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«ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر بلاط
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب «ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
اهشسأارتي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا
«يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن» لوألا ر˘يزو˘˘لا

ن˘م كار˘ح˘لا ه˘لز˘ع ن˘م ل˘ك لز˘˘عو
مهتبشساحمو قباشسلا ماظنلا زومر
ىلإا ةيلاحلا ةطلشسلا ايعاد  .ايئاشضق
يتلاو بعششلا بلاطمل ةباجتشسلا
بلاطم اهنأاب «ةنيرق نب» اهنع لاق

يرو˘ت˘شسد˘لا غار˘ف˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ت ل

ةودن˘لا ي˘فو .ة˘لود˘ل˘ل ي˘شسا˘ي˘شسلاو
دحألا سسمأا اهطششن يتلا ةيفحشصلا

راوحلاو ةطاشسولا ةئيهب هئاقل بقع
بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘شضعأا رو˘˘˘شضح˘˘˘ب
ةنجل نم ءاشضعأاو ةكرحلل ينطولا
ةثلث » ةنيرق نب» مدق ةطاشسولا

لجا نم «سسنوي ميرك «ل تاحرتقم
يتلا ةي˘لا˘ح˘لا ة˘مزألا ن˘م جور˘خ˘لا
رب ى˘لإا لو˘شصو˘لاو دل˘ب˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح ة˘˘يؤور بشسح نا˘˘مألا
يف لوألا حارتقلا لثمتيو ينطولا
ةيمهأاب ةقلعتملاو ةيشسايشسلا ةيؤورلا

ديحولا لي˘ب˘شسلا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب راو˘ح˘لا

نيب قا˘ف˘تلا طا˘ق˘ن ى˘لإا لو˘شصو˘ل˘ل

ةكرحلا علط˘ت˘ت ثي˘ح ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ي˘ن˘طو ة˘ط˘˘ل˘˘شس ءا˘˘ششنإا ى˘˘لإا ه˘˘ن˘˘م

ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع فر˘ششت ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم

ددشش امك ةيباختنلا ةيملعلا لحارم

طروت نم لك داعبإا ةرورشض ىلع

ءا˘˘˘شسؤورو ةلو ن˘˘˘م دا˘˘˘شسف˘˘˘لا ي˘˘˘ف

حار˘ت˘قلا ا˘مأا ر˘ئاود˘لاو تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

سصخت تاحرتقمب قلع˘ت˘ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا

يو˘˘˘شضع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت

ليدعت حارتقاب كلذو تابا˘خ˘ت˘نل˘ل

عورششمكو ثلاثلا و هنم ةدام14

ة˘ط˘ل˘شسل˘ل ل˘ما˘كت˘م ل˘ما˘ك نو˘˘نا˘˘ق

نأا حر˘ت˘قا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

14 ا˘ه˘ن˘م ةدا˘م27 ن˘م ل˘كششت˘˘ي

تاباختنلا نو˘نا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ل˘يد˘ع˘ت

فار˘ششإلا ن˘م˘شضي ا˘م˘˘ب يو˘˘شضع˘˘لا

لك ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسل˘ل ما˘ت˘لا

طرشش ققحيو ةيباختنلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةديدج ةدام13 ةفاشضإا عم ةهازنلا

.ينطولا ءانبلا ةكرح اهتحرتقا
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سسلجم هردشصأا نايب يف ءاجو

˘ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا ه˘ع˘قوو ءا˘شضق˘لا

3 فيلكت ىرج هنأا دحألا سسمأا

ر˘ي˘ي˘شست˘ب ن˘ي˘يرادإا ن˘ي˘فر˘شصت˘˘م

داد˘حو تو˘˘كح˘˘ط تا˘˘شسشسؤو˘˘م

نأا نايبلا ح˘شضوأاو .فا˘ن˘ي˘نو˘كو

ءاربخ مه ةثلثلا ن˘ي˘فر˘شصت˘م˘لا

نأا افي˘شضم نود˘م˘ت˘ع˘م نو˘ي˘لا˘م

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل فد˘ه˘ي ءار˘جإلا

تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا

.ل˘˘غ˘˘ششلا بشصا˘˘ن˘˘م نا˘˘˘م˘˘˘شضو

ةثلثلا نوفرشصتملا ىلوتيشسو

ر˘ي˘ي˘شست˘لا ما˘ه˘م نا˘ي˘˘ب˘˘لا بشسح

يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
ه˘˘ت˘˘˘با˘˘˘قر تح˘˘˘ت نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘يو
بئانلا نايب فاشضأاو.هتياشصوو
متيشس تاءارجإلا سسفن نأا ماعلا
يتلا تافلملا يقاب يف اهذاختا
ريبادت لحم نوريشسم اهب دجوي
ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه ءا˘˘جو.ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
لامع ة˘ب˘لا˘ط˘م د˘ع˘ب ي˘ئا˘شضق˘لا
لا˘جر˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
نجشسب ني˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا لا˘م˘عألا
مهتيعشضول لح داجيإاب سشارحلا
سسمأا ج˘˘ت˘˘حا ثي˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘كر˘˘˘شش لا˘˘˘م˘˘˘عو ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘˘م
تيز جاتنإاب ةشصاخلا «لارقوك»
ر˘ق˘م ما˘مأا «ة˘ي˘فا˘شص» ةد˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ءا˘ن˘ي˘م˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘شصم˘˘لا
مهروجأا مهيقل˘ت مد˘ع˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
ةدشصرأل ةموكحلا ديمجت دعب
ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
تلفا˘ح لا˘م˘ع نا˘كو ا˘ي˘ئا˘شضق
ن˘ير˘فا˘شسم˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘˘ّن˘˘لا
دق «توكحط» عمجمل ةعباتلا

لوألا ر˘يزو˘لا ى˘لإا ءاد˘ن و˘ه˘˘جو
ل˘˘جأا ن˘˘م يود˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن
حشضوأاو.مهتي˘شضق ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا
يرزملا عشضولا مامأا نأا لامعلا
لو˘˘خد˘˘لاو ه˘˘نو˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
نو˘˘كي˘˘˘شس يذ˘˘˘لا ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا

مهل ليحتشسي ربمتبشس4 خيراتب
.اهتهجاوم
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ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2G’EKæ«ø 62GChä 9102Gd©óO4675ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

دÓبلاب فسصعت يتلا ةمزألا نم جورخلل ةيسساسسأا تاحرتقم ةثÓث مدق

داسسفلا يف طروت نم لك داعبإا و ةموكحلا ليحرب بلاطي ةنيرق نب

لغسشلا بسصانم نامسضو تاسسسسؤوملا ةيرارمتسسا ىلع ظافحلل فدهب

نييرادإا نيفرسصتم ةثلث فيلكت
دادحو فانينوكو توكحط تاسسسسؤوم رييسستب

¯  U°Édí. Ü

يذلا يشسردملا لوخدلا بارتقا عم
تعرشش عوبشسأا ىوشس هيلع قبتي مل

ءانتقا يف ةي˘با˘ن˘ع˘لا تل˘ئا˘ع˘لا ل˘ج
تامزلتشسملاو ةيشسردملا تاودألا
،نيشسردمتملا اهئا˘ن˘بأل ة˘يرور˘شضلا

تاودأاو ظ˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو رزآا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا ءا˘ب˘˘عألا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م
ر˘ه˘شش ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ناز˘ي˘˘م ا˘˘ه˘˘تد˘ّ̆ب˘˘كت
ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘عو م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘شضمر
كرابملا ىحشضألا ديع مث،كرابملا

مامأا اهشسفن ةيبانعلا رشسألا تدجو
تد˘لو ىر˘˘خأا ءا˘˘ب˘˘عأاو ف˘˘يرا˘˘شصم
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘شض
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘˘شضف د˘˘قو.ءا˘˘ي˘˘لوألا
يف عورششلا ةنشسلا هذه نييبانعلا

لو˘خد˘ل˘ل تار˘ي˘شضح˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
فوخت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ار˘كب˘م ي˘شسرد˘م˘لا
ئ˘جا˘ف˘م˘لا عا˘ف˘ترلا ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘لوألا
هذ˘ه ةز˘ي˘م ح˘ب˘شصأا يذ˘لا را˘ع˘شسأل˘ل
نم ايلج حشضتا ام وهو،تابشسانملا

تلحملا ىلع ريبكلا دفاوتلا للخ
هذه ع˘ي˘ب˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
هذ˘ه را˘ع˘شسأا تفر˘˘ع د˘˘قو ،تاودألا
عا˘˘ف˘˘ترا ع˘˘م ارار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ةر˘˘ي˘˘˘خألا

ةنراقم اهنم سضعبلا يف سسوشسحم
م˘شسو˘م˘لا لل˘خ ه˘ي˘ل˘ع تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ب
تغ˘ل˘ب ثي˘ح،مر˘شصن˘م˘لا ي˘شسارد˘˘لا

ملو ةئاملاب02و01 نيبام ةدايزلا

ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ف˘˘˘خ˘˘˘ي
سضع˘˘ب ةءادر ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘شضا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ما
ي˘ف ة˘˘شضور˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

اميشسل رزآاملا و ظفاحملا اهتمدقم
لود ن˘˘˘˘م ةدرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘ت
نيبام اهرعشس لشصي يتلاو.ةيويشسآا

ةبشسنلاب جد0003 و جد0001

جد0051 و جد005 و ظفاحملل
تشصشصخ د˘قو .رزآا˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تل˘ح˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
عراو˘ششلاو ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا
ةحن˘جأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ديدجلا يشسردملا لوخدلاب ةشصاخ
تاودألا سضر˘˘˘˘˘˘˘ع لل˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
˘مل˘قأاو سسيرار˘ك ن˘م ة˘ي˘شسرد˘˘م˘˘لا

ىلإا ظفاحمو اهعاونأا فلتخا ىلع
سسبل˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب تل˘˘˘ح˘˘˘م بنا˘˘˘ج
هذه سسفانتتو ،رزآاملا و ةيذحألاو
نم ردق ربكأا بذج ىلع تلحملا
سضرع يف ننفتلا للخ نم نئابزلا
ةعفترم اهراعشسأا ىقبت يتلا، علشسلا

نيذلا نينطاوملا سضعب هدكأا املثم
انمق يتلا ةلوجلا ءانثأا مهب انيقتلا
ط˘شسو˘ب تل˘ح˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب
را˘ج˘ت˘لا م˘ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م، ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
رزآاملا راعشسأا عافترا نأاب ،اوحشضوأا

سضعب يف ةي˘شسرد˘م˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
يتلا ةدوج˘لا ى˘لإا ع˘جار تل˘ح˘م˘لا
نأاب راجتلا دحا دكأا ثيح ،اهب زيمتت
سضع˘ب ي˘˘ف ة˘˘شضور˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘ل˘˘شسلا

ةدو˘ج تاذ ع˘ل˘˘شس ي˘˘ه تل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ظ˘فا˘ح˘م˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘ي˘لا˘˘ع
را˘˘ع˘˘شسأا˘˘ب عا˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رزآا˘˘˘م˘˘˘لاو
ةعلشسلل ديلقت لإا يه ام ةشضفخنم
نيب ةنراقملا نكمي لو ةيلشصألا
ع˘ي˘ب˘ي ن˘م كا˘ن˘ه نأاو ،ن˘ي˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘شسلا
يف نكل ةشصيخر نامثأاب ظفاحملا
ةدوج نودب هعلشس نوكت ،لباقملا

نم ةظفحملا قزمت يف ببشستي ام
فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسا لوأا

ّدعت كاذو اذه لظ يفو.سسردمتملا
ىلوألا ةل˘ب˘ق˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا قاو˘شسألا
ءانت˘قل تل˘ئا˘ع˘لا ا˘هد˘شصق˘ت ي˘ت˘لا

ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم
ةلوبقم راعشسأا نم هشضرعت امل ارظن
نم ديدعلا لّشضفي ثيح ،ةيشسفانتو
هذه لثمل ةرششابم هجوتلا ءايلوألا
ة˘لو˘ب˘ق˘م ع˘ل˘شسب ر˘ف˘ظ˘ل˘˘ل قاو˘˘شسألا
اه˘تدو˘ج ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ن˘م˘ث˘لا

.اهعينشصت ردشصمو

راعسسألا ضضافخنل ىلوألا ةلبقلا ىقبت ةيبعسشلا قاوسسألا

يسسردملا لوخدلا نع عوبسسأا لبق ءايلوألا شسجاه ةيسسردملا تاودألا

لاجر تاسسسسؤوم رييسستب نييرادإا نيفرسصتم ةثÓث فيلكت يف عورسشلا نع ةمسصاعلا ءاسضق ضسلجم نلعأا
 .نينوجسسملا لامعألا

اهسضفر لوح ةلوادتملا رابخألا تفن ةرازولا

نلفلل يسسايسسلا بتكملا ةمئاق
ةيلخادلا لابرغ نم «وجنت»

دحألا سسمأا ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تفن

بتكملا ءاشضعأا ةمئاقل اهشضفر لوح ةلوادتملا رابخألا

تحشضوأاو .ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل يشسايشسلا

اذ˘ه لو˘ح ةدراو˘لا ءا˘ب˘˘نألا نأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا

ةيلخادلا تلاقو ةحشصلا نم اهل سساشسأا ل عوشضوملا

تامولعملا هذه اعطاق ايفن يفنت هنا ةرازولا نايبلا يف

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تنا˘كو. ة˘ح˘˘شصلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل سسا˘˘شسأا ل ي˘˘ت˘˘لا

يف تنلعأا ينطولا ريرحتلا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا

نع ةيداعلا اهترود عامتجا للخ طرافلا ةيليوج52لا

، ن˘م ل˘ك م˘هو بز˘ح˘ل˘ل ي˘شسا˘ي˘شسلا بت˘كم˘˘لا ءا˘˘شضعأا

فيطللا دبع فايشضوب، ركاشش دمحا ،سسايلا يماقمق

ح˘لا˘شصلا د˘م˘ح˘م، ه˘قو˘ل˘شس بي˘كشش ،ير˘هو˘ج بي˘كشش،

رشصان، سشرطل رشصان، ىشسوم نب وفيط، دمحأا يدهموب،

يفطشصم ،رمعأا هدح نب، ملعوب هحامشسوب ،سشيطي

يدعج، ديششر هيروح، هخيلز يكم، يبق مدأا، يزوزعم

مايألا يف اهلوادت مت رابخأا نأا ةراششإلاب ريدجلاو .رونم

تا˘ي˘شصخ˘شش ل˘ب˘ق ن˘م ع˘˘شساو قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا

دمحم» ماعلا نيملل سضراعملا حانجلا ىلع ةبوشسحم

ةمئاقلل ةيلخادلا ةرازو سضفر نع تفششك «يعيمج

يتلا يعيمج دمحم ماعلا نيمألا فرط نم ةدعملا

ةيداعلا ةرودلا لاغششأا مات˘ت˘خا ي˘ف ة˘ي˘كز˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘شضر˘ع

بتكملا ةيوشضعل طرا˘ف˘لا ر˘ه˘ششلا ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل

سضعب ىلع اه˘ظ˘ف˘ح˘ت ن˘ع ل˘ي˘ق ا˘م بب˘شسب ي˘شسا˘ي˘شسلا

بت˘كم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ا˘ه˘ت˘ن˘م˘شضت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ءا˘م˘شسألا

.بزحلل يشسايشسلا
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ةرازولا رقمب مهيلثمم لبقتسسا

ةيوسست ىلع لمعلاب مزتلي نومحد
ششيجلا يدعاقتم ةيعسضو

لفكتلاب ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تدهعت

اهنم ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘كا˘ششم˘لا˘ب

لمعلا للخ نم يبعششلا ينطولا سشيجلا يدعاقتم

لكاششملا عيمج لح ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لاو

نايب ناكو .ايلح˘مو ا˘يز˘كر˘م م˘ه˘شصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘لا˘ع˘لا

ريزو لابقتشسا ىلإا دحألا سسمأا راششأا ةيلخادلا ةرازول

«نومحد نيدلا حلشص» ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

سشيجلا يدعاقتمل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

نأا اهل نايب يف ةرازولا تفاشضأاو .يبعششلا ينطولا

دارفأا هاجتا ةلودلا نافرع ليجشستل ةشصرف ناك ءاقللا

روشسج دم ةرورشض ىلإا ءاقللا فدهي امك ةحيرششلا هذه

ةرمتشسمو ةمئاد ةفشصبو تايوتشسملا لك يف راوحلا

فاشضأاو.مهتلاغششنا حرطل ةيعمجلا هذه يلثمم عم

يذلا مامتهلاو ةمئادلا ةعباتملاب رّكذ ريزولا نأا نايبلا

ربعملا تلاغششنلا عيمجل ةيمومعلا تاطلشسلا هيلوت

لح ىلع لمعلاب همازتلا «نومحد» ريزولا دكأاو .اهنع

.ةيعمجلا هذه سصخت يتلا ةقلاعلا لكاششملا عيمج
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ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تما˘ق

ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘نود˘˘م˘˘لا ر˘˘ششن˘˘ب

راو˘طأل ة˘ي˘شسرد˘م˘لا تاودأل˘˘ل

ا˘ب˘شسح˘ت ثل˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

4 ـلا يف ررقملا0202/9102

نمشضت˘تو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس

تاودأل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘نود˘م˘˘لا

اهرششن متيشس يت˘لا ة˘ي˘شسرد˘م˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ي˘ف ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

تاودألا ةمئاق ثلثلا راوطألا

ذيملتلل ةيرورشضلا ةيشسردملا

تايشضتقمل اهني˘ي˘ح˘ت م˘ت ي˘ت˘لا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا

ي˘˘˘ف كلذو رو˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘ك بشسح
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ت را˘˘˘˘˘طإا
ة˘ي˘شسرد˘˘م˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ي˘ف و.ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا قا˘˘ي˘˘˘شس
دباعلب ميكح˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ى˘لإا د˘˘حألا سسمأا ةرا˘˘يز لل˘˘خ
ة˘شصشصخ˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ششرو
تا˘ي˘ع˘شضو˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ط˘˘ب˘˘شضل
لو˘خد˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا

ىلع9102-0202 يشسردملا
ةقئل لابق˘ت˘شسا فور˘ظ ر˘ي˘فو˘ت

تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

ةيبرتلا تايريدمو ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ا˘م˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لوخد˘لا حا˘ج˘نإا ي˘ف م˘ها˘شسي˘شس
ار˘ي˘ششم ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

ةيوبرت ةشسشسؤوم656 ملتشسا

ةيئادتبا624 اهن˘م ةد˘يد˘ج

ةيوناث39و ةيلا˘م˘كإا731و
د˘شصق عا˘ط˘ق˘لا دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا د˘˘قو
تاشسشسؤوملا هذه ريطأات نامشض

ابشصنم1408 نم ةديد˘ج˘لا

1601 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ي˘˘لا˘˘م
يرجت و. اي˘جو˘غاد˘ي˘ب ا˘ب˘شصن˘م
ة˘يو˘نا˘ث˘ب ة˘ششو˘لا هذ˘ه لا˘˘غ˘˘ششأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ق˘لا˘ب تا˘ي˘شضا˘ير˘لا

ةدتمملا ةرتف˘لا ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لا

يراجلا توأا72 ىلإا42 نم

تارا˘˘˘˘˘˘˘طإا فار˘˘˘˘˘˘˘ششإا تح˘˘˘˘˘˘˘˘ت

˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘قو .ة˘˘˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘م

ن˘م ة˘ل˘م˘ج رو˘شضح˘ل˘ل ر˘يزو˘˘لا

ةماهلا تاميلعتلاو تاهيجوتلا

ريشضحتب ةقلعتملا ةمراشصلاو

يف لبقملا يشسردملا لوخدلا

كلذو ةفلتخملا ه˘ب˘ناو˘ج ة˘فا˘ك

ى˘ل˘ع نا˘كمإلا رد˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ةيرششبلا تايناكمإلا لك ريفوت

نم يتلا ةيرورشضلا ةيداملاو

يشسردم لوخد نامشض اهنأاشش

.ئداهو يداع

لبقملا ربمتبسس4 ـلا يف ررقملا يسسردملا لوخدلل ابسسحت

ةيسسردملا تاودألل ةيمسسرلا ةنودملا رسشنت ةيبرتلا ةرازو

ءاد ة˘ح˘فا˘ك˘م ز˘كر˘م روز˘ي˘˘سس
ةبانعب دسشر نباب ناطرسسلا

يتلا تاطحملا هذه
ريزو اهدنع فقوتيسس

مويلا ةحسصلا
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو لحي
مويلا » يواريم دمحم» تايفسشتسسملا

د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
د˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ىلوألا ه˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل
ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصن˘˘ت
ثيح يودب نيدلا رون لوألا ريزولل
د˘˘فو˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘˘ترا˘˘˘يز ل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس
يد˘˘يار˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىلإا ه˘˘ل ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لا

ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا ز˘˘كر˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
ةرايزو تامد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع˘لاو
ةسصسصختملا ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوملا
ةبانع ةيدلبب مت يكرحلا ليهأاتلل
زكرم دقفتيسس ةيناثلا هتطحم يهو
ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب نا˘˘طر˘˘سسلا ءاد ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م
د˘سشر بنأل ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
ن˘ي˘سشد˘ت ىل˘ع فر˘سشي˘سس م˘˘ت ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

.ةي˘ب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ةد˘حو
ر˘يزو˘لا ن˘يا˘ع˘ي˘سس ي˘نو˘ب˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو
عور˘سشم ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا

عور˘˘سشم  بل˘˘ق˘˘لا ضضار˘˘˘مأا ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
داو ةيدلبل هترايز لبق مدلا نقح

ةرا˘˘˘يز ىل˘˘˘ع فر˘˘˘سشي˘˘˘سس ن˘˘˘يأا بن˘˘˘ع˘˘˘لا
ءاسسملا يفو ضشيرلا عارذب نيتدايع
ع˘م ءا˘ق˘ل˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ل ه˘ترا˘˘يز م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي
رقمب ةيلولاب عاطقلا يف نيلعافلا
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ةدشصرأاب ةقلعتملاو مهبتاور ةقلعتملا  ةدشصرأ’ا  اهيف امب ةشسشسؤوملا ةدشصرأا ديمجت ربخ ةبانعب لايترف ةشسشسؤوم  لامع ىقلت
اوناك يذلا تقولا يف اذه يتأاي،يعامتج’ا لوخدلا ةيششع ةقعاشصلاك مهيلع عقو يذلا ربخلا وهو،ةيعامتج’ا تامدخلا لاومأا

.ربمتبشس2 موي ةماعلا  مهتيعمج دقعل هيف نورشضحي
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ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تا˘ط˘ل˘ضس ترر˘ق
قبأوط ةدع نم نيتطحم زاجنأ
طضسو نم لكب تابكرملأ نكرل
ي˘ح˘لأ أذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
ر˘ت˘مو˘ي˘ل˘كلا˘ب د˘يد˘˘ج˘˘لأ يرأدإلأ
ةهباجم لجأأ نم كلذو ثلاثلأ
يذلأ يرورملأ ظاظتكلأ ةمزأأ
يذلأو ةيلولأ ةمضصاع هدهضشت
ةنضس نم مظاعتيو ربكي ئتفام
ة˘مزأأ ي˘ف ا˘ب˘ب˘˘ضست˘˘م ىر˘˘خأأ ى˘˘لإأ

