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ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ة˘ق˘فر ة˘ب˘ل˘ط˘لا لز˘ن
ةيملصس ةريصسم يف سسمأا نينطاوملا

يبعصشلا كارحلا ةيادب ذنم82 ـلا
موي لك اهميظنت ىلع اوبأاد يتلا
ةحاصس نم ةريصسملا تقلطناو ءاثÓث
ة˘م˘صصا˘ع˘لا بل˘˘ق تبا˘˘جو ءاد˘˘ه˘˘صشلا
ة˘حا˘صسو يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ها˘ج˘تا˘˘ب
ديربلا ىلإا لوصصو نادوأا سسيروم
راوحلا ةنجل رقمب ارورم يزكرملا

ل˘˘صصاوو  .نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘مو
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو بÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةيعوبصسألا مهتارهاظ˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘صض
نيعفارو ةينطولا تايار˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ح
˘ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر˘ل ة˘صضفار تارا˘˘ع˘˘صش
لوألا ر˘يزو˘لا ة˘مو˘كح˘˘لو ق˘˘با˘˘صسلا
يأا ءار˘˘جإلو «يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن»

سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشي تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع» تقؤو˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ي˘لا˘ح˘لا ءارزو˘لا سسي˘˘ئرو «ح˘˘لا˘˘صص

ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا «يود˘˘˘ب»

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم نو˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

مامأاو ة˘ق˘با˘صسلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ر˘يوز˘ت

ةلابق ةطاصسولاو راوحلا ةنجل رقم

يديهملا يبرع˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

ىلع تافاته ةدع نورهاظتملا عفر

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا سشنا˘˘˘˘˘كم» رار˘˘˘˘˘غ

«نيصسباح سشان ام» ، «تاباصصعلاي

نكمت ينمألا دجاوتلا نم مغرلابو

لوصصولا نم نين˘طاو˘م˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا

عفر اوددج نيأا يزكرملا ديربلا ىلإا

ة˘صضفار˘لا تا˘فا˘ت˘ه˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ءا˘ق˘ب ل˘ظ ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا ءار˘˘جإل

ناك امك يقيلفتوبلا ماظنلا زومر

ةبلطلا نم نييملصسلا نيرها˘ظ˘ت˘م˘ل˘ل

سسلجملا رقم مامأا ةفقو نينطاوملاو

اوددر ن˘˘يأا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا

نونطاوملا اهددر˘ي ي˘ت˘لا تا˘فا˘ت˘ه˘لا

˘مو˘ي تار˘˘ي˘˘صسم ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

لكب ماظنلا ليحرب ةبلاطملا ةعمجلا

ماظن روهظب لاجملا حصسف و هزومر

بلاطم عم ىصشامتي ديدج يصسايصس

ةراصشإلاب ريدجلاو.يبع˘صشلا كار˘ح˘لا

بئان «حلاصص دياق دمحأا» قيرفلا نأا

نا˘كرأا د˘ئا˘ق ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو

لوأا دكأا يبع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

ةئيهلا ءاعدتصسا ردجألا نم هنأا سسمأا

نم ربمتب˘صس51 موي لبق ةب˘خا˘ن˘لا

ىر˘ج˘ي نأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا

لا˘جآلا ي˘ف ي˘صسا˘ئر˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘˘صسلا

اهنع لاق لاجآا يهو انوناق ةددحملا

ابلطم سسكعت ةلوبقمو ةلوقعم اهنأا

.احلم ايبعصش

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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بت˘˘كم ن˘˘م لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يزو بل˘˘˘طو
ع˘فر تاءار˘جإا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ةثÓ˘ث ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘صصح˘لا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب باو˘˘ن
ة˘يلو ن˘ع بز˘ح˘لا ن˘ع بئا˘˘ن ل˘˘كب
لجر و نÓفأÓل ماعلا نيمألا ةصسبت
نب نيبئانلاو يعيمج دمحم لامعأا

عمجم كÓم دحأا ليعامصسإا يدامح
ى˘ل˘عو ر˘˘كا˘˘صس ير˘˘بو يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
بتكملا نايب بصسحو . بلطلا كلذ
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ر˘ي˘خألا رر˘ق ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا
ةيناملرب˘لا ة˘نا˘صصح˘لا ع˘فر تاءار˘جإا
متيصس ثيح نيروكذملا سصاخصشأÓل
ةنجل ىلع ةناصصحلا عفر فلم ةلاحإا
ة˘˘يرادإلاو ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا

بلط يف ثبلاو رظ˘ن˘ل˘ل تا˘ير˘ح˘لاو
بت˘كم˘ل ر˘ير˘ق˘˘ت ع˘˘فر˘˘ب ة˘˘نا˘˘صصح˘˘لا
ة˘صسل˘ج ي˘ف ه˘ي˘ف تب˘لاو نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

يف تيوصصتلل هصضرع لبق ةقلغم
يناث يعيمج ربتعيو  .ةينلع ةصسلج
نم بحصست نÓفآلا بزحل ماع نيمأا
هعم قيقحتلل ةيناملر˘ب˘لا ة˘نا˘صصح˘لا
نيمألا دعب ةليقث داصسف اياصضق يف
سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘˘ج ق˘˘با˘˘صسلا ما˘˘ع˘˘لا
مهت نع سشارحلا نجصس يف دوجوملا
. ةو˘صشر˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت
نيمÓل ةلادعلا ةقحÓم رارق يتأايو
دعب يف يعيمج دمحم نÓفأÓل ماعلا

يتلا ةريطخلاو ةريثملا تاحيرصصتلا
ام يف يصضاملا دحألا ةليل اهب ىلدأا
لاق نيح تافلملا نم ديدعلا سصخي
ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع نأا

نهتمت ل يتلا ةصسبت ةيلو تÓئاع
هلوزن لÓخ يعيمج لاقو بيرهتلا

ةانق ىلع ةينويزفلت ةصصح يف افيصض
يتلئاع همÓك سضرعم يف ةصصاخ
ن˘˘ي˘˘˘ب ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ه
ل ي˘ت˘لا ة˘صسب˘ت ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘لا
نأا كرادتي نأا لبق بيرهتلا سسرامت
نيمأا حارو .ةفيرصش تÓئاع ةيلولاب

نأا لا˘ق ا˘مد˘ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب نÓ˘˘فألا ما˘˘ع
ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ي˘ه ه˘ت˘ل˘˘ئا˘˘ع
نم لك امجا˘ه˘م ة˘يلو˘لا˘ب ةد˘ي˘حو˘لا
رو˘جأا˘م˘لاـب ها˘يإا ا˘ف˘صصاو كلذ ي˘ف˘ن˘ي
اهقلطأا يتلا تاحيرصصتلا نع Óصضف
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مألا ق˘˘ح ي˘˘ف
فصصو امنيح نيدهاجمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

بل˘ط˘لا˘ب نÓ˘فآلا ل˘ح˘ب ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
نع رداصصلا بلطلا نوكل دوقحلا

ل نÓفآلا ناصشب نيدهاجملا ةمظنم
نوديؤوي ل مهنأل نودهاجملا لثمي
ا˘م˘ك ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا يأار
ة˘طا˘صسو˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ءا˘صضعأا م˘ه˘˘تا

نمو . نÓفألا ىلإا ةءاصسإلاب راوحلاو
يتلا ةبوصسحملا ريغ تاجرخلا نيب
ي˘ه نÓ˘فألا ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ب ردا˘˘ب
ايصسور ةيلارديف ري˘ف˘صسل ه˘لا˘ي˘ق˘ت˘صسا
حيرصصتلاب رداب يذلاو رئازجلا يف

م˘˘ه˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف عا˘˘˘صضوألا نأا

يتلا ة˘جر˘خ˘لا ي˘هو ،هدÓ˘ب ة˘مو˘كح

،ديتعلا بزحلا ديلاقت يف ةقباصس دعت

سسفن يف نأا ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘مو

نأا سشيجلا ناكرأا دئاق حرصصي مويلا

ي˘ل˘خاد ر˘مأا و˘ه ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا˘˘صشلا

ل˘ث˘م˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘مو .سضح˘˘م

ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمألا

دعب ابيرق يعيم˘ج د˘م˘ح˘م ي˘ن˘طو˘لا

يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م ما˘˘مأا هءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا

ا˘يا˘صضق ةد˘ع ي˘ف ه˘ما˘ه˘تإل د˘م˘˘ح˘˘مأا

ريدجلاو .داصسفلاو ذو˘ف˘ن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

سسل˘ج˘م˘لا بت˘كم نأا ى˘لإا ةرا˘صشإلا˘˘ب

ةصسلج دقعل خيرات ديدحت ىلع قفاو

ةنجل ريرقت ىلع ةقداصصملل ةينلع

ة˘˘يرادإلاو ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا

ة˘يو˘صضع تا˘ب˘ثإا لو˘ح تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو

سسلجملا سسيئر ررق امك ددج باون

ةرا˘صشت˘صسا د˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا

نيمألا ماهم ءاهنإا بتكملا ءاصضعأا

حورطملا لاؤوصسلاو .سسلجملل ماعلا

ءاعد˘ت˘صسا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه بق˘ع˘ي ل˘ه

نÓ˘فأÓ˘ل ق˘با˘صسلا ن˘ي˘مأÓ˘ل ة˘لاد˘ع˘˘لا

هرودب نا˘ك يذ˘لا ي˘ناد˘ي˘ع˘صس را˘م˘ع

تاماه˘تا ل˘ح˘م ةد˘يد˘ع سصر˘ف ي˘فو

اهني˘ب ن˘م تا˘ف˘ل˘م ةد˘ع سصو˘صصخ˘ب

بوهصسلل ةيماصسلا ةظفاحملا فلم

ا˘صسنر˘ف ي˘ف ه˘ت˘ل˘ئا˘˘ع تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو

.اياصضقلا نم اهريغو

 «تاباسصعلا اي تاباختنا ششناكم» فاته اوددر

82 ـلا ةريصسملا يف ناملربلا رقم مامأا نوجتحي نونطاومو ةبلط

ةناسصحلا عفر ينطولا يبعسشلا شسلجملا نم ايمسسر يتامغز مسساقلب ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو بلط
تاءارجإا ةرسشابمل يعيمج دمحم ماعلا اهنيمأا و ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح نع بئانلا ىلع ةيناملربلا

 .ذوفنلا لÓغتسسإا ةهبسش نع كيهان اهيف اهطروت هبتسشي ةليقث داسسف مهت نع هتمكاحم

ذوفنلا لÓغتسساو داسسف اياسضق يف هعم قيقحتلا شضرغب

«يعيمج دمحم» نع ةناصصحلا عفرب بلاطت ةلادعلا
ينطولا يبعسشلا شسلجملل ماعلا نيمأ’ا ماهم ءاهنإا  ^

نيسسردمتم فلأا551 مهنيب نم
ةرم لوأ’ ةسسردملا يف

ذيملت نييÓم9 نم رثكأا
ةصساردلا دعاقمب مويلا نوقحتلي

ذيملت فلأا001 و نييÓم9 نم رثكأا ءاعبرأ’ا مويلا قحتلي

نوقحتل˘ي ذ˘ي˘م˘ل˘ت ف˘لأا551 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب

دبع «ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأاو . ةر˘م لوأ’ ة˘سسرد˘م˘لا˘ب

يسسردملا لوخدلاب ةسصخلا تاريسضحتلا نأا «دباعلب ميكحلا

م˘ت˘ي ي˘ت˘لا شصئا˘ق˘ن˘لا شضع˘ب دو˘جو م˘غر ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت د˘˘ق

يتلا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ةسصاخ ةيلاجعتسسا ةفسصب اهكرادت

اهمدق يتلا ماقرأ’ا بسسحو .ةريخأ’ا راطمأ’ا لعفب تررسضت

مهنيب نم فلأا011و نييÓم9 ذيمÓتلا ددع غلب دقف ريزولا

فسشك امك.ةرم لوأ’ ةسسردملاب نوقحتلي ذيملت فلأا551

ةسسردم624 اهنم ة˘يو˘بر˘ت ة˘سسسسؤو˘م656 ميلسست مت˘ي˘سس ه˘نأا

اهيلإا فاسضت نأا ىلع ةيوناث39و ةطسسوتم731و ةيئادتبا

نا˘م˘سضلو .ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ىر˘˘خأا ة˘˘سسسسؤو˘˘م161

ةديدجلا تاسسسسؤوملا م˘ي˘عد˘ت م˘ت˘ي˘سس ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا

فاسضي يجوغاديب بسصنم1601 مهنمسض نم افظوم1408ـب

غلابلا تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع فظوم فلأا947 نم ديزأا ىلإا

متيسس يسسردملا ماعطإ’ا لاجم يفو.افلأا72 نم ديزأا اهددع

لقنلا زيزعت عم ةيسسردملا معاطملا نم ةئاملاب49 حتف

لÓ˘خ ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘تو ي˘سسرد˘˘م˘˘لا

دق ةموكحلا تناك ثيح ةديدج لقن ةلفاح0001 ءانتقا

ناج˘ل˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ة˘ل˘فا˘ح0053 ءا˘ن˘ت˘ق’ ا˘ج˘ما˘نر˘ب تّر˘˘قأا

اذكو تا˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘يرا˘سشت˘سس’ا

ىلإا ةفاسضإ’اب طيحملاو ةفاظنلاو ة˘ح˘سصل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘ج˘ل˘لا

ةئف نم نيسسردمتم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ج˘مد˘م˘لا ما˘سسقأ’ا ز˘يز˘ع˘ت

ح˘ب˘سصي˘ل د˘يد˘ج م˘سسق681 ـب ة˘سصا˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ

رييسست ةنمقرو ةنرسصع اذكو مسسق158 يلامجإ’ا اهددع

هنأا ريزولا فسشك امك شسردمتلا ةحنمو ةيئادتب’ا شسرادملا

ةيلمع ذيفنتل ةينقتلا تادعملاو تازيهجتلا ميلسست متيسس

يعانسصلا رمقلا ربع تنرتنأ’اب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا طبر

ي˘˘سسارد˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا نو˘˘سضغ ي˘˘ف (1˘-تا˘سس مو˘ك˘لأا) ير˘ئاز˘ج˘لا

د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو ع˘˘م ة˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا ق˘˘˘فو ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘سسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لاو

.ةنمقرلاو
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405721 ريطأاتل ذاتصسأا3996
يصساردلا مصسوملا لÓخ ذيملت

ةملاق ةيلوب ديدجلا
9102-0202 , ةيسساردلا ةنسسلل يسسردملا لوخدلل ادادعتسسا

فورظلا عيمج ةئيهتب ةملاق ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم تماق

د˘ي˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ما˘˘ه˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإ’

فر˘ع˘ي˘سس ثي˘ح.ة˘ن˘˘سسح فور˘˘ظ ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’

ذيملت405721 لابق˘ت˘سسا9102-0202 يسسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘˘لا راو˘˘˘˘طأ’ا ىل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عزو˘˘˘˘م

روطلاب اذيم˘ل˘ت21506، يريسضحتلا روط˘لا˘ب اذ˘ي˘م˘ل˘ت4439

20471 و ، ط˘سسو˘ت˘م˘لا رو˘ط˘لا˘ب اذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت64204 ،يئاد˘ت˘ب’ا

دكأا دقف ،ريطأاتلا شصخي اميف امأا .يوناثلا روطلاب اذيملت

ه˘نأا˘ب ،ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ردا˘سصلا نا˘ي˘˘ب˘˘لا

ذاتسسأا3996 ةنسسلا هذه˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘سس

امأا .بترلا فلتخم نم ايرادإا رطؤوم275 و ةثÓثلا راوطأÓل

70 ـب عا˘ط˘ق˘لا م˘عد˘ت˘ي˘سسف ، تأا˘سشن˘م˘لاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

يسسردم عمجم-يه و يئادتب’ا روطلا يف ةديدج تاسسسسؤوم

ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘˘سسرد˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘م، (2102 جمانرب)بونج ة˘م˘لا˘ق˘ب

يحب (شضيوع˘ت) ي˘سسرد˘م ع˘م˘ج˘م، (3102 جما˘نر˘ب) بو˘ن˘ج

مح˘سشلا يداو˘ب ي˘سسرد˘م ع˘م˘ج˘م،ن˘ي˘لز˘م ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب رو˘ظا˘ن˘لا

، يتانزلا داوب يسسردم عجم ،حارج نبب يسسردم عمجم ،زكرم

ف˘سصن مÓ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك .فو˘ل˘خ˘م ن˘ي˘ع˘ب ي˘سسرد˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘مو

مامحب ديمحلا دبع دوديع ةطسسوتمب ةبجو002 ةيلخاد

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘يد˘ج ة˘يو˘نا˘ث و ، ط˘سسو˘ت˘م˘لا رو˘ط˘لا ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ن˘لا

دقل يلآ’ا مÓ˘عإ’ا ر˘با˘خ˘م˘ب ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ا˘مأا . جو˘ج˘ف˘لا

26 اهنم يلأا مÓعإا رباخم نم ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا تدافتسسا

تاسسسسؤومب رباخم70 ، يئادتب’ا ميلعتلا تاسسسسؤومل اربخم

.يوناثلا ميلعتلا تاسسسسؤومل رباخم30و ،طسسوتملا ميلعتلا

راطإا يف ةيسسردملا ةحنملا راطإا يف ةي’ولا تدافتسسا امك

يلامجإا غلبم نم ،يسسردملا نماسضتلا و يعامتج’ا طاسشنلا

ذيملت08155 ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل جد00.000.045.561 هردق

اذهل ةلفاح461 تسصسصخ دقف يسسردملا لقنلا امأا،ديفتسسم

د˘˘˘سصر م˘˘˘ت ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف و . شضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

9102 ة˘˘ن˘˘سسل ة˘˘ي’و˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘م جد00.00000041

طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م د˘سصر ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ةدئافل رزآام و ةيسسردم تاودأا و ظفاحم ءانتق’ يعامتج’ا

اهددع غلب ةنسسلا هذهل ةيسسردملا معاطملا .ذيملت0004

71 لومت ة˘يز˘كر˘م م˘عا˘ط˘م80 اهنم ايسسردم ا˘م˘ع˘ط˘م042

فدهلا ىقبي و ةي’ولا ربع ذيملت94045 ةيطغتل، ةسسردم

وه ةي’ولاب ةيبرت˘لا عا˘ط˘ق ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بسسح ر˘ط˘سسم˘لا

ةيلاحلا ةبسسنلا نأا تيح ةدرابلا ةبجولا ىلع ايئاهن ءاسضقلا

حتف ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ,51.99% يه ةنخاسسلا ةب˘جو˘ل˘ل

40-90-9102 . خيرات نم ءادتبا متتسس ةيسسردملا معاطملا

ة˘ي’و˘لا ة˘سصح تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ي˘سسرد˘م˘لا با˘ت˘˘ك˘˘لا شصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

028.993 ،يئادتب’ا روطلل821875 اهنم ناونع7845111

يوناثلا روطلل935731 و، طسسوتملا روطلل
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ششيجلا كسسمت ددج
يروتسسدلا لحلاب

دياق دمحأا قيرفلا
نم رذحي حلاصص
يبنجألا لخدتلا
شسيئر ينطولا عافدلا ريزو بئان لاق
يبعسشلا ينطولا ششيجلا ششيجلا ناكرأا
عسضولا نأا «حلاسص دياق دمحأا» قيرفلا
انسصخي يلخاد يرئازج نأاسش وه مويلا

نم ’ولح ةرورسضلاب يسضتقيو اندحو
تنيابت نإاو ىتح انبراجتو انعقاو
’ يتلا ءارآ’ا فÓتخاو رظنلا تاهجو
«قيرفلا فاسضأاو .ةيسضق دولل دسسفت
نم يناثلا مويلا يف » حلاسص دياق
ةيحانلا ىلإا هترايز
ششيجلا نأا ةلقروب ةعبارلا ةيركسسعلا

فاسضأاو «يروتسسدلا لحلاب كسسمتم
نع داعتب’ا بجي هنأا «:Óئاق
اننأاب اقيمع نمؤون .. تارتاهملا
تمعأا ةينانأا .. فرظلا اذه زواجتنسس
اذه ةميق نوفرعي ’ نم ةريسصب
عيراسشم نإا قيرفلا دكأا امك .«دلبلا

بسصت ’ ةلاسضلا ةمذرسشلا تاططخمو
نوكيسسو بعسشلاو نطولا ةحلسصم يف
ناكرأا شسيئر لاقو.امتح لسشفلا اهلآام
نحن انيلع«: يبعسشلا ينطولا ششيجلا

