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ي˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق ءأر˘˘˘˘جلأ نأأ م˘˘˘˘غرو
ءلؤ˘لأ با˘ب ن˘م أد˘ج بع˘˘ي˘˘ب˘˘طو
ي˘نؤ˘نا˘ق˘لأ ر˘ي˘غ نأأ لإأ ،ي˘بز˘˘ح˘˘لأ
Óقعم اهرابتعأ و ةركرك رابتعأ
بشسح يعشسلأو يدنرألأ بزحل
لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسأ ى˘˘لإأ ردا˘˘شصم˘˘لأ تأذ
عيقؤت لجأأ نم ةيباختنلأ مئأؤقلأ
،اهباحشصأ ملع نود تأرامتشسلأ

حششرت تأرامتشسأ عم ثدح املثم
مت نيأأ ةقيلفتؤب قباشسلأ سسيئرلأ
 .تاعيقؤتلأ فاششتكأ

هحلاسصل ةرامتسسا فلأا21 عيقوت
مهملع نود سصاخسشأا فرط نم

أذ˘ه˘ب ةدد˘ن˘م تأؤ˘˘شصأأ تلا˘˘ع˘˘ت و
قيقحتلأ حتفب ةبلاطمو فرشصتلأ
مئأواق˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسأ ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
تأرامتشسأ عي˘قؤ˘ت و ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ
نود تاباخ˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لأ

ةيدلب نأ ىلأ راششي اهباحشصأأ ملع

تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م تنا˘˘ك ةر˘˘كر˘˘ك

عراششلأ ىلإأ حورخلأ يف ةقابشسلأ

ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘˘م

نايلغ ة˘لا˘ح تششا˘ع و،ة˘شسما˘خ˘لأ

ةمؤلعم ديكأات م˘ت ا˘مد˘ع˘ب،ةر˘ي˘ب˘ك

ةيدلبلاب ةرامتشسأ00021 عيقؤت

د˘ب˘ع ق˘با˘شسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ح˘˘لا˘˘شصل

برغتشسأ ثيح ،ةقيلفتؤب زيزعلأ

ته˘جو ة˘لا˘شسر ي˘ف نؤ˘ن˘طأؤ˘م˘لأ

ةيئاشضقلأو ةينمألأ تاهجلأ ىلإأ

نيهجؤم تأرامتشسلأ هذه عيقؤت

،ريوزتلاب ةيدلبلأ يلوؤؤشسمل امهت

سضعب مايق نع تامؤلعم تجأرو

يف تأرامتشسلأ عيقؤتب تاهجلأ

لمعلأ تاعاشس ءاهتنأ دعب ةيدلبلأ

ءؤجللأ مت نيأأ نيفظؤملأ جورخو

ذ˘خأأو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلأ بت˘˘كم ى˘˘لإأ

تاعيقؤ˘ت ر˘يوز˘تو ه˘ن˘م ءا˘م˘شسألأ

تاماهتلأ تهجوو ،ني˘ن˘طأؤ˘م˘لأ

ىلع رطي˘شسم˘لأ يد˘نرألأ بز˘ح˘ل

سسي˘ئر ءا˘م˘ت˘نأ م˘كح˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ر˘ي˘خألأ عؤ˘شضخو ،ه˘ي˘لإأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

تأذل يمتنملأ يناملربلأ ةطلشسل

ي˘ف ا˘ب˘˘ب˘˘شس نا˘˘ك يذ˘˘لأ بز˘˘ح˘˘لأ

ىلع تأؤ˘ن˘شسل بز˘ح˘لأ ةر˘ط˘ي˘شس

رف˘ظ˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘شسا˘ئر د˘ع˘ق˘م

تناك ثيح ،ناملربلأ يف دعاقمب

ةيدلبب ةقباشسلأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ل˘ك

ة˘لؤ˘ه˘م ا˘ب˘˘شسن ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ةر˘˘كر˘˘ك

ام، يدنرألأ ح˘لا˘شصل تيؤ˘شصت˘ل˘ل

ريوزتلاب تاماهتأ هيجؤت ىلإأ ىدأأ

ةشسيب˘ح تي˘ق˘ب ىوا˘كشش م˘يد˘ق˘تو

ميركت لجأأ نمو ،ةلأدعلأ جأردأأ

م˘ت حا˘ج˘ن˘لأ أذ˘ه ي˘ف بب˘˘شست˘˘م˘˘لأ

ناملربل˘ل ن˘ت˘يوز د˘ع˘شس ح˘ي˘ششر˘ت

،تأؤشصألأ نم ريبك ددعب زؤفيل

جور˘خ نأأ نؤ˘ن˘طأؤ˘م˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأو

حلاشصل تاعيقؤتلأ نم00021

ءؤجل عم ةركر˘ك ن˘م ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تؤ˘ب

نع ريبعتلل عراششلأ ىلإأ فلآلأ
ةشسماخ˘لأ ةد˘ه˘ع˘لأ ن˘م م˘ه˘ب˘شضغ
اعطاق Óيلدو ابيهر اشضقانت ربتعي

،ةريبك ريوزت ةيلمع دؤجو ىلع
ملشست مل تأرا˘م˘ت˘شسلأ نأأ ا˘م˘ي˘شس
نطأؤم يأأ عمشسي ملو نينطأؤملل
تأرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسأ نأأ ةر˘˘˘كر˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
، مهتقطنميلإأ تلشصو ةق˘ي˘ل˘ف˘تؤ˘ب
مت هنأأ تامؤلعم برشست نأأ لبق
تحت نينطأؤملأ ءامشسأأ لÓغتشسأ

حؤشضفم ؤؤطأؤتبو مÓظلأ ةحنج
نم نييلحم نيلوؤؤشسم لبق نم
تأرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسلأ ع˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت ل˘˘˘جأأ

ةيئلؤلأ ةلمحلأ ريدمل اهميدقتو
يدنرأÓل ماعلأ نيمألأ ةقيلفتؤبل
ط˘بأر˘م ن˘ب دأؤؤ˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأو
ةر˘˘˘˘كر˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘كشس بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يو،
فششكو نيطرؤت˘م˘لأ ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ب
لو ه˘نأل تع˘قو ي˘ت˘˘لأ ءا˘˘م˘˘شسألأ

مل مه˘نأل ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا˘ب ما˘ق ن˘طأؤ˘م
. سساشسألأ نم تأرامتشسلأ أوري

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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ةقيلفتوب قباصسلأ سسيئرلأ حلاصصل عيقوت فلأأ21 يف تاقيقحتلأ هيف لصصأوتت يذلأ تقولأ يف /ةدكيكصس

يدنرألا حسشرم حلاسصل ةرامتسسا يفلأا عيقوتل ىعسست تاهج
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ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ سسمأأ ا˘˘˘عد

سسي˘ئر ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل

يبعششلأ سسلجملاب ةيلاملأ ةنجللأ

عا˘م˘ت˘جأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإأ ،ي˘ن˘˘طؤ˘˘لأ

ةقل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ ة˘ششقا˘ن˘م˘ل

سسيئر ربتعأو .يماحملأ ةبيرشضب

ي˘˘ف د˘˘م˘˘˘حأ ي˘˘˘عا˘˘˘شس ،دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ

نؤ˘نا˘ق عور˘ششم نإأ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإلأ

اماظ˘ن ن˘م˘شضت0202 ةي˘لا˘م˘لأ

ىلع ةشضورفملأ بئأرشضلل أديدج

دمحأ يعاشس حشضوأأو .يماحملأ

ا˘ه˘نأا˘˘شش ن˘˘م ،تأءأر˘˘جإلأ هذ˘˘ه نأأ
مؤشسر نم ،يماحملأ لهاك لاقثإأ

سسيئر سسمتلأو .ةديدج بئأرشضو
نم ،نيماحم˘لأ تا˘م˘ظ˘ن˘م دا˘ح˘تأ
عم لمع ةشسلج ديد˘ح˘ت ،ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

هذ˘ه ة˘ششقا˘ن˘م˘ل دا˘ح˘تلأ سسل˘ج˘˘م
را˘˘ششأأو .ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ

م˘ه˘ل ق˘ب˘˘شس ه˘˘نأأ ،د˘˘م˘˘حأ ي˘˘عا˘˘شس
لؤح ةيلاملأ ةرأزو عم سضوافتلأ
ةياب˘ج˘ل د˘يد˘ج ما˘ظ˘ن ثأد˘ح˘ت˘شسأ
نأأ ،ثدحتملأ فاشضأأو .يماحملأ

سساشسأأ ىلع مؤقت يماحملأ ةيابج
ماظنلأ ؤهو عبنملأ يف ديدشستلأ
.ملاعلأ لود نم ديدعلأ يف عبتملأ

تأءأرجإ’أ ةصشقانمل لجاع عامتجاب ناملربلأ بلاط

ءادوسسلا ةبجلا باحسصأا ىلع بئارسض سضرفب ددني نيماحملل ينطولا داحتلا
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،نأريطلل يليشساط ةكرشش تززع
بؤنجلأ ؤ˘ح˘ن ا˘ه˘تÓ˘حر ج˘ما˘نر˘ب

ربمفؤن2 ن˘م ءأد˘ت˘˘بأ ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ
نيديدج نيطخ حتف ربع لبقملأ
و ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ نا˘˘ط˘˘بر˘˘ي
ح˘لا˘شص ن˘ي˘عو فود˘ن˘ت ي˘ت˘ن˘يد˘م
ؤحن اهتÓحر زيزعت ىلإأ ةفاشضإأ
ي˘ل˘ي˘شسا˘ط نا˘ي˘˘ب ح˘˘شضوأأو .رأردأأ
ةجمر˘ب تم˘ت ه˘نأأ سسمأأ نأر˘ي˘ط˘ل˘ل
و «فودنت - ةمشصاعلأ» يتلحر
ىلع «حلاشص نيع - ةمشصاعلأ»
ءا˘˘ثÓ˘˘ثو تب˘˘شس ل˘˘ك ي˘˘˘لأؤ˘˘˘ت˘˘˘لأ
باكرلل ةيمؤمع ةمدخ نامشضل»
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘جؤ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لأ
طخلأ سصؤشصخب امأأ .«بؤنجلأ
ةمشصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ

نؤ˘كي˘شس عÓ˘قإلأ نإا˘ف فود˘˘ن˘˘تو

فشصنلأو ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عا˘شسلأ ى˘ل˘ع

54:81 ـلأ ةعاشسلأ ىلعو لأوز

قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف .فود˘ن˘ت را˘ط˘م ن˘م
ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ط˘˘بأر˘˘لأ ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب
نإا˘ف ح˘لا˘شص ن˘ي˘˘عو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ
ة˘عا˘شسلأ ى˘ل˘ع نؤ˘كي˘شس عÓ˘قإلأ

جمرب نيح يف احابشص00:60ـلأ
حلاشص نيع راطم نم قÓطنلأ
ـلأ ة˘عا˘شسلأ ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ؤ˘˘ح˘˘ن

تÓحر˘لأ ا˘مأأ .ا˘حا˘ب˘شص00:90
طبأرلأ طخلل ةبشسنلاب ةيفاشضإلأ
،رأردأأو ةم˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب
ىلع نينثأ مؤي لك اهتجمرب تمت
اقÓطنأ احابشص ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘عا˘شسلأ

ى˘ل˘عو ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ن˘˘م
ةقيقد نؤعبرأأو ةرششاعلأ ةعاشسلأ
تÓحرلأ هذه .رأردأأ نم اقÓطنأ

تÓ˘حر˘لأ زز˘ع˘ت نأأ ا˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
ءا˘˘ع˘˘برألأ ي˘˘˘مؤ˘˘˘ي ةدؤ˘˘˘جؤ˘˘˘م˘˘˘لأ

حمشستشسو .عؤبشسأأ لك تبشسلأو
ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ) ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ تÓ˘˘حر˘˘لأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ و فود˘ن˘ت - ة˘م˘شصا˘ع˘لأ
رئأزجلأو حلاشص نيع - ةمشصاعلأ
ة˘˘كر˘˘ششل (رأردأأ - ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لأ

ز˘يز˘ع˘ت˘ب نأر˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘شسا˘˘ط
بؤنج˘لأ ؤ˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘كب˘شش

دعقم867 ـب ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلأ

نيرفا˘شسم˘ل˘ل ى˘ن˘شست˘يو .ي˘فا˘شضإأ

تÓحر ربع لقنتلأ يف نيبغأرلأ

زجح نأريطل˘ل ي˘ل˘ي˘شسا˘ط ة˘كر˘شش

ينورتكللأ اهعقؤم ربع ركأذتلأ

تا˘قا˘ط˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘هءا˘ن˘ت˘˘قأو

ؤحن هجؤتلأ قيرط نع وأأ عفدلأ

.ةكرششلل ةعباتلأ عيبلأ طاقن

حلاصص نيعو فودنيتب ةمصصاعلأ ناطبري نيطخ

ريبكلا بونجلا وحن اهتÓحر ززعت ناريطلل يليسساط
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ق˘با˘˘شسلأ بئا˘˘ن˘˘لأ مؤ˘˘ي˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي

ي˘ن˘طؤ˘لأ ي˘ب˘˘ع˘˘ششلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

مشساب فورعملأ «مؤشسيم رهاطلأ»

رئب ةم˘كح˘م ما˘مأأ «كي˘ف˘شسي˘ب˘شس»

ةمشصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب سسيأر دأر˘م

بز˘ح ن˘ع بئا˘ن˘لأ هد˘كأأ ا˘م˘ب˘شسح

رشضخل, ةيمنتلأو ة˘لأد˘ع˘لأ ة˘ه˘ب˘ج

ةشصاخلأ هتحفشص ربع فÓخ نب

يعامتجلأ لشصأؤتلأ عقؤم ىلع
د˘˘ع˘˘ب أذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ي .«كؤ˘˘ب˘˘شسيا˘˘˘ف»
ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جو يذ˘˘˘لأ تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘˘تلأ
ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر˘˘ل «كي˘˘ف˘˘شسي˘˘ب˘˘شس»
باج دبع خيششلأ ةيمنتلأو ةلأدعلأ
ريخألأ أذه نأأ ىعدأ ثيح, هللأ
جاجزلل ديحؤلأ درؤتشسملأ ربتعي

