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نيدورطملأ لامعلأ قوقح لوح «ايتيجولأ» سضوافتت اميف
نوناقلأ عورسشم ةسشقانمل

تاباختنإÓل يوسضعلأ

حـــــلاسص نب
مويلا سسأارتي

اــــعامتجا
اــــيرازو

دايطسصا عم دعوم ىلع ايقيرفإا لاطبأا
روــهمجلا عاــتمإاو «بــجانسسلا»

ةملاقب02 مقر ينطولا قيرطلا قلغتو عوطتلا عراسش قرغت راطمألا
قيرطلأ قلغ ىلإأ ،دحألأ سسمأأ رسصع ،ةملاق ةيلو اهتفرع يتلأ ةيدعرلأ راطمألأ اهتفلخ يتلأ ةفراجلأ لويسسلأ تدأأ
يف ببسست امم ةنيدملأ طسسو دوجوملأ رسسجلأ قوف هايملأ بوسسنم عفترأ نيأأ ،ةرهموب ةنيدم ىوتسسم ىلع02 مقر ينطولأ

ثيح ،اهقيرط يف هتدجو ام لك عوطتلأ عراسشب ةطقن ىلعأأ نم ةمداقلأ تاناسضيفلأ هيف تبلج يذلأ تقولأ يف ،هقلغ
راجت سضعبل ةيدام رئاسسخ يف ببسست امم يدأو ىرجم ىلإأ عراسشلأ  ةعاسس فسصنلأ براقي امل ةطقاسستملأ راطملأأ تلوح

نيأأ رداقلأ دبع ريمألأ يح رأرغ ىلع ءايحإأ ةدع لخأدم قلغ ىلإأ راطمألأ هذه تدأأ امك ،ةسسبلألأو هكأوفلأو رسضخلأ قوسس
تفسشك نيأ ،ةملاقب جلوكيربلأ ةسسايسس فسشكت ةريخلأ راطمألأ .مهلزانم ىلإأ لوخدلل ةبوعسص ريخألأ أذه ناكسس دجو
تآاسشنملل ةيتحتلأ ىنبلأ بويع تحسضف يتلأو نييلحملأ نيلوؤوسسملل جلوكيربلأ ةسسايسس ،سسمأأ ءاسسم تلطاهت يتلأ راطمألأ
ةقلعتملأ بويعلأ حسضف يف ةريخألأ تببسست نيأ ،ريبك لكسشب تررسضت يتلأو تاعولابلأو تاقرطلأ رأرغ ىلع ،ةيمومعلأ

تقرغ يتلأو تاقرطلأ ربع اهبلغأأ ةربتعم ةيدام رئاسسخ يف تببسست ثيحب ،اثيدح تزجنأأ عيراسشم ةدعو ةيتحتلأ ىنبلاب
ةيامحلأ حلاسصم تلجسس دقف ، قايسسلأ أذه يفو اظوحلم أدأدسسنأ تدهسش يتلأو تاعولابلأ ىلإأ ةفاسضإأ ،هايملأو لاحوألأ يف
لجأأ نم ، ةملاق ةنيدم  ءايحأأ فلتخمب تأرامعلأو لزانملأ ىلإأ راطمألأ هايم برسست ءأرج تÓخدتلأ تأرسشع ةيندملأ
يف اسساسسأ تلثمت ةربتعم ةيدام رئاسسخ ليجسست تÓخدتلأ هذه لÓخ مت ثيح لزانملأ نم ديدعلل راطمألأ هايم سصاسصتمإأ
نيدلأزع.ل           .لزانملأ نأردج سضعب رايهنأ رطخ ىلأ ةفاسضلاب ،ةيلزنمورهكلأ ةزهجلأو ةسشرفلأ نم ديدعلأ فÓتأ
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لبقتسسم» :سنوي ميرك ^
فرــعيسس يودب ةــموكح
«ةــلبقملا ماــيألا لÓــخ
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ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خو
يئاهنلا ريرق˘ت˘ل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت تب˘ق˘عأا
ميرك حشضوأا ،ةلودلا سسيئرل ةئيهلل
˘ما˘ه˘م˘لا ته˘نأا ه˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا سسنو˘˘ي
بلاطمل ة˘با˘ج˘ت˘شسا ا˘ه˘ي˘لإا ة˘ل˘كم˘لا
اهنأا ىلإا اريششم ،«يندملا عمتجملا
،ريشصق ينمز فرظ يف تلشصوت»
اهب رمت يتلا فورظلا لظ يفو
روا˘ح˘ت˘لاو عا˘م˘ت˘شسلا ى˘لإا دÓ˘ب˘˘لا

و ايشسايشس ابزح32 عم سشاقنلاو

،ةيلحمو ةي˘ن˘طو ة˘ي˘ع˘م˘ج0765
ىلع ةينطو تاءافكو تايشصخشش
كارحلا لعاوفو اه˘فا˘ي˘طأا فÓ˘ت˘خا
نطولا ءاجرأا فلتخم نم يبعششلا
ءاد˘نو ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ةو˘˘عد تب˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

ريرق˘ت˘لا اذ˘ه نأا د˘كأا ا˘م˘ك.«ن˘طو˘لا
ةيشسايشسلا بازحأÓل اشضيأا مدقيشس
تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ةر˘˘شسألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم عيمج˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف نو˘كي˘ل»
حتفل انينطاومل ةشصرفلا ةحاتإا لجأا
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ب Ó˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘شساو سشا˘˘˘ق˘˘˘ن
ة˘ئ˘ي˘ه ق˘شسن˘م د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك.راو˘˘ح˘˘لا
هنأا ،سسنوي ميرك راوحلاو ةطاشسولا
رداقلا دبع ةلودلا سسيئر نم سسمل
ل˘ي˘حر بل˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ح˘لا˘˘شص ن˘˘ب
.يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘˘ن لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ةلأاشسم نأا ،ثدحتملا تاذ راششأاو
اهمدع ن˘م يود˘ب ة˘مو˘كح ل˘ي˘حر
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ فر˘˘ع˘˘ت˘˘شس
نأا قايشسلا سسفن يف ادكؤوم.ةمداقلا

ةموكح داعبإا تبلط ةطاشسولا ةئيه

ي˘˘˘ف ة˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأل يود˘˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه ق˘شسن˘م د˘كأا ا˘م˘ك.ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
حارتقا مت هنأا ،ةطاشسولاو راوحلا

نو˘˘نا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت021
ميرك فاشضأاو .يلاحلا تاباختنلا
نوناقلا ةشسارد˘ب تما˘ق ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا
تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

.ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا عور˘˘ششمو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم
اهءاشضف تحتف راوحلاو ةطاشسولاب
ماعلا اهريرقت يف تاحارتقلا لكل
ة˘ط˘ل˘شس ثاد˘حإا تا˘ي˘لآا دا˘ج˘˘يإا ع˘˘م
فارششإلاو ميظنتل ةلقتشسم ةينطو
لكب موقتشس يتلا تاباختنلا ىلع
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نلا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا

نÓعإاو ةيباختنلا مئاوقلا ةعجارم
ىلإا ةفاشضإلاب .تابا˘خ˘ت˘نلا ج˘ئا˘ت˘ن

امك نيحششرتملا تافلم لابقتشسا
ةر˘ششا˘ب˘م ي˘ف ق˘ح˘لا ا˘ه˘ل نو˘كي˘˘شس
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ب تاو˘شصألا زر˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
عمتجملا نم تاءافك نم لكششتت
زاه˘ج يد˘عا˘شسمو ةا˘شضق ي˘ند˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘˘طو تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ةيرئازجلا ةيلا˘ج˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
.جراخلاب
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نايب يف ةيروهمجلا ةشسائر تدكأا
ةطاشسولا ةئيه قشسنم نأا سسمأا اهل
ريرقتلا مّدق ،سسنوي ميرك ،راوحلاو
ة˘مزألا لو˘ح ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
يف دÓبلا اهب رمت يتلا ةيشسايشسلا
دبع ةلودلا سسيئرل نهارلا تقولا
ن˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘شساو.ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘˘لا

سسلجملل ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا ح˘لا˘شص
سسنو˘ي م˘ير˘ك ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

هل اومد˘ق ن˘يذ˘لا ،ه˘ت˘ئ˘ي˘ه ءا˘شضعأاو
دعي يذلا ،مهلمعل يئاهنلا ريرقتلا

ةئيه اهتدقع يتلا تاءاقلل ةشصÓخ
ةيشسايشسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ع˘م ة˘طا˘شسو˘لا

ةليط تايعمجلاو عراششلا يلثممو
اشضرع ةئيهلا قشسنم مدقو.عيباشسأا

ا˘ه˘ي˘ف تم˘ت ي˘ت˘لا فور˘˘ظ˘˘لا لو˘˘ح

يتلاو ةطاشسو˘لاو راو˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ابزح32ـب ةئيهلا ا˘ه˘لÓ˘خ تق˘ت˘لا

ةينطو ةيعمج0765 و ايشسايشس

نم ديدعلا ىلإا ةفاشضإلاب ،ةيلحمو

مدق امك.«ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا

ةيشساشسألا رشصا˘ن˘ع˘لا سسنو˘ي م˘ير˘ك

سصاخ لكششب ازكرم ،ةئيهلا ريرقتل

تاحرتقملاو راو˘ح˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘لاو

ا˘ه˘ترا˘ششت˘˘شسا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘طألا

يهو ،عشساو عامجإاب تيظح يتلاو

ى˘لإا تم˘جر˘ت ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

،ن˘ي˘ي˘ع˘ير˘ششت ن˘ي˘˘شصن ي˘˘عور˘˘ششم

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا م˘˘م˘˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘ي ا˘˘ه˘˘لوأا

˘ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا يو˘˘شضع˘˘لا

ةطلشسلا ئششني يناثلاو يباختنلا

.تاباختنÓل ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

دبع ،ةلودلا سسيئر نمث هتهج نم

قيرف هئاقل لÓخ حلاشص نب رداقلا

ماق يذلا رابجلا لمعلا ،ةطاشسولا

ريرقت نأا ادكؤوم ةئيهلا ءاشضعأا هب

تا˘ه˘جو برا˘ق˘ت ن˘م˘شضت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ىلإا باهذلا ةرورشض لوح رظنلا

بر˘قأا ي˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ئر تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

دبع ،ةلودلا سسيئر اعد امك.لاجآلا

ينطولا قشسنملا ،حلاشص نب رداقلا

،راوحلاو ةطاشسولل ةينطولا ةئيهلل

هدوهج ةلشصاوم«ىلإا ،سسنوي ميرك

ن˘م ة˘مزÓ˘لا تاروا˘ششم˘لا ءار˘˘جإاو

ة˘ط˘ل˘شس بي˘شصن˘تو ل˘ي˘˘كششت ل˘˘جأا

.تاباختنÓل ةلقتشسم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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:صسنوي ميرك .. تاباختنÓل ايلعلا ةطلسسلا ليكسشت تايلآا تعسضو ةيئاهنلا ةقيثولا نإا دكأا

فرـعـيـصس يودـب ةـموـكـح لـبـقـتـصسـم»
«ةـلـبـقـمـلا ماــيأ’ا للــخ

فرط نم ةمدقملا تاحرتقملاو تامهاسسملا لك ريرحتو نيودت مت هنأا صسنوي ميرك،راوحلا و ةطاسسولا ةئيهل ينطولا قسسنملا فسشك
 .حلاسص نب رداقلا دبع ،ةلودلا صسيئرل هميدقت مت يذلا ريرقتلا يف ةهازنو قدسصب ةيسسايسسلا تارواسشملا راطإا يف نيلعافلا فلتخم

راوحلاو ةطاسسولا ةئيهل يئاهنلا ريرقتلا ملسست امدعب

ةلصصاوم ىلإا سسنوي ميرك وعدي حلاصص نب
تاباختن’ا ميظنتل ةلقتصسم ةئيه ليكصشتل لمعلا
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وشضعو يدا˘شصت˘قلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا د˘كأا
ة˘طا˘شسو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ءÓ˘ق˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ىد˘ل ،ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب د˘ير˘ف ،راو˘ح˘˘لاو
فيشض» جمانرب ىلع افيشض هلوزن
ةانقلا ريثأا ربع ثبي يذلا «حابشصلا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا نأا  ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘عاذإلا
ديحولا نماشضلا رب˘ت˘ع˘ت ة˘مرا˘شصلا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ششل
قايشسلا سسفن يف ادكؤوم،ةيشسائرلا
زكر ةئيهلا هتدعأا يذلا ريرقتلا نأا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘شسألا˘˘ب
ةرور˘شضو تا˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ب˘˘قار˘˘مو
امب ةرادإلا نع ةماتلا اهتيلÓقتشسا
ة˘شسا˘ئرو ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ءا˘ف˘ت˘كلا ن˘ع Ó˘˘شضف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

عي˘قو˘ت ف˘لأا05 ع˘˘م˘˘ج طر˘˘ششـب
ة˘يرو˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘شساو
ىيحي نب لاقو.ةيملعلا ةيعرششلاب
تلبقتشسا راوحلاو ةطاشسولا ةئيه

ايشسا˘ي˘شس ا˘بز˘ح03 ن˘م ر˘ث˘˘كأا

تا˘ئ˘ي˘هو ة˘ي˘ن˘˘طو تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششو
اومدق نينطاومو يندملا عمتجملا
تايشسائرلاب قلعتي اميف مهتاحارتقا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘˘لآلاو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ميظنت ةئيه اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا˘ب
نب دكأا امك.اهتبقارمو تاباختنلا
بجي ةلبقملا تايشسئرلا نأا ييحي
ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا ف˘˘ن˘˘ك ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ت نأا

هد˘ير˘ي يذ˘لا دو˘ششن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لاو
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ا˘˘شضيأا هد˘˘ير˘˘ت كار˘˘ح˘˘لا
،ة˘مزألا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا

لوقت اهلك تايطعملا نأا افيشضم
هتقث نطاوملا ديعتشسي نأا بجي هنا

هئانبو لمعلا يف عورششلا لجا نم
يعارت يتلا ةينوناقلا تاردابملاب

ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
سسفن دكأا امك.عيم˘ج˘لا ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘يو
ىلع لخاد قافتلا مت هنأا ثدحتملا
عتمتي نأا بجي لبقملا سسيئرلا نأا
ةيعرششلا سسيلو ةميلعلا ةيعرششلاب

006 ـلا طرشش ءاغلإا عم ةيروثلا

05ـب ءافتكلاو نيبختنملل عيقوت

دد˘˘ع د˘˘يد˘˘ح˘˘ت نود ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ف˘˘لأا

ن˘شس د˘يد˘ح˘ت مد˘ع ع˘˘م.تا˘˘يلو˘˘لا

نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ءا˘˘شضعأا

رم˘ع˘لا ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف با˘ب˘شش نو˘كي

تع˘˘شضو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم،

لاق يتلا تÓيدعتلا امأا سساشسألا

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘كل ة˘حو˘ت˘ف˘م ا˘ه˘نأا

تائي˘هو ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘لآا ع˘شضو˘ل

نأا ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب فا˘˘شضأاو.نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا

يف ا˘م ل˘ك ل˘م˘ع ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا

تا˘شسشسؤو˘م˘لا م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘ل ه˘˘ع˘˘شسو

لغلغت نامشض لجأا نم تاراطإلاو

تا˘شسشسؤو˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا دا˘˘شسف˘˘لا

تا˘شسشسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا

يذلا ر˘مألا.ة˘ي˘مو˘كح˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا

ةنشس52 دعب ةثراكلا ىلإا انلاحأا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تعا˘˘˘شض

ل˘هؤو˘ت˘شس تنا˘ك ي˘ت˘˘لا تارلود˘˘لا

لودلا ربكأا نمشض نوكتل رئازجلا

ةيقيرفإلا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ة˘يدا˘شصت˘قلا

.يملاعلا ىوتشسملا ىلع ىتحو

:دكؤوي ىيحي نب ميرك, ءÓقعلا ةنجل وسضع

نامصضلا يه تاباختن’ا ةبقارمو رييصست ةئيه»
«ةمداقلا تايصسائرلا ةيفافصشل ديحولا

ناكشسلاو ة˘ح˘شصلا ر˘يزو د˘كأا
تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو
ةود˘ن لÓ˘خ يوار˘ي˘م د˘م˘˘ح˘˘م
سشماه ىلع اهطششن ةيفحشص
ءارد˘م˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا
عاد˘يإا ، تا˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا
ةنشسل ةيودألا داريتشسا جمانرب

ةلدي˘شصلا ة˘ير˘يد˘م˘ب0202
يشضاملا ةيليوج يف ةرازولاب
ةرركتملا تاعاطقنإÓل ايدافت
.ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ه˘˘نأا ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو ف˘˘ششكو
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ة˘˘شسارد تم˘˘ت
عاديإاو ة˘يودألا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ن˘˘شسل دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسإلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ةلدي˘شصلا ة˘ير˘يد˘م˘ب0202
ةيل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ةرازو˘لا˘ب

ع˘م ة˘برا˘ق˘م ع˘شضوو9102
داو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
م˘ت˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا
ة˘يدا˘م˘لا دراو˘م˘لا˘ب ا˘هد˘˘يوز˘˘ت
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاو
ر˘˘ي˘˘شسلا نا˘˘˘م˘˘˘شضل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك.ا˘˘ه˘˘ل ن˘˘شسح˘˘˘لا

نأا ددشصلا سسفن يف يواريم
يتلا ةيودأÓل ةينطولا ةنجللا
ىوتشسملا ىلع اه˘ب˘ي˘شصن˘ت م˘ت
تارا˘˘طإا م˘˘شضتو يز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءا˘˘˘شضعأاو ةرازو˘˘˘لا
ةلدايشصلل ةيرئازجلا ةينطولا
تايقÓخأا سسلجمو سصاوخلا
نيدروتشسمو نيجتنمو ةنهملا

اذ˘ه ع˘م˘ت˘ج˘˘ت˘˘شس ن˘˘ي˘˘عزو˘˘مو
ليقارعلا يف رظنلل عوبشسألا
ةداملا هذه ريفوت قيعت يتلا
نع كلذك نلعأا امك .ةيويحلا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ثا˘˘م˘˘م نا˘˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنإا

يدا˘ف˘ت˘ل تا˘يلو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
داوملل ةرركتملا تاعاطقنإلا
ذا˘خ˘تا˘ب ر˘كذ˘م ،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا
مايقلا د˘ع˘ب ة˘مرا˘شص تاءار˘جإا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘جاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ب
يف نيببشستملا دشض ةروكذملا

نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل .ةرذ˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه
تلا˘˘˘كو˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يف ةرذن تلجشس ةينلديشصلا
اهنم ءزج ةيودألا عاونأا سضعب
سضار˘˘˘مألا جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘˘م
يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا
نأا ةيشصولا ةرازولا هيف تدكأا
ر˘فو˘ت˘م ة˘يودألا هذ˘ه فا˘ن˘شصأا

.ةشسينجلا ةيودألا قيرط نع
S°∏«º.±

ةرورسض دكأا ةسشطابل
نÓفآلا نم هررحت

لامعلل ماعلا داحت’ا
لجعتصسي نييرئازجلا
تاباختن’ا ءارجإا

داحتل ماعلا نيمألا صسمأا دكأا
ميلسس ،نييرئازجلا لامعلا
لجأا نم عفدت ةباقنلا نأا ،ةسشطابل
،دÓبلل يسسايسسلا رارقتسسلا ةداعإا
يف عيرسستلا قيرط نع نوكي يذلا
يف ةيسسائر تاباختنا ءارجإا
مهت تافلم حتفو ،لجاعلا بيرقلا
ةردقلا نيسسحت اميسسل ،لامعلا
مارتحا ىدم ةبقارمو ةيئارسشلا
لاقو .لامعلا قوقحل انورتابلا
ةيموي ىدتنم يف ،ةسشطابل ميلسس
«ايتيجوأا» نإا صسمأا «دهاجملا»
ويرانيسس راركت بنجتل صضوافتت
تدمج تاعمجم عم «ةفيلخلا»

مهعاديإا دعب اهباحسصأا تاباسسح
ىلإا اريسشم ،داسسف مهت يف نجسسلا
نم اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا نأا

ةيئاسضقلا ةطلسسلا فرط
حلاسص يف ةيباجيإا ةموكحلاو
ماعلا نيمألا فسشك امك .لامعلا
اعاطق61 لثمت يتلا ،ةباقنلل

عمجم عم تاسضوافم نع ،ايموكح
هلامع قلتي مل يذلا ،«لايترف»
تاباسسح ديمجت دعب مهروجأا
امك ،دادح يلع ثلاثلا مهاسسملا

هدقعتسس رخآا عامتجا نع فسشك
«روزأا لغيإا» ةرادإا عم «ايتيجوأا»

نييرئازجلا لامعلا ةحلسصم ذاقنإل
نع ةسشطابل ثدحتو .اهيدل
مدقف ،ةيسسائرلا تاباختنلا