حيتي امم لولحل لسصوتلا نييرئازجك
غرفتلاو مÓسسب انتمزأا زواجت انل
ىلع نيعتي» عباتو «رئازجلا ةمدخل
ةلحرملا ةيسساسسحب يعولا عيمجلا

وه هيزنلا راوحلا ينبت نأاب نيقيلاو
عافدلا ريزو بئان ددسشو .«بجاو
عيمجلا ىلع نيعتي» هنأاب ينطولا
نيقيلاو ةلحرملا ةيسساسسحب ييعولا

ىلع لمعلاو ينÓقعلا راوحلا نأاب
ةيبلسسلا نع داعتب’او هحاجنإا

مئازعلا طيبثت ةسسايسسو تارتاهملاو
ةحلسصملا همزلتسست ينطو بجاو وه

ةينانأ’ا هذه» :فاسضأاو.«دلبلل ايلعلا
’ نيذلا كئلوأا ةريسصب تمعأا يتلا

هبعسشو دلبلا اذه ةميق نوفرعي
ديكأ’ا شسيلدتلاو ليلسضتلا نوفرتحيو
ةمذرسشلا هذه تاططخمو عيراسشم نأا
نطولا ةحلسصم يف بسصت ’ ةلاسضلا

.«امتح لسشفلا اهلآام نوكيسسو بعسشلاو
ةقفر ششيجلا ءاقب حلاسص دياق دكأاو
ءايفوأا نيسصلخملا نيينطولا ةفاك
لظتسسو راربأ’ا انئادهسشل دهعلل
.رابتعا لك قوف رئازجلا ةحلسصم
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طبصضو نيصصخصش فيقوت
صصرق0031 نم ديزأا
ةملاقب صسولهم

ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
يف ةلثمم ةملاق ةي’و نمأ’ ةعباتلا

دعب ،تاردخملا ةحفاكم ةقرف
دكؤوت يتلا تامولعملل ديجلا لÓغتسسإ’ا

جيورتلا يف ةسصتخم ةكبسش دوجو
نم ،ةسسولهملا شصارقأ’ا و تاردخملل
حوارتت ،امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقوت

نيميقم ،ةنسس13و22 نيب ام امهرامعأا
ذاختإا دعبف . ةملاق ةنيدمب
،امهنأاسشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

يوتحي شسيك ىلع امهتزوحب روثعلا مت
ليموزكيل عون نم شصرق1031 ىلع
مت روفلا ىلع  . غلم6  مابيامورب
زجح دعب ،ةطرسشلا زكرم ىلإا امهليوحت
يف قيقحت حتف نيأا ،هيلع روثعلا مت ام
ايئاسضق افلم امهدسض نوك و ،ةيسضقلا

نم ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح لعف نع
عيبلل اهسضرعو ةسسولهم شصارقأا عون
هبتسشملا ، ةعورسشم ريغ ةقيرطب
نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا امدق امهيف
. عاديإا رمأا امهقح يف ردسص
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نع دـيمجتلا عفر
042 ىفصشتصسم عورصشم
ةلــيصسملاب ريرصس
زاجنا عورسشم نع ديمجتلا عفر مت
ةليسسملا ةيدلبب ريرسس042 ىفسشتسسم

حرسص ام بسسح اذهو ةي’ولا ةمسصاع
ىلع مÓعإ’اب فلكملا ةعاسس رخأ’ هب
متيسس ثيح ةليسسملا ةي’و ىوتسسم
ةدئافل لجسس يذلا عورسشملا اذه زاجنا
ةيعسضولا ببسسب4102 ةنسس ةي’ولا
بيرقلا يف دÓبلل ةبعسصلا ةيلاملا
حلاسصملا موقتسس ثيح لجاـعلا
عيباسسأ’ا لÓخ ةي’ولاب ةسصتخملا
تاءارجإ’ا لك ذاختاب ةمداقلا ةليلقلا
اذه ديسسجتل ةمزÓلا ةيرادإ’ا
 ةليسسملا ةي’و ناكسسل ماهلا عورسشملا
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ةلتكلل يناملربلأ فلاحتلأ لاقو
ل˘جأأ ن˘م دا˘ح˘تل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لأ
يف ءان˘ب˘لأو ة˘لأد˘ع˘لأو ة˘صضه˘ن˘لأ
ره˘صش ن˘م ثلا˘ث˘لأ ي˘ف» ه˘ل نا˘ي˘ب
ة˘ل˘ت˘كلأ تع˘˘م˘˘ت˘˘جأ ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
ل˘جأأ ن˘م دا˘ح˘تل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لأ
ذاختل ءانبلأو ةلأدعلأو ةصضهنلأ

سسلجملأ ةرود حاتتفأ نم فقوم
سشاقن د˘ع˘بو ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ

ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م رر˘˘ق˘˘ت سضي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم
ناملرب˘ل˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلأ ة˘صسل˘ج˘لأ
ةصضوفرملأ ةمو˘كح˘لأ رو˘صضح˘ل
ن˘م أءز˘ج ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘بو اً̆ي˘ب˘ع˘˘صش
تعدو .دصسافلأ مكحلأ ةموظنم

ىلإأ بعصشلأ يلثمم ةعومجملأ

ةموكحلأ عفدل ةصسلجلأ ةعطاقم

دهصشملأ نم باحصسنلل ةيلاحلأ

نامثع» فصشك ثيح.ي˘صسا˘ي˘صسلأ

عمجتلأ نع بئان وهو «زوزعم

ةيطأرقميدلأو ةفا˘ق˘ث˘لأ ل˘جأأ ن˘م

ةلصصأوم يف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت ي˘ف

هتطصشنأأ عي˘م˘ج د˘ي˘م˘ج˘ت˘ل ه˘بز˘ح

كلذو نام˘لر˘ب˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

موي يبعصشلأ كأرحلأ ةيأدب ذنم

.مر˘صصن˘˘م˘˘لأ ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف22

ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو˘˘م سصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو

ردصصم دكأأ دقف ملصسلأ عمتجم

ناملربلاب ةكرحلأ ةلتك نأأ علطم

˘مد˘ع˘ب سسمأأ ا˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م تم˘˘صسح

حاتتفلأ ة˘صسل˘ج ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لأ

ةيلاحلأ ة˘مو˘كح˘لأ د˘جأو˘ت بصسب

حتت˘فأ نا˘م˘لر˘ب˘لأ نأأ ى˘لإأ را˘صشيو

ي˘˘ت˘˘لأو سسمأأ ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لأ ه˘˘˘ترود

ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘صسأأر˘˘ت

حلاصصو نينصش ناميلصس ينطولأ

تدهصشو ةمألأ سسلجمب ليجوق

رو˘˘˘ن «لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ رو˘˘˘˘صضح

ءا˘˘˘˘˘صضعأأو «يود˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لأ

لوأأ ا˘ه˘نأأ م˘ل˘ع˘لأ ع˘˘م.ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح

ةفرغلل ديدجلأ سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘صسل˘ج

نينصش ناميلصس ناملربلل ىلفصسلأ

يذلأ ءانبلأ ةكرح ىلإأ يمتنملأ

ر˘ه˘صش ع˘ل˘˘ط˘˘م ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ ىر˘˘ج

ليقتصسملل افلخ يصضاملأ ةيليوج

ةمل˘كلأ لل˘خو.برا˘صشو˘ب ذا˘ع˘م

لاغصشأأ حات˘ت˘فأ ي˘ف ا˘ها˘ق˘لأأ ي˘ت˘لأ

سسيئر ىدبأأ ةينا˘م˘لر˘ب˘لأ ةرود˘لأ

همعد ينطولأ يبعصشلأ سسلجملأ

سشي˘ج˘لأ نا˘كرأأ سسي˘ئر حأر˘ت˘˘قل

ميظن˘ت˘ب «ح˘لا˘صص د˘يا˘ق» ق˘ير˘ف˘لأ

ةياهن لبق ةيصسائرلأ تاباختنلأ

نأا˘ب أد˘كؤو˘˘م .ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأ

ع˘ي˘م˘ج˘لأ ى˘ل˘ع سضر˘ف˘˘ي تقو˘˘لأ

ةي˘عر˘صشلأ ى˘لإأ ع˘ير˘صسلأ هّ̆جو˘ت˘لأ

تابا˘خ˘ت˘نأ لل˘خ ن˘م ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ

ة˘ن˘صسلأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر

قفأوتلأ قطن˘م ن˘م˘صض ة˘يرا˘ج˘لأ

ة˘ح˘لا˘صصم ل˘جأأ ن˘˘م لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لأو

.هرأرق ةدايصسو هتدحوو نطولأ
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ءأد˘بإأ ءا˘جرإأ م˘ل˘صسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح تن˘ل˘عأأ

اعد يتلأ ةيصسائرلأ تاباختنلأ نم اهفقوم
د˘يا˘ق د˘م˘حأ» ق˘ير˘ف˘لأ سشي˘ج˘لأ نا˘˘كرأأ د˘˘ئا˘˘ق

ءاعدتصسأ دعب ام ىلإأ اهب ليجعتلاب «حلاصص
كأرحلأ رأرمتصسأ ىلإأ ةيعأد ةبخانلأ ةئيهلأ
نأأ ى˘لإأ يرا˘صضح˘˘لأو ي˘˘م˘˘ل˘˘صسلأ هرا˘˘طإأ ي˘˘ف
دصسجتتو يطأرقميدلأ لاقتنلأ حاجن ققحتي
يذلأ ةكرحل˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو .ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ ةدأرإلأ
سسمأأ ينطولأ ا˘ه˘ب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جأ بق˘ع جو˘ت
تدكأأ هنم ةخصسن «ةعاصس رخآأ» تقلت يذلأ

تاباختنلأ نم اهفقوم ذختتصس اهنأأ سسمح
ةوعدلأ هيف متي يذلأ تقولأ يف ةيصسائرلأ
للخ نم كلذو ةبخان˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لأ

نأا˘ب تفا˘صضأأو. ي˘ن˘طو˘لأ ىرو˘˘صشلأ سسل˘˘ج˘˘م
را˘صسم يأأ ق˘ي˘ع˘ي يذ˘لأ ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ يد˘ح˘ت˘لأ

تاباصصعلأ عنصصيو داصسفلأ ميديو يصسايصس

دا˘ي˘ح مد˘عو تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ ة˘˘هأز˘˘ن مد˘˘ع و˘˘ه

و ةيصسايصسلأ ةصسفانملأ يف ةلودلأ تاصسصسؤوم

لإأ ققحتي ل يقيقحلأ يطأرقميدلأ لوحتلأ

تائيهلأ لبق ةيقيق˘ح˘لأ ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ ةدأرإلا˘ب

ةيمصسرلأ تأءأرجإلأو ةينوناقلأ سصوصصنلأو

بل˘˘˘ق˘˘˘نلأو ا˘˘˘هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘كم˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

تأرصشؤوم ةمث نأأ ىلإأ ةكرحلأ تهبنو.اهيلع

ديعصص ىل˘ع ةر˘ي˘ث˘ك تا˘فو˘خ˘ت ي˘ف بب˘صست˘ت

مكحتلأ كلذ نمو ةيطأرقميدلأو تايرحلأ

سسي˘صسأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ي˘˘ي˘˘صضت˘˘لأو مل˘˘عإلأ ي˘˘ف

ةدعاق قفو اهدامتعأو بأزحألأو تايعمجلأ

ىلع قييصضتلأو ن˘يو˘خ˘ت˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ ءلو˘لأ

تلوا˘ح˘م، ف˘لا˘خ˘م˘لأ يأأر˘لأ تأذ بأز˘حألأ

ة˘عا˘ق˘ف ةدو˘عو ة˘ط˘ل˘˘صسلأ بأز˘˘حأأ سضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘صصو˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ثو ة˘˘˘يزا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلأ

ةحفاكم ةلمح ةكرحلأ تعجصشو .ةينئابزلأو

هذه ي˘ف حا˘ج˘ن˘لأ ما˘م˘ت نأا˘ب تد˘كأأو دا˘صسف˘لأ

عطقو لأومألأ ةدا˘عإأ ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي ة˘م˘ه˘م˘لأ

ةيصشراغي˘لوألأ ةدو˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ق˘ير˘ط˘لأ

ة˘ي˘عر˘صشلأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ءا˘ن˘ب نأا˘˘ب تر˘˘كذو

ةحفاكم نمصضي ام وه ةيقأدصصملأ تأذو

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأو ة˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا˘˘˘ب دا˘˘˘صسف˘˘˘˘لأ

رئأزجلأ نأا˘ب سسم˘ح نا˘ي˘ب فا˘صضأأو.ة˘لأد˘ع˘لأو

نأأو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘صصت˘قأ بعا˘صصم فر˘ع˘ت˘˘صس

لإأ نو˘˘كي ل تا˘˘مزألأ ل˘˘ك ن˘˘م جر˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ

لوؤو˘˘صسم˘˘لأو د˘˘ي˘˘˘صسلأو دا˘˘˘ج˘˘˘لأ رأو˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب

تا˘ير˘ح˘لأ نا˘م˘صضبو ىر˘ب˘كلأ تا˘ق˘فأو˘ت˘لأو

ىلع لياحت يأأ نأأو ماعلأ يبعصشلأ اصضرلأو

نوكتصس ةيقيقحلأ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ ةدأرإلأ

بصسحب .دلبلأ رأرقتصسأ ىلع ةميظع اهتفلك

 نايبلأ يف ءاج ام

تايصسائرلإ ءإرجإإ ليجعتب سشيجلإ ناكرأإ سسيئر حإرتقإ معدي«نينصش»

نوعطاقي ةصضراعملا باون
ةموكحلا ببصسب ناملربلا حاتتفا ةصسلج

ي˘ح˘ب «أأ» ةرا˘م˘ع˘لأ نا˘كصس ع˘فر

نابرصضب يمهاصست نكصسم003
اهب نطقت يت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ى˘لإأ ة˘ثا˘غ˘ت˘صسأ ءأد˘ن ،ة˘ل˘ئا˘˘ع42
،ما˘ت˘خألأ ظ˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
ل˘جا˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ه˘ن˘يد˘˘صشا˘˘ن˘˘م
ي˘˘˘ف جأر˘˘˘ف˘˘˘نلأ ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ذنم ةقلاعلأ ةينكصسلأ مهتيصضق
نا˘˘كصس لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح .تأو˘˘˘ن˘˘˘صس
را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لأ ةرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ءأد˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘˘م بصسح
ر˘خآأ» زو˘ح˘ت يذ˘لأ ة˘ثا˘غ˘ت˘˘صسلأ
نأأ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘عا˘˘صس
راي˘ه˘نأ ر˘ط˘خ ا˘ي˘مو˘ي نو˘صشي˘ع˘ي

ددهت يتلأو ةينكصسلأ مهترامع
يف نيحصضوم،مهتلئاع ةملصس
ةربخ ءأرجإأ مت هنأ قايصسلأ تأذ
رباخم فرط نم ةرامعلأ ىلع
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأأ ح˘˘˘˘صضتأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةظحل يأأ يف رايهنلاب ةددهم

نيتربخ5102 يف تيرجأأ امك،
رباخم فرط نم ةرامعلأ ىلع
أولصصحتي مل مهنأأ لإأ، ةيمومع
،ةعاصسلأ دح ىلإأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ى˘ل˘ع
نطقت ةرامعلأ هذه نأأ نيزربم

ريغ دعت ي˘ت˘لأو ،ة˘ل˘ئا˘ع42 اهب
يذ˘لأ ر˘مألأ ،ن˘كصسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص

مامأأ ىوكصش م˘يد˘ق˘ت˘ب م˘ه˘ب ع˘فد
د˘˘صض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ
ة˘م˘ه˘ت˘ب ةز˘ج˘ن˘م˘لأ ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
ءاعدتصسأ مت دقو ،ردغلأو سشغلأ

فر˘ط ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
عم ةصصتخملأ ةينمألأ حلاصصملأ
دعبو ةيصضقلأ يف قيقحت حتف
ةيصضقلأ فلم ليحأأ هنم ءاهتنلأ
دجوي مل ثيح،ةماعلأ ةباينلأ ىلإأ
ذنم ةيصضقلأ يف تأدجتصسم يأأ

نم ،أذه انموي ىلإأ9102 سسرام
ناكصسلأ لثمم ماق ىرخأأ ةهج
ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ىو˘˘عد ع˘˘فر˘˘ب
نييعتل ةبانعب يراقعلأ مصسقلأ

قئاثولأ ريفوت عم سصتخم ريبخ
تصضفر ىوعدلأ نأأ لإأ ،ةمزللأ
لثمم فيصضيو ،سسيصسأاتلأ مدعل
ر˘خآل «إأ،ب«و˘˘عد˘˘م˘˘لأ نا˘˘كصسلأ
لإأ با˘˘ب د˘˘جو˘˘ي ل ه˘˘نأأ ة˘˘عا˘˘˘صس
ة˘˘يو˘˘˘صست ل˘˘˘جأ ن˘˘˘م هو˘˘˘قر˘˘˘طو
،تأونصس ذنم ةقلاعلأ مهتيعصضو
ءأدن عفر ىلإأ مهب عفد ام وهو
ظفاح لدعلأ ريزو ىلإأ ةثاغتصسأ
لجاعلأ لخدتلأ لجأأ نم ،ماتخألأ

مهتيعصضو ةيوصستو مهفاصصنإأو
ا˘˘هو˘˘ف˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصسلأ
.ةيثراكلاب
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ةعبطلأ لاصصتإلأ ةرأزو تقلطأأ
سسي˘˘ئر ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘˘ل ة˘˘˘صسما˘˘˘خ˘˘˘لأ
ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
˘مو˘ي˘لأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ،فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ
نأأ ةفصشاك،ةفاح˘صصل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

لئاصضف» وه ةعبطلأ هذه روحم
نأأ ةرأزولأ تدكأأ ثيح .رأوحلأ

فأر˘ت˘˘عإأ د˘˘ع˘˘ت ،ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ هذ˘˘ه
˘مل˘عإل˘ل ي˘لا˘صضن˘لأ را˘صسم˘˘ل˘˘ل
ةرو˘˘˘ث˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘بإأ ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ينه˘م˘ل ا˘م˘ير˘كتو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لأ
نأأ ةريصشم ةين˘طو˘لأ ة˘فا˘ح˘صصلأ
ا˘ه˘مل˘عإا˘ب م˘ها˘صست ة˘فا˘˘ح˘˘صصلأ
يرصصبلأ يع˘م˘صسلأ بو˘ت˘كم˘لأ

قح ديصسجت يف ينورتكلإلأو
يعوصضوم ملعإأ يف نطأوملأ

أذ˘˘˘˘˘˘ه ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قأد˘˘˘˘˘˘˘صصم يذو
نأأ لا˘˘˘صصتلأ ةرأزو تف˘˘˘˘صشكو
و˘˘ه ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لأ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لأ
جا˘˘ت˘˘نإلأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت
ل˘˘كب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ي˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘صصلأ
زيمتلأ ىلع زيفحتلأو ،هلاكصشأأ

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فأر˘˘ت˘˘˘حلأو عأد˘˘˘بإلأو
سسيصسأاتلاب ةينطو˘لأ ة˘فا˘ح˘صصلأ
ن˘ع ا˘مأأ ،قا˘ق˘ح˘ت˘صسلأ ة˘فا˘ق˘ث˘ل
تفا˘صضأا˘ف ة˘ق˘با˘صسم˘لأ فا˘ن˘˘صصأأ

سصخ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأأ لا˘˘˘صصتلأ ةرأزو
لا˘ق˘م˘لأ «بو˘˘ت˘˘كم˘˘لأ مل˘˘عإلأ
لا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ،د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ي˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ
وأأ جا˘˘ترو˘˘بر˘˘لأ ،ي˘˘حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فلأ
ةقباصسم˘لأ نأأ ا˘م˘ك ،«ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
«يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘لأ مل˘˘˘عإلأ سصخ˘˘˘ت
تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ،جا˘˘ترو˘˘ب˘˘ير˘˘لأ
ة˘˘طر˘˘صشألأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصق˘˘˘ت˘˘˘صسلأ
ثأد˘حألأو ة˘طر˘صشأأ ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو˘لأ
كلذ˘˘ك سصخ˘˘˘تو «ةرو˘˘˘صصم˘˘˘لأ
ج˘˘˘مأر˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘عأذإلأ مل˘˘˘˘عإلأ
،جا˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘لأ ة˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘خإلأ

ن˘صسحأأ ي˘نور˘ت˘كلإلأ مل˘˘عإلأو
ىلع هرصشن متي يملعإأ لمع
ةقباصسملأ سصخت امك،تنرتنإلأ
رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ «ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ
م˘˘صسر˘˘لأ ، ة˘˘˘ي˘˘˘فأر˘˘˘غو˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لأ
يروتا˘كيرا˘كلأ وأأ ي˘فا˘ح˘صصلأ
ي˘مل˘عإأ زا˘ه˘ج هر˘˘صشن˘˘ي يذ˘˘لأ