ر˘مألأ.ي˘ن˘طؤ˘لأ ىؤ˘ت˘شسم˘لأ ى˘ل˘ع
ةلأدعلأ بزح سسيئر لعج يذلأ

عفري هللأ باج هللأ دبع ةيمنتلأو

ثي˘˘˘ح,هد˘˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق ةؤ˘˘˘عد
مامأأ مؤ˘شسي˘م ر˘ها˘ط˘لأ ل˘ث˘ت˘م˘ي˘شس
˘مؤ˘ي˘لأ سسيأر دأر˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م

امك9102. ربؤت˘كأأ12 نين˘ثلأ
ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح ن˘˘ع بئا˘˘ن˘˘لأ د˘˘كأأ
ن˘ب ر˘شضخ˘ل, ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘لأد˘ع˘˘لأ

نأأ دد˘˘˘˘شصلأ سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف فÓ˘˘˘˘خ
سصت˘خ˘م˘لأ ي˘ئا˘شضق˘لأ ر˘شضح˘م˘لأ
غل˘بأأ د˘ق نأر˘هو ة˘يلؤ˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ
ةشسلجلأ خيراتب «مؤشسيم رهاط»

امب غيلبتلأ قرط ةفاك لامعتشساب

ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ةشصتخم˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

مؤشسيم رهاط سضفر امدعب أذهو

ةلاشسرلأ أذكو رشضحملأ مÓتشسأ

ديربلأ قيرط نع ه˘ي˘لإأ ة˘ل˘شسر˘م˘لأ

ةداملل اقي˘ب˘ط˘ت أذ˘هو نؤ˘م˘شضم˘لأ

تأءأر˘˘جإلأ نؤ˘˘نا˘˘ق ن˘˘˘م214

.ةيندملأ

هللأ باج هللأ دبع ةيمنتلأو ةلأدعلأ ةهبج سسيئر هدصض اهعفر يتلأ ةوعدلأ دعب

سسيار دارم رئب ةمكحم مامأا مويلا لثمي «كيفسسيبسس»

 بابصسأ’أ يف نمأ’أ حلاصصم ققحت اميف

 اهطوقسس دعب ةينيرسشع ةافو
 لجيجب عبارلا قباطلا نم

ة˘م˘صصا˘ع˘ب نو˘ب˘ي˘ع˘صش ن˘ب ي˘ح نا˘ك˘صس أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و  تز˘ت˘هأ
عبأرلأ قباطلأ نم ىرخأأ ةاتفل تيمم طوقصس ربخ ىلع سسمأأ  ةي’ولأ

دعب تاظحل اهصسافنأأ ةيحصضلأ تظفل ثيح ةينكصسلأ ينابملأ ىدحإ’
نأاب ةيلحم رداصصم تدكأأو . ىيحي نب قيدصصلأ ىفصشتصسم ىلأ اهلوصصو

تطقصس ةنصس62لأ اهنصس زواجتي’  يتلأو «ك /ب» ةوعدملأ ةيحصضلأ
اهب ميقت يتلأ ةينكصسلأ ةيانبلل عبأرلأ قباطلأ نم ةرغ نيح ىلع
ثداح نع مجان اهطوقصس ناك نأ ام نأاصشب تامولعملأ يف براصضت طصسو

ةصصتخملأ نمأ’أ حلاصصم هيف ققحتام وهو راحتنأ ةيلمع وأأ يصضرع
هذه تفلخو . تاصسبÓملأ يف قيقحتلل ثداحلأ ناكم ىلأ تلقنت يتلأ
يف تءاج اهنأأو اميصس يلجيجلأ عراصشلأ طصسو ةيقيقح ةمدصص ةثداحلأ
ةثÓث ةايحب تدوأأ يتلأ راحتنإ’أ تايلمع نم ديدج لصسلصسم قايصس
نا˘با˘صش ي˘فو˘ت ثي˘ح ط˘ق˘ف ي˘صضا˘م˘لأ عو˘ب˘صسأ’أ  رو˘هز˘لأ ر˘م˘ع ي˘ف نا˘ب˘صش
هصسفنب يناثلأ ىمر اميف لبحب هصسفن امهدحأأ قنصش امدعب ةيليملاب
ي˘ف ةا˘ت˘ف تي˘فو˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ، ة˘ي˘ن˘ك˘صس ة˘يا˘ن˘ب˘ل سسما˘خ˘لأ ق˘˘با˘˘ط˘˘لأ  ن˘˘م
ةمصصاعب سسماخلأ قباطلأ نم اهصسفنب تمر امدعب ةيوناثلأ ةلحرملأ
ي˘با˘ق˘ع˘ل ي˘ح˘ب ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘م ع˘بأر با˘˘صش ذا˘˘ق˘˘نأ ع˘˘م ةأزأو˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لأ

ىلع ةينكصس ةيانب قوف نم هصسفن يمرب دده امدعب ةي’ولأ ةمصصاعب

 Ω.eù°©ƒO. هقح يف يئاصضق رأرق رودصص ةيفلخ

 سصاخصشأأ ةدع فيقوت عم ةأزأوم

 لجيجب يورك ءاقل يف حورجب نييطرسش ةباسصإا
نييطرصش ة˘با˘صصأ ن˘ع سسمأأ ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل نا˘ي˘ب ف˘صشك
بابصشو لجيج بابصش ءاقل تقعأأ يتلأ ثأدحأ’أ يف حورجب نينثأ

دجأوت نايبلأ دكأأو . ةأوهلأ ةلوطب نم ةعباصسلأ ةلوجلأ باصسحل ةنتاب
نيذلأ نيباصصملأ دأدعت نمصض بغصشلأ ةحفاكم رصصانع نم نييطرصش
هذ˘ه با˘ق˘عأأ ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘فا˘˘ع˘˘صسأ م˘˘ت
اهتبقعأأ يتلأو ينتابلأ قيرفلأ زوفب تهتنأ يتلأ ةيوركلأ ةهجأوملأ
را˘صصنأأ سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ه˘تأذا˘ح˘م˘ب أذ˘كو بع˘ل˘م˘لأ ل˘خأد ف˘ن˘ع لا˘م˘˘عأأ

نيذلأ سصاخصشأ’أ نم ددع فيقوت نع نلعأأ امك . لجيج بابصش قيرف
ةي˘ن˘مأأ تأد˘حو را˘ف˘ن˘ت˘صسأ تب˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ه˘جأو˘م˘لأ هذ˘ه ي˘ف أو˘كرا˘صش
لامعأأ لاقتنأ نود ةلوليحلأو عصضولأ يف مكحتلأ لجأأ نم ةيفاصضأ

 Ω.eù°©ƒO. ةنيدملأ طصسو ىلأ بغصشلأ

سسأرهأأ قوصس

ةلوسسبك0009 زجحو نيسصخسش فيقوت
ةيلقعلا تارثؤوملا نم

كيكفت نم سسأرهأأ قوصسب ينطولأ كردلل ثاحبأ’أ ةليصصف تنكمت
ثيح  ةيلقع تأرثؤومك لمعتصست ةيودأاب ةرجاتملأ يف ةصصتخم ةكبصش

زجح عم ،رأرف ةلاح يف نينثأ دجوي اميف (20) نيصصخصش فيقوت مت

يف لثمتت ،ةيلق˘ع تأر˘ثؤو˘م˘ك ل˘م˘ع˘ت˘صست ة˘يودأأ ن˘م ة˘لو˘صسب˘ك (8487)

نم ةلوصسبك0441 وgm 051 enilabagerp ءأود نم ةلوصسبك9315

aciryL 051 ءأود نم ةلوصسبك036 وgm 051 RAGDE ءأود

gmءأود نم ةلوصسبك003 و gm 051 ACILODنم ةلوصسبك972 و

LYRICA 051 ءأود نم ةلوصسبك06 وgm 051 ACIVREN ءأود

gmن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’أ د˘ع˘ب سسب˘ح˘لأ ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لأ عأد˘˘يأ م˘˘ت د˘˘ق و أذ˘˘ه
ةعاصضب بيرهت ،رأرصشأأ ةيعمج نيوكت ةيانج مهباكترإ’ ،قيقحتلأ
ةيودأاب ةرجاتملأ ،لقن ةليصسو لامعتصسإاب )ةين’ديصص دأوم( ةيبنجأأ

كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ قايصسلأ تأذ يف تنكمت امك ،ةين’ديصص
ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع اناك نيصصخصش فيقوت نم ةدأدحلاب ينطولأ

901 ،راكدأأ عون سصرق531 امهتزوحب طبصض مت ثيح ،لوبماصس عون

،ليموصسكل عون سصرق082 ،لوديل عون سصرق623 ،اكيرإأ عون سصرق

ماكحإاب ةأابخم تناك ،سصرق079 عومجمب ،لابرلأ عون سصرق021
.ةرايصسلل يفلخلأ قودنصصلأ لخأد ،ايدنوك عون بيلحلأ بلع يف

GC.T¢

ةيلخأدلأ ةرأزو نم دفو روصضحب

مسسوم مييقت لوح يوهج ءاقل
ةبانع ةيلو رقمب مويلا فايطسصإلا

ةعاق يف احابصص ةعصسا˘ت˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب مو˘ي˘لأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس
يوهج ءاقل ةبانع ةي’و رقمب يئ’ولأ يبعصشلأ سسلجملل ت’وأدملأ

مصسوم˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ و9102 ةن˘صسل فا˘ي˘ط˘صصإ’أ م˘صسو˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت لو˘ح

روصضحب احابصص ةعصساتلأ نم ةيأدب مويلأ0202 ةنصسل فايطصصإ’أ
ةئيه˘ت˘لأ و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ و ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ح˘لا˘صصم ن˘ع د˘فو

.ةيلحاصس تاي’و7 ةعبصس نع نيلثمم ةكراصشم و ةينأرمعلأ

S¢.Q 

نم حصشرت ةرامتصسأ يفلأأ ملتصسأ يدنر’أ بزح ىلع بوصسحم ةدكيكصس ةي’و نم يناملرب نأ ةعاصس رخآأ ةديرجل ةميلع رداصصم تركذ
.يبوهيم نيدلأ زع تايصسائرلل يدنر’أ حصشرم حلاثل ةركرك ةيدلبب اهعيقوت لجأأ

يراجلأ ربوتكأأ13و03 يموي

ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق يف فيظوت ةقباسسم
ةيدمحملأ يف مامإلأ رأدب يراجلأ ربؤتكأأ13و03 يمؤي عاطقلأ يف فيظؤت ةقباشسم ءأرجإأ نع ، سسمأأ ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤؤششلأ ةرأزو تنلعأأ
ىلع بشصانملأ لثمتتو ،ةيؤفششو ةيباتك نؤكتشس ةقباشسملأ نأأ ،«كؤبشسياف» ةيمشسرلأ اهتحفشص ىلع اهل نايب يف ةرأزؤلأ تدافأأو .ةمشصاعلاب
نيحششرتملل ةبشسنلاب ناحتملأ نأأ ،ردشصملأ تأذ حشضوأأو .«ةيشسيئر ةينيد ةدششرمو ةينيد ةدششرم ،يشسيئر ذاتشسأأ مامإأ ،ذاتشسأأ مامإأ» :يلاتلأ ؤحنلأ
ةقباشسملأ ناحتمأ نوزاتجيشس نيذلأ نيبشصنملل نيحششرتملأ يقابو ،مامإلأ رأد بناجب ناشضمر نابع ةيؤناث يف ىرُجيشس ذاتشسأأ مامإأ بشصنمل
ينآأرقلأ ميلعتلل عبأرلأ ينطؤلأ ىقتلملأ حاتتفأ يلع هفأرششإأ سشماه ىلع ،يدهملب فشسؤي ةينيدلأ نوؤؤششلأ ريزو سسمأأ حرشصو .مامإلأ رأدب

نم رثكأأ يف ،نآأرق ملعمو سسردم نيب ،رطؤؤم فلأأ52 دجؤي«:ريزؤلأ فاشضأأو .بلاط نؤيلم زواجتي ةينآأرقلأ سسرأدملاب ةبلطلأ ددع نأأ ،ةيأدرغب

±.S°∏«º.رمتشسم ديأزت يف ،ةينآأرقلأ سسرأدملأ ددع نأأ ،ثدحتملأ تأذ عباتو .«ةشسردم فلأأ02
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ة˘با˘ق˘ن˘لا تعد دد˘شصلا اذ˘ه ي˘فو
لماك ةيبر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يف اهيطرخنمو ةيباقنلا اهعورف
لوخدلل ىلإا يئادت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
رر˘ق˘م˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘شضإلاو
تلاق اهل نايب يفف نينثلا مويلا
بجاولا ءادنل ةيبل˘ت ه˘نا ة˘با˘ق˘ن˘لا
فورظ يفو يلاشضنلاو يباقنلا
ةشسرد˘م˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
ة˘شسرد˘م˘لاو ة˘ما˘عو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةبه˘لا د˘ع˘بو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةذ˘تا˘شسأل ة˘ع˘شساو˘لا ة˘ي˘لا˘˘شضن˘˘لا
عا˘م˘شسإل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘لا

نم ةليوط تاونشس دعب مهتوشص
مهشسم يذلا فاحجإلاو زييمتلا

ةدناشسملاو معدلا تانا˘ي˘ب د˘ع˘بو

ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا عور˘ف˘لا ن˘˘م
بارشضإل ةيبرتلا لامعل ةينطولا
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا

ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شسألا لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ
ىلإا اوعدت ةباقنلا نإاف نييشضاملا

