ةماقإ’ دعتسسي ناك ةيحسضلأ

 لجيجب سسماخلا قباطلا نم هطوقشس دعب ينيرششع ةافو

ناسسملتو ةبانع ،فراطلأ تاي’و نم نوردحني اهدأرفأأ

فراطلاب جلاعملا فيكلا ةدام نم غلك5.1 يلاوح زجحو تاردخملا جيورتل ةكبششب ةحاطإلا
¯¿.e©£≈ Gd∏¬

ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ف رصصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيلو نمأل تاردخملا ةحفاكم
ة˘حا˘طإلا ن˘م ار˘خؤؤ˘م فرا˘˘ط˘˘لا
يف ةشصتخ˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘ششب
،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت و ع˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘نؤ˘كت˘م ة˘با˘شصع˘لا
نيب مهرامعأا حوارتت صصاخششأا
و ثلا˘ث˘لا و ي˘نا˘ث˘لا ن˘يد˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘با˘ن˘ع تا˘يلو ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
ثي˘˘ح نا˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ت و فرا˘˘˘ط˘˘˘لا،

و غ˘ل˘ك1 مهتزؤ˘ح˘ب تط˘ب˘شض

تاردخملا ن˘م ا˘مار˘غ7.484
جلاعملا فيكلا ةدام يف ةلثمم
ناك ةيحايشس ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح ع˘م
ي˘ف ة˘با˘شصع˘لا دار˘فأا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘شسي

 .تاردخملا لقن و لقنتلا

ىلإا ةيشضقلا هذه عئاقو دؤعت
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ةدكؤؤ˘م تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ةيمارجإا ة˘با˘شصع دؤ˘جؤ˘ب د˘ي˘ف˘ت
ع˘ي˘ب و ج˘˘يور˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ششن˘˘˘ت تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ةبانع يتيلو نم لك ىؤتشسم
ةدامب اهنيؤمت متيو فراطلا و
تايلو ىد˘حإا ن˘م تارد˘خ˘م˘لا

اهرثإا ىلع مؤقتل ،دÓبلا برغ
ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
لثمألا لÓغتشسلاب تاردخملا
تاينقت لشضفب و تامؤ˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
لشصؤتلا مت ة˘شصا˘خ˘لا ير˘ح˘ت˘لا
دارفأا نم نينثا ةيؤه ديدحت ىلإا
دد˘شصب ا˘نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ة˘با˘شصع˘لا
ىلع تاردخملا نم ةيمك لقن
صضرغل ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م

ىؤتشسم ىلع عيب ةقفشص دقع

نم و فراطلا ةيلو ندم ىدحإا

ع˘ب˘ت˘ت و د˘شصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘˘خ

بشصن مت نيينعم˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ل

لخدم دنع ةيئاجف ةبقارم ةطقن

فراطلا˘ب ي˘شسا˘ق يد˘ي˘شس ة˘ير˘ق

د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا

د˘ع˘ب و ،رار˘ف˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م

اهلخادب رثع ة˘ب˘كر˘م˘لا صشي˘ت˘ف˘ت

أابخ˘م ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب صسي˘ك ى˘ل˘ع

ةيمك ىلع هلخادب رثع ماكحإاب

تلثمت تاردخملا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م

ةدعم عطق و ةحيفشص61 يف

يلامجإلا اهنزو ردق ثيح عيبلل

متي˘ل، غ7.484 و غ˘ل˘˘ك1 ـب

رقم ىلإا اهرثإا ىلع امهليؤحت

قيقحتلا يف ارارمتشسا و نمألا

يقاب ةيؤ˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ه˘ع˘م
يف نيطرؤتملا ةباشصعلا دارفأا

،ل˘ق˘ن˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
و جيورتلا و ع˘ي˘ب˘لا ،ل˘ي˘شصؤ˘ت˘لا
ن˘ي˘شصخ˘ششب م˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘م˘˘لا
امهفيقؤ˘ت م˘ت ن˘يذ˘ل˘لا و ن˘ير˘خآا
ةيئاشضق تاف˘ل˘م تز˘ج˘نأا ا˘شضيأا

اهبجؤمب اؤمدق و اعيمج مهدشض
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
فراطلا ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا

ةعؤ˘م˘ج˘م ن˘يؤ˘كت ة˘ي˘شضق ن˘ع
لقن و ةزا˘ي˘ح˘لا صضر˘غ˘ل رار˘ششأا

ج˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك ةرد˘˘خ˘˘م داؤ˘˘م
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ل
ق˘ح ي˘ف رد˘شص ن˘˘يأا ة˘˘عور˘˘ششم
امي˘ف صسب˘ح˘لا عاد˘يإا ر˘مأا ن˘ي˘ن˘ثا

ةباقرلا ماظن تحت ةيقبلا عشضو
 .ةيئاشضقلا
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تا˘يد˘ل˘ب نإا˘ف دد˘شصلا اذ˘ه ي˘فو

زيح نونا˘ق˘لا لو˘خد ذ˘ن˘مو ة˘با˘ن˘ع

ن˘م فلآلا تل˘ب˘ق˘ت˘شسا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ديق لازي ل اه˘ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

ةر˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ة˘شسارد˘لا

فلم لك ةشسارد ىلع فرششت يتلا

نيناو˘ق˘لا ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت ةد˘ح ى˘ل˘ع

اهب لومعملاو اهيلع ضصوشصنملا

تنا˘كو.رو˘كذ˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف

ةيلوب ةيدلبلا ةيبعششلا ضسلاجملا

ءا˘ه˘ت˘نا ة˘ي˘ششع ته˘جو د˘ق ة˘با˘ن˘˘ع

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ه˘ي˘ب˘ن˘ت ر˘˘خآا لا˘˘جآلا

ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا˘ب ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا

يف ةيراقعلا ةيوشستلاب نيي˘ن˘ع˘م˘لا

ليبشس ىلعو51/80 نوناق راطإا
حلاشصم تدكأا رشصحلا ل لاثملا
نÓعإلا قيرط نع ينوبلا ةيدلب
بئانلل ءانبلاو ريمعتلا ةباينل عباتلا
عاديإل لجأا رخآا هنأا (تيغلب دمحم)

51/80 ةيراقعلا ةيوشستلا تافلم

ثيح30/80/9102 موي نو˘كي
عاديإا نينطاوملا ىلع بجوتشسي
ةشصاخو لاجآلا هذه لبق مهتافلم
ةيباششلا نم لكب ةيئاقلتلا ءايحألا
، لينلا داو ، لورشصلاو يام لوأا ،

ن˘˘ب د˘˘˘لا˘˘˘خ، بو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م يوار˘˘˘يز
ي˘لوا˘شش ،ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘ب˘لا،د˘ي˘لو˘لا

نيع،2و1 ةرد˘شسو˘ب ،م˘شسا˘ق˘˘ل˘˘ب

ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح اذ˘هو ةرا˘ب˘˘ج

نم ةدافتشسلاو مهتيعشضو ةيوشست

يفو .مهتان˘كشسل ة˘ي˘كل˘م˘لا دو˘ق˘ع

نم ديدعلا بلاطي قايشسلا ضسفن

نم اونكمتي مل نيذلا نينطاوملا

تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا

لاجآلا ءاهتنا تقبشس يتلا ةريخألا

ىرخأا ةشصرف مهحنم ةموكحلا نم

نم لاجآÓل رخآا ديدمت لÓخ نم

.مهتافلم عاديإا نم مهنيكمت لجأا

دق تناك نكشسلا ةرازو نأا ركذيو

ي˘ف عار˘شسإلا˘ب ا˘ه˘ح˘لا˘شصم تر˘مأا

ريمعت˘لا تا˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا

لامكتشسا لجأا نم تايدلبلا اذكو

تايانبلا ةيوشست تاف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م

ىل˘ع ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ل˘م˘ت˘كم˘لا ر˘ي˘غ

توأا ر˘ه˘شش ل˘ب˘ق كلذو ا˘هاو˘ت˘˘شسم

ةمكارتملا تافلملل ارظن9102

نم حلاشصملا هذه ىوتشسم ىلع

ابيرقت ةنشس ذنم اهيف لشصفلا نود

ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو

نامشض لجأا نم ةينعملا حلاشصملا

دجوي ل يتلا تافلملا لك ةجلاعم

زواجت يأا وأا رهوجلا يف أاطخ اهب

ترمأا امك تايانبلا ىوتشسم ىلع

يف عارشسإلاب اه˘ح˘لا˘شصم ةرازو˘لا

تايانبلا هذه كÓمل ةقباطملا حنم

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا ل˘˘جأا ن˘˘م

.ةيوشستلاب ةقلعتملا ةيرادإلا
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ضسارح ضسمأا لوأا ءاشسم لششتنا
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘ششلا
يف ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ئطاششب رمع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا

.ريششع نيع
˘˘مÓ˘˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا ف˘˘˘ششك

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب  لا˘˘شصتلاو
نأا ة˘عا˘شس ر˘خآل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششلا ضسار˘˘˘ح

ضسمأا لوأا ءاشسم اولششتنا هتيريدمل

ن˘ي˘ع ئ˘طا˘شش ن˘م ا˘˘ق˘˘ير˘˘غ ا˘˘با˘˘شش

لوا˘˘ح ه˘˘جار˘˘خإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ر˘˘˘ي˘˘˘ششع

هفاعشسإا ةيندملا ةيامح˘لا ر˘شصا˘ن˘ع

يوئرلا يبلقلا ضشاعنإلا قيرط نع

ى˘ل˘ع لو˘ح˘˘ي˘˘ل ىود˘˘ج نود ن˘˘كل

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘شسلا حا˘˘ن˘˘ج

ىفششتشسمب ةيبطلا تلاجعتشسلا

ةيحشضلا ردح˘ن˘يو اذ˘ه ا˘ن˘ي˘شس ن˘با

رمعلا نم غلبيو ةشسبت ةيلو نم

نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو ةنشس43

لاجرو نيتقؤوملا ئطاوششلا ضسارح

ام ايموي نوذقني ،ةيندملا ةيامحلا

قرغ نم ضصاخششأا01 نع لقي ل

ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششب ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح

لقي ل نم لوحي اميف ةشسورحملا

زكارملا ىلإا ايموي ضصاخششأا6 نع

تا˘شصو˘ح˘ف˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ميدقت نع كيهان مزÓلا جÓعلاو

نيفاطشصملل  ةيلوألا تافاعشسإلا

مهتاباشصإا ببشسب ناكملا نيع يف
ريثكلا كانه نأاو اميشس ،ةفلتخملا

ةحابشسلا تايار مرتحي ل نم مهنم
تاداششرإاو تاهيجوت مرتحي لو
م˘هد˘ج˘ت˘ف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
يف نوحبشسيو مهتايحب نوفزاجي
مهل ببشستت ةرعو ةيرخشص قطانم
كيهان ،ةفلتخم تاباشصإا يف انايحأا

نيفاطشصملا نم ريثكلا كانه نع
ةليوط تا˘فا˘شسم˘ل نو˘ح˘ب˘ي˘شس ن˘م
اهب حومشسم˘لا ة˘فا˘شسم˘لا زوا˘ج˘ت˘ت
مهتايح ضضرعي ام وهو ةحابشسلل
كا˘ن˘ه ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
نم كلذك نيفاطشصملا نم ديدعلا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششلا نورا˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي
ئ˘طا˘شش رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘شسور˘ح˘م˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘˘بر˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع ،ضسو˘˘ب˘˘ي˘˘شس
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘˘ششا˘˘˘كعو يد˘˘˘يار˘˘˘شس
مكتايح ضضر˘ع˘ي اذ˘هو ،ي˘ب˘يا˘ط˘شش
ةيامحلا ةيريدم لعج ام ،رطخلل
راذنإلا تارافشص قل˘ط˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةحابشسلا ىلإا نيفاطشصملا وعدتو
اظافح ةشسورحملا ئطاوششلا يف
مهتÓئاع ةمÓشسو مهتمÓشس ىلع
.مهب رشضي دق رطخ يأا نم

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9475ددعلا9102 توأا60ءاثÓثلا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

يذلا80/51 ةيوضستلا نوناقل اقفو اهتيوضست لجأا نم ةلمتكملا ريغ تايانبلا باحضصأل ةموكحلا لبق نم ةددحملا ةددملا ايمضسر تهتنا
 .تارم ةدعل هديدمت مت

51/80 نوناق لاجآل رخآا ديدمتب تاطلضسلا نوبلاطي نونطاوملا

ةرئادلا ناجل فرط نم ةجلاعملا رظتنت ةيراقعلا ةيوسستلا تافلم ف’آا

ةضسبت ةيلو نم ردحني ةيحضضلا

ريسشع نيع ئطاسشب قيرغ ةثج لاسشتنا

 اديازت قئارحلا فرعت اميف
 مايألا هذه

اراتكه51 مهتلي قيرح
يديارسس يف ةباغب

،ةبانعب ةيندملا ةيامحلا رشصانع ضسمأا لوأا ةليل تدمخأا

51 نارينلا تمهتلإا نيأا يديارشس يف ةباغب علدنإا اقيرح
دودح يف علدنإا قيرحلا .ضشارحألاو لاغدألا نم اراتكه
ةطقنلا يف ةباغب قئاقد عشضبو Óيل ةرششاعلا ةعاشسلا

51 ىلع ىتأا نيأا يديارشس ةيدلبب ةشسداشسلا ةيرتموليكلا
تادحو لخدتت نأا لبق ،ضشارحألاو لاغدألا نم اراتكه
يفو اهدامخإاو نارينلا ةرشصاحمب موقتو ةيندملا ةيامحلا
يديشس ةيدلبب ةقوقرب يحب رخآا قيرح علدنإا مويلا ضسفن

اياقب نم تاراتكه6 ىلع بهللا ةنشسلأا تتأا نيأا ،رامع
اذه ،راششتنإلا نم هعنمو ايئاهن اهدامخإا متيل ،ةديشصحلا

ذإا ةبانع ةيلوب مايألا هذه اديازت تاباغلا قئارح فرعتو

قئارح5 نع لقي ل ام ةيندملا ةيامحلا ةيريدم لجشست
تعلدنإا ذإا ةشصاخ ،ةيدام رئاشسخ انايحأا فلخت ،ايموي
تايريدملا اهتهج نم ،ةيباغلا ةورثلا مهتلت نيأا تاباغلاب
لابجلاب نينطاقلا ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا و˘عد˘ت ة˘ي˘شصو˘لا