ةيلولأ ةمضصاع ناكضسل ةريبك
نم اعرذ أوقاضض نيذلأ اهرأوزو
تاهجلأ تفضشكو . عضضولأ أذه
أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘لأ

ن˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘ضصم
زا˘˘ج˘˘نإأ ي˘˘ف بير˘˘ق˘˘˘لأ عور˘˘˘ضشلأ

ىلع تأرايضسلأ نكرل نيتطحم

امهو ةيلولأ ةمضصاع ىوتضسم

ىلع نأرفوتتضس ناتللأ ناتطحملأ

ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ط˘ح˘م˘لأ ا˘يأز˘م

نمو ىربكلأ ندملأ صضعب اهيلع

قبأوط ةدع ىلع امهرفوت كلذ

ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأأ ءأو˘ت˘حأ ل˘جأأ ن˘م

زاجنأ رظتنملأ نمو ، تابكرملأ

ىوتضسم ىلع ى˘لوألأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ

˘ما˘ق˘ت˘ضس ا˘م˘ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘˘ضسو

ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ىر˘حألا˘ب وأأ ةد˘يد˘ج˘˘لأ ة˘˘يرأدإلأ

تلقن يذلأ ثلاثلأ رت˘مو˘ل˘ي˘كلا˘ب

ةيمو˘م˘ع˘لأ تأرأدإلأ بل˘غأأ ه˘ي˘لإأ

ةزكرمتم تناك ي˘ت˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع˘ب

ي˘ح˘ب م˘يد˘ق˘لأ يرأدإلأ ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ي˘ح˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو نا˘ضسر˘ف˘˘لأ

تائ˘م˘ل ة˘ه˘جو د˘يد˘ج˘لأ يرأدإلأ

كلذ هضضرف ام لكب ايموي رأوزلأ

ميظنت لا˘ج˘م ي˘ف تا˘يد˘ح˘ت ن˘م

ةق˘ط˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح

م˘ها˘ضست نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘يوو . ة˘يرأدإلأ

ي˘ف نا˘ترو˘كذ˘م˘لأ نا˘ت˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ

رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح ل˘كضشم ءأو˘ت˘˘حأ

ةيلولأ ةمضصا˘ع ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع

يئأوضشعلأ نكرلأ لظ يف لجيج

بلغأأ ىوتضسم ىلع تابكرملل

ا˘م و˘هو ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘ضسو ءا˘ي˘˘حأأ

لكاضشم يف ةرم لك يف ببضستي

ق˘ل˘غ ي˘فو ل˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يرور˘˘م

تا˘˘˘عا˘˘˘ضسل روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ صضع˘˘˘ب

دا˘˘˘ي˘˘˘عألأ  ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأ ا˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘ضصخ

مضسوم لÓخ أذكو تابضسانملأو

ةبا˘ث˘م˘ب تا˘ب يذ˘لأ فا˘ي˘ط˘ضصإلأ

ناكضسل ةبضسنلاب ةاناعملل ةطحم

نمو اهرأوزو ةيلو˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع

تÓكضشملأ ربكأأ دحأأ ةجلاعم مث

ةر˘˘هو˘˘ج ه˘˘˘جو تهو˘˘˘ضش ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

اهت˘ع˘ضضوو ل˘ج˘ي˘ج صشي˘نرو˘كلأ

يتلأ ةئضشانلأ ندملأ ةمئاق ىلع

ةريبك ة˘يرور˘م ل˘كا˘ضشم فر˘ع˘ت

ديمجت وأأ ءا˘غ˘لإأ د˘ع˘ب ا˘ضصو˘ضصخ

ة˘يد˘عا˘ق˘لأ ع˘يرا˘ضشم˘لأ ن˘م دد˘˘ع

أذه لح يف مهاضستضس تناك يتلأ

ع˘˘يرا˘˘ضشم كلذ ن˘˘مو لا˘˘˘كضشإلأ

يتلأ ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ قا˘ف˘نألأ

ا˘هزا˘ج˘نإأ صضر˘ت˘ف˘م˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘ك

تاعطاق˘ت˘لأو روا˘ح˘م˘لأ صضع˘ب˘ب

ىلع ةيلولأ ةمضصا˘ع˘ب ة˘م˘ه˘م˘لأ

روحم أذكو روضسلأ باب رأرغ

. ةماتك قدنفل يذاحملأ نأرودلأ
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نأأ  ةعاضس رخآأ رداضصم تفضشك
تدهضش ةبانعب لايترف ةضسضسؤوم
رهضشألأ يف ةيجاجتحأ تاـفقو
ةبضساحم˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خألأ
يف قـي˘ق˘ح˘ت˘لأو ،ن˘ي˘ب˘ب˘ضست˘م˘لأ

حأر يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ تا˘ضسبÓ˘م
ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ ل˘ما˘ع ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘ضض
نيضسحتل رامثتضسلاب ةبلاطملأ

أذه ،ةمÓضسلأو لمعلأ فورظ

يعامتجلأ كيرضشلأ حرتقأ دقو

ة˘ير˘يد˘م˘لأ ع˘م ءا˘˘ق˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

مت ام و˘هو ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ

ةمضصاعلا˘ب يا˘م82 ي˘ف Ó˘˘ع˘˘ف

ة˘با˘ن˘ع ي˘تد˘حو عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ن˘˘يأأ

ةرأدإلأ تب˘˘ل˘˘ط ن˘˘يأأ ، و˘˘˘يزرأأو

ديضسجتل ما˘يأأ01 ةلهم ة˘ما˘ع˘لأ

،ىود˘˘˘ج نود ن˘˘˘كل دو˘˘˘˘عو˘˘˘˘لأ

جات˘نإلأ تأد˘حو كلذ˘ب ى˘ق˘ب˘ت˘ل

7  ةدمل  ةلطعم ويزرأو ةبانعب

ثع˘˘ب ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ر˘˘˘ه˘˘˘ضشأأ

نمضضتت ،لقألأ ىلع نيتلضسأرم

،بلاطملأو تلا˘غ˘ضشنلأ حر˘ط

نأذآأ كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘كت م˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كل

جاتنإلأ ةدحو ىقبتو ،ةيغاضص

هذه مامأأو ،لمعلأ نع ةفقوتم

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن تب˘˘ل˘˘ط ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘ضضلأ

ةماع ةيعم˘ج د˘ق˘ع ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ

22 يف لامعلأ عم لضصأوتلل

بل˘˘ط˘˘لأ ن˘˘كل ،يرا˘˘ج˘˘˘لأ توأأ

فر˘˘ط ن˘˘م صضفر˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘بو˘˘˘ق
قÓطناب تججحت يتلأ ةرأدإلأ
ةد˘˘م˘˘ضسألأ تأد˘˘حو ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضشت
كاينوملأ ةدحو نأأ نم مغرلاب
هذ˘ه تب˘˘ل˘˘ط ثي˘˘ح ،ة˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م
ةيعمجلأ دق˘ع ل˘ي˘جأا˘ت ةر˘ي˘خألأ

ربمتبضس2 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تق˘˘˘˘فأو يذ˘˘˘˘لأ رــمألأ
ة˘لا˘ح˘لأ هذ˘ه ط˘ضسوو ،ة˘با˘ق˘ن˘لأ
ديمجت نÓ˘عإا˘ب لا˘م˘ع˘لأ أا˘جا˘ف˘ت
.مهبتأور

  ةديدجلا نكرلا تاطحم زاجنإا نم ءاهتنإ’ا راظتنا يفو ةفئاشص لكك

 يرورملآ ماحدزإلآ ةدسش نم نوقنتخي لجيج ناكسس

يعامتج’ا لوـخدلا ةــيششع

ةبانعب لايترف لامع بتآور ديمجت
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ةنيدمب ةيئاضضقلأ ة˘طر˘ضشلأ ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةباضصع كيكفت نم لجيج ةيلوب ريهاطلأ

تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
اهدوقي نا˘ك ي˘ت˘لأو ة˘ضسو˘ل˘ه˘م˘لأ بو˘ب˘ح˘لأو
نم ةيمك زج˘حو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف نا˘با˘ضش
يتلأ تأرد˘خ˘م˘لأ أذ˘كو ةرد˘خ˘م˘لأ صصأر˘قألأ

بضسحو . ة˘با˘ضصع˘لأ ي˘م˘ي˘عز ةزو˘ح˘ب تنا˘ك
نإا˘ف ة˘يلو˘لأ ن˘مأا˘ب مÓ˘عإلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ة˘طر˘ضشلأ ر˘ضصا˘ن˘ع ى˘لإأ تل˘ضصو تا˘مو˘ل˘ع˘م
دوجو اهدافم ريهاطلأ ةرئأد نمأاب ةيئاضضقلأ
ناضصخضش اهدوقي تأردخملأ جيورتل ةكبضش

دأرفأأ عم نواعتلاب ءايحأأ ةدع ربع ناكرحتي
أروفو ، ةكبضشلأ هذه يف نيضضرتفم نيرخآأ
ثيح ةكبضشلأ دأرفأاب ةحاطإÓل ةطخ عضضو مت
يف باضش وهو اهرضصانع رطخأأ فيقوت مت
هتزوحب رثع نيأأ رمعلأ نم نيرضشعلأو ةثلاثلأ

وحن ىلإأ ةفاضضإأ تأردخملأ نم ةيمك ىلع

ةقحÓملأ ةرئأد عضسوتل اضسولهم اضصرق06
هلزنم صشيتفت لÓخ نم ريخألأ أذه قح يف
رثع نيأأ ةضصتخملأ ةهجلأ نم نذإأ بلط دعب
نم ةيفاضضإأ ةيمك ىلع ريخألأ أذه لخأدب
ىلإأ ةفاضضإأ ةردخملأ دأوم˘لأو تا˘ضسو˘ل˘ه˘م˘لأ
، ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو (رو˘˘ث˘˘ي˘˘ك ) صضي˘˘بأأ حÓ˘˘ضس
ةكبضشلأ دأرفأأ ةيقب ةقحÓم ةيلمع تحمضسو

صصخضشلأ اهمدق يتلأ تامولعملأ ىلع ءانب

دأر˘فأأ ن˘م ر˘خآأ ر˘ضصن˘ع˘ب ة˘حا˘طإلأ ن˘˘م لوألأ

ةيناث˘لأ ي˘ف با˘ضشب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘كب˘ضشلأ

وه هتزوحب رثع يذلأو رمعلأ نم نيرضشعلأو

صضرع متيل تأردخملأ نم ةيمك ىلع رخآلأ

يتلأ ةيئا˘ضضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ردضص ثيح ةيروفلأ ةمكاحملأ ىلع امهتلاحأأ

ةدمل نجضسلاب يئاضضق مكح لوألأ قح يف

نييÓم ةرضشعب ةمأرغ دئأز تأونضس ثÓث

ريغ صسبح نيرهضشب يناثلأ نيدأأ اميف ميتنضس

نييÓم ة˘ثÓ˘ث ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غو ذ˘فا˘ن

. ميتنضس

 يناثلا دقعلا يف ناباشش اهمعزتي

 لجيجب ريهاطلاب ةسسولهملآ صصآرقألآو تآردخملآ جيورت يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
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ريمألأ ةيدلبب ةقوقربلأ يح زتهأ
دحألأ صسمأأ ةحيبضص رداقلأ دبع
صصخضش ىلع روثعلأ ربخ ىلع
نا˘ك ة˘ي˘ن˘كضس ة˘ق˘ضش ل˘خأد تي˘م
ع˘فد ا˘م و˘هو ر˘ي˘خألأ ا˘ه˘ب م˘ي˘ق˘˘ي
ىلإأ ةضصتخم˘لأ ن˘مألأ ح˘لا˘ضصم˘ب
ة˘ث˘ج˘لأ ءÓ˘جإأ ل˘جأأ ن˘م ل˘خد˘ت˘لأ

حتف عم ةأزأوم تامضصبلأ عفرو
. ةثداحلأ تاضسبÓم لوح قيقحت
نا˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘ضصم بضسحو
ىدحإأ نم ردحني يذلأ ةيحضضلأ

ةرواجملأ ريهاطلأ ةيدلب قطانم

يتلأ ةقضشلأ لخأد اتيم هيلع رثع
ةقو˘قر˘ب˘لأ ي˘ح˘ب ا˘ه˘ب م˘ي˘ق˘ي نا˘ك
امدعب رداقلأ دبع ريمألأ ةيدلبب
نا˘ن˘ئ˘م˘طإÓ˘ل ه˘برا˘قأأ د˘حأأ ه˘جو˘ت

باب حتفب مقي مل هنأأ ريغ هيلع
ريخألأ أذه اعد ام ةداعلاك ةقضشلأ
نأريجلأ صضعبب داجنتضسإلأ ىلإأ

نيأأ ةقضشلأ باب علخل براقألأو
يفو ات˘ي˘م ة˘ي˘ح˘ضضلأ ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع
. تا˘ه˘ب˘ضشلأ صضع˘ب ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت لا˘˘ح
لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لأ تبرا˘˘ضضتو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لأ
نع أوثد˘ح˘ت ن˘م ن˘ي˘ب ة˘ي˘ح˘ضضلأ
هريرضس يف ايقلتضسم هيلع روثعلأ

ن˘م ن˘ي˘بو ءأد˘ت˘عأ را˘ثأأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م د˘˘جو ه˘˘نأا˘˘ب أود˘˘كأأ

يت˘لأ ة˘ق˘ضشلأ قر˘غ د˘حأا˘ب ه˘ه˘جو
تلاحلأ لك يفو اهب ميقي ناك
ة˘ي˘نا˘كمإأ لو˘ح تا˘ه˘ب˘ضش مو˘ح˘˘ت
تهتنأ ةيفضصت ةيلمعل هضضرعت
نيلوهجم لبق نم هتايح ءاهنإاب
اهيف ققحت يتلأ ةيضضرفلأ يهو
تناك نأو ةضصتخملأ حلاضصملأ
لظت ةيعيب˘ط˘لأ ةا˘فو˘لأ ة˘ي˘ضضر˘ف
ءاهتنإلأ نيح ىلإأ ةمئاق اهرودب
يتلأ ةثجلأ حير˘ضشت ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
ثثجلأ ظفح ةحلضصم ىلإأ تلقن
دي˘ع˘ضسلأ بود˘ج˘م ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب

ريمألأ ةيدلب نأأ ركذي . ريهاطلاب

تد˘ه˘ضش د˘ق تنا˘ك ردا˘ق˘لأ د˘ب˘˘ع

ة˘جو˘م ة˘ي˘ضضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ

ةقوبضسم ريغو ةريبك تأءأدتعأ

صصاخ˘ضشأأ ةد˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘ضض بهذ

نيذلأ ةبلطلأ صضعب مهيف نمب

بطقلأ ىوتضسم ىلع نوضسردي

وهو تضسوضساتب يناثلأ يعماجلأ

ةئضشانلأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ هذ˘ه ل˘ع˘ج ا˘م

يعماج بط˘ق ر˘ب˘كأأ م˘ضضت ي˘ت˘لأ

ةرأد˘ضص ى˘لإأ ي˘ق˘تر˘ت ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

نم ةريبكلأ ةيلجيجلأ تايدلبلأ

. ةميرجلأ ىوتضسم ثيح

 ةيدشسجلا ةيفشصتلل هشضرعت حجري

لجيجب رداقلآ دبع ريمألاب ةقسش لخآد تيم لجر ىلع روثعلآ

تأر˘˘˘˘ضشع صسمأأ را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ضش

رهاطلأ ة˘ي˘ل˘بأرد ي˘ح˘ب نا˘كضسلأ

ةكرح ، ةملاقب فوقضشوب ةيدلبب

اه˘لÓ˘خ ن˘م أو˘ما˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

61 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب

قو˘ضسو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب طا˘˘بر˘˘لأ

، فو˘˘ق˘˘ضشو˘˘ب˘˘ب أرور˘˘م صسأر˘˘هأأ

مقر ميدقلأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأو

نوتيزوب يئلولأ قيرطلأو،62

يف ةزومكوب ةيدلب ىلإأ يدؤوملأ

ةراجحلا˘ب رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح ه˘جو

تÓ˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لأو صسيرا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو

اهب تمر˘ضضأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لأ

ام ىلع مهنم أريبعت ، نأرينلأ

هفرعي يذلأ صشيمهتلاب هوفضصو

ربتعي يذلأ ق˘ي˘ت˘ع˘لأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه

ة˘ي˘ن˘˘كضسلأ ءا˘˘ي˘˘حألأ ر˘˘ب˘˘كأ ن˘˘م

، ةليوط تأونضس ذنم ةيدلبلاب

يتلأ بلاطملأ نم ةلمج نيعفأر

رثكأأ اهنأأ نوجتحملأ اهنع لاق

ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘عو ة˘˘يرور˘˘ضض ن˘˘م

ة˘يرور˘˘ضضلأ ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ

ةلثمتملأو، باب˘ضشلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ

ق˘فر˘مو ة˘˘يرأو˘˘ج بعÓ˘˘م ي˘˘ف
بابضشلأ داعبإأ هنأاضش نم يفاقث
ةيعامت˘جلأ تا˘فآلأ م˘ي˘ح˘ج ن˘م
ةقرضسلأو تأردخملأ رأرغ ىلع
بابضشلأ صضعب ىكتضشأ امك ،
لم˘ع˘لأ صصر˘ف ي˘ندأأ با˘ي˘غ ن˘م
مغر ، لاطبلأ بابضشلأ تأرضشعل
لكايه ةدع هب دجوي يحلأ نأأ
صصاضصتمأ اه˘ن˘كم˘ي ة˘يدا˘ضصت˘قأ

نيلاط˘ب˘لأ ل˘فأو˘ق ن˘م ءز˘ج و˘لو
ةطحم رأرغ ىلع ، ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
نز˘خ˘مو ، ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لأ ة˘˘كضسلأ
هنأاضشب لاق ريخألأ أذه بوبحلأ
يذلأ تقولأ يف هنأأ نوجتحملأ
ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ با˘˘ب˘˘ضش ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ةرأدإأ أا˘ج˘ل˘ت ة˘ق˘نا˘خ˘لأ ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لأ
ن˘م لا˘م˘ع ف˘ي˘ظو˘ت˘ل نز˘خ˘م˘لأ

نز˘خ˘م˘لأ نو˘ك ة˘˘يلو˘˘لأ جرا˘˘خ
عبات هن˘كل فو˘ق˘ضشو˘ب˘ب دو˘جو˘م
ن˘يد˘˘ضشا˘˘ن˘˘م ، ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
لخدت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ
داجيإل مهتلاغضشنأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل

...مهلكاضشمل ةعيرضس لولح
∫.YõGdójø     

ةيميل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت
ن˘م ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل
ةقرضسب قلعتت ة˘ي˘ضضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
بير˘خ˘ت˘لأو ة˘ي˘ضسا˘˘ح˘˘ن بي˘˘با˘˘نأأ
ن˘م ة˘لود˘لأ كÓ˘˘مأل يد˘˘م˘˘ع˘˘لأ

غلبي صصخضش فيقوت مت اهلÓخ

نأأ دع˘ب،ة˘ن˘ضس52 رم˘ع˘لأ ن˘م
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإأ تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ
ن˘ع ة˘ل˘ث˘˘م˘˘م «أأ.ب «ةا˘˘م˘˘ضسم˘˘لأ
«وغود لراضس» ةيكرتلأ ةكرضشلأ

د˘˘ضض ىو˘˘كضش ع˘˘فر ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
بير˘خ˘ت˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةقرضسو ةلودلأ كÓمأل يدمعلأ
ق˘ق˘ضش ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ح˘˘ن بي˘˘با˘˘نأأ
،زاجنإلأ ةيهتنم لدع تانكضس
ة˘ي˘كر˘ت˘لأ ة˘˘كر˘˘ضشل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
لبجب اهرقم نئاكلأ ةروكذملأ
حأر˘ج ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب فو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ
ليكضشت مت روفلأ ىلع ،ةملاقب
ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأو ةيرود
تا˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب،
ة˘قر˘ضس ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت ة˘يرور˘ضضلأ
تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح.ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ح˘˘ن بي˘˘با˘˘نأأ
خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘˘لأ

ه˘جو˘˘ت ثي˘˘ح9102/70/02
ءانب ة˘ضشرو ى˘لإأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ
ةكرضشلل ةعباتلأ لدع تانكضس
لواقملأ نع ثحبلل ، ةيكرتلأ
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضشألأ ن˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لأ

غلبمب هل نيدي هنوك ةضشرولاب
،ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع˘ي م˘ل ه˘˘نأأ لإأ ي˘˘لا˘˘م
بي˘˘با˘˘نأأ ة˘˘قر˘˘ضسب ما˘˘ق ا˘˘هد˘˘ن˘˘˘ع
زاغلأ ةكبضشب ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ضسا˘ح˘ن
ع˘˘م فدا˘˘ضصت ه˘˘جور˘˘خ د˘˘ن˘˘˘عو
ذل ه˘ل ه˘ت˘يؤور د˘ن˘عو صسرا˘˘ح˘˘لأ
،ةلو˘ه˘ج˘م ة˘ه˘جو ى˘لإأ رأر˘ف˘لا˘ب
مÓعتضسلأ ر˘ضصن˘ع˘ل ا˘ط˘ي˘ضشن˘تو
ي˘ف ير˘ح˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو
ديدحت مت ،ة˘ي˘ضضق˘لأ تا˘ضسبÓ˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ ة˘يو˘ه
و،«ب.ب» ى˘˘م˘˘ضسم˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مألأ
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسأ
ةطخ عضضو مت اهيلع لضصحتملأ

م˘ت ن˘يأأ ه˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ة˘م˘˘كح˘˘م
ةقرفلأ رقم ىلإأ هدايتقأو هفيقوت
لÓخ نم،قيق˘ح˘ت˘لأ ة˘ل˘ضصأو˘م˘ل
هبتضشملأ فرتعأ هعم قي˘ق˘ح˘ت˘لأ
نيأأ،هيلإأ بوضسنملأ مرجلاب هيف
تا˘˘قور˘˘ضسم˘˘لأ عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسأ م˘˘˘ت

حوأرتي ابوبنأأ03 يف ةلثمتملأ

07و05 ن˘ي˘با˘م م˘ه˘لو˘ط
مامأأ طروتملأ ميدقت دعبو،مضس
ةضصتخملأ ةي˘ئا˘ضضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

60و ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع م˘كح
عأد˘يإلأ مد˘ع ع˘م ذ˘˘فا˘˘ن ر˘˘ه˘˘ضشأأ

ذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ صسب˘ح ر˘ه˘˘ضشأأ60و
ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مأر˘˘˘˘غو