مويلا نم اءدب ةيجاجتحا ةكرح
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ليدعت يف ةلثمت˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ي˘شسا˘شسألا نو˘نا˘ق˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خا
ةدا˘˘˘˘عإا˘˘˘˘˘ب لا نو˘˘˘˘˘كي ل يذ˘˘˘˘˘لا
ةثÓثلا راوطألا ةذتاشسأا فينشصت
ةداعإاو ةيدعاقلا بترلا سسفن يف
ذاتشسأاو يشسيئر ذاتشسأا فينشصت
ا˘م˘ب ثÓ˘˘ث˘˘لا راو˘˘طأÓ˘˘ل نو˘˘كم
بتر˘˘لا ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصتو بشسا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
ةدا˘عإاو ا˘هد˘ي˘حو˘تو ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا
ل˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ي˘ئاد˘ت˘بإلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأÓ˘˘ل

ميلعتلا ع˘م ةذ˘تا˘شسأا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
قيبطتلاو يوناث˘لاو ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا

ذ˘ن˘م ي˘ع˘جر ر˘˘ثأا˘˘بو41/662

لح داجيإاو4102 يف رودشص
يئادتبلا ميلعتلا يف نينوكتملل

رييغتو2102 ناو˘˘ج3 دعب
جا˘مدإا ى˘لإا ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا تارر˘˘ق˘˘م

حتف و2102 ناوج3 خيراتب
ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘فر˘ششم بشصا˘ن˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘˘طرا˘˘خ˘˘لا
ريطأا˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئاد˘ت˘بلا
تا˘˘˘حا˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سضو˘ع م˘عا˘ط˘م˘لاو ة˘ي˘شسرد˘م˘لا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا و ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسألا
ي˘ف سسيرد˘ت˘لا ي˘ف سصشصخ˘˘ت˘˘لا
داوم ةذتاشسأاك يئادتبلا ميلعتلا

نم مهءاف˘عإاو ة˘ي˘بدألاو ة˘ي˘م˘ل˘ع

ة˘ي˘ف˘شصÓ˘لا ة˘˘ط˘˘ششنألا سسيرد˘˘ت
ح˘ت˘فو ل˘م˘ع˘˘لا بط ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت و
حئارششلا يف ةفيكملا بشصانملا
فرط نم تايلولا يف ةيلاملا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
دعاقتلا يبشسنلا دعاقتلا عاجرإا
ةباقن اهتهج نم.نشس طرشش نود
ةيبرتلا لامعل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا

يف تنا˘ك (فا˘ب˘نلا) ن˘يو˘كت˘لاو
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا تعد د˘ق نا˘ي˘ب
لمعلا نع فقوتلا ىلإا يئادتبلا
˘مو˘ي كلذو ي˘جا˘ج˘ت˘حا مو˘ي ي˘ف

يراجلا ربوتكأا32 ـلا ءاعبرألا
فرششي ةيئلو تايعمج دقع عم
ءاشضعأاو ينطولا بتكملا اهيلع
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا بتا˘˘كم
ق˘فألا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةيجاجتحلا

يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاصسأ’ ةيئ’و تاجاجتحاو ينطو بارصضإا

سسرادملا يف «بشضغ» عوبشسأا نع نلعت ةيبرتلا تاباقن

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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ةلقتشسملا ةينطولا ةباقنلا تدكأا
ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل
ا˘ه˘م˘عد «با˘با˘ن˘شسلا«ـل ة˘ع˘با˘ت˘لا
رو˘˘˘ط˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘شسأل ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘كلا
ةرازو تعد ثي˘˘ح, ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا
داج راوح ىلإا ةينطولا ةيبرتلا
ةئ˘ف˘لا هذ˘ه بلا˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
ن˘م ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضوو
تاطوغ˘شضو ل˘كا˘ششمو بعا˘ت˘م
تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لاو ة˘شسرد˘م˘لا ل˘˘خاد
.ما˘ه˘م˘لا دد˘ع˘ت بب˘شسب ا˘ه˘ل˘˘ها˘˘ك
ذا˘˘ت˘˘˘شسألا ه˘˘˘جو˘˘˘ي نأا سضو˘˘˘ع˘˘˘ف
يجوغاديبلا بناج˘لا˘ب ه˘ما˘م˘ت˘ها
دد˘ع˘ت˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا م˘˘شسق˘˘لا ل˘˘خاد
ر˘ي˘غ ة˘شسا˘ي˘شس ل˘ظ ي˘ف ما˘ه˘م˘˘لا

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘ق˘˘ت˘˘ناو .ةد˘˘ي˘˘ششر
ةذ˘تا˘شسأل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ناشسل ىل˘ع ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
«دمحم تاديمح» ماع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا
تاهجلا هجهتن˘ت يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ةاناعم ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا
نأا ادكؤوم .ةيئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘لا

ةشسايشس ةنيهر دجوي روطلا اذه
˘مد˘عو ةلا˘ب˘مÓ˘˘لاو ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا
ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طألا ن˘ي˘ب ؤو˘فا˘كت˘˘لا

تم˘غرأا ي˘ت˘لا ة˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘هو
ى˘ل˘ع ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘لا ذا˘ت˘˘شسأا
نع ريبعتلاو هتمشص نم جورخلا

بارشضإلاو جاجتحلاب هيناعي ام
ققحتت نأا ىلإا رييغتلا ةيار اعفار
لظ يفو .ة˘عور˘ششم˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م
سسم يذ˘لا ن˘هار˘لا ع˘شضو˘لا اذ˘ه
امو ةيئادتبلا ةشسردملا ةزيكر
ن˘م ءاو˘شس ف˘شسع˘ت ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ح˘˘ل
يجوغاديبلا وأا يرادإلا بناجلا
ةلقتشسملا ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا نإا˘ف

ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل
جاجتحلا اذه معدت «بابانشسلا»
ه˘م˘شضن˘ي يذ˘لا بار˘شضإلا اذ˘˘هو
نينثا موي لك يئادتبلا ةذتاشسأا

ذا˘ت˘˘شسألا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘تو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لاو
ددششو .اهب يدانت يتلا بلاطملا
ذا˘˘ت˘˘شسأا نأا ى˘˘ل˘˘ع «تاد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح»
لمحيو ةعماج جيرخ يئادتبلا

ةئفلا هذه قاحتلا ذنمو ةداهشش
هل تدا˘عأا ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
سضعب تريغو نشسحأÓل هرابتعا
موشسر˘م˘لا ا˘مو ه˘ي˘ف تا˘ير˘ج˘م˘لا

نم ةرمث لإا662/41 يشسائرلا
ةيقرت ةداعإا˘ب ه˘جو˘ت˘لا اذ˘ه را˘م˘ث
ى˘لإا ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأا

ءادأا نم هني˘كم˘ت˘ل21 فن˘شصلا
هاوتشسمل رابتعلا ةداعإاو هبجاو
ىلع اددششم ةيعماجلا هتداهششو
ةشسارد نع جتن ام ةعباتم ةيمهأا
ذنم سصاخلا نوناقلا تلÓتخإا

ةلادعلا قيقحتو5102/40/70
بتر˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل فا˘˘˘شصنإلاو
ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت˘˘˘لا ي˘˘˘ف كÓ˘˘˘شسألاو
جارفإلاب ةبلاطملا عم ةيقرتلاو
بلا˘طو . تقو بر˘قأا ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع
ةذ˘تا˘شسأا ة˘با˘ق˘ن˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا

ذاتشسأا فينشصت ةداعإاو662/41
ةيدعاقلا ة˘ب˘تر˘لا ي˘ف ي˘ئاد˘ت˘بلا

ةباقنلل لوألا بلطملا هنأل21
سساشسملا مد˘عو ا˘هدا˘م˘ت˘عا ذ˘ن˘م
ذاتشسألا نيكمت عم قحلا اذهب
يئادتبلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف نو˘كم˘لا

اذ˘˘ه را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
بلاط امك .يشسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘لا
مجحلا يف ايرذج رظنلا ةداعإاب
م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل ي˘˘عا˘˘شسلا
نم ذاتشسألا نيكم˘ت˘ل ي˘ئاد˘ت˘بلا
عفرل نيوكتلاو ديجلا ريشضحتلا

ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم
ة˘ي˘˘فا˘˘شضإلا تا˘˘عا˘˘شسلا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
م˘عد˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ءا˘ط˘˘عإل
رظنلا ةداعإا عم ، ةشسردملا لخاد
يئادت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘كي˘ه ي˘ف
لباقملا يف .هتيشصوشصخل ارظن
ي˘ششت˘˘ف˘˘م سضع˘˘ب نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأا
نور˘ب˘ج˘ي ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تاركذملا ةبات˘ك ى˘ل˘ع ذا˘ت˘شسألا
ه˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘م مد˘˘عو د˘˘ي˘˘لا˘˘ب
ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م و˘˘هو.ة˘˘شسÓ˘˘شسب
ةينيوكتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب سسا˘شسم˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا سشت˘ف˘م م˘ه˘ف˘ي ى˘ت˘حو،
ق˘فار˘˘م در˘˘ج˘˘م ه˘˘نأا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

نيعم اروتاتكيد سسيلو ذاتشسأÓل
لخدتلا ةيبرتلا ةرازو لبق نم
بلا˘ط يذ˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا لو˘˘ق˘˘ي
ي˘ف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘شسا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
نود دعاقتلاو يبشسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا
ريفوتب ةبلاطملا عم نشسلا طرشش
ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘˘شص تار˘˘˘كذ˘˘˘م
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

بلاط امك.سسرادملاب ن˘ي˘فر˘ششم
لثم ظاقيإلا داوم قاحلإاب اشضيأا
ةيندبلا ةيبرتلا ، ةينفلا ةيبرتلا
نم ةذتاشسأاب ةيقيشسوملا ةيبرتلا،
نييع˘تو سصا˘شصت˘خلا با˘ح˘شصأا

سسرادملا يف نييوبرت نيفرششم
ةرور˘˘شضلا بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
نأا نرفت ترا˘شص ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘م˘لا
يئادتبلا رو˘ط˘لا ذ˘ي˘م˘ل˘ت نو˘كي
عم هر˘ي˘غ ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب ى˘لوأا
سصا˘خ تي˘قو˘ت راد˘˘شصإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
بونجلا قطانم يف سسيردتلاب
ة˘ع˘ي˘ب˘ط را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘˘ي
ةرار˘ح˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

ع˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘˘ب د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
تيقاوم ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ ز˘ي˘كر˘ت˘لا
ي˘با˘ق˘ن˘لا ر˘شصأاو . تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا
قح نامشض ةرورشض ىلع اشضيأا
يعامتجلا نكشسلا يف ذاتشسألا

نأل عمتجم˘لا ح˘ئار˘شش ة˘ي˘ق˘ب ع˘م
نم ةدافتشسلا هل نمشضي ل هبتار
ن˘ي˘كم˘ت ع˘م ه˘يوأا˘ي ن˘كشس ءا˘˘ن˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا

رارقتشسلا نم وج يف سسيردتلا
لقن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو
ىلإا ةفاشضإا ، تاب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا ل˘كو
ةذ˘˘تا˘˘شسألا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ة˘˘˘يو˘˘˘شست

2102 ناوج30 دعب نينوكتملا
ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘تر ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
ذا˘˘˘ت˘˘˘شسألا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘تو ،نو˘˘˘كم
ةداعإاو ريدم ةبتر نم نوكملا
ةيللدتشسلا ةكبششلا يف رظنلا
رششؤومو ي˘ششا˘م˘ت˘ي ا˘م˘ب رو˘جأÓ˘ل

ا˘م ن˘ي˘ب ن˘مو.ة˘ششي˘ع˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘غ
ةذتا˘شسأا ة˘با˘ق˘ن ل˘ث˘م˘م ه˘ب بلا˘ط
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
جماربلاو جهانملا دادعإا ةشسايشس
ققحي ا˘م˘ب ة˘ي˘شسرد˘م˘لا بت˘كلاو
ةشسردملاب يقرلاو ميلعتلا ةدوج
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ع˘م ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىلع ةبيرشضلا ةعجارمو اهتيوه
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لاو ل˘˘˘خد˘˘˘لا
ي˘ف ا˘م˘ب ح˘ن˘م˘لاو تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا
ىلع ديدششتلا عم ةيلئاعلا كلذ
ة˘˘ح˘˘شصلا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا
لمعلا بط ميمع˘تو ة˘ي˘شسرد˘م˘لا
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
˘ما˘شسقأا ءا˘ن˘ب˘ب كلذو ظا˘ظ˘ت˘كلا

ةينطولا ةيشضرألا حتفو ةديدج
ةيطغت نم طا˘ي˘ت˘حلا ن˘ي˘كم˘ت˘ل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب ي˘˘ف ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست دا˘˘ع˘˘بإا اذ˘˘كو.ن˘˘طو˘˘˘لا
ةيدلبلا نع ةيئادتبلا ةشسردملا

.ةيشصولا ةرازولاب اهقاحلإاو

مويلا يعوبصسأ’ا مهبارصضإا ددجت عم

يئادتبلا روطلا ةذتاشسأل اهمعد دكؤوت «بابانشسلا» ةباقن

قود˘ن˘شصلا ىد˘ل ي˘با˘ق˘ن˘˘لا ع˘˘جرأا
رون يعامتجلا نامشضلل ينطولا
يلاملا زجعلا ببشس ،ةبردوب نيدلا
قودنشص نم لك هنم يناعي يذلا
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو «سسا˘ن˘كل»
با˘˘ب˘˘شسأا ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
سصخ ثيدح يف اريششم .ةيشسيئر
ى˘لوألا ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا سسمأا ه˘˘ب
ناك ام لعفت مل ةموكحلا نأا ىلإا
ة˘ب˘شسن نأاو ة˘شصا˘خ ،ه˘ل˘˘ع˘˘ف بج˘˘ي

«سسانكل» ليخادم نم ادج ةريبك
.ةعاشسلا دحل ا˘ه˘ل˘ي˘شصح˘ت م˘ت˘ي م˘ل

05 نأا هثيدح قايشس يف ادكؤوم
مل «سسانكل» ليخادم نم ةئاملاب
لا˘˘قو .مو˘˘ي˘˘لا د˘˘ح ى˘˘لإا ل˘˘sشصح˘˘ٌت
نم يناعت قيدانشصلا نأا ةبردوب
ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘شسب ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘˘لا
تارار˘˘ق˘˘لا ن˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ي˘نا˘ث˘لا بب˘شسلا ع˘جرأاو .ة˘مزÓ˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا نأا نو˘˘ك ى˘˘لإا