حلاشصملاب لاشصتإلاو رذحلا يخوت ىلإا تاباغلا راوجبو
رطخ يأا ةلاح يف ةيندملا ةيامحلا رارغ ىلع ةيشصولا
مدعل تاباغلاب نيلوجتملا وعدت امك ،قئارحلا نع مجان
رشضي دق قيرح يأا بوبششل ايدافت تاباغلا طشسو يهطلا
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ببضسبو ىحضضألا ديع بارتقا عم انمازت
دحاو تقو يف بتاورلا لك بضص

 ريباوطو ظاظتكا
كونبلاو ديربلا زكارمب

لابقإا كونبلاو ديربلا زكارم فلتخم مايألا هذه دهششت
بحشس ضضرغب اه˘ي˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
ضضع˘ب بح˘شسل ن˘ئا˘بز˘لا بنا˘ج ى˘لإا ة˘ير˘ه˘˘ششلا م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور
ديع بارتقا عم انمازت ةرتفلا هذه ةشصاخ ةرخدملا لاومألا
يذلاو طقف ةدودعم امايأا هنع انلشصفي يذلا ىحشضألا
ةيريدملا نإا˘ف اذ˘ه˘لو ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا مو˘ي ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ح˘ي˘شس
لامع بتاور بشصب تماق دق ةيمومعلا ةنيزخلل ةيوهجلا
يشضاقلا ةيلاملا ةرازو نم رمأاب اذهو يمومعلا فيظولا
تارادإلاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب لا˘م˘ع˘˘لا بتاور بشصب
ديربلا زكارم ىوتشسم ىلع ءاوشس ةدجاوتملا مهتابشسحب
نم نيفظوملا كئلوأا نيكمت ضضرغب اذهو كونبلا اذكو
ءانتقاب مايقلا لجأا نم ديعلا لبق اهفرشصو مهلاومأا بحشس
ديربلا زكارم مظعم نإاف اذهلو ديعلا تامزلتشسم ءارششو
مامأا ةليوط ريباوط ا˘ظا˘ظ˘ت˘كاو ة˘ي˘كر˘ح د˘ه˘ششت كو˘ن˘ب˘لاو
لامعلاو نيفظوملا ةشصاخ نينطاوملا فرط نم كيبابششلا
دجوي ينورتكلإلا بحشسلا تلآا نأا امك مهلاومأا بحشسل
نينطاوملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘فاو˘ت بب˘شسب ط˘غ˘شض ا˘شضيأا ا˘ه˘ب
ريغ ىلع اذهو ةرواجملا تايدلب˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘شصا˘خو
ريفوتب تماق دق رئازجلا ديرب ةشسشسؤوم نإاف اذهلو ةداعلا
لا˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘ك ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘لو˘ي˘˘شسلا

م˘ه˘لاو˘مأا بح˘شس ن˘م ة˘يرا˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘شسح˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأاو
.ديعلا تامزلتشسم ريفوتو مهتايجاح ءاشضقل ةبولطملا
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انتلوج لÓخ هانظحل ام وهو
ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘ضسلا

تلوحت نيأا رامع يديضس ينوبلاو
يف تببضست ةيوضضوف قاوضسأا ىلإا
،ةريبك ىضضوفو يرور˘م قا˘ن˘ت˘خا
انه ةرضشتنملا خاضسوألا نع كيهان
سسلجملا سسيئر لعج ام ،كانهو
ررقي ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا

ةل˘ي˘ط ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ئاد˘ح˘لا ق˘ل˘غ
د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا ق˘ب˘ضست ي˘ت˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةور˘ث˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب
ل˘ب˘ق ن˘م فÓ˘تإلا ن˘م ة˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
م˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
ة˘ي˘ضشا˘م˘ل˘ل ى˘عر˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

سضعب لبق نم ةرتفلا هذه لÓخ
عيب عنم ىلإا ةفاضضإا ،نينطاوملا
ر˘ب˘ع م˘ح˘ف˘لاو ن˘ب˘ت˘لاو ي˘ضشاو˘م˘لا
تاعاطقلا فيلكتو ةيدلبلا بارت
رهضسلاب نمألا حلاضصمو ةيرضضحلا

لباق˘م˘لا ي˘ف.رار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع
ىتحو محفلا عيب ةراجت تدهضش

،‘‘ة˘ح˘ي˘بذ˘لا‘‘ ن˘ي˘˘كا˘˘كضس ذ˘˘ح˘˘ضش
ةريخألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘جاور
املك سشعتنت ةيمضسوم ةراجت يهو
ثيح ، كرابملا ىحضضألا ديع لح
ةيبا˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ج تدا˘ت˘عا

ةأاب˘ع˘م˘لا م˘ح˘ف˘لا ةدا˘م ءار˘ضش ى˘ل˘ع
ىلع تدا˘ت˘عا ا˘م˘ل˘ث˘م ،سسا˘ي˘كألا˘ب
ذحضش تلواط د˘ن˘ع فا˘ف˘ط˘ضصلا
˘ما˘يأا ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘ضسل ،ن˘˘ي˘˘كا˘˘كضسلا
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا سضع˘ب ىر˘يو،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
اذه ةضسرامم ىلع نولبقي نيذلا
هذ˘˘ه نأا ي˘˘م˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘ضشن˘˘˘لا
ة˘ضصر˘ف د˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا
لا˘˘˘ب˘˘˘قإل ار˘˘˘ظ˘˘˘˘ن قزر˘˘˘˘لا بضسكل
ذ˘˘ح˘˘ضش ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
بضصقو محفلا ءارضشو نيكاكضسلا
م˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ءاو˘˘˘˘ضش ة˘˘˘˘لآاو ءاو˘˘˘˘ضشلا

لئاضسولا نم اهريغو نيكاكضسلاو
هذهب ءافتحلا يف مدختضست يتلا
هذ˘ه ح˘م˘ضستو ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةر˘ي˘ع˘ضشلا
ليبق طاضشنك زربت يتلا ةفرحلا
سضعب نم اهيفرتح˘م˘ل د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا
سضعب ع˘م˘ج˘ب لو˘ه˘كلاو با˘ب˘ضشلا

ة˘ي˘ب˘ل˘تو ة˘ي˘ح˘ضضألا ءار˘ضشل لا˘م˘لا
لا˘خدإا و ة˘ل˘ئا˘ع˘لا بلا˘ط˘˘م سضع˘˘ب
تاذ ي˘ف.م˘ه˘ضسو˘ف˘ن ي˘ف ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا
نع عوبضسأا نم لقأا لبق و قايضسلا

تأاد˘ب كرا˘ب˘م˘لا ى˘˘ح˘˘ضضألا د˘˘ي˘˘ع
ريضضحتلا يف ةيبا˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ءارضش لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل
ل˘باو˘ت˘لا ى˘ت˘حو تاد˘ع˘˘مو مزاو˘˘ل
ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا

تاقرطلا لوط ى˘ل˘ع ةر˘ضشت˘ن˘م˘لاو
تÓ˘ح˘م فر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،عراو˘ضشلاو
يتلا ر˘جا˘ن˘خ˘لاو ن˘ي˘كا˘كضسلا ع˘ي˘ب
عيطقتو خلضس و حبذ يف لغتضست
فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك لا˘˘ب˘˘قإا م˘˘ح˘˘ل˘˘لا
تاد˘ع˘م فÓ˘خ˘بو ، ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

نإا˘ف ،ع˘ي˘ط˘ق˘ت˘˘لاو ح˘˘بذ˘˘لا مزاو˘˘لو
اراهدزا فرعت محفلا عيب ةرهاظ
فد˘ه˘ب ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
بناج نم، ءاوضشلا يف هلÓغتضسا
ل˘باو˘ت˘˘لاو م˘˘ح˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ر˘˘خآا
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
ريضضحت يف ةيرئاز˘ج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةيحضضألا محلب ةيديلقتلا قابطألا

ةبضسنلاب ةيمهأا رثكألا ءايضشألا نم

،ةرتفلا هذه يف قاوضسألا يداترمل

ندهتجت ي˘تاو˘ل˘لا ءا˘ضسن˘لا ة˘ضصا˘خ

هذ˘ه˘ل داد˘ع˘ت˘ضسÓ˘˘ل قا˘˘ضسو مد˘˘ق˘˘ب

ا˘ه˘ئا˘ي˘حإاو ة˘كرا˘ب˘م˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘˘لا

ىلع نتفاهتت ذإا ،ةمظنم ةقيرطب

ل˘˘˘باو˘˘˘ت˘˘˘لا عاو˘˘˘نأا ل˘˘˘ك ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘قا

ا˘ه˘ن˘ج˘ت˘ح˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تارا˘ه˘ب˘˘لاو

فيضضتل قابطألا فلتخم دادعإل

رضس وهو ،ي˘ه˘ط˘ل˘ل ة˘ضصا˘خ ة˘ه˘كن

قابطأا نألو، قبط لك ةذلو حاجن

ةعونتمو ةنيابت˘م ى˘ح˘ضضألا د˘ي˘ع

ن˘˘م ، نا˘˘ب˘˘ضصع˘˘لا ،ةراود˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب

هذه نع زيمت يتلا تاريضضحتلا

تاريضضحتلا وه اضضيأا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا

يف اضساضسأا سصخلتت يتلا ةيلزنملا

ر˘ي˘ي˘غ˘تو تي˘ب˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

،هرو˘˘كيد د˘˘يد˘˘ج˘˘تو ف˘˘˘ضشار˘˘˘ضشلا

ةفا˘ضضإلا˘ب ه˘نارد˘ج ءÓ˘ط ةدا˘عإا˘ك

ي˘ت˘لا خ˘ب˘ط˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم ى˘لإا

مغر اه˘ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ءار˘ضش ذ˘ب˘ح˘ي

.لزنملا يف اهرفوت

¯eÉRhR HƒY«û°á

ةفيظن ةبا˘ن˘ع ة˘ضسضسؤو˘م تد˘ن˘ج

يموي ةمامقلا عفرل لماع004

يتيدلب نم كرابملا ىحضضألا ديع

زكرم ءاضشنإا مت نيأا ينوبلاو ةبانع

ع˘ن˘ضصم ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع رو˘˘ب˘˘ع

عيمجت˘ل ا˘ق˘با˘ضس بضشخ˘لا ل˘يو˘ح˘ت

ةكربلا ىلإا لقنت هنمو هب ةمامقلا

 ءاقرزلا

ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘˘ضس ثي˘˘ح

دود˘ح ي˘ف د˘ي˘ع˘لا مو˘ي ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا

ةياغ ىلإا رمتضستو راهنلا فضصتنم

ل˘ي˘ل˘لا ف˘ضصت˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘حاو˘˘لا

ةياغ ىلإا ديعلا مايأا يناث رمتضستو
ا˘م بضسح كلذو ل˘ي˘ل˘لا ف˘ضصت˘ن˘˘م
ةبانع ةضسضسؤوم ريدم هنع فضشك
ه˘ت˘ضسضسؤو˘م نأا د˘كأا يذ˘لا ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن
عم قيضسن˘ت˘لا˘ب ا˘ج˘ما˘نر˘ب تر˘ط˘ضس
زكرمو ي˘نو˘ب˘لاو ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب
ة˘مواد˘م نا˘م˘ضضل ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا مدر˘˘لا
كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘ضضألا د˘ي˘ع ي˘˘مو˘˘ي

تد˘ن˘ج ه˘ت˘ضسضسؤو˘˘م نأا لا˘˘ق ثي˘˘ح

ةنحاضش52 و فيظنت لماع004

نزو تانحاضش7 ةبÓقو ةضشابكب

ةمامقلا عفرل تانحاضش4 و ليقث
ينوبلاو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا ن˘م
ناتيدلبلا تدنج اميف ديعلا يموي

تائمو تانحاضش ركذ˘لا ا˘ت˘ف˘لا˘ضسلا
ةبضسانملا هذه يف فيظنتلل لامعلا
هنأا انثدحم لاق ةهج نم .ةميظعلا
م˘ت˘ي رو˘ب˘ع ز˘كر˘م ثاد˘ح˘ت˘ضسا م˘˘ت
ءا˘ي˘حأا ن˘م ة˘ما˘م˘ق˘لا ه˘ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ت
ىلع لقنت هن˘مو ة˘با˘ن˘عو ي˘نو˘ب˘لا

ى˘لإا ل˘ي˘ق˘ث نزو تا˘ن˘حا˘˘ضش ن˘˘ت˘˘م
ثادحتضسا متو اذه ءاقرزلا ةكربلا

يف هحاجن تبثأا هنوك زكرملا اذه
˘مو˘ق˘ت ذإا ن˘ي˘ت˘ي˘ضضا˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘ضسلا
ة˘بÓ˘ق˘لاو ة˘ضشا˘ب˘كلا تا˘˘ن˘˘حا˘˘ضشلا
برق ةج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘ف˘عا˘ضضم˘ب
ينوبلاو ةبانع ءايحأا نيب ةفاضسملا

ترجأاتضسا ثيح عيمجتلا زكرمو

ةضسضسؤومو ةفيظن ةبانع ةضسضسؤوم

نزو ةن˘حا˘ضش61 ينقت˘لا مدر˘لا
ةمام˘ق˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ضصضصخ˘م ل˘ي˘ق˘ث
ىرخأا ةهج نم .زكرملاب ةعمجملا

ةنحاضش12 ينوبلا ةيدلب تعضضو
ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر˘ل ة˘بÓ˘قو ة˘˘ضشا˘˘ب˘˘ك
عيمجتلا زكرم ىلإا اهلقنو اهئايحأاب
نولوؤوضسم ر˘ه˘ضسيو اذ˘ه رو˘ب˘ع˘لاو
يموي ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع
ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه نأا نو˘˘ك د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ةمامق اهيف ف˘عا˘ضضت˘ت ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا
ا˘م و˘هو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
داتعلاو ةدعلا اهل دينجت بجوتضسي
  .مزÓلا

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف9475ددعلا9102 توأا60ءاثÓثلا6

www.akhersaa-dz.com

،طقف ةدودعم مايأأ ىؤشس هنع انلشصفت دعت مل يذلأ ىحشضألأ ديع ءأؤجأأ عقو ىلع ةبانع ةنيدمب عرأؤششلأو ءايحألأ نم ديدعلأ سشيعت
ةنؤب عرأؤششو ءايحأأ نم ةديدع ءاجرأأ محفلأ سسايكأأو نبتلأ يعئاب لÓتحأ كلذ يف امب نكامألأ لك يف رهظت ديعلأ رهاظم تأأدب ثيح