طورصش سصخي اميف امأأ«ينطو
تطر˘˘˘ت˘˘˘صشا˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لأ
ل نأأو ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘صسن˘˘ج˘˘لأ
ي˘ف أو˘صضع ح˘صشر˘ت˘م˘˘لأ نو˘˘كي
ن˘˘كم˘˘يو، م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل
ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لأ
لو ،يعامج وأأ يدرف لكصشب
كرا˘صشي نأأ ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل ن˘كم˘˘ي
ىدحإأ يف دحأو لمع نم رثكأاب
نأأ ةرا˘صشإلأ رد˘˘ج˘˘تو،تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ
نوكت نأأ دبل ةمدقملأ لامعألأ

دحأأ فرط نم رصشن عوصضوم
يف ة˘ي˘ن˘طو˘لأ مل˘عإلأ ل˘ئا˘صسو

تراصشأأو8102/9102 ةرتفلأ
تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م نأأ ى˘˘˘˘لإأ ةرأزو˘˘˘˘˘لأ
سسيئر ى˘لإأ ل˘صسر˘ت ة˘كرا˘صشم˘لأ
سسيئر ةزئاجل مي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ

3 لا˘صصتلأ ةرأزو ،فر˘ت˘ح˘م˘˘لأ
دأرم رئب ،ودعوب ةوخإلأ عراصش
ن˘كم˘ي ا˘م˘ك .ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ،سسيأر
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع لا˘˘م˘˘عألأ لا˘˘صسرإأ
د˘ير˘ب˘لأ م˘ت˘خ » يدا˘ع˘لأ د˘ير˘ب˘لأ
،«لا˘˘˘صسرإلأ خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت تب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ي
بتكم ىدل رصشابملأ ميلصستلأو
ةرأزو˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
ل˘جأ ر˘خآأ دد˘ح ثي˘˘ح،لا˘˘صصتلأ

01 مو˘ي تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ مل˘˘ت˘˘صسل

.9102 ربوتكأأ
eÉRhR.Ü
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ةلاقإاب نوجتحملا بلاط ثيح
دا˘˘˘˘شسف˘˘˘˘لا صسوؤورو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘تر˘˘ع ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ةد˘˘كي˘˘˘كشسب
تفششكو ةري˘خألا تا˘نا˘شضي˘ف˘لا
رد˘ق˘ب او˘شسي˘لو صصو˘شصل م˘ه˘˘نأا
ناكشس باجتشساو،ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
تب˘˘لا˘˘ط تاءاد˘˘ن˘˘ل ةد˘˘كي˘˘˘كشس
ل˘جا ن˘م عرا˘˘ششل˘˘ل جور˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

ةط˘قا˘شست˘م˘لا را˘ط˘مألا تف˘ششك
ةرادإا ن˘˘ع م˘˘˘هز˘˘˘ج˘˘˘ع ار˘˘˘خؤو˘˘˘م

تقرغ امدعب،ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع
و تاقرطلا تأارتهاو تارامعلا
تحبشصأاو ءا˘بر˘ه˘كلا تع˘ط˘ق˘نا

ءاوشس ر˘ط˘خ ي˘ف نا˘كشسلا ةا˘ي˘ح
وأا ر˘˘يد˘˘شصق˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تن˘ي˘بو .تارا˘م˘ع˘لا˘ب
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘لوألا

تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘˘لا نأا ثراو˘˘˘كلاو
طركو فيظنت مدع نع ةجتان
تاعولابو يراج˘م˘لاو نا˘يدو˘لا

م˘˘غر ، را˘˘ط˘˘مألا ها˘˘ي˘˘م فر˘˘شص
ةرازو˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإلا

. ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ة˘ما˘نزر و ج˘مار˘ب˘لا نأا ثي˘˘ح
فيظنتلا ةيل˘م˘ع دد˘ح˘ت ل˘م˘ع˘لا

فرط نم توأا رهشش ةياهن عم
ةفا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ن˘˘˘˘كل. ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘حو
ةشسا˘ي˘شس او˘شسر˘ك ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
يف ةباقرلا بايغو جلوكيربلا
ثودح ىلإا ىدأا ام عيراششملا

ةدكيكشس ةنيدم لوحتو ةثراك
لءا˘شست و،حو˘ت˘ف˘م ح˘ب˘شسم ى˘˘لإا
ري˘يÓ˘م˘لا ر˘ي˘شصم ن˘ع نا˘كشسلا
ةدكيكشس ولوؤوشسم لاق امدعب
عيرا˘ششم ى˘ل˘ع ا˘هو˘فر˘شص م˘ه˘نأا

ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح

نا˘كشس بلا˘˘طو،تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا

ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ةد˘˘كي˘˘كشس

تفرشص يتلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم

ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا تار˘˘ششع

ر˘ط˘خ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

عم اعفن دجت ملو تاناشضيفلا

نأا راششي.رطملل ىلوألا تاخزلا

ةينمأا ةيطغت تحت مت جاجتحلا

تاوق تر˘شضح ا˘مد˘ع˘ب ةدد˘ششم

.ةوقب بغششلا ةحفاكم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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نم نيثÓثلا يف باشش ظفل
صسمأا لوأا ةريخألا هشسافنأا رمعلا
ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسمب
توملا عراشص امدع˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ىوتشسم ىلع مايأا ةثÓث ةدمل
تاذل ةزكرملا ةيانعلا ةحلشصم
حور˘ج˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

صسأار˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
عم كارع يف اهب بيشصأا دق ناك
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ف˘ي˘شص م˘ي˘خ˘˘م دار˘˘فأا
دعبت ي˘ت˘لا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا

ةمشصا˘ع ن˘ع م˘ل˘ك52 وح˘ن˘ب

.لجيج ةيلولا
ةلوادت˘م˘لا تا˘ياور˘لا بشسحو

نإا˘ف م˘ي˘لألا ثدا˘ح˘لا اذ˘ه نأا˘ششب
ي˘ف بي˘شصأا د˘ق نا˘ك ة˘ي˘ح˘˘شضلا

ن˘˘م دار˘˘فأا ع˘˘م يد˘˘˘شسج كار˘˘˘ع
نيمداقلا ة˘ي˘مÓ˘شسإلا ة˘فا˘ششكلا

اوناك نيذلاو ةبانع ةيلو نم
ي˘ف˘ي˘شصلا م˘ه˘م˘ي˘خ˘م نو˘م˘ي˘ق˘ي
دعب رداقلا دبع ريمألا ةيوناثب
نا˘ب˘شش ة˘ق˘فر ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ل˘˘ل˘˘شست
ةروكذملا ةيونا˘ث˘لا ى˘لإا ن˘ير˘خآا
ى˘لإا ىدأا ا˘˘م لو˘˘ه˘˘ج˘˘م بب˘˘شسل
دارفأا نيبو مهنيب كابتششا علدنا

هلÓ˘خ بي˘شصأا يذ˘لاو م˘ي˘خ˘م˘لا
ىوتشسم ىلع ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب
ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن صسأار˘˘لا

يقلت لجأا نم لجيج ىفششتشسم
. جÓعلا

ةيحشضلا ذاقنإا ةلواحم مغرو
هنأا لإا فثكم جÓعل هعاشضخإاو
صسمأا لوأا ةريخألا هشسافنأا ظفل
دق ناك داح يلخاد فيزنب ارثأاتم
لعج ام ثداحلا موي هب بيشصأا
فلم حتف ديعت ةينمألا تاهجلا

تلازل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تامÓع نم ريثكلا اهب طيحت
. ماهفتشسإلا

ةيشضق لاحت نأا رظتنيو اذه
تاهجلا ىلع يفوتملا باششلا
تا˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ةمه˘ت ته˘جو ا˘مد˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
اوناك نيذلا صصاخششأÓل لتقلا

صضرعت يذلا ءادتعإلا يف افرط
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ، ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ه˘˘ل
م˘ه˘ن˘مو فار˘طأا ةد˘ع ءا˘عد˘ت˘شسا
روكذملا يفيشصلا ميخملا دارفأا
هذه نأاششب حتف يذلا قيقحتلل
ى˘˘لإا دا˘˘˘عأا يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا
تا˘ششوا˘ن˘م˘لا ة˘ل˘شسل˘شس نا˘هذألا

اه˘ي˘ف طرو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لاو

تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا دار˘˘˘فأا صضع˘˘˘ب
دد˘ع˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا

ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا نم ريبك
ةيلاحلا ةفئاشصلا لÓخ لجيجب
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا˘˘˘ب تع˘˘˘فد ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
هذه صضعبب ةطيحملا تانكشسلا

م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘لإا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘ل ىوا˘˘كشش
ةششئاطلا تافرشصتلا فقو لجأا

ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘لوؤو˘شسم˘لا ر˘ي˘˘غو
صضعب هيف ببشست يذلا جاعزإلا
. تاميخملا هذه ءلزن

 ىيحي نب قيدسصلا ىفسشتسسمب مايأا ةثÓث ةدمل توملا عراسص امدعب/ لجيج

 يفيشص ميخمل نيعبات دارفأا لبق نم ءادتعإل هشضرعت دعب ينيثÓث ةافو
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سسجاه ماعطإلاو يسسردملا لقنلا
 ءايلوأÓل ريبك

تآاششنملا ضضعب مÓتشسا رخأات
ميمرت يف رخأاتلاو ةيوبرتلا
يشسردم لوخدب رذني ىرخأا

 لجيجب خخفم
عم دعوم ىلع ذيملت فلأا661 نم رثكأا نوكيشس
ءاعبرألا مويلا نم ةيادب ديدجلا يشسردملا لوخدلا

يتلا ةبشسانملا يهو لجيج ةيلو ىوتشسم ىلع
ذيمÓتلاو ءايلوألا عجاشضم ةرم لك يف صضقت

ىلإا رظنلاب صشينروكلا ةمشصاعب ءاوشس دح ىلع
ىلع تايدحت نم هشضرفت امو ةشضهابلا اهفيلاكت
. صساشسحلا عاطقلا اذه ىلع نيمئاقلا

تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا م˘غرو
لجأا نم ةيلولاب ةيبرتلا ةيريدم اذكو ةيئلولا
ةفاك طبشضو ماعلا اذهل يشسردملا لوخدلا حاجنإا
يتلا ةيشسردملا ةحنم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

امك امامت ذيملت فلأا94 نم رثكأا اهنم ديفتشسيشس
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لا ى˘ت˘حو ي˘شسرد˘م˘لا با˘ت˘كلا
اهنم ديفتشسيشس يتلاو ةزوعملا تÓئاعلا ذيمÓتل
ةيوبرتلا ةرشسألا نأا لإا ذيملت فلآا ةشسمخ نم رثكأا
لب ناديملا عقاو نم اذه لك مغر فوختت لجيجب
مدع ل˘ظ ي˘ف ا˘خ˘خ˘ف˘م ا˘ي˘شسرد˘م لو˘خد ع˘قو˘ت˘تو
ناك يتلا ةيوبرتلا تآاششنملا نم ديدعلا مÓتشسا

نم ةيادب لÓغتشسإلا زيح لخدت نأا صضرتفملا نم
قطانملا ىوتشسم ىلع اشصوشصخ يراجلا رهششلا
، ةديدجلا ةينكشسلا تاعمجتلا اذكو ةيرشضحلا
صضع˘ب م˘ي˘مر˘ت ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘خأا˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
نم ةمدقتم ةلحرم تغلب يتلا ةيئادتبإلا صسرادملا
ع˘˘شضخ˘˘ت نأا صضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو رو˘˘هد˘˘ت˘˘˘لا
لكاششملا نأا ريغ فيشصلا اذه ةعشساو تاميمرتل
ةجوم اذكو تايدلبلا هذه مظعم اهتششاع يتلا
نكشسلا تافلم ببشسب اهتششاع يتلا تاجاجتحإلا

اهنم ديدعلا تارقم قلغ ىلإا تدأا يتلاو هايملاو
ذيمÓتلا ءايلوأا فوختي امك. تاميمرتلا هذه تلجأا

مشسوملا ىلع ابلشس رثؤوت دق ىرخأا لكاششم نم
يشسردملا لقنلا اهنمو مهئانبأل ديدجلا يشساردلا
لظ يف قطانم ةدعب هناكم حواري لازل يذلا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘فا˘كلا تÓ˘فا˘ح˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع
نع كيهان ةميدقلا تÓفاحلا نم ريثكلا لطعتو
ءلزن لبق نم ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا صضعب بيرخت
رهشش نم رثكأا اوشضق نيذلا ةيفيشصلا تاميخملا

بيرخت يف نيببشستم تاشسشسؤوملا صضعبب فشصنو
هذه ربج ةيلمع ىتح اورخأاو لب اهقفارم صضعب
يف لإا هتنت مل تاميخملا باغأا نوك رارشضألا
صضعب لعج ام يشضاملا توأا رهشش نم نيرششعلا
رارشضألا هذه حÓشصإل نمزلا نوعراشسي ءاردملا

. تاشسشسؤوملا هذه ذيمÓتل ةبشسانم ةئيب ريفوتو
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ةيليللا تابوانملا اذكو جÓعلا زكارم حتف يف رخأاتلا ببسسب قطانم ةدعب تاجاجتحا

ديزي يعماجلا ىفششتشسملا عورششم ديمجت
 لجيجب ىشضرملا ةاناعم نم

ةيليللا ةيبطلا تابوانملا حتف يف تاطلشسلا ؤوكلت ةيفلخ ىلع كلذو اددجم لجيج نم ةفلتخم قطانمب نينطاوملا نم تارششعلا جتحا
ىلإا Óيل لقنتلا ىلع ىشضرملا تائم رابجإا يف ببشست امم قطانملا هذهب ةدجاوتملا جÓعلا زكارمو ةيراوجلا تادايعلا نم ددعب
نم ةيحشصلا تاهجلا صصلمت ىلع لجيج نم ةدع قطانمب تاجاجتحإلا تددجتو. جÓعلا نم ةدافتشسإلا لجأا نم ةديعب قطانم
تاطلشسلا هب تمزتلا يذلا دعولا وهو قطانملا هذهب ةدجاوتملا جÓعلا زكارم نم ددعب ةيبطلا تابوانملا حتف صصوشصخب اهدوعو
لفكتلا لجأا نم ةديعبلاو ةيلبجلا قطانملا بلغأاب ةيبط تابوانم حتفب ةحشصلا ريدم ناشسل ىلع تدهعت ثيح، قباشس تقو يف
ةيرشضحلا هبششو ةيرشضحلا قطانملاب ةدجاوتملا ةيراوجلا ةدايعلا ىلع طقف ترشصتقا ةيلمعلا ريغ ةيليللا تارتفلا لÓخ ىشضرملاب
نع اربع نمم قطانملا هذه ناكشس طشسو تاجاجتحإلا نم ةجوم راثأا ام وهو ىرخألا جÓعلا زكارمو تادايعلا ةيقب لمششت نأا نود
ىلع ةديعب قطانم ىلإا Óيل لقنتلا لجأا نم بعاتم نم ناكشسلا هيناعي ام مغر دهعلا اذهب ءافولا يف تاطلشسلا ؤوكلت نم مهشضاعتما

ةيحشص تافعاشضم نم كلذ نع بترتي ام لكب ةطيشسبلا تاجÓعلا صضعب نم ةدافتشسإلا لجأا نم ةيليملاو لجيج ، ريهاطلا رارغ
.ةنمزملا صضارمألاب نيباشصملا ةشصاخ ىشضرملا صضعبل
صصوشصخب صضومغلا لشصاوت لظ يف ةهجاولا ىلإا لجيج ةيلو هنم تدافتشسا يذلا يعماجلا ىفششتشسملا فلم داع ىرخأا ةهج نم
عورششملا اذه دجاوت مدعب ديفت ةدكؤوم تامولعم لظ يف ةملظملا جاردألا عورششملا اذه لخد ثيح ، ريبكلا يحشصلا عورششملا اذه
ةيلو ناكشسل ةبشسنلاب ةقلطملا هتيمهأا مغر ةموكحلا حلاشصم لبق نم اهنع ديمجتلا عفر ررقت يتلا ةيحشصلا عيراششملا ةمئاق نمشض

.تايوتشسملاو ةدعشصألا لك ىلع روهدت نم ةثÓثلا ةيلولا تايفششتشسم هيناعت ام لظ يف تاونشس ةدعل هورظتنا نيذلا لجيج

 دوعشسم. م



¯GCjªø Q

ةيبرت˘لأ ة˘ير˘يد˘م تم˘ل˘ت˘صسأ د˘ق و

م˘صسو˘م˘لأ  لÓ˘خ ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ل

09102/020221   يصسأردلأ

يف لثمتت ،ةديدج ةيميلعت ةصسصسؤوم

5 و ، تاطصسوتم4، تايوناث3

، فيطصس نم لكب ةيئأدتبأ سسرأدم

هذه تانرأأ نيع ، ةعاقوب  ،ةملعلأ

ا˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

ذيمÓتلل ديأزتم˘لأ دد˘ع˘لأ با˘ع˘ي˘ت˘صسأ

امك ةي’ولأ تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

ءأدأ’أ ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صست˘˘˘صس

ف˘ي˘ف˘خ˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘جو˘غأد˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

أذ˘˘ك و ما˘˘˘صسقأ’أ ي˘˘˘ف ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’أ

سسردمتلأو لمع˘لأ فور˘ظ ن˘ي˘صسح˘ت

نأأ املع ، ةيصسردملأ جئاتنلأ ريوطتو

رفوتي ىحصضأأ ةي’ولاب ةيبرتلأ عاطق

و ةيوناث301 ،ةطصسوتم332 ىلع

با˘صست˘˘حأ نود ، ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بأ478
باصستحأ نود و ماصسقأأ ةدع ةعصسوت
ن˘م و ا˘هزا˘ج˘نأ يرا˘ج˘لأ ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
لبق اهنم سضعبلأ مÓتصسأ بقترملأ
.ةنصسلأ ةياهن

سسرد˘م˘ت˘لأ ة˘ح˘ن˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب و

د˘˘ق˘˘ف جد0003 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ي˘˘ت˘˘لأ
ايلام افÓغ فيطصس ةي’و تصصّصصخ

ـب رّد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإأ

ةد˘ئا˘ف˘ل جد00,000.000.693

ة˘ح˘ن˘م˘ل د˘ي˘ف˘ت˘˘صسم000231

جد0003 ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ب سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لأ

أذيملت54817 يلاتلاك ن˘ي˘عزو˘م

92964، ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ رو˘˘ط˘˘˘لأ ي˘˘˘ف

ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لأ رو˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ف أذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت

.يوناثلأ روطلأ يف أذيملت62231

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1775ددعلا9102 ربمتبسس40 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةديدج ةيميلعت ةشسشسؤوم21 مÓتشسأ

 فيطسسب ةسساردلا دعاقمب نوقحتلي اذيملت749434
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مويلأ قحتلي نأأ رظتنملأ نم
جربب ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ ربع

سسردمتم فلأأ681 جيريرعوب
ا˘ه˘˘ن˘˘م رأو˘˘طأ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م

رو˘ط˘لأ ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت00479

76136 ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘˘ب’أ

طصسوت˘م˘لأ رو˘ط˘لا˘ب ا˘صسرد˘م˘ت˘م

رو˘ط˘لا˘ب أذ˘ي˘م˘ل˘ت33052و
تأد˘عا˘صسم˘لأ ن˘ع ا˘مأأ يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأ
سصيصصخت مت د˘ق˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

نم ةظ˘ف˘ح˘م0067 ءا˘ن˘ت˘قأو
طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘ط

يف ةظفحم0583و يعامتج’أ
م˘˘ت د˘˘قو ة˘˘ي’و˘˘لأ ة˘˘نا˘˘˘عإأ را˘˘˘طإأ

ىلع ع˘يزو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘صشا˘ب˘م
ة˘يد˘ل˘ب تصصصصخ ا˘م˘ي˘ف ر˘ئأود˘˘لأ

مت جد نويلم51 جيريرعوب جرب

فلأأ11ءا˘ن˘˘ت˘˘قأ ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةيصسردملأ ةحنم˘لأ ا˘مأأ ة˘ظ˘ف˘ح˘م
تأررقمل عيزوت ةبصسن تغلب دقف

عيزوت م˘ت ا˘م˘ك18% فر˘صصلأ
با˘ت˘كل˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لأ ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ

9,56 % ة˘ب˘صسن˘ب ي˘صسرد˘م˘لأ

عيزوتلأ ةيلمع لامكتصسأ متيصسو
ن˘عو ي˘صسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ ع˘˘م
رظتنملأ نم. ةيوبرت˘لأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ

اهنم ةيئأدتبأ ةصسردم61 مÓتصسأ

موي لوأأ عم ةجمربم ةيهتنم70
سسمخو يصسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ ن˘م

اهمÓتصسأ متيصس تاصسصسؤوم50

ىرخأأ40 عبرأأو ربمت˘ب˘صس ر˘خآأ

سسمخ ىلإأ ةفاصضإأ ةنصسلأ ةياهن

عم10 اهنم تاطصسوت˘م50

ةياهن ع˘م40و ربمت˘ب˘صس ر˘خأوأأ

ىوتصسم ىلع اهنم30، ةنصسلأ

20 ن˘ي˘ن˘ثأو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب

ا˘˘مأأ يدأو˘˘لأ سسأأرو ر˘˘ي˘˘صشا˘˘ي˘˘لا˘˘ب

عبرأأ ميلصست متيف يوناثلأ ميلعتلأ

سسأأرب ةدحأو اهنم تايوناث40

رهصشلأ ة˘يا˘ه˘ن ع˘م م˘ل˘صست يدأو˘لأ

رخآأ ملصست جيريرعوب جربب30و

تصسم ا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلأ

يف42 اهنم امصسق54 ةعصسوتلأ

12و يعا˘ط˘ق˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ را˘طإأ

ةيدل˘ب˘لأ تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لأ را˘طإأ ي˘ف

اهحتف رظتنملأ نم ثيح ةيمنتلل

ي˘صسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب ع˘˘م

ايصسردم امعطم61 ىلإأ ةفاصضإأ

جما˘نر˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف31 اهنم

معاطم (30)’ةثÓث و يعاطقلأ
ةيمنتل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ي˘ف
لوخدلأ ةيأدب عم اه˘ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘صس
عام˘ت˘جأ لÓ˘خو أذ˘ه ي˘صسرد˘م˘لأ
اهصسأأرت يتلأ ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ر˘˘م˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو
تا˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘صسأرد˘˘ل سشو˘˘كب
ةيراجلأ تأدأدعت˘صس’أو ةر˘ي˘خأ’أ
ي˘صسرد˘م˘لأ لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت
د˘يد˘ج˘˘لأ ي˘˘صسأرد˘˘لأ م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةلم˘ج ه˘جو ن˘يأأ0202/9102
تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأ ن˘م
لو˘˘˘خد˘˘˘˘لأ حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإأ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضل
مامتإأ ىلع ددصش نيأأ يصسردملأ

ءا˘˘ه˘˘نإأو تا˘˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لأ ل˘˘˘ما˘˘˘ك
يصسردملأ لوخدلأ لبق لاغصشأ’أ

تا˘˘ب˘˘جو˘˘لأ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘صض ،

م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘خا˘˘˘صسلأ

نم موي لوأأ عم ةيأدب ةيصسردملأ

ر˘ه˘صسلأ ع˘م ي˘صسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ

ةيصسردملأ معاطملأ ليومت ىلع

ا˘عد ا˘م˘ك .ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’أ دأو˘˘م˘˘لا˘˘ب

تأءأرجإأ مامتإ’ تايدلبلأ ءاصسؤور

ىلع ةيصسردملأ ظفاحملأ ميلصست

ةيميلعت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ير˘يد˘م

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘طأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض أذ˘˘˘˘كو

تاصسصسؤوملأ لكل ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ

عم فÓختصس’أ ةيلمع اهيف امب

ةينعملأ قطانملأ ءانبأ’ ةيولوأ’أ

ط˘ي˘ح˘م ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘صسلأو

ةوعد عم ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ

دنجتلل ةيدلبلأ سسلاجملأ ءاصسؤور

.سضرغلأ أذهل

جيريرعوب جرب

 لكايه مÓتسساو راوطألا فلتخم نم سسردمتم فلأا681
ايسسردم امعطم61و ةيوبرت

ةيبرتلأ يف Óجشسم67622 مهنم أديدج أذيملت81666 ، أذيملت749434 ،فيطشس ةي’وب ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ مويلأ حابشص لبقتشست
.يئأدتبأ ىلوأ’أ ةنشسلأ يف Óجشسم24934 و ةيريشضحتلأ

نم ديزأا زجحي فيطسس نمأا
موحللا نم نيراطنق

 ءاسضيبلا
زجح نم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

ةلوهجم ءاصضيبلأ مو˘ح˘ل˘لأ ن˘م ة˘ما˘ه ة˘ي˘م˘ك
قاف كÓه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غو رد˘صصم˘لأ

.نيراطنقلأ اهنزو
ن˘مأ’أ ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م تر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ
،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ير˘˘صضح˘˘لأ

ط˘صسو تم˘ت ة˘ب˘قأر˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإأ تءا˘جو
ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ ،ة˘ن˘يد˘م˘لأ
اهنأأ ن˘ي˘ب˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل تع˘صضخأأ

ءاصضيبلأ موحللأ نم ةل˘ئا˘ه ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت كلذ رو˘ف.رد˘صصم˘لأ ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ة˘عو˘م˘ج˘م ر˘ق˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ت˘لو˘م˘ح˘ب ة˘ب˘كر˘م˘لأ
ةيئ’ولأ ةحلصصملل ةعباتلأ ةفاظنلأو ريهطتلأ
’ اهبحاصص نأأ نيبت ثيح ،يمومعلأ نمأÓل
ا˘م˘م مو˘ح˘ل˘لأ رد˘صصم تب˘ث˘ت ةدا˘ه˘صش زو˘ح˘˘ي
سصتخملأ بيبطلأ ىلع ا˘ه˘صضر˘ع ى˘عد˘ت˘صسأ
،كÓهتصسÓل ةحلا˘صص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا˘ب د˘كأأ يذ˘لأ

ـلأ اهنزو غلب يتلأ ةيمكلأ زجح مت ثيح

يف قيقحت حتفو اهفÓتإأ عم راطنق01.20

تأءأرجإÓل ’امكتصسأو.ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘صسبÓ˘م
فلاخملأ دصض يئأزج فلم دعأأ ،ةينوناقلأ
حبأذم˘لأ جرا˘خ ح˘بذ˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م سصو˘صصخ˘ب

80-88 نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ

ةيامحو يرطيب˘لأ بط˘لأ طا˘صشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
ةيئاصضقلأ تاهجلل لصسرأأ ،ةينأويحلأ ةحصصلأ
 .هيف تبلل ةصصتخملأ
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تثب ةباسصعب ةحاطإلا
ينطاوم طسسو بعرلا

فراطلا
ةيئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع تعا˘ط˘ت˘صسأ

نم فراطلأ ةنيدمب لوأ’أ يرصضحلأ نمأÓل

50 نم نوكتت ةيمأرجإأ ةباصصعب ةحاطإ’أ

نوردحني ايئاصضق نوقوبصسم مهلج سصاخصشأأ
حوأرتت ةباصصعلأ دأرفأأ ،فراطلأ ةي’و نم
،ع˘بأر˘لأو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ن˘ي˘با˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘ع’أ ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م
ىلع ط˘صشن˘تو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
تن˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ،فرا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘صسم
ةباصصعلأ هذهب ةحاطإ’أ نم ةطرصشلأ رصصانع
ةداهصش لÓغتصسابو ةقمعم تايرحت لصضفب
مهدصض يئاصضق فلم زاجنإأ متيل اياحصضلأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءأد˘˘ت˘˘ع’أ ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع
ثيح ةروظحم ءاصضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
ةصصتخملأ ةي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ أو˘مد˘ق
مهقح يف ردصص نيأأ فراطلأ ةمكحم ىدل

. عأديإأ رمأأ اعيمج
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«ينكشس نيأأ » ينطو ينطو» تأراعششلأ نيب نم /يقأوبلأ مأأ

يلاولا ناويد رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو يف2 لدع وبتتكم
ىلع ةيراجلأ لاغصشأ’أ ةريتو عيرصستب ةبلاطملل يقأوبلأ مأأ ةي’و نأويد رقم مامأأ ةيملصس ةيجاجتحأ ةفقوب2 لدع يبتتكم نم تأرصشع سسمأأ حابصص مدقأأ

تاكرب, تأونصس6 ذنم ةبذاكلأ دوعولأ نرقلأ عورصشم يقأوبلأ مأأ2 لدع ينكصس نيأأ ينطو ينطو «تأراعصش ةدع نيعفأر ةينكصسلأ باطقأ’أ ىوتصسم

ةصصحلأ هذه نع نيلئاصستم نكصس005 عورصشم نم زغللأ انكصس78 ةصصح ,(زاجن’اب ةفلكملأ ةلواقملأ ىلإأ ةراصشإأ يف) لحرأ يرصصان يصساي تاكرب
يف ةبصسنلأ تغلب ثيح ةافحلصسلأ ةعرصسب يرجت لاغصشأ’أ نأأ نيدكؤوم .ريخأاتلأ أذه أذامل ةيفاصضإ’أ ةصصحلأ ,نيبتتكملل اهراهظإأو اهنع فصشكلأ ديرنو

تأرامعلأ ىدحإأ يف جاجوعإأو بويع فاصشتكأ دعب ةينقتلأ ةبقأرملأ بايغ ىلع نيبيعم ىرخأ’أ باطقأ’اب ةبصسنلأ ىدعتت ’ امنيب %07 يقأوبلأ مأأ بطق
عقوملأ حتف يف عأرصسإ’اب تابلاطم  عم .ةيصصولأ تاهجلأ بايغ يف لاغصشأ’أ نوعباتي أوحبصصأأ نم مه نيبتتكملأ نأاب نيفصشاك نوركف نيعو ةصشرك نيعب
رهظأأ يذلأ ةي’ولأ يلأو عم مهنع نيلثمم عمج يذلأ ءاقللأ نينمثم لدعل بناجلأ أذه نم ةصشمهملأ ةديحولأ يه يتلأو ةي’ولأ يبتتكمل ينورتكل’أ
لقنو فقوملأ ديعصصت نع نيبرعم جرفلأ نورظتني نوينعملأ ىقبي كأذو أذه نيبو ةنيطنصسقب لدع ةلاكول اهلقنب لفكت يتلأ بلاطملأ عم أريبك ابواجت
.لبقملأ عوبصسأ’أ لÓخ ةيوهجلأ ةيريدملأ ىلإأ جاجتح’أ
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ءاصسم ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
تا˘مو˘ل˘ع˘م تدرو ن˘ي˘˘ح ضسمأا لوأا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ىد˘˘ل
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
اهدافم ةبانع ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا

83 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأار˘ما د˘جاو˘ت

ةيصضق ي˘ف ا˘ه˘طرو˘ت ه˘ب˘ت˘صشي ة˘ن˘صس
رارصصإ’ا قبصس عم يدمعلا لتقلا

ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘˘م د˘˘ّصصر˘˘ت˘˘لاو
ةروكذملا ةقرفلل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
نيأا ا˘هد˘جاو˘ت نا˘كم ى˘لإا ل˘ّق˘ن˘ت˘لا˘ب
ا˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’او ا˘ه˘تر˘صصا˘ح˘م ت˘ّم˘ت
نمأ’ا رقم ىلإا اهليوحت ةّمث نمو
لبق اهتا˘ح˘ير˘صصت عا˘م˘صس ل˘جأا ن˘م
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا

تلثم يئاصضقّ فلم زاجنإاو اهّدصض
م˘ت ثي˘ح ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
ةم˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘قو
ةيئاصضقلا تاهجلا رد˘صصت˘ل ة˘با˘ن˘ع
ن˘ج˘صسلا ا˘ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي ار˘˘مأا
دقف ةيناث ةهج نمو اذه ،تقؤوملا
تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
نيصصخصش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

رمعلا نم ناغلبي ايئاصضق نيقوبصسم

تاذ تحجن امك ،ةنصس54و22

نم امارغ5861 زجح نم ةقرفلا
يدنهلا بنقلا عون نم تاردخملا
روظحم ضضيبأا حÓصس ىلإا ةفاصضإا

مجحلا نم رخآاو ريبكلا مجحلا نم
ةلمعلا نم يلام غلبم عم ريغصصلا
متيل ،جيورتلا تادئاع نم ةينطولا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصسا دعب
ردصص نيأا ةلادعلا مامأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
امهعاديإاب يصضقي رمأا امهقح يف
ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘˘صضق ل˘˘جأا ن˘˘م ضسب˘˘ح˘˘لا

تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘تو ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو
عيبلا ضضرغل ةعورصشم ريغ ةقيرطب

ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ةزا˘ي˘ح بنا˘ج ى˘لإا
امك ،يعرصش رربم نود ةروظحم
ح˘لا˘صصم ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م تح˘˘ج˘˘ن
يديصس يجراخلا يرصضحلا نمأ’ا
ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف م˘˘لا˘˘صس
رمعلا نم ناغلبي ايئاصضق نيقوبصسم

تر˘ث˘ع ثي˘ح ة˘ن˘صس52 و22
ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصم
عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

نيياكوك عون نم ةبلصص تاردخم
يف ،نيروظحم نيصضيبأا نيحÓصسو

ةبقارم تايرود رثإا تءاج ةيلمع

د˘ع˘بو ثي˘ح ،ضصا˘صصت˘خ’ا عا˘ط˘ق˘ب

مت ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا

ردصص نيأا ةلادعلا مامأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

نع ضسبحلا عاديإا رمأا امهقح يف

ف˘ي˘ك تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضق

نيياكوك ةبلصص تاردخمو جلاعم

عم يصصخصشلا كÓهتصس’ا ضضرغب

وهو ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح

ة˘برا˘ح˘م ة˘نا˘خ ن˘م˘صض جرد˘˘ن˘˘ي ا˘˘م

.اهعاونأا ىتصشب ةيرصضحلا ةميرجلا

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

6
نييبانعلا ءاضضف1775ددعلا9102 ربمتبسس40 ءاعبرألا

www.akhersaa-dz.com

نيياكوكلإو تإرّدخملإ نم ةيمك ىلع امهتزوحب رثع نيشصخششب ةحاطإ’إ بناج ىلإإ

يدمعلا لتقلا ةيصضق يف اهنع ثوحبم ةأارما فيقوت
دّصصرتلاو رارصصإ’ا قبصس عم
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نكصسلا يبلاط نم ددع راتخا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ةيجاجتح’ا مه˘ت˘ج˘ه˘ل د˘ي˘ع˘صصت
ةدافتصس’اب ةب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م
يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘˘ع ن˘˘كصس ن˘˘م
ق˘ل˘غ˘ب ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م كلذو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م ذ˘فا˘ن˘م ع˘ي˘م˘˘ج
هذه رقم ماحتقا ىلإا ةفاصضإ’اب
بلاطت تاراعصش عفرو ةريخأ’ا
م˘˘ه˘˘ت˘˘تو ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب «ر˘˘ي˘˘م˘˘لا»
ةيدلبلاب نييلحملا نيلوؤوصسملا
.ةينوناق ريغ تاصسراممب

-ينوبلا ناكصس نم ددع مدقأا
قلغ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ز˘كر˘م

«4591 رب˘م˘فو˘ن1» عرا˘˘˘صش
وهو ةرئادلا رقم مامأا اديدحتو
يف ةكرحلا لصش يف ببصست ام
رابتعاب ةنيدملا نم ةريبك ةبصسن
ثي˘ح ،ي˘صسي˘˘ئر˘˘لا عرا˘˘صشلا ه˘˘نأا

نم مهتصصحب نوجتحملا بلاط
يرا˘ج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘˘كصسلا

دح ىلع- اوملظ مهنأا نيربتعم
ةقباصسلا ضصصصحلا يف -مهلوق
لÓ˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘˘ب تعزو ي˘˘ت˘˘لا
دقو اذ˘ه ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا
ردقي يذلا نوجتحملا لمعتصسا

اصصخصش03  يلاوحب مهددع
ناصصغأا ،ةراجحلا نينثإ’ا موي
هود˘˘˘جو ا˘˘˘م ل˘˘˘كو را˘˘˘ج˘˘˘صشأ’ا
،قيرطلا قلغ لجأا نم مهمامأا
بصصن دح ىلإا رمأ’ا ىدعت لب

نأا لبق ،قير˘ط˘لا ط˘صسو ة˘م˘ي˘خ
ةيجاجتح’ا مهتج˘ه˘ل اود˘ع˘صصي
ع˘ي˘م˘˘ج ق˘˘ل˘˘غ لÓ˘˘خ ن˘˘م ضسمأا
ط˘صسو ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ذ˘فا˘ن˘˘م˘˘لا
اهرخآا نع تلصش يتلا ةنيدملا

تاهجلا لخدتت نأا نود كلذو
اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’ ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا
نوجتح˘م˘لا د˘كأا يذ˘لا ع˘صضو˘لا
نيربجم م˘ه˘صسف˘نأا اود˘جو م˘ه˘نأا

نأا دعب هل ةنيدملا لاصصيإا ىلع
يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا و˘ه ي˘˘ق˘˘ب
م˘˘ه˘˘تو˘˘صص لا˘˘صصيإ’ م˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘مأا

ةرئادلا ضسي˘ئر ى˘لإا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘مو
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ي˘˘قا˘˘بو
نو˘ح˘ت˘ف˘ي˘صس م˘ه˘نأا ’إا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ف’
تارا˘˘˘ي˘˘˘˘صس ما˘˘˘˘مأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
يأاو ةيندملا ةيامحلا ،فاعصسإ’ا
،اصضيرم لق˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صس
ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ضضارمأا يف ضصتخم ىفصشتصسم
.ديلوتلاو ءاصسنلا

ةيدلبلا رقم اومحتقا

ليحرلاب «ريملا» اوبلاطو

نيجتحملا ديعصصت فقوتي مل
ذفانمو قرط عي˘م˘ج ق˘ل˘غ د˘ن˘ع
ماحتقا دح ىلإا هادعت لب ينوبلا
ةيدلبلا رقم ضسمأا مهنم ضضعبلا
،ضسراح Óب اهنأاكو تدب يتلا

مل نمأ’ا حلاصصم نأاو اصصوصصخ
˘ما˘ي˘ق˘لا ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م˘ل ل˘خد˘˘ت˘˘ت
نأا نوجتحملا ىأاترا م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ب
نود رقملا لوخد ىلع رصصتقت
مهنكلو ةيبيرخت لامعأاب مايقلا

ضسيئر بلاطت تاراعصش اوددر
دبع يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا
كرتو ليحرلا˘ب ضشر˘ط˘ل ز˘يز˘ع˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ه˘˘˘ب˘˘˘صصن˘˘˘م
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا تارا˘˘ع˘˘صش
امك «نيقارصس اي دÓبل وتيلك»
اي»» اهي˘ف او˘ب˘ت˘ك ة˘ت˘ف’ او˘ع˘فر
ن˘˘كصسي ن˘˘يأا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا كل˘˘˘م
.»ةيلاوزلا

اولبقتي مل نوجتحملا

يحل ةيليضفتلا ةلماعملا

يف ملاس يديس

...نكسلا

ر˘ق˘م ما˘مأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا د˘˘كأا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘نو˘˘ب˘˘˘لا ةر˘˘˘ئاد
يمومع نكصس نم ةدافتصس’اب
ا˘˘عرذ او˘˘قاذ م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘يإا
يتلا ة˘ي˘ل˘ي˘صضف˘ت˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا˘ب
ةيلحملا تاطلصسلا اهصصصصخت
«ريملا» اهصسأار ىلعو ةيدلبلاب
دافتصسا يذلا ملاصس يديصس يحل

ةيصضاملا تاونصسلا رادم ىلع
تنمصض ةينكصس جمارب ةدع نم
ةدافتصس’ا هيف نكصسلا يبلاطل
تقولا يفو تانكصسلا ف’آا نم
نأا˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف او˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘˘عا يذ˘˘˘˘لا
ي˘ح˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
د˘ق˘ف ،ةدا˘ف˘ت˘صس’ا نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي
ر˘ي˘غ ن˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘صضيأا اور˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ف’آا عزو˘˘˘˘ت نأا ف˘˘˘˘صصن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تقولا يف يحلا اذهب تانكصسلا
ي˘نو˘ب˘لا نا˘كصس ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا

.تاونصس ذنم مهرود زكرم

تاحرتقمب اوعنتقي مل

لحل ةرئادلا سيئر

لكشملا

ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد ضسي˘˘ئر لوا˘˘ح
نم فيف˘خ˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا ة˘ي˘صسمأا