دمت˘ع˘ت لاز˘ت ل تا˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ذ˘ن˘مو
ديدعلا ليوم˘ت˘ل ق˘يدا˘ن˘شصلا ى˘ل˘ع
بج˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
ةيمومعلا ةنيز˘خ˘لا ن˘م ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت

ة˘شصا˘خ˘لا ق˘يدا˘ن˘شصلا ن˘م سسي˘˘لو
.يعامتجلا نام˘شضلاو د˘عا˘ق˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘˘شس نأا كلذ˘˘˘˘ك فا˘˘˘˘شضأاو
تلشصاوت قيدانشصلا ربع ليومتلا
تح˘ت تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘شست˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
تاد˘عا˘˘شسم˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘م˘˘شسم˘˘لا
دامتعلا لشصاوتي˘ل .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تÓ˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

0102. ةنشس ةياغ ىلإا قيدانشصلا
ل˘كششم نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘م˘˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘لا»
يف ايشسيئر اببشس ربتعي قيدانشصلا
هنكل .اهب لح يذلا يلاملا زجعلا
ة˘ي˘شضر˘ف د˘ع˘ب˘ت˘شسا ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف
تا˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘يدا˘˘ن˘˘شص سسÓ˘˘فإا
،يلك لكششب رئازجلاب ةيعامتجلا

يفكت رئازجلا تاردق نأا ادكؤوم

ةنشس03 ةدمل تانيمأات نامشضل
طرششب نكل ،ل˘قألا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م
ةيجتارتشسإا ديشسج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

سصخي اميف ةحشضاو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
نامشضلا يقود˘ن˘شص لاو˘مأا قا˘ف˘نإا
.دعاقتلاو يعامتجلا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘˘كلا تن˘˘ل˘˘عأا
ةلقتشسم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘با˘ق˘ن˘ل˘ل

« «ASCىلع اهل ديدج نايب يف
ناك يذلا بارشضإلا خيرات ميدقت

يراجلا ربوت˘كأا92 موي اررق˘م
خيرات ىلإا هميدقت تررق ثيح,

دعب كلذو رهششلا سسفن نم82ـلا
تلاق يتلا ةيبرتلا تاباقن لخدت
هديدحت مت يذلا لوألا خيراتلا نأا
ددع ربكأا دششح ىلع دعاشسي ل دق
ببشسب ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ن˘م
يتلا فيرخ˘لا ة˘ل˘ط˘ع ع˘م ه˘ن˘ماز˘ت

خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تدد˘˘˘ح

ربوتكأا92 مو˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘˘ب
هنأاشش نم يذلا رمألا وهو.يلاحلا
تعر˘شش يذ˘لا كار˘ح˘˘لا ر˘˘شسكي نأا
ةيلاردفنك تناكو.تا˘با˘ق˘ن˘لا ه˘ي˘ف
دق ةلقتشسملا ةيرئازجلا تاباقنلا
ن˘ع ا˘ه˘ل ق˘با˘شس نا˘ي˘ب ي˘ف تن˘ل˘عأا
قو˘فر˘م ي˘جا˘ج˘ت˘حا مو˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ىلع ةنمازت˘م ة˘ي˘ئلو تار˘ي˘شسم˘ب
كلذو،ا˘حا˘ب˘شص ةر˘ششا˘ع˘لا ة˘عا˘شسلا
يبع˘ششلا كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل ا˘م˘عد
ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ا˘كشسم˘تو ،ي˘م˘˘ل˘˘شسلا
ارغ ى˘ل˘ع ة˘عو˘فر˘م˘لا ة˘ي˘شسا˘شسألا

فلم – ةي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘ح˘لا ف˘ل˘م
نو˘نا˘˘ق ف˘˘ل˘˘م – ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
– ةيئارششلا ةردقلا فلم – دعاقتلا

ةيامحلاو ةيمومعلا ةحشصلا فلم
ليحرب ةبلاطملا عم.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ايعو كلذ ءاجو.ةيلاحلا ةموكحلا
تارارق˘لاو ع˘يرا˘ششم˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب
تحت اهريرمت داري يتلا نيناوقلاو
ة˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘مو˘˘كح ءا˘˘ط˘˘غ
فورظلا مامأاو ،ايبعشش ةشضوفرمو
ةيرزملا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
نمازت امك.ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
ينطو جاجتحا يف لوخدلا رارق

نم ةباقن51 وحن هيف كراششت
ميلعتلا ةحشصلا ةيبرتلا تاعاطق
ةحÓفلا ينهملا نيوكتلا يلاعلا
ى˘ت˘حو د˘ير˘ب˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا
ءاو˘جأا ي˘ف يدا˘شصت˘قلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ءÓغ هزيم بعشص يعامتجا لوخد
بيهرلا سضاف˘خ˘نلا ع˘م را˘ع˘شسألا
ةبشسن عافتراو ة˘ي˘ئار˘ششلا ةرد˘ق˘ل˘ل
لÓ˘خ رار˘ق˘لا ذ˘˘خ˘˘تاو.م˘˘خ˘˘شضت˘˘لا
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘يدا˘˘ع ةرود دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كل ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘كلا

مويASC ةيرئازجلا تا˘با˘ق˘ن˘لا

مييقت لجأل9102 ربوتكأا71
ة˘شساردو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا لو˘˘خد˘˘لا
قافألا ديدحتو ةيلاحلا عاشضوألا
تكشسم˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا
لكل ةينطو˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت
كارحلا معد ةلشصاومب ،تاباقنلا
ىلع لمع˘لاو ي˘م˘ل˘شسلا ي˘ب˘ع˘ششلا
هبلاطم قيقحت ةياغ ىلإا هتيوقت
.ةعورششملا
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عراصشلل لوزنلاو جاجتح’ا ىلإا يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاصسأا تاباقن ةدع ةوعد دعب ةينطولا ةيبرتلا عاطق اهصشيعي ناقتحا ةلاح
ةثÓثلا راوطأ’ا ةذتاصسأا فينصصت ةداعإا يف اصساصسأا ةلثمتملا ةعوفرملا بلاطملا ةحئ’ لوبقل ةرازولا ىلع طغصضلل عوبصسأ’ا اذه

 .ةيدعاقلا بترلا سسفن يف

ةيبرتلا تاباقن هب تمدقت يذلا بلطلا دعب

خيرات مدقت ةيرئازجلا تاباقنلا ةيلاردفنك
ربوتكأا82ـلا ىلإا ينطولا اهبارشضإا

ةدعبتصسم ةيعامتج’ا تانيمأاتلا قيدانصص سسÓفإا
لقأ’ا ىلع ةنصس03ـل

دعب لشصحت مل «سسانكل» ليخادم نم ةئاملاب05

هنم تايمك مÓتصسا رخأات ءارو ةحصصلل ةيملاعلا ةمظنملا

ازنولفنألا حاقل تاعرج ذخأا ىلع عيجششتلل مداقلا ربمفون رهشش ةيوعوت ةلمح
008 نم ديزأل ةرازولا مÓتشسا نع ،راروف لامج ،تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازوب ةحشصلا ةيقرتو ةياقولا ريدم فششك
يراجلا عوبشسألا لÓخ ةرازولا مÓتشسا» نع سسمأا هل يعاذإا حيرشصت يف لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو.ةيمشسوملا ازنولفنألا دشض حاقل ةعرج فلأا

تاعرجلا عومجم غلبيل مداقلا عوبشسألا ةياهن لبق ىرخأا ةيمك اهيلإا فاشضتشسو ةيمشسوملا ازنولفنألا دشض حاقل ةعرج فلأا008 نم ديزأل
تائفلا عيجششت» دشصق مداقلا ربمفون رهشش نم لوألا عوبشسألا لÓخ ةيوعوت ةلمح قلطتشس ةحشصلا ةرازو نأا فاشضأاو .«فشصنو نينويلم
ةيحشصلا تاشسشسؤوملاب ارفوتم نوكيشس يذلا حاقللا ىلع لابقإلا ىلع لماوحو ةنمزم سضارمأاب نيباشصمو نينشسم سصاخششأا نم ةينعملا

لك نم ربمتبشس رهشش يف حاقللا اذه مÓتشسا ىلع تداتعا ةحشصلا ةرازو نإاف ،ةياقولا ريدم بشسحو .«ةشصاخلا ةينلديشصلا تلاكولا اذكو
ةباشصإلا يف ببشستملا سسوريفلا ةيعون نع فششكلا يف ةحشصلل ةيملاعلا ةمظنملا رخأات ببشسب ةرملا هذه متي مل كلذ نأا ريغ ،ةنشس

تناك8102 ةنشس نأا لوؤوشسملا تاذ لاق ،طرافلا مشسوملا لÓخ ةلجشسملا تاباشصإلا ةليشصح سصوشصخبو«.ةيمشسوملا ازنولفنألاب

ةيمك نم ةئاملاب89 ةبشسن كÓهتشسا مت هنأا ىلإا اريششم ،طقف تايفو01 ليجشست مت ثيح ،ةيشضاملا تاونشسلاب ةنراقم ام اعون ةرقتشسم
ةنشسلا لÓخ ببشست ةيمشسوملا ازنولفنألا سسوريف نأاف ،ةحشصلل ةيملاعلا ةمظنملا تايطعم ىلإا ادانتشسا هنأا ركذو .دروتشسملا حاقللا تاعرج

±.S°∏«º.ملاعلا ربع سصخشش فلأا056 نم ديزأا ةافو يف ةطرافلا
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لإزأإ نيع ةيدلب نم امداق ناك
نتم ىلع فيطسس ةيلول ةعباتلإ
ة˘ل˘م˘ح˘م يدا˘ك عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس
أاجافتي نأإ لبق .رمخلإ تإروراقب
نم نكمتي مل ،ينمألإ زجاحلاب
ىو˘سس ه˘ما˘مأإ د˘ج˘ي م˘لو ،ه˘ب˘ن˘ج˘˘ت

قÓطإإو ه˘حÓ˘سس بح˘سس ة˘ق˘ير˘ط
نيذلإ كردلإ رسصانع ىلع رانلإ
امهدحأإ نيرسصن˘ع م˘ه˘ن˘م بي˘سصأإ

ىلع رخآلإو ديلإ ىوتسسم ىلع
انرداسصم بسسحو ،مدقلإ ىوتسسم
،ةريطخلاب تسسيل امهتباسصإإ نإاف
رسصانع هيف نكمت تقو يف إذه
موجهلإ دسص نم ينطولإ كردلإ

تاينيثÓثلإ يف مهتملإ فيقوتو
ةق˘ط˘ن˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ر˘م˘ع˘لإ ن˘م
،تمخلات ةيدلبل ة˘ع˘با˘ت˘لإ ة˘ير˘ق˘لإ

نيع ةنيدم ىلإإ لقنت هنأإ حجريو
صضر˘˘غ˘˘ل رو˘˘م˘˘خ˘˘لإ بل˘˘ج˘˘ل لإزأإ
أا˘جا˘ف˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘˘لإ

ينطو˘لإ كرد˘لإ ح˘لا˘سصم ز˘جا˘ح˘ب
د˘ج˘ن˘ت˘سسي ه˘ل˘ع˘جو ه˘˘كبرأإ يذ˘˘لإ
نا˘˘ك يذ˘˘لإ يرا˘˘ن˘˘˘لإ حÓ˘˘˘سسلا˘˘˘ب
ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت د˘˘قو إذ˘˘ه ،ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
يلع ىفسشتسسم ى˘لإإ ن˘ي˘با˘سصم˘لإ
،ةمزÓلإ تافاعسسإلإ يقلتل رمنلإ

يذلإ مهتم˘لإ ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ر˘خآلإ و˘ه بي˘سصأإ
مت تقو يف .هل دسصلإو ةدراطملإ

نم هل˘م˘ح˘ت ا˘م˘ب ة˘ب˘كر˘م˘لإ ز˘ج˘ح
عإو˘˘نألإ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م رو˘˘م˘˘خ
.ماجحألإو

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ0185ددعلا9102 ربوتكأا12 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

رؤمخم رجات هذفن ران قÓطإأ رثإأ

ةنتابب مÓصس د’وأإ يف ينمأإ زجاح يف  حورجب نييكرد ةباصصإإ
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د˘ي˘سصلإ قدا˘ن˘ب ف˘ل˘م ل˘سصإو˘ي
نم ةدع قطان˘م˘ب ثد˘ح˘لإ ع˘ن˘سص
ةيلمع رخأات لظ يف لجيج ةيلو
ةحلسسألإ هذه نم تاعفد ميلسست
فل˘ت˘خ˘م ىد˘ل ا˘ه˘عإد˘يإإ م˘ت ي˘ت˘لإ
ف˘سصت˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألإ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لإ
يف عرسشي نأإ لبق تاينيعسستلإ
رثكأإ لبق اهباحسصأإ ىلإإ اهتداعإإ

ريبكلإ نسسحتلإ بقع ةنسس نم
ة˘ي˘ن˘مألإ فور˘ظ˘لإ ه˘ت˘فر˘ع يذ˘˘لإ
نأإ صضرتفملإ نم ناكو .ةيلولاب
ن˘م ةد˘يد˘ج تا˘ع˘فد م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي
ينطإومب ةسصاخلإ ديسصلإ قدانب
ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘ج د˘ع˘ب ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو
ةدعب ةدجإوتم˘لإ صشي˘ج˘لإ نزا˘خ˘م
ةليم يتيلو˘ب إد˘يد˘ح˘تو تا˘يلو
هجإوت ةيلمعلإ هذه نأإ ريغ  ةنتابو
يقل˘ت م˘غر  تÓ˘ي˘ط˘ع˘ت˘لإ صضع˘ب
قدانبلإ با˘ح˘سصأإ ن˘م تإر˘سشع˘لإ
تا˘ه˘ج˘˘لإ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تإرا˘˘ع˘˘سشإإ
ة˘ي˘نا˘كمإإ صصو˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لإ
ةرتفلإ هذه لÓخ مهقدانب بحسس
هذ˘ه با˘ح˘سصأإ ة˘ظ˘ي˘ف˘˘ح را˘˘ثأإ ا˘˘م
ةدو˘ع˘لإ ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس قدا˘ن˘ب˘لإ