اهنم ةيبعششلأ ةشصاخ

ىحشضألأ ديع لبق امايأأ ’’نيكاكشسلأ» ذحشش ةراجت سشاعتنأ

 محفلاو نبتلا عيبل قوصس ىلإا لوحتت عراوصشلاو ةيبعصشلا ءايحألا

 ةنيدملأ لخدمب رؤبع زكرم ثأدحتشسأ مت اميف

 ىحصضألا ديع يموي ةمامقلا عفرل ةنحاصش05نم ديزأاو لماع004

 يئاملأ سسيكلأ رطخ ةهجأؤمل

ىلع ةيرطيب ةبقارم ةطقن22
ديعلا موي تاعاطقلا ىوتصسم

ريضضحتلل اعامتجا ،ةبانع ةيدلب رقمب سسمأا لوأا دقعنا
مايأا ىوضس هيلع قبتي مل يذلا كرابملا ىحضضألا ديعل
عم قيضسنتلاب ةبانع ةيدلب حلاضصم تماق ثيح، ةدودعم
رخضست يئاقو جمانرب ريطضستب ،ةفيظن ةبانع ةضسضسؤوم
نامضضل ةيداملاو ةيرضشب˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ل˘ك ه˘لÓ˘خ ن˘م
سسيضسحتلا يهو نيتيضساضسأا نيتطقن ىلع موقيو ،هحاجنإا
نينطاوملا مÓعإا ىلع زيكرتلاو يئاملا سسيكلا ةروطخب
ةيمهأاب ةيعوتلاو سسيضسحتلا،و ةيرطيبلا ةبقارملا طاقنب
مازتللا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا ةرور˘ضضبو ة˘ي˘ن˘كضسلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
يف كلذ نوكي نأا يخوتو تÓضضفلا يمر ديعاومب
موي سصاخ جمانرب عضضو امك.اهل ةضصضصخملا نكامألا
سسيكلا نع ةمجانلا سضارمألا ةبراحم لÓخ نم ديعلا
ىوتضسم ىلع ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ئا˘م˘لا

ةبقارم ةطقن22 عضضو مت نيأا ةيرضضحلا تاعاطقلا

ةلقنتم ةدحاوو ،ةتباث ةبقارم ةقرف12 اهنم ةيرطيب
ءا˘ق˘ب نا˘م˘ضض ع˘م ة˘ح˘ضصل˘ل سشت˘ف˘مو ير˘ط˘ي˘˘ب˘˘ب ةدوز˘˘م
نينطاوملا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسل ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا
ىودعلا لاقتنا بنجتو يئاملا سسيكلا رطخ ةهجاومل

U¢.Ü. نيكلهتضسملل

نيؤكت ةششرو يف ليجشستلأ بأؤبأأ تحتف اميف
ةيمشصاعلأ تايؤلحلأو تÓكأÓل نيخابطلأ

تاطاصشن ريوطتو ةيقرت ةيعمج
اذه نامز ةدعق مظنت بابصشلا

غوديلاب ءاثÓثلا
با˘ب˘ضشلا تا˘طا˘ضشن ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ظ˘ن˘ت˘ضس
لبجلا ىلإا ةجرخ ةبانع ةيلول لبقتضسملاو ةلوفطلاو

ثيح9102 توأا6 ءاثÓثلا موي نامز ةدعق يف ةباغلاو
لابج تا˘م˘ضسن˘ب عا˘ت˘م˘ت˘ضسلا ل˘جأا ن˘م ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه نأا
هذه نأا ام˘ك ة˘ن˘يد˘م˘لا ج˘ي˘ج˘ضض ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلاو غود˘يلا
ع˘م نا˘مز ةد˘ع˘ق لÓ˘خ ن˘م ةز˘ي˘م˘م نو˘كت˘ضس ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا
سضعبل بطحلا ىلع خبطلاب يديلقتلا ءاذغلا ريضضحت
فيارغلاو ةخوضشخضشلا ةرملا هذهو ةيديلقتلا تÓكألا

بناج ىلإا ةيرضصعلا ةقيرطلا ىلع يديلقتلا سسيفرلاو
لمحت ةجرخ˘لا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك يا˘ضشلاو ةو˘ه˘ق˘لا ر˘ي˘ضضح˘ت
ريطضست مت امك تا˘فا˘ضشت˘كلاو تآا˘جا˘ف˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
يتلا ليمجلا نمزلا باعلأاو لافطألا ةدئافل يرث جمانرب
لافطألا باعلأاك ةينورتكلإلا باعلأÓل ةليدب نوكتضس
ءا˘ي˘ضشأا˘ب لا˘ف˘طألا ن˘ي˘ب  با˘ع˘لألا سضع˘بو دور˘كلا ل˘ث˘˘م
ن˘ب فا˘ضشلا فر˘ضشلا ة˘ف˘ي˘ضض ع˘م تلا˘قو˘ب˘لاو ة˘ط˘˘ي˘˘ضسب
تدكأا اميف اذه ةمضصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ن˘ي˘م˘ي ف˘ضصا˘ن
مت ةدعقلا هذ˘ه نأا د˘ما˘ح ن˘ب ة˘يرو˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ضسي˘ئر
قاضشع فرط نم ةري˘ث˘كلا تا˘ب˘لا˘ط˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب
هذه لثم مظنت ةيعمج لوأا اهنأا ةضصاخ تاباغلاو لابجلا
ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ه˘لو˘ضصأا ى˘ل˘ع نا˘مز  تاد˘˘ع˘˘قو ة˘˘ط˘˘ضشنألا
خبطو ر˘ي˘ضضح˘ت ة˘ق˘ير˘طو سسا˘ب˘ل˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا رو˘كيد˘لا
ءاو˘ه˘لا قا˘ضشن˘ت˘ضسل تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘ضصر˘ف ي˘هو قا˘ب˘طألا
ثولتلا نع داعتبلاو غوديلا لابج تامضسنو يفاضصلا
ةبÓخلا رظانملاب عاتمتضسلاو جيجضضلاو ةنيدملا يف
تÓيجضستلا باوبأا ةيعمجلا تحتف دقف ىرخأا ةهج نمو
ةيمضصاعلا ةيديلقتلا قابطألاو خبطلا يف نيوكتلا يف
ىحضضألا ديع بارتقا ةبضسانمب ةيديلقتلا تايولحلاو
راد ىوتضسم ىل˘ع تا˘ب˘طر˘م˘لاو تا˘يو˘ل˘ح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو

تحت اذهو ةي˘ل˘يو˘ج5 ي˘ح˘ب دو˘ع˘ضسم طÓ˘ع با˘ب˘ضشلا
ةيعمجلا تعد دق اذهو ةنيمي فضصان نب فاضشلا فارضشإا

ليجضستلل اهرقم نم برقتلا ةرورضضب خبطلا يبحم لك
يمضصاعلا خبطلا عاونأا لكب ةضصاخلا ةضشرولا هذه يف

MƒQjá aÉQì.اهعاونأا فلتخمب تابطرملاو تايولحلاو

احابصص اصس00:7 ىلع ىحصضألا ديع ةÓصص
ةيلؤل فاقوألأو ةينيدلأ نوؤؤششلأ ةيريدم تنلعأأ

د˘˘جا˘˘شسم ل˘˘ك ي˘˘ف ىح˘˘شضألأ د˘˘ي˘˘ع ةÓ˘˘شص نأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
˘مؤ˘ي ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘با˘شسلأ ىل˘ع نؤ˘ك˘ت˘شس ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
نوؤؤ˘˘ششلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عأأ د˘˘˘قو ،توأأ11 د˘˘˘حألأ
د˘ع˘لأ أأد˘ب ثي˘ح سسمأأ تي˘قؤ˘ت˘لأ أذ˘ه ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ
ءا˘ي˘حأأو عرأؤ˘شش سشي˘ع˘تو ،ىح˘شضألأ د˘ي˘ع˘ل ي˘لزا˘ن˘ت˘˘لأ

.«ديعلأ» ءأؤجأأ عؤبشسألأ أذه ةبانع ةنيدم
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مت هنإاف ةقوثوم رداسصم بسسحو

ي˘ف فور˘خ004 نم ر˘ث˘كأا ع˘ي˘ب

ءا˘جو ،ط˘ق˘ف د˘حاو عو˘ب˘سسأا فر˘ظ

ةعرزملا نافرخ ىلع نئابزلا لابقإا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘˘لا

ي˘ت˘لا را˘ع˘سسأ’ا بب˘سسب ،بور˘خ˘˘لا

ام تحوارتو لوانتملا يف تناك

اميف ،رانيد فلأا56 ىلإا03 نيب

ةميقب عابت ي˘ت˘لا نا˘فر˘خ˘لا تي˘ق˘ل

فلأا05 ىلإا04 نيب ام ةددحم

ع˘ي˘ب نأا د˘ع˘ب ،ر˘ب˘كأا ا˘˘جاور را˘˘ن˘˘يد

تدفن امنيب ،افورخ081 يلاوح

نيب  اهرعسس حوارتي يتلا سشابكلا

ءاقب عم ،رانيد فلأا04 ىلإا03

اهنمث ددح يتلا سسوؤورلا تارسشع

امك ،ا˘ف˘لأا26 ى˘˘لإا85 ني˘ب ا˘م

سضرع متي هنأا ثدحتملا حسضوأا

يف لثم˘ت˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل تا˘مد˘خ

حنم عم ةيحسضأ’ا ءارسش ةيناكمإا

ىلإا005 نيب ام حوارتي قيبسست

نو˘بز˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،را˘ن˘يد0001
موي رخآا ةياغل فورخلا كرت اسضيأا
رقم ىلإا هلقن لجأا نم ديعلا لبق
ة˘عرز˘م˘˘لا  نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ه˘˘ن˘˘كسس
ءاذغلا لÓخ نم ةيعونلا نمسضت
لكل ةيبطلا ة˘ب˘قار˘م˘لاو ي˘ح˘سصلا
ةلاح يأا لجسست مل ثيح ،نافرخلا
يتلا ةيسضاملا تاونسسلا يف نفعت

،ي˘˘حا˘˘˘سضأ’ا ف’آا ف˘˘˘ل˘˘˘ت تفر˘˘˘ع
رداسصلا رارقلا ددح دقف ريكذتلل
،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ن˘م
،راقبأ’ا ادع ام يسشاوملا عيب طاقن
ةعطقب يلاسشلا يح نم لك يف

801 ي˘ح ل˘با˘ق˘م ةر˘غا˘˘سش سضرأا
ة˘˘عرز˘˘م ى˘˘م˘˘سست تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةيناثلا عيبلا ةطقن امأا ،اقباسسراريج
ح˘لا˘سص عارذو˘ب ي˘ح˘˘ب نو˘˘كسست˘˘ف
ىلع اقباسس ةيموم˘ع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘لا˘ب
مت امك ،ةيلفسسلا ةهجلا ىوتسسم
تايل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت

لك نأا ، ةهجلا تاذ تدكأاو ،عيبلا

جراخ عيبلل ةسضورعملا يسشاوملا

اهزجح متي˘سس ،ةدد˘ح˘م˘لا ن˘كا˘مأ’ا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا نأا  ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘بذو

،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

لك دنع ة˘ير˘ط˘ي˘ب ا˘قر˘ف ر˘خ˘سست˘سس

ةبقارم ىل˘ع ر˘ه˘سسل˘ل ،ع˘ي˘ب ة˘ط˘ق˘ن

،اهسضرع ل˘ب˘ق ة˘ي˘سشا˘م˘لا سصح˘فو

تا˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا فا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘˘ك

جا˘ي˘سس ع˘سضو˘ب ة˘مز˘ل˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ة˘لازإاو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا نا˘˘كم˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘ي

مظنتسس اميف ،اهريهطتو باسشعأ’ا

نم ة˘بوا˘ن˘م ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

يموي لÓخ ةرطايب ءابطأا فرط

ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو ،ى˘ح˘سضأ’ا د˘˘ي˘˘ع

طاقن فرعت عقاو˘م˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ل˘ق˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ي˘ئاو˘سشع˘لا ع˘ي˘ب˘˘لا

اسسوسسحم اراسشتنا ةي’ولا تايدلب

دي˘ع ن˘م ا˘مو˘ي02 يلاوح ل˘ب˘ق

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك .ى˘˘ح˘˘سضأ’ا

لجأا ن˘م م˘هد˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت ةر˘طا˘ي˘ب˘لا

عيبل ة˘سصخر˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا ة˘ب˘قار˘م

نع فسشكلا لجأا نم يحاسضأ’ا

بي˘˘˘˘˘˘˘سصت سضار˘˘˘˘˘˘˘مأا يأا دو˘˘˘˘˘˘˘جو

ةرطايبلا ء’ؤوه موقيسسو ،ةيسشاملا

ت’و˘ج˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا رد˘˘ق

ع˘ي˘ب˘لا طا˘ق˘ن ي˘ف ى˘ت˘˘ح ة˘˘ب˘˘قار˘˘م

نيح يف سضرغلا سسفنل ةيئاوسشعلا

برقتلا نطاوم لك ىلع بجوتي

نع غيلبتلل ةيرطيبلا حلاسصملا نم

يأاب اهتباسصإا يف هبتسشي ةلاح ةيأا

ىلإا لوؤوسسم ردسصم راسشأاو سضرم

را˘˘سشت˘˘ناو ح˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم نأا

عيبل ةيئاوسشعلا طاقنلاو قاوسسأ’ا

عقت ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب ي˘سشاو˘م˘لا

را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ح˘لا˘سصم نأا ر˘كذو ن˘ي˘ي˘م˘سسو˘˘م˘˘لا

لجأا نم تاميلعت تطعأا ةي’ولا

يئاوسشعلا عيبلا طاقن ةرهاظ فقو

اهنع غيلبتلاب ةبلاط˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لاو

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا لجأا نم

.اهباحسصأا دسض ةمزÓلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

9475ددعلا9102 توأا60ءاثÓثلا 7ىرـــقو ندــم
www.akhersaa-dz.com

ثيح ،ديعلا ةيحسضأا ءارسش فدهب نينطاوملا فرط نم اريبك لابقإا لجسست بورخلا ةيدلبب ةيوارعبلاب ةيجذومنلا ةعرزملا لازت ل
.يرئازج رانيد فلأا07 ىلا افلأا03 نيب ام يحاسضألا راعسسأا حوارتت