ليجعتلا حلاسص يف بسصي اروسصت
رارقتسسلا ةداعإل اهئارجإاب
عرسشي ىتح ،دÓبلل يسسايسسلا
ةطلسسلا عم صضوافتلا يف لامعلا
صصوسصخب ،ةديدجلا ةبختنملا

ةردقلا اميسسل ،مهمهت اياسضق
نإا اهنأاسشب لاق يتلا ،ةيئارسشلا

عفرلا عم مجسسنت ل روجألا ةدايز
يهو ةيئاذغلا داوملا راعسسأا يف
يف ةيئارسشلا ةردقلا يقبت ةيعسضو
نع ثدحت امك .رمتسسم روهدت
ةلأاسسم حرط ىلإا ةباقنلا يعاسسم
دعب لخدلا ىلع ةبيرسضلا ةعجارم
ةفيلخ ثدحتو .تاباختنلا
داحتلا معد نع ،ديعسسلا يديسس
يف نيعم حسشرمل لامعلل ماعلا
قباسسلا يف هنإا لاقف ،تايسسائرلا

Óبقتسسم نكل معد كانه ناك
نم ريذحتلا ىلع داحتلا لمعيسس
تاروسصت عم ىسشامتي ل حسشرم يأا
ل هنأا ركذو .هتاحومطو بعسشلا

ةسسرامم نم نييباقنلا عنمي
نكل ،ةيسصخسشلا مهتفسصب ةسسايسسلا
يف «ايتيجوأا» لÓغتسسا عنميسس
نأا احسضوم ،ةيسسايسس تاسسرامم
لحارم ةدع فرع لغسشلا داحتا

نكمتت ملو ءاطخألا صسفن ترركو
مويلا ةسصرف نكل ،اهتاذ حÓسصإا نم
ريرحت بجيو اهلÓغتسسا بجي
.«نÓفألا» نم لامعلل ماعلا داحتلا

ةيزكرملا يطاعتل ةبسسنلاب
لاق ،انورتابلا عم ةيباقنلا
ىلع ءانب نوكيسس هنإا ،ةسشطابل
لامعلا قوقحل اهمارتحا ىدم
.تاباقنلا نوناقو

S°∏«º.±

ةنسسب صصاخلا داريتسسلا جمانرب عاديإا مت اميف

طرافلا ةيليوج رهسش0202

ةيودألل ةرركتملا تاعاطقنإ’ا يدافتل ةيئ’و ناجل ءاصشنإا

،ةلود˘لا سسي˘ئر مو˘ي˘لا سسأار˘ت˘ي
اعامتجا ،حلاشص نب رداقلا دبع
ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ءارزو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘ل
يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا عور˘˘ششم
سشقاني˘شس ا˘م˘ك ،تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل
،ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا

ةلقتشسملا ةط˘ل˘شسلا عو˘شضو˘م
ةبقار˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘ي˘شضح˘ت˘ل
نو˘كي˘شس ثي˘ح ،تا˘با˘خ˘ت˘˘نإلا
ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
ةباثمب ،نين˘ثلا مو˘ي˘لارر˘ق˘م˘لا
يذيفنتلا زاهجلل عامتجا لوأا

رداقلا دبع ةلودلا سسيئر عم

اذ˘ه ي˘لو˘ت ذ˘ن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘شص ن˘˘ب

ردجتو ةلودلا ةشسائر ريخألا

حلاشص نب رداقلا دبع ةراششإلا

ل˘ب˘ق˘ت˘شسا د˘ق ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘شضعأا سسمأا حا˘ب˘شص

،راوحلاو ةطاشسول˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ميرك ينطولا اهقشسنم ةدايقب

ريرقتلا هل مدق يذلا ،سسنوي

.يئاهنلا

eÉRhR.Ü

بجومب ةيلاملا ةرازو تددح
يف رششن يذلا يرازولا رارقلا

ةد˘ير˘ج˘لا ن˘˘م25 ددعلا
رارقلا اذه يتأايو . ةيمشسرلا
ةداملا ماكحأا قيبطت راطإا يف

نم ةممتم˘لا و ة˘لد˘ع˘م˘لا66

29- مقر يعيرششتلا موشسرملا

ربوتكأا11 يف خرؤوملا40

نوناق ن˘م˘شضت˘م˘لاو2991
ة˘ن˘شسل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةمئاق نمشضتي يذلاو2991.
ي˘ت˘لا ة˘شصا˘خ˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘هدرو˘ت˘شست
قوقحلا نم ةافعملا كرامجلل
اذه دد˘ح˘ي ثي˘ح, ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
ريزو فرط نم عقوملا رارقلا

طرافلا ناوج81 يف ةيلاملا

ةشصاخلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘هدرو˘ت˘شست ي˘˘ت˘˘لا
نم ةافعملا كرامج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
قبطتو.ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا قو˘ق˘ح˘لا

ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘شضيأا ما˘˘˘كحألا هذ˘˘˘ه
يف  ةرو˘كذ˘م˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

متي امدنع رارقلا اذهب قحلم
ةيريدملا باشسحل ا˘هدار˘ي˘ت˘شسا
ةدافتشسÓلو.كرامجلل ة˘ما˘ع˘لا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘عإلا ن˘˘م
ةير˘يد˘م˘لا رر˘ح˘ت ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
تادا˘ه˘شش كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

ق˘ح˘ل˘م ق˘فر˘م جذو˘م˘ن بشسح
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل يرازو˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
نورششابي نيذلا نيدروتشسملا
.اهباشسحل تايلمعلا

S°∏«º.±

تاباختنإÓل يوسضعلا نوناقلا عورسشم ةسشقانمل

حلاصص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر
ايرازو اعامتجا مويلا سسأارتي

ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسسÓل

ةصصاخلا تازيهجتلا ةمئاق ددحت ةيلاملا ةرازو
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا اهدروتصست يتلا
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نأريطلأ ةكرسش تÓحر ءاغلإأ رثإأ

ةيلمعل عسضخت يت˘لأ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ

قطانلأ حسضوأأ .ي˘ئا˘سضق م˘يو˘ق˘ت

ةيوجلأ طوطخ˘لأ ة˘كر˘سش م˘سسإا˘ب

مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ي˘˘سسلد˘˘نأأ ن˘˘ي˘˘مأأ

ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘نأ’أ ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘ل

لقن ىلع ةدعاسسملأ سضرغب«هنأأ

فقوب نيينعملأ نيرفاسسملأ لك

ه˘ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأأ يذ˘˘لأ تÓ˘˘حر˘˘لأ

ذنم انحرتقأ «روزأأ لغيإأ» ةكرسش

02 ةياغ ى˘لإأو (ة˘ع˘م˘ج˘لأ) مو˘ي

ة˘ب˘سسن˘ب تا˘سضي˘ف˘خ˘ت ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

تÓحرلأ راعسسأأ ىلع ةئاملاب02

ن˘˘ي˘˘ب ،مو˘˘سسر˘˘لأ با˘˘سست˘˘حأ نود

نأأ فا˘سضأأو .«ا˘سسنر˘فو ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

دود˘˘ح ي˘˘ف م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ سضر˘˘˘ع˘˘˘لأ

ىلع يراسس ةرفو˘ت˘م˘لأ ن˘كا˘مأ’أ
ُسش ةر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف عر˘˘˘˘˘
لسصتم قايسس يفو.»اهلÓغتسسأ
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ ن˘˘ل˘˘عأأ
نأأ سسمأأ اسشطابل ميلسس ةيزكرملأ
لغيأ» ةكرسش سضوافت ةيزكرملأ
قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘ح ل˘˘جأأ ن˘˘م «روزأ
لاقو اهيدل نييرئأز˘ج˘لأ لا˘م˘ع˘لأ
ثدح˘ت˘ي نا˘ك يذ˘لأ » ا˘سشطا˘ب˘ل»
«دهاجم˘لأ» ة˘ي˘مو˘ي ىد˘ت˘ن˘م ي˘ف

ةيسسنرفلأ ةكرسشلأ نأأ دحأ’أ سسمأأ
ةيوجلأ تÓحرلأ يف ةسصتخملأ
ل˘غ˘يأ«ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأو ا˘˘سسنر˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب
اهسسÓفإأ تن˘ل˘عأأ ا˘مد˘ع˘بو «روزأ
’ا˘˘˘م˘˘˘ع دد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ تا˘˘˘˘ب

ةكرسشلأو نييسسنرفو ني˘ير˘ئأز˘ج

يرئأزج لماع004 وحن فظوت
» روزأ لغيأ» سضوافت ةيباقنلأو
قوق˘ح ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ل˘جأ ن˘م
. نييرئأزجلأ لامعلأ
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ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ تف˘˘سشك
ن˘م ر˘ث˘كأأ طا˘سشن ف˘قو˘ت ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

بسصنم فلأأ572 ءاغلإأو ةسسسسؤوم0563

ىلإأ ددسصلأ أذه يف ةيعأد7102. ذنم لغسش
ةيداسصتق’أ لئاسسملأ لوح ينطو رأوح حتف
و ءا˘ن˘ب˘لأ عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’أ و
ن˘˘˘م ير˘˘˘لأ و ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’أ

نيلواقملل ةماعلأ ةيعمجلأ ءاسضعأأ مهبناج
سسمأأ لوأأ ةيداع ةماع ةيعمج يف نيعمتجملأ
تا˘سسسسؤو˘م ن˘م ف’آ’أ ة˘ي˘ع˘سضو أور˘˘ب˘˘ت˘˘عأ
و يرلأ و ةيمومعلأ لاغسشأ’أ و ءانبلأ عاطق
ى˘ق˘ب˘ت» ا˘ه˘لا˘م˘ع ن˘˘م ف’آ’أ تأر˘˘سشع أذ˘˘ك

ةعاسسلأ دح ىلإأ ةلوذبملأ دوهجلأ و «ةجرح
يف لمعلاب ةيرئأزجلأ تاسسسسؤوملل حمسست مل
ببسسب ةلوقعم ةيئورقمب رامثتسس’أ و ءوده
رمت يذلأ يسسايسسلأ و يداسصتق’أ عسضولأ
قطانلأ لاق يفحسص ءاقل لÓخو«دÓبلأ هب
نييرئأزجلأ نيلواقملل ةماعلأ ةيعمجلأ مسساب
ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ع˘˘سضو˘˘˘لأ نأأ » ظ˘˘˘ي˘˘˘ع ى˘˘˘سسو˘˘˘م»
ةيمومعلأ لاغسشأ’أو ءانبلأ عاطق تاسسسسؤومل
لغسشي عاطقلأ نأأ ىلإأ أريسشم «ةجرح» يرلأو

000.563 ر˘˘ب˘˘ع سصخ˘˘سش نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م1ر3
يتلأ تا˘حأر˘ت˘ق’أ م˘هأأ ن˘ي˘ب ن˘مو .ة˘سسسسؤو˘م
ةرغسصملأ ةمئاقلأ ءا˘غ˘لإأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ا˘ه˘ت˘مد˘ق
نع عيراسشملأ نم ةديفتسسملأ تاسسسسؤوملل

رتفد ةعجأرم و ( حبأر-حبأر) ةغيسص قيرط

ةيقرتلأ عيجسشتو عاطقلل ريسسملأ طورسشلأ

ةعباتملأو ميمسصتلأ ماهم حنم و ةيراقعلأ

نع Óسضف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘سسأرد˘لأ بتا˘كم˘ل

ايرسصح ةسسركم طاسشن قطانم ثأدحتسسأ

.يرلأ و ةيمومعلأ لاغسشأ’أ و ءانبلأ عاطقل

نيلواقملل ةما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ تحر˘ت˘قأ ا˘م˘ك

تاسسسسؤوملل ينطو دسصرم ةماقإأ نييرئأزجلأ

ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لأو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأو

تاعامتج’أ تأرأرقل ةي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو

ة’ولأ اهيلع فرسشي ناجل لÓخ نم ةيثÓثلأ

تاقÓع ريطأاتل ةقوثوم تايلآأ عسضو أذكو

راسسم نع Ó˘سضف كو˘ن˘ب˘لأ ع˘م تا˘سسسسؤو˘م˘لأ

.تاسسسسؤوملأ ريتأوف عفدل عجان

نيدورطملا لامعلا قوقح لوح «ايتيجولا» صضوافتت اميف

يرفاسسم لقنب لفكتت ةيرئازجلا ةيوجلا
تاراطملاب نيقلاعلا «روزأا لغيإا»

نامسضلل ينطولأ قودنسصلأ فسشك
ءأر˘˘˘جأ’أ ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ
نايب يف دحأ’أ سسمأأ «سسونسساك»
ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسأ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإأ ن˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل
نو˘ه˘جأو˘ي ن˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ

ع˘˘فد˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
يو˘ن˘سسلأ كأر˘ت˘سشÓ˘ل ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘˘ب
يف هتيوسستل لجأأ رخآأ ددح يذلأ

تأذ يف ءاجو يراجلأ ربمتبسس03
نيذلأ سصاخسشأÓل نكمي هنأأ نايبلأ
لوحت ةيلام تابو˘ع˘سص نو˘ه˘جأو˘ي
ةدافتسس’أ مهتيعسضو ةيوسست نود
ط˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد˘˘لأ لود˘˘ج ن˘˘م
رخآأ ددح يذلأ يونسسلأ كأرتسشÓل

ربمتبسس03 يف ه˘ت˘يو˘سست˘ل ل˘جأأ
أذ˘ه ح˘ي˘سضو˘ت فد˘˘ه˘˘بو .يرا˘˘ج˘˘لأ
م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’أ ءأر˘˘˘جأ’أ

تقلطنأ ةحوتفم ابأوبأأ قودنسصلأ

ةياغ ىلإأ رمتسستو ربمتبسس8لأ يف

ةي’و84 ربع يراجلأ ربمتبسس41

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذو

ىر˘ب˘كلأ تا˘حا˘سسم˘لأو قود˘ن˘سصلأ

لامع˘لأ ر˘ي˘كذ˘تو سسي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب

ي˘ت˘لأ تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا˘ب ءأر˘جأ’أ ر˘ي˘غ

نينمؤوملأ ةدئافل قودنسصلأ اهمدقي

ح˘ي˘سضو˘ت أذ˘˘كو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأ يوذ و

ةيمأر˘لأ تأءأر˘جإ’أو تÓ˘ي˘ه˘سست˘لأ

نيطرخنملأ ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست ى˘لإأ

ة˘˘يأد˘˘ب ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’أ ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف

تأءأر˘جإ’أ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

كلذو ةبقأرملاب ةسصاخلأ ةينوناقلأ

.لبقملأ ربوتكأأ رهسش نم حتافلأ يف
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«ايتيجولا» لخدت دعب ةيلاملا ةرازو در راظتنا يف

بارسضإلا نوقلعي بئارسضلا لامع
ةعوفرملا بلاطملاب كسسمتلا عم

داحت’أ ءأول تحت ةيوسضنملأ بئأرسضلأ لامعل ةينطولأ ةباقنلأ تنلعأأ
ررقم ناك يذلأ بأرسضإ’أ قيلعت نع نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ
هاجتأ ةنسسح ةين ءأدبإأ يف دحأ’أ سسمأأ راهن نم ءأدتبأ هيف لوخدلأ

بلاطملأ ةحئ’ لوح رأوحلأ ىلإأ سسولجلأ سضرغب ةيلاملأ ةرأزو
عورفلأ عيمج ىلإأ نايب يفو بأرسضإ’اب راعسشإ’أ يف ةعوفرملأ
ةباقنلأ تعد نطولأ ىوتسسم ىلع بئأرسضلأ عاطق يفظومو ةيباقنلأ
ميظنتلاب فلكملأ اههجو يتلأ ةوعدلأ دعب بأرسضإ’أ قيلعت ىلإأ
ماعلأ نيمأ’أ عم ءاقل روسضحل ةباقنلأ ءاسضعأ’ ةيباقنلأ ةيزكرملاب
عاطق لامع بلاطم ةسسأردل » اسشطابل ميلسس» ةيباقنلأ ةيزكرملل
ةيسصولأ ةرأزولأ ىدل طسسوتلأ لÓخ نم لولحلأ داجيإ’و بئأرسضلأ

فسصتنم يف تنلعأأ لامعل ةينطولأ ةباقنلأ تناكو .عاطقلأ ىلع

80 خيرات نم ءأدتبأ ينطو بأرسضإأ يف لوخدلأ طرافلأ رهسشلأ

71 خيراتب حوتفم بأرسضإأ هيلي يراجلأ ربمتبسس01 ىلإأ ربمتبسس
مدعو ةعوفرملأ ةينهملأ مهبلاطمل ةباجتسسإ’أ متي مل لاح يف ربمتبسس
ةباقنلل نايب اعدو .ةيلاملأ ةرأزو عم دقعنملأ قافتإ’أ دونبب مأزتلإ’أ
يسساسسأ’أ نوناقلأ رأدسصإأ ىلإأ اهنيح بئأرسضلأ لامعل ةينطولأ
ةيعونلأ بسصانملاب سصاخلأ نوناقلأو ةيئابجلأ ةرأدإÓل لدعملأ

ىلإأ ةفاسضإأIDC،IPC،EGD ةديدجلأ ةلكيهلأ نينأوق كلذكو
مهفيظوت وأأ ةيئانثتسسأ ةسصخر بجومب ليغسشتلأ لبق ام دوقع جامدإأ

ةيدودرملأ ةبسسن عفر ردسصملأ سسفن فاسضأأو.ةسصخر بجومب ةرسشابم

ةيدودرملأ ةحنم يف ةدايزو ةئاملاب04 ىلإأ ةئاملاب53 نم
اهفذح مت يذلأ ريبكلأ بونجلأو بونجلأ تاي’ول ةسصسصخملأ

تأرايسسلأ تاميسسق تاعيبم نم ةلومع حنم ىلإأ ةفاسضإأ مهبسسح
ةيثÓث ةحنم ثأدحتسسأ عم عبطلأو ليجسستلأ نوناقل اقبط عبأوطلأو

ىلع يواسستلاب عزوت يبيرسضلأ لخدلأ نم ةئاملاب3 ةبسسنب
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ةيلو84 ربع ةحوتفم باوبأا ميظنت يف قلطنا

طيسسقتلاب عفدلا زايتما حنمي سسونسساك
نييرسسعتملا نيكرتسشملل

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

G’EKæ«ø 90S°ÑàªÑô 9102Gd©óO5775 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيمومعلا لاغضشألا و ءانبلا عاطق تاضسضسؤوم نم فلآلل «ةجرح» ةيعضضو

7102 ذنم لمع بسصنم فلأا572 نادقفو ةلواقم0563 سسÓفإا

ناويدلاب صصاخلا ينورتكلإلا عقوملا ربع

 ةلسسارملاب ةسساردلل تÓيجسستلا قÓطنا
ربع أذهو9102/0202 ةيسسأردلأ ةنسسلاب ةقلعتملأ تÓيجسستلأ قÓطنأ نع دحأ’أ سسمأأ دعب نع نيوكتلأو ميلعتلل ينطولأ نأويدلأ نلعأأ
ينطولأ نأويدلأ يملعتم عيمج ملعن » كوبسسيفلأ ىلع هتحفسص ربع هرسشن نأويدلل نÓعإأ يف ءاجو.نأويدلاب سصاخلأ ينورتكلإ’أ عقوملأ

ربع9102/0202 ةسسأردلأ ةنسسلأ تÓيجسست حتف متيسس9102 ربمتبسس80 دحأ’أ موي ءاسسم نم ءأدتبأ هنأأ دعب نع نيوكتلأو ميلعتلل

عباط تأذ ةيمومع ةسسسسؤوم دعب نع نيوكتلأو ميلعتلل ينطولأ نأويدلأ نأأ ةراسشإÓلوzd.ude.dfeno.citpircsni » ينورتكلإ’أ هقوملأ
قباطم ميلعت حنمي ةينطولأ ةيبرتلاب فلكملأ ريزولأ ةياسصو تحت نأويدلأ عسضويو يلاملأ لÓقتسس’أو ةيونعملأ ةيسصخسشلاب عتمتت يرأدإأ
مهسسردمت ةلسصأوم نم أونكمتي مل نيذللأ سصاخسشأ’أ ةدئافل لاسصت’أو مÓعإ’أ تايجولونكت لامعتسساب وأأ ةلسسأرملاب ةيمسسرلأ جمأربلل
يوبرت معد ىلإأ ةجاح يف مه نيذللأ ةدئافل كأردتسسأو معد سصسصح ميظنتب يسسردملأ برسستلأ ةرهاظ نم دحلأ يف ةمهاسسملأو يداعلأ

YÉO∫ GCe«ø       .لاسصت’أو مÓعإ’أ تايجولونكت لامعتسسأ ةسصاخ دعب نع نيوكتلأو ميلعتلل ةبسسانملأ لئاسسولأو قرطلأ لك قيبطتو سصاخ

ميلعت˘لأو ن˘يو˘كت˘لأ ر˘يزو سسمأأ لا˘ق
ى˘سسو˘م ةدأد ر˘ي˘خ˘ل˘ب ,ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ةيرأزولأ هترئأد نأأ دوعسسم يسساحب
ةكأرسشلأ سصرف زيزعت ىلإأ ىعسست