ىرق ىلإإ ريزانخلإ ناعطقل ةيوقلإ
هذ˘ه ما˘˘ح˘˘ت˘˘قإو  ة˘˘يلو˘˘لإ نا˘˘يدو
عرإز˘˘م˘˘˘لإ تإر˘˘˘سشع˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألإ

يف ببسست ام ةيحÓفلإ لوقحلإو
.ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘حدا˘˘˘ف ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ
تافلم ة˘يو˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع تلإزلو
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘˘ب د˘˘ي˘˘سصلإ قدا˘˘ن˘˘ب
ح˘˘لا˘˘سصم ىد˘˘ل تعدوأإ  ي˘˘˘ت˘˘˘لإو
ة˘˘مزألإ علد˘˘˘نإ ة˘˘˘ي˘˘˘سشع ن˘˘˘مألإ
ر˘ئإز˘ج˘لإ ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘مألإ

ةلمج هجإوت تاينيعسستلإ علطم
كلذو تا˘ب˘ق˘ع˘لإو بعا˘ت˘م˘لإ ن˘˘م
صسيسسحتلإ ةلمح نم مغرلإ ىلع
ةيئلولإ تاطلسسلإ اهترسشاب يتلإ

نم  قدانبلإ هذه باحسصأإ طسسو
ي˘ف عإر˘سسإلإ ى˘ل˘ع  م˘ه˘ث˘ح ل˘˘جأإ
ةلمج نم ةدافتسسإلإو  اهعاجرتسسإ
إذ˘ه˘˘ل  ت˘˘ّن˘˘سس ي˘˘ت˘˘لإ تإءإر˘˘جإلإ
نم تإرسشعلإ رطسضإو .صضرغلإ

ى˘˘لإإ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب قدا˘˘ن˘˘ب˘˘لإ كÓ˘˘م
نم يلإولإ ة˘ل˘سسإر˘مو جا˘ج˘ت˘حإلإ
صضع˘˘˘ب ل˘˘˘ح˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لإ ل˘˘˘جأإ
يف مه˘ه˘جإو˘ت ي˘ت˘لإ تلا˘كسشإلإ
مه˘قدا˘ن˘ب لا˘م˘ع˘ت˘سسإو عا˘جر˘ت˘سسإ
ن˘م ءلؤو˘ه ن˘˘كم˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘سسب

ة˘ع˘جر˘ت˘سسم˘لإ م˘ه˘ت˘ح˘ل˘سسأإ ل˘م˘˘ح

ةسصخر ىلع مهرفوت مدع ببسسب
ءلؤوهل حيتت يتلإ حÓسسلإ لمح
يف قدانبلإ هذه لÓغتسسإ ةسصرف
يف ،لكسشم نود ديسصلإ تايلمع
ي˘ف نور˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘سشف تقو
مهل حمسسي يذلإ فلملإ نيوكت
ببسسب قدا˘ن˘ب˘لإ هذ˘ه عا˘جر˘ت˘سسا˘ب
ةا˘˘˘فوو «ة˘˘˘سضير˘˘˘ف˘˘˘لإ » ل˘˘˘كسشم
قدانبلإ هذهل ني˘ي˘ل˘سصألإ كÓّ˘م˘لإ

اهعاجرتسسإ ةيلوؤوسسم لعج امم
ىرحألاب وأإ مه˘ئا˘ن˘بأإ ى˘لإإ ل˘ق˘ت˘ن˘ت

كلذ نع بترت ام لكب مهتثرو

ن˘يو˘كت ي˘ف ة˘يرإدإإ ل˘كا˘سشم ن˘م

عا˘جر˘ت˘سسإل يرور˘سضلإ ف˘˘ل˘˘م˘˘لإ

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ حÓ˘˘سسلإ

دو˘جو إو˘ف˘سشت˘كإ ن˘يذ˘لإ كئ˘˘لوأل

يذ˘لإ عإد˘يإلإ ف˘ل˘م ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘خأإ

وأإ تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لإ تإو˘ن˘سس رر˘˘ح

ةيندملإ ةلاحلإ قئاثو يف ءاطخأإ

م˘ه˘ئا˘بآإ وأإ م˘هدإد˘˘جأا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لإ

 .نيفوتملإ

 لكسشملأ لحل يلأؤلأ نؤلسسأري كÓّملأو تؤيبلأ مجاهت ريزانخلأ

 جاجتح’إ ىلإإ لجيجب ديصصلإ قدانب كÓّم عفدت حÓصسلإ لمح ةصصخر
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كرا˘م˘ج˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ةيسشتفملإ ىوتسسم ىلع ةلماعلإ
نير˘فا˘سسم˘لإ صصح˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لإ
لو˘ب˘ط˘لإ مأإ يدود˘ح˘لإ ز˘كر˘م˘لا˘˘ب
ةيسضاملإ ةعمجلإ راهن فراطلاب
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
لÓخ كلذو ةي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ

رفاسسم ةرا˘ي˘سسل صشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
لوخدلإ ءإرجإاب موقي ناك يرئإزج
ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘ن˘طو˘لإ بإر˘ت˘لإ ى˘لإإ
ة˘ي˘م˘كلإ ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح صسنو˘ت
ةأابخم تاسسولهملإ نم ةروكذملإ
دو˘˘قو˘˘لإ نإز˘˘˘خ ل˘˘˘خإد ما˘˘˘كحإا˘˘˘ب
» عو˘˘ن ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لإ ةرا˘˘ي˘˘˘سسل
تإرثؤوملإ زجح متيل » صسديسسرم
طروتملإ لوح نيح يف ةيلقعلإ

ةسصتخملإ ةينمألإ تاهجلإ ىدل
د˘سض تإءإر˘جإلإ ع˘ي˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تل
.ة˘ي˘سضق˘لإ هذ˘˘ه لو˘˘ح ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لإ

حلاسصم نأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجتو

ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ع˘لإ ءإو˘سس كرا˘م˘˘ج˘˘لإ
يدود˘˘ح˘˘لإ ز˘˘كر˘˘م˘˘لإ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
وأإ صسإرهأإ قوسس ةيلوب ةدإدحلإ
دق لوبطلإ مأإ يدودحلإ زكرملاب

ةر˘˘˘ي˘˘˘خألإ ة˘˘˘نوآلإ ي˘˘˘˘ف ته˘˘˘˘جو
را˘ج˘ت˘ل ىر˘خألإ ىو˘ل˘ت تا˘بر˘˘سض
ن˘˘م مو˘˘م˘˘سسلإ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘مو
.تإردخملإ

مؤمسسلأ يبرهمو راجتب اعابت حيطت كرامجلأ حلاسصم

فراطلاب لوبطلإ مأإ يدودحلإ زكرملاب ةصسولهم صصإرقأإ01431 زجح

 هنعط دعب تؤملأ نم باسش اجن اميف/ لجيج
نيلؤهجم لبق نم ضسأأرلأ يف

ةريطخ حورجب  صصاخصشأإ ةعبرأإ ةباصصإإ
تاجإردلإ نم ةعومجم  نيب مداصصت يف

 ةيرانلإ
يف ةريطخ حورجب صصاخسشأإ ةعبرأإ نع لقي ل ام بيسصأإ

نم لكب ةيرانلإ تاجإردلإ نم ددع نيب مإدطسصإ ثدإوح
ىلإإ نوباسصملإ لقن ثيح ،لجيج ةيلوب ةفقسشلإو ريهاطلإ

نانثإ دجإوتيو جÓعلإ يقلتل ديعسسلإ بودجم ىفسشتسسم
بسسحو .امهتباسصإإ ةروطخ ببسسب صشاعنإلإ ةحلسصمب مهنم
يحب نيتجإرد نيب عقو افينع امإدطسصإ نإاف ةيلحم رداسصم
نيباسش ةباسصإإ ىلإإ ىدأإ يذلإ رمألإ ريهاطلإ ةنيدمب صشومعز
نيتيحسضلإ ليوحت متو ، ةريطخ حورجب يناثلإ دقعلإ يف
ل˘ف˘كت˘لإ م˘ت ثي˘˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلإ بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإإ
لعفب صشاعنإلإ ةحلسصمب امهدحأإ ءاقبإإ ررقتيل نيحيرجلاب

بب˘سسب ةرر˘كت˘م ة˘بو˘ب˘ي˘غ ي˘ف ه˘لو˘خدو ه˘حور˘˘ج ةرو˘˘ط˘˘خ
ريغو .صسأإرلإ ىوتسسم ىلع اهنم يناعي يتلإ تاباسصإلإ
بيسصأإ ةفقسشلإ ةدلبب إديدحتو ريهاطلإ ةنيدم نع ديعب
نيب فينع مإدطسصإ ءإرج لثامم ثداح يف نإرخآإ ناباسش
ة˘با˘سصإإ ي˘ف بب˘سست يذ˘لإ ر˘مألإ ن˘ي˘ت˘يرا˘ن˘لإ ا˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ت˘˘جإرد
حانج ىلع امهليوحت تعدتسسإ ةريطخ حورجب نيقئاسسلإ
امهدحأإ ةلاح تفسصو ثيح ريهاطلإ ىفسشتسسم ىلإإ ةعرسسلإ
هعاسضخإإ ىعدتسسإ داح فيزن نم هتاناعم لظ يف ةريطخلاب
رابخأإ تددرت امدعب يبط ردسصم بسسح ةيحإرج ةيلمعل

عم ناثداحلإ نإذه نمإزتو .ثداحلإ دعب قئاقد هتافو نع
ريهاطلإ ىف˘سشت˘سسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسإلإ ة˘ح˘ل˘سصم لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ
تا˘ن˘ع˘ط˘ل ه˘سضر˘ع˘ت ر˘ثإإ ةر˘ي˘ط˘خ د˘ج ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف با˘سشل
ةيرق ىوتسسم ىلع صسأإرلإ ىوتسسم ىلع رجنخ ةطسسإوب
نإاف رداسصملإ صضعب بسسحو ،ريهاطلإ ةيدلبل ةعباتلإ لوزاب
عقو فينع راجسش ءانثأإ صسأإرلإ يف تانعطب بيسصأإ ةيحسضلإ
ببسست ام  لوزاب ةيرقب لوحكلإ ينمدم نم ةعومجم نيب
لبق ةتقؤوم ةبوبيغ يف هلوخدو مدلإ نم ةيمكل هنإدقف يف

. جÓعلإ يقلت لجأإ نم ىفسشتسسملإ ىلإإ هليوحت
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يقأؤبلأ مأأ

صصاخصشأإ ةثÓثل دح عصضو
نيعب ةصسولهم صصإرقأإ مهتزوحبو

ةليلم
نيمويلإ لÓخ ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ةر˘ئإد ن˘مأإ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

طاقنلإ فلتخم تل˘م˘سش ة˘ي˘طر˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإإ ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لإ
م˘ي˘ل˘قإإ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لإ را˘˘كوأإ و ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لإ
نطإوملإ نمأإ ىلع ظافحلإ لجأإ نم ةنيدملاب صصاسصتخلإ

قلعتيو صصاخسشأإ ةثÓث فيقوت نم اهتنكم ، هتاكلتمم و

ةيلقعلإ تإرثؤوملإ نم صصإرقأإ90 هتزوحب صصخسشب رمألإ

ةر˘جا˘ت˘م˘لإ تإد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م جد00494 هرد˘ق غ˘ل˘˘ب˘˘مو ،
حÓسس ىلإإ ةفاسضإإ (روتيك) قرو عطاق ، ةيلقعلإ تإرثؤوملاب
طبسض يناثلإ صصخسشلإ امنيب. يرإدنÓك عون نم صضيبأإ

ليرتوفير عون نم صسولهم ءإود ةروراق هتزوحب اسسبلتم

ماكحأإ و رمإوأإ ةثÓث لحم تناك ثلاثلإ نيح يف غلم5.2
ةيئاسضقلإ تاهجلإ ىلع مهليوحتو مهدايتقإ متيل ةيئاسضق
ةجإرد زجح نم ةيلمعلإ تنكم دقو إذه مهرمأإ يف لسصفلل

. ميسس عون نم ةيران
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نيب طبأرلأ77 مقر ينطؤلأ قيرطلأ ىؤتسسم ىلع بسصن ينمأأ زجاح دنع امهماهم نايدؤؤي اناك نايكرد لوألأ ضسمأأ ءاسسم ضضرعت
.رؤمخم رجات هذفن رانلل قÓطإأ رثإأ ،ةرؤطخلأ ةتوافتم حورجب ،فيطسسو ةنتاب يتيلو

فيطسس

هتلواحم ءانثأ ةيران تاقلطب تومي صل
 راجتلا دحأ لزنم ىلإ للستلا

للسستلإ لواح صصخسش ىلع ديسص ةيقدنب نم رانلإ قÓطإإ ىلع فيطسس ةنيدمب رجات صسمأإ لوأإ ةليل مدقأإ
رجاتلإ نإاف انيدل ةرفوتملإ تامولعملإ بسسحو ،Óيتق هتدرأإ ةيران ةقلطب هباسصأإ ثيح هتقرسسل هلزنم ىلإإ
رانلإ قÓطإل هعفد امم ىودج نود نكل هديدهت لواحف هلزنم ىلإإ بيرغ صصخسش للسست ةلواحمل نطفت
هذه تايثيح ىلع فوقولل اقيقحت نمألإ حلاسصم تحتف دقو ،صصللإ لتقم يف ببسست يذلإ رمألإ وهو

GCjªø.Q.ةثداحلإ

بيرهت ةلواحم طبحت ةسبت كرامج
سولهم صرق000.01 نم ديزأ

ةيمك بيرهت ةلواحم (ةسسبت) ةكبسشوب يدودحلإ زكرملاب كرامجلل نيرفاسسملإ صصحف ةقرف تطبحأإ
ةيلمعلإ نإاف ةسسبت كرامجل ةيوهجلإ ةيريدملاب مÓعإلإ ةيلخ نايب بسسحو ةسسولهملإ صصإرقألإ نم ةربتعم