ن˘م كلذو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بصضغ
مهنع نيلث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صسا لÓ˘خ
هتلوا˘ح˘م نأا ر˘ي˘غ ،ه˘ب˘ت˘كم ي˘ف
اهرامث تأات مل اهنأا ودبي هذه
ىلإا نيج˘ت˘ح˘م˘لا˘ب ع˘فد ا˘م و˘هو
لج ق˘ل˘غو م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل د˘ي˘ع˘صصت
د˘˘حأا ح˘˘صضوأا ثي˘˘ح ،ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ضسيئر نأا ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
مهل حنمت نأا هيلع حرتقا ةرئادلا
ةينكصسلا ضصصصحلا نم ةبصسن
نأاو Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم عزو˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ةصساردب موقتصس نكصسلا ةنجل
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘عدو˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

ى˘لإا لوز˘ن˘˘لاو4102 ة˘˘ن˘˘صس
مت يذلا حرتقملا وهو ناديملا

رار˘˘˘˘صصإا ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن ه˘˘˘˘صضفر
ضصي˘صصخ˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

م˘ه˘ل ة˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ة˘˘صصح
ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسي

˘-ي˘نو˘ب˘لا ي˘ف ن˘كصسلا ي˘ب˘لا˘ط
م˘هداد˘ع˘ت˘صسا ن˘يد˘كؤو˘م ،ز˘كر˘˘م
ةيجاجتح’ا مه˘ت˘ج˘ه˘ل د˘ي˘ع˘صصت
،مهبلاطم بلت مل لاح يف رثكأا

هذ˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإاو اذ˘˘ه
ةلكصشملا لح متي مل رطصسأ’ا

راصصح تحت ةنيدملا لازت امو
تم˘صص ط˘صسوو ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

.نيلوؤوصسملا زجعو

ةنيدملإ ذفانم عيمج إوقلغأإ

نكصسلا يبلاط راصصح تحت ينوبلا

ّمت ثيح دّشصرتلإو رإرشصإ’إ قبشس عم يدمعلإ لتقلاب ةقّلعتم ةريطخ ةيشضق يف اهطّروت هبتششي ةأإرمإ فيقوت يف ةبانع نمأإ حلاشصم تحجن
.ةيئاشضقلإ تاهجلإ مامأإ اهميدقتو اهدشض ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ةفاك ذاختإ

ةعاقلإ عورششم ءايحإإ ةداعإاب تبلاط
تاشضايرلإ ةددعتملإ ىربكلإ

ةلمج عفرت «ةيمنتلا» ةيعمج
ايومنت ضضوهنلل تاحارتق’ا نم

لورصصلا يحب
ةيدلب˘ب لور˘صصلا ي˘ح˘ل (ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا) ة˘ي˘ع˘م˘ج تع˘فر
ت’اغصشن’ا نم ةلمج ةينعملا تاطلصسلل ينوبلا

يتلاو نينطاوملا لبق نم ةحورطملا تاحارتق’او
.روكذملا يحلاب ايومنت ضضوهنلاب ةليفك اهارت
ةيعمجلا ضسيئر عيقوتب ةليذملا ةلصسارملا بصسحو
ىلع «ةعاصس رخأا» زوحت يتلاو » ديصشر يصسيوع»
نم لثمتت تاحارتق’ا كلت مهأا نإاف اهنم ةخصسن

ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا قÓ˘طإا ي˘ف عار˘صسإ’ا لÓ˘خ
يصسيئرلا جهنلا ةلاح ةجلاعمو ايومنت هب ضضوهنلل
ةدا˘˘عإا ي˘˘ف عار˘˘صسإ’ا بجو˘˘ت˘˘صست تتا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا
عيراصشم نم ءاهتن’ا بارتقا عم ةصصاخ اهل رابتع’ا
لمعلاو ةيصسيئرلا يحصصلا فرصصلا تاونق ديدجت

يح ةيامح يف لثمتملا ماهلا عورصشملا ليعفت ىلع
عورصشم ءايحإا ةداعإا و تاناصضيفلا نم لورصصلا
اهنم ديفتصسيل تاصضايرلا ةددعتملا ىربكلا ةعاقلا
نم ضصصصح نم لورصصلا نيكمت و يحلا بابصش
يعامتج’او يفيرلاك غيصصلا فلتخم يف نكصسلا
زاجنإا ةجمرب و ىرخأ’ا ءايحأ’ا يقاب نم هريغك..
ءا˘ي˘حأ’او لور˘صصلا ذ˘ي˘مÓ˘ت ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةصساردلا نم دوهصشلا نيعو لينلا داوك ةرواجملا

زاجنإا و (3) ةرصضخوب ةيوناث ىلإا لقنتلا اصضوع اهب
ي˘ح˘لا ة˘ه˘جاو˘ل را˘ب˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو ن˘˘مأÓ˘˘ل ز˘˘كر˘˘م
ةقطنمل ةيو˘ل˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصسلو (ن˘ي˘مو˘ك’)
نوكت بابصشلل راد زاجنإاب ةبلاطملاو «روفنيملا»
ةيراوجلا ةدايعلا ميعد˘تو ي˘ح˘لا با˘ب˘صشل ا˘صسف˘ن˘ت˘م
و فاعصسإا ةرايصسبو ةيليللا ةبوانملا ماظنب ةديحولا

يقابو2و1ةنوتيزلا يحب ةيفيرلا تانكصسلا ةئيهت
، ي˘˘صسمÓ˘˘صسلا ،تصسا˘˘مر˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس) تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

تابرصست ) ءادوصسلا طاقنلا ةجلاعمو (2...يوانصسح
ميعدتو ( ةرذقلا هايملاو برصشلل ةحلاصصلا هايملا
ىلع يرصضحلا ل˘ق˘ن˘لا ة˘صسصسؤو˘م تÓ˘فا˘ح˘ب ي˘ح˘لا

فقوتل تاطحم ءاصشنإاو ىرخأ’ا ءايحأ’ا يقاب رارغ
و ي˘نو˘ب˘لا / لور˘صصلا ط˘خ ق˘ل˘خو ةر˘جأ’ا ةرا˘˘ي˘˘صس

44 مقر قيرطلا ناطبري نيذللا نيلوحملا ديوزت
نيع يح ةئيهت يف عارصسإ’او ةيمومعلا ةرانإ’اب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ي عور˘˘صشم˘˘لا) دو˘˘ه˘˘صشلا
تاءاصضف فلخو يصسيئرلا قيرطلا ةئيهتو (نكصسلا
 .تÓفاحلل فقاوم ضصيصصخت و لاطبلا بابصشلل
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يف اشصخشش16 ةرجه طابحإإ مت اميف
ةيلحاشس تاي’و ثÓث

يرئازج «ڤارح»64 فيقوت
ةيلاطي’ا اينيدرصس ةريزجب

تاعاصسلا يف نييرئازجلا ةقارحلا نم ديدعلا لصصو
ةريزج بونج يف «ضسيكلاصس لحاصس» ىلإا ةريخأ’ا
«زوين رجاهم» عقو˘م بصسحو. ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘ب ا˘ي˘ن˘يدر˘صس

مهعيمج ءاثÓثلا ضسمأا حابصص اصصخصش (64 )لزن
ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صسن˘ج˘لا نو˘ل˘م˘ح˘ي نو˘ن˘طاو˘م
براوق نأا عقوملا تاذ فاصضأاو ةيلاطيإ’ا ةريزجلا
ئطاصش ىلإا تلصصو ىلوأ’ا ةريغصصلا نيرجاهملا
يلاوح يصسيرأا ا˘نآا تنا˘صس ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف و˘ن˘ي˘ب و˘ترو˘ب
ناكصس د˘حا د˘ها˘صش ن˘يأا ا˘حا˘ب˘صص ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘صسلا
يف نولوجتي نيرجاهملا نم ةعو˘م˘ج˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

-arac» ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا او˘ه˘ب˘نو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ireinib» ا˘جر ا˘صصخ˘صش33 تف˘˘˘قوأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو’
نم رخآا ابراق نأا ردصصملا تاذ عباتو ةديج ةحصصب

نيأا احابصص (54:8 )ةعاصسلا يلاوح طبه نيرجهملا

نايب راصشأا هتهج نم .رخآا ايرئازج (31) فيقوت مت
طابحإا ىلإا ءاثÓثلا ضسمأا ةيرئازجلا عافدلا ةرازول

ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ت’وا˘ح˘م ل˘حاو˘صسلا ضسر˘˘ح

لكب عنصصلا ةيديلقت براوق نتم ىلع اوناك (16)ـل
.ةبانع و مناغتصسمو نارهو نم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ةبانعب ىسسيع يديسس يح ناكسس قد
ةيئيبلا ةثراكلا ببسسب رطخلا سسوقان
نأا اودكأاو مهتايح ددهت يتلا ةيحسصلاو
ي˘ف «ي˘قار˘لا» ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م
،لا˘ب˘لا ي˘ف ر˘ط˘خ˘˘ي ’ قر˘˘سشلا ةر˘˘هو˘˘ج
ةرورسضب ةينعم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا او˘ب˘لا˘طو
سسأارلا ىلع سسأافلا طوقسس لبق كرحتلا

عبار يف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح «ة˘ح˘ي˘سضف» عو˘قوو
رخآا» تماقو ،رئازجلا يف ةنيدم ربكأا
ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سس ي˘˘ح ةرا˘˘يز˘˘ب «ة˘˘عا˘˘سس
ىلع تفقوو ةبقلا داو ةهج نم برقلاب

يح˘سصلا فر˘سصل˘ل تاو˘ن˘ق دو˘جو مد˘ع
ى˘˘ل˘˘ع تاروذا˘˘ق˘˘لا لو˘˘ي˘˘سس ل˘˘طا˘˘ه˘˘تو
سضع˘ب د˘كأاو ،ة˘ي˘مو˘ي ة˘˘ف˘˘سصب نا˘˘كسسلا
نونطقي م˘ه˘نأا نور˘ع˘سشي م˘ه˘نأا نا˘كسسلا
«تÓيف» يف سسيلو ةيريدسصق ءايحأا يف
زربأا نيب نم فنسصي يذلا يحلا يف
تاونسسلا يف ةبانع يف ةيقارلا ءايحأ’ا
تار˘سشؤو˘م˘لا ل˘ك تح˘ب˘˘سصأاو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ة˘˘ئ˘˘بوأا را˘˘سشت˘˘نا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت
يديسس يف «د˘ي˘ئو˘ف˘ي˘ت˘لا«و «ار˘ي˘لو˘كلا»
ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ه˘نأا بب˘سسب ة˘سصا˘˘خ ى˘˘سسي˘˘ع
 .هايملا ربع ةرسشتنملا سضارمأ’ا

! امامت ةبئاغ ينكصس يح يف يحصصلا فرصصلل ةانق

زاجنإا متي مل هنأا ىربكلا ةماطلا ىقبتو
ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصل˘˘ل ةا˘˘ن˘˘ق
تافلخم يف مكحتلا لجأا نم ةيولعلا
يف ةدوجوملا تانكسسلا يف نينطاقلا

ناكسسلا نأا مغرو ،ىسسيع يديسس يح
ةنسس ةينعملا تاهجلا ة˘ل˘سسار˘م˘ب او˘ما˘ق

فقوت عورسشملا قÓطنا دعبو3002
ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘سسب ةز˘ي˘جو ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
لكسشملا اذه يقبو ،ةيفاكلا ةينازيملا
ل˘˘ك او˘˘˘ل˘˘˘سسار ثي˘˘˘ح نا˘˘˘كسسلا قرؤو˘˘˘ي
ى˘بز˘لا ل˘ي˘سسلا غ˘ل˘ب نأا ى˘لإا تا˘ط˘ل˘˘سسلا

ح˘ئاور˘لاو ةرذ˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تم˘˘قا˘˘ف˘˘تو
 .ةهيركلا

راطمألا هايم عم طلتخت ةرذقلا هايملا
«ةبقلا داو» ىلإا هجتتو

تقولا رورم عم ةرذقلا هايملا تحبسصأا
يف ريسست اهدعبو راطمأ’ا هايمب طلتخت
نأا دعب «ةبقلا داو» هاجتاب دحاو ىرجم
،تانكسسلا رمغتو «تÓيفلا» ىلع رمت
ةتقؤوم ةانق دجوت تناك تاونسس لبقو
ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ها˘˘ي˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بسصت
ثيح دمسصت ملو Óيوط مدت مل اهنكل
رايهنا ببسسب امامت تطقسسو ترجفنا
دنعو ةيوجلا تابارطسض’ارثإا ةبرتلا
يأا ناكسسلا دجي ملو ،راطمأ’ا لطاهت

لو˘ل˘ح˘لا سضع˘˘ب˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ىو˘˘سس ل˘˘ح
نأا لواح˘ي ن˘كا˘سس ل˘كف ،«ة˘ي˘ع˘ي˘قر˘ت˘لا»
ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ها˘ي˘م ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘ي
فرسص ةانق دوجو مدع لظ يف هتقيرطب

 .ناكسسلا لكب ةسصاخ يحسص

بورصشلا هايملا تاونق ىلإا لصصت اهدعب...
 ةبقلا داو يف

نأا «ةثراكلا» هذه تافلخم نيب نمو
تابوركيملاب ةلم˘ح˘م˘لا ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا

ىسسيع يديسس نم با˘سسن˘ت م˘ي˘ثار˘ج˘لاو
هايملا تاونق دجوت نيأا ةبقلا داو هاجتاب
موقت يتلاو «ةي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا» بور˘سشلا
ديوزت فقوت دنع سصاسصتم’ا ةيلمعب
ا˘˘م و˘˘هو بور˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب نا˘˘كسسلا
يف ةرذقلا هايملا ثاعبنا يف ببسستي
ابب˘سس نو˘كيو بور˘سشلا ها˘ي˘م˘لا تاو˘ن˘ق
ة˘ئ˘بوأ’ ت’ا˘ح ل˘ي˘ج˘˘سست ي˘˘فارسشابم
دجو˘ي ا˘م˘ك ،«د˘ي˘ئو˘فيتلا«و «ار˘ي˘لو˘كلا»
ة˘قر˘سسب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
نم ةينوناق ريغ ةقيرطب بورسشلا هايملا
  .ةيسسيئرلا ةانقلا

نومهاصسيو اهنم نوبرصشي مانغألا ،راقبألا
 ةئبوألاو ضضارمألا لقن يف

راسشتنا يف مهاسست يتلا قرطلا نيب نمو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا دو˘جو ة˘ئ˘بوأ’او سضار˘مأ’ا
اهكرتي يتلا راقبأ’او مانغأ’او ةيسشاملا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف نوميقم˘لا ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
ى˘عر˘ت ى˘سسي˘ع يد˘˘ي˘˘سس ـل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع رمت يتلاو ةبقلا داو نم برقلاب
م˘ي˘ثار˘ج˘لا˘ب ةءو˘ل˘م˘م˘لا ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا

نم تاناويحلا هذه برسشتو خاسسوأ’او
ىلإا نودوع˘ي ا˘هد˘ع˘بو ة˘ثو˘ل˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ببسستي نأا نكمي ام وهو تÓبطسس’ا
ي˘سشاو˘م˘لا ىد˘ل ىود˘ع˘لا را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف
هد˘˘كأا ا˘˘م بسسح كلذو م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأاو
سشت˘ف˘م و˘هو ةز˘ع˘مو˘ب دار˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

لمعي لازامو ةحسصلا عاطق نم دعاقتم
  .ايلاح ةحسصلا لاجم يف

راصشتنا بابصسأا نيب نم بÓكلاو ططقلا
 يئاملا ضسيكلا

يذلا يئاملا سسيكلاب قلعتي اميف امأا
اب˘لا˘غ ع˘ق˘ي˘ف ي˘سشاو˘م˘لا ط˘سسو ر˘سشت˘ن˘ي

بÓ˘˘كلاو ط˘˘ط˘˘ق˘˘لا مو˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
ا˘هد˘ع˘بو ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ا˘م˘كو ،را˘ق˘بأ’او ما˘ن˘غأ’ا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست

رخآا» ـل ةز˘ع˘مو˘ب دار˘م رو˘ت˘كد˘لا ف˘سشك
يف ةوقب مهاسست تاناويحلا نإاف «ةعاسس
«ةبق˘لا داوب» سضار˘مأ’او ة˘ئ˘بوأ’ا ر˘˘سشن
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ي˘ف ر˘سشت˘ن˘˘ت ه˘˘ي˘˘حاو˘˘سضو
ينعي ام وهو اهركذ فلاسسلا تاناويحلا
ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق با˘˘ي˘˘غ نأا

ترمغ يتلا ةيرسشبلا تÓسضفلا ةرثكو
هذ˘ه را˘سشت˘نا ي˘ف بب˘˘سست˘˘ي˘˘سس نا˘˘كم˘˘لا
 .ةريبك ةلوهسسب ةئبوأ’ا

«يوباصش» ئطاصش يف خصضت ةرذقلا هايملا
! اهب اوعتمتصسا نوفاطصصملاو

داو ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا خ˘˘سضت
ئطاسش ىلإا ةرسشابم سضرأ’ا تحت ةبقلا
رمت ثيح «يوباسش» رمع يزير ديهسشلا
«سشينروك» بلقب طابسضلا يدان تحت

ام وهو رحبلا ىلإا هجتت اهدعبو ةبانع
نوراتخي نيذلا نيفاطسصملا نأا ينعي
اوناك مامجتسس’ا لجأا نم ئطاسشلا اذه
مهسسفنأا اوسضرعو مهتا˘ي˘ح˘ب نور˘طا˘خ˘ي
سضار˘مأا˘ب ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ˘ل م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو
 .ةفلتخم

يصسردملا لوخدلاو ةيئاملا عبانملا ،رابآلا
 ةئبوألا رصشن يف نومهاصسي

قيرط ن˘ع ة˘ئ˘بوأ’ا ر˘سشت˘ن˘ت نأا ن˘كم˘يو
وأا نا˘كسسلا ا˘ه˘ن˘م بر˘سشي ي˘ت˘˘لا را˘˘بآ’ا

هايم˘لا نأ’ ها˘ي˘م˘لا تا˘ناز˘خ و˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم
نأا ل˘˘ب˘˘ق ةرذ˘˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت
ىلع قبطني ءيسشلا سسفنو اهولمعتسسي
ةراملا اهل˘م˘ع˘ت˘سسي ي˘ت˘لا ع˘با˘ن˘م˘لا ها˘ي˘م
مهتايح ىلعايقيقح رطخ لكسشت يتلاو
لامعتسسا ةرهاظ راسشتنا لظ يف ةسصاخ
فر˘ط ن˘م بر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا ع˘با˘˘ن˘˘م˘˘لا
لو˘خد˘لا د˘ن˘عو ،ة˘ي˘با˘ن˘ع˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةئبوأ’ا لقنت ت’امتحا دادزت يسسردملا
هايملا ىلع نورمي ذيمÓتلا نأ’ ةعرسسب
ىلإا مهتيذحأا ربع اهنولقني يتلاو ةرذقلا
وهو نولكأايو اهنوسسملي اهدعبو مهتويب
عو˘˘قو ي˘˘ف ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م م˘˘ها˘˘˘سسي˘˘˘سس ا˘˘˘م
 .ةئبوأ’ا راسشتناو سضارمأ’ا

 لبق نم ةبانع يف ةوقب ابرصض «ديئوفيتلا«و «اريلوكلا»

ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع تنا˘˘˘ع نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘سس د˘˘˘قو
ىلع ةلطملا ندملا نم اهنأ’ «اريلوكلا»
م˘ت د˘قو ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا سضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ةنسس ةبانع يف اهل روهظ لوأا ليجسست

1 نيب ام ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف3381

688 تفلخ نيأا ربمتبسس03 ىلإا ناوج

ىلإااسصخسش7904 لقن متو ةافو ةلاح
تي˘˘ق˘˘بو ،جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

91 نينرقلا يف ةبانع يف «اريلوكلا»

مت يتلا ت’احلا سضعب دجوتو،02و
ةيرسسب اهعم لماعتلا مت نكل اهليجسست

8102 توأا يف ليجسست مت دقو ،ةريبك
،ةمسصاعلا رئازجلا يف «اريلوك» ت’اح
مدع ةلاح يفو ةريوبلاو ةزابيت ،ةديلبلا
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
اميف امأا ،ديدج نم ةبانع ىلإا دوعتسسف
م˘ت د˘ق˘ف «د˘ي˘ئو˘في˘ت˘لا» ءا˘بو ـب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي
هب نيباسصملا ددع يف عافترا ليجسست
ةياغ ىلإا لÓقتسس’ا ذنم رئازجلا يف
يف ايبسسن سضفخناو تانينامثلا تاونسس
نيب نم ةبانع ىقبت نكل تانيعسستلا
سضر˘˘م را˘˘سشت˘˘نا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ند˘˘˘م˘˘˘لا
نايدولا ةرثك ببسسب اهيف «ديئوفيتلا»
  .اهيف