زا˘ي˘ت˘مأ تا˘سصسصخ˘ت ثأد˘˘ح˘˘ت˘˘سس’
حسضوأأو .تاقورحملأ عاطقب اميسس
هد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ

ةرايز راطإأ يف ةينيوكت تاسسسسؤوم
نأأ ةي’ولأ ىلإأ اهب ماق يتلأ لمعلأ
زيزعت ىلإأ ىعسست» ةيرأزولأ هترئأد
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ع˘م ة˘كأر˘سشلأ سصر˘˘ف
ةينيوكت قافآأ ح˘ت˘فو ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’أ

تا˘سصسصخ˘ت ثأد˘ح˘ت˘˘سس’ ةد˘˘يد˘˘ج
و تاقورحملأ عاطقب اميسس ,زايتمأ
قوسس تابلطتم عم اسضيأأ مءÓتي امب
نأأ قايسسلأ تأذ يف ركذو .«لغسشلأ
ةديدع براجت ىلع رفوتي هعاطق
تا˘كر˘سش ع˘م ن˘يو˘كت˘لأ لا˘ج˘م ي˘˘ف
اقافآأ هل حيتي ام˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأأو ة˘ي˘ن˘طو
نياعو .ةكأرسشلأ لاجم يف ةعسسأو
ة˘˘كر˘˘سش بيرد˘˘˘ت ز˘˘˘كر˘˘˘م ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ
يذلأ دوعسسم يسساحب «كا˘فور˘ت˘ي˘ب»
ل˘غ˘سشلأ ي˘ب˘لا˘˘ط ن˘˘يو˘˘كت ن˘˘م˘˘سضي
اهنيب نم ,تاسصسصخت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

كيناكيم˘لأو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ ءا˘بر˘ه˘كلأ
يفو بيبانأ’أ م˘ي˘ح˘ل˘تو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ
,اهريغو نييعانسصلأ نمأ’أو ةياقولأ

248 ن˘ي˘نو˘كم˘لأ دد˘ع غ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح

1102, ذنم نآ’أ دح ىلإأ اسصبرتم
دفولل ةمد˘ق˘م˘لأ تا˘حور˘سشلأ بسسح
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘عد فد˘˘ه˘˘بو . يرأزو˘˘لأ
ن˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو ن˘˘يو˘˘كت
فرسشأأ ,ءأوسس دح ىلع نينوكملأو
ل˘ف˘ح م˘سسأر˘م ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لأ ر˘˘يزو
نيب نواعتو ةكأرسش ةيقافتأ عيقوت
بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأو (رو˘˘فا˘˘نوأأ)
.ةلقروب نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلل
نل˘عأأ ة˘ي’و˘ل˘ل ه˘ترا˘يز ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘بو
نيينهملأ ميلع˘ت˘لأو ن˘يو˘كت˘لأ ر˘يزو
ينيوكتلأ لوخدلأ مسسربو متيسس هنأأ
ن˘يو˘كت˘لأ ز˘كر˘م ة˘ي˘˘قر˘˘ت د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ىلإأ هللأ دبع ن˘ب ي˘سسا˘ح˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لأ

ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م ي˘˘ن˘˘طو د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
نمسضيسس يذلأو ينهملأ نيوكتلأ
ةلسص تأذ تاسصسصخت يف انيوكت
.تاقورحملأ لاجمب
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بونجلاب ينهملا نيوكتلا لاجم يف

تاقورحملا عاطقب زايتما تاسصسصخت ثادحتسسا
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ةياهن ذنم ءايلوألأ تائم نششدو
تاجاجتحإلأ نم ةجوم عوبشسألأ
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب
ةدوعلأ ةبشسان˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لأ ا˘م˘ي˘شس
ىلإأ ءلؤوه لقنت ثيح ةيشسردملأ

، رشصنعلاك تايدلب ةدع تأرقم
حبأر دلوأأ ،  ىيحي دلوأأ ، فداهلب
ةمئاقلأو ركشسع دلوأأ فيشسوب ،

ىلع جا˘ج˘ت˘حلأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ل˘يو˘ط
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأأ نا˘˘˘مر˘˘˘ح
لقنت تÓفاح بايغو يشسردملأ

ةيميلعتلأ مهتاشسشسؤوم ىلأ ءلؤوه
تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘خد˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
لكششملأ أذه لح لجأأ نم ةيئلولأ
ةبعشص ةيشسأرد ةنشسب رذني يذلأ

. ذيمÓتلأ ءلؤوهل ةبشسنلاب  أدج
ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لأ ءا˘ي˘˘لوألأ دد˘˘هو

د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت˘˘ب تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلأ هذ˘˘˘ه
ج˘˘لا˘˘ع˘˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
˘ما˘يألأ لÓ˘خ ل˘كششم˘لأ ة˘يا˘شصو˘لأ
أوقاشض مهنأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ن˘م ه˘نأأو ع˘شضو˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘م ا˘˘عرذ
اماع هنع أوتكشسي نأأ ليحتشسملأ
ىلع تأونشس أوربشص امدعب رخآأ
ل˘ح دا˘ج˘يإأو رو˘مألأ ن˘شسح˘ت ل˘˘مأأ
. ةلكششملل يئاهن

حلاشصم مشساب ثدحتملأ فرتعأو
ي˘ف  ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
زجع دوجوب ةيفحشص تاحيرشصت
ميلقإاب يشسردملأ لقنلأ يف حداف
تÓفاحلأ يط˘غ˘تل ثي˘ح ة˘يلو˘لأ

نم ةئاملاب66 ىوشس ةيشسردملأ
ةجاح يف مه نيذلأ ذيمÓتلأ ددع
غلابلأو لقنلأ نم عونلأ أذه ىلأ

ام ذيملت فلأأ12 نم رثكأأ مهددع

ذيملت فلآأ7 نم رثكأأ ءاقب ينعي
م˘ي˘ل˘قأ ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن نود
تأر˘يد˘ق˘ت˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ، ة˘˘يلو˘˘لأ
تايدلب ةجاح نع ثدحتت ةيلوألأ

ةديدج ةلفاح05 وحن ىلأ لجيج
ذي˘مÓ˘ت˘لأ ل˘كب ل˘ف˘كت˘لأ ل˘جأأ ن˘م
يذ˘لأ لا˘كششإلأ أذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضوو
مشسوم لك ةيأدب عم ددجت املاطل
.يشسأرد

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4G’EKæ«ø 90S°ÑàªÑô 9102Gd©óO5775ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

   جاجتحلإ لجأإ نم تايدلبلإ تإرقم ىلع نوقفدتي ءايلوألإ تائم

لجيجب يسسردم لقن نود ذيملت ف’آا7 نم رثكأا
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ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘ه˘ج˘˘لأ نا˘˘كشس بلا˘˘ط
كئ˘لوأأ أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
دأو فا˘ف˘شض ى˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ة˘م˘شصا˘ع قّو˘ط˘˘ي يذ˘˘لأ سسا˘˘طو˘˘م
ءاهنإل تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘خد˘ت˘ب ة˘يلو˘لأ
ةيامحو مهئانبأاب قدحي يذلأ رطخلأ

رفحلأ سضعب يف قرغلأ نم ءلؤوه
ىد˘حإأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لأ
د˘ع˘ب كلذو دأو˘لأ أذ˘ه˘ب تلوا˘ق˘م˘لأ

ةياهن تلجشس يتلأ طوقشسلأ ةثداح
بهذ يتلأو ريخألأ أذهب عوبشسألأ

م˘ت نأر˘ي˘غ˘شص نÓ˘ف˘ط ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘شض
امدعب ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘م ا˘م˘هذا˘ق˘نأ

. كÓهلأ ىلع افراشش
ةبيرقلأ تانكشسلأ باحشصأأ هجوو
يف ببشست يذلأ روكذملأ دأولأ نم
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘نا˘˘شضي˘˘ف ةد˘˘ع
لجأأ نم ططخم عشضو مت يذلأو
ةيلولأ ةمشصاع نع ههايم دييحت
اهيف تببشست ي˘ت˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأ د˘ع˘ب

ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ءا˘˘ت˘˘ششلأ لو˘˘شصف لÓ˘˘خ
رابجإأ ل˘جأأ ن˘م تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘خد˘ت˘ب
رشسج زاجنإاب تماق يتلأ تلواقملأ

رفحلأ مدرل دأولأ أذه ىوتشسم ىلع
نمو لاغششألأ عقومب اهتكرت يتلأ
ر˘ط˘خ ن˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح م˘˘ث
ةءولمملأ رفحلأ هذه يف طوقشسلأ
يلأوت ل˘ظ ي˘ف ا˘شصو˘شصخ ها˘ي˘م˘لا˘ب

ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ تا˘بأر˘˘ط˘˘شضلأ
ة˘م˘شصا˘˘ع بر˘˘شضت نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
نأأ رظتنملأ نم يتلأو سشينروكلأ
ر˘ف˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت
ى˘لأ تلو˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لأو
أذه نم نيبيرقلأ ناكشسلل ةديشصم
مهرطشضت نيذلأ كئلوأأ أذكو دأولأ

. يموي لكششب هروبعل مهفورظ
با˘ق˘عأأ ي˘ف جا˘ج˘ت˘˘حلأ أذ˘˘ه ءا˘˘جو
عوبشسألأ ةياهن عقو يذلأ ثداحلأ
نÓ˘ف˘ط ط˘ق˘شس ثي˘ح ي˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لأ

اهتكرت يتلأ رفحلأ ىدحإاب نأريغشص
تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ىد˘˘˘حإأ
ىوتشسم ىلع ريغشص رشسج زاجناب
يذلأ رمألأ  لجيجب سساطوم دأو

لبق نيلفطلأ نيذه قرغ يف ببشست

هذه نم ةبوعشصب امهجأرخأ متي نأأ

ىفششتشسملأ ىلإأ ام˘ه˘ل˘ق˘نو ةر˘ف˘ح˘لأ

لعج ام ، كÓهلأ ىلع افراشش امدعب

ة˘لوا˘ق˘م˘لأ هذ˘ه نو˘ل˘ّم˘ح˘ي نا˘˘كشسلأ

نمو ريطخلأ ثداحلأ أذه ةيلوؤوشسم

ةباقر سضرفب تاطلشسلأ ةبلاطم مث

تلواقملأ نم عونلأ أذه ىلع ربكأأ

ىوشس مهرظن يف اهل مهل يتلأو

ةاي˘ح˘ب ثأر˘ت˘كإلأ نود لا˘م˘لأ ع˘م˘ج

نم اهءأرو هكرت˘تا˘م ل˘ع˘ف˘ب سسا˘ن˘لأ

ي˘ف بب˘شسلأ تنا˘ك تا˘ب˘ط˘مو ر˘ف˘ح

قطانمب ةلتاقلأ ثدأوحلأ تأرششع

. ةيلولأ نم ةدع

ىلع كلذو ذيمÓتلإ ءايلوأإ طسسو تاجاجتحإلإ نم ةجوم دحألإ سسمأإ إذكو عوبسسألإ ةياهن لجيج ةيلو نم قطانم ةدع تسشاع
ةريخألإ هذه نم نيردحنملإ ذيمÓتلإ فلآإ ىلع متحام قطانملإ هذهب يسسردملإ لقنلإ لكسشم ءاهنإإ يف ةيسصولإ تاهجلإ ؤوكلت ةيفلخ

. تإرتموليك ةرسشع نم رثكأإ ىلإإ تاهجلإ سضعب يف تلسصو ةليوط تافاسسمل مإدقألإ ىلع ريسسلإ

ةسسبت

موحللا نم غلك52 و راطنق زجح
ةعيرسشلاب ةدسسافلا ءارمحلا

نم ،سسمأأ ،ةشسبتب ةعيرششلأ ةرئأد نمأأ حلاشصم تنكمت

يرجت تناك امنيب ةدشسافلأ موحللأ نم ةيمك زجح

ة˘ح˘شصو ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘نأد˘ي˘˘م تا˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م

ظفح ةنجل ةقفأرمل ةينأديم ةجرخ رثإأ ىلعف نينطأوملأ

ةبيبطلأو ةعيرششلأ ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘يا˘قو˘لأو ة˘ح˘شصلأ

نم تنكمت نمألأ تأوقو ةباقرلاب ةفلكملأ ةيرطيبلأ

ةدشسافلأ ءأرمحلأ موحللأ نم ةربتعم ةيمك فÓتإأو زجح

ةيمكلأ ،غ001 و غلك52 و راطنق1 يلأوحب تردق

لخأد اهطبشض مت كÓهتشسÓل ةهجوم تناك ةزوجحملأ

تتبثأأ نيأأ ءأرمحلأ موحللأ عيبل سصشصخم يراجت لحم

ريغ ةقيرطب ةحوبذم ةشضورعملأ موحللأ نأأ ةبقأرملأ

حتف مت ثيح ،ةحشصلأ طورشش و قفأوتت ل و ةيعرشش

82 رمعلأ نم غلابلأ لحملأ بحاشص عامشسل قيقحت

˘مدر˘لأ ز˘كر˘م˘ب ةزو˘ج˘ح˘م˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ فÓ˘تإأ ع˘م ة˘˘ن˘˘شس

.ةشصتخملأ ةنجللأ روشضحب
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سسبحلا ينيرسشع عاديإاو..
ةنيدملاب تاردخملا هتزايحل

ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مألا˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلأ تأو˘˘ق ،سسمأأ تز˘˘ج˘˘نأأ

ةنشس22 رمعلأ نم غلبي سصخششل ايئأزج افلم يناثلأ

سضرغب (جلاع˘م ف˘ي˘ك) تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع

تامهأدم دنع هفيقوت مت نأأ دعب يشصخششلأ كÓهتشسلأ

نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع نيأأ ،سصاشصتخلأ ميلقإاب

6.6 ـب تردق مومشسلأ هذه عيبل تأدئاعك تأردخملأ

ىلإأ ةفاشضإأ اهعÓتبأ لواح ةطرششلل هتيؤور روف ،غ

زاجنإأ دعب ،جد59و نويلم ـب ردق يلام غلبم هتزايح

نيأأ ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هميدقت مت تأءأرجإلأ ةفاك

راظتنأ يف تقؤوملأ سسبحلأ عأديإلاب أرمأأ هقح يف ردشص

.مكحلاب قطنلأ
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لزنم يقراسس قح يف تاونسس50
ةسسبتب ةعيرسشلاب

ةنيدمب ةبوانملأ رشصانعل عاطقلاب تايرود رثإأ ىلع

فيقوت مت احابشص ةدحأولأ ةعاشسلأ دودح يفو ةعيرششلأ

42,62 ) ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت سصا˘˘خ˘˘ششأأ30

ةعقأو نع ينهملأ نيوكتلاب سصبرتم مهدحأأ  (ةنشس

طبشض مت نيأأ ةكراششملأو قلشستلاب ةقرشسلأ ةلواحم

نيرخآلأو يولعلأ قباطلاب ءانفلأ قأور لخأد مهدحأأ

نكشسملأ بحاشص روشضحب مهدايتقأ مت هيلعو اجراخ

مهميدقت مت نيأأ يئأزج فلم أذه رثإأ ىلع مهل زجنأأو

يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ دعب ةعيرششلأ ةمكحم مامأأ

عم تأونشس2-5 نيب ام حوأرتت ماكحأأ مهدشض ردشص

.عأديإلأ
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ةنتاب

 سسولهم سصرق923 زجح
 ةباسش ةزوحب

دعب ةنتاببIRB يرحتلأو ثحبلأ ةقرف دأرفأأ تنكمت

زوحت ةباشش دجأوت اهدافم ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت

تأءأرجإلأ ذاختأ دعب ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك ىلع

نم ةغلابلأ اهيف هبتششملأ فيقوت مت ةمزÓلأ ريبأدتلأو

ةلامزلأ يحب نيرفاشسملأ لقن فقومب ةنشس91 رمعلأ

ىلع اهتزوحب روثعلأ مت نيأأ نم تلوزات ةنتاب طخ

ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ سصأر˘˘قألأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

اهتبيقح يف ةأابخم تناك ،نيلباقيرب عون سصرق923 ـب

ميدقت مت قي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ ءا˘ف˘ي˘ت˘شسأ د˘ع˘ب ،ة˘يود˘ي˘لأ

.ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ اهب هبتششملأ

T°ƒT°É¿ ì

... عوبسسألإ ةياهن ققحم توم نم امهذاقنإإو نيلفط طوقسس دعب

 قرغلا رطخ نم مهئانبأا ةيامحب نوبلاطي لجيجب سساطوم داوب ةطيحملا تانكسسلا باحسصأا

ةدكيكسب سردمتلا نم مهءانبأ نوعنمي ةزلت ةيئادتبا ءايلوأ
قاحتللأ نم مهءانبأأ لقلاب ةزلت ةيرقب ليوطلأ دمحأأ ةيئأدتباب نيشسردمتملأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ سسمأأ ةحيبشص عنم
ةيثراك ةشسردملأ يف فورظلأ نأ ءايلولأ حرشص و يشسأركلأو تلواطلأ بايغو ظاظتكلأ ببشسب ، ةشسردملاب
ددع فشصن يطغي ل يشسأركلأ و تلواطلأ ددع نأ ثيح، يملعلأ مهليشصحتو مهئانبأ سسردمت قيعت و
تأزيهجتلأ ريفوت يف اشساشسأ ةلثمتملأ مهبلاطمل ةباجتشسلأ مدع لاح يف ايئاهن ةشسردملأ قلغب أوددهو،ذيمÓتلأ
بنجتل ةديدج ماشسقأأ حتف لÓخ نم ظاظتكلأ ىلع ءاشضقلأ ىلأ ةفاشضأ،يشسأركلأ و تلواطلأ ةشصاخ ةشسردملل
نأأ ةعاشس رخآأ  ةديرج تملعو،ذيمÓتلأ باعيتشسأ و سسردلأ ميدقت ةلقرع ببشسي يذلأ ماشسقلأ يف دئأزلأ ددعلأ

.مهعم رواحتلأ و ءايلوألأ تابلطل عامتشسلأ لجأ نم اهنع Óثمم تدفوأأ ةيبرتلأ ةيريدم
 رانيدوب.ح
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باحشصأأ نم تأرششعلأ  دحألأ  سسمأأ لÓخ نشش
طبأرلأ طوطخلاب نيلماعلأ نيرفاشسملأ لقن تابرع
ليغأ و نوميم ىشسيع تيأ يتقطنم نم لك نيب
ةعشسأو ةيجاجتحأ ةكرح  وزو يزيت ةيلوب  ناششوب
ماع بأرشضأ ميظنت ىلع مهمأدقأأ لÓخ نم قاطنلأ

. ل˘ما˘ك مو˘ي ةد˘م˘ل م˘ه˘طا˘ششن ل˘شش و ل˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع
نيجتحملأ نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘شصم بشسحو
أديدنت ةيجاجتحلأ ةكرحلأ هذه نشش ىلع أومدقأ

ي˘ت˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأو ة˘˘يرز˘˘م˘˘لأ عا˘˘شضوألا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةر˘ي˘ث˘كلأ سصئا˘ق˘ن˘˘لأ بب˘˘شسب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
تل˘ق˘ثأو م˘ه˘˘طا˘˘ششن تل˘˘قر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو
مهبأرشضأ لÓخ نم نوجتحملأ بلاط ثيح مهلهاك

ديبعت بناج ىلأ بورششلأ هايملأ ريفوت ةرورشضب
ءأرتهلأ نم ةمدقتم دج ةلاح فرعت يتلأ تاقرطلأ

. مأدقلأ ىلع يششملل ىتح حلشصت ل تحبشصأأ و
أودكأأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ نإا˘ف ةرا˘ششإلأ ه˘ي˘لأ رد˘ج˘ت ا˘م˘ك
اهديشسجت ةياغ ىلإأ » ةيعرششلأ» مهبلاطمب مهكشسمت

يف جاجتحلأ ديعشصتب نيددهم عقأولأ سضرأأ ىلع
.ةينعملأ تاهجلأ كرحت مدع ةلاح

وزو يزيت

ىسسيع تيا نيب طبارلا طخلاب نيلماعلا نيرفاسسملا لقن تابرع وقئاسس
نوجتحي ناسشوب ليغاو نوميم
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نمةزيعموب ناكسس دعسص و

بقعم˘˘ه˘˘ب˘˘˘سضغ ة˘˘˘جو˘˘˘م
ذنم ،اهوّنسش ي˘ت˘لأ تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أ
بورسشلأ ءاملأ مأدعنأ ببسسب مايأأ
ق˘ير˘ط˘ل˘ل نا˘كسسلأ سسمأأ جر˘خو .
تÓجعلأ قرحب أوماقو يسسيئرلأ

سسيراتملأعسضوو ةي˘طا˘ط˘م˘لأ
و ،ق˘ير˘ط˘˘لأ سضر˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لأو
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ تد˘ه˘˘سش