.يرئأزج رانيد000.001
∫.YõGdójø
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ي˘ف ح˘لا˘شصم˘لأ تأذ تف˘قوأأ ثي˘ح

يلود˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ي˘ن˘مأأ ز˘جا˘ح

ناشصخشش اهنتم ىلع ةيحايشس ةبكرم

تا˘˘ي’و˘˘لأ ىد˘˘حإأ ن˘˘˘م نأرد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ي

52 يلأوح بيرهت ’واح ةرواجملأ

تناك ر’ود ف’آأ5 و وروأأ فلأأ

قود˘˘ن˘˘شصلأ ي˘˘ف ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م

لوا˘˘ح د˘˘ق و،ةرا˘˘˘ي˘˘˘شسل˘˘˘ل ي˘˘˘ما˘˘˘مأ’أ

نود جرا˘خ˘ل˘ل ه˘ب˘ير˘ه˘ت نا˘فو˘قو˘م˘˘لأ

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ىد˘˘˘ل ه˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لأ

ةبكرم˘لأ ةردا˘شصم تم˘تو.كرا˘م˘ج˘لأ

ريرحتو ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ ط˘ي˘ل˘شست ع˘م
لقنت ةكرح ةفلاخم ةمهتب رشضحم
نم.جراخلأ ىلإأو نم لأومأ’أ سسوؤور
ةيناثلأ ةيلمعلأ هذه دعت رخآأ بناج
تن˘كم˘˘ت ثي˘˘ح عو˘˘ب˘˘شسأأ فر˘˘ظ ي˘˘ف
فراطلأ يف ينطولأ كردلأ رشصانع
غ˘لا˘ب˘م ز˘ج˘ح ن˘م ما˘يأأ ة˘شسم˘خ ل˘˘ب˘˘ق
ـب ردقت ةبعشصلأ ةلمعلأ نم ةريبك

تناك ،ر’ود0094و وروأأ05442
دود˘ح˘لأ ر˘ب˘ع بير˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
يف نيبا˘شش ف˘ي˘قو˘ت م˘تو.ة˘ي˘شسنو˘ت˘لأ
تنانجات ةيدلب نم نأردحني ةيلمعلأ
ددشصب امهو ،ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و˘ب ة˘ع˘قأو˘لأ

سسنوت وحن ينطولأ بأرتلأ ةرداغم

عو˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع

يف تأزو˘ج˘ح˘م˘لأ تل˘ث˘م˘تو.«يدوأأ»

001 ة˘˘ئ˘˘ف ة˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن ة˘˘˘قرو881

00881 هردق يلا˘م˘جإأ غ˘ل˘ب˘م˘ب،وروأأ

05 ة˘ئ˘ف ة˘يد˘ق˘ن ة˘˘قرو311و،وروأأ

0565 هرد˘ق ي˘لا˘م˘جإأ غ˘ل˘ب˘˘م˘˘ب،وروأأ

ةئف ةيدقن ةقرو ىلإأ ةفاشضإ’اب ،وروأأ

001 ةئف ةيدقن ةقرو94و،وروأأ01

0094 هردق يلام˘جإأ غ˘ل˘ب˘م˘ب،ر’ود

أرانيد36و ي˘˘˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘˘مأأ ر’ود

هأرجأأ يذلأ قيقحتلأ لÓخو.ايشسنوت

دكأأ،نيمه˘ت˘م˘لأ ع˘م ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

نأأ،ةنشس62 غلا˘ب˘لأ ةرا˘ي˘شسلأ ق˘ئا˘شس
ءأرششل،هل كلم ةزوج˘ح˘م˘لأ غ˘لا˘ب˘م˘لأ

ن˘م ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو.سسنو˘ت˘ب لز˘˘ن˘˘م
أورثع،نيقق˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘كرد˘لأ فر˘ط
ةمزر ىلع،ةيلخأدلأ ه˘ت˘شسب˘لأأ ل˘خأد˘ب
نم ةحيف˘شص ا˘ه˘ل˘خأد˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب

5.78 هردق نزو˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ
بوب˘ح˘لأ ن˘م طا˘ششمأأ ة˘ع˘برأأو مأر˘غ
ىلع ةدحأو لك يوتحت ،ةشسولهملأ

نم اشصرق04 عومجمب ،سصأرقأأ01

8 هب دحأو طششمو ،«ليرتوفير» عون

.«نيليشسيشسكومأأ» عون سصأرقأأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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ة˘كر˘ح ه˘جو ‘ ة˘ق˘ل˘غŸأ ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ
ق˘ل˘غ ءأر˘ج ،كا˘م˘شسأ’أ ع˘ي˘بو سضر˘˘ع
اهزيهŒو اهتئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإ’ ة˘كم˘شسŸأ

ة˘˘عا˘˘ب˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي ،ير˘˘شصع ط‰ ق˘˘فو
ة˘ح˘ير˘م فور˘ظ ‘ ل˘م˘ع˘لأ كم˘شسلأ

،ةعيفر ةيراŒو ةينقت طورشش قفوو
¤إأ ة˘ل˘ف˘ق˘م تل˘ظ ة˘˘كم˘˘شسŸأ نأأ Òغ
و˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘يو . ›ا◊أ تقو˘˘˘لأ
ةكمشسŸأ حتف ةداعإاب ،ةنيدŸاب كمشسلأ
ذنم ةقلغŸأو ةاطغŸأ قوشسلل ةيذاÙأ

لءاشستي ا˘م˘ك ،ة˘ن˘شس02 ن˘˘م Ìكأأ
مايق مدع ببشس نع اشضيأأ نطأوŸأ

رم ى˘ل˘ع ة˘ب˘خ˘ت˘نŸأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسلا‹
زا‚إأ عور˘ششم د˘ي˘شسج˘ت˘ب تأو˘ن˘˘شسلأ

ءايحأأ سضعب ىوتشسم ىلع تاكمشسم
دح عشضو لجأأ نم أذهو ،ةدكيكشس
،كمشسلل يوشضوف˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ ةر˘ها˘ظ˘ل

يدلبلأ يبعششلأ سسلÛأ نأأو ةشصاخ
لجأأ نم ةشسأرد زا‚إاب ماق قبشسأاّلأ
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘كم˘˘شسŸأ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع زا‚إأ

02 تأر‡و » ايشس’ » ءايحأأ ىوتشسم

02 يحو ،بيدلأ جرمو،55 توأأ

ن˘كل ،ن˘كشسم005 و55 توأأ
،’وه‹ لظ ةشسأردلأ كلت Òشصم
ةد˘كي˘˘كشس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نأأو ا˘˘شصو˘˘شصخ
داكت ىرخأ’أ ةيلحاشسلأ ندŸاب ةنراقم
دقتفت ي˘ت˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ن˘يدŸأ نو˘كت
،اهناكÃ قيلت ةيقيقح ةكمشسŸ ايلعف
د˘˘ه˘˘ع˘˘ت را˘˘طإ’أ سسف˘˘ن ‘ ه˘˘نأأ م˘˘غر
د˘˘ي˘˘شصلأ عا˘˘ط˘˘ق ‘ نور˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم
د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يدŸا˘˘ب ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ

قو˘شس ا˘هد˘ه˘ششي ي˘ت˘لأ ة˘برا˘˘شضم˘˘ل˘˘ل
لوانتم ‘ راعشسأ’أ لعجو ،كمشسلأ
،أد˘ج ة˘لو˘ق˘ع˘م را˘ع˘شسأا˘ب كل˘ه˘˘ت˘˘شسŸأ

ةد˘يد÷أ قو˘شسلأ ح˘ت˘˘ف نأأ ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
ةنيدŸأ طشسوب قيتعلأ ي◊اب ةلمهŸأ

عاطقلأ ينهم فرشصت ت– هعشضوو
دح عشضوو راعشسأ’أ رأرقتشساب ليفك
ير˘˘كت˘˘حـمو ءا˘˘ط˘˘شسو˘˘لأ طا˘˘˘ششن˘˘˘ل
ةر˘فو˘ت˘م كا˘م˘شسأ’أ ل˘ع˘˘جو ،قو˘˘شسلأ
عم ،ةيفاكلأ تايمكلابو ةمئأد ةفشصب

عي˘ب يأأ ا˘هرا˘ع˘شسأأ رأر˘ق˘ت˘شسأ نا˘م˘شض
كلهتشسŸأ ¤إأ نيدايشصلأ نم كمشسلأ

ءاطشسولأ ىلع اهرورم نود ،ةرششابم
طير˘شش ى˘ل˘ع د˘ت“ ي˘ت˘لأ ةد˘كي˘كشسف

ينغ م˘ل˘ك041 ب رد˘ق˘ي ي˘ل˘حا˘˘شس
ةنوتلأو نيدرشسلاك ،كامشسأ’أ عأونأاب
¤إأ ،تايرششقلأو سضيبأ’أ كمشسلأو
ئ˘نأو˘م ة˘ت˘شس ى˘ل˘ع ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت بنا˘˘ج
ديشصلل ةيشساشسأأ ةثÓث اهنم ،ةيرحب
،ىشسرŸأو لقلأو ةروطشس نم لكب
باعيتشسأ ةردقب يأأ ،روهزلأ يدأوو

قأوشسأأ ¤إأ رقتفت،ةدحو024 قوفت
ديحولأ ىتحو ،كمشسلل ةشصشصختم
ةأذا˘حÃ ةد˘كي˘˘كشس ة˘˘ن˘˘يدÃ د˘˘جأو˘˘تŸأ
يلع عراشش ‘ Ëدقلأ ةاطغŸأ قوشسلأ

دح ¤إأ اقلغم لأزي ام ،رونلأ دبع

امأأ ،تأونشس01 نم Ìكأأ ذنم ،مويلأ
ي˘ت˘لأ ةا˘ط˘غŸأ وأأ ة˘˘يرأو÷أ قأو˘˘شسأ’أ
سشيعت ،ةÒخأ’أ ةÎفلأ لÓخ تحشضأأ

امك ،ةيقيقح ىشضوفو ايرزم اعشضو
قو˘˘شسلأ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع لا◊أ و˘˘˘ه
وأأ ،ةور˘˘كلأو˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘شصب . ةا˘˘˘ط˘˘˘غŸأ

ق˘ل˘غŸأ بيذ˘لأ جرÃ ةا˘ط˘˘غŸأ قو˘˘شسلأ
م˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄ Úت˘˘˘ن˘˘˘شس ن˘˘˘م Ìكأأ ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
عي˘ب˘ل ة˘شصا˘خ تا˘حا˘شسم سصي˘شصخ˘ت
بشسح ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كشس ‘ كا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسأ’أ
ندŸأ ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ف˘˘شصأوŸأ

ىقبت˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ف˘ي˘ط˘شس ل˘ث˘م
عرأو˘˘˘˘ششلأو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’أ ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصرأأ

قأو˘شسأ’أو ة˘يو˘شضو˘˘ف˘˘لأ قأو˘˘شسأ’أو
تانحاشش سضعب اهيف اÃ ،ةيعوبشسأ’أ
تÙÓأ سضع˘˘˘ب ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو د˘˘˘˘يÈت˘˘˘˘لأ
،ةرو˘ط˘شسب د˘ي˘شصلأ ءا˘ن˘يÃ ةد˘˘جأو˘˘تŸأ

ةعابل لشضفŸأ ناكŸأ ،ا˘ه˘ت˘ل˘ق ى˘ل˘عو
‘ مهجوتنم عيب لجأأ نم كمشسلأ

تافشصأوم˘ل˘ل Ó˘شصأأ ر˘ق˘ت˘ف˘ت فور˘ظ
ةعابل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘ح˘شصلأ
،نايحأ’أ نم Òثك ‘ ذإأ ،ÚلوجتŸأ

ةرأر◊ة˘شضر˘ع كا˘˘م˘˘شسأ’أ ل˘˘ظ˘˘ت

اميشس’ ،خاشسوأ’أو رابغلأو سسمششلأ
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ سضع˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
قأو˘˘شسأ’أ ة˘˘ما˘˘قإأ د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘˘لأ
فأو˘ح ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح وأأ ،ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسأ’أ
ذإأ ،ئطأوششلأ سضعب ةأذاحÃ قرطلأ
ا˘م سضر˘ع˘ب با˘˘ب˘˘ششلأ سضع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
قيدانشص ‘ كامشسأأ نم هنوداطشصي

ت–و رابغلأ طشسو ،ةئÎهم ةيبششخ
ىلع عشضوت انايحأأو ،سسمششلأ ةعششأأ
و كامشسأ’أ نم دأدعأأ دئأر÷أ سضعب
قو˘شسلأ ل˘يو˘ح˘ت˘ب را˘ج˘˘ت˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘ي
Úتنشس نم Ìكأأ ذنم ةقلغŸأ ةاطغŸأ
قو˘˘˘شس ¤إأ ،بيذ˘˘˘لأ جرÃ د˘˘˘˘جأو˘˘˘˘تŸأ

ةطيرشش ،كمشسلأ عيب ‘ ةشصشصختم
ةز˘ه˘جأا˘ب هد˘يوز˘تو ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ

تأءاشضف رفوي نأأ هناكمإاب ،ديÈتلأ
ة˘ي˘ح˘شص فور˘ظ ‘ كم˘˘شسلأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل
بلا˘ط ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،تا˘˘ف˘˘شصأوŸأ بشسحو
‘ قيق– حتف ›أولأ نم سضعبلأ
كم˘˘شسلأ ع˘˘ي˘˘ب قو˘˘˘شس ءا˘˘˘ق˘˘˘ب بب˘˘˘شس
لأوط اقلغم ةنيدŸأ طشسوب دجأوتŸأ

سضعب يعشس دعب ةشصاخ ،ةÎفلأ . هذه
عيبل ءاشضف ¤إأ هليو– ¤إأ فأرطأ’أ
ن˘˘ع ثيد◊أ قا˘˘ي˘˘˘شس ‘ تا˘˘˘يذ˘˘˘غŸأ
كم˘شسلأ ع˘ي˘ب˘ل يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ طا˘˘ششن˘˘لأ
ةشصاخ ،اهتايد˘ل˘ب ل˘كبو ،ةد˘كي˘كشسب
ةعابلأ نم ديدعلأ نإاف ،اهنم ةيلحاشسلأ

قيدانشصلأ ىلع نودمتعي نولأزي ام
كمشسلأ جوتنم سضرع ‘ ةيبششÿأ

أذ˘ه ‘ ةردا˘شصلأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ م˘غر
تايوا˘ح تا˘ف˘شصأوÃ ق˘ل˘ع˘تŸأ نأا˘ششلأ
يرحبلأ ديشصلأ تا˘ج˘ت˘ن˘م عأد˘ي˘ت˘شسأ

تعد ثيح ،اهلقنو تايئاŸأ ةيبرتو
،ن˘طو˘˘لأ Èع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
يرحبلأ ديشصلأ ةيريدم عم قيشسنتلاب
،كمشسلأ ي˘ع˘ئا˘ب ،ة˘يد˘ي˘شصلأ درأوŸأو
ق˘يدا˘ن˘شصلأ لا˘م˘ع˘ت˘شسأ ةرور˘˘شض ¤إأ
ق˘يدا˘ن˘˘شصلأ لد˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب˘˘لأ
ر˘طا˘˘خـم بب˘˘شست ا˘˘ه˘˘نأ’ ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ششÿأ

اهنأأ اميشس’ ،كلهتشسŸأ ىلع ةيحشص
فلتاخـم عمŒ نع ةلوؤوشسم نوكت
مغرو نكل ،اهيف ايÒتكبلأ لاكششأأ
مأزلإ’ ةمئأد ةطلتاخـم قرف بيشصنت
عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ن˘ه˘˘مو كم˘˘شسلأ ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب
كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لأ ق˘يدا˘ن˘شص لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘˘ب
لأزا˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ نأأ ’إأ ،ي˘˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ

.ةيبششÿأ لمعتشسي

حطسسلا ىلع وفطت تاكمسسŸا ةلكسشم/ةدكيكسس

 ءارج راجتلاو كمشسلا ةعاب اهششيعي ةÒبك ءايتشسا ةلاح
ةكمشسŸا حتف ةداعإا مدع

و جراخلا وحن ةبعسصلا ةلمعلا نم ربتعم غلبم بيرهت ةلواحم طابحإا نم فراطلا ةي’وب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملا حلاسصم تنكمت
.لوبطلا مأا يدودحلا ربعملا ربع سسنوت وحن طبسضلاب

ذيفنت نيب ريملا اوريخ/ةدكيكسس
ةلاقتسس’او ةيباختن’ا هدوعو

 قئادحلا بابشش
ةيدلبلا رقم نوقلغي

لشسÓشسلاب
ةيدلب بابشش نم ةعومجم سسمأأ راهن ماق
ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘شصا˘ع ن˘ع ةد˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لأ ق˘˘ئأد˘˘ح˘˘لأ

ةيدلب رقم باب قلغب ملك7يلأوحب ةدكيكشس
نيفظوملأ أوعنم امدعب لشسÓشسلاب قئأدحلأ

نوجتحملأ عفرو،مهبتاكم ىلإأ لوخدلأ نم
عاشضوأأ رييغتب قلعتت بلاطم بابشش مهلكو
مامته’أو ةلماشش ة˘ي˘م˘ن˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضوو ل˘˘غ˘˘ششلأو ن˘˘كشسلأ ة˘˘ل˘˘˘كششم˘˘˘ب
دعشصو،ءا˘م˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ ة˘ل˘كششمو تا˘قر˘ط˘لأ
سسيئر أوبلاطيل مهبشضغ ةربن نم نوجتحملأ
وأأ ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ هدو˘عو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
قئأدحلأ نأأ نوجت˘ح˘م˘لأ حر˘شصو ة˘لا˘ق˘ت˘شس’أ
ثيح اهرييشسم فعشض ببشسب ةروقحم ةيدلب

م˘لو ي˘ه ا˘م˘ك تأو˘˘ن˘˘شسل ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأأ تل˘˘ظ
راشضحإأ نع ةزجاع ةيدلبلأ نأأ أودكأأو،ريغتت

ي˘˘قا˘˘˘ب سسكع ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘ششل ل˘˘˘م˘˘˘ع دو˘˘˘ق˘˘˘ع
يلاحلأ يدلبلأ سسلجملأ نأأ أولاقو،تايدلبلأ
نإاف أذهل ركذي ائ˘ي˘شش ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل مد˘ق˘ي م˘ل
ي˘فو،ة˘ح˘ل˘م ةرور˘شض ح˘ب˘شصأأ ر˘ي˘م˘لأ ل˘ي˘˘حر
’و ه˘نأأ أود˘˘كأأ با˘˘ب˘˘ششلأ سضع˘˘ب˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت
تاعاشسل أولظ ثيح مهعم ثدحت لوؤوشسم
روا˘ح˘ت˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ د˘حأأ لوا˘ح˘˘ي نأأ نود
لششو ديعشصتلاب ديدهت˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فد ا˘م،م˘ه˘ع˘م
تأرأدإ’أ لك قلغ لÓخ نم لكك ةقطنملأ
رهششأأ ذنم ةدكيكشس ةي’و سشيعتو ةيمومعلأ

قلغ يف تمجرت ةريبك تاجاجتحأ عقو ىلع
بب˘شسب تا˘قر˘ط˘لأ ع˘ط˘قو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ تأر˘˘ق˘˘م
م˘غر ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘ي˘ب ة˘كر˘˘ت˘˘ششم بلا˘˘ط˘˘م
جر˘خ˘ت م˘ل ثي˘ح،م˘ه˘ن˘كشس تا˘˘ه˘˘ج فÓ˘˘ت˘˘خأ
لد˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل را˘ي˘˘مأ’أ ع˘˘فد ن˘˘ع بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ
مامت˘ه’أ،ة˘ف˘ي˘كم˘لأ بتا˘كم˘لأ ي˘ف سسو˘ل˘ج˘لأ
عيزوت رخأات،برششلأ هاي˘م عا˘ط˘ق˘نأ ة˘ل˘كششم˘ب
سصر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف دو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع،ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلأ
عم لماع˘ت˘لأ مد˘عو ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ،ل˘غ˘ششل˘ل
ة˘ئ˘ي˘شسلأ تا˘قر˘ط˘لأ ة˘ي˘ع˘شضو ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

.ةيدرتملأ ةيحشصلأ تامدخلأ ةلكششمو

M«ÉI HƒOjæÉQ

ةيلايتحا قرطب تديسش/ ةدكيكسس
ةينكسس ققسش ىلع لوسصحلل

خاوكألا فلم حتفت ةلادعلا
 وميرادب ةيريدشصقلا

تاهجلأ ىلإأ تهجو ةلوهجم لئاشسر تفششك
اهلاطبأأ ةريبك ةحيشضف نع رهششأأ ذنم ةينمأ’أ

ىلع ءÓيتشس’اب أوماق،نوفظومو نوبختنم
ءانب لجأأ ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف تأر˘م˘ث˘ت˘شسم ي˘شضأرأأ
ققشش ىلع لوشصحلأ فدهب ةيريدشصق خأوكأأ
ن˘كشسلأ ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس
يف ةين˘مأ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ تح˘ت˘ف أرو˘فو،سشه˘لأ
اقيقحت اقباشس وميرأد ةمورك يدامح ةيدلب

اشصخشش52 نم رثكأأ طروت نايبت ىلإأ ىشضفأأ
ي˘ف روز˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘شسأو ر˘يوز˘ت ة˘ي˘شضق ي˘ف
قح هجو نود ةدافتشسإÓل ةيمشسر تأررحم
ةيريدشصق تويب ءانبل ةدافتشسإ’أ قئاثو نم
ميلقإاب عقت ةيحÓف تأرمثتشسم يشضأرأأ قوف
ىلإأ لشصت ةحاشسم ىلع ةمورك يدامح ةيدلب

مايق تامولعم تركذو أذه ، تأراتكه01
ةمورك يدامح ةيدلبب نيبختنملأ نم ديدعلأ

تاشسشسؤوملأ يف و ةيدلبلاب نيفظوم ةقفر
خأوكأأ ءانبب نينطأوملأ نم ددعو ةيمومعلأ

تأرمثتشسم يشضأرأأ قوف ةيريدشصق تويبو
نم ةداف˘ت˘شسإ’أ ن˘م أو˘ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘ي˘حÓ˘ف
ءانبب أوماق ثيح، ةيمومع ةيراجيإأ تانكشس
أولمعتشسأو ةير˘يد˘شصق˘لأ تو˘ي˘ب˘لأو خأو˘كأ’أ

نم نوديف˘ت˘شسي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ةروز˘م ق˘ئا˘ثو

 ì.HƒOjæÉQ.ةيئابرهك تأدأدع
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تءا˘ج ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘˘ح˘˘لا
فرصصلا هايم داو ناصضيف ببصسب
و  ةيرقلا طصسوتي يذلا، يحصصلا
ها˘˘ي˘˘م كلذ˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘ف بصصت يذ˘˘˘لا
ح˘بذ˘م˘لا و ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
بب˘صسب اذ˘ه و،  ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب يد˘ل˘ب˘لا