ةيناصسنلا تÓصضفلاو ةهيركلا حئاورلا

 تويبلا قرتخت

ةجرحلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م نا˘كسسلا ر˘مذ˘ت
قرتخت ثيح اهيف مهسسفنأا اودجو يتلا
ةسصاخ˘لا ة˘ي˘نا˘سسن’ا تÓ˘سضف˘لا ا˘ي˘مو˘ي
’ ن˘˘م د˘˘جو˘˘يو تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا نار˘˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ب
رسصاحملا هتيب ى˘لإا لو˘خد˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
ةهيرك حئاور دجوت نأا امك ،تÓسضفلاب
ةينكسسلا ةقطنم˘لا ل˘ما˘ك ي˘ف ةر˘سشت˘ن˘م
،نار˘ئ˘ف˘لا را˘سشت˘نا ي˘ف م˘˘ها˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو
ىت˘حو سضو˘ع˘ب˘لا ،ناد˘يد˘لا ،تار˘سشح˘لا
«:Óئاق نا˘كسسلا د˘حأا ق˘ل˘عو ،ن˘ي˘با˘ع˘ث˘لا
يناعي يقيرفإا دلب يف سشيعن اننأا رعسشن
نم دلب ربكأا يف سسيلو ةعاجملا نم
ام ،اي˘ق˘ير˘فإا ةرا˘ق ي˘ف ة˘حا˘سسم˘لا ة˘ي˘حا˘ن

نأا نكمي ’9102 ةنسس يف انل ثدحي
سضورفملا نمو لقاع ناسسنا يأا هلبقتي
هذه يف ببسست سصخسش لك بسساحي نأا
 .«ةيقيقحلا ةثراكلا

 نيينعملا لكو «ريملا» يلاولا ةلواط قوف ةيصضقلا

مدع نم نويسسيئرلا نوررسضتملا ماقو
ةلسسارمب يحسصلا فرسصلا ةانق دوجو
ثي˘ح ل˘سسل˘سست˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

ير˘˘سضح˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا سسي˘˘ئر او˘˘ل˘˘سسار
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ،سسما˘خ˘لا

ن˘ي˘مأ’ا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ،ة˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘ي’و ي˘لاو ،ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا

ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةيريدم ،هايملا ربع ةلقنتملا سضارمأ’ا
ةيريدم ،ةبانع ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا
ناويدلاو ةبانع ةي’ول ةيئاملا دراوملا
نم دجويو ،ةبانعب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

3 نم ديزأا ذنم تÓسسارملا مهتلسصو
مغر انكاسس اوكر˘ح˘ي م˘ل م˘ه˘ن˘كل ر˘ه˘سشأا

ن˘˘˘م ح˘˘˘ب˘˘˘سصأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو كر˘ح˘ت يرور˘˘سضلا
ةنيدملا يف لوأ’ا لوؤوسسملا هرابتعاب
ةيسضقلا هذه يف قيقحت حتف لجأا نم
فر˘سصل˘˘ل تاو˘˘ن˘˘ق زا˘˘ج˘˘نإ’ عار˘˘سسإ’او
برقأا يف ىسسيع يديسس يف يحسصلا

ة˘ئ˘بوأ’ا ر˘سشت˘ن˘ت نأا ل˘ب˘˘ق ن˘˘كم˘˘م تقو
 .ةبانع يف سضارمأ’او

 ةرذقلا هايملل عيظفلا راششتنلاو يحشصلا فرشصلل تاونق زاجنإا مدع ببشسب

باوبفا ىلع «ديئوفيتلا» و «اريلوكلا»
 ةبانعب ىسيع يديس ناكس ناددهيو

 «ةيريدشصق تانكشس» هبشش ىلإا لوحتت ةبانع يف ةيقارلا ءايحألا ^
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ششلاهتصسي ام يل ىصشاح

لاشصيإ’ ليبشس نم ينطولا بختنملا بردم يشضاملب لامج دجي مل
لامعتشسا ىوشس ةشصاخلا تاونقلا ربع مدقلا ةرك يللحم ىلإا هتوشص
«ششلاهتشسي ام يل ىششاح» لاقو نييفحشصلا مجاه ثيح ،عراششلا ةغل
درجمل نودقتني مهنإا اولاق نيذلا ىمادقلا نيبعÓلا شضعب لدهبو
.ادرف ادرف ةمداقلا ةرملا يف مهيمشسيشس هنأا دكأاو داقتن’ا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاب ةقلعتملا ةينقتلا تاحلطصصملل Óيلد ردصصت ةئيبلا ةرازو
و ةئيبلا ةرازو تردشصأا
Óيلد ،ةددجتملا تاقاطلا
ةينقتلا تاحلطشصملل
تاقاطلاو ةئيبلاب ةقلعتملا
7324 مشضي ةددجتملا

نيتغللاب احلطشصم
ةيغيزامأ’ا ةيبرعلا نيتيمشسرلا
ةيشسنرفلا ةغللا بناج ىلإا
ةرازولا لفكتتشس ثيح ،
ربمتبشس03 موي هعيزوتب
مويلا عم انمازت ،يراجلا
يذلا ةمجرتلل يملاعلا
ةمجرتلا» راعشش تحت مظنيشس
.«نييلشصأ’ا ناكشسلا تاغل و

نيلصصملا نيعأا مامأا قراصس

ينوبلا ةيد˘ل˘ب˘ب «3 ةرشضخوب» يحب ني˘فر˘ح˘ن˘م˘لا با˘ب˘ششلا د˘حأا ما˘ق
لبق «نيرجاهملا» دجشسم مامأا اهبحاشص اهنكر ةيئاوه ةجارد ةقرشسب
دحأا هبتنا اهتيادب درجمبو يتلا ةÓشصلا ةيدأاتل ريخأ’ا اذهل لخدي نأا
عيطتشسي اذإا ام فرعي ملف قراشسلا ةلعفل لوأ’ا فشصلا يف نيلشصملا
نع ةرششابم نلعيل ميلشستلا ةياغ ىلإا رظتنا ثيح ،’ مأا ةÓشصلا عطق
.ةجاردلاب بره يناجلا نأ’ ةدئاف دجي مل كلذ نكلو رمأ’ا

«يعيمج» حيرصت

ةناخ يف هعضي

مهيلع بوضغملا
يعيمج دمحم ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمألل ريخأ’ا حيرصصتلا راثأا
ظفل امنيح «زوين قورصشلا» ةينويزفيلتلا ةانقلا ىلع افيصض هلوزن دنع اعصساو ’دج

«ةصسبت ةي’و يف بيرهتلا نهتمت ’ يتلا ةديحولا ةلئاعلا يه يتلئاع نأا » ةرابع
نع عفاد يعيمج نأا يف يصسبتلا بعصشلل احيرصص اماهتاو ةءاصسإا ةي’ولا ءانبأا اهربتعأاف

نمو هصسأار طقصسم هتقطنم يف هلمكأاب بعصشل ةريطخ ةمهت قفل لباقم يف هتلئاع
بهلأا يذلا وهو حيرصصتلا اذه ةدصشب تركنتصسا عمتجملل ةلثمم تائيه ةدع اهتهج

يعيمج نأا ىلع ضضعبلا قفتأاو ةبصضاغ تاقيلعتو ريصشانمب يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
يعيمج دمحم ينلفأ’ا رذتعيصس لهف هصسفن ’إا لثمي ’ يصسايصس وأا لامعأا لجر هتفصصب

!؟ ةءاصسإا نم هنم ردب ام نع

لاصصت’ا ريزو
 مويلا ةبانع يف

ةموكحلل يمصسرلا قطانلا- لاصصت’ا ريزو مويلا موقي
ىلع فارصشإلل ةبانع ةي’و ىلإا لمع ةرايزب يحبار ناصسح

9102/0202 . يصسردملا لوخدلل يمصسرلا حاتتف’ا

ةدكيكصس ةي’و ىلإا اهدعب ريزولا هجوتي

«ةيروتاتكيدلا عم انأ»
قدج ريثت
كوبسيافلا يف

ويديف يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ربع نوطششان لوادت
ظفحت يتلا ةيروتاتكيدلا دناشست» اهنإا لوقت ةطششانل

نم ديدعلا ةظيفح حيرشصتلا اذه راثأا دقو .«ميقلا
،ةطششانلا مÓك نم مهبشضغ اودبأا نيذلا نينودملا

يذلا ريبكلا ششاقنلا عم نمازتي كلذ نأاو ةشصاخ
شضفر شصوشصخب ةيرئازجلا ةحاشسلا هدهششت

ةيركشسعلا ةشسشسؤوملا لخدت فارطأ’ا شضعب
.ةيشسايشسلا ةايحلا يف



:حرصيو نيللحملا هابشأ ىلع رانلا قلطي يضاملب

يف نيبعÓلا دقتنيو هفافز ةلذب شسبلي نم دجوي»
 «لايخلا جشسن نم يليحر نع ثيدحلاو تاهوتÓبلا

4102 لايدنوم ويرانيس راركت نم رذحي يضاملب
ضشتيزوليلح ديحو قباصسلأ بردملأ لابصشأ قلات دهصش يذلأو4102 ليزأربلأ لايدنوم دعب رصضخلأ عم تلصصح يتلأ ةبرجتلأ رأركت ةبغم نم يصضاملب لامج ينطولأ بخانلأ رذح

ىنحنم يف ريصسلأو تاصسكنلأو مئأزهلأ يلأوت لعفب كلد ذعب عاقلأ ىلأ ةمقلأ نم رصضخلأ طقصسي نأ لبق ،خيراتلأ يف ةرم لوأل لايدنوملأ يئاهن نمث يلوغيف ءاقفر غولبو
رودن يف ضسمأأ قباصسلأ يرطقلأ ليحدلأ يدان بردم لاقو،7102 نوباغلأ ناك يف لوألأ رودلأ نم جورخلأو،8102 ايصسور لايدنوم ىلأ لهاتلأ قابصس نم جورخلاب ىهتنأ يصسكع
دعب انعم لصصح يذلأ أاطخلأ يف عقن ل نأأ انيلع ،زاجنإلأ أذه ىلع ظافحلأ بعصصلأ نم نكلو ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك بقلب جيوتتلأ لÓخ نم ريبك لمعب انمق دقل حيحصص» :ةيفحصص

يف ةصسفانملأ ثعب ةداعإأو ،ةوق لكب لمعلأ ةلصصأوم ددصصب نحن» :فاصضأأو ،«لايدنوملاب مهجيوتت دعب اينابصسإأو ايناملأأ لثم تابختنملأ رابك عم لصصح يذلأو4102 لايدنوم
ديلو.ف.«بختنملأ يف ةيكيمانيدلأ ضسفن ىلع ظافحلأ لجأأ نم أذهو ،مهريغو ةدايع نبو يتصش رأرغ ىلع ددج نيبعل ءاعدتصساب بصصانملأ لك

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيليوج5 بعلم ىلإ نينبلا ءاقل ليوحت يف ركفت فافلا
ربكأ يريهامج روضحب حامسلل ةديلبلا نم قدب

يرئأزجلأ بختنملأ عمجتصس يتلأ ةيدولأ ةأرابملأ نأاب مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ تيب نم ةبرقملأ رداصصملأ ضضعب نم ملع
ىفطصصم بعلم لدب ةمصصاعلأ يف ةيليوج5 بعلم ىلع أدج ةريبك ةبصسنب بعلتصس ،يراجلأ ربمتبصس9 موب نينب بختنم هفيصضب
ةعباتم نم ريهامجلأ نم نكمم ددع ربكأأ نيكمت وه ضساصسألأ يف هببصس رأرقلأ أذه نأ ىلأ رداصصملأ تأذ تراصشأأو ،ةديلبلاب ركاصشت
ةيصضرأاب ةنراقم لصضفأأ ةيليوج5 بعلم ةيصضرأأ نوك نع Óصضف ،ةديج فورظ يف ايقيرفإأ ممأأ ضسأاكب رصضخلأ عم لافتحلأو ةأرابملأ

يرئأزجلأ داحتلأ نلعأو ،ةروكذملأ ةهجأوملأ ةفاصضتصسل ةيأدبلأ يف رايتخلأ هيلع عقو يذلأ ،ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلم
نكل ،ربمتبصس5 ضسيمخلأ دغ موي ةيليوج5 بعلم ىلع رصضخلل ىلوألأ ةيدولأ ةأرابملأ ةماقأ نع ،قباصس تقو يف «فاف» مدقلأ ةركل
ديلو.ف.اهؤواغلأ مت اناغ بختنم ضسفانملأ عم قافتلأ مدع ببصسب

سانو مدآ حانجلاو طرافلا مسوملا مضنملا لاطع فسوي ةقفر

يف فيظن رصصانم» ةلمح ميظنتل «كياب نيرغ» ةيعمج تعد

ينطولأ بختنملأ عمجيصس يذلأ يدولأ ءاقللأ يف «فيظن بعلم

Óيل ةعصساتلأ نم ةيأدب ربمتبصس9 نينثإلأ موي ينينبلأ هريظنب

ة˘جأرد˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج تل˘صضفو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘صشت ىف˘ط˘صصم بع˘ل˘م˘ب

يف رصضخلأ راصصنأأ اهب ماق يتلأ ةركفلأ هذه حرتقت نأأ ءأرصضخلأ

ديكأات لجأأ نم رصصمب اهتايلاعف ترج يتلأ ةريخألأ ايقيرفإأ ضسأاك

زواجتل ةصصرف ةباث˘م˘ب نو˘ك˘ت˘صسو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ ر˘صضح˘ت

توأأ02 بعلمب أرخؤوم «غنيكلوصس» لفح يف تعقو يتلأ «ةثراكلأ»

عربتتصس و ،ىحرجلأ نم ريبك ددعو ىلتق5 تفلخ يتلأو5591

نم ينطولأ بختنملأ راصصنأل ضسيك005 ـب «كياب نيرغ» ةيعمج
ءأر˘صضخ˘لأ ة˘جأرد˘لأ نو˘ك˘ت˘صس ثي˘˘ح ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نأ ل˘˘جأأ

مهجيوتت دعب ايقيرفإأ لاطبأأ اهبعلي ةيدو ةلباقم لوأأ يف ةرصضاح
رخآأ» ـل يصشيصشعل ميكحلأ دبع ةيعمجلأ ضسيئر فصشكو ،«ناكلأ» ـب
ىتحو ماكحو روهمج نم عيمجلأ ينعت ةلمحلأ هذه نأأ «ةعاصس
فرغ فيظ˘ن˘ت˘ل م˘ها˘عد ن˘يذ˘لأ ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لأ لا˘ب˘صشأأ

هذه يف ةمهاصسملأ لجأأ نم ةأرابملأ ةياهن دعب ضسبÓملأ رييغت
نم تأونصس ذنم «كياب نيرغ» اهدوقت يتلأ ةيصسيصسحتلأ ةلمحلأ
 .ةئيبلأ ةيامح لجأأ

 ر.ناميلصس

مشسوملا اذه شسين يدان شصيمق لمحي يرئازج ثلاثيوادوب

يرئأزجلأ رصصانملأ رصضحت ديكأات لجأأ نم

ايمصسر هدقاعت نع ،يلاطيإلأ انيتنرويف يدان فصشك
ر˘ت˘صسي˘ل حا˘ن˘ج ،لأز˘غ د˘ي˘صشر ي˘لود˘لأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ع˘˘م
ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف ر˘كذو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘صس
مصض يف حجن دق يدانلأ نأأ ،تنرتنإلأ ىلع يمصسرلأ

ع˘م ،ةرا˘عإلأ ل˘ي˘ب˘صس ىل˘ع د˘حأو م˘صسو˘م ةد˘م˘ل ،لأز˘˘غ
،مداقلأ مصسوملأ ةياهن يف يئاهن لكصشب ءأرصش رايخ
نأأ ىلإأ تراصشأأ دق ةيصسنرف ةيمÓعإأ ريراقت تناكو
لكصشب مصسوم˘لأ ة˘يا˘ه˘ن˘ب لأز˘غ م˘صض ه˘ل ق˘ح˘ي لو˘ي˘ف˘لأ
ىلإأ لأز˘غ م˘صضنأو ،وروأأ ن˘ي˘˘يÓ˘˘م01 لباقم ،ي˘ئا˘ه˘ن

د˘صسل ،ي˘صضا˘م˘لأ ف˘ي˘صصلأ ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسي˘˘ل فو˘˘ف˘˘صص
،زرحم ضضاير هنطأوم ليحرب تثدح يتلأ ةوجفلأ
نأأ ركذي ،يتيصس رتصسصشنام ىلإأ رتصسيل نم لقتنأ يذلأ
طقف فأدهأأ3 ليجصست نم نكمت يرئأزجلأ حانجلأ

ةلجم تناكو ،ضسكوفلأ ضصيمقب اهبعل ةأرابم32 يف

نأأ ق˘با˘صس تقو ي˘ف تد˘كأأ د˘ق ة˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لأ «بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل»
دعب يرئأز˘ج˘لأ حا˘ن˘ج˘لأ ىلإأ ه˘ج˘تأ ي˘لا˘ط˘يإلأ يدا˘ن˘لأ

تفصشكو ،نيدوأأ يمير ضسمير مجاهم لاقتنأ لصشف
يف انيتنرويف يدان ةبغر نع ،ةيصسنرفلأ ةفيحصصلأ
ىل˘ع د˘حأو م˘صسو˘م˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ
نأأ تفاصضأأو.ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ءأر˘صشلأ را˘ي˘خ˘ب ةرا˘عإلأ ل˘ي˘ب˘صس
ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تأ ىلإأ أو˘ل˘صصو˘ت ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘˘ف ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ضضع˘˘ب ىو˘˘صس ق˘˘ب˘˘ت˘˘ت م˘˘لو ،ر˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ل ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ئأر˘˘˘ظ˘˘˘ن
بلا˘ط ثي˘ح ،ي˘لا˘م˘لأ ق˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘˘لأ

بتأر˘˘لأ ن˘˘م ءز˘˘ج د˘˘يد˘˘صست˘˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف و˘˘لوؤو˘˘صسم
ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘بو ،ة˘ق˘ف˘صصلأ ما˘م˘تإل ع˘ف˘تر˘م˘لأ ير˘˘ه˘˘صشلأ
يدانلأ حنمي دنب ةفاصضإأ عم وروأ فلأأ003 ةقفصصلأ
يئاهن لكصشب ،اماع72 بحاصص ،مصضب قحلأ يلاطيإلأ

ديلو.ف.وروأ نويلم7.9 لباقم

لازغ ديشر مض نلعي يلاطيإلا انيتنرويف

قحتلي فيصول
يجنا ـب
يسنرفلا

نع نقعقاو
ةقفصلا
لبقملا عوبسفا
ينطولأ بردملأ تفصشك
يصضاملب لامج يرئأزجلأ
يلودلأ بعÓلأ ناب ضسمأأ
دق فيصصول مثيه يرئأزجلأ
فوفصص ىلأ ايمصسر مصضنأ
،يصسنرفلأ يجنأأ يدان
نم ىرخأأ رداصصم بصسحبو
نأ ودأراب بعل نم ةبرق
ىفتكأ دق فيصصول
هقيرف عم ءاصضمإلاب
ةخصسنلأ ىلع ديدجلأ
لبق دقعلل ةينورتكلإلأ
يفيصصلأ وتاكريملأ ءاهتنأ
كلذو ،لولأ ضسمأأ ةرهصس
قاحتللأ يف هرخأات دعب
يف أاطخ ببصسب اصسنرفب
يدان ضسيئر ناكو ،ةريصشأاتلأ
دكأأ دق نابعصش ديعصس يجنأأ

نييب» ةانقل حيرصصت يف
نأأ ةيصسنرفلأ «ضستروبصس
هيدان يف ىهتنأ وتاكريملأ
نÓعإأ كلانه نوكيصس نكل

عوبصسألأ لÓخ ديدج
يه حجرألأ ىلعو ،لبقملأ

بعل فيصصول مثيه ةقفصص
.ودأراب كيتلتأأ

ديلو.ف

ينطولأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ برد˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ن˘ل˘عأأ
ق˘ير˘ف ع˘فأد˘م ضشي˘ل˘ح ق˘ي˘فر لأز˘ت˘عأ ر˘ب˘˘خ ضسمأأ