00:10 ةعاسسلإ دودح يف صسمأإ موي تمت  دق ميتنسس نويلم004ـب ةقحتسسملإ ةمإرغلإ ةميق تردق يتلإ
دوقولإ نإزخ لخإد ماكحإاب ةأابخم ةسسولهملإ ةيودألإ  نم ةيمك زجح نم  اهحلاسصم تنكم ،احابسص
يف تلثمت ،ينطولإ بإرتلإ ىلإإ لوخدلإ تإءإرجإإ مامتإإ ددسصب اناك نإرفاسسم اهنتم ىلع ةيحايسس ةرايسسل

ENILABAGERP( ACIRYL ,RAGDE ,BAGERPعون نم اسسولهم اسصرق04001

)gM 051،لامكتسسإل تابجيوحلإ ينطولإ كردلإ ةقرفل ةعا˘سضب˘لإ و ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لإ م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي˘ل
.اهب لومعملإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإو ،تاقيقحتلإ
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 غلك1 ةبارق زجحو نيصخش فيقوت
ةملاقب تاردخملا نم

نمألإ صصاسصتخإإ عاطق ،ةملاقب يرسضحلإ طسسولإ يف ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف  و ةيعون ةيلمع يف
فيقوت نم ،ةيلولإ نمأاب (تإردخملإ ةحفاكم ةقرف) ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ تإوق تنكمت ،تامولعملل ديجلإ لÓغتسسإلإ دعبو ،ينطولإ

بسصن دعبو ةملاقب حإرج نب ةيدلب ىلإإ يدؤوملإ قيرطلاب ،ةملاقب ناميقم ةنسس34-64 نيب ام امهرامعأإ حوإرتت امهيف هبتسشم نيسصخسش

حئافسص (50) صسمخ ىلع روثعلإ مت ،امهنأاسشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإ دعبو ،امهب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ جسسنو .امهل نيمك

ىلع روثعلإ مت امهدحأإ نكسسم صشيتفت ةيلمع دعبو ،تإردخملاب راجتلإ تإدئاع نم ةيلام غلابمو ،مإرغ6.894 نزوب تإردخملإ نم

.امإرغ8.793 نزوب تإردخملإ نم حئافسص (40) عبرأإ
فيك) تإردخملإ ةزايح لعف نع ايئاسضق افلم امهدسض نوكو ،هيلع روثعلإ مت ام زجح نأإ دعب ،ةحلسصملإ ىلإإ امهليوحت مت روفلإ ىلع
.عإديإإ رمأإ امهقح يف ردسص نيأإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ امدق ،دوعلإ عم ةعورسشم ريغ ةقيرطب عيبلل اهسضرعو (جلاعم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

0185ددعلا9102 ربوتكأا12  نينثإلا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةنشسلا ةياهن لبق ةيؤشضؤفلا تايانبلل لماشش ءاشصحإ’ا ^
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ديدعلا ارخؤوم ةبانع تدهضش
فر˘ط ن˘˘م تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م با˘˘ح˘˘ضصأاو ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط
غ˘ي˘ضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب تا˘˘ن˘˘كضسلا
مهتيعضضو ةيو˘ضست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةضصاخ˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ن˘ع جار˘فإ’او
قرطتلا اندرأا ببضسلا اذهلو مهب
ا˘يا˘ضضق˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا
ىوتضسم ىلع نكضسلاب ةقلعتملا
ماي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ةبا˘ن˘ع ةر˘ئاد سسي˘ئر ى˘لإا ةرا˘يز˘ب

اياضضق نع لي˘ضصا˘ف˘ت ا˘ن˘ئا˘ط˘عإ’
تاو˘ن˘ضس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘˘كضسلا

نوعطلا باحضصأا تاف˘ل˘م ا˘ه˘ن˘م

نكضس0007 ـلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م
نكضسلا يبلاط اذ˘كو ي˘عا˘م˘ت˘جا
تا˘ن˘كضس تا˘ف˘ل˘˘م با˘˘ح˘˘ضصأا وأا

2102 APLة˘ي˘ضضق اذ˘كو
رارغ ىلع ةيوضضوفلا تانكضسلا
نيراخفلاو بر˘ح يد˘ي˘ضس ءا˘ي˘حأا

دقف سصوضصخلا اذهبو ديدحوبو
«تا˘ح˘ضش د˘ي˘ضشر » ا˘ن˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا

فضشك يذلا ةبانع ةرئاد سسيئر
هذه سسأار ىلع هبيضصنت ذنم هنأاب
وه كئاضش فلم لوأاف حلاضصملا
ة˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘هو ن˘˘كضسلا ة˘˘ي˘˘ضضق
يلاولا نأا امكو ةلهضسلاب تضسيل
ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘ضصن˘ت ذ˘ن˘م ا˘ي˘ضصخ˘ضش
ديدعلا هتهجاو دق ةي’ولا سسأار
بضضغلاو جاجتح’ا تاجوم نم
م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي و˘هو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
دعب ةضصاخ م˘هر˘ي˘ضصم ة˘فر˘ع˘م˘ل
و˘˘˘هو هد˘˘˘جو يذ˘˘˘لا ل˘˘˘كضشم˘˘˘لا
ـلا ةمئاق لÓخ نم تارامتضس’ا

يتلاو يعامتجا نكضس0007
ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب ’إا ةدو˘˘جو˘˘م ن˘˘كت م˘˘ل
م˘ت د˘ق˘ف تادو˘ه˘ج˘م˘لا ل˘ضضف˘بو
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’او ة˘˘˘ضسارد ةدا˘˘˘˘عإا

51 مو˘ي ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

لÓ˘˘خ ن˘˘م8102 ر˘ب˘م˘˘ضسيد
كلت نكلو ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا ة˘ي˘ف˘ضصت
نيبتو ىضضرلا قلت مل فضسأÓلو
تائملا قح يف افاحجإا كانه نأا
ر˘ي˘˘غ م˘˘ه˘˘ضسف˘˘نأا اود˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا

ببضس نودب ةمئاقلاب نيدوجوم

دكأاتلاو رمأ’ا ةعجارم اضضيأا متو
ةمزÓلا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
فلم قلغ متيلو مهفاضصنإا متو

ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘كضس0007
ا˘ي˘ضصق˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ي˘˘ضصق˘˘م˘˘لاو
نإاف اذهبو نعطلا قح هئاطعإاو
ةقلاع تيقب نوعطلا ةمئاق تيقب
.نآ’ا دح ىلإا

ةبانع ةرئاد حلاصم
باحصف ةيولوفا دكؤت

ةميدقلا تافلملا
باحضصأا فلم سصوضصخب امأا

0007 ـلا ةم˘ئا˘ق ن˘م نو˘ع˘ط˘لا

م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م او˘عدوأا ن˘يذ˘لا ن˘كضس

سسفن ةياغ ىلإا0102 ةنضس لبق
ةر˘ئاد سسي˘ئر د˘كأا د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ن˘˘ضسلا

مهل نوكتضس ةيولوأ’ا نأاب ةبانع
ثيح ةمداقلا ةضصحلا لÓخ نم
يف مهتافلم «نييحت » ديدجت مت
متي نأا ىلع مرضصنملا توأا رهضش
تحت ة˘ي˘ن˘كضسلا ة˘ضصح˘لا ع˘ضضو
اهعيزوتل نكضسلا ةنجل فرضصت

نأا ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سصاخ˘ضشأÓ˘ل نو˘كت˘ضس ة˘يو˘لوأ’ا

نوعطلا باحضصأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ثود˘ح مد˘ع ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لاو
راركت وأا عيزوتلا يف ت’Óتخا

0007 ـلا ة˘ضصح و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘ضس

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ع˘˘˘م ن˘˘˘كضس
د˘كأا ثي˘ح ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل˘˘ل
ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأا˘ب ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ن˘كضسلا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا
ةاذاحمب يهف يلاو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
تائفلا سضعب ةاعارم عم نوناقلا
روهدت عم ةضصاخو ةيعامتج’ا
ذ˘خؤو˘ت ي˘ه˘ف ة˘ي˘ئار˘ضشلا ةرد˘˘ق˘˘لا
م˘ه˘نأا ا˘م˘˘كو را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
نم بهذي ’ مهقح نأاب نونئمطي

نأا ثيح ةيولوأ’ا مهئاطعإا لÓخ
ةياغ ىلإا ةعدوملا تافلملا ددع

ـب ردق˘ت0102 ربمضسيد13

نأاب ىنم˘ت ا˘م˘ك ا˘ف˘ل˘م61823
ا˘مأاو ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ضصح˘˘لا نو˘˘كت
جورخ دعوم ديدحت سصوضصخب
رب˘ت˘عا د˘ق˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل
طبترم رمأ’ا اذه نأاب ثدحتملا
امدنعف ةينكضسلا ةضصحلا رفوتب

ة˘˘˘ضصح˘˘˘لا ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘ع’ا م˘˘˘ت˘˘˘ي
متي ةبانع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لا
جورخلاو تاقيقحتلا ناجل دافيإا
نم تافلملا باحضصأ’ يناديملا
نيذ˘لا اذ˘كو نو˘ع˘ط˘لا با˘ح˘ضصأا

0102 ةنضس دعب تافلم وعدوأا

يف قيقحتلل4102 ةياغ ىلإا
.ةيعامتج’ا ةيعضضولا

APL ةمئاق نع جارفإلا

ىسيع يديسب2102
 ابيرق

ةمئاق نع جارف’ا سصخي اميف

APL معدملا يوقرتلا نكضسلا

يد˘ي˘ضس ن˘˘كضس005 ةضصح

APL ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لاو ى˘˘ضسي˘˘ع

ديضشر ح˘ضضوأا د˘ق˘ف»2102«
نأاب ةبانع ةرئاد سسيئر تاحضش
متيل ءاهتن’ا كضشو ىلع ةمئاقلا
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ اهنع جارفإ’ا
نأاو ة˘ضصا˘خ ه˘ل˘لا نذإا˘ب ة˘مدا˘ق˘˘لا
نع ةيلوأ’ا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

نكضسلل ةينطولا ةيقاطبلا قيرط
مت د˘ق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘كو
ن˘ي˘ح˘ضشر˘م˘لا ة˘يو˘ه ن˘م د˘كأا˘ت˘لا
نع جئاتنلا ترفضسأاو ةدافتضسإÓل
اودافتضسا دق اضصاخضشأا كانه نأا

متو قباضسلا يف ىرخأا غيضص نم
تناك يتلا ةمئاقلا نم مهطاقضسإا

مت˘ي نأا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ةدو˘جو˘م
ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ير˘خآا˘ب م˘ه˘˘ضضيو˘˘ع˘˘ت
ددع ةضصاخ تا˘ف˘ل˘م˘لا با˘ح˘ضصأا
ردقي ة˘غ˘ي˘ضصلا هذ˘ه˘ب تا˘ف˘ل˘م˘لا

متيل ف˘ل˘م ف˘لأا11 ن˘م د˘يزأا˘ب
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا د˘˘ن˘˘ع
متي يتلا سصاخضشأ’ا سصوضصخب
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘ضصم˘لا˘ب م˘ه˘ضضيو˘ع˘˘ت
ةرئادلا ةنجل فرط نم ةمئاقلا

اهرير˘م˘تو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لاو
ة˘م˘ئا˘ق˘لا نو˘كت اذ˘ه˘بو ي˘لاو˘ل˘˘ل

˘ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ جار˘˘فإÓ˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
اذه نأا ربتعا امك ةمداقلا ةليلقلا
تافلملا ني˘ب ن˘م ا˘ضضيأا ف˘ل˘م˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا د˘˘جو ثي˘˘ح ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا

هب˘ي˘ضصن˘ت د˘ن˘ع جاردأ’ا ة˘ضسي˘ب˘ح
ةد˘˘˘م˘˘˘لو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع
باحضصأا سصوضصخب امأا تاونضس

8102 ة˘ن˘˘ضسلAPL تافلم

د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م ا˘هداد˘عإا م˘ت˘ي˘˘ضسف

APL 2102 فلم نم ءاهتنإ’ا

ينطاق ءاصحإ
ةياهن لبق يواضوفلا

ماعلا
نأا˘ب ة˘با˘ن˘ع ةر˘ئاد سسي˘ئر دا˘˘فأا

بيرق˘لا ي˘ف مو˘ق˘ت˘ضس ه˘ح˘لا˘ضصم
ءاضصحإا يف عورضشلا يف لجاعلا
ةيو˘ضضو˘ف˘لا تا˘ن˘كضسلا ي˘ن˘طا˘ق
ةيوضضوفلا ءايحأ’ا فلتخم ربع
ديدحوب رارغ ىلع ةبانع ةيدلبب
بر˘˘ح يد˘˘ي˘˘ضس – ناور˘˘˘م و˘˘˘بأاو
كئ˘˘˘˘لوأا نأاو .ن˘˘˘˘يرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو
مهنع لاق˘ي ا˘م ل˘قأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيثراك تانكضسب نونطقي مهنأاب
مهتايح نأاب اوفضصوو ةقئ’ ريغو
امك فورظلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ط˘خ ي˘ف
ط˘˘ضسبأا ن˘˘م او˘˘مر˘˘ح د˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘نأا

اعقاو ارمأا ربتعي اذهو مهقوقح
ه˘ح˘لا˘ضصم تع˘ضضو د˘ق˘ف اذ˘ه˘لو
ماي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسا
ءار˘جإاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘ه˘˘نأا ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘˘ضصحإ’ا
يتلاو تانكضسلا كلتب نونطقي
نأا ا˘م˘ك ر˘م˘ت˘ضسم ما˘ن˘ت ي˘˘ف ي˘˘ه
ةبراحم وه ءاضصحإ’ا نم فدهلا
زا˘ج˘نإا لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ل˘يا˘ح˘ت˘م˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ضضو˘˘ف تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب
ن˘˘˘˘كضسلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘˘لا
ثي˘ح ة˘ضسنز˘ب˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘˘ب
ة˘م˘ه˘م نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ة˘ب˘ع˘ضص ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ه ءا˘˘ضصحإ’ا