ىلع ةطقاصستملا راطمأ’ا تايمك
،صسمأا لوأا ءا˘صسم ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘˘م
ةرذ˘ق˘لا داو˘لا ها˘ي˘م تر˘م˘˘غ ثي˘˘ح

تف˘ل˘تأا و ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصس
ا˘م˘˘ك، ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ثا˘˘ثأ’ا صضع˘˘ب
راصشتنا يف ناصضيفلا اذه ببصست
لزا˘ن˘م ل˘خاد ة˘ه˘ير˘˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا
م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب ى˘˘صضق ن˘˘˘يأا نا˘˘˘كصسلا
هذ˘ه بب˘صسب ،ءار˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘ل˘ي˘˘ل
نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘كصسلا ،ح˘˘ئاور˘˘لا
هذ˘ه ن˘م او˘م˘˘ئ˘˘صس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا
، تاونصس ذنم ةيثراكلا ةيعصضولا

تايمك طقاصست عم رركتت يتلا و
يداو˘لا اذ˘ه ي˘ق˘ب ا˘م˘ك ،را˘˘ط˘˘مأ’ا

ناكصسلا ةحصص ىلع ارطخ لكصشي
ر˘ثا˘كت و ح˘ئاور˘لا را˘صشت˘نا بب˘صسب
ي˘ف ة˘صصا˘˘خ ةرا˘˘صضلا تار˘˘صشح˘˘لا
ههايم برصست و ،فيصصلا لصصف
امم، لزانملا و نيحلفلا رابآا ىلإا
صضار˘˘˘مأ’ا را˘˘˘صشت˘˘˘نا ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ي
 .هايملا قيرط نع ةلقنتملا

ةيئاملا دراوملا ريدم لقنت دق و
ةيعصضولا ةنياعمل فيطصس ةي’ول
و داولا اذه فلم ةصساردب دعوت و،
ة˘ي˘صضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب داد˘˘عإا

داجيإا و ةلكصشم˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

د˘ئا˘ق صضوا˘ف˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ئا˘ه˘˘ن ل˘˘ح

عم ةملعلاب ينطولا كردلا ةبيتك

م˘ه˘عا˘ن˘قإ’ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نا˘˘كصسلا

قيرطلا حتف و مهيأار نع لودعلاب

ةرور˘˘صض ع˘˘م تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

لح داجيإا و ،  مهلاغصشنا لفكتلا

مهصصيلختل ، لاجأ’ا برقأا يف مهل

ذنم مهتمزأ’ يتلا ةاناعملا هذه نم

. ةليوط تاونصس

يرئآزجلآ قرصشلآ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

4675ددعلا9102 توأا62 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يحصصلآ فرصصلآ هايم يدآو ناصضيف ىلع اجاجتحآ

5 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي فيطشسب «ةحاشسبل» ةيرق  ناكشس
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘ج˘˘صس
لل˘خ ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

اثداح72  ، ةريخأ’ا ةعاصس27ـلا

نيصصخصش ل˘ت˘ق˘م ف˘ل˘خ ، ا˘يرور˘م

نم ن˘ير˘خآا82 ة˘˘با˘˘˘صصإاو (20)

ثدا˘ح ،ةر˘ي˘ط˘خ ت’ا˘˘ح4 مه˘ن˘ي˘ب

ل˘ج˘صس ر˘ي˘خأ’ا تي˘م˘م˘لا رور˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ط˘ح˘م ما˘˘مأا را˘˘ي˘˘صسلا
ببصست، تانرآا نيع ةيدلب روبابلا
رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب ل˘جر ل˘ت˘ق˘م ي˘ف

ق˘ئا˘صس فر˘ط ن˘م ا˘صسهد ة˘ن˘صس25
،(رات˘صسا˘م و˘نور) ة˘يرا˘ج˘ت ةرا˘ي˘صس
صسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘صسمأا ه˘ل˘ب˘ق ل˘ج˘˘صسو
قير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ر˘خآا تي˘م˘م ثدا˘ح

د’وأا يحاونب711 مقر يئ’ولا
ف˘ل˘خ، ةدو˘ف ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ة˘بورو˘ب
نم غلاب ةيران ةجارد قئاصس لتقم

ىلع ايفوتم دجو ةنصس42 رمعلا
ر˘صسكلا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ق˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح
ي˘ف ه˘ل صضر˘ع˘ت يذ˘لا حو˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
قر˘ف تلو˘ت د˘قو،صسأار˘لاو ل˘˘جر˘˘لا
ةيندملا ةيامحلا يتدحول لخدتلا

ي˘˘صسا˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘حو تا˘˘˘نرآا ن˘˘˘ي˘˘˘ع

ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا ل˘ق˘ن ف˘ي˘ط˘صسب
ىفصشتصسملاب ةينعم˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا
.فيطصس يعماجلا

ثداوح ةثلث ليجصست مت امك
ىلع لجصس نيثداح،ةريطخ رورم

نيب طبارلا9مقر ينطولا قيرطلا
رجف ناك لوأ’ا،ة˘يا˘ج˘بو ف˘ي˘ط˘صس
يف لثمت ةصشومع يحاونب ةعمجلا

ةرا˘ي˘صس بل˘ق˘ناو فار˘ح˘نا ثدا˘ح
يادنوه عون نم صصاخصشأ’ا لقنل

مهنيب نم صصاخصشأا5 ةباصصإا فلخ،
نم ناغلبت ةريطخ ةلاح يف نيتاتف

ناك يناثلا ،ةنصس52و32 رمعلا

فلخ اصسيروأ’اب صسيمخلا ةيصسمأا

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م صصا˘˘خ˘˘صشأا5 ةباصصإا

ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لا  ق˘˘ئا˘˘صسلا

ةريطخ تاباصصإ’ صضرعت ةنصس72

ةرايصس بلق˘ناو فار˘ح˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ثداحلا امأا،802وجيب  ةيحايصس

ةعمجلا ةيصسمأا لجصس دقف ثلاثلا

دحأ’ راطق صسهد ثداح يف لثمت

ةنيدمب فرفرو˘ب ي˘ح˘ب ن˘ي˘ل˘جار˘لا

يف ددعتم روصسك ف˘ل˘خ، ة˘م˘ل˘ع˘لا

25 رمعلا نم غلبي لجرل فارطأ’ا

.ةنصس

ةريخألآ ةعاصس27 لÓخ

 نيشصخشش لتقم فلخ رورم ثداح72 ليجشست
فيطشسب نيرخأا82 ةباشصإا و

رورملآ ةكرح لطع امم،50 مقر ينطولآ قيرطلآ  قلغب ، فيطصس ةيلو قرصش ةركصس رزاب ةيدلبب ةعقآولآ «ةحاصسبل» ةيرق ناكصس ماق
،مهلزانم ىلإآ نينطآوملآ ةدوع رخأات يف ببصست امم برغملآ تقو عم كلذ نمآزت و، تابكرملآ نم ةيهانتم ل ريبآوط لكصشت يف ببصست و

.روبعلل ىرخأآ كلاصسم نع ثحبي مهصضعب حآر ثيح

عنصصلآ يديلقت براق نتم ىلع آوناك

 ةقارح9 ةرجه طابحإا
اينيدرشس ىلإا

نم صسمأا ةليل ةبانع ةي’وب لحاوصسلا رفخ صسارح نكمت

ةي’ولا نم قطانم ةدع نم نوردحني ةقارح9 فيقوت
مهو كرحمب دوزم عنصصلا يديلقت براق نتم ىلع اوناك
.ةيلاطيإ’ا اينيدرصس ةريزج ىلإا راحبإ’ا ددصصب
لحاوصسلا رفخ نإاف ربخلا تدروأا يتلا انرداصصم بصسحو
دوجو اوظح’ ةيميلقإ’ا هايملل ةيرودلا ةبقارملا للخو
نولواحي صصاخصشأ’ا نم ةعومجم هنتم ىلع يبصشخ براق
صضارتعا متيل طصسوتملا نم ىرخأ’ا ةفصضلا ىلإا راحبإ’ا
ةدحولا رق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘قار˘ح˘لا ف˘ي˘قو˘تو برا˘ق˘لا

دعب اميف مهليوحت لبق ةمزللا تافاعصسإ’ا مهل ميدقتو
نم مهي˘لإا بصسن ا˘م˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع
طابحإا ىلإا راصشأا ناك ينطولا عافدلا ةرازول نايب هتهج

صصاخصشأا9 ـل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحم لحاوصسلا صسارح
.ةبانع لحاوصس نم اقلطنا عنصصلا يديلقت براق نتم ىلع
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وزو ىزيت

حÓشس ةطشساوب  باشش لتقم
يديشسب ةوارهوب ةيرقب صضيبأا

نامعن
«ا. ب » وعدملا  باصشلا صسمأا لوأا ةليل  للخ صضرعت

حلصس ةطصساوب ءادتعا  ىلإا ، ةنصس52 رمعلا نم غلابلا
ةقطنملا ىوتصسم ىلع اذهو   نيلوهجم لبق نم صضيبأا
عارذ ةرئادل ايرادإا ةعباتلا نامعن يديصسب ةوارهوب ةامصسملا
نم  ةيحصضلا ىلع رثع دق و . وزو يزيت ةي’و يف ةدخ نب
لبق نم هلقن مت ثيح  هئامد يف اقراغ ةيرقلا ناكصس لبق
ىلإا م˘ث ، ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
قراف نيأا وزو يزيتب دمحم ريذن يعماجلا ىفصشتصسملا
تاقيقحت ينطولا كردلا  حلاصصم ترصشاب دق و . ةايحلا

كرتي مل يتلا ةميرجلا هذه زغل كفل ،ةثداحلا يف ةقمعم
. مهتيوه نع فصشكي وأا مهنيدي ليلد يأا اهباحصصأا

عمجو دصصر و ،ناكملا قيوطت مت  هنإاف ىرخأا ةهج نمو
نيققحملا فرط نم تامصصبلاو نئارقلاو تايطعملا لك
حلاصصمو ةباينلا لثممل رصشابم فارصشإا تحت اوناك يذلا
ايابخ فصشك يف اهللغتصسا لجأا نم اذهو ينطولا كردلا

هذه  يف نيطروتملا فيقوت لجأا نم اصضيأاو ةميرجلا زغلو
.ةميرجلا
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ةيريدصصقلآ ءايحألآ و تاهيلاصشلآ باحصصأآ ماق اميف
21 مقر  ينطولآ قيرطلآ قلغب يصسيع دآوب

تياب وافيت و لÓهإا يتيرق ناكشس
قيرطلا نوعمششي ىشسوم يحي
وزو يزيتب52  مقر ينطولا

ناكصس نم تارصشعلا دحأ’ا صسمأا راهن ةحيبصص للخ  مدقأا
ىصسوم يحي تيأا ةيدلبل نيتعباتلا وافيت و للهإا يتيرق
ىلع وزو يزيت ةنيدم برغ بونج ةعقاولا نازيملا عارذب
مهمادقأا للخ نم قاطنلا ةعصساو ةيجاجتحا ةكرح نصش

يتي’و نيب طبارلا52 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع
هذه ناف ةيلحم رداصصم بصسح و . وزو يزيت و ةريوبلا
ناكصس نم تارصشعلا اهيف كراصش يتلا  ةيجاجتح’ا ةكرحلا
ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه نإاف افلاصس نيتروكذملا نيتيرقلا
ةبلاطملا فدهب تءاج نيجتحملا تارصشع اهيف كراصش يتلا
ةهج نم و . ةقطنملاب ةيومنتلا عيراصشملا ديصسجت ةرورصضب
و ةيريدصصقلا ءايحأ’ا باحصصأا نم تارصشعلا مدقأا ىرخأا

21 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع تاهيلاصشلا باحصصأا
ببصست يذلا رمأ’ا . ةياجب و وزو يزيت يتي’و نيب طبارلا
راهن ةليط ةلولصشم تيقب يتلا رورملا ةكرح ةلقرع يف
ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و . صسمأا
ةبلاطملا ل˘جأا ن˘م تءا˘ج نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صش ي˘ت˘لا
هيلإا ردجي امك . ةقئ’ تانكصس ىلإا مهليحرت ةرورصضب
ةيعرصشلا مهبلاطمب مهكصسمت اودكأا نيجتحملا نإاف ركذلا
ديعصصتب نيددهم عقاولا صضرا ىلع اهديصسجت ةياغ ىلإا
.  ةينعملا تاهجلا كرحت مدع ةلاح يف جاجتح’ا
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رآرف ةلاح يف رخآآ يقب اميف/جيريرعوب جرب

تاردخملا ةزايح ةمهتب صصخشش فيقوت
ةزايح ةمهتب صصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب ةي’و نمأ’  (IRB) لخدتلا و ثحبلا ةقرف ، ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصمل رصصانع نكمت
نيمهتملا  ةصصخر نودب ةيودأ’ا عيبل انوناق ةمظنم ةنهمب لصصتم بقل لامعتصسإا ةيعرصش ريغ ةقيرطب عيبلا دصصق (جلاعم فيك) تاردخملا

مت هلزنمب ةيلقعلا تارثؤوملا و جلاعم فيك تاردخملا جيورتب امهدحا  مايقب ديفت تامولعم دورو رثإا ىلع و ثيح ، ةلثامم اياصضق يف نيقوبصسم
دحأ’ نمأ’ا رصصانع هابتنا تفل ، فصصنلا و ةيناثلا ةعاصسلا دودح يف و ، نيينعملل دصصرتلا ةيلمع ءانثأا و ، امهب ةحاطإلل ةمكحم ةطخ عصضو
ةمهادمب نمأ’ا رصصانع ماق ، فصصنلا و  ةعبارلا ةعاصسلا دودح يف و ،  نيهوبصشملا صصاخصشأ’ا صضعب هيلع ددرتي و، هنكصسم مامأا فقي  نيفوقوملا

ةيودأ’ا نم ةيمك و (مارغ39.63) ـب اهنزو ردقي (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةيمك ىلع ديلا عصضو  مت ، صشيتفتلا ةيلمع ةرصشابمب و نكصسملا

تناك ، نئابزلاب لاصصتإ’ا تايلمع يف لمعتصست حئارصشب ةدوزم ةلاقنلا فتاوهلا صضعب ىلإا ةفاصضإا (نامولفين) و    (غم003 اياباغيرب) عون نم
مت (ةيودأ’ا و تاردخملا) تازوجحملا هذه نأا ىلإا لصصوتلا مت ، تاقيقحتلا و تايرحتلا فيثكت دعب و ، امهلزنم عدوتصسم لخاد ماكحإاب ةأابخم
ىلع ةلاحإا دعب و ، ةيروهمجلا ليكو /ديصسلا مامأا   هميدقتو يئاصضق فلم زاجنإا متيل. رارف ةلاح يف لازي ’ يذلا  نيفوقوملا دحأا دنع نم اهئارصش

هكيرصش ىلع ايبايغ مكحلا مت اميف ، ميتنصس نييلم01 اهردق ةيلام ةمارغ عم ةذفان صسبح نيتنصسب مكح هقح يف ردصص يروفلا لوثملا ةصسلج

≈°eƒS/´. صسبح تاونصس ثلثب
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ببضسب مهنأأ نونطأوم دكأأو
نوعنتمي راعضسألأ يف ةدايزلأ

ى˘لإأ دأو˘م˘لأ سضع˘ب ءأر˘ضش ن˘ع
ى˘˘لإأ را˘˘ع˘˘ضسألأ ةدو˘˘ع ة˘˘˘يا˘˘˘غ
سضعبلأ أاجلي ام˘ي˘ف ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
ةليلق تايمك ءانتقأ ىلإأ رخآلأ

اندهاضش ثيح تأورضضخلأ نم
ةا˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ قو˘˘˘ضسلا˘˘˘ب سسمأأ
د˘˘˘حأأ ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘ب
ةبح ءأرضشب موقي سصاخضشألأ

أد˘حأو ا˘ضسأأر و م˘طا˘م˘ط˘لأ ن˘م
لاحلأ كلذكو.. «سسخلأ» نم
ءأرأأو .ه˘˘كأو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب
ا˘م˘ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘ت ن˘ي˘قو˘ضست˘م˘˘لأ
نأأ ىر˘ي ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
سضرعت كبنجي ةبحلاب ءأرضشلأ
ف˘ل˘ت˘لأ ى˘لإأ ة˘ضصا˘خ ر˘˘ضضخ˘˘لأ

لماع ريثأات نأأ ىرت ةيبلاغلأو
ة˘˘˘˘يدود˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘مو را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ضسألأ
ع˘فد˘ي ة˘يدا˘م˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلأ
هذ˘ه ي˘ن˘ب˘ت ى˘لإأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ا˘م ءأر˘ضش ل˘جأ ن˘م ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لأ

ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘قا˘ب˘˘طأل ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت

م˘˘˘ل را˘˘˘ع˘˘˘ضسألأ نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسل

د˘ي˘ع ة˘ي˘ضشع د˘ن˘م سضف˘˘خ˘˘ن˘˘ت

مهتهج نم .كرابملأ ىحضضألأ

أوتاب مهنأأ أولاق ةئزجتلأ راجت

ةقيرطلأ هذه ىل˘ع ن˘يدو˘ع˘ت˘م

اهنع أولاق يتلأ قوضستلأ يف

ي˘ف ةدو˘جو˘م ن˘كت م˘ل ا˘ه˘˘نأا˘˘ب

يف ترضشتنأ اهنأأ لإأ يضضاملأ

بابضسأل نيتريخألأ ن˘ي˘ت˘ن˘ضسلأ

راعضسأأ ل˘ضصأو˘ت˘تو .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

ي˘˘˘ف ه˘˘˘كأو˘˘˘ف˘˘˘لأ و ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لأ

د˘ي˘ع ة˘ي˘ضشع د˘˘ن˘˘م عا˘˘ف˘˘ترلأ

ة˘يلو˘ب كرا˘ب˘˘م˘˘لأ ى˘˘ح˘˘ضضألأ

اطاطبلأ رعضس زفق دقف ةبانع

قأو˘˘˘˘˘ضسأأ ي˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘حألأ سسمأأ

جد06 ى˘˘لإأ ة˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ

جد08 و مأر˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل

ا˘ه˘نأأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب م˘طا˘م˘ط˘ل˘˘ل

دحأاب ةلوج لÓخ و.ةيمضسوم

ةبانع ةنيدم طضسوب قأوضسألأ

يف لجضسملأ عافترلأ انظحل

و ةضضورع˘م˘لأ ع˘ل˘ضسلأ را˘ع˘ضسأأ

لضصأوتم اعافترأ فرعت يتلأ
ةر˘˘ي˘˘خألأ ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ضسألأ لÓ˘˘˘خ
تضسمو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ةدا˘˘˘ه˘˘˘˘ضشب
رأرغ ىلع ةيمضسوملأ رضضخلأ
ل˘ضصو ي˘ت˘لأ ا˘˘ضضيأأ «سسخ˘˘لأ»
ةئزج˘ت˘لأ قأو˘ضسأأ ي˘ف ا˘هر˘ع˘ضس

ءاي˘لو˘ضصا˘ف˘لأو جد061 ى˘˘˘˘لإأ
ى˘˘لإأ ءأر˘˘م˘˘ح˘˘˘لأو ءأر˘˘˘ضضخ˘˘˘لأ

جعزأأ ام رثكأأ وه و جد022
ا˘ن˘ت˘لو˘ج لÓ˘خو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ليلقلأ بل˘ط˘لأ ا˘ضضيأأ ا˘ن˘ظ˘حل
ة˘ضضور˘˘ع˘˘م˘˘لأ ع˘˘ل˘˘ضسلأ ى˘˘ل˘˘ع
يرا˘ج˘ت˘لأ طا˘ضشن˘˘لأ ع˘˘جأر˘˘تو
يضشرم «ب ىمضسملأ قوضسلاب
نأا˘˘˘ضشلأ كلذ˘˘˘كو «تو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م با˘˘ط˘˘ح˘˘لأ قو˘˘˘ضسل
رضصتقت مل و ةطرافلأ رهضشألاب
مطامطلأ ىلع راعضسألأ ةدايز
تل˘˘م˘˘ضش د˘˘ق˘˘ف ا˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ و
رضضخلأ عأونأأ عيمج تأدايزلأ

نيب رزجلأ رعضس حوأرت ثيح

رايخلأ امأأ جد041 و021

أو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ و جد08ب

حأورب تأويرجلأو جد081ب

061و021لأ ني˘با˘م ا˘هر˘ع˘ضس
قو˘˘˘ضسب را˘˘˘ع˘˘˘ضسألأ ن˘˘˘عو جد
ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘ضضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لأ
اطاطبلأ رعضس حوأرت ينوبلاب

رعضس امأأ جد05 و54 نيب

و001 نيب حوأر˘ت˘ف سسخ˘لأ

رزجلأ نمث لضصو و جد021

ـب بنر˘˘˘كلأ ا˘˘˘مأأ جد001 ـل

أو˘˘ل˘˘كور˘˘˘ب˘˘˘لأو جد021

ءا˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ضصا˘˘˘ف˘˘˘لأو جد061ب

جد002ب ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب

جد001ب تأو˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأو

جد001ب را˘ح˘لأ ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لأو

ل˘˘ضصب˘˘لأو جد05ب و˘ل˘ح˘˘لأو

ةب˘ضسن˘لا˘بو. جد04ب فا˘ج˘˘لأ
فلتخت اهراعضسأأ ناف هكأوفلل
ة˘ي˘عو˘ن˘˘لأو ةدو˘˘ج˘˘لأ بضسح˘˘ب
بنعلأ لاث˘م˘لأ لا˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘عو
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب هر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ضس حوأر˘˘˘˘˘˘ت

حا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأو جد003و002

جد003و051 ن˘ي˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لأ

051 ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نلأو

ن˘ي˘ب ةر˘ق˘ب˘لأ ن˘ي˘عو جد052و

خو˘˘˘خ˘˘˘لأو جد053و051
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

سسي˘˘˘ئر نا˘˘˘كو.جد052و001
راج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

ر˘ها˘ط˘لأ جا˘ح˘لأ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لأو
رأر˘م˘ت˘ضسأ نأأ ع˘جرأ رأو˘ن˘˘لو˘˘ب
ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘ضسأأ عا˘˘˘ف˘˘˘ترإأ

ةدا˘يز ى˘لإأ دو˘˘ع˘˘ي ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو
ري˘ب˘ك ل˘كضشب ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لأ

ة˘ل˘قو ف˘ي˘˘ضصلأ ل˘˘ضصف لÓ˘˘خ
دي دوجو دع ببضسب سضرعلأ

لو˘ق˘ح˘لأ ي˘ف ة˘ي˘فا˘ك ة˘ل˘˘ما˘˘ع
عأرز˘˘م ف˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإأ
ببضسب جا˘ت˘نإلأ ن˘ع بو˘ن˘ج˘لأ
لكضشب ةرأرحلأ ةجرد عافترإأ