يأ’ ابسسحت افثكم اينمأأدجأوت
يلأو ناكسسلأ بلاطو، تاق’زنأ

ليجسستلمهي˘ح ةرا˘يز˘ب ة˘ي’و˘لأ

مهتاناعم ءاهنإ’ ةيومنت عيراسشم
زا˘˘˘غ˘˘˘لأو ءا˘˘˘م˘˘˘لأو ن˘˘˘كسسلأ ع˘˘˘م

مامته’أن˘م ل˘ي˘ل˘˘ق ءا˘˘ط˘˘عإأو،
تأون˘سسل ة˘سشم˘ه˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
أو˘˘ح˘˘سضأ ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسس نأأ ل˘˘ي˘˘لد˘˘˘ب

ة˘سصا˘خ ة˘ي˘نأز˘ي˘منوسصسصخي
هوسضفر يذلأ رمأ’أ،ءاملأ ءأرسشل

ةلكسشملل ةيدج لولحب أوبلاطو
و تا˘˘ف˘˘يو˘˘سست˘˘˘لأ ن˘˘˘ع أد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
’ ي˘ت˘لأ دو˘عو˘لأ و تا˘ع˘ي˘قر˘˘ت˘˘لأ

ل˘سصت˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو.د˘˘سسج˘˘ت˘˘ت
سشورمحب نأرودلأ ةطقن تدهسش
يرور˘م قا˘ن˘ت˘خأ ة˘لا˘ح يدو˘˘م˘˘ح

ةيجاجتحأ ة˘كر˘حببسسب ةب˘ي˘هر

ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ قلغب تهتنأ

بلا˘˘˘ط و،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع
نم ةلمج و نكسسلاب نوجتحملأ
م˘ه˘تا˘ي˘ح تن˘هر ي˘ت˘لأ بلا˘ط˘م˘˘لأ

و ءابرهكلأ وقيرطلأ رأرغ ىلع
و،تايفنحلأ حسش و ةنيدملأ زاغ

يلعب نونطاقلأ نوجتحملأ ربتعأ
ةينعملأ تاطلسسلأ نأأ رونلأ دبع
ءا˘ق˘˘تر’أ لوا˘˘ح˘˘ت ’ و ةر˘˘سصق˘˘م

ريفو˘ت لÓ˘خنم سسا˘ن˘لأ ةا˘ي˘ح˘ب
ىل˘ع ي˘ت˘لأ تا˘يرور˘سضلأ ط˘سسبأ

و تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ حÓ˘˘˘سصإأ ا˘˘˘ه˘˘˘سسأأر

تويبلأ ىلإأ ةنيدملأ زاغليسصوت
تأروراق ةلكسشم ىلع ءاسضقلل

مدعى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ نا˘تو˘ب˘لأ زا˘˘غ

عفرو هغيسص لجب نكسسلأ عيزوت

مهحنمب ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘ع ن˘ب˘غ˘لأ

ةكرحلأ تب˘ب˘سستوق˘ئ’ ن˘كسس

يرورم ظاظتكأ يف ةيجاجتح’أ

تابكرملأ باح˘سصأأ ل˘ع˘ج ر˘ي˘ب˘ك

لجأأ نم ةيعرف قرط نع نوثحبي

لامعتسسأ ح˘ب˘سصأأ ا˘مد˘ع˘ب رور˘م˘لأ

يف أدج بعسص يسسيئرلأقيرطلأ

هقلغ ىلع نيجتحملأ رأرسصإأ لظ

نيلوؤوسسملأعامت˘سسأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ

.مهبلاطم قيقحت و مهتأوسصأ’
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سضعب دحأ’أ سسمأأ حابسص مدقأأ
ةريحب ةيدلبب ةرأزف ةيرق ناكسس
ن˘م دد˘عو فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب رو˘˘ي˘˘ط˘˘لأ
م˘ه˘ت˘م˘سض ن˘يذ˘لأ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘˘لأ
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ تا˘ن˘كسسلأ ة˘م˘˘ئا˘˘ق
ىلع ةقطنملاب ةريخ’أ ةديدجلأ

44 مقر ينطو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ
تاهجلأ رخأات نع مهنم اجاجتحأ

نأو˘يد ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م˘لأ ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘˘لأو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ

ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘سست فرا˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب

د˘ج˘ي م˘ل .ةد˘يد˘ج˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس

تانكسسلأ ةمئاق نم نيديفتسسملأ

مهطخ˘سس ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسو

حيتافم ميلسست رخأات نم ديدسشلأ

ةسسايسسلأ أوعبتأ ثيح مهتانكسس

ينطولأ قيرطلأ قلغب ةفورعملأ

ةنسس تبراق ةدمل مهراظتنأ دعب

نيح يف ،مهتدافتسسأ نم ةلماك

ةعلطملأ رداسصملأ سضعب تركذ

هذه طيحمب ةئيهتلأ ةيلمع نأاب

دعب هتنت مل ةديدجلأ تانكسسلأ

هذ˘˘˘ه ط˘˘˘بر ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘سسب

ةنيدم˘لأ زا˘غ ة˘كب˘سشب تا˘ن˘كسسلأ

ديق لأز’ يذلأ عورسشملأ وهو

تاهجل˘ل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح زا˘ج˘نإ’أ

عور˘سشم لا˘م˘كت˘سسأ ة˘لوؤو˘سسم˘˘لأ

ذافن نيبو ،ديدجلأ يحلاب ةئيهتلأ

ةلسصأو˘مو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ ر˘ب˘سص

وداترم يح˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأأ

نوناعي44 مقر ينطولأ قيرطلأ

تاكرحلأ نم ةنسسلأ لوط ىلع

ببسسب قيرطلأ قلغو ةيجاجتح’أ

نينطأوملل نيلوؤو˘سسم˘لأ ل˘ها˘ج˘ت

.رأوحلأ تأونق بايغو

ريسشب ينب ناكسس صضفتنا اميف

ةبانع و ةدكيكشس قيرط نوقلغي ةزيعموب ناكشس

 رويطلا ةريحبب ةديدجلا ةيعامتج’ا مهتانكسس ميلسست رخأات نع مهنم اجاجتحا

فراطلاب44 مقر ينطولا قيرطلا نوعطقي ةرازف ةيرق ناكشس
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يرسضحلأ نمأ’أ رسصانع حجن

ةي’و قرسش ةيليملأ ةنيدمب لوأ’أ

ة˘با˘˘سصع كي˘˘كف˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

ة˘ع˘˘برأأ ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ

ا˘هر˘سصا˘ن˘ع ما˘ي˘ق د˘ع˘ب سصا˘خ˘˘سشأأ

لا˘ي˘ت˘حأو بسصن تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب

ةر˘˘ي˘˘خأ’أ هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

تا˘ف˘لا˘خ˘م ةد˘ع ي˘ف م˘ه˘طرو˘˘تو

ة˘ط˘سسأو˘ب تأءأد˘ت˘عأو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق

. ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ

˘مÓ˘عإ’أ ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو
ة˘˘با˘˘سصع˘˘لأ نإا˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لأ ن˘˘مأا˘˘ب
حوأرتت دأرفأأ ةعبرأأ نم ةنوكتملأ

ةنسس23و81 نيبام مهرام˘عأأ
ىلع لاي˘ت˘ح’أو بسصن˘لا˘ب تما˘ق
ةيليم˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب  سصا˘خ˘سشأأ ةد˘ع
ءÓيتسس’أ لÓخ نم اهيحأوسضو
ةقيرطب ء’ؤو˘ه تا˘كل˘ت˘م˘م ى˘ل˘ع
ءوج˘ل ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
ريوزت تايلمعو ليح ىلإأ اهدأرفأأ

سضع˘ب ع˘ي˘˘ب ل˘˘جأأ ن˘˘م سسي˘˘لد˘˘تو
رمأ’أ ىرخأأ سضبقو تامزلتسسملأ

لاعفأأ نم نيررسضتملأ دبك يذلأ

ر˘ئا˘سسخ ة˘با˘سصع˘لأ هذ˘ه ر˘سصا˘ن˘˘ع

ىوا˘˘كسش ل˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ةنيد˘م˘ب ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت

. ةيليملأ

تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘بو

هذ˘ه ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لأ ل˘يا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

يف ا˘هدأر˘فأأ ن˘يدأأ د˘ق˘ف ة˘با˘سصع˘لأ

ل˘م˘ح˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘خأأ ا˘˘يا˘˘سضق

ةرايسسب ري˘سسلأو ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأأ

ع˘ي˘ب ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘سصخر˘م ر˘˘ي˘˘غ

رأرغ ىلع  تاعونمملأ جيورتو

ةقرسسلأو ةيلوحكلأ تابورسشملأ

. Óيل

ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ن˘ي˘م˘˘ك ع˘˘سضو م˘˘تو

أوفقوأأ نيذ˘لأ ة˘ع˘برأ’أ ة˘با˘سصع˘لأ

نمأ’أ رسصانع لبق نم مهعيمج

ثيح ةيليم˘لا˘ب ع˘بأر˘لأ ير˘سضح˘لأ

ةيروفلأ ةمكاحملأ ىلع أوسضرع

ذفانلأ سسبحلاب مهنم نانثأ نأديل

ةميقب ةيلام ةمأرغ عم ماع ةدمل

تقولأ يف ميتنسس نييÓم ةرسشع

نأو˘˘˘سضع˘˘˘لأ ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف  عدوأأ يذ˘˘˘˘لأ

. ةيبرتلأ ةداعأ ةسسسسؤومب نأرخآ’أ

  صصاخسشأا ةعبرأا نم نوكتت

لجيجب ةيليملاب صصاخششأا ةدع ىلع تلاتحا ةباشصع كيكفت

ةيملسس ةيجاجتحا ةفقو دعب
عاطقلاو ةي’ولا رقم مامأا

  يركسسعلا

صصاخششأا01 لاقتعا
 ةليشسملاب

ن˘˘م تأر˘˘˘سشع˘˘˘لأ  سسمأأ ءا˘˘˘سسم مد˘˘˘قأأ
ة˘م˘سصا˘ع ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لأ ةر˘˘ئأد نا˘˘كسسلأ
ةيملسس ةيجاجتحأ ةفقو ىلع ةي’ولأ
عاطقلأو  ةي’ولأ رقم نم لك مامأأ
أو˘ب˘لا˘ط ن˘يأأ ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ير˘كسسع˘˘لأ
اهاغلأأ يتلأ ةمئاقلأ نم نوديفتسسملأ

جاجتح’أ ةيفلخ ىلع ةي’ولأ يلأو
يف عأرسسإ’اب نوبلاطي ثيح ريخأ’أ
لاط يتلأ نكسسلأ ةمئاق نع جأرف’أ
أوعفر  امك تقو برقأأ يف اهراظتنأ
ن˘ع  جأر˘فإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ  تأرا˘ع˘سش

ةينكسس ةدحو2621  نكسسلأ ةمئاق
يذلأ ةي’ولأ يلأولأ نع أوقلع اميف
لكاسشملأ سصوسصخب مه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسي م˘ل
فيعسضلأ نطأوملأ اهيف طبختي يتلأ

نم نوناعي نونطأوم كانه ةسصاخو
تأو˘˘ق تل˘˘خد˘˘ت ن˘˘يأأ ن˘˘˘كسسلأ ة˘˘˘مزأأ

01 لا˘ق˘ت˘عأ م˘تو بغ˘سشلأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
سضفو نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأأ
رقم ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ مامأأ جاجتحأ
أورهمجت نيأأ ةيمومعلأ ةوقب ةي’ولأ
يئ’ولأ نمأ’أ رقم مامأأ نوجتحملأ

ثيح نولقتعملأ نع جأرفإأ نيبلاطم

00.8 ةعاسسلأ نم جا˘ج˘ت˘حأ ر˘م˘ت˘سسأ
.رطسسأ’أ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ احابسص
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جيريرعوب جرب

اياشضق قوبشسم فيقوت
تارثؤوملا ةزايح ةمهتب

حÓشسو  ةيلقعلا
روظحم

ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
ي˘ن˘ير˘سشع ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

ةزا˘ي˘ح  ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق قو˘˘ب˘˘سسم
و سضرعلأ دسصق ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ
ةزايح ، ةيعرسش ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لأ
فنسصلأ ن˘م رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأأ حÓ˘سس
ع˘˘م) ي˘˘عر˘˘سش رر˘˘ب˘˘م نود سسدا˘˘˘سسلأ
ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ تم˘˘تو  (دو˘˘ع˘˘لأ

د˘˘حأأ ما˘˘ي˘˘ق  ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتب سصاخسشأ’أ
رمأ’أ قلعتي و ، ةنيدملأ ءايحأأ دحأاب

هيلع و،  ةنسس42(ف - سش) وعدملاب
ل˘جأأ ن˘م ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ دأد˘˘عإأ م˘˘ت
تلقنت نيأأ ، سسبلت ةلاح يف هفيقوت

و ناكملأ نيع ىلإأ ةقرفلأ  رسصانع
هيف هبتسشملأ و ناكملأ ةبقأرم دعب
سسبلت ةلاح يف هب ةحاطإ’أ Óعف تمت

سصأرقأأ40 هتزوحب طبسض مت ثيح ،
نم ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم فسصن و

حÓ˘سس ، غ˘˘ل˘˘م50 ليديكرا˘ب عو˘ن
سسداسسلأ فنسصلأ نم روظحم سضيبأأ
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ، (ن˘ي˘كسس)

متيل عيبلأ تأدئاع نم جد05101
فلم زاجنإأ و ةحلسصملأ ىلإأ هليوحت
د˘ي˘سسلأ ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ي˘˘ئا˘˘سضق
ىلع هتلاحإأ دعب و ، ةيروهمجلأ ليكو
هقح يف ردسص يروفلأ لوثملأ ةسسلج

و أذ˘فا˘ن ا˘˘سسب˘˘ح (20) ني˘ت˘ن˘سسب م˘كح
ف˘لأأ نو˘سسم˘خ ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ

. جد (000.05)
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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اهدعب أاجلتل اهيمرب أوموقي نأأ لبق ةبانع ةنيدمب مرسصنملأ عوبسسألأ ةياهن نابسش ةثلث دي ىلع بيذعتو باسصتغأ ةيلمعل رسصاق ةاتف تسضرعت
.ةيسضقلأ يف اقيقحت أوحتف نيذلأ نمألأ حلاسصمل

¯hd«ó gô… 

رخآأ» ـل ميلع ردسصم فسشك
رمعلأ نم غلبت ةاتف نأأ «ةعاسس

تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ما˘˘˘˘ع71
ىلع بيذ˘ع˘ت˘لأو با˘سصت˘غÓ˘ل
ةثÓث دي ىلع مايأأ ةثÓث رأدم
دجأوتي يوسضوف تيبب نابسش
«ديدحوب» يح ىوتسسم ىلع
ثي˘ح ،ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م بر˘˘غ
نابسشلأ نأاب ردسصملأ حسضوأأ
ىلع نولوأدتي أوناك ثÓثلأ
ر˘سصا˘˘ق˘˘لأ ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لأ با˘˘سصت˘˘غأ

املو اهبيذع˘ت ي˘ف نو˘ن˘ن˘ف˘ت˘يو

ة˘˘˘لا˘˘˘ح ى˘˘˘لإأ تل˘˘˘سصو ا˘˘˘˘هوأأر
ـب أوماق كاهنإلأ نم ةمدقتم
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ن˘م «سصل˘خ˘˘ت˘˘لأ»
ن˘م ةا˘ت˘ف˘لأ د˘ج˘ت م˘ل˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘مر
ىلإأ هجوت˘لأ ىو˘سس ا˘ه˘ل أا˘ج˘ل˘م
ة˘يلو˘ل ن˘مألأ ة˘ير˘˘يد˘˘م ر˘˘ق˘˘م
ةعاسسلأ دودح يف كلذو ةبانع
˘مو˘ي ن˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلأ
نمألأ دأرفأأ دجنتسسيل ،تبسسلأ

ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم˘ب ةر˘سشا˘ب˘˘م
اهلقنب أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

ى˘˘لإأ ة˘˘عر˘˘سسلأ حا˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م «د˘سشر ن˘˘بأ» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ةمزÓلأ تافاعسسإلأ يقلت لجأأ

ةبعسصلأ ةيحسصلأ ةلاحلل أرظن
نأأ ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ
اقيقحت ن˘مألأ ح˘لا˘سصم ح˘ت˘ف˘ت
نم اهنكم ام وهو ةيسضقلأ يف
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ
هبتسشملاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘مزÓ˘لأ
اهنأاب نيبتف ةاتفلأ امأأ ، مهيف
سسأر˘هأأ قو˘سس ة˘يلو˘ب ن˘ط˘ق˘˘ت
نم رأرفلأ ةاتفلأ تراتخأ يتلأ
ا˘م با˘ب˘سسأل ا˘هو˘ح˘ن ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لأ
ةياغ ىلإأو أذه ،ةلوهجم لأزت

لأز˘ت ا˘م ر˘ط˘سسألأ هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك
فيقوتل ىعسست نمألأ حلاسصم
أوداعأأ نيذلأ مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

يسشفتلأ ةيسضق ة˘ه˘جأو˘لأ ى˘لإأ

يف مأر˘جإلأ ر˘ها˘ظ˘م˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ

ةبانع ةنيدمل يبرغلأ لهسسلأ

ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخو

أابخم حبسصأأ يذلأ يوسضوفلأ

جيورتو ةقورسسملأ تاجأردلل

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘مأر˘˘˘جإلأ تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘خألأ

رسشع يدا˘ح˘لأ ن˘مألأ ح˘لا˘سصم

فيفجتو اه˘ن˘ع را˘ب˘غ˘لأ سضف˘ن

.مأرجإلأ عبانم
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رسشاعلأ يرسضحلأ نمألأ دأرفأأ حجن

نم مرسصنملأ عوبسسألأ ةياهن ةبانعب

ةبا˘سصع ي˘ف ر˘بد˘م˘لأ سسأأر˘لأ ف˘ي˘قو˘ت

تأءأد˘˘ت˘˘علأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تذ˘˘˘ف˘˘˘ن

يف تببسست «أزيليإأ» يحب ةيمأرجإلأ

تاكلتمم ريسسكتو نينطأوملأ عيورت

.مهنم ددع

«ةعاسس رخآأ» ـل ميلع ردسصم فسشك

نابسش ةعبرأأ نم نوكتت ةباسصعلأ نأأ

تب˘ب˘سست تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت تح˘˘ت

ن˘م ة˘لا˘ح ي˘ف مر˘سصن˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ

رو˘ح˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ

»جسسفن˘ب˘لأ» ج˘ه˘نو «ل˘ي˘يا˘ك ةو˘خإلأ»

ى˘ل˘ع أودو˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ي˘هو
ثيح ،اهيف يمأرجإلأ مهطاسشنب مايقلأ
ةيداحلأ ة˘عا˘سسلأ دود˘ح ي˘ف أو˘ق˘ل˘ت˘خأ

مو˘ق˘ي نأأ ل˘ب˘ق ةر˘جا˘سشم Ó˘ي˘ل ةر˘سشع
غلابلأ «أأ .ع» ةباسصعلل ربدملأ سسأأرلأ

نم جورخ˘لا˘ب ة˘ن˘سس91 رمع˘لأ ن˘م

وهو اهنتم ىلع أوناك يتلأ ةرايسسلأ
ريسسكتب أأدب˘ي نأأ ل˘ب˘ق ف˘ي˘سس ل˘م˘ح˘ي

ةرام تناك يتلأ تأرايسسلأ نم ددع
ةقفر رأرفلاب ذولي نأأ لبق كانه نم
تأرايسس عبرأأ هءأرو اكرات هئاكرسش
ىلع ءانبو يمامألأ اهجاجز مطحم
نمألأ حلاسصم تح˘ت˘ف ،ة˘ثدا˘ح˘لأ هذ˘ه
ي˘ف ا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ر˘˘سشا˘˘ع˘˘لأ ير˘˘سضح˘˘لأ
ةيوه ديدحت نم اهنكم يذلأ ةيسضقلأ

«أأ .ع» ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ةا˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لأ
يحب نطقي يذلأ ايئاسضق قوبسسملأ
يف هيموي ءاسضق دوعتو «سساطنقوب»
ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت ثي˘˘ح ،«أز˘˘ي˘˘ل˘˘يإأ» ي˘˘ح
ةثلاثلأ ة˘عا˘سسلأ دود˘ح ي˘ف ف˘ي˘قو˘ت˘لأ

ىوتسسم ىلع تبسسلأ موي نم احابسص
نأأ دعب كلذو «ليياك ةوخإلأ» روحم
متيل ،هل نيمك بسصنب نمألأ دأرفأأ ماق
رق˘م ى˘لإأ فو˘قو˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت ا˘هد˘ع˘ب
تذختأ نيأأ رسشاعلأ يرسضحلأ نمألأ
،ةمزÓلأ ةينوناق˘لأ تأءأر˘جإلأ ه˘ق˘ح˘ب
تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ سسمأأ ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق
ةبانع ةمكحمب ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ
نأأ دعب سسبحلأ هعأديإاب ترمأأ يتلأ
لÓخإلأ ريغلأ كلم ميطحت يف ببسست