يرئازج رانيد فلأا07 ىلإا03 نيب ام يحاسضألاراعسسأا حوارت اميف/ةنيطنسسق

ديعلإ يحاشضأإ ءإرششل ةيوإرعبلإ ةعرزم ىلع ريبك لابقإإ
ءابطأاو يلاجعتسسا قفرم ىلإا ةجاحل/ةسسبت

صصيسصختو تاسصاسصتخا ةدعل
فاعسسإا تارايسس

ناكرف ةيدلب ينطإوم نم بلاطم
 ةيحشصلإ تامدخلإ نيشسحتل

ةي’و بو˘ن˘ج ى˘سصقأا˘ب نا˘كر˘ف ة˘يد˘ل˘ب و˘ن˘طاو˘م بلا˘ط
يلاو اه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م ،ة˘سسب˘ت
ةيحسصلا تامدخلا نيسسحت لجأا نم لخدتلا ةي’ولا

تازيهجت˘لاو ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘تو ل˘كا˘ي˘ه زا˘ج˘نإاو
ةيحسصلا ةعباتملاب ليفكو فاك يبط مقاط ءافسضإاو
ناكرف ةيدلب نأا مولع˘م˘لا ن˘مو ثي˘ح ا˘ه˘ي˘لإا ن˘يد˘فاو˘ل˘ل
يه مومعلا ىلع تامدخلا ةددعتم ةدايع ىلع رفوتت
هبسش ةقطنملا ةعيبطبو تامدخلا ىندأا مدقت داكلاب
امئاد نوسضرعم مومع˘لا ى˘ل˘ع نا˘كسسلا˘ف ة˘يوار˘ح˘سصلا
ريغ قفرملا اذهو ةماسسلا تارسشحلاو براقعلا تاغدلل
ت’اح اذكه يف هنأا املاط مهتايح ذاقنإا ىلع رداق

53 مهنم ةبيرقلا ت’اجعتسسإا ىلإا مهليوحت ىعدتسسي
ةرو˘ط˘خ بسسح ن˘ير˘ق˘ن ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا م˘ه˘ت˘ه˘جو يأا م˘ل˘ك
بسسح˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا نود˘سشا˘ن˘ي م˘ه˘ف كلذ˘لو ت’ا˘ح˘لا

اهنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا تلسصحت ةيبلطم ةسضيرع
نم نكمت ةبوكنملا ةيدلبلا هذهل ةينازيم سصيسصختل
ع˘˘م ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسا تا˘˘مد˘˘خ تاذ ة˘˘سسسسؤو˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإا
ءا˘ب˘طأ’ا دد˘ع ةدا˘يزو فا˘˘ع˘˘سسإا تارا˘˘ي˘˘سس سصي˘˘سصخ˘˘ت
ءبع مهيلع ففخت ةيبط تاسصاسصتخإا حتفو ةبوانملاب
.ةرواجملا تايدلبلا ىلإا ةليوط تافاسسمل لقنتلا
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ةليسسملا

نوقلغي ميلشسإ ةيدلب ناكشس

64/ 07 مقر ينطولإ قيرطلإ

بونج ميلسسا ةيدلب ناكسس نم ةريبك ةعومجم تمدق

ةراجحلاب07/64  نيقيرطلا قلغب ةليسسملا ةي’ولا
قلغ اذكو ةيطاطملا تÓجعلا لاعسشإاو سسيراتملاو
ةبلاطملل تامدخلا ةددعتم˘لا ةدا˘ي˘ع˘لاو  ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م
زر˘بأا ن˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ب
زاجنإاب بلاطن» نوج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا تارا˘ع˘سشلا

مل يتلا تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا نم لدب ىفسشتسسم
رورملا ثداوح ترثك اذكو سضيرملا تايجاح بلت

نطاوملا» راعسشو »07و64 نيينطولا نيقيرطلاب
..ةحسصلا ريدم اي» راعسش ىلإا ةفاسضإا «توميو يناعي
مكلامهإا بب˘سسب ة˘سضير˘م  م˘ي˘ل˘سسا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ح˘سصلا

ةنجل دافيإاب نوجتحملا بلاط نيأا مكتيلوؤوسسم مدعو
سصيرملل ةيمويلا ةاناعملاو ةقيقح˘لا سصا˘ق˘ت˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت
حرطل  ةي’ولا يلاو روسضحب   اوبلاط نيا ميلسسا ةيدلبب
  .مهيلإا عامتسس’او مهت’اغسشنا

قيرطلا اذكو ةدايعلاو ةيدلبلا رقم قلغ رمتسسا ثيح

رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا احابسص9 ةعاسسلا نم

          كلذ نم نكمتن مل  ةيدلبلا سسيئرب انلاسصتا دنعو
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نومم ىلع مكحلا مت اميف

 تاونسس7ـب موحللا

انجشس تإونشس3ـب ءإردم5ةنإدإإ
تاماقإلاب داشسف ةيشضق يف

2 فيطشس ةيعماجلإ

ةيعماجلا تاماقإ’ا نومم سسمأا، فيطسس ةمكحم تنادأا

و ، اذفان انجسس تاونسس ةعبسسب موحللاب،2 فيطسس

ةد˘م˘ل ذ˘فا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسلاـب ءارد˘˘م5 ى˘ل˘ع تم˘˘كح

ةقباطم ريغ و ةهوبسشم تاقفسص ماربإا ةمهتب،تاونسس3
نيومت يف طورسشلا رتفد يف، اهب لومعملا نيناوقلل
.محللا ةدامب ةيعماجلا معاطملا

اهترسشاب ةينمأا تاقيقحت ىلع ءانب مكحلا اذه ءاج و
نمأا حلاسصمل ةعبا˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا و ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا

ماربإاب ديفت تامولعم دورو رثإا ىلع، فيطسس ةي’و
نيومت ةيسضق يف، ةينوناق ريغ و ةهوبسشم تاقفسص
.محللا ةدامب ةروكذملا ةيعماجلا تاماقإ’ا
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘˘سس
لÓ˘خ، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

يف اثداح12 ةريخأ’ا ةعاسس27ـلا
نيسصخسش ل˘ت˘ق˘م تف˘ل˘خ، رور˘م˘لا

تا˘جرد˘ب ن˘ير˘خآا12 ة˘˘با˘˘سصإاو
ا˘ه˘ن˘م ،ةرو˘ط˘خ˘لا ن˘م ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
لبق لجسس لوأ’ا ناتيمم نيثداح
باسش ةافو يف ببسست، سسمأا لوأا

رثإا ىلع ةنسس12 رمعلا نم غلاب
(و˘ي˘ل˘ك و˘نور) ه˘ترا˘ي˘˘سس فار˘˘ح˘˘نا
قيرطلا ىلع نامثع د’وا راودب

سشرعلا رئب ةيدلب أا043مقر يدلبلا
، 

ل˘ب˘ق ل˘ج˘سس د˘ق˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ا˘˘مأا

باسش ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأا Ó˘ي˘ل ة˘حرا˘ب˘لا

ةباسصإا و، ةنسس32 رمعلا نم غلبي

ةريطخ ةلاح يف امهدحأا نيرخآا3

م˘ه˘ترا˘ي˘سس بÓ˘ق˘ناو فار˘ح˘نا ر˘ثإا

ةيرتموليكلا ةطقنلاب،(604وجيب)

56مقر يئ’ولا قيرطلا ىلع9

    .رجحلا نيع ةيدلبب

،قئارح˘لا دا˘م˘خإا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘مأا

ةثÓثلا مايأ’ا يف ليجسست مت دقف

توأا ر˘ه˘سش ن˘م ى˘لوأ’ا) ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

قطانملا يف ،اقيرح16 (يراجلا

04 دامخإا مت ،ةيباغلاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

اهنم يقابلا امأا ،اهتيادب يف اهنم

ط˘ي˘ح˘م˘لا تل˘م˘˘سش (90) ة˘ع˘سست˘ف

ةيلامجإا ةحاسسم ىلع تتأا يباغلا

اهلج  اراتكه98 يلاوحب تردق
راجسشأا ا˘ه˘سضع˘بو سشار˘حأاو لا˘غدأا

ةيرقو ةلمم راود نم لكب ةيباغ
،درا˘ب˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘لا˘سسم ي˘ن˘ب
،روقرق مامح ةيدلب ملاوسسلا  ةيرق
،نسسافيإا ةلات ةيدلب ةداعسسوب ةيرق

21و .ىور˘لا ن˘ي˘ع˘˘ب د˘˘نر˘˘لا فا˘˘ك
عراز˘م˘لا سضع˘ب تل˘م˘˘سش ىر˘˘خأ’ا
راود ،ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل راود ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ة˘جر˘م ،زوز˘ع ن˘ب ة˘ت˘سشم،ي˘عار˘لا

نيع تايدلبب ،زوللا يح سسورغ
،ة˘يا˘ط˘لا ،ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ،ر˘ج˘ح˘˘لا
ن˘˘ي˘˘عو ىور˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع ،ةدو˘˘˘سشا˘˘˘ت

يلاوح قارتحا يف تببسست ،ةسسابع

نم اراتكه82 ،مئاق حمق راتكه2

ةرجسش778 ،بوبحلا لوقح اياقب

قارتحا،ن˘ب˘ت ة˘مزر077و ةر˘م˘ث˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘ل أا˘ي˘ه˘م ي˘كي˘ت˘سسÓ˘˘ب تي˘˘ب

0081 ي˘لاو˘ح قو˘ف˘نو ن˘˘جاود˘˘لا

اراطنق07 ي˘لاو˘ح فÓ˘تإا،ة˘˘جا˘˘جد
.نجاودلا فÓعأا نم

ةرارح˘لا تا˘جرد تم˘ها˘سس د˘قو
ةر˘ي˘غ˘ت˘˘م˘˘لا حا˘˘ير˘˘لا ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا
هذ˘˘ه را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف تا˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا
تنكمت دقف كلذ مغر و، قئارحلا
يف ةناع˘ت˘سس’ا˘ب ةد˘ن˘ج˘م˘لا قر˘ف˘لا
ح˘لا˘سصم تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
اذك و ،ةينعملا تايدلبلاو تاباغلا
ةحفاكمب سصاخلا لقنتملا لترلا

نواعتو ةي’و˘ل˘ل تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح
ةرسصاحم نم ىرخأا يف نينطاوملا

.رئاسسخلا ءاوتحاو قئارحلا هذه

ةريخألا ةعاسس27لÓخ

فيطشسب اقيرح16 ليجشست و نيرخآإ12ةباشصإإو نيشصخشش لتقم
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 ءاصضيبلا مئامعلا
يودب «رذنت»

يفظومو ةمئأÓل ةينطولإ ةي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لإ تدد˘ه
مامأإ ةيجاجتحإ ةفقو ميظنتب ةينيدلإ نوؤوششلإ

.ةلبقملإ مايألإ يف ةينيدلإ نوؤوششلإ ةرإزو رقم
«ةمئأÓل ةينطولإ ةيقيشسنتلل ماعلإ نيمألإ دافأإو
ةرإزولإ در نورظتني ةمئألإ نأإ «يميجح لولج
يفو إرخؤوم اهوعفر يتلإ بلاطملإ شصوشصخب

تمشصلإ ةيشصولإ ةرإزولإ حلاشصم تمزتلإ لاح
مامأإ ةيجاجتحإ ةفقو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإإ نوؤو˘ج˘ل˘ي˘شس
ن˘م ة˘يإد˘ب ة˘مو˘كح˘˘لإ ر˘˘شصق ما˘˘مأإ وأإ ةرإزو˘˘لإ
.لبقملإ عوبشسألإ

يناثلا ناجرهملل ناجهتصس’ا تارفاصصب لبقتصست يصسادرم
،يشسإدرم ميرم ،ةفاقثلإ ةريزو تشضرعت
لÓ˘خ ىر˘˘خأإ ةر˘˘م جر˘˘ح˘˘م ف˘˘قو˘˘م ى˘˘لإإ
حا˘ت˘ت˘فإ ى˘ل˘ع ،شسمأإ لوأإ ة˘ل˘ي˘ل ،ا˘ه˘فإر˘ششإإ

،فيطشس ةيلوب يلودلإ «ةليمج» ناجرهم
لجأإ نم ةشصنملإ ىلإإ اهدوعشص درجمب ذإإ
تإو˘شصأإ تلا˘ع˘ت حا˘ت˘ت˘فلإ ة˘م˘ل˘˘ك ءا˘˘ق˘˘لإإ
إريبعت ناجهتشسلإ تإرفا˘شصب رو˘ه˘م˘ج˘لإ

ي˘ب˘ع˘ششلإ شضفر˘لإ ة˘ل˘م˘˘ح ل˘˘شصإو˘˘ت ن˘˘ع
ةهيبششلإ ةعقإولاب يشسإدرم رثأاتت ملو.اهل
«داقميت» ناجرهم يف مايأإ لبق ثدح امب
لكب اهتملك تقلأإ ذإإ ،ةنتاب ةيلوب يلودلإ
ناك يذلإ رو˘ه˘م˘ج˘لإ بو˘ل˘شسأإ م˘غر ة˘ق˘ث
وتيلك» ريهششلإ راعششلإ عفرب ةدح رثكأإ
يذلإ فاته˘لإ و˘هو «ن˘ي˘قإر˘شسلإ ا˘ي دÓ˘ب˘لإ
.يبعششلإ كإرحلاب طبترإ

«رذح» ةحصصلا ةرازو
نين˘طإو˘م˘لإ ة˘ح˘شصلإ ةرإزو تعد
د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لإ شصح˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ ى˘˘˘˘˘˘لإإ

ديع ةبشسانمب ةيحشضألإ ءاشضعأل
موي رر˘ق˘م˘لإ كرا˘ب˘م˘لإ ى˘ح˘شضألإ
نيتئرلإو دبكلإ لثم لبقملإ دحألإ

ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘˘ب ىر˘˘˘خألإ ءا˘˘˘ششحألإو
ل˘ث˘م تÓ˘شصيو˘ح˘لإ وأإ شسا˘ي˘كألإ
. يئاملإ شسيكلإ