سضرعلأ سصق˘ن نأأ ا˘م˘ك ر˘ي˘ب˘ك
ي˘ن˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘قو˘ت ه˘ب˘˘ب˘˘ضس
ي˘ف ة˘ي˘عأرز˘لأ ل˘ي˘˘ضصا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ى˘ل˘ع ة˘يأور˘ح˘ضصلأ تا˘يلو˘لأ

،رأردأأ تايلو نم لك رأرغ
،ة˘يأدر˘غ ،فو˘˘ضس دأو ،ة˘˘ل˘˘قرو
ببضسب كلذو ،ةركضسبو ةلقرو

ا˘ه˘ي˘ف ةرأر˘ح˘لأ ة˘جرد عا˘ف˘ترإأ

قوضسلأ نومت اهنأأو اضصوضصخ

ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب04 ةبضسنب

ا˘مأأ.ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لأ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

هبضسح ن˘م˘كي ثلا˘ث˘لأ بب˘ضسلأ

بب˘˘˘ضسب بل˘˘˘ط˘˘˘لأ ةدا˘˘˘يز ي˘˘˘ف

ةرثكو ةيفي˘ضصلأ تا˘م˘ي˘خ˘م˘لأ

سسأر˘˘˘˘˘عألأو تÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لأ

عم ن˘مأز˘ت˘ت ا˘ه˘نأأو ا˘ضصو˘ضصخ

ىلإأ ةبرتغ˘م˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأ ةدو˘ع

ىرخأأ ةهج نم .نطولأ سضرأأ

اعافترأ جاجدلأ راعضسأأ تفرع

ر˘ع˘ضس ل˘ضصو ثي˘ح ا˘ظو˘ح˘ل˘م

و جد023 ىلإأ مأرغوليكلأ

ا˘ه˘نأأ ا˘ه˘ن˘ع ل˘ي˘ق را˘ع˘ضسأأ ي˘˘ه

بل˘ط˘لأ و سضر˘ع˘ل˘˘ل ع˘˘ضضخ˘˘ت

را˘ج˘ت˘لأ ن˘م ا˘ن˘ي˘ثد˘ح˘م بضسح

ع˘جأر˘ت نأا˘ب أو˘ح˘ضضوأأ ن˘˘يذ˘˘لأ

و ةدايزلأ هذه ىلإأ ىدأأ جاتنإلأ

ءأرضش ىلإأ ني˘قو˘ضست˘م˘لا˘ب ع˘فد

ىلع جاجدلأ نم طقف ءأزجأأ

هكأوفلأو رضضخلأ ءأرضش رأرغ

. نيتبحب وأأ ةدحأولأ ةبحلاب
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ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ح˘˘ضضوأأ
نأأ ،رأونلوب رهاطلأ ،نييفرحلأو راجتلل
ر˘˘ضضخ˘˘لأ را˘˘ع˘˘ضسأأ عا˘˘ف˘˘ترإأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘˘ضسأ

يبضسن لكضشب اهضضافخنأ مغر هكأوفلأو
ىلإأ دوعي كرابملأ ىحضضألأ ديع دعب
لÓخ ريبك لكضشب اهيلع بلطلأ ةدايز
دع ببضسب سضرعلأ ةلقو فيضصلأ لضصف
،لوق˘ح˘لأ ي˘ف ة˘ي˘فا˘ك ة˘ل˘ما˘ع د˘ي دو˘جو
نع بونجلأ عأرزم فقوت ىلإأ ةفاضضإأ
ةرأر˘ح˘لأ ة˘جرد عا˘ف˘ترإأ بب˘ضسب جا˘ت˘نإلأ
حيرضصت يف ،رأونلوب لاقو.ريبك لكضشب
يبضسن سضافخنأ كانه نأأ سسرب قبضسل

ة˘نرا˘ق˘م ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘˘ضضخ˘˘لأ را˘˘ع˘˘ضسأل
ى˘˘ح˘˘ضضألأ د˘˘ي˘˘ع تل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ما˘˘يألا˘˘˘ب
ىقبت سضافخنإلأ ذه مغر نكل ،كرابملأ

يف فاضضأأو ةعفترم ام دح ىلإأ راعضسألأ
ببضستت لمأوع ةدع كانه» :ددضصلأ تأذ
د˘ي˘لأ سصق˘ن ا˘ه˘لوأأ ،عا˘˘ف˘˘ترإلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
عا˘ف˘ترإأ بب˘ضسب عأرز˘م˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لأ
ذإأ ،فيضصلأ لضصف يف ةرأرحلأ تاجرد
لامعلأ بوره ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ي˘كت˘ضشي
˘مو˘ي˘لأ لأو˘ط ل˘م˘ع˘لأ نو˘ضضفر˘ي ن˘يذ˘لأ
سضع˘ب نأأ ا˘م˘ك ،سسم˘ضشلأ ة˘˘ع˘˘ضشأأ تح˘˘ت
نم يفاكلأ ددعلأ نودجي ل نيحÓفلأ
ةلطع ذ˘خأأ ل˘ضضف˘ي م˘ه˘ضضع˘ب˘ف لا˘م˘ع˘لأ

هجتي مهضضعبو ،فيضصلأ لضصف لÓخ
ببضسلأ لثمتيو، هتلطع ءاضضقل رحبلل
ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر بضسح ،يناثلأ
سضرعلأ سصقن يف ،نييفرحلأو راجتلل
ليضصاحملأ ينج ةيلمع فقوت ببضسب
ة˘يأور˘ح˘ضصلأ تا˘يلو˘لأ ي˘ف ة˘ي˘˘عأرز˘˘لأ

،رأردأأ تا˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘ك رأر˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ة˘˘ل˘˘قرو ،ة˘˘يأدر˘˘غ ،فو˘˘ضس دأو ،ة˘˘ل˘˘˘قرو
ة˘جرد عا˘ف˘ترإأ بب˘˘ضسب كلذو ،ةر˘˘كضسبو
نومت ا˘ه˘نأأو ا˘ضصو˘ضصخ ،ا˘ه˘ي˘ف ةرأر˘ح˘لأ

تاجتنملأ نم ةئملاب04 ةبضسنب قوضسلأ
،ن˘م˘كي ثلا˘ث˘لأ بب˘ضسلأ ا˘مأأ.ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

بب˘˘ضسب بل˘˘ط˘˘˘لأ ةدا˘˘˘يز ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ب˘˘˘ضسح
تÓفحلأ ةرثكو ،ةيفيضصلأ تاميخملأ

عم نمأزتت اهنأأو اضصوضصخ سسأرعألأو
سضرأأ ى˘لإأ ة˘بر˘ت˘غ˘م˘لأ ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لأ ةدو˘˘ع
د˘عو˘م نأا˘ضشب ه˘تا˘ع˘قو˘˘ت ن˘˘عو.ن˘˘طو˘˘لأ
اهنأأ ،رأونلو˘ب د˘كأأ ،را˘ع˘ضسألأ سضا˘ف˘خ˘نأ
ربمتب˘ضس ر˘ه˘ضش ة˘يا˘ه˘ن ع˘م سضف˘خ˘ن˘ت˘ضس
نيح˘ي ن˘ي˘ح يأأ ،ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘ضش ة˘يأد˘بو
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘ن˘˘ج د˘˘عو˘˘م
نإا˘ف كلذ˘كو ،ة˘يو˘ت˘˘ضشلأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسو˘˘م˘˘لأ
طاضشن دواعتضس ة˘يوأر˘ح˘ضصلأ تا˘يلو˘لأ
ةيبلتل تاجتنملأ ةرفو ينعي ام جاتنإلأ

ايئاقلت يدؤويضس ام وهو ،قوضسلأ تايجاح

ر˘˘˘˘˘ضضخ˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ضسأأ طو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر ع˘˘با˘˘تو.ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو

رهاطلأ ،نييفر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

دح ىلإأ زوملأ راعضسأأ عافترإأ نأأ ،رأونلوب

سضع˘ب ي˘ف را˘ن˘˘يد005 و˘ح˘ن˘ل ل˘˘ضصي

هيلع بلطلأ ةدايز ىلإأ دوعي ،تايلولأ

مدع ببضسب جوتنملأ ةلقو ،ريبك لكضشب

لضصف لÓخ ةريبك تايمكب هدأريتضسأ

ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضس ةدا˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘نأل ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضصلأ

نأأ لوقلأ نكمي ل هنأأ فاضضأأو.فلتلأ

نأل ينونج دح ىلإأ لضصو زوملأ رعضس

023 ى˘لإأ را˘ن˘˘يد003 نيب هطضسو˘ت˘م

يفو ،ين˘طو˘لأ ىو˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع را˘ن˘يد

ىلإأ054 نيب حوأرتي تاجردلأ ىلعأأ

ى˘ل˘ع ر˘ضصت˘ق˘ي كلذ ن˘كل را˘ن˘˘يد005

كلذ ىلإأ ةفاضضإأ،طقف قطانملأ سضعب

ن˘يدرو˘ت˘ضسم˘لأ ف˘ي˘ضصلأ ل˘ضصف لÓ˘خ˘ف

دأري˘ت˘ضسلأ ة˘ب˘ضسن سضي˘ف˘خ˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي

ينعي ام وهو ،اعيرضس فلتي هنأل هبضسح

عافترإلأ نأأ لوقلأ نكمي كلذل ،هتردن

بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘ل

قطانملأ سضعب سصوضصخبو.«سضرعلأو

يف لوقعم ر˘ي˘غ ا˘عا˘ف˘ترأ د˘ه˘ضشت ي˘ت˘لأ

مل ،ةمضصاع˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع زو˘م˘لأ ر˘ع˘ضس

ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر سسيئر دعبتضسي

سضع˘ب ءو˘ج˘ل ،ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل

أريبك انوزخم نوكلتمي نمم نيعزوملأ

هذهل لÓغت˘ضسأ را˘ع˘ضسألا˘ب ة˘برا˘ضضم˘ل˘ل

عم تنمأزت اهنأأو اضصوضصخ ،فورظلأ

هيف دأدزت يذلأ كرابملأ ىحضضألأ ديع

.ةيحÓفلأ دأوملأ فلتخم راعضسأأ

 ربمتبسس رهسش ةياهن راعسسأ’ا ضضافخنا عقوت

ةلماعلا ديلا صصقنو بلطلا ةدايز ىلإا هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا عافترا عجري راونلوب

نع ليدبك «نينثا» وأا ةدحاولا «ةبحلا«ب ءارسشلا لÓخ نم قوسستلا يف ةديدج ةقيرط ينبت نينطاوملا ىلع ضضرف ةبانع ةي’وب ةئزجتلا قاوسسأاب هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا يف لجسسملا عافتر’ا
.نطولا تاي’وب قاوسسأ’ا ةيبلاغ يف هيلع فراعتم تاب لب بسسحف ةبانع ةي’وب ضسيلو قاوسسأ’ا عيمج يف افولأام دهسشملا اذه تاب ثيح«وليكلا«ب ءارسشلا
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«دؤ˘ج˘لا˘ب لا˘م˘˘ك» ن˘˘كسسلا ر˘˘يزو
ل˘م˘ع ةرا˘يز ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘بو ى˘˘ل˘˘عو
د˘حألا سسمأا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا د˘ق˘˘ف˘˘تو
داع ةبانع ةيلؤب ه˘عا˘ط˘ق د˘ق˘ف˘ت˘ل
ايلاؤل بقترم نييعت نع ثيدحلل
عارذ ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ا˘بد˘ت˘ن˘م
داو ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا سشيرلا
ايؤق اعفد يطعيسس يدلاو بنعلا

ة˘يلؤ˘لا ي˘لاو ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘سشنإا ي˘˘ف عار˘˘سسإÓ˘˘ل
ق˘فار˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘˘لا
ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘سضلا
قفار˘م˘لا ع˘يرا˘سشم سصؤ˘سصخ˘بو .
ى˘ل˘ع ر˘˘يزؤ˘˘لا ثح ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىلع زاجنإا ةيلمع ةاعارم ةرورسض
ير˘˘˘سصع ع˘˘˘با˘˘˘ط تاذ نؤ˘˘˘كت نأا

ةنيدمب قيلي ةيملاع تافسصاؤمبو
ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا مار˘ت˘حاو ة˘ي˘˘كذ

ن˘م ه˘نأا د˘كأا ا˘م˘˘ك ة˘˘لؤ˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لاو
لؤسصحلا (لدع) يبتتكم لك قح
ا˘ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس ى˘˘ل˘˘ع
دد˘سش ا˘م˘ك ر˘خأا˘˘ت نود ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
ع˘يرا˘˘سشم قÓ˘˘طإا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزؤ˘˘لا
ر˘ي˘خأا˘ت نود ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لا ن˘˘كسسلا

تلوا˘ق˘م ى˘لإا د˘ن˘˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
تا˘˘˘سسارد بتا˘˘˘كمو ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج

مدع ريزؤلا ىد˘بأا ا˘م˘ك .ة˘ير˘ئاز˘ج
لاغسشألا ةريتو رخأات  يف حايترلا
ةديدجلا ةنيدملا˘ب ع˘يرا˘سشم ةد˘ع˘ب
سضع˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل سشير˘˘لا عارذ˘˘ب
دؤ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ن˘يذ˘لا سصاؤ˘خ˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘سضرأا ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا
تاؤنسسلا يف ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

مهعيراسشم ديسسجت نود ةطرافلا

ا˘˘عد ثي˘˘ح ع˘˘قاؤ˘˘لا سضرا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ىلإا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ر˘يزؤ˘لا

ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘˘تا

كلت بحسسل ةمزÓلا ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لاو

ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘سضرألا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

ديسسجتل نييقيقحلا نيرمثتسسملل

ةدئافلاب دؤ˘ع˘ت ة˘يؤ˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم

ن˘كسسلا ر˘يزو .ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ا˘˘سضيأا ن˘˘˘يا˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا لÓ˘˘˘خو

كردلل ةقرفل رقم زاجنا عورسشم

ة˘سسؤ˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

يتلاو ةيئادتبإا ةسسردمل عورسشمو

لؤ˘خد˘لا ع˘م ا˘ه˘مÓ˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس

ن˘يا˘ع ا˘˘م˘˘ك مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ر˘ق˘م عور˘˘سشم

رج˘ح ع˘سضؤ˘ب ما˘ق ةرا˘ب˘ج ن˘ي˘ع˘بو

نكسس7703 عورسشمل سساسسألا

.راجيإلاب عيبلا ةغيسصب

 سشيرلا عارذب ديدجلا يرسضحلا بطقلا هدقفت لÓخ

ةيرأقعلا ةيعوألا بحضس ىلإا وعدي نكضسلا ريزو
نيضسعأقتملا صصاوخلا نيرمثتضسملا نم

اددسشم ةديدجلا ندملا عيراسشم حاجنإا ىلع ةمزاع ةلودلا نأا ةبانع ةي’و ىلإا هترايز لÓخ «دوجلب لامك» نارمعلاو نكسسلا ريزو دكأا
 .اهب ديقتلاو ةديدجلا ندملا تاططخم ىلع ظافحلل ايعاد ةلجسسملا جماربلل ةسصسصخملا ةيلاملا ةفلغأ’ا دوجو ىلع
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(2 ) لدع يبتتكم ةيعمج تعفر
ن˘˘˘كسسلا ر˘˘˘يزو ى˘˘˘لإا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘ب
لا˘م˘˘ك» ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
لسصفم ريرقت دحألا سسمأا «دؤجلب
سصخ˘سشي ن˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘سسر ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا

ةيعسضؤلاو3102 لدع يبتتكم

ةدحو0741 ةسصح اهفرعت يتلا
را˘ي˘ت˘˘خا ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
عورسشمل ةسصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘سضرألا

.سشيرلا عارذب ةينكسس ةدحو078
رخأا »ـل ةيعمجلا سسيئر بسسحو
بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ف «ة˘˘˘عا˘˘˘سس
اهنمسضت يتلاو ريزؤلل ةعؤفرملا

ةدحو0052 ةيسضق نيتلا˘سسر˘لا

ةدحو6201 اهنم لازت ل ةينكسس
نم رثكأا دنم اهب لاغسشألا ةفقؤتم
عارذب يرسضحلا بطقلاب نيماع
ي˘˘لا˘˘˘م ل˘˘˘كسشم بب˘˘˘سسب سشير˘˘˘لا

ةكرسش اهزا˘ج˘نا ى˘ل˘ع فر˘سشم˘لاو
ل˘˘كسشم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص

ةين˘كسس ةد˘حو0002 عور˘˘سشم

ةيسضقب قلعتي ر˘مألاو ةر˘ط˘ن˘ق˘لا˘ب

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘˘سسإاو خاؤ˘˘˘كألا

طسسو ي˘ف ةدؤ˘جؤ˘م˘لا ي˘سشاؤ˘م˘لا

عورسشملل ةسصسصخملا ةحاسسملا

ن˘م ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م د˘˘يزأا د˘˘ن˘˘م ثي˘˘ح

كل˘ت لاز˘ت لو لا˘غ˘سشألا قÓ˘ط˘˘نا

ناكملا يف ةيريدسصقلا خاؤكألا

ردسصملا بسسح˘ب بجؤ˘ت˘سسي ا˘م˘م

ءÓ˘خإل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت ى˘˘لإا

ة˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا

زاجنلا تايلم˘ع ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشم˘لا

لاحلا كلذكو  عورسشملا مامتإل

ةسسؤتيلكلاب ةدحو0001 ةسصحب

مهل ني˘ن˘طاؤ˘م4 دجاؤ˘ت˘ي ن˘يأا

ط˘سسو ي˘ف ة˘ع˘سساو تا˘ج˘˘ي˘˘ي˘˘سست

سصسصخ˘˘م˘˘لا يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ءا˘˘عؤ˘˘لا

ةبسسن˘لا˘بو .رؤ˘كذ˘م˘لا عور˘سشم˘ل˘ل

ةيعمج سسيئر دكأا0741 ةسصحل

رايتخل ةسصتخم ةنجل نأا2 لدع

نيعقؤم تاراتخا تناك ةيسضرألا

لوألا ع˘قؤ˘م˘˘لا سشير˘˘لا عارذ ي˘˘ف

عقؤملا امأا نكسس006ل هب لوألا

نكسس078 مسضي يدلاو يناثلا
بب˘سسب لا˘غ˘سشألا ا˘ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل
لدعل ةيؤه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا سضفر
بب˘سسب لا˘غ˘سشألا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا
ي˘لاؤ˘لا نأا لإا ة˘ي˘سضرألا ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘ن
دق ناك «دؤهزم قيفؤت «ةيلؤلا
عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسل ر˘˘˘˘ماوأا ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
ةسصسصخم تناك يتلا تاحاسسملا
اهيلع زاجنل نييراقعلا نييقرملل
ن˘˘كل ا˘˘ه˘˘ي˘˘لا را˘˘سشم˘˘لا ة˘˘سصح˘˘˘لا
ا˘م˘م ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع لاز˘ي ل ع˘سضؤ˘لا
ا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سس كر˘˘˘ح˘˘˘˘ت بجؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ع˘سضؤ˘لا ة˘ل˘ح˘ل˘ح˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
تابلطلاو تاحرتقملا نمو مئاقلا
نم ةي˘ع˘م˘ج˘لا تب˘ل˘ط ة˘عؤ˘فر˘م˘لا
ع˘˘قؤ˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا ةرازؤ˘˘˘لا
لبق ةداهسش مهل نيدلا نيبتتكمل
ن˘ي˘ي˘ح˘ت ل˘جأا ن˘˘م سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لا

تانكسس ىلع لؤسصحلاو مهتافلم

ذا˘خ˘تا ن˘ع Ó˘سضف فر˘˘غ4 ن˘˘م
ي˘ف قÓ˘ط˘نل ة˘يرادإلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا

لدع جمانربل ةينكسسلا عيراسشملا

لاغسشأا قÓ˘ط˘نا ع˘م ةازؤ˘م˘لا˘ب2

ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب تارا˘م˘ع˘لا زا˘ج˘نا

نيينعملا نيبتتكملا ةمئاق قيلعت

تانكسسلا مهحنم لب˘ق ع˘يزؤ˘ت˘لا˘ب

ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو

سشير˘˘لا عارذ ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘عزؤ˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ةر˘ط˘ن˘˘ق˘˘لاو ة˘˘سسؤ˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘كلاو

ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

قايسس يفو .ةفلتخملا ةيتايحلاو

نارم˘ع˘لاو ن˘كسسلا ر˘يزو ل˘سصت˘م

هترايز لÓخ دكا «دؤجلب لامك»

ةمزاع ةلودلا نأا ةبانع ةيلو ىلإا

ند˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم حا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع

ل˘ك  ق˘ح ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ك .ةد˘يد˘ج˘لا

ىلع لؤ˘سصح˘لا (لد˘ع) ي˘ب˘ت˘ت˘كم

نود ةددحملا اهلاجآا يف مهتانكسس

ى˘ل˘ع ر˘يزؤ˘لا  دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك ر˘˘خأا˘˘ت

ن˘˘˘˘˘كسسلا ع˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘سشم قÓ˘˘˘˘˘˘طإا

دنسستسسو ري˘خأا˘ت نود ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

بتاكمو ةير˘ئاز˘ج تلوا˘ق˘م ى˘لإا

.ةيرئازج تاسسارد
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نم ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب ؤ˘ن˘طاؤ˘م ي˘كت˘سشي
سصؤ˘˘سصخ˘˘ب د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م˘˘م ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا
ةجاحب اؤنا˘ك ا˘مّ̆ل˘ك نؤ˘نا˘ع˘ي ى˘سضر˘م˘لا

تارتفلا لÓخ ةسصاخ ءاودلا ىلإا ةّسسام
˘ما˘ظ˘ن˘ب ءلؤؤ˘ه بلا˘ط ثي˘ح .ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا

تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج
رابتعاب تايدلبلا ىؤتسسم ىلع ةبوانملا
سضرغلاب في ل تاب يلاحلا جمانربلا نأا
امب هيف رظنلا ةداعإا بجؤتسسي امم امامت
يفو ،نينطاؤملا تابلطت˘مو ى˘سشا˘م˘ت˘ي

«ةعاسس رخآا» تقتلا دقف لسصتم قايسس
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لاو ى˘سضر˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
ن˘ع ثح˘ب˘لا دد˘سصب م˘˘ها˘˘ند˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا

تاقوأا جراخ Ó˘ي˘ل ة˘حؤ˘ت˘ف˘م ة˘ي˘لد˘ي˘سص
تابؤعسصلا نع انل اؤفسشك نيأا ،لمعلا
يف اهنؤهجاؤ˘ي اؤ˘ح˘سضأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

ةبوانم ةي˘لد˘ي˘سصل لؤ˘سصؤ˘ل˘ل م˘ه˘ق˘ير˘ط
يذ˘لا ر˘مألا ؤ˘هو م˘ه˘تا˘˘جا˘˘ح ءا˘˘سضق˘˘لو
يف ةريبك تاقوأا مهعييسضت ىلإا يدؤؤي
ابلسس عجري نأا هنأاسش نم ام اهنع ثحبلا