لا˘قو ،ي˘لود˘لأ بع˘ل˘لأ ،ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لأ ي˘˘صسن˘˘ير˘˘ير˘˘م
لجصسيصس ضشيلح نأاب يفحصص رمتؤوم يف يصضاملب
موي يرئأزجلأ بخت˘ن˘م˘لأ ع˘م ةر˘ي˘خألأ ه˘ت˘كرا˘صشم
ةأرابملأ يف كلذو ،لبقم˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ن˘م ع˘صسا˘ت˘لأ
:فاصضأأو ،يني˘ن˘ب˘لأ ه˘ف˘ي˘صض ما˘مأأ ةرر˘ق˘م˘لأ ة˘يدو˘لأ
بابلأ نم بعÓلأ أذه ع˘يدو˘ت˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م نو˘ك˘ت˘صس»
امل مأرتحلأو ريدقتلأ لك قحتصسي وه ،عصسأولأ

33) ضشيلح بعلو ،بختنملل تامدخ نم همدق
لجصس يرئأزجلأ بختنملأ عم ةأرابم04 ،(اماع
بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘˘م كرا˘˘صشو ،فأد˘˘هأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

،4102و0102 يتخصسن يف ملاعلأ ضسأاك ةلوطبب
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ م˘مأأ ضسأا˘ك بق˘ل˘ب ه˘ع˘م جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
يرئأزجلأ بختنملل ةرم لوأأ ،ضشيلح يعدتصسأو
ةلي˘ك˘صشت˘لأ ن˘م˘صض كرا˘صشو،8002 يا˘˘˘م13 يف
لداعت يتلأ ةأرابملأ يف ىلوألأ ةرملل ةيصساصسألأ

82 موي يدنأورلأ هريظن عم ايبلصس بختنملأ اهيف

9002. ضسرام
ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘صشن
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صص ةود˘˘˘ن ضسمأأ ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب ىصسو˘˘م يد˘˘ي˘˘صس ز˘˘كر˘˘م˘˘ب
هيرجي يذلأ يريصضحتلأ ركصسعملأ
عم انمأزت لوألأ ينطولأ بختنملأ

ر˘˘ه˘˘˘صشل «ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ» ف˘˘˘قو˘˘˘ت ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لأ برد˘م˘لأ لا˘قو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
لوح أرخؤوم ليق ام لك نأاب ضسمأأ

ايقيرفأ ضساك ةياهن دعب هلبقتصسم
لا˘˘ي˘˘خ˘˘لأ ج˘˘صسن ن˘˘م ىو˘˘صس ن˘˘ك˘˘˘ي م˘˘˘ل
د˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو
يف ايفان ،اهروصصت يف نويفحصصلأ
لكاصشم ةيأ هل نوكت نأأ هتأذ تقولأ

ن˘˘˘يد˘˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘خ فا˘˘˘ف˘˘˘لأ ضسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م
هعم ةقÓعلأ فصصو يذلأ ،يصشطز
يأأ نع أديعب ةحصضأولأو ةفافصشلاب
م˘ل ه˘نأا˘ب ي˘صضا˘م˘ل˘ب فا˘صضأأو ،ق˘˘ل˘˘م˘˘ت
تنا˘ك ا˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ا˘ما˘م˘ت˘هأ يد˘ب˘ي
تأو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأو ف˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ ه˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ع˘مو ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم نأا˘صشب ة˘ي˘مÓ˘˘عإلأ

ىت˘˘ح ءأد˘˘صصلأ ه˘˘ل˘˘صصت تنا˘˘˘ك كلذ
ءي˘˘صشلأ ضسف˘˘نو ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ط˘˘ع ز˘˘ع ي˘˘˘ف
،نأدم ميكح نع ليق ام ضصوصصخب
لاقتصسأ دق هناب يصضاملب دكأ يذلأ

،مÓعلأ نم ريبكلأ طغصضلأ لعفب
ام ىلع أريثك يصضاملب هركصش ثيح
ضصو˘˘صصخ˘˘بو ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘مد˘˘˘ق
بيرد˘˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘˘با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صسنأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق
يصضامل˘ب لا˘ق ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ بخ˘ت˘ن˘م
أذه برديصس هناب اموي لقي مل هنأاب
ا˘م˘ت˘ه˘م نا˘ك ه˘نأا˘ب لا˘قو ،بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

تقو ي˘ف ما˘ق ه˘نأ ا˘م˘˘ك ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب
ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ ع˘˘˘صضو˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘صس
فر˘˘صصت تح˘˘˘ت لوألأ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘تزو˘˘ح˘˘ب ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب

ضصو˘صصخ˘بو ،د˘عا˘˘صسم ي˘˘ن˘˘ف م˘˘قا˘˘ط
ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
ينطولأ بردملأ فصسأات ،بختنملل

ىلع ةردقلأ مدعل يصضاملب لامج
ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘يدو ن˘˘˘يءا˘˘˘ق˘˘˘ل ضضو˘˘˘˘خ

زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ءا˘˘ق˘˘فر ي˘˘ف˘˘ت˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس
ن˘ي˘ن˘ثلأ مو˘ي ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ب
امدعب ،ةديل˘ب˘لأ بع˘ل˘م ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لأ

اجمربم ناك يذلأ ءاقللأ ءاغلأ مت
5 بعلم يف ضسيمخلأ أذه اناغ مامأ

رأذ˘˘ت˘˘عأ بب˘˘صسب كلذو ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب د˘˘كأو ،ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

يدو˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لأ ىل˘˘ع ف˘˘صسأا˘˘˘ت
ة˘صصر˘ف ه˘ح˘ن˘م˘ي˘صس نا˘ك ه˘˘نأل لوألأ

ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ل˘˘ك بير˘˘ج˘˘˘ت
.هتاباصسح لك طلخأ

ربوتكأا يف ليزاربلا هجاون دق»
ةيدو تاهجاومل تارايخ كانهو
«اقح’ اهيف لشصفنشس ادج ةيوق

لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ فا˘˘صضأأو
نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ر˘˘صضخ˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ر˘ه˘صش لÓ˘˘خ ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لأ م˘˘ه˘˘ع˘˘صسو˘˘ب
هيف بعلي دق يذلأ لبقملأ ربوتكأأ

ن˘ي˘يدو ن˘يءا˘ق˘ل ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘صس ءا˘˘ق˘˘فر
نأا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘صشكو ،ن˘˘˘ي˘˘˘يو˘˘˘ق
ةهجأوم مهعصسو يف نوكيصس رصضخلأ
دعب ،لبق˘م˘لأ ر˘ه˘صشلأ ي˘ف ل˘يزأر˘ب˘لأ

ابوك لطب نم يمصسر ضضرع يقلت
نأ لصضفي يصضاملب نأأ ريغ ،اكيرمأأ

ر˘ه˘صشلأ ي˘ف ن˘ي˘يدو ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل بع˘˘ل˘˘ي
نا˘نو˘ك˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ما˘˘مأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

رصضخ˘لأ تأر˘ي˘صضح˘ت ع˘م نا˘ي˘صشا˘م˘ت˘م
ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘ي˘ب˘مأز ةأرا˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘ح˘˘صست
تايفصصتلأ راطأ يف مداقلأ ربمفون
،1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فأ ضسا˘ك˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لأ

كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘كأ ثي˘˘˘ح

نو˘ك˘˘ي˘˘صسو تأرا˘˘ي˘˘خ˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لأ
.اقحل اهيف لصصفلأ

يعمشسلا مÓع’ا يمرجم ىلع»
يبع’ نم اورذتعي نا يرشصبلا
«دوجولا نم اوفتخي مث بختنملا

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ح˘˘˘ت˘˘˘فو
ىلع ةوق لكب رانلأ ضسمأأ يصضاملب
تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأو ،تا˘˘هو˘˘˘تÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ مو˘˘˘ج˘˘˘ن
،مهاعرت يتلأ ةيرصصبلأ ةيعمصسلأ

،مÓعلأ ي˘مر˘ج˘م˘ب م˘ه˘ف˘صصو ثي˘ح
˘˘ما˘˘ق ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ىصسن˘˘ي م˘˘˘لو
ركذ نود خيصش نب لاثمأأ نم ءلؤوه

ة˘م˘ئا˘ق ىل˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘صسأأ
ةرويدق ىلع رانلأ مهحتفو ،ناكلأ

نأ ل˘ب˘ق ،زر˘ح˘م ىت˘حو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صسو
ناكلأ يئاهن فصصن غولب أوطرتصشي
يصضا˘م˘ل˘ب بلا˘طو ،ع˘ي˘م˘ج˘لأ در˘ط وأ

ن˘˘˘˘˘م أورذ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي نأ ءلؤو˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘م
م˘ث ،م˘ه˘حور˘ج ن˘يذ˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

ملو ،دوجولأ نم كلذ دعب أوفتخي
لب ،دحلأ كلذ دنع رملأ فقوتي
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ كل˘˘ت ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘تأ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ ءا˘˘مد˘˘قو ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلأ

ن˘ي˘˘ب ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خ ىلأ ي˘˘ع˘˘صسلا˘˘ب

،ير˘ئأز˘ج˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘لأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ
نأديملأ ىلأ أولزني نأاب مهأدحتو
نأديملأ قوف مهيدل ام أوتبثي نأو
ا˘م˘˘ك ،تأر˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لأ ءأرو ن˘˘م ضسي˘˘لو
تأزا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب أو˘˘˘تأا˘˘˘ي نأا˘˘˘ب م˘˘˘هأد˘˘˘ح˘˘˘ت
ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ تأزا˘˘ج˘˘نإلأ ي˘˘ها˘˘صضت
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لأ

،9102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ لا˘˘ط˘˘بأ ة˘˘صصا˘˘خو
ىلإأ نومدقي نم دجوي هنأأ فاصضأأو
ن˘م م˘ه˘فا˘فز تلد˘ب˘ب تا˘هو˘تÓ˘ب˘˘لأ
داقتنلأ لجأأ

..يوادوب ـل ريبك لبقتشسمب أابنتا»
ينيعبشس نبو يناميلشس ـل ديعشس

«نيرخ’او شسانوو

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ىد˘˘بأو
تلا˘ق˘ت˘˘نلا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
رصضخلأ وعبل اهب ماق يتلأ ةيوقلأ

ةصصاخو ،يفيصصلأ وتاكريملأ لÓخ
ةو˘˘ق˘˘ب تود ي˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘˘م˘˘˘صسألأ ضضع˘˘˘ب
يذ˘لأ يوأدو˘ب ما˘صشه م˘ه˘˘صسأأر ىل˘˘عو
لبقت˘صسم˘ب ر˘صضخ˘لأ برد˘م ه˘ل أا˘ب˘ن˘ت
يناميلصس بناج ىلأ ،ضسين عم ريبك
أورا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خأ يذ˘˘˘˘˘لأ ىت˘˘˘˘˘حو ضسا˘˘˘˘˘نوو
ضضفر ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لأ تا˘يرود˘˘لأ

يتلأو ،اهنأاصش نم ليلق˘ت˘لأ ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ىل˘ع ن˘ي˘˘ب˘˘عل ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق تنا˘˘ك
ي˘˘ن˘˘هو ةرو˘˘يد˘˘˘قو ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب رأر˘˘˘غ
.مهريغو

انفده نوكيشس رطق لايدنوم»
نل رشضخلل ديدجلا ماعلا ريجانملاو

«يتقفاوم نود بشصني

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘قو
ر˘ب˘كألأ فد˘ه˘لأ نأا˘ب ضسمأأ ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب
ينطولأ بختنملل ةبصسنلاب مداقلأ

لا˘يد˘نو˘م ىلأ ل˘ها˘ت˘˘لأ ةرور˘˘صض و˘˘ه
بايغلأ دعب ةصصا˘خ ،ر˘ط˘ق˘ب2202
ا˘ي˘صسور˘ب ر˘ي˘خلأ لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع
ىلأ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب را˘˘صشأأ ا˘˘م˘˘ك،8102
مامأ ةيدو ةأرابم ةجمرب لامتحأ

ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نو˘˘ك˘˘ت ا˘˘صسنر˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
ترج يتلأ كلت دعب ةدوعلأ ةأرابم
ريجانملأ ضصو˘صصخ˘بو،1002 يف
يذ˘لأو بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ
هنأاب يصضام˘ل˘ب د˘كأأ ،نأد˘م ف˘ل˘خ˘ي˘صس
ه˘نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
نم ريثكلأ كلتمي نأ هيلع نيعتي
م˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ل ه˘˘˘نأا˘˘˘ب د˘˘˘˘كأو ،ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ

.هتقفأوم نود هبيصصنت

ةيداحتلأ ضسيئر يصشطز نيدلأ ريخ هجو
نا˘ن˘ئ˘م˘طأ ة˘لا˘صسر مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ضسأاك بقلب اثيدح جوتملأ ينطولأ بختنملل
لاقو ،رصصم اه˘ت˘فا˘صضت˘صسأ ي˘ت˘لأ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ م˘مأأ
ناب ،يمصسرلأ هعقوم ربع يرئأزجلأ داحتلأ

ءا˘صضعأا˘بو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘جأ د˘˘ق ي˘˘صشطز
هبيردت قيرف˘لأ ضضو˘خ ل˘ب˘ق ي˘ن˘ف˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ
،ر˘صضخ˘ل˘ل يدأد˘عإلأ ر˘ك˘صسع˘˘م˘˘لأ ن˘˘م˘˘صض لوألأ
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘صس ن˘˘م ر˘˘صشا˘˘ع˘˘لأ ىت˘˘ح ر˘˘م˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لأ
ي˘صشطز نأا˘ب ،رد˘صصم˘لأ تأذ ف˘صشكو ،يرا˘˘ج˘˘لأ

ددجو ،عيمجلل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت تا˘م˘ل˘ك ه˘جو د˘ق

فدهب لئاصسولأ لك ريخصستب «فافلأ» مأزتلأ

هفأدهأأ قيقحت نم ينطولأ بختنملأ نيكمت

ي˘˘ف تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ك ع˘˘فرو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ

رداصصم تناكو ،ةيلب˘ق˘ت˘صسم˘لأ تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسلأ

ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل بصضغ ن˘˘˘˘ع تثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإأ

،ي˘صشطز ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ج˘يو˘ت˘ت˘لأ تآا˘فا˘ك˘م فر˘صص ي˘ف هر˘خأا˘ت بب˘˘صسب

ن˘ل˘عأأ ،ي˘˘صشطز نا˘˘كو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ م˘˘مأأ ضسأا˘˘ك˘˘ب

داحتلأ اهدصصر يتلأ ةأافاكملأ عيزوت همزع

نويلم5.4ـب ةردقملأو مدقلأ ةركل يقيرفإلأ

أدكؤوم ،ينفلأ زاهجلأو نيبعÓلأ ىلع رلود

نم تأدوهجملأ نم د˘يز˘م˘لأ لذ˘ب˘ل هدأد˘ع˘ت˘صسأ

ضضا˘˘˘˘خ ،كلذ ىلإأ ،لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بألأ ءا˘˘˘˘˘صضرإأ ل˘˘˘˘˘جأأ

لوألأ ه˘نأر˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ

،يصضاملب لامج ينطولأ بخانلأ ةدايق تحت

نع نيبعل3 فلختو ،ابعل02 ةكراصشمب

،لا˘ط˘ع ف˘صسو˘˘ي ءا˘˘ف˘˘عإأ م˘˘ت ثي˘˘ح ،د˘˘عو˘˘م˘˘لأ

زاهجلأ نم رأرقب يصسنرفلأ ضسين يدان عفأدم

ةجديكوأأ ردن˘صسك˘لأ ل˘صصو ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘ن˘ف˘لأ

،أرخأاتم رك˘صسع˘م˘ل˘ل ،ي˘صسنر˘ف˘لأ ز˘ت˘ي˘م ضسرا˘ح

ضسيتيب عفأدم يد˘نا˘م ىصسي˘ع ق˘ح˘ت˘لأ ا˘م˘ن˘ي˘ب

،بيرد˘ت˘لأ ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ه˘ئÓ˘˘مز˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلأ

ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ضضو˘˘خ˘˘ي˘˘صسو

9 مو˘ي ن˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأأ ة˘˘يدو ةأرا˘˘ب˘˘م

ركاصشت ىفطصصم بعلم ىلع يراجلأ ربمتبصس

د˘˘ع˘˘ب ة˘˘جر˘˘خ لوأأ ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب

يتلأ9102 ايقيرفأ ممأأ ضساك بقلب جيوتتلأ

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘لأ لا˘˘ب˘˘صشأأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب دا˘˘˘ع

نع ةرهاقلأ ةيرصصملأ ةمصصاعلأ نم يصضاملب

ديلو.ف                                     .قاقحتصسأو ةرأدج

 هل ريخألأ نوكيصس نينبلأ ءاقل

اـــيلود لازـــتع’ا ررـــقي ششــــيلح

 فيظن رصانم» ةلمح ميظنتل وعدت «كياب نيرغ»
 نينبلا مامأ يدولا ءاقللا يف «فيظن بعلم يف

نينبلا ءاقل لبق رشضخلل ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا زفحي يششطز

ايمسرةسامخ نب مضي اغقام
عم ايمصسر هدقا˘ع˘ت ي˘نا˘ب˘صسإلأ ا˘غلا˘م يدا˘ن ن˘ل˘عأأ

نب دمحم ةمصصاعلأ داحتأ يدان نأديم طصسوتم
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لأ ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘صسا˘˘˘م˘˘˘خ

،د˘يد˘ج˘لأ ا˘ن˘ب˘عل و˘ه ة˘صسا˘م˘خ ن˘بأ» :ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلأ
يدا˘ن ع˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تل تل˘˘صصو˘˘ت يدا˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ
،«مصسأوم3 ةدمل بعÓلأ مصضل ةمصصاعلأ داحتأ

ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘صصو˘ح˘ف˘لأ ضسمأأ لوأأ بعÓ˘لأ زا˘ت˘جأو
رقمب هلاق˘ت˘نأ تأءأر˘جإأ م˘م˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘لأ
اغلامل يمصسرلأ عقوملأ زربأأو ،ينابصسإلأ يدانلأ

ـلأ ةليط ةمصصاعلأ داحتأ يدان عم بعÓلأ ةريصسم
59 يف هتكراصشم تدهصش يتلأ ،ةيصضاملأ مصسأوم5
يرود ي˘ف تا˘يرا˘˘ب˘˘م7و ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘˘ف ةأرا˘˘ب˘˘م
ح˘ج˘ن با˘ق˘لألأ د˘ي˘ع˘صص ىل˘عو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ لا˘˘ط˘˘بأأ

جيوتتلأ يف نأرهو ةيدو˘لو˘م ة˘ي˘م˘يدا˘كأأ ج˘ير˘خ
ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ بق˘˘ل˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ ع˘˘˘م
نبأ ربتعيو ،يصضاملأ مصسوملأ اهرخآأ نيتبصسانم

تايرابم ةدع ضضاخ ثيح ،ايلود ابعل ةصسامخ
نم رثكأأ يف يعدتصسأو يلحملأ بختنملأ ةقفر
.لوألأ بختنملل ةبصسانم

ديلو.ف

«رتيوت» لامعتسا ىلع يليقبلا ربجي يدوعسلا يلهفا
هعيقوت دعب «رتيوت» يعامتجلأ لصصأوتلأ عقوم لوخد ىلإأ ،يدوعصسلأ يلهألأ قيرف بعل يليÓب فصسوي يرئأزجلأ يلودلأ رطصضأ

أروصضح لكصشي يلودلأ بعÓلأ لظو ،طقف «مأرغتصسنإأ»و «كوبصسيف» يعقوم ىلع يف طصشني ناك نأأ دعب يبرعلأ يدانلأ فوفصص يف
«يفليصسلأ» طاقتلأ يف هقصشع رهظ امك ،يجرتلأ قباصسلأ هيدانو ينطولأ بختنملأ عم هروصص رصشن لÓخ نم «كوبصسيف» يف ايموي
قيثوت ىلع اهلÓخ ضصرح ذإأ ،رصضخلأ ضصيمقب اهبلغأأ تاهويديف6و ةروصص48 «مأرغتصسنإأ» يف يليÓب باصسح مصضيو ،هئاقدصصأأ عم
هتأروصشنم رخآأ تناك ذإأ ،عباتم فلأأ902 يليÓب كلميف «كوبصسيف» يف هتحفصص ىلع امأأ ،ةيقيرفإلأ ممألأ ضسأاكب زوفلأ ةحرف
ىلوألأ «رتيوت» يف طقف نيتديرغتب اماع72 ـلأ نبأ ىفتكأو ،ضسنوت يف هءاقدصصأأو هءÓمز هلÓخ نم عدو ةيزيلجنإلأ ةغللاب
نيتغللاب يلهألأ باصسح هتعباتم عم ،عباتم00592ـب يظح اميف ،ديدجلأ هقيرف راعصشب ةيناثلأو ،هباصسح نيصشدت اهلÓخ نم نلعأأ
يليÓب ضصرحيو ،يدانلأ يف مدقلأ ةركل يذيفنتلأ ريدملأ ةصضوعماب دمحأأو ،يدانلأ ضسيئر غئاصصلأ دمحأأو ،ةيبرعلأو ةيزيلجنإلأ