ديعلا ةÓصص دعوم يف فÓتخا
ةÓشص دعوم يف دجاشسملإ نم ديدعلإ تفلتخإ

ىلع ىرخأإ ىلإإ ةيلو نم كرابملإ ىحشضألإ ديع
ىلعو رطفلإ ديع يف لاحلإ هيلع ىرج ام رإرغ
ةينيدلإ نوؤوششلإ ة˘ير˘يد˘م تدد˘ح لا˘ث˘م˘لإ ل˘ي˘ب˘شس
د˘ي˘ع ةÓ˘شص د˘عو˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ل فا˘˘قوألإو
ىلع ة˘ق˘ي˘قد54و6 ة˘عا˘شسلإ ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ح˘˘شضألإ

يف ةرماعلإ لجيج ةيلو دجاشسم لك ىوتشسم
ةبانع ةيلول ةينيدلإ نوؤوششلإ ةيريدم تددح نيح
ةعا˘شسلإ ما˘م˘ت ي˘ف ى˘ح˘شضألإ د˘ي˘ع ةÓ˘شص د˘عو˘م
.ةيلولإ دجاشسم عيمج يف (00.70)

فيظنت ةلمح نودوقي لافطأا
ششيرلا عارذب

ةنيدملا˘ب ن˘كشسم0001 ي˘ح م˘عإر˘ب ه˘جو˘ت
فيظنت تÓمح ميظنتل ششيرلإ عإرذ ةديدجلإ

ةرم لك يف نوهجوتي ثيح يحلإ ىوتشسم ىلع
ل˘شسل˘شست بشسح ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ءز˘˘ج ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘لإإ
ىلع ةرملإ هذه ةردابملإ تناك ثيح تإرامعلإ

دقو (d) ةرامعلاب نكشسم0001 يح ىوتشسم
شضعب ءإرشش هقتاع ىلع نينطإوملإ دحأإ ذخأإ
مهل اعيجششت لافطألإ كئلوأل ةطيشسبلإ ايإدهلإ

.ةديرفلإ ةردابملإ ىلع

 نييرئازج ةفرغ يف قيرح
ةمركملا ةكمب

نييرئإز˘ج˘لإ جا˘ج˘ح˘لإ فر˘غ ىد˘حإإ ي˘ف ق˘ير˘حّ بشش
ام بشسحو ةمركملإ ةكمب يبهذلإ لإونلإ قدنفب
تمت هنإاف ةرمعلإو ج˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لإ نإو˘يد˘لإ ه˘ن˘ل˘عأإ
جا˘ج˘ح˘لإ ة˘ع˘ت˘مأإ ءÓ˘جإإو ق˘ير˘ح˘لإ ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘شسلإ

ةيرششب رئاشسخ ةيأإ فلخي مل قيرحلإ ظحلإ نشسحلو
فيكم ىوتشسم ىلع ةيئابرهك ةرإرشش هببشس ناكو
ةÓ˘شص نودؤو˘ي إو˘نا˘ك جا˘ج˘ح˘لإ نأإ إد˘كؤو˘م ة˘˘فر˘˘غ˘˘لإ

.018 مقر مهتفرغب قيرحلإ بشش نيح يكملإ مرحلاب برغملإ



لوبرفيل ةهجاومل ةيزهاج يف ناك اقباس ”بلاعثلا“ مجن

ةيريخلا عرذلا ةارابم نم زرحم داعبتشسا ببشس فششكي ’ويدراوغ
ايليشسرم يف نييرئازجلاب ءاقتللاب هتداعشس ىدبأا

هلاقتنا ةقفص طوقس ببس فشكي مقغ
ءاملا يف ”ماول“ ىلإ

نع يرئازجلا يلودلا ملغ يزوف برعأا
هقيرف هب رهظ يذلا ىوتشسملاب هتداعشس
يشسنرفلا هريشضن دشض يلوبان يلاطيإلا

قباشسلا رشسيألا ريهظلا لاق ثيح ،ايليشسرم
:ةهجاوملا هذه سصوشصخب نايتيإا تناشس ـل
انرهظأاو ةديج ةهجاوم تناك دقل““
:لشصاويل ،““اهب سسأاب ل تادادعتشسا
اذهو عئار ىوتشسم هرودب رهظأا سسفانملا““
هذه نم اريثك ديفتشسن انلعج رمألا
ةبغرلا سصوشصخبو ،““ةيدولا ةهجاوملا
هعم دقاعتلل ““ماول““ يدان ىدل تناك يتلا

در ،يلاطيإلا بونجلا يدانل همامشضنا لبق
نم بلطب ايليشسرم مدقت امدنع““ :ملغ

رومألا تيهنأا دق تنك يعم دقاعتلا لجأا
لواح ايليشسرم““ :فيشضيل ،““يلوبان يدان عم
لشصاوتت مل تاثداحملا نكل ةقباشس ةرم يف
ناك ةيناثلا ةرملا يفو ةياهنلا ةياغ ىلإا
ىدبأا رخآا قايشس يف ،““رخأات دق تقولا

يف بعلل ديدج نم ةدوعلاب هتداعشس ملغ
تنك““ :نأاششلا اذهب لاق ثيح ،اشسنرف
اشسنرف يف بعلل ديدج نم ةدوعلاب اديعشس
ريثكلا تيقتلا نيأا ايليشسرم يف ةشصاخو
.““نييرئازجلا نم

ع.سش.م

 ينيعبس نب مضل هتاكرحت لصاوي تراغتوتش
ىهنأا يذلا يدانلا عشضوو ،رشصم اهتفاشضتشسا يتلا ةيقيرفألا ممألا سسأاكب اريخأا جوتملا رئازجلا بختنم موجنب اهفوفشص معدل ةحماطلا ةيبوروألا ةيدنألا ةمئاق ،يناملألا تراغتوتشش يدان لخد

يف هتبغر ىدبأا دق تراغتوتشش يدان نأاب بعللا نم ةبرقم رداشصم نم ملعو ،ينيعبشس نب يمار يرئازجلا عفادملا ىلع هنيع،61ـلا زكرملا يف يشضاملا مشسوملاب اغيلشسدنوبلا يف هتاشسفانم
علطلل بعللا ليكو عم مهتلاشصتا هولوؤوشسم طبر ثيح ،وداراب ةيميداكأا جيرخ بادتنا ىلع رِشصم يناملألا يدانلا نأاب رداشصملا تاذ تدكأاو ،اماع42 ـلا وذ يشسنرفلا نير يدان بعل عم دقاعتلا

ىلإا ةراششإلا ردجتو ،يناملألا يرودلاب ةديدج ةبرجت سضوخ يف ةيقيرفإلا ممألا سسأاكب هدلب بختنم عم ارخؤوم جوتملا ةبغر لظ يف هبلجل ةأايهم فورظلا لك نأا ةشصاخ ،ةيلاملا هبلاطم ىلع
نمو ،هتامدخ ىلع لوشصحلا يف ةبغارلا ةيدنألا دحأا ىلإا لاقتنلاو ءاوجألا رييغت دارأا ام اذإا هعفادم هجو يف فقي نل هنأا قباشس يفحشص حيرشصت يف دكأا دق ناك نير بردم ،نافيتشس نايلوج نأا

ديلو.ف.يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق هتلواط ىلع ةحورطملا سضورعلا ةشساردل هليكوب بعللا عمتجي نأا رظتنملا

ت
يوشص

اف :ر
— 

يق
مود
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”فافلا”و يشطزل ديدجلا فدهلا وه يسورعل رساي

ممألا سسأاكب جيوتتلا يف ،رئازجلا بختنم ةدايق نم نكمت يذلا ،يلاطيإلا نليم بعل ،رشصان نب ليعامشسإا ةبرجت حاجن دعب
داحتلا ولوؤوشسم ىعشسي ،يبرغم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ن˘م ىندأا وأا ن˘ي˘شسو˘ق با˘ق نا˘ك يذ˘لاو ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فألا
لوألا بختنملا عم قلأاتلا ىلع نيرداقلا بابششلا نيبعللا نم ديزملا ىلع لوشصحلا نامشض ىلإا ،ةلبقملا ةرتفلا للخ يرئازجلا

،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا سسأار ىلع لوألا لوؤوشسملا نأا ةبرقم رداشصم نم ملعو،2202 ملاعلا سسأاك ىلإا لهأاتلا ىلع هتدعاشسمو
هبختنم ناولأا سصمقتب هعانقإا لجأا نم ،يزيلجنإلا لوبرفيل بعل ،يشسورعل رشساي عم هتلاشصتا طبر مزتعي ،يششطز نيدلا ريخ

يشسورعل نأا لإا يتيشس رتشسششنام مامأا ،دحألا سسمأا لوأا ،ةيريخلا داحتلا عرد ةارابم تشضاخ يتلا ةليكششتلا نع هبايغ مغرو ،هدلب
عراششلا نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو ،بولك نغروي يناملألا ةبيتك يف مشسوملا اذه يشساشسأا رود بعلل نيحششرملا نيبعللا نيب نم ربتعي
دعب ،اشسنرف بختنم باشسح ىلع رشضخلا ليثمتب يداولا ةنيدم نبا عانقإا يف عارشسإلاب ةركلا يلوؤوشسم بلاط دق ،يرئازجلا يوركلا
هيف دكأا يذلاو يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع ةوقب هلوادت مت يذلا ويديفلا ببشسب ةريخألا ةنوآلا يف هلوح ريثأا يذلا لدجلا
ديلو.ف.اشسنرف نم مداق هنأا بعللا

¯ ê.fé«Ö

،يوانرب فوؤور ديشسلا ةشضايرلاو بابششلا ريزو دكأا
تارودلا يف تاكراششملا لجا نم ةكراششملا دهع نأا

ىلوو ىهتنا ةيبملوألا ريغو ةيبملوألا ثادحألاو
لجا نم تحبشصأا ةكراششملا نأا ًاريششم ةياهن ل ام ىلا
تاعلطت يشضرت جئاتنو روشضح قيقحتو ةشسفانملا
ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا د˘˘فو نأا ىلا ًاد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘مو˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لاو بع˘˘˘ششلا
با˘ع˘لألا ةرود ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ةشسفانملا هراعشش برغملاب ةيقيرفإلا ةيشضايرلا
.تايلاديملا قيقحتو دلبلا فيرششت لجا

ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فلا با˘˘ع˘˘لألا ةرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘عو
لاق ةشضايرلاو بابششلا ةرازو ططخ عم اهماجشسناو
دشصاقمو فادهأل ةمجرت ءاج دجاوتلا نأا ريزولا

نم نمزلا قباشست ةرازولا نأا ًادكؤوم اهقيقحتل ىعشست
ل˘ي˘هأا˘تو ثدا˘ح˘لا ي˘شضا˘ير˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م ل˘˘جا
سسكعت يتلاو تلوطبلاو تازاجنلا نوققحي لاطبأا

ماعلا عراششلا كلذ لب˘قو ة˘مو˘ك˘ح˘لا ما˘م˘ت˘ها ع˘ب˘ط˘لا˘ب
ن˘م ًا˘م˘˘ه˘˘م ًاءز˘˘ج ل˘˘ث˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
.حيحشصلا ناشسنإلا ءانب ةموظنم
ةرازو˘˘لا نأا ،ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا و با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ر˘˘˘يزو دد˘˘˘شش ا˘˘˘م˘˘˘ك

ةمئاق نم ،يشضاير002 ءامشسأا فذح ىلإا ترطشضا
،ةيقيرفإلا با˘ع˘لألا ي˘ف كرا˘ششم˘لا ي˘شضا˘ير˘لا د˘فو˘لا

ا˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘ك ماز˘˘ت˘˘للا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا فوز˘˘˘ع بب˘˘˘شسب
د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا˘˘˘˘ب
دفولل يلامجإلا ددعلا نأا ،يوانرب تفلو .يقيرفإلا
غ˘ل˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا ي˘ف كرا˘ششم˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ةرازولا ةقفاوم ىلع اولشصح ءلؤوهو ،ايشضاير552
ل˘با˘ق˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم ىل˘˘ع

ة˘شصن˘م قو˘ف دو˘ع˘شصلا˘ب د˘ه˘ع˘ت ىل˘ع م˘ه˘ي˘برد˘م ءا˘شضمإا
تايلاديم ىلع لوشصحلا طرشش نأا افرتعم ،جيوتتلا

ةكراششملا نع عجارتلا ىلإا تايداحتلا نم ددع عفد
لدج˘لا ن˘ع ر˘يزو˘لا ق˘ل˘عو .ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا ي˘ف
ميظ˘ن˘ت˘ب ة˘لو˘خ˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا لو˘ح ار˘خؤو˘م ر˘ي˘ثأا يذ˘لا

نأا احشضوم ،باعلألا يف ةكراششملل دفولا تاريشضحت
عيطتشست ل ،ةيرئازجلا ةيشضايرلا ةيبملوألا ةنجللا
ةرازولا نأا لا˘قو ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا رو˘مألا ل˘ك ىلو˘ت˘ت نأا

رئازجلا كراششتو .نيكراششملا مئاوق دادعإاب تلفكت

باعلألا ةرود يف ،ةشضاير32 نولثمي ايشضاير552 ـب

توأا ن˘˘˘م13و91 نيب ام ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
يذلا – يرئازجلا يشضايرلا دفولا ريطيو .يراجلا

ىلع يراقلا ثدحلا ةمشصاع وحن ،ادرف963 مشضي

تءاجو .يراجلا توأا51 نم اقلطنا تاعفد عبرأا

ةر˘ك˘لا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا :ي˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا

ع˘فر ،زا˘ب˘م˘ج˘لا ،تا˘جارد˘لا ،ة˘م˘كل˘م˘لا ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا

ةر˘˘ك˘˘˘لا ،(ن˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ج˘˘˘لا ىد˘˘˘ل) د˘˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ،لا˘˘˘ق˘˘˘ثألا

،ة˘حا˘ب˘شسلا ،ي˘تارا˘ك˘لا ،ود˘ي˘ج˘لا ،(لا˘˘جر) ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا

ةيامرلا ،ةيشضايرلا ةيامرلا ،ةعراشصملا ،فيذجتلا

ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ،ل˘˘فار˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘شسور˘˘ف˘˘لا ،سسو˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب

،ة˘لوا˘ط˘لا ةر˘ك ،(ة˘˘ن˘˘شس81 ن˘˘م ل˘˘قأا) ة˘˘ي˘˘ئ˘˘طا˘˘˘ششلا

02 نم لقأا)  مدقلا ةرك ،نوتنيمدابلا ،ودناوكياتلا

ل˘ي˘ب˘ن˘ل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ةرازو تل˘˘كوأاو .(ة˘˘ن˘˘شس

ةيبملوألا ةنجلل ةيذيفن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ،يد˘ع˘شس

داحتل قبا˘شسلا سسي˘ئر˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو

ةدعاشسمب ،يرئازجلا دفولا ةشسائر ةمهم ،ةمكلملا

،سسنتلل يرئازجلا يداحتإلا سسيئر ،دعاشسب دمحم

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا ةرود ي˘ف كرا˘ششي˘شس يذ˘لا

ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لاو طا˘˘˘بر˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ما˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس

لفكتتشسو .يراجلا توأا رهشش ةياهن يف نيتيبرغملا

نيشضايرلا لقنب ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرشش

ةيبملوألا ةنجللا عم ةمربملا ةيقافتإلا ىلإا ادانتشسا

.ةيرئازجلا

،ةيقيرفإلا باعلألا يف رئازجلا نولثمي ايشضاير552
:يوانرب ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو

”لايسوسلا“ دهع ىهتنا”

 تاكراشملا يف

”ةيجراخلا
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برد˘˘˘م ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ششك
نع ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
هرار˘˘ق ءارو لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘م بب˘˘˘شس
ن˘˘˘م زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير دا˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ب
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةارا˘ب˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا

عرد˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ب ،لولا سسمأا ءا˘شسم
يتيشس رتشسششنام قق˘حو ،ة˘ير˘ي˘خ˘لا
عرد˘˘˘˘لا““ ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عرد بق˘˘˘˘˘ل
ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ،““ا˘˘ق˘˘با˘˘شس ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
(5-4) حيجرتلا تلكرب لوبرفيل
لداعتلاب يلشصألا تقولا ءاهتنا رثإا

لاقو ،““يلبميو““ بعلم ىلع (1-1)
اهتزربأا تاحيرشصت يف لويدراوغ
.يب““ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘عاذإلا ة˘ئ˘ي˘ه
دعب يعم لشصاوت سضاير““ :““يشس .يب
ةيقيرفألا ممألا سسأاك بقلب هزوف
ي˘ن˘˘غ˘˘ل˘˘بأاو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م

ةارابملا نم مايأا01 دعب هتدوعب
ةكراششملل عل˘ط˘ت˘ي ه˘نأاو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

فا˘˘˘شضأاو ،““لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف
اريثك تب˘حر““ :ي˘نا˘ب˘شسإلا برد˘م˘لا

مل ءاود لوانت هنكل ،زرحم ةبغرب
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م بي˘ب˘ط فر˘˘ع˘˘ت˘˘ي

يف هعوقو يدافتلو ،هتيوه ىلع
هداعبتشسا م˘ت ،تا˘ط˘ششن˘م˘لا را˘ب˘ت˘خا

بيب متأاو ،““لوبرف˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م ن˘م
زرحم نوكي نأا ىنمتأا““ :لويدراوغ
تشسو دشض ةلبقملا ةارابملل ازهاج
رو˘˘مألا ر˘˘ي˘˘شست نأاو ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘ه
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششب
يتيشس رتشسششنام دعتشسيو ،““ةلبقملا
يرودلا يف ةيحاتت˘فلا ه˘تارا˘ب˘م˘ل
9102- مشسومل زاتمملا يزيلجنإلا

تشسو ةهجاومل جرخي ثيح،0202
،لبقملا تبشسلا موي ،دتيانوي ماه
.يبملوألا ندنل داتشس بعلم ىلع

تاقفشص ىلغأا نيب ““رشضخلا““ مجن
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م يدا˘˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م
را˘ظ˘نألا ف˘ط˘˘خ ن˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ةريخألا ايقيرفأا ممأا سسأاك للخ
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م دا˘˘ق ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،ر˘˘˘شصم ي˘˘˘ف
بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ة˘ع˘برأا د˘شصح نأا د˘ع˘ب ،ي˘ق˘˘ير˘˘فألا
رتشسششنام هقيرف عم ىرخأا باقلأا
،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
ع˘م ه˘تا˘كرا˘˘ششم ة˘˘ل˘˘ق ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

هزور˘˘ب زر˘˘ح˘˘م ل˘˘شصاوو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
رهظ امدعب ،ةر˘ك˘لا ن˘يدا˘ي˘م جرا˘خ

تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا ىل˘˘غأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘م˘˘˘شسا
يرود˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
زرحم لخدو ،زاتمملا يزيلجنإلا

زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا خيرات
همشسا نود امدعب ،عشساولا بابلا نم
ىح˘˘˘شضأا مو˘˘˘ي ،بهذ ن˘˘˘م فور˘˘˘ح˘˘˘˘ب
اهماربإا مت تاقفشص01 ىلغأا دحأا

ر˘˘م ىل˘˘ع ““غ˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا““ ي˘˘˘ف
م˘شضت ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا م˘غر ،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

او˘˘كر˘˘ت ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل ةد˘˘˘ع
اوبعل يتلا يداون˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘م˘شصب
ىلإا زر˘˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘شضنا ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
،اد˘ج ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ل˘ب˘ق ارو˘م˘غ˘˘م ه˘˘م˘˘شسا نا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظأاو ،ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘˘شضب
ع˘˘˘قو˘˘˘م ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصت
يف سصشصختملا ““تكرام رفشسنارت““
م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘قو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘˘لا تاءا˘˘˘شصحإا
زكرملا يف زرحم لولح ،ةيلاملا

يرود˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘شص ىل˘˘غأل ع˘˘شسا˘˘ت˘˘لا
كلذو ،هخيرات رم ىلع يزيلجنإلا

يشضاملا فيشصلا ي˘ف ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب
ىلإا يزيل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل ن˘م
8.76 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م

مشضنا دق زرحم ناكو ،وروا نويلم
نم4102 ماع ءاتشش يف رتشسيل ىلإا
005 لباقم يشسنرفلا رفاهول يدان

دوعشصلا ىلإا هداقو ،طقف وروا فلأا
،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا يرود˘لا ي˘˘ف
بقللا هقيقحت يف مهاشسي نأا لبق
ىلإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘˘ع˘˘بو،6102 ماع

زر˘ح˘م ةر˘ي˘شسم تد˘ه˘شش ،““ي˘ت˘ي˘˘شسلا““
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ءاو˘˘شس ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك لو˘˘ح˘˘ت
بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م وأا د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
باقلأا ة˘ع˘برأا˘ب جو˘ت ذإا ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
سسأاك ،ة˘ير˘ي˘خ˘لا عرد˘لا سسأا˘ك ي˘هو
،نيفرتحملل ةيزيلجنإلا ةطبارلا

بق˘لو يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا دا˘ح˘˘تلا سسأا˘˘كو
بق˘ل˘ب ا˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،يرود˘˘لا

مث نمو،9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك
ءاشسم9102 ةيريخلا عردلا سسأاك
ىو˘ت˘شسم˘لا ىل˘عو ،ي˘شضا˘م˘لا د˘˘حألا
زكرملا ىلإا زر˘ح˘م ع˘جار˘ت يرا˘ق˘لا
د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا ىل˘˘˘غأل ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
يذ˘لا ي˘ب˘ي˘ب سسلو˘ك˘ي˘ن يراو˘ف˘يإلا

ه˘لا˘ق˘ت˘نا ر˘˘ثإا ةراد˘˘شصلا ن˘˘م هدر˘˘ج
ىلإا يشسنرفلا ليل يدان نم اريخأا
08 ل˘با˘ق˘م يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا لا˘˘ن˘˘شسرأا

سسأار ىل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘حو ،وروأا نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
خيرات يف تاقفشصلا ىلغأا ةمئاق
لوب يشسنرفلا ،يزيلجنإلا يرودلا

سسوتنفوج نم لقتنا يذلا ابغوب
دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ىلإا ي˘لا˘ط˘يإلا

اعوبتم ،وروا نييلم501 لباقم
ن˘م و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘مور ي˘ك˘ي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ىلإا نو˘تر˘ف˘يإا

م˘˘ث ،وروا نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م7.48 ل˘با˘ق˘˘م
كياد نا˘˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
ن˘˘˘م لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ىلإا م˘˘˘شضنا يذ˘˘˘˘لا
ل˘با˘ق˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا نو˘ت˘ب˘ما˘ثوا˘˘شس

سسرا˘˘ح˘˘لا م˘˘ث ،ا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م6.48
ن˘م ا˘غلا˘باز˘يرأا ا˘˘ب˘˘ي˘˘ك ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا
ىلإا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإلا وا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ب كي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ثأا

،وروا نوي˘ل˘م08 ل˘با˘ق˘م ي˘شسل˘ششت
يشسنرفلا ليل نم يبيب سسلوكينو
مث ،انويلم08 لباقم لانشسرأا ىلإا
نم نيورب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا

رتشسششنام ىلإا يناملألا غروبشسلوف
دعبو ،انو˘ي˘ل˘م67 لباقم ي˘ت˘ي˘شس
ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘ي ءلؤو˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘عل˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘م ا˘يرا˘م يد ل˘خ˘نأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

ىلإا ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسإلا د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ير
57 ل˘˘با˘˘ق˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘˘م

ي˘نا˘ب˘شسإلا˘ب ا˘عو˘ب˘ت˘م ،وروا نو˘ي˘ل˘˘م
و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا ن˘م ز˘يد˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه يردور
ر˘ت˘شسششنا˘م ىلإا ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا د˘˘يرد˘˘م
سضاير مث ،وروا نويلم07ـب يتيشس
اري˘خأاو ،ا˘نو˘ي˘ل˘م8.76ـب زر˘˘ح˘˘˘م
وكيتلتأا نم اتاروم ورافلأا ينابشسإلا

ي˘˘شسل˘˘˘ششت ىلإا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسلا د˘˘˘يرد˘˘˘م
.وروأا نويلم66 لباقم

نع ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار فششكت نأا رظتني
ةلو˘ط˘ب ن˘م ىلوألا ثل˘ث˘لا تلو˘ج˘لا ة˘ما˘قا د˘ي˘عاو˘م
م˘شسو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ىلولا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
بعلت نا سضرتف˘يو ،يرا˘ج˘لا عو˘ب˘شسألا ر˘ح˘ب د˘يد˘ج˘لا
توأا71و51،61 ما˘يأا راد˘م ىل˘ع ىلوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
32 يمويل ةيناثلا ةلوجلا تجمرب نيح يف ،يلاحلا

ةينعملا قرفلا تايرابم ادع ،رهششلا سسفن نم42و
يتلا فاكلا سسأاكو ايقيرفإا لاطبا ةطبار يتقباشسمب

ةليلم نيع ةيعمج ةهجاومو ،توأا91 ىلإا مدقتشس
ربمت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ىلإا تل˘جأا ي˘ت˘لا ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ما˘مأا
ةكراششملاب بونجلا ق˘ير˘ف طا˘ب˘ترا بب˘شسب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

،توا13و03 يموي ددحو ،ةيبرعلا تايفشصتلا يف
نا ع˘قو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ءار˘جإل
.ةلماك بعلت
ىلوألا3 تلوجلل لمتحملا جمانربلا
توأا71و1: 61,51 ةلوجلا

با˘ب˘˘شش تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م اد˘˘ع توأا42و2: 32 ةلوجلا
داحتاو لئابقلا ةبيبشش ،ةمشصاعلا داحتاو ةنيطنشسق
بابششو رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تا ،ةر˘ك˘شسب
تلجأا نيح يف  توأا91 ىلإا مدقتشس يتلا ،دادزولب
ىلإا ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ششو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةارا˘˘ب˘˘م
.ربمتبشس
.توأا13و3: 03 ةلوجلا

ديلو.ف
زيزعت ةيشسنوت˘لا ة˘يد˘نألا ل˘شصاو˘ت

م˘˘شسو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل اداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ا˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘ف˘˘˘شص
42 مو˘ي ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس يذ˘لا ،د˘يد˘ج˘˘لا

تنا˘˘ك د˘˘قو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ششلا ن˘˘˘م
ىلوألا ي˘˘˘ه ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا قو˘˘˘˘شسلا
نأا تدارأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا قر˘ف˘ل˘ل
رابتعا نوناق ي˘ف ،ةو˘ق˘ب ر˘م˘ث˘ت˘شست

ناكو ،ايلحم ايقيرفإا لامشش بعل
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ر˘ث˘كأا ي˘جر˘˘ت˘˘لا

د˘˘م˘˘ت˘˘عا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه
،نييرئازجلا ىلع يشضاملا مشسوملا

ينايزملا بيطلاو يليلبلا فشسوي
يف زز˘ع ،ي˘نو˘ه˘لا ود˘م˘ح ي˘ب˘ي˘ل˘لاو
هديشصر يلاحلا يفيشصلا وتاكريملا

،ةدحاو ةعفد نييرئازج ةعبرأاب
عافد مجاهم ةحاشس نب للب :مهو
في˘ط˘شس قا˘فو ع˘فاد˘مو ،تنا˘ن˘جا˘ت

ىلإا ةفاشضإلاب ،ناردب رداقلا دبع
،ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘˘تأا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م

ري˘ه˘ظ˘لاو ،ثي˘غ ن˘ب فوؤور˘لا د˘ب˘ع
سسا˘ي˘لإا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ششل ر˘˘شسيألا

ي˘شسقا˘ف˘شصلا د˘قا˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ت˘˘ششلا
مهو ،ني˘ير˘ئاز˘ج3 ع˘˘˘م هرود˘˘˘˘ب
نم ا˘مدا˘ق نا˘ف˘شصأا د˘م˘ح˘م ع˘فاد˘م˘لا
ىشضمأا يذلاو ،ايل˘ي˘شسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا

ميركلا د˘ب˘عو ،تاو˘ن˘شس3ـب اد˘ق˘ع
ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا ن˘م ،را˘˘م˘˘ششخ

تاونشس3 هتدم ادقع عقوو ،اشضيأا
ملشسإا دمحم ىلإا ةفاشضإلاب ،كلذك
،ي˘مو˘ج˘ه قاور بعل و˘هو ،ر˘ي˘˘ك˘˘ب
،ا˘˘˘˘˘شضيأا ي˘˘˘˘˘شسقا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا بد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ناو
˘ما˘ظ˘ن˘˘ب ،لا˘˘م˘˘ج ور˘˘م˘˘ع ير˘˘شصم˘˘لا
د˘قا˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ل˘˘هألا ن˘˘م ةرا˘˘عإلا
نيير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ي˘ل˘حا˘شسلا م˘ج˘ن˘لا