ل˘ك د˘ي˘ضسج˘ت م˘ت˘ي ه˘نإا˘˘ف اذ˘˘ه˘˘لو
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ير˘ضشب˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإ’ا
ل˘جأا ن˘م ح˘ي˘ح˘ضصلا ءا˘˘ضصحإ’ا˘˘ب
ق˘ير˘ط ة˘قروو ج˘ه˘ن˘م˘˘لا ع˘˘ضضو
تا˘ط˘ل˘ضسلا نإا˘ف اذ˘ه˘لو ي˘لاو˘ل˘˘ل
تايعمجلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا و˘عد˘ت
ةيلمعلا حاجنإ’ دوهجلا رفاظتل

ن˘م ن˘كم˘ي˘ضس ءا˘ضصحإ’ا نأا ا˘م˘ك
ينطاقل يقيقحلا ددعلا ةفرعم
ف˘ل˘م˘لا ي˘ط˘ل تا˘˘ن˘˘كضسلا كل˘˘ت
سصضصحلا نع جار˘فإ’او ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
مهب لفكت˘لاو سشه˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

رار˘˘ق و˘˘ه رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك
ينطاقل ءاضصحإ’ا ءارجإ’ عاجضش
اذ˘هو ة˘يو˘˘ضضو˘˘ف˘˘لا تا˘˘ن˘˘كضسلا
.ماعلا ةياهن لبق متيضس ءارجإ’ا

¯U¢. Ü

سشيرلا عارذ ونطاوم سسمأا ماق

بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب

ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا ة˘˘ضسا˘˘˘ي˘˘˘ضس بب˘˘˘ضسب

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘بذا˘˘كلا دو˘˘عو˘˘˘لاو

ىوا˘كضشلا م˘˘غر ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا

و نكضسلاب ةقلعتملاو ةرركتملا

لكضشم نع كيهان، ةيوناث بايغ

ةئيهتلا بايغو ءاملا و ءابرهكلا

ةيبلغأا لاز˘ت ’ ا˘م˘ك، ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ةيتامدخلاو ةيراجتلا تÓحملا

ةديدجلا ءاي˘حأ’ا˘ب تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا

تقولا يف ،ةقلغم سشيرلا عارذب

ة˘ل˘ق نا˘كضسلا ه˘ي˘ف و˘كضشي يذ˘لا

سضعب سصقنو ةيراجتلا ةكرحلا
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ما˘ه˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

تاعاق ،ةيهيفرتلا قفارملا بايغ
،ا˘هر˘ي˘غو تا˘نر˘ت˘نأ’ا ،ة˘ضضا˘ير˘لا

نوناعي نينطاوملا لعج ام وهو

0001 يح˘ب ة˘ضصا˘خ ن˘ير˘مأ’ا

ع˘ط˘ق˘ل نور˘ط˘ضضي ن˘يأا ن˘˘كضسم
ءانتقا لجأا نم ةريبك تافاضسم
قلعتي ام˘ي˘ف ة˘ضصا˘خ م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
د˘جو˘ي ثي˘ح ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا˘˘ب
بضسحو، ط˘˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘حاو ل˘˘˘ح˘˘˘م
نوكلتمي نيذلا نإاف نينطاوملا
داو ىلإا نولقنتي مهنإاف تارايضس
يف مهتايجاح ءارضشل وأا بنعلا

تابكرم نوكلتمي ’ نيذلا نيح

،ةيرزم اعاضضوأا نوضشيعي مهنإاف
زجعي يتلا تÓحملا هذه نأا امك
،طيضسبلا نطاوملا اهئانتقا نع
ةرضسامضسلا لوانتم يف تراضص
حا˘˘برأا ’إا م˘˘ه˘˘م˘˘ه˘˘˘ت ’ ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ظ˘حÓ˘ي ،را˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا
عارذ ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ر˘ئاز˘لا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا نأا ، سشير˘لا
ى˘˘لإا قر˘˘ت م˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
نأا ثيح ،بول˘ط˘م˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا
نيح يف ةقلغم تÓحملا بلغأا
ةيرورضضلا تامز˘ل˘م˘لا ع˘ي˘ب م˘ت˘ي
يف ،ةفضصرأ’ا ىلع نينطاوملل
نونطاوملا دضشاني قايضسلا تاذ
ةرور˘ضض ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

مهتيعضضول لح داجيإاو كرحتلا
ل˘ضصف لÓ˘خ اءو˘ضس دادز˘ت ي˘ت˘˘لا
 .ءاتضشلا

:فششكي ةرئادلا ضسيئر ةبانعب كئاششلا نكشسلا فلم لؤح حيرشصت يف

ةياغ ىلإأ ةميدقلأ تافلملأو نوعطلأ باحصصأ’ ةيولوأ’أ»
«ابيرقAPL 2102 ةمئاق نع جأرفإ’أو4102

ضشيرلا عارذ ناكشس ناقرؤؤي ةيراجتلا ةكرحلا ةلق و نكشسلا لكششم

 ةيرزملأ عاصضوأ’اب أديدنت بنعلأ دأو ةيدلب رقم نوقلغي نونطأوم

رابتعاو مهنم ضضعبلا ةدافتشسا مدع ببشسب
 ةشصاخ ةيكلم نكشسملا نأا

 ليحرتلأ نوصضفري رايهن’اب ددهملأ ىنبملأ تÓئاع
يحب طوقضسلل ليآ’ا ىنبمب نطقت يتلا تÓئاعلا سسمأا تضضفر
ةنيدم طضسوب ةعمجوب يناديوضس ةطضسوتم لباقم رضصانلا دبع دورق
لامعلاو لئاضسولا ريخضستب تاطلضسلا تماق ام دعب ليحرتلا ةبانع
نم مهنم سضعبلا ءاضصقإا ببضسب كلذو مهضضارغأا لقنل تانحاضشلاو
افاحجإا نوينعملا هربتعا ام اذهو تÓئاع ثÓثب لفكتلاو ةدافتضس’ا
نمف ثرو نع ةرابعو ةضصاخ ةيكلم ةيانبلا نأا ةضصاخو مهقح يف
طضسوب دجاوتم ىنبملا اذه نأا بناج ىلإا نكضس يف ثيرو لك قح
ةديعب ةقطنمب نكضس لبا˘ق˘م ه˘ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘مو ة˘ن˘يد˘م˘لا

ام اذهو لاحربل ةعباتلا سشيرقب تانكضس مهحنم مت دقف مهبضسحو
ةلمرأا ـب مهب لفكتي مل ىرخأا تÓئاع كانه نأا امك نوضضفري مهلعج
ىلإا لافطأا امهيدلو ناتجوزتم ناتنبا اهيدلو تيبلا بحاضص ةنبا

متي فيكف نكضسلا ةبحاضص اهمأاو فيكف تابزاعلا اهتاوخأا بناج
اوجتحا نيذلا نيينعملا ءايتضسا راثأا ام اذهو مهل ةدحاو ةقضش حنم
امكو ةيانبلا نع لزانتلا ىلع ءاضضمإ’ا اوضضفرو ةقيرطلا هذه ىلع
ةضصاخ ةيكلم عيبلل اهيلع بو˘ت˘كم ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘يا˘ن˘ب˘لا ع˘ضضو˘ب او˘ما˘ق
تلقتنا دقو مهتايح ىلع ايقيقح ارطخ لكضشت ةيانبلا كلت امنيبو
يف سشيعن تÓئاعلا كلت نأاب انظح’و ناكملا نيع ىلإا ةعاضس رخأا

اوحرضص تيح  ةظحل ةيأا يف طوقضسلل ةليآا ةيانبلاف يقيقح رطخ
ة˘ثرا˘كلا تود˘ح ن˘م نو˘فو˘خ˘ت˘مو عرا˘ضشلا ي˘ف نو˘˘ما˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
نأا بناج ىلإا نكضسلا نع لزانتلا لباقم اعيمج ليحرتلاب نوبلاطيو
سضيوعتلا اذهبو اهب نولمعي  ةيانبلاب ةضصاخ ةيكلم تÓحم مهيدل
تÓئاعلا كلت نأا امك يجيتارتضسإ’ا نكضسملا عقوم نأا ةضصاخو
ةنضس ذنم هنع يعيبطلا زاغلا عطقب مايقلا دعب ةيقيقح ةاضسأام يناعت
ةفرغ يف نوضسلجيو يهطلل ناتوبلا زاغ مادختضس’ نورطضضي مهو
تضضفر تÓئا˘ع˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو را˘ه˘ن˘م ن˘كضسم˘لا ي˘قا˘ب نأ’ ةد˘حاو
نأا امكو ىنبملا كلت نم تÓئاعلا لك ةدافتضسا مدع ةجحب ليحرتلا
رخأ’ تدكأا دق ةينعملا تاهجلا مهتهج نمو ةضصاخ ةيكلم نكضسلا
لكضشت يهو  ءارمحلا ةناخلا يف تعضضو دق ةيانبلا هذه نأا ةعاضس
دوجوب ليحرتلا اوضضفر مهنكلو اهينطاق ةايح ىلع ايقيقح ارطخ
مايقلل ةيدلبلا حلاضصم فرط نم هنييعت مت يذلا يئاضضقلا رضضحملا
دقو ييجيبوأ’ا حلاضصم روضضحب ليحرتلاب ةضصاخلا تاءارجإ’اب
ةيكلم نكضسم يف اضشيعت نيتلئاعل فيك و اثاريم ةيانبلا نأا اوربتعا

   MƒQjá aÉQì. رجأاتضسم نكضس يف نونطقي اهدعبو

 راحتن’ا ىلع مدقأا يذلا باششلا عم انماشضت

ةيدلب رقم مامأأ قيرطلل قلغو جاجتحأ
ششيمهتلأو ملظلاب أديدنت ةدرابلأ نيع

انماضضت ةيملضس ةريضسم سسمأا حابضص ةدرابلا نيع ةيدلب ونطاوم مظن
بحا˘ضص ه˘ي˘ف مد˘قا يذ˘لا نا˘كم˘لا ن˘م تد˘ت˘ما ن˘ي˘ضسا˘ي با˘ضشلا ع˘م
ةطرضشلا زكرمب ارورم اقرح راحتن’ا ةلواحم ىلع ةنضس نيثÓثلا

و هعم انماضضت ةيجاجتحا ةفقوب اوماق نيا ةيدلبلا رقم ىلإا ’وضصو
اهيلا تلآا يتلا ةيرزملا عاضضو’اب و سشيمهتلاو ملظلاب اديدنت
ةرركتملا ةيجاجتح’ا تافقولا مغر لح ىلإا لوضصولا نود ةيدلبلا
يتلا ةيومنتلا عيراضشملاو نكضسلاو ةئيهتلا يف مهقحب ةبلاطملل
يف نيببضستملا ةبضساحمب ةبلاطملا ىلإا ةفاضضا، مهنع نبغلا ليزت

ةفاضضا، ةيدلبلا اهيف طبختت يتلا لكاضشملا ءاهنا و ، ةيمنتلا ةلقرع
بلاط ا˘م˘ك،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف بب˘ضست ن˘م ل˘كل د˘ح ع˘ضضو ى˘لإا
نا دعب مهليحرت ةرورضضب اضضيا ةدحاولا ةفرغلا تانكضس باحضصا

ذنم اهيف نوطب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا ن˘م ا˘عرد او˘قا˘ضض
ام وهو،ةبعضص افورظ نوضشيعي مهنأاب نوتجحملا دكأا امك، تاونضس
روطتت لبق اذه، مهقحب ةبلاطملاو ةيملضس ةقيرطب جاجتحÓل مهعفد
قلغ ىلع بابضشلا سضعب مدقا نا دعب رخآا جرعنم دخأاتو روم’ا
نم ةلاح طضسو قناخ يرورم ماحدزا يف ببضست ام وهو قيرطلا
مهل دارفا و ىضضرم كانه هنا ةضصاخ نينطاوملا فرط نم ءايتضس’ا
فكلا ةرورضضب اوبلاط نيا، ةضساردلل نيهجتم ذيمÓتو ت’اغضشنا

نود ةيراضضح قرطب قوقحلاب ةبلاطملاو تافرضصتلا هذه لثم نع
 .امئاد ىلوأ’ا ةيحضضلا ىقبي يذلا نطاوملا ةحلضصمب سسملا متي نا

U¢. Ü

ةيرزملا مهتيعشضو يف رظنلا تاطلشسلا اودششان

ليحرتلاب نوبلاطي ملاصس يديصسب0102 ءاصصحإأ باحصصأأ
تاطلضسلا نم ينوبلا ةيدلبب ملاضس يديضس يح ىوتضسم ىلع0102 ءاضصحإا ةيوضضوفلا تويبلا ينطاق نم ديدعلا اعد
دنم ةضشه تويب نونطقي مهنوكل ءاتضشلا لضصف لولح بارتقا عم ةضصاخ ةضصرف برقأا يف مهليحرت ىلإا ةينعملا ةيلحملا
رظنلا ةينعملا تاطلضسلا نودضشاني مهنأاب ينوبلا ةرئاد رقم مامأا دحأ’ا سسمأا ء’ؤوه دكأاو .مهريبعت دح ىلع ةليوط تاونضس
يحلا ةيعضضو نع ةدايز ةيتاعلا حايرلاو راطمأ’ا ببضسب ءاتضشلا مضسوم لولح عم اضسؤوب ديزت يتلا ةيرزملا مهتيعضضو يف
يف اهلك فرضصلا تابكم ثيح يحضصلا فرضصلا تاونق بايغ رارغ ىلع سشيعلا فورظ اهيف مدعنت يذلا يوضضوفلا
باحضصأا نينطاوملا نم ديدعلا نأا ةراضشإ’اب ريدجلاو.مهريبعت دح ىلع ةريطخ سضارمأا يضشفتب رذني تاب ام ماعلا ءاضضفلا