نين˘طأو˘م˘لأ ع˘يور˘تو ما˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب

نأأ امك ،ناكملأ نيع يف أوناك نيذلأ

ي˘ف ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م نا˘ك فو˘˘قو˘˘م˘˘لأ

ةقفر هئأدتعاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأأ ة˘ي˘سضق

جهنب رهسشلأ يلأوح لبق هل كيرسش

نم ردحني نطأوم ىلع «جسسفنبلأ»

لاملأ نم غلبم هبلسسو ةملاق ةيلو

كلذبو ميتنسس نو˘ي˘ل˘م06 ـب ردق˘ي

رسشاعلأ يرسضحلأ نمألأ دأرفأأ نوكي

دحأأ طاسشنل دح عسضو يف أوحجن دق

ر˘سسج˘لأ» ة˘ه˘ج˘ب ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لأ ر˘ط˘˘خأأ

راظتنأ يف كلذو «أزيليإأ«و «سضيبألأ

ديدحت مت نيذلأ هئاكرسش ةيقب فيقوت

.مهتيوه

  ةيرسشب بائذ دي يف عقتل اهتلئاع نم رفت رسصاق ةاتف

اهيمرب اوموقي نأا لبق مايأا3 ةدمل اهوبذعو اهوبشصتغا

ةيعامتجأ تانكسس ىلإأ مهليحرتب أوبلاط

ةي’ولا رقم مامأا نوجتحي ملاشس يديشسب0102 ءاشصحإا باحشصأا
ءاسصحإلأ نمسض نيجردملأو ينوبلأ ةيدلبب ملاسس يديسس يح نم نيردحنملأ ةيوسضوفلأ تانكسسلأ باحسصأ نم ديدعلأ دحألأ سسمأأ جتحأ

نم مهتسصح نم مهنيكمتو مهتيعسضو يف رظنلأ ةرورسضب بلاطم هلÓخ نم أوعفر ثيح ةبانع ةيلو رقم مامأأ0102 ةنسسل يدلبلأ

مت يتلأ ةسصحلأ نم نوعطلأ ةسسأرد نم نييسصقملأ مهتهج نم لخدتي نأأ ةيلولأ يلأو نيعأد . - مهريبعت دح ىلع- يعامتجلأ نكسسلأ

سسيئر تأرم ةدع أولبقتسسأ مهنوك مهتيعسضو يف رظنلأ ةبانع ةيلول يذيفنتلأ زاهجلأ ىلع لوألأ لوؤوسسملأ أوعد8102 ةنسس اهليحرت

. عفدلاب رمأوأأ نم اهباحسصأأ دافتسسأ يتلأ ةريخألأ ةمئاقلأ نم مهئاسصقإأ دعب مهنوعط يف رظنلأ نورظتني ةعاسسلأ دحلو ينوبلأ ةرئأد
نأويد  نأأ ةراسشإلاب ريدجلأو.ةيلولأ يلأو ىلع اهسضرع سضرغب ةيئلولأ تاطلسسلل مهلاغسشنأ أوعفر نيجتحملأ نإاف انرداسصم بسسحو
نوعطلأ ةسسأرد راطإأ يف ملاسس يديسس ءايحإل ةبسسنلاب عفدلاب رمأوأأ عيزوت ةيلمع نأأ نلعأأ دق ناك ةبانع ةيلول يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ

.ملاسس يديسس ةدحو ىوتسسم ىلع احابسص ةنماثلأ ةعاسسلأ نم ءأدتبأ ربمتبسس4 ءاعبرألأ موي قلطنت فوسس
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نينطأوملأ عيورتو لأومأأ بلسس ،تأرايسس ريسسكتب أوماق

«ازيليإا» ـب   تاءادتعا تذفن يتلا ةباشصعلا سسأار فيقوت
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نكسسلأ يبلاط نم ديدعلأ ددج
ةدع نم نيردحنملأ يعامتجلأ
زكرم ينوبلاب ةينكسس تاعمجت

ماسصتعلأ د˘حألأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ي˘نو˘ب˘لأ ةر˘ئأد ر˘ق˘م ما˘مأأ ا˘ي˘م˘ل˘سس
ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م
ن˘كسسلأ ن˘م م˘ه˘ت˘سصح د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ب
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلأو
ذنم ةعدوملأ تافلملل ةينأديملأ

ءلؤو˘ه ع˘م˘ج˘تو0102. ةنسس

ةفقو يف حابسصلأ ذنم نينطأوملأ

ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سس
نم يلأوتلأ ىلع يناثلأ عوبسسأÓل
سسيئر ىلإأ مهتوسص عامسسإأ لجأأ
بسسح-و يذ˘˘لأ ي˘˘نو˘˘ب˘˘˘لأ ةر˘˘˘ئأد
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ بلا˘˘ط -ا˘˘˘نردا˘˘˘سصم
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
يف رظن˘لأ ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
لوؤوسسملأ ىلإأ هعفرو مهلاغسشنأ
قيفوت» ةيلولأ سسأأر ىلع لوألأ

 .«دوهزم

نيجتحملأ تاحيرسصت بسسحو
ز˘كر˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م نإا˘˘ف
نم مهر˘ي˘غ˘ك م˘ه˘ق˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ىر˘˘˘˘خألأ ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حألأ

ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘سصح ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلأ

نم يعام˘ت˘جلأ ن˘كسسلأ ج˘ما˘نر˘ب

ةيئلولأ تاطلسسلأ ديدحت لÓخ

قÓطنلأو مهل ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘سصح˘ل

نا˘ج˘ل˘ل ي˘نأد˘ي˘˘م˘˘لأ لوز˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف

ةداعإل ةرئأدلل ةعبات˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ةيسصخسشلأ تامول˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ح˘ت

ن˘˘كسسلأ تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘سصأل

ىدل0102 ةنسس ذنم ةعدوملأ

نم اهتلبرغ لبق ةرئأدلأ حلاسصم

ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ةر˘ئأد˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ب˘˘ق

 .نيديفتسسملأ ةمئاق نع نÓعإلأو

مهنأأ ددسصلأ أذه يف نيدكؤوم

ة˘مزأأ بب˘سسب ن˘ير˘˘مألأ نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي

نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘نا˘خ˘لأ ن˘˘كسسلأ

سشيعي مهنم ر˘ي˘ث˘كلأ نو˘ك ا˘ه˘ن˘م

م˘ه˘˘ق˘˘هرأأ ن˘˘ير˘˘خآأو ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلأ

ىلع نيرداق ريغ أوتابو ءأركلأ

قوفت يتلأ فيلاكتلأ كلت ةيبلت

ن˘ي˘عأد ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ

يف رظنلأ ىلأ ةيئلولأ تاطلسسلأ

ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لأ م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م

 .ةعورسشملاب

 يلأوتلأ ىلع يناثلأ عوبسسألل

 ةرئادلا مامأا نومشصتعي زكرم ينوبلاب يعامتج’ا نكشسلا وبلاط

باششلا ةثج  ىلع روـثعلا
نيع ئطاششب دوقفملا

يديارشسب ربرب
ة˘يا˘م˘ح˘لأ و˘سسا˘ط˘غ سسمأأ لوأأ ءا˘سسم ر˘ث˘˘ع
دو˘ق˘ف˘م˘لأ با˘سشلأ ة˘ث˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ
ةيدلبب سسورحملأ ريغ ربرب نيع ئطاسشب
ةيرخسص  ةق˘ط˘ن˘م˘ب تد˘جو ن˘يأأ،يد˘يأر˘سس

ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘ت˘˘م05 ي˘˘˘لأو˘˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ه˘ل˘ق˘نا˘م بسسح ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو.ئ˘˘طا˘˘سشلأ
ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتإلأو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لأ
«ه،ك«وعدملاب ةبانع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ  ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ةيلو نم ردحني،ةنسس12 رمعلأ نم غلابلأ
ةيرخسص ةقطنمب هيلع رثع نيأأ،فوسس دأو

دعب ،أرتم05 ـب ربرب نيع ئطاسش نع دعبت

دقو  أذه ،هنأدقف  نم  ةعاسس42  ةبأرق
ةبانعب ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم  تق˘ل˘ت
غلبي باسش قرغ هدافم ءأدن ةعمجلأ ءاسسم

نيع  ئطاسشب  ةنسس12 يلأوح رمعلأ نم
تلقنت روفلأ ىلع،يديأر˘سس  ة˘يد˘ل˘ب˘بر˘بر˘ب
ىلإأ  ةيندملأ ةيامحلأ يسساطغ نم ةقرف
ي˘طا˘ط˘م قروز˘ب ةز˘ه˘ج˘م نا˘كم˘لأ ن˘˘ي˘˘ع
نع ثحبلأ ةيلمع رسشابتل ثحبلأ تأودأأو
لوأأ ءاسسم هيلع روثعلأ مت نأأ ىلإأ دوقفملأ
ةقرف ثحبلأ ةيلمع يف كراسش ثيح، سسمأأ

لا˘جر رو˘سضح˘ب  ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ير˘ح˘ب˘لأ ن˘م
يفو،ايميلقإأ  نيسصتخملأ ينطولأ  كردلأ
ىرخأأ  ةقرف  ةيامحلأ  تدنج قايسسلأ  تأذ
ردجتو، ،ةير˘ح˘ب˘لأ رو˘خ˘سصلأ ي˘ف  ثح˘ب˘ت
ةسسورحملأ ريغ ئطأوسشلأ  نأأ ىلإأ ةراسشإلأ
ثيح،نيفاطسصملأ ةمÓ˘سسو ة˘ح˘سص دد˘ه˘ت
مسسوم ةيأدب يف ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ تعد
م˘ه˘ب ة˘حا˘˘ب˘˘سسلأ  مد˘˘ع ى˘˘لإأ فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصلأ

.مهتروطخ نم  ةرذحم
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نم يناعت ةمسسن فلأأ02 وحن
ةيليللأ ةبوانملأ بايغ

لورشصلا يح ناكشس
ةدايعلا ميعدتب نوبلاطي

ةيراوجلا
لورسصلأ يحل «ةي˘م˘ن˘ت˘لأ«ة˘ي˘ع˘م˘ج تع˘فر
ةحسصلأ عاطق يلوؤوسسمل ينوبلأ ةيدلبب

ة˘يرأو˘ج˘˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
تلاغسشنأ نم ديدعلأ ةيمومعلأ ةحسصلل
نوناع˘ي ن˘يذ˘لأ ى˘سضر˘م˘لأو ي˘ح˘لأ نا˘كسس
ةديحولأ ةيرأوجلأ ةداي˘ع˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
بيبطلل رركتملأ بايغلأ اهنيب نم يحلاب
ةدايعلاب ةيليللأ ةبوانملأ بايغ نع Óسضف
با˘ح˘سصأأ ة˘سصا˘خ ى˘سضر˘م˘لا˘ب ع˘فد˘ي ا˘م˘م
ينوبلأ ىلإأ هجوتلأ ىلإأ ةنمزملأ سضأرمألأ

ىرخألأ ةيرأوجلأ تأدايعلأ يقابلو زكرم
ةزأرخ يح ىوتسسم ىلع ةدوجوملأ كلتك
ةلطع لÓ˘خو Ó˘ي˘ل ءا˘ف˘سشت˘سسلأ ل˘جأأ ن˘م
ردسصملأ تأذ بسسحب كيهان . عوبسسألأ

لقن ىلع ةدعاسسملل فاعسسإأ ةرايسس بايغ
فلتخم ىلأ لمأوحلأ ءاسسنلأو ىسضرملأ
رأرغ ىل˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأو تا˘ح˘سصم˘لأ

هللأ دبع ديلوتلأو لافطألأ بط ىفسشتسسم
ةيعمجلأ سسيئر بسسحو .ينوبلاب ةيروأون
روتكدلأ قسسنم˘لأ نإا˘ف «د˘ي˘سشر ي˘سسيو˘ع»
ةددعتم˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ر˘يد˘م » ل˘ي˘ط˘ع ي˘ل˘ع»
حابسص لقنت زكرم ينوبلاب تاسصسصختلأ
يح˘ب ة˘يرأو˘ج˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ى˘لإأ د˘حألأ سسمأأ
تلاغسشنأ نم ةلمج ىلع فقوو لورسصلأ
ري˘خألأ د˘ه˘ع˘تو ة˘حور˘ط˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
أذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ناكسس ل˘ب˘ق ن˘م ة˘حور˘ط˘م˘لأ تلا˘كسشلأ

.ةمسسن فلأأ02 وحن مسضي يذلأ يحلأ
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ةيباقنلأ تاعأرسصلأ ةجيتن كلذو
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘لأ

لÓ˘غ˘ت˘سسأ ة˘ه˘ج ل˘ك ة˘لوا˘ح˘˘مو
قلخ يف ها˘ي˘م˘لأ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
طسسو يف ىسضو˘ف˘لأ و ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لأ
را˘ب˘جإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يف تأرييغت ىلع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

ةسسسسؤوملاب ةيلوؤوسسملأ بسصانم
نع تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ تف˘سشك ا˘م˘ك ،

ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘ل ؤو˘˘˘طأو˘˘˘˘ت دو˘˘˘˘جو
راجتو نيعرأزم عم ةسسسسؤوملأ
تÓيسصوت ربع هايملأ ةقرسس يف
لوقحلأ و عرأزملأ يف ةيئأوسشع
أرورمو شسياق ةيدلب نم اقÓطنأ
ى˘لإأ ’و˘سصو ة˘ما˘ح˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
لطامت لظ يف ، ةلسشنخ ةنيدم
وا˘˘عد ع˘˘فر ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
ةكبسشلأ يبر˘خ˘م د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق
نيرخآ’أ عجسش ام وهو ةيسسيئرلأ

هايملل ةقرسسلأ تايلمع رأركتل
د˘˘ق ة˘˘ي’و˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم تنا˘˘˘كو
ءانبو هنأأ قباسس تقو يف تنلعأأ

تدرو ي˘ت˘لأ  ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
يدعتلأ نأاسشب ةرأدإ’أ حلاسصمل

ةنومملأ ةيسسي˘ئر˘لأ ةا˘ن˘ق˘لأ ى˘ل˘ع
ديوزتب ةسصاخلأ هايملأ تانأزخل
حلا˘سصلأ ءا˘م˘لا˘ب ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يد˘ل˘ب
عـسضو˘˘˘˘˘˘˘ب كلذو بر˘˘˘˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ر˘˘ي˘˘غ ةـي˘˘ئأوـسشع تÓ˘˘ي˘˘سصو˘˘˘ت
هذ˘ه نا˘كسس فر˘ط ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق
، ة˘قا˘ق˘ب ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م) ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ة˘يذا˘ح˘م˘لأ ة˘ما˘ح˘لأ تا˘ط˘ي˘˘ح˘˘م
ي˘˘ق˘˘سسل (ة˘˘ل˘˘ي˘˘مر˘˘لأ ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ماق نيأأ ، ةيحÓفلأ مهليسصاحم
تايرحتب ايسصخسش ةي’ولأ يلأو
ةجرخ يف تلثمت نأاسشلأ أذه يف
اهÓخ نم رمأأ ،  ةيئاجف ةينأديم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘˘ب ي˘˘لأو˘˘لأ

ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ن˘م ة˘نو˘كت˘˘م
ءا˘سسؤور ع˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لأ درأو˘˘م˘˘لأ

– شسيا˘˘ق – ة˘˘ما˘˘ح˘˘لأ) ا˘˘ه˘˘عور˘˘ف

ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ، (ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ

، عقأوملأ ىلإأ ةينمأ’أ حلاسصملأ،

نم ديزأأ دجوي هنأأ  نيبت ثيح

ي˘ف ا˘ي˘ئأو˘سشع Ó˘ي˘˘سصو˘˘ت21

ليسصاحملأ يقسسل ةدحأو ةقطنم

ةيلمع نأأ ملعلأ عم  ، ةيعأرزلأ

3م0003  تا˘نأز˘خ ءل˘˘م

ةهجلل ةنوم˘م˘لأ3م+0003

اقÓطنأ ةلسشنخ ةنيدمل ةيقرسشلأ

ةقاقب ةقطنمب ةقيمعلأ رابآ’أ نم

ي˘˘˘ف أرـيـب˘˘˘ك ا˘˘˘بذـبذـت تـفر˘˘˘˘ع

نأأ و ةـسصاخ ، ةريخأ’أ ةرـتفلأ

لقأأ لـسصت تـناك يتلأ تايمكلأ

مـت˘˘ي يـت˘˘لأ كل˘˘˘ت ن˘˘˘م ر˘˘˘يـثـكب

عـبـنـم˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘هـخ˘˘˘˘˘˘˘سض

نم ابير˘ق˘ت%07 عاي˘سض)اـيـمو˘ي

كلذو ، (ة˘سصسصخ˘م˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘كلأ

ةيئأوسشعلأ يدعتلأ تايلمع ءأرج

ةا˘ن˘ق˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ر˘˘ي˘˘غو

فـسشكلأ مـتي نأأ لبق ،ةيسسيئرلأ

شضع˘ب˘˘ب ةاـنـق˘˘لأ مـيـط˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع

تفسشكو . هايملأ ةقرسسل عرأزملأ

شصوسصخب ةينمأ’أ تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ةكرسشلأ يفظوم نأأ هايملأ ةمزأأ

( هايملل ةيرئأز˘ج˘لأ ) ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

يف ع˘ل˘سض م˘ه˘ل ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ب

بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ل˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘مزأ’أ

ةلسصاحلأ ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لأ تا˘عأر˘سصلأ

لك ديري ثيح ، ةسسسسؤوملأ يف

ي˘˘ف ه˘˘تأرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأ شضر˘˘ف فر˘˘˘ط

شسكعلأ ةلاح يفو ، تانييعتلأ

ة˘قرو لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ى˘لإأ نوؤو˘ج˘ل˘ي

ة˘مزأ’أ ق˘ل˘خ و بور˘سشلأ ءا˘˘م˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘ب˘˘˘جإ’

ر˘ير˘ق˘ت˘لأ دد˘ح د˘قو ، جا˘ج˘ت˘ح’أ

بي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سسأ’أ كل˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مأ’أ

نم شضعب فرط نم ةلمعتسسملأ

نومكحتي نيذلأ ةسصاخ لامعلأ

. ءايحأ’أ ربع عيزوتلأ ةيلمع يف
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نمأاب  ةطرسشلأ رسصانع نكمت

ملك03 ششا˘˘سشر د’وأأ ةر˘˘˘ئأد
ة˘م˘سصا˘ع ر˘˘ق˘˘م قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘ج
عوبسسأ’أ ةياهن ،ةلسشنخ ةي’ولأ
نيسصخسش في˘قو˘ت ن˘م طرا˘ف˘لأ
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
باكتر’ دأدعإ’أ شضرغل رأرسشأأ

فنعلاب ةقرسسلأ حنجو تايانج
دوـعت ةـيسضقلأ .ليللأ فرظ عم
حلاسصم يق˘ل˘ت رـثإأ ا˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
د’وأأ ةر˘˘˘ئأد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلأ

د˘جأو˘ت هدا˘ف˘م ا˘˘غÓ˘˘ب ، ششا˘˘سشر
نو˘فد˘ه˘ت˘سسي رأر˘سشأأ ة˘عو˘م˘ج˘م
و ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’أ قو˘˘˘˘سسلأ دأور
نأاب ديفت تامولعم ىلإأ أدانتسسأ

ي˘ف نا˘سصخ˘سش ا˘م˘ه ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لأ
ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ ا˘م˘ه˘يد˘˘ق˘˘ع
د’وأأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م نأرد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ي
هيل˘عو ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ششا˘سشر
ةرئأد نمأاب ةطرسشلأ تأوق تماق
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ب ششا˘˘˘˘˘سشر د’وأأ
لو˘ح تا˘ير˘ح˘ت˘˘لأو تا˘˘يرود˘˘لأ
امهفيقوت مث نيأأ امهيف هبتسشملأ

.اه˘ح˘لا˘سصم˘ل  ة˘يرود ر˘ثإأ ى˘ل˘ع
ى˘لإأ مد˘ق˘ت ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘سسلأ ي˘˘فو
ششاسشر د’وأأ ةرئأد نمأأ حلاسصم
شصوسصخب ناتيحسض ،ةل˘سشن˘خ˘ب
دسض فنعلاب ةقرسسلل امهسضرعت
ثيح ،نيقباسسلأ امهيف هبتسشملأ

فدهتسسأ ةقرسسلأ مرج نأأ احرسص

01 ـب ردقي يلام غلبم امهنم
ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م

يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،لوأ’أ ة˘ي˘ح˘سضل˘ل

فلأأ003و نويلم92 ـب ردقي
يأأ ،ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ي˘ح˘سضل˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس

دعب أذه ،جد000393 يلامجإاب
دـعب و .فنعلاب امهيلع ءأدتع’أ
قـيق˘ح˘ت˘لأ تأءأرـجإأ لا˘م˘كت˘سسأ
هبتسشملأ ميدقت مـت ،ةيسضقلأ يف
مامأأ يئأزج فلم بجومب امهيف
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
تأءأرجإاب Óمعو ،ششاسشر د’وأأ
ينعملأ لي˘حأأ يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘لأ
يسضاق مامأأ ةمكاحملأ ةسسلجل
ن˘يأأ ،ة˘م˘كح˘م˘لأ تأذ˘ب م˘˘كح˘˘لأ
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ق˘ح ي˘ف رد˘˘سصأأ
ة˘بو˘ق˘ع˘ب ي˘سضق˘ي ا˘م˘˘كح لوأ’أ

ةذفان (20) نيماع ةدمل شسبحلأ
ـب رد˘ق˘ت ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘˘غو

ا˘ما˘ع ة˘بو˘ق˘عو ،جد000001
ردقت ةيلام ةمأرغو أذفان اسسبح

مهتملأ قح يف جد00005 ـب
ةقرسسلأ ةحنج ةمهت نع يناثلأ

امهعأديإأ عم ،فنعلأ لامعتسسأو
.ةلسشنخب ةيباقعلأ ةسسسسؤوملأ

  تاطلسسلا ىلع مهقطنم سضرفل نينطاوملا نع ءاملا نوعطقي لامع

 ةيباقنلا تاعارسصلا نأا فسشكت تاقيقحت
ضشطعلا ةمزأا ببسس يه هايملل ةيرئازجلا لخاد

 قاوسسألا يف اهاياحسض دسصرتت

 ضشاسشر د’وأا يف فنعلاب ةقرسسلا يف ةسصتخم ةريطخ ةكبسش دارفأا فيقوت

ةلسشنخ ةيلوب ةيرادإلاو ةينمألا حلاسصملا فلتخم اهترجأا يتلا تاقيقحتلا نأا ةعاسس رخآل ةقباطتم ةينمأا رداسصم تدروأا
ةيرئازجلا ةسسسسؤوم يفظوم ةيلوؤوسسم فسشك ىلإا تسضفأا دق ةريخألا تارتفلا يف ةنيدملا اهسشيعت يتلا هايملا ةمزأا سصوسصخب

 .ةلعتفملا ةمزألا يف هايملل

 ةيسضقلا يف نيمهتملا سسبحب رمأا قيقحتلا يسضاق

ةلوسسبك055 نم ديزأا زجح
 ةيلقعلا تارثؤوملا نم

ةلسشنخ ةنيدمب تاردخملا نم ةيمك و
نمأاب تأردخملاب عورسشملأ ريغ راجتإ’أ ةحفاكم ةقرف تنكمت
ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت نم ، لوأ’أ شسمأأ ،ةلسشنخ ةي’و
ةيمك زجح و (يدنهلأ بنقلأ جنتأر ) ةردخم دأوم عيبو لقن ةزايح
ةيسضقلأ تايثيح . نيلاباغيرب عون نم ةيلقع تأرثؤوم نم ةربتعم
دورو رثإأ ،ةلسشنخ ةي’و نمأاب لاسصت’أ ةيلخل نايب بسسح دوعت
تأردخملاب عورسشملأ ريغ راجتإ’أ ةحفاكم ةقرف ىلإأ تامولعم
د˘حأأ ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا˘˘ب
تأرثؤوم˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك را˘سضحإأو بل˘ج˘ب شصا˘خ˘سشأ’أ
ءاسضيبلأ نيع ةنيدم نم ةمداق ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع ةيلقعلأ

’Óغتسسأ ،ةلسشنخ ةنيدمب عيبلل اهسضرع ةداعإ’ ،يقأوبلأ مأأ ةي’و
فيقوت مت ةمكحم ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ط˘خ دأد˘عإأ د˘ع˘بو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ تأذ˘ل
نم ةيمك  هلخأدب يكيتسسÓب شسيك امهتزوحبو  ،امهيف هبتسشملأ

اطسشم04 يف لثمتت ةرثؤوم دأوم ىلع يوتحت ةين’ديسصلأ دأوملأ

لوديأ نيلاباغيرب عون نم ةلوسسبك41 ىلع يوتحي طسشم لك

روثعلأ مت هيف هبتسشملأ نكسسم ششيتفتبو ةلوسسبك065  عومجمب
ىلع (يدنهلأ بنقلأ جنتأر ) تأردخملأ نم ةيمك ىلع كلذك

ةفاسضإ’اب ،امأرغ32,02 نزوب جيورتلل ةدعم ةدمعأأو عطق لكسش
طاسشمأأ طبر يف لمعتسست ةيكيتسسÓلأ طويخلأ نم ةمزر ىلإأ

يلام غلبم ،عطقلاب ةسصاخ تأرفسش90 ،راتيك قأروأأ عطاق ، ءأودلأ

ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ا˘ه˘ط˘ب˘سض م˘˘ت ثي˘˘ح ،جد00012
قيقحتلأ تأءرجإأ لامكتسسأ دعبو .ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتسسإ’
ةيروهمجلأ ليكو مامأأ فأرطأ’أ ميدقت مت يئاسضق فلم بجومبو
،عيبلأ دسصق ءأرسشلأو لوسصحلأ عوسضومب ةلسشنخ ةمكحم ىدل
ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ لقن ،ميلسستلأو عيزوتلأ ، نيزختلأ

ةيودأأ شضرعو ةح˘سصلأ ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘سشلأ ر˘ي˘غ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ ع˘م
لاحأأ هرودب يذلأ ،ةسصخر نود ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص
يف ردسصأأ نيأأ ،ةيناثلأ ةفرغلأ قيقحتلأ يسضاق ىلع امهيف هبتسشملأ

ةنهمل ةيعرسشلأ ريغ تاسسرامملأ ةحنج ةمهت نع عأديإأ رمأأ امهقح
،يمومعلأ قيرطلأ ىلع ةيودأ’أ ريفوتو شضرعو نيزخت بطلأ

تأرثؤوملأو ةردخملأ دأوم˘ل˘ل ع˘ي˘ب˘لأو ن˘يز˘خ˘ت˘لأو ةزا˘ي˘ح˘لأ ة˘ح˘ن˘ج
.ةعورسشم ريغ ةقيرطب ةيلقعلأ

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

 عاديإلا عم اذفان انجسس نيماعب نيدأا

نويلم06 غلبم قراسس ىلع ضضبقلا
ةلسشنخ ةنيدمب فطخلا قيرط نع

نمأاب يلخأدلأ عباسسلأ يرسضحلأ نمأ’اب ةطرسشلأ تأوق تنكمت
ةقرسسلأ ةيسضق يق شصخسش فيقوت نم ، شسمأأ لوأأ ،ةلسشنخ ةي’و
شسمأأ لوأأ موي ىلإأ دوـعت ةـيسضقلأ عـئاقو  .شسبلت ةلاح يف فنعلاب
لبق نم ةقرسسلأ مرجل هسضرعت نع غيلبتلل ةيحسضلأ مدقت ثيح ،

06ـب ردقي ايلام اغلبم ةقرسسلأ تفدهتسسأ ،هتيوه ملعي شصخسش
مامأأ هيلع يدسسجلأ ءأدتع’أو فطخلأ قيرط نع ميتنسس نويلم
عباسسلأ يرسضحلأ نمأ’اب ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق .ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ه˘ن˘كسس ر˘ق˘م
مت ثيح ،ناكملأ نيع ىلإأ تلقنت غÓبلل اهيقلت روف ،يلخأدلأ
ىلإأ هليوحتو هطبسض متيل ،ناكملأ نيع يف هيف هبتسشملأ فيقوت
تأءأرـجإأ لامكتسسأ دـعب  و قيقحتلأ ةمذ ىلع ةحلسصملأ رقم
ل˘ي˘كو ما˘مأأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت مـت ،ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف قـي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
عوسضومب يئأزج فلم بجومب ،ةلسشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
،يروفلأ لوثملأ تأءأرجإاب Óمعو شسبلت ةلاح يف فنعلاب ةقرسسلأ
تأذ˘ب م˘كح˘لأ ي˘سضا˘ق ما˘مأأ ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ ة˘سسل˘ج˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لأ ل˘ي˘˘حأأ
اسسبح نيماعب هتنأدإاب يسضقي امكح هقح يف ردسصأأ نيأأ ،ةمكحملأ

فيراسصمك جد000.001 ـب ردقت ةيلام ةمأرغو عأديإ’أ عم أذفان

نع ،جد000.05 هردق يلام غلبمب ةيحسضلأ شضيوعتو ،ةيئاسضق
.ةقرسسلأ ةمهت

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

 يرسشبلا كÓهتسسÓل ةهجوم تناك

ةي’ولاب دسسافلا جاجدلا نم راطنق1 زجح
ام زجح نم شسمأأ موي ةلسشنخ ةي’وب ةراجتلأ ةيريدمب ششغلأ عمقو كلهتسسملأ ةيامح ةقرف نأوعأأ نكمت

عيبلل اهسضرع قيرط نع يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةهجوم تناك ةدسسافلأ ءاسضيبلأ موحللأ نم راطنق1 براقي
تÓحمب ششغلأ ةحفاكم ةقرف رسصانعل ةئجافم ةيرود نإاف ةعاسس رخآأ ردسصم بسسحو . ةلسشنخ ةنيدم طسسوب

حلاسصلأ ريغ جاجدلأ نم غلك001 زواجتت تايمك فسشك نع ترفسسأأ ، ةلسشنخ ةنيدمب موحللأ عيب
موحللأ زجحو رجاتلل رسضحم ريرحتب نأوعأ’أ ماق دقو ، ةنيدملأ طسسوب ةنئاك ةباسصق لخأد كÓهتسسÓل
YªôG¿ . Ü. ةيسضقلاب ةباينلأ غÓبإأ و ةدسسافلأ
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«اشطابل» ىدل «لايترف» فلم

ميلصس» نييرئأزجلأ لامع˘ل˘ل ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ لا˘ق
لامعألأ لجر نجصس نم تررصضت تاكرصش كانه نأأ » اصشطابل

ىلإأ تقولأ صسفن يف أريصشم .اهيف امهاصسم هنوك دأدح يلع
قلتي مل يتلأو ايلاح ( لايترف) ةبانع يف «لأديمصسأأ» ةيصضق
يف ثلاثلأ مهاصسملأ باصسح ديمجت ببصسب مهروجأأ اهيف لامعلأ
.دأدح يلع ةكرصشلأ

«ةذوبنم»و ةضوفرم «ةديدجلا» جد005ةقرو

مكحبو اهلكصشو اهقرو عون ببصسب ةديدجلأ جد005 ةقرو نم ةريبك «ايبوف» نينطأوملأو راجتلأ نم ديدعلأ باتنت
،مهل حنصست ةصصرف لوأأ يف اهنم نوصصلختي وأأ اهب لماعتلأ نوصضفري نوريثكلاف ةرثكب اهلوأدت متي ملو ةديدج اهنأأ

 .ةروزم قأروأأ ىلع لوصصحلأ نم مهفوخت وه جد005 ةيدقنلأ ةقرولل مهذبنل يصسيئرلأ ببصسلأ دوعيو
ىلوفا ةرظانملا تسيل

اهتدهصش يتلأ ةينويزفلتلأ ةرظانملأ نوك نع نوريثكلأ ثدحتي
يه ةيصسائرلأ تاباختنÓل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ ن˘م دد˘ع ن˘ي˘ب صسنو˘ت
ةرظانملأ تصسيل عقأولأ يف اهنكل ،يبرعلأ نطولأ يف ىلوألأ
،يبرعلأ ملاعلأ يف ةصسائرلل نيحصشرتملأ نيب ىلوألأ ةينويزفلتلأ

تاباختنلأ نم يناثلأ رودلأ يف تلصصح نأأ و قبصس ثيح
ةنصس ر˘صصمو7002 ةنصس اينات˘يرو˘م ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ
2102.

 ةدكيكس ةنيدم نجس قلغ وحن

طصسو عقأولأ يرأدنوزيملأ مصساب فورعملأ ميدقلأ صسبحلأ ءلزن نم انيجصس074 وحن ليحرت  صسمأأ لوأأ ةحيبصص مت
يدامح نجصس ليوحت ررقت هنإاف تامولعملأ بصسحو ، ريصشب ينب ةيدلبب ديدجلأ صسوتنوب نجصس وحن ةدكيكصس ةنيدم
ةيبرتلأ ةداعإأ تاصسصسؤوم داعبإأ ىلإأ تاطلصسلأ ىعصست ءأرجإلأ أذهب و ، يرأدنوزيملاب فرعي ام وأأ تقؤوم صسبح ىلإأ ةمورك
.يصسنرفلأ رامعتصسلأ اياقب نم دعي ةدكيكصس ةنيدمب ميدقلأ يرأدنوزيملأ نجصس نأأ ىلإأ راصشي، ةنيدملأ طصسو نع

هنيعب قافنلا
تاحيرصصتلأ ىلع لعف در لوأأ يف
ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ا˘ه˘ب ى˘لدأأ ي˘ت˘˘لأ
ن˘م ل˘˘ك د˘˘كأأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘لأ

نأأ خيصش نب يلعو ويصشأأ نيصسح
ءأد˘بإأ ي˘ف ة˘ير˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ما˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘ل
قلعتي ام لك صصوصصخب امهييأأر
رمألأ انه ىلإأ ،ينطولأ بختنملاب

وه يداعلأ ريغ رمألأ نكلو يداع
اهلÓخ ن˘م خ˘ف˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ

يتلأ ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ة˘صصح˘لأ مد˘ق˘م
رانلأ يف ةيصضاير ةانق ىلع ثبت
روصص نم وه هصسفن تقولأ يفو
ي˘ف ل˘صضفألأ ه˘نأأ ى˘ل˘ع ي˘صضا˘م˘ل˘ب
.ةحأرصص رثكألأ هنأأو ملاعلأ

ةلود مايق نع نقعإلا
! ةديدج ةيبرع

ةكلمم» مايق فيصصان ةردان لصصألأ ةينانبللأ ةروتكدلأ تنلعأأ
عقومل اقفو.اينأركوأأ يف اصسيدوأأ ةمق لÓخ «رفصصألأ لبجلأ
يتلأ ةلودلأ نإأ ةكلمملأ ءأرزو ةصسيئر تلاقو.«مويلأ ايصسور»
ىلع لمعتصس ايقيرفإأ قرصش لامصش نأدوصسلأو رصصم نيب عقت
ىلع نيملصسم˘لأو بر˘ع˘لأ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘ح ر˘ي˘فو˘ت
.اعبرم أرتموليك0602 اهتحاصسم غلبت يتلأ اهيصضأرأأ



 (اس03:12 ىلع مويلا)  نينبلا– رئازجلا

دايطسصا عم دعوم ىلع ايقيرفإا لاطبأا
روهمجلا عاتمإاو «بجانسسلا»

 ةارابملا ققطنا ةياغ ىلا عيبلا ةيلمع ديدمت ررقت فافلاو ركاذتلا ىلع فيعض لابقإ
ةيداحتلا تصصصصخ ثيح ،اصضيأا سسما ترمتصسا يتلا ةيلمعلا يهو ،يبملوألا ةيليوج5 بعلم كاصشكا ىوتصسم ىلع ةيدولا نينيبو رئازجلا ةارابم ركاذت عيب ةيلمع سسما لوا تقلطنا

ركاذتلا ىلع ادج اريبك لابقا عقوتت تناك يتلا فافلل ةريبك ةمدصص لكصشا مو هو طقف ةركذت0042 لولا مويلا يف اهنم عيب ،عيبلل ةركذت فلا05 مدقلا ةركل ةيرئازجلا
يعامتجلا لوخدلا عم اهنمازت اهلواو ،ةارابملا هذه ىلع يريهامجلا لابقلا نم تصصلق دق رومألا نم ديدعلا نأاب ودبيو ،دعوملا يف نونوكيصس ايقيرفا لاطبا ناو ةصصاخ

لبق ةريخألا تاعاصسلا دهصشت نا يف ةيداحتلا لمأاتو ،طصسوتم سسفانم ماماو طقف ةيدو ةارابملا نوك بناج ىلا ةركذتلا رعصس عافترا بناج ىلا ،لمع موي يف ءاقللا ةجمربو
نوكتصس ةارابملا نا و اميصسل ،ريهامجلا نم ديزملا دفاوت يف Óما ةارابملا قÓطنا ةياغ ىلا عيبلا ةيلمع ديدمت ررقت ثيح ،ركاذتلا ءانتقا ىلع لابقلا نم ديزملا ءاقللا

.بردملاو نيبعÓلا فرصش ىلع يميركت لفحب مويلا ةقوبصسم
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةديدج ةيناصسنإا ةتفل يف

ىضرم لافطفا نولبقتسي نوبعقلاو يضاملب
 ىسوم يديس يف ناطرسلا

نم ناطرصسلا ىصضرم ةديدج ةيناصسنإا ةتفل يف سسمأا لوا ءاصسم رصضخلا وبعلو ينطولا بختنملا بردم يصضاملب لامج لبقتصسا
ىلع مهنم اصصرح يدولا نينيب ءاقل ةيصشع يناصسنإلا لمعلا اذهب مايقلا هلابصشاو يصضاملب بلط ثيح ،«لملا» ةيعمج نم لافطألا
اهولغتصسا يتلا ةرايزلا كلتب اريثك ىصضرملا لافطألا حرف ثيح ،تمصص يف يناعت يتلاو عمتجملا نم ةئفلا هذه عم نماصضتلا

يذلا لافطألا ءلؤوه تايونعم نم عفرلل ةركلا ةبعادمو ناديملا يف يلوغيف نايفصس ءاقفر عم بعللاو ةيراكذتلا روصصلا طاقتلل
يصضاملب نأاب ةيداحتÓل يمصسرلا عقوملا ىلع سسمأا رصشن فافلل نايب فصشك دقو اذه ،ةعاجصشو ةوق لكب ثيبخلا سضرملا نوعراصصي
لاصصتلا ةيلخ نأا ريغ ،اهيلع متكتلا عم ،ىصسوم يديصس زكرم ىلا ىصضرملا لافطألا نم ةرايزلا هذه ميظنت اوبلط نم مه نيبعÓلاو
نيبعÓلا ةقفر اهيف نورهظي يتلا روصصلا كلت ةدهاصشم لافطألا ءلؤوهل ىنصستي ىتح روصصلاب هقافراو ربخلا رصشنب ةماق فافلاب
ىلع مئاد لكصشب نوصصرحي يصضاملب مهصسأار ىلعو ينف مقاطو نيبعل ينطولا بختنملا يبعل نا ظحÓملاو ،اهب رثكا اوحرفيو
ثيح ،تمصصب يناعت يتلاو عمتجملا نم ةصشمهملا تائفلا هذهل مزÓلا معدلا لك ميدقتل ةيناصسنإلا تاردابملا هذه لثمب مايقلا
.عيمجلا ناصسحتصسا تيقل يتلا تاردابملا يهو ةزجعلا رودو رصصم يف ىتحو رئازجلا يف تايفصشتصسملا اوراز نا نيبعÓل قبصس

ديلو.ف

ةيساسفا ةليكشتلا ىلإ ةدوعلل حشرم يدادع / لئابقلا ةبيبش

يصسنوتلا بردملا عم تاصضوافم يف ةبانع داحتا ةرادإا تلخد
لوأا ءاصسم ةرارغوب نيمايلا بردملا نÓعإا دعب زاكعوب زعم
يمري نأا لصضف ثيح قيرفلا بيردت نم هتلاقتصسا نع سسمأا
ي˘ف دا˘ح˘تلا ا˘هد˘ب˘ك˘ت ي˘ت˘لا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةرا˘صسخ˘لا د˘ع˘ب ة˘ف˘˘صشن˘˘م˘˘لا
سضر˘عو ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ب ا˘ي˘ف˘تا˘ه مور˘ك ل˘صصتاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

اذه نكل ةيبانعلا ةينفلا ةصضراعلا ىلع فارصشإلا ةركف هيلع
ه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘ئا˘ع فور˘ظ ه˘يد˘ل ه˘نأا د˘كأاو رذ˘ت˘عا ر˘ي˘خألا
بصساني ل ام وهو نيمداقلا نيعوبصسألا ةليط سسنوت يف ءاقبلا

ةركف كلمي هنأا ةصصاخ ةبيط ةعمصس زاكعوب كلميو ،ةبانع
يف ةديدع ةيدنأا برد نأاو قبصسو ةيرئازجلا ةلوطبلا ىلع
ةيدولومو نازيلغ عيرصس ،سسابعلب داحتا ،فيطصس قافو ةروصص
 .نارهو

 ديدج نم داحتلا ىلإا ةدوعلل حسشرمو ةركفملا يف ةسساوم

ةرادإلاو مورك ةركفم يف ةصساوم لامك قباصسلا بردملا دجويو
ة˘صضرا˘ع˘لا ىلإا ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘ل˘ل ح˘صشر˘م نو˘ك˘ي˘صس ثي˘ح ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا
ه˘ف˘ل˘خو ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف دا˘ح˘تلا ردا˘غ نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل «ة˘ب˘نا˘ن˘ع˘لا» ة˘صساو˘م دا˘قو ،ي˘لا˘ج˘ع ق˘با˘صسلا برد˘م˘˘لا
ةيناثلا ةطبار˘لا ىلإا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م دو˘ع˘صصلا

ا˘م˘ك ،نا˘هر˘لا بصسك ثي˘ح7102-8102 مصسوم يف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م دا˘ح˘تلا برد نأاو ق˘˘ب˘˘صس
 .اديج قيرفلا تيب فرعيو

 مسسوملا ةيادب يف قيرفلا برديسس ناك..