يناعي ىقبي يذلا سضيرملا ةحسص ىلع
فيسضي نأا لبق ،اهيلع هرؤثع ةياغ ىلإا
راهسشإا اودجو نإاو ىتح مهنأاب مهدحأا

ةلدا˘ي˘سصلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ّل˘كم˘لا ة˘ه˘ج˘لا
مهنأا لإا ،تايلديسصلا نيوانعل نيبوانملا
لثمتملا ؤ˘هو ر˘خآا راد˘ج˘ب نؤ˘مد˘ط˘سصي
˘ماد˘ع˘نا ع˘م ا˘ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف
يذلا سضيرملا دجيل ،Óيل لقنلا لئاسسو
ار˘ظ˘ن ا˘ق˘ئا˘ع ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو كل˘˘م˘˘ي ل
اثحب هلقنت قيرط يف ةريبكلا ةبؤعسصلل

ديدعلا عطق هفّلكت ةبوانم ةيلديسص نع
ؤهو ،اهيلإا لؤسصؤلل تارتمؤليكلا نم
ءؤ˘سسب ا˘نؤ˘ثّد˘ح˘م ه˘ف˘˘سصو يذ˘˘لا ر˘˘مألا
هذ˘ه سصؤ˘سصخ˘ب د˘م˘ت˘ع˘م˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةلا˘ب˘مÓ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا
،ةّيسصؤلا تاهجلا لبق ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا

نم نينطاؤمب «ةعاسس رخآا» تقتلا امك
ةبانع ةنيدم ىلإا اؤمدق فراطلا ةيلو
اؤحسضوأاو ليللا نم ةرخأاتم تاعاسس يف
مهنؤك كلذك مهيلع قبطني رمألا نأاب
لمأا ىل˘ع ل˘كسشم˘لا سسف˘ن ن˘م نؤ˘نا˘ع˘ي
طسسو ةبوان˘م ة˘ي˘لد˘ي˘سص ى˘ل˘ع رؤ˘ث˘ع˘لا

سصقنلا لظ يف كلذ يتأاي ،،ةبانع ةنيدم
نيوانع ةنسضتحملا تاءاسضفلل حدافلا

ةيلؤلاب ةيدلب ل˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘لد˘ي˘سص ل˘ك
سضعبلا مازتلا مدع ىرخأا نايحأا يفو
بسسح ةبوانملا ماظنب تايلديسصلا نم
ر˘ي˘سصي˘ل ،ا˘نؤ˘˘ثد˘˘ح˘˘م ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م
يف مÓظلا ّلح امّلك نؤلخدي ىسضرملا

ام˘ي˘سس ءاود˘لا ن˘ع ة˘ل˘يؤ˘ط ثح˘ب ة˘ل˘حر
تايفسشتسسملا ىلإا نؤلقني نيذلا مهنم
ةجاحب نؤنؤكيو ةيئاسسملا ةرتفلا لÓخ
رار˘ق˘ت˘سسا سضر˘غ˘ب ة˘يودألا ى˘لإا ة˘˘ّسسا˘˘م
نؤه˘جاؤ˘ي مؤ˘ي˘لا اورا˘سص ن˘يأا ،م˘ه˘ت˘لا˘ح
تايلديسصلا داجيإا يف ةغلاب تابؤعسص
ةعباسسلا ة˘عا˘سسلا رور˘م د˘ع˘ب ة˘بوا˘ن˘م˘لا
رييسست ءؤسسو مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ماد˘ع˘نإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
مهلعج امم ،عسضؤلل ةينعملا تاهجلا
ةداعإاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا نؤ˘ب˘لا˘ط˘ي
م˘ي˘عد˘تو  ة˘بوا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
نم ءاسسملا ةرتف لؤلح عم تايلديسصلا
.مهتاناعم نم مهسصيلخت لجأا

سشيرلا عارذب نكسس078 ةسصحل ةسصسصخملا ةيسضرأ’ا رايتخإا رخأات نمسضت

 Óضصفماريرقت نوعفري نيبتتكملا ولثمم
2 لدع جمأنرب ةيعضضو صصخضشي نكضسلا ريزول

 ةبوانملا جمانربب مازتلإ’ا مدع عم Óيل لقنلا لئاسسو بايغ نم نوكتسشي

 نينطاوملا ءأيتضسا ريثي ةبوأنملا تأيلديضصلا مأظن

هترايز ةبسسانمب هنع نلعأا رارقلا
  ةي’ولا ىلإا سسمأا

لفكتللipnE رمأأي «دوجلب»
 نأبرضض ةرأمعب ةررضضتملا تÓئأعلأب

ةرا˘م˘ع ة˘ي˘سضق ل˘ح ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا ةرازو ترر˘˘ق

ةلئاع42ب ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف عار˘سسإلا لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب نا˘˘بر˘˘سض
لزانم مهل ءارك حارتقاب » يبينوا» ةسسسسؤؤم فرط نم ةررسضتم
ةعباتمب كلذو لماك لكسشب ةرامعلا ميمرت ةداعإا ةياغ ىلإا ةديدج
ةينقتلا ةبقارملا ح˘لا˘سصمو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘ب˘قار˘مو
نع نيلثم˘م نا˘كو. ا˘نردا˘سصم ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح تا˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل
لÓخ نكسسلا ريزو ىلإا سسمأا مهلاغسشنا عفرب اؤماق تÓئاعلا

تاميلعت «دؤجلب لامك» ريزؤلا ىطعأا نيأا ةبانع ةيلو ىلإا هترايز

نلعيل تÓئاعلا كلتب عيرسسلا لفكتلا لجا نمipnE ماعلا ريدملل
ىؤتسسم ىلع هحلاسصم لبق نم ةذختملا تاءارجإلا نع ريخألا

يلاو نأا ردجيو. ةرامعلا ميمرت ةداعإاو مهب لفكتلل ةبانع ةيلو
ةددهملا ةرامعلا يلثممب ريخألا هئاقل يف «دؤهزم قيفؤت» ةبانع
و نكسسلا ريزو ىدل لخدتلاب مهدعو ناك نابرسض يحب رايهنلاب
بقاعت ثيح تاؤنسس ذنم ةقلاعلا مهتيسضقل لح داجيإل نارمعلا

رطخلا بنجت ةيئاهن ةيؤسست داجيإا نود ةلو و ءارزو ةيسضقلا ىلع

ةهج نم .تاؤنسس ذنم ةلئاع02 نم ديزاـب سصبرتي يذلا ريبكلا
يف حسضافلا سشغلا نم اؤكتسشا ةررسضتملا تÓئاعلا نأا ىرخأا

ةسشاسشهب حيتافملل مه˘مÓ˘ت˘سسا ىد˘ل اوؤؤ˘جا˘ف˘ت و زا˘ج˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
تانكسسلل ةينقتلا ةنياعملا تنيب و نيترامعلل حلسسملا تنمسسإلا

ةيعؤن يف ةريبك تاقورخ دؤجو ةيندملا ةسسدنهلا ءاربخ لبق نم
ريياعملاب ةنراقم ةين˘ب˘لا ة˘سشا˘سشه˘ل ار˘ظ˘ن ق˘ق˘سشلا ل˘خاد لا˘غ˘سشألا
 . زاجنلا ةيلمع يف اهب لؤمعملا

YÉO∫ GCe«ø

يديارسسب ربمتبسس2 و توأا92 نيبام ةرتفلا يف

ةلوطبل5 ةعبطلا نضضتحت ةبأنع
يعارضشلا ناريطلل رئازجلا

ناريطلل رئازجلا ةلؤطبل ةسسماخلا ةعبطلا ةبانع ةنيدم نسضتحت

،ربمتبسس2 و توأا92 نيب ام ةرتفلا يف «طؤبهلا ةقد» يعارسشلا
تا˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ،ه˘˘ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
ةلؤطبلا تاسسفا˘ن˘م نأا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تح˘سضوأاو.ة˘يؤ˘ج˘لا
لابج يلاعأا يف يرجتسس طؤبهلا ةقد سصسصخت يف ةينطؤلا

ةلؤطبلا هذه مظنتسسو،طارقؤب داو ئطاسشو يدياريسس ةقطنم
ر˘ت˘ن˘فدأا يد˘يار˘ي˘سس» يوا˘ه˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

92 مؤي داتعلا ةبقارمو نيكراسشملا لابقتسسا ررقملا نمو،«ةبانع

2 مؤ˘ي ز˘ئاؤ˘ج˘لاو تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘ف˘ح ما˘ق˘ي ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،توأا
ةخسسن رخآا تمظن دق قرسشلا ةرهؤج تناك رخآا بناج نم،ربمتبسس

يف،8102 ماع كلذك يعارسشلا ناريطلل ةينطؤلا ةلؤطبلا نم

ةقطنمب7102 ة˘ع˘ب˘ط وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م تن˘˘سضت˘˘حا ن˘˘ي˘˘ح
ريبك يريهامج لابقإا ةلؤطبلا دهسشت نأا رظتنملا نمو.نقزؤب

هذه اهب ىظحت تتاب يتلا ةريبكلا ةيبعسشلا لظ يف ةسصاخ
يدان حتف امك بابسشلا نم ديدعلا اهيلإا تبدج يتلا ةسضايرلا
اوذخاو، ةسضايرلا هذه جؤلو لجأا نم مهل بابلا رتنفدا يدياريسس
نيب ةمئانلا،ةنؤبل ةيعيبطلا زؤنكلاب فيرعتلا ةمهم مهقتاع ىلع
دقو،طسسؤتملا سضيبألا رحبلا هايم ةقرزو غوديإلا لابج ناسضحأا
نييعماجلا بابسشلا نم ةعؤمجم يديأا ىلع يدانلا اذه سسسسأات
ةسسرامم ىلع عيجسشتلا فدهب ،ةبانعو يديارسس يتيدلب ءانبأا نم
كلذ يف نينيع˘ت˘سسم، ا˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ج˘يور˘ت˘لاو ة˘سضا˘ير˘لا
ىلإا ةفا˘سضإا،لا˘سصتلاو ر˘يؤ˘سصت˘ل˘ل ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جؤ˘لؤ˘ن˘كت˘لا˘ب
تÓظملاب زفقلا ةسضاير اهمهأا ،يدانلا اهب مؤقي ىرخأا تاطاسشن
ذختي ذإا ،ةيئطاسشلا تاسضايرلاو سصؤغلاو يعارسشلا ناريطلاو
،اسضيأا فرعي امك يابلا نانج وأا ،تارقب يداو ئطاسش نم يدانلا

. هل ارقم
U°Édí. Ü
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نيع يف ةيبرت ءاردم
راصصعإلا

ةيبرتلا ريزو نأا «لاقلا«و «ليقلا» رداصصم تفصشك
ةيبرتلا ءاردم ةمئاق طبصض «دباعلب ميكحلا دبع»
لوخدلا دعب ةرصشابم مهماهم ءاهنإا متيصس نيذلا
ءادوصسلا ريراقتلا ببصسب0202/9102 يصسردملا
ن˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘ت يذ˘˘لا
ةرتفلا يف تاي’و ةدع اوراز نيذلا نييزكرملا
يف ةل˘ج˘صسم˘لا حا˘ج˘ن˘لا بصسن ن˘ع ةدا˘يز ةر˘ي˘خأ’ا
مÓتصسا يف رخأاتو ةيندتملا ةيمصسرلا تاناحتم’ا
. ةيوبرتلا عيراصشملا

ةيصضق
«يواريم» دنعapl ـلا
نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو ةرا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ
باون عفر سسمأا ةبانع ةي’و ىلإا ةنيدملاو
يوقرتلا نكصسلا عورصشم ةيصضق ناملربلاب
ريزو ىلإا ةبانع ةيد˘ل˘ب˘ب ر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا م˘عد˘م˘لا
قل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا تا˘ف˘ل˘م ن˘ع Ó˘صضف ن˘كصسلا
فورعملا يمهاصست نكصس003 عورصشمب
عور˘˘˘˘صشمو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
056aplءاقرزلا ةكربلاب.

لوحتي رحبلا
افيصص «لوغ» ىلإا

ةماعلا ةيريدملا حلاصصم تصصحأا
84 ـلا لÓخ ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
قرغ ت’اح عبصس ةريخأ’ا ةعاصس
ةئيهلا تاذ هب تدافأا ام بصسح
حصضوأاو .اهل نايب يف تبصسلا موي
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم نأا نايبلا
22 ني˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تل˘خد˘ت
ع˘ب˘صس لا˘صشت˘˘ن’ توأا42 ى˘˘لإاو
.اقرغ اوفوت اياحصض

سسأار ىلع «ريببوب» بيصصنت
ةبانع نمأا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ةرادإ’ا ر˘˘˘يد˘˘˘م ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا بقار˘˘˘م ما˘˘˘ق
نيدلا ردب «ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا ىدل
هماهم يف ري˘بو˘ب نا˘مز ر˘م˘ق بي˘صصن˘ت˘ب » ي˘ف˘ي˘صس
نمأ’ا سسيئرل افÓخ ةي’ولا نمأا سسيئرك ةديدجلا
لفحلا اذه لÓخو.نودلخ يكرت ةباينلاب يئ’ولا
نمأÓل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ل˘ث˘م˘م ة˘طر˘صشلا بقار˘م ا˘عد
نيب قيصسنتلا روصسج نم ديزم دم ىلإا ينطولا

ةيامح لجأا نم ةطرصشلا كلصس حلاصصم فلتخم
.تافآ’ا لك دصض دÓبلاو نينطاوملل لصضفأا

نيبختنملا مزهت راقبألا
رايمأا ةلوجتملا راقبأ’ا ةرهاظ تمزه
نكمتي مل ةعاصسلا دحلو ةبانع ةي’و
لكب اهلاوجت ىلع ءاصضقلا نم ء’ؤوه
مامأاو يرصضحلا طصسولا يف ةيرح
د˘˘جا˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لا

ةيصضق ىلإا تلوح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لاو
تذ˘خأا ا˘مد˘ع˘ب ة˘ن˘يد˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع يأار
تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ا˘˘ع˘˘صساو ا˘˘ب˘˘ي˘˘صصن
نيبختنملاو تاطلصسلا ىلإا ةهجوملا

يعامتج’ا لصصاوتلا تاكبصش ىلع
ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘˘ب تح˘˘ب˘˘صصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةدايرلا لتحت رامع يديصسو ينوبلاو
.ةرهاظلا يصشفت يف

ةبانع يف ةحصصلا ريزو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
د˘م˘˘ح˘˘م» تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا مو˘˘ي˘˘لا «يوار˘˘ي˘˘م
هعاطقل دقفتو لمع ةرايزب
د˘ع˘ب كلذو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب
سسمأا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘˘لا

نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو
ىلإا «لامك دوجلب» ةنيدملاو
فرعت يتلا ةريخأ’ا ةي’ولا
’ازنإا ةريخأ’ا عيباصسأ’ا يف
ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل ا˘˘يرازو
.يودب نيدلا رون لوأ’ا



ةمهملا ةبوعص مغر ىوتسملا يف جئاتن قيقحتل نوحمطي

ةـــصسفانملا نولخدي رـــئازجلا وـــعابر
مويلا يتاراكلل تايئاهن ثقث

ةلباقملاف يتيموكلا سصاسصتخا يف ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع تايئاهن ثÓث ةيرئازجلا ةثعبلل ةبسسنلاب مويلا يتاراكلا ةسسفانم دهسشتسس
ةلباقملا اميف نامحرلا ربع قاقدلا يبرغملا هريظن هجاوي يذلا غلك76 نم لقأا نزو يف دمحم لقعوب يرئازجلا عمجت ىلوأ’ا
يبرغملا هريظن يقÓيسس يذلا نيسسح يخياد طسسوتملا سضيبأ’ا رحب باعلأا يف بهذلا بحاسص عمجتسس اسضيأا ةيبهذلا ىلع ةيناثلا
ثÓثلا تايئاهنلا ىقبتو ،ةنيثب يوانسسح ةيبرغملا غك16 نزو يف يديم ةمياسش يقÓتسس اميف غك48 نم رثكأا نزو يف فرسشأا ناسشوأا

نأاو ةسصاخ جيوتتلل ةيسسفنلا ةيحانلا نم ةسصاخ دادعتسس’ا متأا ىلعو ايوق نوكي نأاب بلاطملا يرئازجلا يثÓثلا ىلع ةبعسص امومع
بيجن.ج.ةيوق موسصخ مامأا نوكتسس ثÓثلا تÓباقملا

وروأ فلأ052 يرهش بتارو نينويلم لباقم سانو ةراعتسا ىلع رقتست سين ةرادإ
مدآا ةراعتسسا ىلع ترقتسسا دق سسين ةرادإا نأا ةيسسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحسص تركذو ،يرئازجلا بختنملا موجن دحأاب هفوفسص ميعدت لوح ةريخأ’ا تاسسمللا يسسنرفلا سسين يدان عسضو

فلأا052 ةميقب سسانوأ’ يرهسشلا بتارلا اسضيأا لمحتيسس يسسنرفلا يدانلا نأا ىلإا تراسشأاو ،وروأا ينويلم لباقم ةراعإ’ا ليبسس ىلع دحاو مسسوم ةدمل يلاطيإ’ا يلوبان بع’ سسانوأا
هكÓمل يسسنرفلا يدانلا مهسسأا عيب ةقفسص متت نأا درجمب ةليلق مايأا لÓخ نلعتسس،2202 فيسصل دتمي يلوبان عم دقعب طبتري يذلا سسانوأا لاقتنا ةقفسص نأا تحسضوأاو ،وروي

ريهظ يكوسسنإا يلناتسسو ،مادرتسسمأا سسكايأا مجاهم غربلود ربسساك يكرامندلا لثم ،يرئازجلا بعÓلا فÓخب ىرخأا تاقفسص اسضيأا هبقعيسس سسين ةيكلم لاقتنا نأا ىلإا تتفلو ،ددجلا
.نامريج ناسس سسيراب رسسيأا

ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ايريجين – رئازجلا

ملحلا يئاهنلا نع نثحبي ةريغصصلا ةركلا يف رصضخلا تاديصس
ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ح˘˘م˘˘ط˘˘ي
ىلا رورملا ىلا ،اماع02 تحت تاديسسلل مدقلا
ي˘˘قÓ˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع كلذو ،ه˘˘ل يرا˘˘˘ق ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن لوأا
رودلا نم˘سض ،مو˘ي˘لا ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن بخ˘ت˘ن˘م هر˘ي˘ظ˘ن
نمسض مدقلا ةرك تاسسفانم نم يئاهنلا فسصن
ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ةرود
تÓبسش تل˘هأا˘تو .ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا طا˘بر˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
ف˘˘سصن رود˘˘لا ىلا يداو˘˘ع˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ع˘˘ن ة˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةراسسخلاو نيءا˘ق˘ل ي˘ف زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
اينيغو يلام ىلع نزف ثيح ،يحاتتف’ا ءاقللا
تحسضوأاو .برغم˘لا ما˘ما ا˘نر˘سسخو ة˘ي˘ئاو˘ت˘سس’ا
سسفن ميدقت ىلع نهارتسس رئازجلا نأا ،يداوعل
رودلا ىلا لهأاتلا نامسض ىلع لمعلاو ةميزعلا
،بهذ˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف Ó˘˘ما ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

د˘ج ه˘جو نر˘ه˘ظأا ر˘سضخ˘لا تاد˘ي˘سس ناو ة˘سصا˘˘خ
.لوأ’ا رودلا تايرابم لÓخ فرسشم
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هقيرف ديبع يدهم يرئازجلا يلودلا بعÓلا داق
سسما لوا رايدلا جراخ زوفلل تنان ديدجلا يسسنرفلا

ثيح،1 –2 ةجيتنب نايما فيسضملا باسسح ىلع
يف يسسا˘سسأا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘ل ي˘نا˘ث˘لا رو˘ه˘ظ˘لا نا˘ك
ريبك لكسشب بعÓلا مهسسا دقو ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا

ةر˘ك ل˘سضف˘ب ،ةر˘ه˘سسلا كل˘ت ي˘ف ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
هلعجي امم ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ه˘ل˘ي˘مز˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لا فد˘ه˘لا

نم يسسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘ياد˘ب ىل˘ع م˘سصب˘ي
ينطولا بختنملا يف رارمتسس’ا هل نمسضت نأا اهنأاسش
يرئازجلا مجنلا مسضناو ،يسضاملب لامج ةدايق تحت
ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك ةلوطبب زئافلا ،ديبع يدهم

يدا˘ن ىلإا ““ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م““ بخ˘ت˘ن˘˘م ع˘˘م،9102
،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس لÓ˘خ ي˘سسنر˘ف˘لا تنا˘ن

،ر˘ح لا˘ق˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘يد يدا˘˘ن ن˘˘م ًا˘˘مدا˘˘ق
فارسشإا تحت ،يسسنرفلا تنان يدان عم ديبع لمعيسسو
فرعي يذلاو ،فوكروغ نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
يف كلذك هيلع فرسشأا امدعب ،ديج لكسشب بعÓلا

.تاونسس ثÓث لبق ،““ءارحسصلا يبراحم““ بختنم

لمكأا ىلع هلمعب موقي بردم فوكروغ““ :ديبع يدهم
““ةعئار هب يتقÓعو هجو

ل˘ي˘ك˘ي˘ل ا˘ي˘ف˘ح˘سص ار˘م˘تؤو˘م سسمأا لوأا د˘ي˘˘ب˘˘ع ل˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك تنا˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ي˘˘˘غ ه˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘ل ح˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘سسا˘كو˘ي˘ن يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ىأار ذإا ،فو˘كرو˘˘غ
لÓخ نم بردملاب ةديجلا هتفرعم نأا يزيلجنإ’ا
هدعا˘سست˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا

يد˘ه˘م لا˘قو ،د˘يد˘ج˘لا ه˘يدا˘ن ع˘م هراو˘سشم ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك
عم يتيادب ماع لكسشب““ :يفاحسصلا رمتؤوملا يف ديبع
ل˘˘ك تد˘˘جو د˘˘ق˘˘ل ،مار˘˘ي ا˘˘م ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘سست تنا˘˘˘ن يدا˘˘˘ن
رخأا˘ت˘م˘لا ي˘لو˘خد م˘غر ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ا˘ن˘ه با˘حر˘ت˘لا

لÓ˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘طا˘˘ب˘˘ترا بب˘˘سسب
عباتو ،““رسصم يف ةريخأ’ا ايقيرفأا ممأا سسأاك ةسسفانم

ةلاح يف يننأاب رعسشأا ايسصخسش انأا““ :اماع72 بحاسص
م˘سسو˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م رور˘˘م ع˘˘م ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ةد˘˘ي˘˘ج

ولو ،قيرفلا عم ربكأا لكسشب ملقأاتأا نأا نكمي ديدجلا

يننأا مكحب ّيلع ًاديدج سسيل يسسنرفلا يرودلا نأا
ه˘برد˘م˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘˘عو ،““تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف بع˘˘لأا