،سشوششنخوب ميلشسو ،رفات سسيناي
بنا˘˘˘ج ىلإا نا˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شس ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
يذ˘لا ،ي˘بر˘ع˘لا˘ب م˘ير˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘حا˘شسلا ةر˘هو˘ج ق˘ير˘˘ف ه˘˘بد˘˘ت˘˘نا
سضعب ته˘ج˘تاو ،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
قو˘˘شسلا ىلإا ا˘˘شضيأا ىر˘˘خألا قر˘˘ف˘˘˘لا
د˘شسألا بي˘شصن نا˘˘كو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
4 مشض يذلا ،نيواطت داحتا حلاشصل

ةيع˘م˘ج بعل :م˘هو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
دب˘ع ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يلو˘م ،نار˘هو
م˘ث˘ي˘ه ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘مو ،ردا˘ق˘لا

،يدود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘شسو˘˘˘˘يو ،بير˘˘˘˘˘غ
اوشضمأا نيذلا ،نانشش نب يلليجلاو

يدانلا ماق امك ،مشساوم3ـل ادوقع
اهنيب نم ،تابادتنا6ـب يترزنبلا
،لا˘ت˘شش ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،تاونشس3 هتدم ادقع ىشضمأا يذلا

ع˘م نادر˘ق ن˘ب دا˘ح˘تا د˘قا˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف
،يليل˘خ نا˘ي˘ف˘شس ر˘خآلا ير˘ئاز˘ج˘لا

ىفتكا ،““افيف˘لا““ ة˘بو˘ق˘ع ل˘ظ ي˘فو
ه˘˘˘ب˘˘˘عل ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا
نأا امك ،رثيخلب راتخم ،يرئازجلا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ىل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسم ،ىلوألا ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
بعل˘ب ه˘˘فو˘˘ف˘˘شص زز˘˘ع ،نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس

اميف ،ةيطع دمحم وهو ،يرئازج
يرئاز˘ج˘لا ،يو˘ل˘ت˘م˘لا م˘ج˘ن بد˘ت˘نا

عقو يذلا ،عماج نب نمحرلا دبع
ديلو.ف                    .نيمشسومل ادقع

 ىلوفا ثقثلا تقوجلا ديعاوم يه هذه
 ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا نم

ديدجلا مشسوملا يف

يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ماما ةيشضاملا ةارابملا يف ينيطنشسقلا يشضايرلا

برد˘م˘لا ل˘شضفو ،ي˘شسنو˘ت˘لا د˘يزو˘ب يد˘ي˘شس ق˘ير˘˘ف
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘ب لو˘˘خد˘˘لا نا˘˘فل سسي˘˘ن˘˘يد ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا

لبق ام ةيدولا ةارابملا تشضاخ يتلا كلتل ةرياغم
ل˘جر˘لا ردا˘˘غو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ف د˘˘شض ةر˘˘ي˘˘خألا
دودرملا ببشسب ديدشش بشضغ يف ةارابملا لولا
نا˘˘فل ل˘˘شضفو ،هو˘˘ب˘˘عل ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا تها˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘شصح˘˘˘لا سشما˘˘˘ه ىل˘˘˘ع ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
لجا ن˘م سسمأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا

مهتبلاط˘مو د˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا لد˘ب ىل˘ع م˘ه˘ث˘ح
نم نكمم ردق ربكا غولب لجا نم رثكا لمعلاب
هلابششا يشسنرف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘يز˘ها˘ج˘لا

تايراب˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘يد˘ج˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب
و˘يرا˘ي˘ن˘ي˘شس رار˘ك˘ت ا˘شضفار ءاو˘شس د˘ح ىل˘ع ة˘˘يدو˘˘لا

تاوفهو ءاطخا تدهشش يتلاو ةيشضاملا ةارابملا
يفو ،يفل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘شصا˘خ ة˘ل˘تا˘ق
ه˘لا˘ب˘ششأل نا˘فل برد˘م˘لا د˘كأا ،عا˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
كراد˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ترد˘˘ق ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ث
.ةلوطبلا يف ةيوق ةيادب قيقحتو

مقاطلاو ةقمعم ةيبط تافوششك ىرجأا يحلاشص
رثكأا هتحارإا لشضفي يبطلا

بايغلا ىلإا يحلاشص نيشساي ةروشضخلا عفادم هجتي
مقاطلا دي˘كأا˘ت د˘ع˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ىلوأا ن˘ع

تاشصوحفل بعل˘لا عا˘شضخإا د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘ط˘لا
ةحارل ه˘نو˘كر ةرور˘شض ىل˘ع سسمأا ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ط

ةفشصب ةبا˘شصإلا را˘ثآا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ي ىت˘ح ة˘ي˘فا˘شضإا
جا˘مد˘نا ءا˘جرإا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘شضفو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
مقافت نم افوخ ةيعامجلا تابيردتلا يف بعللا

ع˘فاد˘م كار˘ششإا ة˘لا˘ح˘ت˘شسا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ة˘با˘شصإلا
ىلع ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ىلوأا ي˘ف ق˘با˘شسلا بو˘م˘لا
تابيردتلا يف ةكراششملل دوعي دق هنا نم مغرلا
.عوبشسألا اذه ةيعامجلا

ماتلا هيفاعت دكأاو اعيرشس ةدوعلا ديري بعÓلا
ةباشصإ’ا نم

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ي˘˘ح˘˘لا˘˘شص بعل˘˘لا د˘˘كأا ه˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةشصاخ ةعو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإا

ةشصاخ تاريشضحتلا يف جامدنلا يف بغري هناو
يف قيرفلا فوفشص ميعدتل ادهاج ىعشسي هناو
قيرفلا ناو ةشصاخ ةلوطبلا يف هتارابتخا ىلوأا

هبايغ سضيوعت ىلع رداق ازهاج ليدب كلتمي ل
.ةفيرشش نب ديلو دئاقلا ليحر دعب ةشصاخ

ط.بيجن

ةنطينشسق بابشش

ةــــيدجلاب مــــهبلاطيوهــــيبع’ ىوتشسم نم بشضاغ ناف’

فارتحقا نم برتقيو يجيعنو لاطع ىطخ ىلع فيصول
مثيه وداراب كيتيلتا قيرفل نميألا عفادملا تاب
ىلا لاقتنلا نم ةريشصق تاوطخ دعب ىلع فيشصول

تفششك ام بشسح ةيشسنرفلا ةيدنألا دحا فوفشص
رداشصملا بشسحبو ،ةيشسنرفلا ةفاحشصلا سسمأا هنع
هئلمز ىطخ ىلع ريشسي بعللا نإاف اهتاذ
فيشصول دعتشسي ثيح ،يجيعنو لاطع نيقباشسلا
يقيقحلا فارتحلا ملاع يف سصاخلا هقيرط قششل

نم ةريبك ةداششإا يقل نأاو قبشس يذلا وهو ،ابوروأا يف
يف دكأا يذلا يشضاملب لامج ينطولا بردملا

ايقيرفا سسأاك تاريشضحت للخ هل تاحيرشصت
ةقيرط يف اريثك فلتخي ل بعللا نأاب ةريخألا
مامتإا متي نأا رظتنملا نمو ،لاطع فشسوي نع هبعل

يذلا يشسنرفلا يدانلا ىلا فيشصول لاقتنا ةقفشص
يف همشسا ركذ نع ةيشسنرفلا ةفاحشصلا تظفحت

ناو اميشسل ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا نوشضغ
دق كابلا ةرادإا و يشسنرفلا يدانلا نيب تاشضوافملا

تاشضوافملا لامكا راظتنا يف حاجنلاب تللك
.ةريغشصلا ليشصافتلا رخآا ىلع قافتلاب

ديلو.ف

 ةرواشسلا ةبيبشش

موي برغملا ىلإا لاحرلا دششت ةليكششتلا
 ةرغشصملا ةلوطبلا يف ةكراششملل توأا61

رادلا ةنيدم ىلإا لاحرلا دششل ةرواشسلا ةبيبشش قيرف ةثعب دعتشست
ةكراششملل ادادعتشسا ،لبقملا توا61 ةعمجلا موي ةيبرغملا ءاشضيبلا

برعلا سسأاك ةلوطب نم23ـلا رودلل ةلهؤوملا ةرغشصملا ةلوطبلا يف
،برغملا ىلإا هرفشس لبقو ،سسداشسلا دمحم سسأاك وأا لاطبألا ةيدنألل
مدقلا ةركل ىلوألا ةطبارلا ةلوطبب ىلولا هتارابم قيرفلا بعليشس

موي ،ةنيطنشسق بابشش هفيشض مامأا،9102/ 0202 مشسوم ةفرتحملا
ةلوجلا يف هتارابم ل˘جؤو˘ت˘شس ا˘م˘ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘م51 سسيمخلا
رهشش نم لوألا عوبشسألا ىلإا ،ةليلم نيع ةيعمج هفيشضم مامأا ةيناثلا
هراوششم أادبي ةرواشسلا ةبيبشش نأا راششي ،حجرألا ىلع لبقملا ربمتبشس
رزج لثم˘م ةا˘قل˘م˘ب ،““ب““ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘شصت˘لا ي˘ف
يشسنوتلا يترزنبلا يدانلاو يتوبيج لثمم مث ،توأا91 موي رمقلا

ىلإا ةعومجملا نع لوألا دعشصيو ،رهششلا تاذ نم52 و22 يموي
.يدوعشسلا بابششلا ةاقلمل23ـلا رودلا

ديلو.ف

ةيسنوتلا ةلوطبلا نوزغي نويرئازجلاةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا



24
ةعأشس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسارهأا قوسس

°92ةملاق

.ابخوك راب ةروث ىلع يسضقتل راتيب ىلع ًاراسصح سضرفت ةينامورلا ةيروطاربمإ’ا531 -
5091. ماع ىتح داحت’ا اذه رمتسساو ،ةدحاو ةلود نمسض نادحتت ديوسسلاو جيورنلا5181 -

.وريب نع اهللقتسسا نلعت ايفيلوب5281 -
.اهتدايسس ىلإا رقسشغدم مسضت اسسنرف6981 -
.سسيراب يف هلزنمب رايتخب روباسش ةروثلا لبق يناريإا ءارزو سسيئر رخآا لايتغا1991 -    .اكياماج للقتسسا2691 -

eƒGb«â Gdü°ÓI H©æÉHá
:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

GCMƒG∫ Gd£≤ù¢

GdãÓKÉA 60GChä 9102Gd©óO 9475- GdªƒGa≥ d` 50P… Gdëéá0441g`

85:30

73:21

32:61

53:91

50:12

مويلا اذهلثم يف ثدح

وزو يزيت

تريزقتب بيزعل ةيرق ناكس نم تارشعلا
 قيرطلا نوقلغي

ةعقاولا تريزقت ةرئادل ايرادإا ةعباتلا بيزعل ةيرق ناكسس نم تارسشعلا سسمأا راهن ةحيبسص للخ مدقأا
قلغ ىلع مهمادقإا للخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح نسش ىلع وزو يزيت ةنيدم قرسش لامسش
يتلا رورملا ةكرح ةلقرع يف ببسست يذلا رمأ’ا تسس’اسست ةقطنم ىلإا يدؤوملا42 مقر ينطولا قيرطلا

.روبعلا نم تابكرملا عنمل ةراجحلا لامعتسسا ىلإا نوجتحملا دمع دق و .سسمأا راهن ةليط ةلولسشم تيقب
ةبلاطملل تءاج نينطاوملا تارسشع اهيف كراسش يتلا ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو
داعسس ليلخ.ةمدقتم دج روهدت ةلاح فرعت يتلا تاقرطلا ديبعت ةرورسضب

ةملاقب عورم رورم ثداح يف خيش لتقم
08 مقر ينطولا قيرطلاب ،سسمأا موي ،ةملاقب ةيسسيئرلا ةدحولل ةعباتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت

رورم ثداح عوقو دعب كلذ و ،جوجفلا ةيدلب لخدم دنع طبسضلاب و ،ةدكيكسس و ةملاق يتي’و نيب طبارلا
رمعلا نم غلابلا (ب ا) ىعدي خيسش لتقم ىلإا ىدأا امم ،ةيران ةجارد و ةنحاسش نيب مادطسصا يف لثمت ،تيمم
ظفح ةحلسصم ىلإا هتثج ليوحت مت ثيح ،هب تقحل يتلا ةغيلبلا تاباسصإ’اب ارثأاتم ناكملا نيع يف ةنسس47

نمأ’ا حلاسصم ترسشاب اميف ةملاقب يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا
.عورملا ثداحلا اذه عوقو بابسسأا ةفرعمل اهتاقيقحت

نيدلا زع.ل

يعرشلا ريغ راجتقا ةمهتب صخش فيقوتو..
ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاب

ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصمل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت ، هعاونأا ىتسشب مارجإ’ا ةحفاكم راطإا يف
روثعلا دعب كلذ و .رماع نب يح ىوتسسم ىلع ،ةملاقب ميقم ،«ةنسس62 «رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت نم
03 اهب طاسشمأا ثلث ،امارغ52ـب ردقي يلامجا نزوب ،«دوارم»50ـب تردق تاردخملا نم ةيمك ىلع هتزوحب

نم ةبلسصلا تاردخملا نم اسصرق04 اهب ةيكيتسسلب ةروراق ،سصارقأا80 هب ليديكراب ءاود طسشم ،ةلوسسبك
،ةيديلقت ةحلسسأا ،تاردخملاب راجت’ا تادئاع نم ةبعسصلا ةلمعلاب ةيلام غلابم ،ةلوسسبك11 ،يزاتسسكا عون
مت روفلا ىلع، تاردخم ةراجيسسو ،مجحلا ري˘غ˘سص ن˘ي˘ك˘سس ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك رو˘طا˘سسو يد˘ي˘ل˘ق˘ت ف˘ي˘سس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ريغ راجت’ا لعف نع ايئاسضق افلم هدسض نوك و ،ةيسضقلا يف قيقحت حتف نيأا ،ةطرسشلا زكرم ىلإا هليوحت
نم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح ،ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسشلا ريغ ةسسرامملا ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب يعرسشلا
.عاديإا رمأا هقح يف ردسص نيأا ةملاق ةمكحم مامأا مدق ثيح ،يعرسش رربم نود سسداسسلا فنسصلا