بختنملأ عم هروصص كوب ضسيف ىلع هباصسح يف رصشني اميف ،«مأرغتصسنإأ» ىلع هباصسح لÓخ نم هئاقدصصأأ عم هروصص رصشن ىلع
.يفليصسلأ روصص طاقتلأ ىلع هصصرح ىلإأ ةفاصضإأ ،قباصسلأ هيدانو يرئأزجلأ ينطولأ

ديلو.ف

 ناكلا لبق كانه رضخلا اهارجأ يتلا تاريضحتلا ىلعو رطق ىلع ينثي يضاملب
حاجنلأ يف امصساح ناك ضصبرتلأ نأأ أربتعم ،رصصمب ةريخألأ ايقيرفأ ممأأ ضسأاكب جيوتتلأ يف رطقب بختنملأ تأريصضحت هتبعل يذلأ ماهلأ رودلاب يصضاملب لامج يرئأزجلأ بختنملأ بردم داصشأأ
تاجرد يف بردتلأ لÓخ نم ،ناكلل ةيلاثم ةيخانم فورظ يف دأدعتصسلأ يف حمصس ثيح ،اقفوم ناك رطقب ريصضحتلأ رايخ نأ يصضاملب لامج بردملأ حصضوأأو ،ءأرحصصلأ وبراحم هقح يذلأ

نيأأ ،رصصم ىلأ رفصسلأ لبق كانه حجان ضصبرتب انمق نكل ،رطق يف ريصضحتلأ ابئاصص أرأرق ناك دقل» :Óئاق يرئأزجلأ بردملأ حرصصو ،ةبولطملأ ةيصضايرلأ قفأرملأ رفوتو ،ةعفترم ةرأرح
ديلو.ف.«ايقيرفأ ضسأاكل نكمم ريصضحت لصضفأ نامصضل ةمزÓلأ فورظلأ عيمج انل ريفوت مت رطق يف ،ريبكلأ زاجنلأ انققح
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˘ما˘صشه ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ نأد˘ي˘م˘لأ ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م م˘˘صضنأ
هنلعأأ امبصسح يصسنرفلأ ضسين يدانل ايمصسر يوأدوب
ةيصسنرفلأ ىلوألأ ةجردلأ ةلوطبب طصشانلأ قيرفلأ
ركذ نود يمصسرلأ هعقوم ربع مدقلأ ةركل ةفرتحملأ

نايب يف ءاجو ،نيفرطلأ طبري يذلأ دقاعتلأ ةدم
ضسدا˘˘˘˘صس يوأدو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘صشه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي» : يروزآلأ يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ
ةقفر ايقير˘فإأ ل˘ط˘ب ،ة˘ف˘ئا˘صصلأ هذ˘ه ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘صسم˘لأ
بحاصص نأديملأ طصسو قحت˘ل˘ي ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

يوأدوب ىحصضأأو ،ودأراب يدان نم امداق ةنصس91ـلأ
بونجلأ قيرف ةليكصشتب قحتلي يرئأزج يلود ثلاث
لا˘ط˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي ن˘˘م˘˘يألأ ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لأ
راعملأ ضسانو مدآأ حانجلأو طرافلأ مصسوملأ مصضنملأ

فاصضأأو ،«يلاطيإلأ ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ن˘م ة˘ف˘ئا˘صصلأ هذ˘ه
ةر˘ك ةأو˘ه فر˘ع˘ت» :دو˘صسألأو ر˘م˘حألأ ق˘ير˘ف˘لأ نا˘˘ي˘˘ب

9102 ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك لÓخ يوأدوب ىلع مدقلأ
دحأأ يوأدوب رات˘خأو ،كا˘ن˘فألأ ق˘ير˘ف ج˘يو˘ت˘ت ءا˘ن˘ثأأ
لوأأ ي˘˘ف ضسي˘˘ن ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘لأ لا˘˘مآأ

ق˘ير˘ف˘˘لأ بج˘˘عأأ ه˘˘ن˘˘با˘˘ج ن˘˘م ،ا˘˘بوروأا˘˘ب ه˘˘ل ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
ةدع ذنم هع˘با˘ت˘ي يذ˘لأ نأد˘ي˘م˘لأ ط˘صسو˘ت˘م ة˘ب˘هو˘م˘ب
يف زيمتم ،ةيلاع تاينف وذ ،ةياغلل طيصشن عيباصسأأ
ةنيدم نبأ نوكتو ،«طوطخلأ ريصسكتو عاجرتصسلأ

ءاعدتصسأ متو ،لاطع رأرغ ىلع ودأراب يدانب راصشب
ينطولأ بختنملأ فوفصصل ةرم لوأل يوأدوب ماصشه

رطق ةيدو لÓخ8102 ربمصسيد72 موي يرئأزجلأ

كراصشو1-0 ةجيتنب رصضخلأ اهب زاف يتلأ ةحودلاب
يراقلأ ضسر˘ع˘لأ لÓ˘خ ةد˘حأو ةر˘م˘ل ا˘ي˘صسا˘صسأأ يوأدو˘ب
ر˘صضخ˘لأ ح˘لا˘صصل ته˘ت˘نأ ي˘ت˘لأو ا˘ي˘نأز˘˘ن˘˘ت د˘˘صض ر˘˘صصم˘˘ب

ة˘ل˘حر˘م ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ م˘صسر˘ب3-0 ةجي˘ت˘ن˘ب
فصصلأ يف ينطولأ بختنملأ اهاهنأأ يتلأ تاعومجملأ

يناثلأ بقللاب جوتي نأ لبق طاقن9 ديصصرب لوألأ
.هخيرات يف هل

نامثع تيآ يرئازجلاب هفوفص ززعي يسقافصلا
،مصسأوم3 هتدم دقع ىلع عقو يذلأ (اماع62)  نامثع تيآأ ديصشر ،نأديملأ طصسوتم عم هدقاعت يصسنوتلأ يصسقافصصلأ يدانلأ نلعأأ

،يكيجلبلأ نريفيب دنÓصسافو ،اينابصسإاب نوخيخ غنيتروبصسو يفيرينيت قرفل بعللأ هل قبصس ،نامثع تيآأ ديصشر نأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجتو
يذلأ ،يراكوصس يÓصسغنيك يريجينلأ نم لدب ،هتليكصشت يف ثلاثلأ يبنجألأ نوكيل ايقيرفأأ ابعل يصسقافصصلأ بدتني نأأ رظتني امك

،يصسقافصصلأ نأأ ركذي ،رهصشأأ6 ةدمل بعÓملأ نع داعتبلأ هيلع ضضرفي ام ،يبيلصصلأ طابرلأ ىوتصسم ىلع ةيحأرج ةيلمع ىلإأ عصضخ
ديلو.ف.طاقن3 ديصصرب ،نيتلوج رورم دعب ،يصسنوتلأ يرودلأ يف ضسماخلأ زكرملأ لتحي
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مويلا اذهلثم يف ثدح

فتاه ةقرسب تماق ةفاظن ةلماع فيقوت
 ةنتابب يعماجلا ىفشتسملاب لاقن

دحأ’ لاقن فتاه ةقرسسب تماق ،ةنسس24 رمعلأ نم غلبت ةفاظن ةلماع أرخؤوم ةنتاب ةي’و نمأأ حلاسصم تفقوأأ
اهب مدقت ىوكسش ىلع ءانب فيقوتلأ ةيلمع تمت دقو ،جÓعلأ يقلتل يعماجلأ ةنتاب ىفسشتسسم ىلإأ مدق ىسضرملأ
لاقنلأ هفتاه لاط يذلأ ةقرسسلأ لعفل هسضرعت اهدافم ةنتابب رسشاعلأ يرسضحلأ نمأ’أ رسصانع ىلإأ ةيحسضلأ

مت نيأأ ةيسضقلأ يف اقيقحت يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تحتف روفلأ ىلع ،ةنتابب يماهتلأ سسيلف نب ىفسشتسسمب
مت قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافيتسسأ دعب ،ىفسشتسسملأ تأذب ةفاظن ةلماع اهنأأ نيبتو اهب هبتسشملأ ىلإأ لسصوتلأ

ةمهتلأو اهقح يف بسسانملأ مكحلاب قطنلأ راظتنأ يف ،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ اهميدقت
.اهيلإأ ةهجوملأ

ح ناسشوسش

 ةــــــــعاسس51 نم رــثكأ’ ءاــــــــبرهكلأ عاــــــــطقنأ ىلع اــــــــجاجتحأ
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ىسسي˘˘ع ي˘˘بر˘˘غ نا˘˘ك˘˘سس سسمأأ لوأأ ءا˘˘سسم ل˘˘˘سش

قيرط˘لا˘ب رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

عاطق˘نأ ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ،44 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

م˘ه˘ي˘ح˘ب ة˘عا˘سس51 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأ’ ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لأ

زا˘غ˘ل˘نو˘سس ح˘˘لا˘˘سصم را˘˘ط˘˘خإأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب˘˘ف،

’إأ ايميل˘قإأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم˘لأو

نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ لا˘˘ق ثي˘˘ح.ىود˘˘ج نود ه˘˘نأأ

لوأأ ةليل فسصتنم ذنمو مهنأأ «ةعاسس رخأأ»ــل

لزا˘ن˘م بل˘غأأ ي˘ف عو˘ط˘ق˘م ءا˘بر˘ه˘ك˘˘لأو سسمأأ

م˘˘˘ه˘˘˘ب ع˘˘˘˘فد يذ˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘مأ’أ ،ىسسي˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ

زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سس ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ب لا˘˘˘سصتÓ˘˘˘ل

نكل ايميلقإأ ةسصتخملأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم˘لأو

ىلإأ ه˘لا˘ح ىل˘ع لا˘ح˘لأ ىق˘ب˘˘ي˘˘ل ىود˘˘ج نود

نيأأ ،سسمأأ لوأأ راهن نم ةرخأاتم ةعاسس ةياغ

قلغب نيبسضاغلأ نا˘ك˘سسلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘ق

مهيح مامأأ راملأ44 مقر ينطولأ قيرطلأ

عا˘˘˘˘˘˘جرإأو بط˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإأ ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘غ ىلإأ
ةراجحلاب قيرطلأ أوق˘ل˘غأأ ثي˘ح،ءا˘بر˘ه˘ك˘لأ

ن˘˘ي˘˘لا˘˘سش، را˘˘ج˘˘سشأ’أ نا˘˘سصغأأ و سسيرا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو
قيرطلأ يلمعتسسم هجو يف ةكرحلأ كلذب
ن˘˘م ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘م ’ أرو˘˘با˘˘ط أو˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘سص ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سشلأو تأرا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ
نو˘˘ق˘˘ئا˘˘سسلأ ر˘˘ط˘˘سضأ د˘˘قو أذ˘˘ه،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ
ىرخأأ قرطب داجنتسس’أو مهتاهجو رييغتل
تأذ يفو ،ةوجرملأ قطانملأ ىلإأ لوسصولل
«جاجحلأ» يح ناكسس لوأأ ةليل ماق قايسسلأ

طبأرلأ ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب سسا˘ب˘سسب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيدلبو طسشلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب را˘م˘ع ن˘ب ي˘ح ن˘ي˘ب
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’أ ىل˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حأ ،سسا˘˘˘ب˘˘˘سسب˘˘˘لأ
نم ةعومجم ماق ن˘يأأ ،ءا˘بر˘ه˘ك˘ل˘ل رر˘ك˘ت˘م˘لأ
سسيرا˘ت˘م˘لأ ي˘ف نأر˘ي˘˘ن˘˘لأ مأر˘˘سضإا˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلأ
رييغت ىعدتسسأ امم قيرطلأ اهب أوقلغ يتلأ
،تأرا˘˘ي˘˘سسلأ با˘˘ح˘˘سصأأ فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘ه˘˘جو˘˘˘لأ

ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لأ عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘نأ ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو
.تاجاجتح’أ يف ةيسسيئرلأ بابسسأ’أ نم

LAVI » لافيإأ» عمجم فسشك

ة˘مÓ˘ع˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لأ
يفOCEVI ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ
ب اسضيفخت اهئÓمعل رئأزجلأ

رييغت تا˘ي˘ل˘م˘ع ىل˘ع 52٪
ع˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘قو كر˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ تيز
001 % ةيل˘سصأ’أ ة˘ي˘ف˘سصت˘لأ

نم ديدجلأ سضرعلأ . وكيفيإأ
LAVI1 نم يراسس اهئاكرسشل

ربمفون03 ىلإأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
اهتاك˘ب˘سش ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع9102
. نطولأ ربع
:نمسضتت ةيلمعلأ هذه

وأأ تيز˘˘لأ ر˘˘ت˘˘ل˘˘ف لأد˘˘ب˘˘ت˘˘˘سسأ -
لزيدلأ رتلف
ن˘˘م ه˘˘ب ىسصو˘˘م ي˘˘ل˘˘سصأأ تيز -
OCEVI لبق

جاجزلأ تاحسسام ديدجت -
ل˘˘˘ئا˘˘˘سس ، ل˘˘˘مأر˘˘˘ف˘˘˘لأ ل˘˘˘ئا˘˘˘˘سس -
هيجوتلأ تيز ، ديربتلأ

(ريناكسس ) يئوسضلأ حسساملأ -
.اناجم
ىل˘ع «لا˘ف˘يإأ» ة˘كر˘سش ز˘˘كر˘˘تو
عيبلأ دعب ام تامدخ نيسسحت
،ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ىل˘˘ع ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ةمÓسسلأ ريياعم ىلع دكؤوتو
ي˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘˘مأ’أو
لاجم يف ا˘م˘ي˘سس’ ،تأرا˘ي˘سسلأ
تيز˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن
ن˘˘˘˘˘˘˘م يذ˘˘˘˘˘˘˘لأ ةا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لأو
ةءافكلاب لمعي نأأ سضورفملأ
فورظلأ عي˘م˘ج ي˘ف ة˘مزÓ˘لأ

لك مهتمدخ يف عسضتو ةنايسصلل اهزكأرم يف اهنئابزب بحرت و لافيإأ» همجرتت ام وهو ،ةيوجلأ لأوحأ’أو
. اهسضورع لسضفأأو انتفرعم
وكيفيأ تيز رتلف
؛ غيرفتلأ تأرتف سضفخو ، نأرودلأ مزعو ةوقلأ ةدايزو،OCEVI تاكرحمل ةليوطلأ ةايحلأ ىلع نيمأاتلأ

نأأ بجي ، تقولأ رورمب هئأدأأو هتافسص عيمجب تيزلأ ظفتحي ىتح .امدقت رثكأأو رثكأأ ميحسشتلأ دأوم بلطتت
.ًامامت هب اًقوثوم حيسشرتلأ ماظن نوكي
يسصوت .دوقولأ كÓهتسسأ نم ديزيو كرحملأ ةوق ىلع يبلسس ريثأات فلاتلأ حسشرملل نوكي نأأ نكمي رييغتلأ

OCEVIكرحملأ ةوق ىلع يبلسس ريثأات فلاتلأ رتلفلل نوكي نأأ نكمي ،ةنايسص ةيلمع لك يف تاحسشرملأ رييغتب
دعب ام ةمدخ رفوت و .ةنايسص ةيلمع لك يف تأرتلفلأ رييغتبOCEVI يسصوت كلدل دوقولأ كÓهتسسأ نم ديزيو
ىلإأ لقنتلأ عم، (zd.lavi.www) تنرتنإ’أ ربع لمع ةسشرو يف دعوم زجح ةيناكمإأLAVI ـب ةسصاخلأ عيبلأ
. ةدحأو ةعاسس نم لقأأ لÓخ كرحملأ تيز رييغت تايلمع نم ةدافتسس’أو لمعلأ نكامأأ

 سشوكع قيفر

ةيفصتلا ىلع%52 ىتح ضيفخت :لافيإ
 «وكيفيإ» نم كرحملا تيز رييغتو

بطقلأ مسساب يمسسرلأ قطانلأ نع ةيسسنوت ءابنأأ تدافأأ
نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ با˘˘هرإ’أ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
ءاسضقلأ مت نيذلأ ةثÓثلأ نييباهرإ’أ نأاب ،يطيلسسلأ

نينث’أ حابسص ةيقابتسسإ’أ ةينمأ’أ ةيلمعلأ يف مهيلع
ةي’و˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ةرد˘ي˘ح ة˘ي˘حا˘ن˘ب مر˘سصن˘م˘لأ
نولمحي ،ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘سشلأ ع˘م ة˘يدود˘ح˘لأ ن˘ير˘سصق˘لأ
نم ةيئاسضق ةعباتم ل˘ح˘م م˘هو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘سسن˘ج˘لأ
رسصنعلأ نأأ يطيلسسلأ نايفسس ركذو .ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ
ه˘لو ة˘بود˘ن˘جو فا˘ك˘لأ ة˘ير˘˘سسل ر˘˘ي˘˘مأأ لوأ’أ ي˘˘با˘˘هرإ’أ
برغملأ دÓبب ةدعاقلأ ميظنت ريمأأ عم رسشابم لاسصتأ
ةيسسنوتلأ لابجلاب ريخأ’أ أذه قحتلأ  دق ناك يبرعلأ

ةيباهرإ’أ تايلمعلأ عيمج نع لوؤوسسم وهو3102 يف
كلذ يف امب3102 ذنم ةيسسنوتلأ دÓبلاب تثدح يتلأ

نمو ذيفنتلأ مث ريسضحتلأو زيهجتلأو دسصرلأ تايلمع
ن˘مأ’أ د˘سض ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘با˘˘هر’أ ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع زر˘˘بأأ
رّبن ةقطنمب ةيركسسع ةلفاح فأدهتسسأ وه يسسنوتلأ

ةنسس دونج5 داهسشتسسأ نع ترفسسأأ فاكلأ ةي’و نم
نم ةنسس04 يناثلأ يباهرإ’أ فرطلأ يف لوقيو4102

لا˘ب˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘با˘هرإ’أ تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ
فر˘ط˘لأ سصو˘سصخ˘بو5102. سسرا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لأ
يمسسرلأ قطانلأ دافأأ ةنسس05 يلأوح ثلاثلأ يباهرإ’أ
مت ريخأ’أ رسصنعلأ نأأ ،هحيرسصت يف يئاسضقلأ بطقلل
نب ةبقع ةبي˘ت˘ك ر˘ي˘مأا˘ك7102 ةيليوج ذنم هني˘ي˘ع˘ت
لابجلاب ةيباهرإ’أ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لأ د˘قو .ع˘فا˘ن
يتلأ تأريج˘ف˘ت˘لأ ن˘ع لوؤو˘سسم6102 يف ةي˘سسنو˘ت˘لأ

فأدهتسسأو ،ماغلأأ ةطسسأوب ةيسسنوتلأ لابجلأ يف ترج
ريسشنهب أديدحتو يبناعسشلأ لبج يف ةيركسسع ةيرود
ةعبات ةيرود فأدهتسسأ أذكو7102 ربمسسيد يف ةّلتلأ
يف ناطلسس نيع ةقطنمب ةبودنجب ينطولأ سسرحلل

د˘ج˘مأ’أ ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ت˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع ىلإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ8102
8102. ةنسس يف يويرقلأ

نايفسس ةزمحلأ

ميظنتلأ ءأرمأأ عم ةرسشابم ت’اسصتأو برغملأ دÓب يف ةدعاقلأ عم دأدتمأ مهل

سسنوت يف مهيلع يضضق نيذلا ةثÓثلا نويباهرإلا
ةيرئازجلا ةيضسنجلا نولمحي

رماع يديس ةيدلبب نيقيض نيرادج نيب روصحم بلك ذاقنإ /ةليسملا
دودح يف ةلي˘سسم˘لأ ة˘ي’و ر˘ما˘ع يد˘ي˘سسب ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ نأو˘عأأ سسمأأ ءا˘سسم تل˘خد˘ت
ةنيدم طسسوب نيقيسض نيرأدج نيب روسصحم بلك ذاقنإأ يف تلثمت ةيعون ةيلمع يف د03و اسس61 ةعاسسلأ
سسيئر روسضحب و ةيلمعلأ تمت دقو أذه لجرلأ يف رسسك هل حاجنب هجأرخإأو بلكلأ ذاقنإأ ثيح رماع يديسس
ميدقتو ةبقأرم ةيلم˘ع˘ب ل˘ف˘ك˘ت يذ˘لأ ير˘ط˘ي˘ب بي˘ب˘ط رو˘سضح˘بو نأو˘عأأ60 و بي˘قرو ر˘ما˘ع يد˘ي˘سس ةد˘˘حو
 .ةمزÓلأ تافاعسسإ’أ

خوسشخسش حلاسص
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