ةزاتمم يتقÓع““ :ديبع لاق ،فوكروغ نايتسسيرك
بختنملا يف هفارسشإا تحت تنك نأا ذنم ،بردملاب

لمعب موقي وه ،هلمع ةقيرط فرعأا انأاو ،يرئازجلا

عم ديج لكسشب لسصاوتي هنأا امك ،لح امنيأا زاتمم

نم هفارسشإا تحت لمعأاسس يننأ’ ديعسس انأاو ،هيبع’

.““ديدج

مسوملا يف ةمساح ةريرمت لوأ مدق

ةماقإلاب نوبجعم نويصضايرلا

ةرود ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا بل˘˘غأا بر˘˘عأا
طبارلا ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ه˘ع˘ئا˘قو يرا˘ج˘لا با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا با˘ع˘لأ’ا
ة˘ير˘ق˘لاو ،ة˘ما˘قإ’ا فور˘ظ˘ب د˘يد˘سشلا م˘ه˘با˘ج˘عا ن˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
يف يرئازجلا دفولا ميقيو .نومظنملا اهرفو يتلا ةيبملوأ’ا

فر˘غ˘ب ه˘ب˘سشا ة˘ما˘قإ’ا فر˘غ ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،ة˘ي˘لود˘لا ط˘بار˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج
ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘حا˘ت˘م ل˘ق˘ن˘لاو ل˘ك’او تا˘مد˘خ˘لا نا ا˘م˘ك ،قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
.مهل ةرفوملا ةيلسستلا سضورعو ةيفاقثلا تاطاسشنلا

تاعقوتلا نزواجتي فيدجتلاو ةحابصسلا

ددعلا رئاز˘ج˘لا ءاد˘ها ي˘ف ف˘يد˘ج˘ت˘لاو ة˘حا˘ب˘سسلا ن˘م ل˘ك تح˘ج˘ن
ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا با˘ع˘لأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأ’ا

5 ف˘يد˘ج˘ت˘لا ة˘سضا˘ير تع˘م˘ج ثي˘ح ،بر˘غ˘م˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىقبتو ،ددعلا سسفن ةحابسسلا تدها نيح يف ،رئازجلل تايبهذ
ة˘م˘كÓ˘م˘لاو ة˘عرا˘سصم˘لا ن˘ي˘تار˘ك˘لا تا˘سضا˘ير ىل˘ع ة˘ق˘ل˘ع˘م لا˘˘مآ’ا

.ديسصرلا ءارثإ’ ىوقلا باعلاو

نييرئازجلل ةصصاخ ةلماعم

ةبيط د˘جو ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ما˘ع˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘برا˘غ˘م˘لا نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ما˘ق
ر˘ي˘فو˘ت ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ة˘سصا˘خ ،ير˘ئاز˘ج˘لا د˘فو˘لا ءا˘سضعأا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
تÓيهسستلاو تامولعملا عيمج ميدقتو ،مهتابلط ةيبلتو ،لقنلا
ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،م˘˘ه˘˘ل
.يرئازجلاو

باعلألا لقنل نويزفلتلا دفوو نييرئازج نييمÓعا ةعبصس
با˘ع˘˘لأ’ا ةرود ي˘˘ف ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م رو˘˘سضح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا مÓ˘˘ع’ا ل˘˘ج˘˘سس
نييمÓعا ةعبسس ىلع روسضحلا رسصتقا ثيح ،برغملاب ةيقيرف’ا

ة˘ث˘ع˘ب م˘ه˘ي˘لإا فا˘سضي ،““ة˘عا˘سس ر˘خآا““ ةد˘ير˘ج ي˘ف˘ح˘سص م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
.تاحيرسصتلاو ريراقتلا لقنب يفتكت يتلاو ،ينطولا نويزفلتلا

بايغ ناك نيح يف ،ةلوطبلا لقن نع ةسصاخلا تاونقلا تباغو
دتعت مل ثيح ،مداسصلا ربخلا ةباثمب ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكو
.ىربكلا ةيسضايرلا تارهاظتلا نع بايغلا نع ةلاكولا
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ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘حأ’ا سسمأا تق˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نا
،طا˘˘˘بر˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سضه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ةرود˘˘ب لا˘˘ق˘˘˘ث’ا ع˘˘˘فر تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ـلا اهتعبط يف ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا با˘ع˘ل’ا

،قيقسشلا برغملاب ةلسصاوتملا21
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘˘ت˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب
نيكراسشملا ددع لسصوو ةيقيرفإ’ا

قلطنتو ،ة˘ي˘سضا˘يرو ي˘سضا˘ير731

،غلك54 ةئف يف مويلا اهتاسسفانم

أاد˘˘˘ب˘˘˘ت فو˘˘˘سس ا˘˘˘سضياو ،غ˘˘˘ل˘˘˘ك84و

.غلك55 نزوب لاجرلا تاسسفانم
طا˘بر˘لا ةرود فر˘ع˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو

تاقباسسم يف ةسسرسش ةسسفانم9102
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك˘لا دد˘ع˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘ن لا˘˘جر˘˘لا
غل˘ب˘ي ي˘ت˘لا ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ن˘ي˘عا˘بر˘لا

نوك˘ت˘سسو .ا˘ي˘سضا˘ير08 م˘˘هدد˘˘˘ع
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘ق˘ث’ا ع˘فر ة˘˘سضا˘˘ير
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘بر ةر˘˘˘سشع˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م
زوفلا ىلا ىعسستسس ثيح ،ةسسفانملا

ن˘˘˘˘˘م ““ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كأا““ ـب
طاق˘ن د˘سصح م˘ث ن˘مو تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا
ويكوط دايبملوأ’ ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ي˘فا˘سضا

ي˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا بسسح،0202
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘˘˘سصفا
.ةبعلل ةيرئازجلا

ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا تل˘˘خدو

91 خ˘˘يرا˘˘ت ذ˘˘˘ن˘˘˘م يداد˘˘˘عا سصبر˘˘˘ت
تنا˘ك ثي˘ح ،مر˘سصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

رو˘˘كذ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يداد˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
لبق ،اينولوبب ثان’او ناجيبرذأاب
موي لقنتلا مث رئازجلا ىلا ةدوعلا

.برغملا ىلا يراجلا توأا12
رو˘كذ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘م’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

،(غلك37) ع˘فا˘ن قا˘ير˘سس ن˘م ل˘ك˘˘ب

سسرا˘ف ،(غ˘ل˘ك901) ة˘˘يو˘˘سش ح˘˘بار

يواسسيم مادسص ،(غلك18) يرياوط

201) ي˘ح˘ت˘ف د˘م˘ح˘˘م ،(غ˘˘ل˘˘ك69)
دبع نيبردملا فارسشا تحت ،(غلك
د˘˘ب˘˘ع هد˘˘عا˘˘سسمو ة˘˘ن˘˘يو˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةسضاير نوكتسس اميف ،راوزم زيزعلا

ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘˘ق˘˘ث’ا ع˘˘فر
ن˘ب م˘ير˘م ن˘م ل˘ك˘ب تاد˘ي˘سسلا د˘ن˘ع

17) ةرارسش ماركا ،(غلك95) دوليم
ة˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف ىر˘˘˘سشب سشر˘˘˘ي˘˘˘ح ،(غ˘˘˘ل˘˘˘ك

ة˘م˘طا˘ف ،(غ˘˘ل˘˘ك18) ءار˘˘˘هز˘˘˘˘لا

ةريخو (غلك55) يطاوغل ءارهزلا

بردملا مهدوقي ،(غلك46) ومح
هتمهم يف دعاسسملا ،يخيسش فسسوي
.ايجروج نم ينقتب
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو

تد˘م˘ت˘عا د˘ق تنا˘ك لا˘ق˘ثأ’ا ع˘فر˘ل
ا˘ما˘ظ˘˘ن مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش

با˘˘˘ع˘˘˘ل’ا ىلا ل˘˘˘هأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج

اسساسسا دم˘ت˘ع˘ي،0202 ةي˘ب˘م˘لو’ا
ناك امل افÓخ يدرفلا لهأاتلا ىلع
با˘˘ع˘˘ل’ا تارود ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب ’و˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م
ل˘جا ن˘˘مو .ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا

ةيلودلا ةيداحت’ا تدمتعا ،اذه

،لهأاتلل ةيسسيئر تاطحم تسس ىلع

ىلا8102 ربمفون حتافلا نم اذهو

تارودلا :مسضتو0202 ليرفأا03

،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ت’و˘˘˘ط˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا

با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا ت’و˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

سسوؤو˘˘˘كو ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ت’و˘˘ط˘˘بو

 .رهسشأا ةتسس لك نيتسسفانم لدعمب

ع˘˘˘فر ة˘˘˘سضا˘˘˘ير نا ةرا˘˘˘سش’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت

تكرا˘سش ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘ق˘ث’ا

باعل’ا ةرود يف نيعابر ةينامثب

،ل˘ي˘فازار˘ب˘ب ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا

تايلاد˘ي˘م سسم˘خ˘ب تزا˘ف د˘ق تنا˘ك

،(ةيزنورب ةدحاوو تايسضف عبرأا)

باقلأا ةدع ميطحت ىلا ةفاسضإ’اب

.ةينطو

ةينطولا رسصا˘ن˘ع˘لا لو˘خد ج˘ما˘نر˘ب

با˘˘˘ع˘˘˘˘ل’ا ةرود ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

:ةيقيرف’ا

ءارهزلا ةمطاف9102: توأا62

(غلك55) يطاوغل

دوليم نب ميرم9102: توأا72

،(غلك46) ومح ةريخ ،(غلك95)

(غلك37) عفان قايرسس

17) ةرارسش ماركا9102: توأا82

(غلك18) يرياوط سسراف ،(غلك

ىرسشب سشريح9102: توأا92

69) يواسسيم مادسص ،(غلك18)

(غلك

يحتف دمحم9102: توأا03

901) ةيوسش حبار ،(غلك201)

.(غلك

نايمأا ىلع زوفلل تنان دوقي ديبع يدهم

طابرلا نم ءادسصأا ..طابرلا نم ءادسصأا ..طابرلا نم ءادسصأا

يئاصضق عازن ببصسب ةعراصصملل ةيقيرفلا باعلألا ناكم رييغت

لÓه يبرعلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع اريخأا
ديدجلا هقيرف عم ةيمسسرلا ةسسفانملا ىلا ينادوسس
ةرهسس اي˘سسا˘سسا كرا˘سش ثي˘ح ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ىلو’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف سسما لوا
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو ،سسار˘ي˘ت˘سسا يدا˘ن ما˘ما ة˘ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
اذه ربت˘ع˘يو،0 –1 ةجيتن˘ب ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف˘ب ىه˘ت˘نا
ه˘ي˘ب˘ح˘م˘لو ي˘نادو˘سسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب اد˘ج اد˘ي˘ع˘سس ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ةدوع نأاسش نم ثيح ،ينطولا بختنملا يف اميسس’
ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ىلا ف˘˘ل˘˘سشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ ق˘˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا
،ديدج نم رسضخلا باوبا هماما حتفت ناو ةيمسسرلا

66 بع˘لو ا˘ي˘سسا˘سسا سسما لوا ي˘نادو˘سس ل˘خد دو˘˘ق اذ˘˘ه
،انيوبلاف يسسنرفلا هليمز هسضوعي ناو لبق ةقيقد

رخآا ناكو ،اهب سسأاب ’ ةارابم يرئازجلا مدق ثيح
يسضاملا ربو˘ت˘كا13 خيرات˘ب ي˘نادو˘سس ه˘سضا˘خ ءا˘ق˘ل
سضرعت نيا ،تسسيروف ماهغيتون قباسسلا هيدان ناولاب

هلعج امم ،ةسسكا˘ع˘م˘لا ة˘ط˘بر’ا ي˘ف ع˘ط˘ق˘ب ة˘با˘سص’
ديدعلا عيسضيو نييدايملا نع ةليوط ةرتفل بيغي
سسأاك ةسصاخو يرئازجلا بختنملا عم ديعاوملا نم
9102. ايقيرفا

ديلو.ف

ءار˘جإ’ ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘عا˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ىلإا ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تر˘ط˘˘سضا
تررقو .م˘كا˘ح˘م˘لا ما˘مأا ا˘ي˘لا˘ح ة˘سضور˘ع˘م تا˘عاز˘ن بب˘سسب ،ةد˘يد˘ج˘لا˘ب ة˘عرا˘سصم˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
فيرسشلا بتكملل ةعباتلا ،طافسسوفلا ةعاقب ةعراسصملا تاسسفانم ةجمرب ةمظنملا ةنجللا
،اهتاذ ةيندملاب ةطسشنأ’ا ةددعتملا ةعاقلا نأا اهملع ىلإا غلب نأا دعب ،ةديدجلاب طافسسوفلل
ةزجنملا سضرأ’ا لوح ةثرولا نيب لكاسشم ببسسب ،تاسسفانملا نسضتحت نأا اررقم ناك يتلاو
ةسضايرلاو بابسشلا ريزو ،يملعلا يبلاطلا ديسشر بلطو .مكاحملا مامأا ةسضورعم تلازام ،اهقوف
82 يموي ةجمربملا ،ةعراسصملا ةقباسسم ءارجإا ناكم رييغت ةمظنملا ةنجللا نم ،يبرغملا

ةدافتسس’ا بلط ىلإا اهعفد يذلا ءيسشلا ،ةثرولا عم لكاسشم يدافت لجأا نم ،يراجلا توأا92و

ة˘ي˘لود˘لا تا˘ف˘سصاو˘م˘لا ىل˘ع ا˘هر˘فو˘ت ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،طا˘ف˘سسو˘ف˘ل˘ل ف˘ير˘سشلا بت˘ك˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م
.ةينامورلا ةينانويلاو ةرحلا ةعراسصملا تايرابم ءارجإ’ ةبولطملا

ةعاقلا نع داعتب’اب اهوبلاط نأا دعب ،ةثرولا سضعب عم لكاسشم ةمظنملا ةنجللا تهجاو امك
هرفوت مدعو ،اهل عباتلا تارايسسلا فقوم يف لكاسشم دوجو ىلإا ةفاسضإا ،ةطسشنأ’ا ةددعتملا

هتجلاعم تمت ،جرح فقوم يف هفويسضو برغملا عسضي دق ناك ام ،ةطوبسضملا ريياعملا ىلع
.تاسسفانملا ءارجإا ناكم رييغتب

بيجن.ج

 ةسفانملل دوعي ينادوس
ةلماك رهشأ01 بايغ دعب

 لجسي يلقملا
 لوفا هفده

يسنرفلا يرودلا يف
يدانل ق˘با˘سسلا م˘جا˘ه˘م˘لا ،ي˘لÓ˘م˘لا د˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا م˘ها˘سس
ىلع يجنا هقير˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا سضير˘ع˘لا زو˘ف˘لا ي˘ف ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تا

،ة˘جد˘ي˘كوا رد˘ن˘سسك˘لا ر˘سضخ˘لا سسرا˘ح ه˘ل بع˘ل˘ي يذ˘لا ز˘تا˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض
يرودلا نم ةثلاثلا ةلوجلا نمسض ،سسما لوا ءاسسم ةفيظن ةيثÓثب
،ةثلاثلا ةقيقدلا يف يجنأ’ لو’ا فدهلا يلÓملا لجسسو ،يسسنرفلا

يف يويلع ديسشر يبرغملا هعقو يذلا ثلاثلا فدهلا ءارو ناك امك
يف02ـلا هروهظ لجسس يذلا (اماع22 ) يلÓملا كرتو،76 ةقيقدلا

47. ةقيقدلا يف داسشت نم اغنين ريميسساك هليمزل هناكم ““1 غيللا““

ديلو.ف

بيجن يدوج ةيبرغملا طابرلا ىلإ ةعاس رخآ ثوعبم

ةيقيرفإلا لاطبفا ةطبارل يديهمتلا رودلا بايإ

مويلا ةعراصملاو ىوقلا باعلأ يتضاير لوخد
ةعراسصملا ىلع ةسصاخ ةيرئازجلا ةثعبلا لوعت ثيح مويلا ةيمسسرلا ةسسفانملا ةعراسصملاو ىوقلا باعلأا يتسضاير لخدت نأا رظتني
سسماخلا مويلا يف لقأ’ا ىلع بيترتلا لودج ثيح نم اريثك عجارت يذلا تايلاديملا نم رئازجلا ديسصر ميعدتو ةبيط جئاتن دسصحل
بابسشلا ريزو نأا امب ةحسضاو ريغ ىقبت رومأ’اف ىوقلا باعلأا ةسضاير سصخي اميف امأا ،سسماخلا زكرملا يف رئازجلا تتاب نأا دعب
جئاتنلا سصخي اميف امئاسشتم ىقبي هنأا دكأا دقف باقلأ’ا تقبسس يتلا ةيفحسصلا هتودن يف ةسضايرلا هذه نع هثيدح يفو ةسضايرلاو
بيجن.ج.سصاسصتخ’ا اذهب ةسصاخلا

زوفلا ىلإ هقيرف دوقيو قلأتي يحلوبم
يدوعسلا يرودلا يف ةدحولا ىلع

ظافحلا يف سسمأا لوا يحلوبم باهو سسيار يرئازجلا يلودلا سسراحلا حجن
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م˘ج يذ˘لا يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘كا˘ب˘سش ة˘فا˘˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع

يذلا ةفيظن ةيئانثب زوفلا يف رسضخلا سسراح مهاسس ثيح ،ةدحولاب قافت’ا
ه˘ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا يدا˘ن˘لا با˘سسح ىل˘˘ع ،هد˘˘عاو˘˘ق جرا˘˘خ ن˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا ه˘˘ب دا˘˘ع

Óطب ناك نيا ةريبك ةارابم يحلوبم مدقو ،ةبغز سسراحلا رخ’ا يرئازجلا
ىدسصت امدنع26 ةقيقدلا يف هلخدت رارغ ىلع ،تايدسصتلا نم ديدعلا يف
نئمطي ناو هنأاسش نم ام وهو ،ةارابملا يف ةريطخلا تاركلا ىدح’ ةعاربب
عم ايقيرفا ل˘ط˘ب ي˘ح˘لو˘ب˘م ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا
.ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف يسساسسأاك هتناكم ىلع ظافحلا نمسضي رسضخلا

ديلو.ف

ةقفص مسحل ابسحت اينابسا يف نافز
لوينابسا ىلإ هلاقتنا

نم ،يسسنرفلا نير داتسسا بع’و رئازجلا بختنمل نميأ’ا ريهظلانافز يدهم برتقا
بسسحو ،ةيلاحلا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ي˘ف ي˘نا˘ب˘سسإ’ا لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا يدا˘ن˘ل ما˘م˘سضن’ا

عم دقاعتلل ةينابسسإ’ا يسضارأ’ا ىلإا لسصو دق نافز نإاف ةينابسسإ’ا ““سسآا““ ةفيحسص
ناك و ،نير داتسسا عم هدقع ديدجت سضفر دعب ةيناجم لاقتنا ةقفسص يف لوينابسسإا
دحأا يف بردتي وهو ““مارغتسسنأا““ قيبطت ربع اروسص رسشن دق اماع72 وذ يرئازجلا

نافز كراسشو ،ينابسسإ’ا يدانلاب قاحتل’او ةقفسصلا مامتإا راظتناب ةنولسشرب قدانف
و˘ي˘لو˘ي ي˘ف م˘مأ’ا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا ىل˘˘ع1-0 ر˘ئاز˘ج˘لا زو˘ف ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا
ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف ةارابم02 ،نويل كيبملوأا يف بعللا هل قبسس امك،يسضاملا
.يبوروأ’ا يرودلا يف تايرابم6 بناجب ،يسضاملا مسسوملا يسسنرفلا

ديلو.ف

 سسيفنلا ندعملا نم21 نم ةيلاديم04 ـب ترفظ

 ةيقيرفإلا باعلألا يف عبارلا زكرملا ىلإا عجارتت رئازجلا
طابرلا) ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا ةرودل سسداسسلا مويلا تاسسفانم بقع تايلاديملا لودج يف ثلاثلا زكرملا ىلإا برغملا دعسص نيح يف ،عبارلا زكرملا ىلا ماعلا بيترتلا يف رئازجلا تعجارت
،ثلاثلا ىلإا عبارلا زكرملا نم برغملا دعسصو ،ابيرقت ددعلا فعسض رسصم كلمت نيح يف ،باعلأ’ا يف ةيبهذ21 اهنيب نم ،ةيلاديم04 نم رثكأا رئازجلا كلمتو .سسمأا لوأا ترج يتلا (9102
77 عومجمب اهديسصر تززع امدعب تايلاديملا ةروبسس ةداير يلاوتلا ىلع سسداسسلا مويلل رسصم تركتحاو .ةيزنورب61و ةيسضف11و ةيبهذ31 اهنم04 ىلإا تايلاديملا نم هديسصر عفر امدعب
زكرملا نم رئازجلا تعجارت اميف ،(ةيزنورب21و ةيسضف51و ةيبهذ32) ةيلاديم05 عومجمب ةيناثلا ةبترلا يف ايقيرفإا بونج مامأا ،ةيزنورب91و ةيسضف33و ةيبهذ52 اهنم ةيلاديم
بيجن.ج.(ةيزنورب02و ةيسضف11و ةيبهذ21) ةيلاديم34 عومجمب عبارلا ىلإا ثلاثلا

رئازجلل ناتيبهذ
ةحابسلا يف

ة˘سضا˘ير ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘ب˘هذ˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘سصر م˘˘عد˘˘ت
ىل˘ع ة˘حا˘ب˘سس ر˘ت˘م ة˘ئ˘م سصا˘˘سصت˘˘خا ي˘˘ف ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسلا
يذلا هل˘لا د˘ب˘ع نو˘جر˘ع بي˘سصن ن˘م تنا˘كو ر˘ه˘ظ˘لا
ةيلادي˘م˘لا ا˘مأا ج22و ا˘ث55 هرد˘ق تي˘قو˘ت ل˘ج˘سس
يف داوج دويسس بيسصن نم تناكف ةيناثلا ةيبهذلا
تيقوت لجسسو ةعونتم ةحابسس رتم002 سصاسصتخا

لسصو نيتيلاديملا نيتاهبو ج20و اث94 د2 هردق
سسمخ ىلا ةحابسسلا سصاسصتخا يف رئازجلا ديسصر
.تايزنورب عبسسو تايسضف عبسسو تايبهذ

بيجن.ج

8102 بابسشلل ةيقيرف’ا باعلأ’ا

دعب لصصت مل ةماعلا ةليصصحلاو ماع
رئازجلا اهتفاسضتسسا يتلا بابسشلل ةيقيرف’ا باعلأÓل ةثلاثلا ةخسسنلا ريدم ،يزع ميلحلا دبع لاز ’ ،لماك ماع نم رثكأا ءاسضقنا مغر
ىدم لوح ت’ؤواسستلا نم ديدعلا تراثا ةيعسضولا هذه .ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول هتليسصح مدقي نأا نود هبسصنم يف يسضاملا فيسصلا