اذه ةيادب يف قيرفلا بيردتل نيحصشرملا زربأا ةصساوم ناكو
يدانلا سسأارتي نأا لبق هتركفم يف مورك هعصضو ثيح مصسوملا

ىلإا ة˘صساو˘م ل˘ق˘ن˘ت˘ب م˘ل˘ع نأا د˘ع˘ب ن˘ك˘ل ة˘ي˘م˘صسر ة˘ف˘˘صصب يوا˘˘ه˘˘لا

نع ثحبي نأا لصضف جحلا كصسانم ءادأا لجأا نم ةصسدقملا عاقبلا

رهصش نم رثكأل قيرفلا نع بيغيصس ناك ةصساوم نأل رخآا بردم

 .ديدجلا مصسوملل تاريصضحتلا يهو ةصساصسح ةرتف يف

 هعم شضوافتت يذلا بردملا ةيوه نع متكتت ةرادإلا

ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ةرادإا نأا » ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآا» ردا˘˘صصم تف˘˘صشكو

د˘ق يذ˘˘لاو ا˘˘صضيأا ر˘˘خآا برد˘˘م ع˘˘م سسمأا تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف تل˘˘خد

نا دا˘ح˘تلا ةر˘صسأا تل˘صضفو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘˘ب ةرار˘˘غو˘˘ب ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي

سضعب دجوي هنأا ةصصاخ ةقفصصلا حجنت يكل هتيوه نع متكتت

ةيوه مويلا حصضتتصسو ،هعم قافتلا يف بغرت يتلا ةيدنألا

ةرداغم دعب مصسوملا لم˘ك˘ي˘صس يذ˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا

 .ايمصسر ةرارغوب

 نيرهسش فرظ يف ثلاثلا بردملا بلجتسس ةبانع

يف قافتلا مت ثيح ثلاثلا داحتÓل ديدجلا بردملا نوكيصس

سسأار ىل˘ع ل˘م˘ع يذ˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب برد˘م˘لا ع˘م م˘صسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

يتلا فانئتصسلا ةصصح نم ةيادب نيعوبصسأل ةينفلا ةصضراعلا

22 موي ةرارغوب هفلخ اهدعبو يصضاملا ةيليوج21 موي ترج

ترجأا يتلا ةعومجملا تاريصضحت ىلع فرصشأا ثيح ةيليوج

ةبانعب «سصلاب ازو˘م˘ي˘م» قد˘ن˘ف ي˘ف لوألا ن˘ي˘ق˘ل˘غ˘م ن˘ي˘صصبر˘ت

Óيوط ةرارغوب رمعي ملو ،سسنوت يف مهارد نيع ـب يناثلاو

ن˘م تلو˘ج3 رور˘م د˘ع˘ب ة˘لا˘ق˘ت˘صسلا رر˘ق ثي˘ح دا˘ح˘تلا ي˘ف

  .ةلوطبلا ةيادب

 ر.ناميلصس

اـــيروح هـــجاويسس يراـــنكلا
لـــمتكم دادـــعتب يرـــكانوك

˘ماد نأا د˘ع˘ب م˘ه˘بار˘صضإا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا و˘ب˘˘عل ق˘˘ّل˘˘ع
تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا نيرّرقم ،نيلماك نيموي
ن˘ب ءÓ˘مز ر˘ّب˘عو .ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘ّم˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘م˘ب

ةيعصضو ببصسب بارصضإاّ نصشب مهجاجتحا نع ةفيلخ
ديمجت ءارج ،ةيلام لكاصشم نم يناعي يذلا يدانلا
يتلا داصسفلا اياصضق ببصسب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ك˘ن˘ب˘لا با˘صسح˘لا

ل ثي˘ح ،داد˘ح ي˘ل˘ع ،ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘˘ت˘˘ُي
نييعت نم مغرلاب ،قيقحتلل ةعصضاخ ةيصضقلا لازت
ر˘ي˘صسي˘ت ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘يرادإا ن˘˘ي˘˘فر˘˘صصت˘˘م
لولح لو ،اهلاح ىلع تلازام نامقل راد نأا لإا ،رومألا

ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف فار˘طألا سضع˘ب ن˘م ة˘ي˘م˘صصا˘ع˘لا ةرادإلا ا˘˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت
،ةصسائرب ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو اهنيب نمو ،ةلودلا

«ةرا˘ط˘صسو˘صس» و˘ب˘عل نأا ا˘م˘ل˘ع .يوا˘نر˘ب م˘ي˘˘ل˘˘صس فوؤور
سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ه˘˘˘˘بار˘˘˘˘صضإا او˘˘˘˘ّن˘˘˘˘صش
داحتإلا ناك يذلا تقولا يف اذه يتأاي .نيمرصصنملا

ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف لدا˘ع˘تو ن˘يزو˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن د˘˘ق
ىلوألا زكارملا ردصصتيل ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

هب جُوت يذلا نماثلا بقللا نع عافدلا ةلمح لصصاويو
يف لهأاتلا قيقحت يف حجن اميف ،مرصصنملا مصسوملا

يف هحاج˘ن بق˘ع ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘ق˘با˘صسم
اهيلع زوفلا بقع ،يرجينلا بادينوصس يدان يطخت
تنا˘ك د˘˘قو اذ˘˘ه .ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا تاذ ي˘˘ف ا˘˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت رار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘تا د˘˘ق «ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘˘صس» ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
نم باهذلا ةارابمل ريصضحتلا يف عورصشلاو ،بارصضإلا

لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘ق˘با˘صسم˘ل ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا
دحألا موي ةبقترملا ،ينيكلا ايهام روغ مامأا ايقيرفإا
ركاصشت ىفطصصم بعلمب ،يراجلا ربمتبصس51 مداقلا

قيقحت ىلع داحتإلا ءانبأا اهيف لوُعي يتلاو ،ةديلبلاب
،اهيلع نودجاوتي يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا مغر زوفلا
ع˘فر ة˘ل˘صصاو˘م ،ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا رر˘˘ق ذإا

ة˘ح˘ل˘صصم ن˘ع عا˘فد˘لاو م˘هرا˘˘صصنأا دا˘˘ع˘˘صسإاو ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اولاني مل مهنم ىمادقلا نأا مغر ،هخيراتو قيرفلا
لاني مل اميف ،رهصشأا (6) ةتصس نع قوفي امل مهروجأا
يمصصاعلا يدانلا ىلإا اومصضنا نيذلا ددجلا نوبعÓلا
.رطصسألا هذه ةباتك دحل ميتنصس يأا

بيجن.ج

ةمصصاعلا داحتإا

اــــــهلاح ىلع ىقــــــبت ناــــــمقل راد ¯ ±.hd«ó

يدو ءاقل مويلا ةره˘صس ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعلم نصضتح˘ي
هفيصضو يرئازجلا بختنملا يقيرفا لطب نيب ريثمو دعاو
ةيقيرفلا ةصسفانملا يف ةأاجافملا ققح يذلا نينيب بختنم
مويلا ةارابم ربتعتو ،ةلوطبلا يئاهن عبر هغولبب ةريخألا
ةدوعلا ذنم يصضاملب لامج ينطولا بردملا لابصشل ىلوألا

مهيف نمب نيريثكلا لعجي ام وهو ،يقيرفلا جاتلاب رصصم نم
اقوصش نوفهلتي يبنجلاو يبرعلا ىتحو يرئازجلا روهمجلا
ةرك نو˘ب˘عاد˘ي م˘هو د˘يد˘ج ن˘م زر˘ح˘م سضا˘ير ءا˘ق˘فر ة˘يؤور˘ل
ذ˘˘ن˘˘م ع˘˘جار˘˘ت د˘˘ق م˘˘هاو˘˘ت˘˘صسم نو˘˘ك˘˘ي ل نا ل˘˘ما ىل˘˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا
ا˘م˘ك ،م˘لا˘ع˘لا ل˘ك ا˘ه˘لÓ˘خ اور˘ه˘با ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا

يلوغيف ءاقفرب بيحرتلل ةيليوج5 بعلم روهمج فهلتي
يخيراتلا زاجنإلا ىلع م˘ه˘م˘ير˘ك˘تو مو˘ي˘لا م˘ه˘ع˘م لا˘ف˘ت˘حلاو
.يصضاملا ةيليوج رهصش رصصم يف هوققح يذلا قوبصسم ريغلا

ةبيه ىلع ظافحلل يرورسض نم رثكأا ةجيتنلاو ءادألاب زوفلا
 رسضخلا

را˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ماو ،ة˘˘يدو مو˘˘˘ي˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م نا م˘˘˘غرو
ةريبك ةيمهأا يصست˘ك˘ت ا˘ه˘نا لا ،ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ط˘صسو˘ت˘م˘لا
قيقحتل ىعصسي يذلا يصضاملب لامج ينطولا بردملا ىدل
لجأا نم كلذو ،ءادألاو ةجيتنلاب هلابصشا عم مويلا راصصتنلا

يذلا ايقيرفا لطب يرئازجلا بختنملا ةبيه ىلع ظافحلا
م˘ه˘ب حا˘طاو ار˘خؤو˘م ر˘صصم ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ةرا˘ق˘لا را˘ب˘ك عرا˘˘ق

سسراح˘لا ءا˘ق˘فر˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب اد˘ج ا˘م˘ه˘م نو˘ك˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ا˘ع˘ي˘م˘ج
ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ي˘ح˘لو˘ب˘˘م
بصسا˘ن˘م˘لا ل˘ك˘صشلا˘ب ا˘هرا˘م˘ث˘ت˘صساو ،ا˘هو˘ب˘صست˘كا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا
لكب اهزواجتو تاقاقحتصسا نم مداق وه اميف قلاتلا ةلصصاومل

1202 ايقيرفا سسأاك ىلا ةلهؤوملا تايفصصتلا ةصصاخو ةلوهصس
لكبو زوفلا بلطتي ام وهو ،مداقلا ربمفون يف قلطنت يتلاو
.نينيب بختنم ماما مويلا ءاقل يف ةيحيرا

ىلع فوقولل مويلا ددجلل ةسصرفلا حنم ررقي يسضاملب
 مهتايناكما

مويلا يصضاملب لامج ينطولا بردملا ريصسي ،ىرخأا ةهج نم
مهاعدتصسا نيذلا ددجلا نيبعÓلا سضعب يف ةقثلا عصضو وحن

،ةينطولا ةليكصشتلا ىلا بايغ دعب نيدئاعلا لوا ةرم لوأل
˘مو˘ي ا˘هار˘جا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ةود˘ن˘لا ن˘م ه˘م˘ه˘˘ف م˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو
ءاغلا ىلع فصسأات نيا ،ىصسوم يديصس زكرمب يصضاملا ءاثÓثلا
ءاقللا نا ىلا راصشأاو ،اناغ بختنم ماما ىلوألا ةيدولا ةارابملا
بيرجتل ةديحولا ةصصرفلا وه بجانصسلا بختنم ماما يدولا
رهصش ةيمصسر˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ةد˘يد˘ج˘لا ءا˘م˘صسألا
لبقملا رهصشلا يف نودعتصسي رصضخلا نا ولو ،مداقلا ربمفون
يصضاملب تاحير˘صصت بصسح˘ب ن˘ي˘يو˘ق ن˘ي˘يدو ن˘يءا˘ق˘ل سضو˘خ˘ل

نوكيصس ةريبك ةبصسنبو هنإاف كلذلو ،يصشطز فافلا سسيئرو
نب رارغ ىلع ةديدجلا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ما˘ما مو˘ي˘لا ا˘حا˘ت˘م لا˘ج˘م˘لا

ىلا ،عافدلا يف فارطلا ىلع نانوكيصس نيذللا يتصشو ةدايع
امم نميألا حانجلا يف ايصساصسأا نوكي دق يذلا تاحرف بناج

لوخدلا بناج ىلا ،طايتحلا يف ىقبي دق زرحم نا ينعي
ءاقبإلا عم طصسولا يف روليدو ةمحر نب نم لكل لمتحملا

مÓصسا نوكيصس امنيب عاجرتصسلا يف ةرويدقو رصصان نب ىلع
روحم اما ،ةبرح سسأارك موجهلا يف ةريبك ةبصسنب يناميلصس
يذ˘لا سشي˘ل˘ح ن˘م Ó˘ك˘صشم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘˘ب نو˘˘ك˘˘ي˘˘صسف عا˘˘فد˘˘لا

ةريبك ةبصسنب نوكيصس يذلاو ،يلودلا هراوصشم متخل دعتصسي
ىمرملا ةصسارح نا نيح يف تراهات امبر وأا يدنام بناج ىلا
.يحلوبم باهو سسيار سسراحلا بيصصن نم نوكتصس

بجانسسلا بختنم فوفسص يف تابايغ ةدع

مويلا سسفانملا ةليكصشت فرعت نا رظتنملا نم ،لباقملا يفو
دئاقلا تامدخ ن˘م ة˘صصو˘ق˘ن˘م نو˘ك˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ،تا˘با˘ي˘غ ةد˘ع

لÓ˘خ سسمأا لوا ة˘با˘صصإل سضر˘ع˘ت يذ˘لا و˘ي˘ن˘˘صسي˘˘صس نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
كلذ˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘هار˘˘جا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
راوفيد تو˘ك ةارا˘ب˘م لÓ˘خ سضر˘ع˘ت يذ˘لا دا˘ت˘صسي˘غ م˘جا˘ه˘م˘لا
اصضيأا ةباصصإلا مرحتصس نيرصصنعلا نيذه بناج ىلاو ،ةيدولا

يذلا نونيدا دلاخ ع˘فاد˘م˘لا تا˘مد˘خ ن˘م بجا˘ن˘صسلا بخ˘ت˘ن˘م
.وهيليدا سسيوم بختنملا يف هليمز هصضوعيصس

د˘˘ب˘˘ع سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تن˘˘˘ي˘˘˘ع
يدان˘ل˘ل اد˘يد˘ج ا˘برد˘م سشي˘ع˘ي ردا˘ق˘لا
ىلوألا ةطبار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لا
ا˘م بصسح ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘˘م تب˘˘صسلا سسمأا لّوأا مو˘˘ي د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا
.يدانلل ماعلا ريدملا

ا˘قا˘˘ف˘˘تا نأا˘˘ب دا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب رود˘˘ق حر˘˘صصو
ىلع فارصشإÓل سشيعي عم عقو ايمصسر

نأاو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت
ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ةد˘˘˘ع بيرد˘˘˘ت
ن˘م مو˘ي˘لا ءا˘صسم ه˘ما˘ه˘˘م ر˘˘صشا˘˘ب ىلوألا

لوأا يف دد˘ج˘لا ه˘ي˘ب˘عل ةدا˘ي˘ق لÓ˘خ
عم دقا˘ع˘ت˘لا ل˘ب˘قو .ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح

د˘˘˘ق ‘‘ةر˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا‘‘ ةرادإا تنا˘˘˘ك سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
د˘ي˘صشر ع˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف تق˘˘ف˘˘خأا

بصسح ،ح˘باور ق˘ي˘فو˘ت م˘ث ة˘طار˘عو˘ب
طورصش فصصو يذلا ،لوؤوصسملا سسفن

غ˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ه
بردم نودب داحتإلا دجاوتيو .اهيف
د˘ع˘ب نا˘صست˘˘فا سسنو˘˘ي ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ذ˘˘ن˘˘م
نأاو املع ،ةلوطبلا نم ىلوألا ةلوجلا
دم˘حأا ف˘ل˘خ د˘ق هرود˘ب نا˘ك نا˘صست˘فإا
ه˘ب˘صصن˘˘م ن˘˘م ل˘˘ي˘˘قأا يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تار˘ي˘صضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
با˘ح˘صصأا ثح˘ب˘يو .د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
لوأا ن˘ع ر˘صضخألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل زو˘˘˘ف
ر˘صصن نو˘ف˘ي˘صضت˘صسي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

،ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا م˘صسر˘ب ياد ن˘ي˘صسح
ثÓ˘ث˘لا م˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م اور˘˘صسخ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
بيجن.ج.ةقباصسلا

يف ةكراصشملا تابختنمل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ا˘ح˘ن˘م «فا˘ك» مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فألا دا˘ح˘تلا د˘صصر
امك ،ةمدقتم راودأل تلصصو يتلا كلت ةصصاخ ،رصصمب مدقلا ةركل ةريخألا ةيقيرفلا ةلوطبلا

عامتجا لÓخ هدامتعا مت املثم بقللاب جوتملا بختنملل يكريمأا رلود نويلم5.4 غلبم دصصر
يرئازجلا ةركلا داحتا أاجاف «فاك» نكل ،يصضاملا ليرفا رهصش يف داحتÓل يذيفنتلا بتكملا

باصسحلل يراقلا بقللاب جيوتتلا ةوÓع لاصسرإاب ماق ذإا ،يصضاملا توأا رهصش ةياهن بيرغ رارقب
،كلذ رربي نأا نود اريبك ايلام اغلبم اهنم مصسح نأا دعب نكلو ،يرئازجلا داحتÓل يكنبلا

داحتا نإاف ،ةيقيرفألا ةركلا رابخأاب ىنعي يذلا ،«كيرفأا توف» عقوم هنع فصشك ام بصسحبو
تاذ فا˘صضأاو ،كلذ با˘ب˘صسأا ن˘ع Ó˘ئا˘صست˘م ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘لا˘م˘لا ةوÓ˘ع˘لا ق˘ل˘ت˘ي م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘˘لا
يرئازجلا داحتلا باصسحل يكريمأا رلود نويلم1.4 غلبم لاصسرإاب ماق «فاك» نأاب ردصصملا
ررقيل ،كلذ ببصس ركذي نأا نود نم رلود فلأا004 غلبم مصسحو ،يصضاملا توأا82 موي يكنبلا
ردصصملا عباتو ،رارقلا اذهل ريصسفت ىلع لوصصحلل يقيرفألا هريظن ةلصسارم يرئازجلا داحتلا
ةيلاغنصسلا ،«افيف» يلودلا ةرك˘لا دا˘ح˘تل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مألا ةدا˘ي˘ق˘ب «فا˘ك» ح˘لا˘صصم نأا˘ب ،ه˘صسف˘ن
يرئازجلا داحتلا تدعو ،يق˘ير˘فألا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘يرادإلا نوؤو˘صشلا ر˘ي˘صست ي˘ت˘لا ارو˘م˘صس ة˘م˘طا˘ف
ةرك˘لا دا˘ح˘تا نأا ،ل˘صصاوو ،ثد˘ح ا˘م ر˘ي˘صسف˘ت˘ل تقو بر˘قأا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع در˘لاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘صصق˘ت˘ب

لح يذلا ايريجين بختنم نأاب ادكؤوم ،ةلكصشملا هذه هجاو يذلا ديحولا سسيل يرئازجلا
يجرتلا يدان لصصحتي مل امنيب ،ةصصقان ةيلام ةوÓع رخآلا وه ىقلت ةيراقلا ةقباصسملا ثلاث
نويلم5.2ـب ةردقملا ايقيرفأا لاطبأا يرود بقلب هجيوتت ةوÓع ىلع نآلا دحل يصسنوتلا

ملعي ل داحتلا نأاب يرئازجلا داحتلا يف لوؤوصسم ردصصم لاق ،هتاذ نأاصشلا اذه يفو ،رلود

حصضوأا هنكل ،يراقلا بقللاب جيوتتلا ةوÓع نم رلود فلأا004 غلبم مصصخب «فاك» ماق اذامل
لبق ةيرئازجلا تاطلصسلا اهترتصشا يتلا ةركذت فلأا03ـب اقلعتم نوكي دق موصصخملا غلبملا نأا
نأا ،فاصضأاو ،ةارابملا ترصضح يتلا ةيرئازجلا ريهامج˘ل˘ل ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ل ي˘ق˘ير˘فألا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

اذه ءارصشل ةيفاكلا ةيلاملا ةلويصسلا اهتقو كلمت نكت مل ةرهاقلاب ةيرئازجلا ةرافصسلا حلاصصم
يرئازجلا نيداحتلا عم قيصسنتلاب تماق دق تناكو ،نيعجصشملل اهحنمو ركاذتلا نم مكلا

مصصخ متي نأا ىلع ركاذتلا مهحنم لجأا نم ،ةلوطبلل ةمظنملا ةنجللا كلذكو يقيرفألاو
ردصصملا تاذ نأا لإا ،لصصح دق نوكي ام وهو ،يراقلا بقللاب جيوتتلا ةوÓع نم ةيلاملا اهتميق
مصصخ تارربمب يمصسر لكصشب يرئازجلا داحتلا غÓبإا لقألا ىلع «فاك» ىلع ناك هنأاب حصضوأا