نيدلا زع.ل

ةنتاب

 علعلششلا لأبجب ةلعتششملا نارينلا دأمخإا لشصاوت
يلاوتلا ىلع ثلأثلا مويلل

ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا تما˘˘ق
ةيلمع0602ـب ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘˘ه˘˘سش لل˘˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و
ةزاي˘ح ل˘جأا ن˘م ا˘سصخ˘سش95 في˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘طر˘سش
لحم ا˘سصخ˘سش827 في˘قو˘تو ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا

0621و يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك5.82 ز˘ج˘˘حو ،ثح˘˘ب

ةي’و نمأ’ نايب دافأا .عاونأ’ا فلتخم نم اسسولهم اسصرق
ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع نأا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب مر˘سصن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج او˘˘ما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةزا˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش48 ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘˘عو˘˘ن
اسصخسش373 فيقوت ،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

تاذ تن˘ك˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘ف نو˘˘طرو˘˘ت˘˘م
نم غل˘ك5.82 ز˘ج˘ح ن˘م ر˘ه˘سشلا تاذ لل˘خ ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘˘سصر˘˘ق0621 ،يد˘ن˘ه˘˘لا بن˘˘ق˘˘لا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم نأا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘˘تو،عاو˘˘نأ’ا

ن˘˘مأ’ا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا)
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

،تا˘سضا˘ير˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘سشن˘لا ة˘ح˘سصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘ل˘م˘˘ح او˘˘م˘˘ظ˘˘ن (ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قل˘˘ع˘˘لاو لا˘˘سصت’ا بت˘˘ك˘˘م
ة˘˘فآا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت
روا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو ز˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘˘ع ،تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ىل˘ع سضر˘˘ع˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا م˘˘ت كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘بو،قر˘˘ط˘˘لا

يرسضحلا نمأ’ا رقم ةاذاحمب ةيرحبلا ةهجاولا ىوتسسم
يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ع˘˘˘با˘˘˘سسلا
هذه رط˘خ˘ب ن˘ي˘ق˘هار˘م˘لاو با˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘ل ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا ىل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘سسلا داو˘˘م˘˘لا
ةراسشإلل ،ةيحسصلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

يسسادسسلا للخ تنكمت ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم نإاف
يف ة˘ي˘سضق945 ةج˘لا˘ع˘م ن˘م،9102 ة˘ن˘سس ن˘˘م لوأ’ا

اسصخسش576 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ، تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م لا˘ج˘م
552 و غ˘ل˘˘ك64 ز˘ج˘ح م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لل˘خ ثي˘ح

نيياكوك ا˘مار˘غ59.633و ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م ا˘مار˘غ
ةسشيعوب زوزام.اسسولهم اسصرق35482و

 ثحب لحم اسصخسش827 فيقوت مت اميف

 يدنهلا بنقلا نم غلك82 نم ديزأا زجح
 ةبأنعب مرشصنملا ةيليوج أشسولهم أشصرق0621 و

بو˘ب˘سش ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ثلا˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘لو ،سسمأا ل˘˘سصاو˘˘ت
ةرئاد ةب˘ع˘سشلا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘ل˘ع˘ل˘سشلا ل˘ب˘ج ق˘ير˘ح

ثيح ،قيرحلا دامخإا ةيلمع ،يسضاملا تبسسلا ةنتاب
ةدايقب ةباغلا˘ب ة˘ط˘بار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قر˘ف˘لا تن˘ك˘م˘ت
لامج ديقعلا ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ريدم

،تا˘با˘غ˘لا ح˘لا˘˘سصم ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘بو ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو را˘˘م˘˘خ
لكو ةنتاب ةي˘ف˘ير˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ل˘˘ك لل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا لل˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا
،ةيلمعلل ةرخسسم˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا

للخ ةقطنملاب ةباغ قيرح يناث يف مكحتلا نم
لميك ةيدلبب لمجلا ردان ةباغ قيرح دعب عوبسسأا
ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘ك˘˘ه53 ىل˘˘ع تتأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘عر˘ع˘لا ،ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘بو˘ن˘سصلا را˘ج˘˘سشأا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت د˘˘˘قو ،ة˘˘˘سسبا˘˘˘ي سشئا˘˘˘سشحو
قيرحلا ةرسصاحم نم نيلعافلا ديدع ةقفر ةيندملا

ىتح58% تزوا˘ج˘ت ة˘ب˘سسن˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلاو
ل˘سصاو˘ت تقو ي˘ف ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م

عبتتو ءافطإ’ا ةيلمع سسمأا حابسص ةكرتسشملا قرفلا
ةحاسسم ىلع ةرسشتنملاو ةقرف˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ح˘لا د˘قاو˘م
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ق˘ير˘ح˘لا ة˘ع˘قر ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةلسصاوتم ةسسارحلا ةيلمع ىلع ءاقبإ’ا عم ،هدامخإاو
اهيلع ةرطيسسلا مت يتلا تاهجلاب ئراط يأ’ ابسسحت
راجسشأا نم ىقبت ام ىلإا نارينلا راسشتنا عنمو ،ايئاهن
،ةقطن˘م˘لا ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةردا˘ن˘لا ي˘سسل˘طأ’ا زرأ’ا

ىلإا ىلوأ’ا ماهت’ا عباسصأا تهجو يذلا تقولا يف اذه
تاباغلاو لابجلا نم نوذختي نيذلا مييختلا قاسشع
مهنأا ريغ ةرحاسسلا ةعيبطلاب عاتمتسسلل مهل اذلم
هذه لثم يف ببسستي ام ةمئاق ءاوسشلا دقاوم نوكرتي
نو˘م˘ت˘ه˘م ا˘ه˘لل˘خ ن˘م ا˘عد ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ثراو˘˘ك˘˘لا

ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘مرا˘سص تا˘بو˘ق˘ع سضر˘ف ىلإا ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
مهتلتو ايونسس لجسست يتلا قئارحلاو رئاسسخلا مجح

ةردانلا عاونأ’او يتابنلا ءاطغلا نم ةعسساسش تاحاسسم
.لاوزلاب ةددهم ىقبت يتلا

ديدجلا يراجتلا قوسسلا ةسشروب طوقسس ثداح رثإاح.ناسشوسش

 لجيجب ةريطخ حورجب نيصخش ةباصإ
نم ناغلبي نيسصخسش ءلجإا لجأا نم نينثإ’ا سسمأا ةحيبسص لجيج ةي’و ةمسصاعب ةيندملا ةيامحلا رسصانع تلخدت
يحب هزاجنإا يراجلا ديدجلا يراجتلا قوسسلا ىوتسسم ىلع ةحوتفملا ءانبلا ةسشرو لخاد نم ةنسس95و63 رمعلا
نيينعملا نإاف ةيلحم رداسصم بسسحو1102. ماعلا نارين هيلع تتأا يذلا ميدقلا قوسسلا سضوعيسس يذلاو ناسسرفلا

ةيلمع يف اهب نانيعتسسي ناك يتلا ةلاّمحلا لبح عاطقنا دعب حابسصلا نم ةركبم ةعاسس يف طوقسس ثداحل اسضرعت
نيينعملا ةباسصإا يف طوقسسلا اذه ببسستو ، راتمأا ةرسشعلا قاف ولع ىلع نم امهطوقسس يف ببسست ام وهو ءانبلا

ىفسشتسسم ىلإا ةجرح ةلاح يف لقني نأا لب˘ق نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا˘ب ا˘م˘هد˘م تب˘ل˘ط˘ت ة˘غ˘ي˘ل˘ب حور˘ج˘ب
.هتافو نع تامولعم درت نأا نود ةجرحلاب امهدحأا ةلاح تفسصو ثيح جلعلا لامكإا لجأا نم ىيحي نب قيدسصلا

ريرقت راسشأا ثي˘ح ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ثداو˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘فا˘ح ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس42لا تنا˘كو
يتلا ثداوحلا نم ةلسسلسس يف حورجب نيرخآا اسصخسش41 نع لقي ’ ام ةباسصإا و سصخسش ةافو ىلإا ةيندملا ةيامحلل

ةمسصاع ىلإا نيدفاولا فلتخمو قاوسسلل تاريذحت هيجوت ىلإا ةريخأ’ا هذهب عفد ام ةي’ولا نم طاقن ةدع اهتفرع
راوزلاو تارايسسلاب ةي’ولا تاقرط هيف جعت تقو يف اياحسضلا نم ديزمل ايدافت رذحلاو ةطيحلا يخوتل سشينروكلا
 دوعسسم.م. فايطسصإ’ا مسسوم ةبسسانمب ناكم لك نم نيمداقلا

جيريرعوب جرب

لزنم ةقرشس ةمهتب أيئأشضق نيقوبشسم فيقوت
ايئاسضق نيقوبسسم ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب قر˘سش بو˘ن˘ج يداو˘لا سسأار ةر˘ئاد ن˘مأا˘بر˘سصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘ت
تاقلعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسح ةيسضقلا تايثيح نكسسم لخاد نم ةقرسسلا ةمهتب ةنسس34و03 نيب امهرامعأا
ءاسسم هنبا و هتجوز ةقفر جرخ يذلاو ةنسس84 (ن - ب ) ةيحسضلا نكسسم تلاط ةقرسسلا نأا ةي’ولا نمأ’ ةماعلا
هنأاب نقيتيل ةرثعبم لزنملا سضارغأا دجو هعوجرب و ، هرهسص تيب وحن اهدعب اوهجوتيل تايجاحلا سضعب ءاسضقل
ةدهاسشم ىلإا نطفت هنأا ’إا ، ميتنسس نويلم03 غلبم ىلإا ةفاسضإا ةلماك هتجوز يلح تسسم يتلا ةقرسسلا لعفل سضرعت
ناقوبسسم امه و ، هترداغم ةظحل هلزنم نم برقلاب ةنسس34 ( م - ل ) و ةنسس03( ه - ز ) امهب هبتسشملا نم لك
لسصوتلا مت ، ةثيدحلا تاينقتلا للغتسسابو ةقمعملا تايرحتلا نأا ةيلخلا تاذ بسسحو ةلثامم اياسضق يف ايئاسضق
فيقوتو امهدسض يئاسضق فلم زاجنإا متيل ، ةيحسضلا لزنم راوجب ةقرسسلا تقو لعف امهب هبتسشملا دجاوت ىلإا
هعاديإا مت يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع هتلاحإا دعب و ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا هميدقت و ( ه - ز ) هب هبتسشملا
 .رارف ةلاح يف هكيرسش يقب نيح يف تقؤوملا سسبحلا

  ىسسوم.ع

جيريرعوب جرب

ةمزر026و ةرمثم ةرجشش08 نم رثكأا ىلع يتأأت نارينلا
ةيبأغلا رأجششألا نم ارأتكه05و نبت

اذه نبت و ةرمثم راجسشأا فلتإا ىلع جيريرعوب جرب برغ دواد نب ةيدلبل ةعباتلا فارعل ةيرقب نارينلا تتأا
مت نأا دعب  ةسسباي سشئاسشح (10) راتكهو نبت ةمزر026 ىلإا ةفاسضإا ةرمثم ةرجسش18 قارتحا قيرحلا فلخو
سسابعلب زوح قاقو ينب ةباغ ىوتسسم ىلع ةهجلا تاذبو .ةرواجملا نكاسسملا و راجسشأ’ا يقاب ذاقنإاو نارينلا دامخإا

يبلح ربونسص تاراتكه (50) ةسسمخ اهنم ةيباغلا راجسشأ’ا نم اراتكه05 قارتحا ىلع نارينلا تتأا ةزارح ةيدلبب
قيرحلا دامخإا مت ثيح لبجلا ليلكإا و لاغدأا تاراتكه (50) ةسسمخ ىلإا ةفاسضإا ءافلحلاو سشارحأ’ا نم اراتكه04و
 .كرحتملا لترلا ةقرفب ةموعدم ةروسصنم ةرئادل ةيوناثلا ةدحولا لبق نم

ىسسوم.ع

ةليسملاب فيراعملا ةيدلبب لفط ةثج لاشتنا
قوتعم د’وأا ةيرقب يئام سضوح نم تاونسس60 رمعلا نم غلابلا ميهاربإا-سش لفط ةثج سسمأا ءاسسم تلسشتنا

ثيح ةداعسسوبب ريسشبلا قيزر يفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت نيأا ةليسسملا ةي’و فيراعملا ةيدلبب
اهل زتها يتلا ةثداحلا يف قيقحت حتف متو ةينمأ’ا تاطلسسلا ةقفر رامع ملاسس فيراعملا ةيدلبلا سسيئر لقنت
نم بولطملا رامع ملاسس فيراعملا ةيدلب سسيئر ةعاسس رخآا ـل حرسص ثيح ةيحسضلا ةلئاع ةسصاخو ةي’ولا ناكسس
و ةيئاملا كربلا ىلع نوددرتي نيذلا لافطألل ةطيحلاو رذحلا فيراعملا ةيدلب ناكسس ةسصاخو ةي’ولا ناكسسلا
ةليسسملا ةي’و تلجسس ثيح ةريطخ يه و ةحابسسلل ةسصسصخم ريغ نكامآا يهو ةيئاملا سضاوحأ’ا اذك و دودسسلا
 خوسشخسش حلاسص  .فيسصلا لسصف لوخد ذنم ةهباسشتم ت’اح6 نم رثكأا

ادج ةصاخ ةئنهت
ىلع ملسسو هللا ىلسصو ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

دمحم انديسس

ريغصلا معربلا دايدزا ةبسانمب
«ياب دمحا نانك ةويطرش»

مدقتي ةويطرسش ةلئاع ىلإا مظنيل
لا˘م˘ك براو˘سشو˘ب د˘˘ي˘˘سسلا هد˘˘ج ه˘˘ل

ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘حأا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘كو
ز˘ع ه˘ل˘لا و˘عد˘ن ا˘م˘ك تا˘ك˘ير˘ب˘ت˘لاو

دو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا قزر˘˘˘˘˘˘˘ي نأا ل˘˘˘˘˘˘˘جو
ر˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا˘˘˘ب
ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي نأاو د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.هيدلاوب ارابو نيحلاسصلا
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