نأا مغر ،ةيمومعلا ةنيزخلا اهلمحتت يتلاو هدلقتي يذلا بسصنملا بسسحب ةماه تاسضيوعت نم ديفتسسي يذلا ،يزع ةيعسضو ةحسص
بيجن.ج.““فلملا قلغ ““ هنم بلط دحأا ’ نا رابتعا ىلع هبنذ سسيل بنذلا

 قلأتت رئازجلا
نوتنمدابلا يف

ةركذت نوتنمدابلل يرئازجلا بختنملا زجح
،ةطلتخم قرفلا تاسسفانم يئاهن ىلا هروبع
بونج بختنم ىلع سسمأا ةحيبسص هزوف دعب
سسفانتيل ،نينث’ طاوسشأا ةثÓثب ايقيرفا

رئازجلا يقÓتسسو .ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع
رسصم ىلع زئافلا ايرجين بختنم يئاهنلا يف
نود طاوسشأا ةثÓثب رخ’ا يئاهنلا فسصن يف
نم ةمئاق رئازجلا سصرف ىقبت ثيح ،لباقم
.ةيبهذلا قيقحت لجأا

بيجن.ج
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةكراصشم لوأإ يف مين كابصش زهو ةوقب هيدقتنم ىلع در

وكانوم عم هفادهأ دادع نشدي يناميلس
يف يناميلصس مÓصسإإ يلودلإ بعÓلإ حجن
ديدجلإ هقيرف عم هفإدهأإ دإدع نيصشدت
ةلوطب نم ةثلاثلإ ةلوجلإ ءاقل يف وكانوم
نك˘م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘صسنر˘ف˘لإ ىلوألإ ة˘ط˘بإر˘لإ

ن˘˘م (93 د) ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘لإ با˘ب ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘م
لخإد نم ةيوق ةديدصستب ةلباقملإ رمع
ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس ح˘˘ن˘˘مو ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،ةه˘جإو˘م˘لإ هذ˘ه ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘ل˘صضفألإ

عم ةيلاثمو ةقفوم بعÓلإ ةيإدب تناكو
لوأإ يف ليجصستلإ نم هنكمت دعب وكانوم
يدان يف هعيقوت دعب اهيف كراصشي ةإرابم
ءإرفصص ةقاطب يناميلصس ىقلتو ،«ةرامإلإ»
هيدقتنم لك ىلع ةوقب درو،(31 د) يف
ن˘م إور˘خ˘صسو ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإإ ي˘ف إو˘ك˘ك˘˘صش ن˘˘مو
ناك ثيح ي˘صسنر˘ف˘لإ يدا˘ن˘لإ ي˘ف ه˘ع˘ي˘قو˘ت
ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ف
وكانومل  يناثلإ فدهلإ لجصسو (2-2) ةجيتنب شسمأإ مين ىلع وكانوم يدان لداعت دقو ،ميدراج ودرانويل بردملإ

يكنإد نفيك بعÓلإ لدعو،(07د) يف وتوبيليف نامور هلجصسف لوألإ مين فده امأإ،(54+1د) يف ردي نب ماصسو
يف وتنميصسان نوصسرميج بعÓلإ درط دعب نيبعل01 ـب ةإرابملإ وكانوم يدان لمكأإو، (28د) يف رإوزلل ةجيتنلإ

دعب ةجرخلإ هذه يف ةطقنب رفظلإ يف مين ـل حمصسو ةإرابملل يقيقح جرعنم ةباثمب درطلإ إذه ناك ثيح (65د)
.مين هيدان عم شسمأإ يصساصسأاك تاحرف نيدلإ نيز بعÓلإ كراصش دقف ريكذتلل ،ةفيظن ةيئانثب ةمزهنم تناك نأإ

شسافر ناميلصس

ليقثلاب فصصقي «يبانعلإ بإرلإ ثلثم»

JA» ة˘با˘ن˘ع ي˘ف بإر˘لإ و˘نا˘ن˘ف ق˘ل˘طأإ

ETIMANYD»إزو˘كا˘ي د˘˘لا˘˘خ»و»
ل˘م˘ح˘ي إد˘يد˘ج ا˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ك «ا˘˘ت˘˘ي˘˘صسا˘˘م»و

يف هريوصصت مت نيأإ «إدومرب» نإونع
يثÓثلإ هئإدأإ يف كرتصشإو ،ةبانع

ىوتصسملإ ىلعو ةبانع يف فورعملإ
،«بإر˘˘˘لإ» ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘غأإ ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لإ

ةيبابصش ةينغأإ يف نونانفلإ عمتجإو
د˘لوألإ» ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صسا˘˘م˘˘حو
بإر˘˘لإ» ـب إو˘˘ها˘˘˘ب˘˘˘ت ثي˘˘˘ح «لوو˘˘˘ك˘˘˘صس
مهتاملك يناعم يف إودكأإو «يبانعلإ
در˘ج˘م ي˘˘قا˘˘ب˘˘لإو ل˘˘صصألإ ىق˘˘ب˘˘ي ه˘˘نأإ

م˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘غأإ نأإ إود˘˘كأإ ا˘˘م˘˘˘ك ،د˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘صضإو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ع˘˘قإو
˘˘مÓ˘˘ك» در˘˘ج˘˘م شسي˘˘لو ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حو

«غناب غنابلإ» نع ءانغلإ وأإ «يلايخ
ا˘صضيأإ إو˘قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،«ن˘ي˘يا˘كو˘˘ك˘˘لإ»و
يف ةبيرغلإو ةديدجلإ ةرهاظلإ ىلإإ
ن˘ع ءا˘ي˘˘ن˘˘غألإ ءا˘˘ن˘˘غ ي˘˘هو «بإر˘˘لإ»
«إدومر˘ب ي˘ثÓ˘ث» ل˘م˘ع˘ت˘صسإو ،ر˘ق˘ف˘لإ
دلاخ»و «تيمانيد رماع»و «اتيصسام»
ىلع ةيوق تإرابعو تاملك «إزوكاي

يياصس لوفقم ةبانع يف بإرلإ«رإرغ
هيبعي اكيداع غراف كصسإر»، «عمصشم
ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لإ ءي˘صشلإ ىق˘˘ب˘˘يو ،«ورا˘˘ق
ق˘با˘صسلإ ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لإ نأإ ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ إذ˘˘ه
ة˘ي˘˘ن˘˘ف تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإإ م˘˘ه˘˘يد˘˘ل م˘˘هر˘˘كذ
ر˘ث˘كأإ زور˘ب˘لإ ىل˘ع نوردا˘قو ةر˘ي˘ب˘ك

ن˘م فلآلإ نو˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘ي م˘˘ه˘˘نأإ ة˘˘صصا˘˘خ
تاحفصص ربع مهلامعأل نيعبتتملإ

ـف ،«بوتويلإ» تإونقو «كوبصسيافلإ»
«ششحو˘ت˘م» ه˘نأا˘ب فور˘ع˘م «ا˘ت˘ي˘صسا˘م»
لÓخ نم كلذو ةباتكلإ يف «يوق»و
يتلإ ة˘ق˘با˘صسلإ ي˘نا˘غألإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ
وه˘ف «تي˘ما˘ن˘يد ر˘ما˘ع» ا˘مأإ ،ا˘هرد˘صصأإ
لبق نم ةريثك يناغأإ ردصصأإ رخآلإ

ىق˘˘˘ت˘˘˘لإ نأإو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسو «تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك»و
ترج يتلإ تÓف˘ح˘لإ ي˘ف هرو˘ه˘م˘ج˘ب
«إزو˘˘كا˘˘ي د˘˘لا˘˘خ» ىت˘˘حو ،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
نيفورعملإ نينانفلإ نيب نم ربتعي
بي˘˘ل˘˘ك جإر˘˘خإا˘˘ب ما˘˘قو ،«بإر˘˘لإ» ي˘˘ف
نمو «ETIMANYD JA» «إدومراب»
لÓ˘ب فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لإ رو˘˘صصم˘˘لإ ر˘˘يو˘˘صصت
.يرودق

 شسافر ناميلصس

تلاث تإزوللإ ةيرق ناكصس نم تإرصشعلإ ، شسمأإ راهن نصش
ة˘˘كر˘˘ح ، ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب طا˘˘ب˘˘صص جر˘˘˘ب˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘صس ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
يئلولإ قيرطلإ قلغب اه˘لÓ˘خ ن˘م إو˘ما˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ

دلوأإو ، ة˘م˘لا˘ق˘˘ب طا˘˘ب˘˘صص جر˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘لإ33 م˘˘˘قر
ةراجحلاب رورملإ ةكرح هجو يف ، ةدكيكصسب ةبابحإ

شصخت يتلإ بلاطملإ نم ةلمج نيعفإر ، شسيراتملإو
يعيبطلإ زاغلإو ةئيهتلإ اهصسأإر ىلعو ةيمويلإ مهتايح

نوجتحملإ هنأاصشب لاق ريخألإ إذه ، يفيرلإ ءانبلإو ،
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘م˘لإ يرا˘ق˘ع˘لإ ءا˘عو˘لإ دو˘˘جو م˘˘غر ه˘˘نأإ

ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نإل ط˘ي˘ح˘م˘لإ ي˘ف ا˘ه˘لا˘خدإإ م˘ت ن˘يرا˘ت˘ك˘ه
يأإ نم إوديفتصسي مل مهنأإ لإإ ةيرقلإ ناكصسل ةينكصس
م˘غر ة˘ي˘ن˘ك˘صسلإ ج˘مإر˘ب˘لإ ن˘م عو˘ن˘لإ إذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘صسإ

نا˘ك˘صس ىك˘ت˘صشإ ا˘م˘ك ، ن˘ك˘صسل˘ل م˘ه˘ن˘˘م تإر˘˘صشع˘˘لإ ة˘˘جا˘˘ح
ل˘ي˘ج˘صست مد˘عو م˘ه˘ل تا˘ط˘ل˘˘صسلإ ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت ن˘˘م تإزو˘˘ل˘˘لإ

نع دعبت ل اهنأإ مغر يعيبطلإ زاغلاب اهطبرل ةيرقلإ
ىرخألإ يه ةئيهتلإ، ملك40ب لإإ ةيدلبلإ ةمصصاع
شضعب اهنأاصشب لاق نيأإ ناكصسلإ بلاطم نمصض نم تناك
إر˘ي˘ب˘ك إرو˘هد˘ت فر˘ع˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق˘˘لإ تا˘˘قر˘˘ط نأإ نا˘˘ك˘˘صسلإ

ل˘صصف لÓ˘خ ة˘صصا˘خ ر˘ي˘صسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘˘غ تح˘˘ب˘˘صصأإو
تا˘ط˘ل˘صسلإ ن˘˘ي˘˘عإد ، لا˘˘حوأإ ىلإإ لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت ن˘˘يأإ ءا˘˘ت˘˘صشلإ
يتلإ لكاصشملإ يف رظنلل لجاعلإ لخدتلاب ةيلحملإ

لولح ىرت ملو ةل˘يو˘ط تإو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘ير˘ق˘لإ ا˘ه˘فر˘ع˘ت
نيع ىلإإ لقنت ةيدلبلإ شسيئر هتهج نم ، نلأإ ةياغل
لجإ ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ ع˘م رإو˘ح ي˘ف ل˘خد ن˘يأإ نا˘ك˘م˘لإ
مامأإ قيرطلإ حتفو جاجتحلإ ىلع لودعلاب مهعانقإإ

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ه˘ع˘م رإو˘ح يأإ إو˘صضفر م˘ه˘نأإ لإإ ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم
اهصشيع˘ي ي˘ت˘لإ ةا˘نا˘ع˘م˘لإ ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ي˘لإو˘لإ رو˘صضح˘ب
نيدلإزع.ل. ةيرقلإ ناكصس

 ةئيهتلإو زاغلإ نكصسلاب إوبلاط

 يئ’ولا قيرطلا نوقلغي تازوللا ةيرق ناكضس
ةملاقب طابضص جربب33 مقر

ةملاقب رورم ثداح02 يف نيرخآ82 ةباصإ و صخش لتقم
ةليصصح بصسحف ،ةملاق ةيلو˘ب ة˘ي˘نا˘م˘صسج˘لإ و ة˘يدا˘م˘لإ ر˘ئا˘صسخ˘لإ ن˘م د˘يز˘م˘لإ ف˘ل˘خ˘ي تا˘قر˘ط˘لإ با˘هرإإ لإز˘ي ل
دقف ،يصضاملإ عوبصسألإ لÓخ اهتإدحو تÓخدت فلتخم لوح ةملاق ةيلول ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدم اهتمدق
هذه لÓخ ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم ترخصس نيأإ ،رورم ثداح02 يف احيرج82 ةباصصإإ و ةافو ةلاح ليجصست مت
ببصسلإ ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تعجرأإ دق و إذه ،ةحاتملإ ةيتصسجوللإ و ةيرصشبلإ تايناكمإلإ فلتخم ثدإوحلإ

قايصس و .رورملإ نوناق مإرتحإ مدع لÓخ نم اصساصسأإ يرصشبلإ لماعلإ ىلإإ ةيلولاب رورملإ ثدإوح ددع عافترإ يف
ءÓجإإو اصضيرم751 فاعصسإإ اهنم ،ءÓجإلإ و فاعصسإلاب اصصاخ Óخدت271 ةرتفلإ شسفن لÓخ ليجصست مت لصصتم
30 ةباصصإإ يف ببصست و ،Óخدت87 نع رفصسأإ امم ،قئإرح60 بوصشن ليجصست مت امك ، احيرج51 فاعصسإإو

ةيلمع48 يف Óخدت89،يصضاملإ عوبصسألإ لÓخ ،ةملاقب ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلجصس نيح يف ، شصاخصشأإ
لÓخ دحإو شصخصش ةباصصإإ ليجصست اهيف مت ، اهريغ و ةيزاغلإ تاممصستلإ و راحتنلإ تلواحمك ةفلتخم ىرخأإ

نيدلإزع.ل..اياحصض40 ةافوو

نيطروتملا قح يف اذفان اسبح تاونس ثقث
ةملاقب تارهوجملا ةقرس يف

يف بعرلإ تلخدأإ ةريطخ ةباصصع دإرفأاب ةحاطإلإ نم ةملاق ةيلوب نمآلإ دإرفأإ نكمت ةيعون ةيلمع يف
ةطرصشلإ حلاصصم تقلأإ ثيح ،مهتاكلتمم و شصاخصشألإ ىلع ءإدتعلإ و ةقرصسلإ نهتمت ثيح ،نينطإوملإ شسوفن
42و91 نيب امهرامعأإ حوإرتت نإذللإ امهيف هبتصشملإ ىلع شضبقلإ شسماخلإ يرصضحلإ نمأÓل ةعباتلإ ةيئاصضقلإ

ندعملإ نم تاغوصصم تفدهتصسإ يتلإ رصسكلإ قيرط نع ةقرصسلإ لعف يف امهطروت رثإإ ، ةملاقب ناميقي ةنصس
ميصسرت دعب تءاج ةيلمعلإ هذه ليصصافت . يلومغم يحي يحب ةيحصضلإ نكصسم لخإد نم يلام غلبم ، رفصصألإ
اهدافم ةملاقب ةميقملإ ،ةنصس64 رمعلإ نم ةغلابلإ ةيحصضلإ لبق نم9102/80/02 خيراتب ىلوألإ ىوكصشلإ

نم تاغوصصملإ نم ةربتعم ةيمك تفدهتصسإ ، ةقرصسلإ لعفل ةملاقب يلومغم يحي يحب نئاكلإ اهنكصسم شضرعت
يرصضحلإ نمأÓل ةعباتلإ ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ تإوق ترصشاب ،كلذ رثإ ىلع . اياحصض ةعبرأل كلم رفصصألإ ندعملإ
،ةقرصسلإ ةيلمع يف ناطروتملإ امهيف هبتصشملإ ةيوه ديدحت نع ترفصسأإ يتلإ يرحتلإو ثحبلإ ةيلمع شسماخلإ

ةقرصسلإ لحم تاغوصصملإ شضعب عاجرتصسإ مت امهيف هبتصشملإ لزنم نأاصشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختابو
يف قيقحت حتف نيأإ ،ةطرصشلإ زكرم ىلإإ امهيف هبتصشملإ ليوحت مت روفلإ ىلع . غلك5.1 ـب اهنزو ردقي يتلإ
امهيف هبتصشملإ مدقي نأإ لبق . نكصسم لخإد نم رصسكلاب ةقرصسلإ لعف نع ايئاصضق افلم امهدصض نوك و،ةيصضقلإ
. ةذفان ةيلام ةمإرغ عم ذفان شسبح تإونصس ثÓثب مكح امهقح يف ردصص نيأإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ

نيدلإزع.ل

ليضصاحملا يقضسب ناموقي نيحÓف طاضشنل دح عضضو
وزو يزيتب نيتمريتب ةرذقلا هايملاب ةيعارزلا

طاصشنل دح عصضو نم شسمأإ راهن ةحيبصص لÓخ وزو يزيتب ،نيتمريتب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ تنكمت
دإرفأإ ىلإإ تدرو ةدكؤوم تامولعم ىلع ءان˘ب˘ف.ةرذ˘ق˘لإ ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ي˘عإرز˘لإ ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لإ ي˘ق˘صسب نا˘مو˘ق˘ي ن˘ي˘حÓ˘ف
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘م˘ظ˘نألإو ن˘ي˘نإو˘ق˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م ي˘حÓ˘ف طا˘صشن ن˘ع ن˘ي˘ت˘مر˘ي˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلإ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لإ
ةينوناقلإ تإءإرجإلإ لك لامكتصسإ دعبو ةيصضقلإ يف يرحتلل ةيئاصضقلإ ةيطبصضلإ رصصانع تعراصس،شصاصصتخلإ
فÓتإإ مت ،هيعونب خيطبلإ ةهكاف نم راتكه5,3 ةحاصسم ةعإرز دكأات ةيحÓفلإ شضرألإ ىلإإ لقنتلإ دعبو،
ليكو ديصسلل هلاصسرإإو نيفلاخملل يئاصضق فلم دإدعإإ مت امك.ةيرإدإلإ تاطلصسلإ روصضحب ةيعإرزلإ ليصصاحملإ
داعصس ليلخ .وزو يزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ

ةملاق ةيقوب ئراوط ةلاح ثدحت ةيدعرلا راطمفا
ةيوج تابلقت ةيلخإدلإ و ةيقرصشلإ تايلولإ يقاب رإرغ ىلع و نييصضاملإ نيمويلإ لÓخ ،ةملاڤ ةيلو تدهصش
داصصرألإ ةحلصصم بصسح مم02 نم ديزأإ ىلإإ ،ةريخألإ ةعاصس42 لÓخ ،تلصصو ةريزغ راطمأإ طقاصستب ةبوحصصم
تلجصس دقف قايصسلإ إذه يف و .ةيلولإ ميلقإإ ربع ةفلتخم قطانم يف تاناصضيف ةدع يف ببصست ام ، ريخلبب ةيوجلإ

ءايحأإ فلتخمب تإرامعلإو لزانملإ ىلإإ راطمألإ هايم برصست ءإرج تÓخدتلإ تإرصشع ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم
نم يتانزلإ يدإوب ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت امك ،ةيلولإ تايدلب نم ديدعلاب إذك و ةملاق ةنيدم
يح ،حبإر ةيدياعصس يح ،فيصصول حبإر يح ،توتلإ يح نم لكب لزانملإ نم ديدعلل راطمألإ هايم شصاصصتمإإ لجأإ

ةيدام رئاصسخ ليجصست تÓخدتلإ هذه لÓخ مت ثيح ،ديبع يديصس ةيرق و ،يلحك رهاطلإ دمحم يح ،ربوتكأإ71
شضعب رايهنإ رطخ ىلإإ ةفاصضإلاب ،ةيلزنمورهكلإ ةزهجلإ و ةصشرفلإ نم ديدعلإ فÓتإإ يف اصساصسأإ تلثمت ةربتعم

هايملإ اهب تعمجت يتلإ قطانملإ شضعبب ةكولماتب ةيندملإ ةيامحلل مدقتملإ زكرملإ لخدت امك ،لزانملإ نإردج
نيدلإزع.ل   .باحرب ةيرق و ،ريلوصص ةيرق ،وكرإ نيع ةيرقك اهصصتصصتمإإ لجأإ نم

cπ fØù¢ PGF≤á Gdªƒä hjÑ≤≈ hL¬ QH∂ Ph GdéÓ∫ hG’EcôGΩ 
ةديصسلإ هللإ نذإاب اهل روفغ˘م˘لإ ةا˘فو ن˘ع ي˘صضا˘ق˘ل˘ب ة˘ل˘ئا˘ع ن˘ل˘ع˘ت هرد˘قو ه˘ل˘لإ ءا˘صضق˘ب ة˘ي˘صضإر ة˘ع˘صشا˘خ بو˘ل˘ق˘ب

ةنصس38 زهان رمع نع9102 توأإ52 موي رجف ةينملإ اهتفإو يتلإ يصضاقلب دمحم ةدلإوةنيمل يضضاقلب

ةديرجلإ مقاط لكو ةجوجحلب ديعصسلإ ةعاصس رخأإ ةديرج ريدم عصسي ل للجلإ باصصملإ إذه رثإإ ىلعو
ةمحرلإ نيمل˘صسم˘لإ تإو˘مألو ا˘ه˘ل ه˘ل˘لإ نو˘لأا˘صسيو ا˘ه˘حور ىل˘ع م˘حر˘ت˘لإو مو˘حر˘م˘لإ ة˘ل˘ئا˘ع˘ل يزا˘ع˘ت˘لإ م˘يد˘ق˘ت˘ب
 هيلع رداقلإو كلذ يلو هنأإ ةرفغملإو

GEfÉ d∏¬ hGEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿ 

cπ fØù¢ PGF≤á Gdªƒä
ةداعصسوب ةحيتف ةيفحصصلإ ةل˘ي˘مز˘لإ ةد˘ج ةا˘فو˘ب ششر˘ح˘م ة˘ل˘ئا˘ع˘ب م˘لأإ يذ˘لإ ل˘ل˘ج˘لإ با˘صصم˘لإ ر˘ثإإ ىل˘ع

ةعجافلإ هذه يفو تإونصس401 زهان رمع نع9102 توأإ52 موي ةينهم ششرحم هللإ نذإاب اهل روفغملإ
ششرحمو ةداعصسوب يتلئاع دإرفأإ لكل ةيبلقلإ يزاعتلإ رحأاب ةعاصس رخآإ ةديرج مقاط مدقتي ةميلألإ

مهيوذ مهلي نأإو ىلعألإ شسودرفلإ ةنج اهنكصسي نأإو هتمحر عصسإوب ةديقفلإ دمغتي نأإ هللإ ايعإد
.نإولصسلإو ربصصلإ ليمج

GEfqÉ d∏¬ hGEfqÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿

ةـــــيزعتةافو نع نقعإ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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