.كلذ تبثت يتلا ةيرادإلا قئاثولاب هئافيإاو هتوÓع نم رلود فلأا004 غلبم
ديلو.ف
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ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘ل˘ي˘ك˘˘صشت ل˘˘صصاو˘˘ت

با˘هذ ةارا˘ب˘م˘ل ةدا˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت

اي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار˘ل لّوألا رود˘لا

موي ينيغلا يركانوك ايروح يدان مامأا

ر˘ب˘م˘فو˘ن لّوأا بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘˘صسلا

لابصشأا لّوعي ثيح ،وزو يزيتب4591

زوفلا دولبف يفريه يصسنرفلا بّردملا

فده ّيأا يقلت نودو ةصضيرع ةجيتنب

ل˘ب˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب ل˘ّهأا˘ت˘لا نا˘˘م˘˘صضل

ىر˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘˘يإلا ءا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ل

لخدت نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ير˘كا˘نو˘ك˘ب

تبصسلا موي ةارابم «يرانكلا» ةليكصشت

د˘ع˘ب كلذو داد˘ع˘ت˘لا ل˘ما˘˘ك˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يليÓ˘ب ر˘ي˘مأا ن˘م˘يألا ع˘فاد˘م˘لا ل˘ثا˘م˘ت
ينفلا مقاطلا هل حاترا ام وهو ،ءافصشلل
يف ةريبك ةبصسنب هيلع دمتعيصس يذلا
هجولا مغر كلذو ،ةلبقملا ةهجاوملا
باصشلا بعÓ˘لا ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا

نميألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا بصصن˘م ي˘ف ي˘كرا˘ب˘ي˘م
ل˘˘˘ما˘˘˘ع ّنأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ،ودارا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن ما˘˘˘˘مأا
بعÓ˘لا ح˘لا˘صص ي˘ف ّبصصي˘صس ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
هداعت˘با م˘غر دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل ق˘با˘صسلا

نمو .لماك رهصش ةبارق نيدايملا نع
با˘˘ع˘˘لألا ع˘˘نا˘˘صص دو˘˘˘ع˘˘˘ي نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا ىلإا يداد˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
ا˘يرو˘ح ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف با˘˘غ نأا د˘˘ع˘˘ب ير˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘ك

ة˘بو˘ق˘ع بب˘˘صسب ودارا˘˘ب ما˘˘مأا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
بل˘˘ق˘˘لا ةدو˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘صست˘˘˘صسو ،فا˘˘˘ق˘˘˘يإلا
ىلع دوليف بّردمل ة˘ب˘ي˘ب˘صشل˘ل سضبا˘ن˘لا

ّنأا اميصسل ةيكيتكت جهانم ةّدع عصضو
ةّطخ قيبطت ىلإا ىعصسي ريخألا اذه
ىل˘˘ع هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘صضح˘˘م ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘صصك ةو˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘بو يداد˘˘˘˘˘ع
،ح˘˘يا˘˘صس ن˘˘ب ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب

م˘صصخ˘لا كا˘ب˘صش ّز˘ه˘ل حو˘˘نا˘˘بو نور˘˘م˘˘ح
رفصسل˘ل ل˘قألا ىل˘ع ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘صستو
يفو .ةيحيرأاب ةينيغلا ةمصصاعلا ىلإا
فرعي نأا رظتنملا نم ،لصصفنم قايصس

اظاظتكا4591 ر˘ب˘م˘فو˘ن لّوأا بع˘ل˘م
ثي˘˘ح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘صسلا مو˘˘ي ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
اميصسل يصسايق روهمج دجاوت دهصشيصس

ة˘ّم˘ه˘م ّد˘ج نو˘ك˘ت˘صس ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ّنأا
رود غو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ىل˘غألا ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘ف تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

دئاقلا ءÓمز ّنأا ملعلل ،ةيدنأÓل ايراق
ةد˘˘حاو ةارا˘˘ب˘˘م او˘˘صضا˘˘خ ة˘˘ف˘˘ير˘˘صش ن˘˘˘ب
مامأا كلذو مصسوملا اذه مهبعلمب طقف
ةيناث˘لا ة˘لو˘ج˘لا م˘صسر˘ب ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تا

ملو ،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م
ن˘˘م ا˘˘˘ع˘˘˘صساو لا˘˘˘ب˘˘˘قإا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ي
ةيبا˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ّنأا ر˘ي˘غ ،را˘صصنألا
خيّرملا ءاصصقإا دعب اميصسل تلاوت يتلا
ربمفون لّوأا بعلم لعجت دق ينادوصسلا

ة˘ل˘ي˘ط ثد˘ح ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘˘خآا ن˘˘ع ّظ˘˘ت˘˘ك˘˘ي
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
.يصضاملا

 ايقيرفا لطب ةأفاكم نم اهمصخ مت يتلا رقود فلا004 صوصخب «فاكلا» نم تاحيضوت بلطت فافلا

سسابعلب داحتإا

 «ةركملا» ـل اديدج ابردم ششيعي رداقلا دبع

ةبانع داحتا

 ةرارغوب ةفÓخل ناحسشرم رخآا بردم وأا ةسساوم ..رذتعي زاكعوب
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةنتابب ةيندملا ةيامحلل صاخشفا فاعسإ يف ةينيوكتلا ةرودلا حاتتفا
ةيامحلل اسصبرتم اطباسض02 ةدئافل (1PAS) لوأا ىوتسسم سصاخسشأ’ا فاعسسإا يف ةينيوكت ةرود ميظنت ،سسمأا مت
طابسضلا دئافل يق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سصبر˘ت˘لا˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ىلع سسمأا يمسسرلا حاتتفإ’او ةينيوكتلا ةرودلا قÓطنإا ةراسشإا ءاطعإا مت ثيح،7102/8102 ةعفد نيسصبرتملا

ةنسسلا نم ربمتبسس21 موي ةياغ ىلإا ،Óماك اعوبسسأا ةرودلا مودت نأا رظتنملا نمو ،ةلمح عاطقلا ةدحو ىوتسسم
اذكو ،هلامعتسسإا ةيفيكو فاعسسإ’ا ةرايسس داتع ىلع فرعتلا يف ةمولعملا نييحتو ديحوت ىلإا فدهت اميف ،ةيراجلا

ةيامحلا ةيريدم ناوعأا لك هنم هنم ديفتسسي نأا رظتني يذلا نيوكتلا وهو ،سصاخسشأ’ا فاعسسإا قرطو ئدابم
مايأ’ا لÓخ ديفتسسي نأا رظتني يناثو لوأا ىوتسسم نيتلحرم ىلع تمسسق يتلا ةيلمعلا لسصاوتت ذإا ،ةيندملا
ح ناسشوسش.ىلوأ’ا ةرودلا نم ءاهتن’ا بقعو ةمداقلا

اـــــناماح عـــــمجم عم ةـــــكارسشلاب

¯ Qa«≥ YµƒT¢

حابسص رئاز˘ج˘لاGL ةكر˘سش تما˘ق

سضرع ةلاسص نيسشدتب دحأ’ا سسمأا

يف ناينب نيع ةنيدم يف ةديدج

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا

ةعومجم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل

كيرسشلاANAMAH ا˘˘نا˘˘˘ما˘˘˘ح

سصل˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

. رئاز˘ج˘لا سسك˘ي˘نور˘ت˘ك˘لاGL ـ˘˘˘ل

نا˘م˘يإ’ا ن˘م حا˘ت˘˘ت˘˘ف’ا اذ˘˘ه ءا˘˘جو

ةرورسضب «يج ـلإا» ةكرسشل قيمعلا

ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م لو˘˘˘سصو

و ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بز

ام˘ب ا˘هر˘فاو˘تو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ند˘م˘لا

تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘حو ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘˘هأا مد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ي

ةلاسصلا ني˘سشد˘ت ر˘سضح و .ا˘ه˘ن˘ئا˘بز

ةحاسسم ىلع عبرتت يتلا ةديدجلا
يلث˘م˘م ع˘بر˘م ر˘ت˘م051ب رد˘ق˘˘ت
د˘˘ي˘˘سسلا ه˘˘سسأار ىل˘˘˘ع وGL ة˘كر˘˘سش
و ق˘بو˘سست˘لا لوؤو˘سسم خ˘ي˘سسم ا˘ير˘˘كز
ىل˘ع و ا˘نا˘ما˘ح ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘م د˘˘فو
حرا˘˘˘ف يوا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ه˘˘˘˘سسأار
ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘يو˘˘سست˘˘لا ة˘˘ق˘˘سسن˘˘م
.ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘عو
ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘تو
تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ثد˘˘˘حأا كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ةرو˘ط˘ت˘م˘لا ي˘ج لإا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو
تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ح˘˘˘ئار˘˘˘سش ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تاودأ’ا
،ةلقنت˘م˘لا ت’ا˘سصت’او ،ي˘لز˘ن˘م˘لا

تافيكمو ،تامولعملا ايجولونكتو
حيتي اذ˘ه˘ب و˘هو ،ة˘ي˘ن˘ك˘سسلا ءاو˘ه˘لا
يف ةيفاو ةيلمع ًةبرجت نئابزلل

لإا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ثد˘˘˘حأا فا˘˘˘سشك˘˘˘ت˘˘˘سسا
يتلا تاجتنملا زربأا مسضتو ..يج

يف ةديدجلا ةلاسصلا يف رفوتتسس
لإا تا˘˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘سش ، نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ع
لإا تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘موDELO ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ت تا˘سشا˘سشوDEL ي˘˘˘˘˘˘˘ج
ن˘˘˘˘˘م ةدر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘مو
ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘كذ˘˘لا تا˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
ةزيمملا امني˘سسلا ة˘بر˘ج˘ت مد˘ق˘ت˘سس
ة˘بذا˘ج سضر˘ع ة˘ق˘ير˘ط لÓ˘خ ن˘م
ا˘ير˘كز د˘ي˘سسلا حر˘سصو .ةر˘˘ك˘˘ت˘˘ب˘˘مو
ةلاسصلا حاتتفا سشماه ىلع خيسسم
ن˘˘م ءز˘˘ج ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
رثكأا برقتلل ةكرسشلا ةيجيتارتسسإا

و نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ك˘ي˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لا ن˘م
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘سضفأا م˘˘ه˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
سضرع ةلاسص وGL نم ةركتبملا

يتلا69ـلا ةلاسصلا يه ناينب نيع

رئازجلاGL ة˘كر˘سش ا˘ه˘ن˘سشد˘˘ت

ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘ت˘˘˘لاو

.ا˘˘نا˘˘ما˘˘ح ع˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘سشلا˘˘˘ب

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘بو

نا˘ف ةرو˘كذ˘م˘˘لا سضر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لا˘˘سصل˘˘ل

اهنتابز راظتنا يف ىربك ’وبمط

5 ة˘˘يا˘˘غ ىلإا و ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘˘سس5 نم

حبر يف مهل حمسست9102 ربوتكأا

. زئاوجلا نم ديدعلا

ةعاسس42 ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لا رور˘م˘لا ثداو˘ح تب˘ب˘سست
سصاخسشأا6 لتق يف نطولا تاي’و فلتخمب ةيسضاملا

ة˘توا˘ف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م حور˘˘ج˘˘ب نور˘˘خآا41 ة˘˘˘با˘˘˘سصإاو
تعد˘ت˘سسا م˘سسج˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م˘ب ةرو˘ط˘˘خ˘˘لا
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا م˘ه˘ل˘ق˘ن نا˘ك˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘سسإا
ح˘˘لا˘˘سصم بسسحو.مزÓ˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ي˘ل˘ع تنا˘ك ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا نإا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

10 ة˘با˘سصإا و ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘فو˘ب نار˘هو ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم

ق˘ير˘ط˘لا˘ب ةرا˘ي˘سس م˘ه˘ت˘مد˘˘سص ، حور˘˘ج˘˘ب ر˘˘خآا سصخ˘˘سش
ناو˘عأا ما˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ينب يداوب طبسضلابو راسشب ةي’وب ةيندملا ةيامحلا

تابكرم4 نتم ىلع اوناك اسصخسش31 ذاقنإاب فينو
ءار˘˘ج ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بو˘˘سسن˘˘م عا˘˘ف˘˘ترإا بب˘˘سسب ن˘˘يرو˘˘سصح˘˘م

ناو˘عأ’ا تاذ لاز˘ي ’ ن˘ي˘ح ي˘ف ، ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا
هتفرج تاونسس7 غلبي لفط ىلع ثحبلاب نوموقي
قايسسلا تاذ يفو سسمأا ةحيبسص فينو ينب داو لويسس
ة˘ي’و ةرا˘سسو ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا لا˘˘جر ما˘˘ق
نيتبكرم نتم ىلع اوناك اسصخسش31 ذاقنإاب ةفلجلا

را˘ط˘مأ’ا ءار˘˘ج ن˘˘م داو نا˘˘سضي˘˘ف بب˘˘سسب ن˘˘يرو˘˘سصح˘˘م
ةيدملاو تليسسمسست تاي’وب لكب اوماق امك،ةريزغلا

هايملا سصاسصتما تايلمعب فيطسسو ةسسبتو طاوغ’او
ذاقنإاو تانكسسلاو ةيراجتلا تÓحملا ىلإا ةبرسستملا
ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘مد˘˘سصب بي˘˘سصأا ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب سصخ˘˘˘سش
يد˘˘ي˘˘سس داو نا˘˘سضي˘˘ف بب˘˘سسب رو˘˘˘سصح˘˘˘م ن˘˘˘ك ه˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘سس
.خيسشلا

ب .زوزام

ةعاــــسس42 لÓـــخ

نطولا تاي’و فلتخم يف رورملا ثداوح ببسسب احيرج41و ىـلتق6

 نينبلا رئازجلا ةيدو

رضخلا عم دعوملا يف سيليبوم

ّةيسشع رسضخلا ّعجسشي، ينطولا بختنملاو مدقلا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا كير˘سشلا سسي˘ل˘ي˘بو˘م
سسأاك تايفسصت و1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت يف ةلثمتملاو ةلبقملا تاقاقحتسسÓل ابسسحت ةيدولا هتارابم
2202. ملاعلا

ةلباقملا لÓخ هراسصنأاب اددجم ينطولا قيرفلا يقتليسس، يقيرفإ’ا جاتلاب رسضخلا جيوتت نم فسصن و رهسش دعب
دمحم بعلمب00:12 ةعاسسلا ىلع ربمتبسس90 نينثإ’ا موي ةرهسس ينينيبلا هريظنب هعمجتسس يتلا ةيدولا

.هيبع’ ةنياعمل ينطولا بخانلل ةسصرف ةلباقملا هذه نوكتل ،رئازجلاب (ةيليوج50) فايسضوب
ينطولا بختنملا عفادم عيدوتو راسصنأ’ا مامأا ايقيرفإا ممأا سسأاك مسسجم سضرع ،ةارابملا هذه فرعتسس امك
رسضخلا عيجسشتو ةقفارم لايح هتامازتل’ ّيفو ،سسيليبوم .ةيوركلا هتريسسم ءاهنإا ررق يذلا سشيلح قيفر
.هناكمو يسضايرلا دعوملا ناك امهم ،ينطولا قيرفلل طورسشملا ريغ همعد ددجي،

!كنفلل ديعسسو قفوم ظح
!انلايد ارسضخلاو اندÓب ريازد

 جاحلا ثيان ثيرفيث ةيرق ناكس
اورقا ةيدلب رقم نوقلغي

ةرئادب اورقا ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا جاحلا ثيان ثيرفيث ةيرق ناكسس نم تارسشعلا سسمأا راهن ةحيبسص لÓخ نسش
اهلÓخ نم اومدقأا بابسشلاو ناكسسلا نم تائملا اهيف كراسش ةمراع ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت ةي’و يف نوفزا

تمكارت لكاسشملاّ نأا نيدّكؤوم .مهاياسضق رييسست يف يدلبلا سسلجملا لسشف ىلع مهنم اديدنت ةيدلبلا ّرقم قلغ ىلع
مهتاو.ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع ر˘خأا˘ت ه˘ن˘ع ر˘ج˘نأا ا˘م ،نآ’ا د˘ح˘ل لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإ’ ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر كّر˘ح˘ت˘ي م˘لو
كانهو رونلا ىرت مل اهنأا اولاق يتلا ةيدلبلا عيراسشم اهتدهسش يتلا سصئاقنلا ةيلوؤوسسم ،ةيلحملا تاطلسسلا نّوجتحملا

تار˘سشع ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم بسسحو .ة˘ي˘˘م˘˘هو تنا˘˘ك ن˘˘م
و افلاسس ةروكذملا ةيرقلا ناكسس اهيف طب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ىل˘ع م˘ه˘ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حا تءا˘ج ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
.مادقإ’ا ىلع يسشملل ىتح حلسصت ’ تحبسصأا يتلاو ةقطنملا ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلا ةلاح روهدت اسساسسأا ةلثمتملا

بابسشل بعلم و يحسصلا فرسصلا تاونق زاجنا عم ةيرقلا ىلإا يدؤوملا قيرطلا حÓسصإا ةرورسضب نوجتحملا بلاط دقو
دكأا دق و . ةلوزعملا و ةيئانلا ةقطنملا هذهب ةيومنت عيراسشم ليجسست مدع نم مهئايتسسا نع اوربع و  ةقطنملا
يتلا ةيومنتلا عيراسشملا ديسسجت يف ةيلحملا تاطلسسلا رخأات ىلع اجاجتحا تءاج ةكرحلا هذه نأا نوجتحملا

ءارج اهل ىثري ةلاح يف حبسصأا يذلا ةيدلبلا رقمب ةيرقلا قيرطلا حÓسصإا يف ةلثمتملا و ، اقباسس اهب تدعو
تيقب رومأ’ا نأا ’إا ةددعتملا و ةريثكلا دوعولا مغر و ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ءوسس تدادزا يتلا ةيثراكلا هتيعسضو

داعسس ليلخ.نآ’ا دح ىلإا ةقلاع

ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا و تاردخم زجحي فيطسس نما

كقهتساو ةزايح ةمهتب اصخش11 فيقوت
 جلاعملا فيكلاو تاسولهملا

يف اسصخسش11 طبسض نع ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ،فيطسس ةي’و نما حلاسصم اهترطأا يتلا تامهادملا ترفسسأا
كلت ترطأا يتلا ةيتايلمعلا ةطرسشلا حلاسصم.ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايحب و تاردخملا يطاعت ددسصب ،سسبلت ت’اح

ءاسضيب ةحلسسأا و ماجحأ’ا ةتوافت˘م ع˘ط˘ق ل˘ك˘سش ىل˘ع تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘تÓ˘خد˘ت لÓ˘خ تز˘ج˘ح، تا˘م˘هاد˘م˘لا
يطاعتو ةزايح مهتب11 ـلا نيطروتملا دسض ةيئازج تافلم تزجنأا ،ةحلسصم لكب ةيئاسضقلا ةيطبسضلا.ةروظحم
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اهبجومب اوليحأا دقو ،ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح اذكو ةيلقعلا تارثؤوملا ،تاردخملا
.ةرسشابم تاءاعدتسسا نم مهنم (6) دافتسسا اميف ،سسبحلا نهر مهنم (50) عسضوب ترمأا يتلا ،ةسصتخملا

ر نميأا

وزو يزيت

ىرفيث ةيرق ديرب زكرم ىلع وطسلا
نيلوهجم لبق نم تريزقتب

زكرم ىلع وطسسلا ىلع نامثلم ناسصخسش مدقأا سسمأا لوأا ةليل  لÓخ هنأا ةقوثوم ةينمأا رداسصم ةعاسس رخأا نم تملع
رقم نع ملك04 دعب ىلع ةعقاولا تريزقت ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا «ىرفيث «ةامسسملا ةيرقلاب دجاوتملا ديربلا

تمت يتلا لاومأ’ا ةمي˘ق د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ه˘نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم بسسحو .وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م
قاروأ’ا ظفحب ةسصاخلا ةيديدحلا ةنازخلا حيتافم رسسكب اوماق ، وطسسلا ةيلمعب اوماق نيذلا نأا ملعلا عم ،اهتقرسس
يئاسضقلا قيقحتلا تاءارجإا لامكت˘سسا ة˘يا˘غ ىلإا طا˘سشن˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘م بت˘ك˘م˘لا اذ˘ه ىق˘ب˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو .ة˘يد˘ق˘ن˘لا

ةيسضقلا يف قيقحت ترسشابو رب˘خ˘لا ا˘ه˘عا˘م˘سس رو˘ف نا˘ك˘م˘لا ىلإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم تل˘ق˘ن˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف .ي˘ن˘مأ’او
داعسس ليلخ .ةيلمعلا هذه يبكترم ىلإا لوسصولل رمتسسم لازي ’ قيقحتلاو
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