ةمئاقلا نع جارفإ’اب نيبلاطم ينوبلا ةرئاد رقم مامأا طرافلا سسيمخلا اوجتحا دق اوناك ملاضس يديضس يحب0102 ءاضصحإا

YÉO∫ GCe«ø.مهليحرتو نيديفتضسملل ةيمضس’ا
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مداقلا ربمفون رهشش نم حتافلا يف متيشس (وناوج) «سسوبيشس» يح رشسجل يئاهنلا نيششدتلا نأا «ةعاشس رخآا» ـل لوؤوشسم ردشصم فششك
 .ةيريرحتلا ةروثلا ع’دن’ ةدلخملا ت’افتح’ا راطإا يف كلذو

¯hd«ó gô…
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ترا˘ت˘خا

ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘˘ل
ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ىر˘كذ˘ل ةد˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةروث ع’دن’ ةفداشصملا ربمفون
ز˘ي˘ح ع˘شضو ل˘جأا ن˘م ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا
لماكلاب «وناوج» رشسج ةمدخلا

ه˘˘˘ي˘˘˘ف ته˘˘˘ت˘˘˘نا نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو
عور˘˘˘ششو ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا
تآا˘ششن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
زاجنإاب ةفلكملا ىربكلا ةينفلا
تاشسمللا عشضو يف عورششملا
يذفن˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا
لاغششأ’ا رخأاتت مل نيذللا رشسجلا
ذ˘ف˘ن˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ا˘م˘ه˘ي˘˘ف
قيرط نيب طبري يذلا رشسجلا

نارودلا روحمو راطقلا ةطحم
طبارلا ذفنملاو «ميهاربإا يديشس»
ق˘ير˘ط˘لاو «و˘˘ناو˘˘ج» ي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب
ةيرحبلا ةطحملا هاجتاب يدؤوملا
نأا رابتعاب ،زاجنإ’ا ديق يه يتلا
حاتتفا ترثآا ةيلحملا تاطلشسلا

ثيح ،لحارم ىلع رشسجلا اذه
يشسيئرلا ءزجلا ةيادبلا يف حتتفا

ن˘ي˘ب ط˘بر˘ي يذ˘لاو ر˘شسج˘لا ن˘م
يحو «م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘شس» رو˘ح˘م
يذ˘ف˘ن˘م ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا م˘˘ث ،«و˘˘ناو˘˘ج»
ةطحم قيرط ةهج نم رشسجلا
روكذملا يح˘لا ها˘ج˘تا˘ب را˘ط˘ق˘لا

اذ˘ه ها˘ج˘تا˘ب «كي˘ل ر˘˘شسج» ن˘˘مو
د˘كؤو˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ا˘˘شضيأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
حاتتف’ا نأاب ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

لÓخ نو˘كي˘شس ر˘شسج˘ل˘ل ي˘ل˘كلا

9102 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا
ضضرأا ىلع دشسجتي مل ام وهو
لاغ˘ششأ’ا ل˘ط˘ع˘ت بب˘شسب ع˘قاو˘لا
راظتنا لوط دعب تلشصو يتلا
هع˘شضوو ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ت˘ل˘حر˘م ى˘لإا

نأا هنأاشش نم ام وهو ةمدخلا زيح
ة˘يرور˘م  ة˘شسÓ˘شس ي˘ف م˘˘ها˘˘شسي

ىوتشسم ىلع اشصوشصخ ةريبك
ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ضشي˘ج عرا˘شش
ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

،ةورذ˘لا تا˘قوأا ي˘ف ا˘˘شصو˘˘شصخ
هعورفو رشسجلا اذه نأا رابتعاب
ىلإا تابكرملا باحشصأا عفديشس
ةنيدم˘لا ط˘شسو ن˘م ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسا
«م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا يد˘˘ي˘˘˘شس» ها˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ب
،تقو˘ل˘ل ا˘ح˘˘بر كلذو ضسكع˘˘لاو
يف مهاشس عورششملا اذه نأا امك
ةيرحبلا ةطحملا قيرط ةعشسوت
اذ˘˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا
فÓغ هل دشصر يذلا عورششملا

رشسج» ـل ةلمكت دعي ربتعم يلام

4102 ةنشس حتتفا يذلا «كيل
ةي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع ط˘بر˘ي يذ˘لاو

نكل،61 مقر ينطولا قيرطلاب
ر˘شسج˘لا حا˘ت˘ت˘فا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا م˘˘غرو
ةطقنلا نأا ’إا ،قيرطلا ةعشسوتو
ماحدز’ا ىقبت ربكأ’ا ءادوشسلا
ة˘ط˘ح˘م ط˘ي˘ح˘م ي˘ف يرور˘م˘˘لا
ة˘حا˘شس ل˘خد˘م د˘ن˘˘عو را˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةلشسع» عرا˘شش ها˘ج˘تا˘بو ةرو˘ث˘لا

ق˘˘ي˘˘شض بب˘˘شسب كلذو «ن˘˘ي˘˘شسح

نم لئاهلا ددعلاب ةنراقم قرطلا
ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ي˘شسلا

ةيقرششلا ةهجلا ربع ايموي ةبانع
تاهجلا نم يعدتشسي ام وهو
اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ة˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘ل نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘كششم˘˘˘لا
هذ˘هو ة˘ف˘عا˘شضم ةد˘ئا˘ف ر˘شسج˘˘لا
يف ر˘ث˘كأا ف˘عا˘شضت˘ت˘شس ةد˘ئا˘ف˘لا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا تد˘˘˘˘شسج تلا˘˘˘˘ح
تا˘حا˘شسم˘لا عور˘ششم ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ر˘شسج˘لا ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ءار˘شضخ˘˘لا

،ة˘هز˘˘ن˘˘ل˘˘ل ءا˘˘شضف نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح
ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم نأاو ا˘شصو˘˘شصخ
لك عم قيشسنتلاب تدعأا ةبانع
ةيمومعلا لاغششأ’ا ةيريدم نم
يف ةشسارد ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘شسشسؤو˘مو
.نأاششلا اذه
لوحملا ميلست راظتنا يف

نيقيرطلا نيب طبارلا

نيينطولا

لاغششأ’ا ءاهتنا عم ةازاوملاب
لاغششأ’ا نإاف «وناوج» رشسج يف
نيب طبارلا لوحملا عورششم يف

61 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

قلطنا يذ˘لا44 مقر هر˘ي˘ظ˘نو

نأا ضضرتفملا نم8102 ةنشس
ةيراجلا ةنشسلا ءاهتنا عم يهتنت
يذ˘˘لا ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا بشسح كلذو
ةيمومعلا لاغششأ’ا ريدم هب ىلدأا
قباشس تقو يف «ةعاشس رخآا» ـل
لوحم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ه˘تاذ ر˘مأ’او
مقر ينطولا قيرطلا نيب طبارلا

يذ˘˘لاو «و˘˘ناو˘˘ج» ي˘˘˘حو61

اذهبف ،عقوملا ضسفن يف دجاوتي
رد˘˘˘شصم ح˘˘˘شضوأا ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا

نأا «ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا» ـل لوؤو˘˘˘˘شسم
نيقيرطلا نيب ط˘بار˘لا لو˘ح˘م˘لا
ملشسي نأا لمتحملا نم نيينطولا
ة˘˘كر˘˘ششلا ز˘˘كر˘˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق لوأا
ة˘ي˘ن˘ف˘لا تآا˘ششن˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لو˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘˘ك ىر˘˘ب˘˘كلا
اذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ه˘نأ’ ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘˘م˘˘هأا عور˘˘ششم˘˘لا
ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضق˘˘ي˘˘شس
قرطلا قر˘ت˘ف˘م˘ب ن˘ي˘ت˘يوادو˘شسلا

دنع قرطلا قرتفمو فورخ نيع
د˘ع˘˘ب˘˘ف ،«و˘˘ناو˘˘ج» ي˘˘ح ل˘˘خد˘˘م
نوكيشس عورششملا نم ءاهتن’ا
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘شصأا رود˘ق˘م˘˘ب
ر˘ب˘ع را˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

44 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

ينطولا قير˘ط˘لا ى˘لإا لو˘شصو˘لا

ةجاحلا نود ضسكعلاو61 مقر

ةيئوشضلا ةراششإ’ا نع ف˘قو˘ت˘ل˘ل
لوحملا ا˘مأا ،قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م وأا
ةلظع˘م˘ل اد˘ح ع˘شضي˘شسف ي˘نا˘ث˘لا
نم قرطلا قرتفم يف فقوتلا
«وناوج» يح وحن هجوتلا لجأا
نم ةمداقلا تابكرملل ةبشسنلاب

اذه،44 مقر ينطولا قيرطلا

نإا˘ف ه˘ي˘˘لإا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘مو
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت ترد˘˘ق ن˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

.ميتنشس رايلم09 ـب امهزاجنإا
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ةعباتلا ةباقرلا حلاشصم موقت
ةبانع ةي’وب ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل

ة˘ئز˘ج˘ت˘لا قاو˘شسأا ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع
ة˘ب˘قار˘م˘ل ه˘كاو˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ن
رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو
د˘ي˘عأا ي˘ت˘لا «ضصا˘جإ’ا«ه˘˘ه˘˘كا˘˘ف
ى˘ل˘ع نو˘ط˘ششا˘ن ا˘ه˘نأا˘ششب لواد˘ت
يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘كب˘شش
اهومشس امل اروشص «كوبشسيافلا»
ةد˘يد˘ج ل˘يا˘ح˘تو ضشغ ةر˘ها˘˘ظ˘˘ل

ي˘ت˘لاو ضصا˘جإ’ا ة˘ه˘كا˘˘ف تلا˘˘ط

ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مÓ˘شسلا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت

نوطششان فششكو .كل˘ه˘ت˘شسم˘ل˘ل

نو˘مو˘ق˘ي ا˘˘شصا˘˘خ˘˘ششأا كا˘˘ن˘˘ه نأا

وأا حور˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ط˘˘˘م ع˘˘˘شضو˘˘˘ب

ىلع»رمحأ’ا ءاودلا«ـب فورعملا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘ل ضصا˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘ه˘˘˘كا˘˘˘ف

ةجزاط ةهكافلا نأا كل˘ه˘ت˘شسم˘ل˘ل

نم مغرلا ىلع ديجلا عونلا نمو

د˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كل ا˘˘˘هر˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘فر

رم امهعط نأا نيبتي اهكÓهتشسا

ةمظنملا تناكو. ةجشضان ريغو

دا˘ششرإاو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

«ضسوبأا» هط˘ي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘شسم˘لا

ن˘˘ع ق˘˘با˘˘شس تقو ي˘˘ف تف˘˘˘ششك

يذلا قيقحتلل ة˘ي˘لوأ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

لواد˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع ه˘˘ب تما˘˘ق

ة˘نو˘ل˘م ضصا˘جإا ة˘ه˘كا˘ف˘˘ل رو˘˘شص

.رمحأا نولمب

يف ةمظنملل روششنم بشسحو

ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص

دو˘ع˘ي بب˘شسلا نإا˘ف «كو˘ب˘شسيا˘ف»

ديدج قرول راجت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شس’

قيدانشصلا يف ةهكافلا بيظوتل

ةيعون نأا ثيح رمحأا نول يذ

ءا˘م ضصت˘˘م˘˘ت ة˘˘ن˘˘ششخ˘˘لا قرو˘˘لا

اهيطعتف اهعم لعافتتو ةهكافلا

ءو˘˘شض ى˘˘ل˘˘عو .رار˘˘م˘˘˘حإ’ا كلذ

ا˘ه˘ي˘لإا تل˘شصو˘ت ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا

دمعت ةيشضرف ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تد˘ن˘ف

ىلع عيبل ضصاجإ’ا غبشص راجتلا

تاهجلا ةيعاد جزاط هنأا ضساشسأا

نوللا نأا نم دكأاتلل ةشصتخملا

’ ديدجلا قرولا نم بشستكملا

ة˘ه˘كا˘ف˘لا ة˘مÓ˘شس ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي

.ةيئاذغلا

ةنشسلا يلاوح لبق هنم نيعرف حتف دعب

ربمفون حتافلا يف «وناوج» رصسجل يئاهنلا نيصشدتلا

ءارمح عقبو تامÓع اهيلع رهظت روشص لوادت دعب

«ضصاجإلا» ةهكاف ةنياعمل قاوصسألا يف ةباقرلا ناوعأا
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ديعاوم يف لÓتخ’ا لازي ’
يتلا ةعششأ’ا˘ب جÓ˘ع˘لا تا˘شسل˘ج
ناطر˘شسلا ءاد ى˘شضر˘م˘ل ى˘ط˘ع˘ت

ءاد ةحفاكم زكرم ىوتشسم ىلع
ىواكشش لحم ةبانعب ناطرشسلا
مهنم نيذلا مهتÓئاعو ىشضرملا
ةرواجم تاي’و نم نوردحني

تا˘˘شسل˘˘ج را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ع˘ششأ’ا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا

ل˘˘مأ’ا ه˘˘توا˘˘شسقو ه˘˘ت˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص
.مهتÓئاعو ىشضرملل ديحولا

ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب بئا˘ن˘لا
ةرياد» ةبانع ةي’و نع ينطولا

اذه عفر نع نلعأا «باهولا دبع

عاطق ي˘لوؤو˘شسم ى˘لإا لا˘غ˘ششن’ا
زكرملا ريدملو ةي’ولاب ةحشصلا
زكرمو دششر نب’ يئافششتشس’ا

عيرشستل ناطرشسلا ءاد ةحفاكم
جÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسل˘˘˘ج د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م
نع ء’ؤو˘ه ةد˘عا˘شسم˘ل ة˘ع˘ششأ’ا˘ب
ضضرملا» اذه نم جÓعلل ةشصرف
لامكتشسا دعب ةشصاخ «ثيبخلا

ةليوطلا يئايميكلا جÓعلا ةلحر
دعوم نع ثح˘ب˘لاو ة˘كه˘ن˘م˘لاو
بئانلا لاقو .ة˘ع˘ششأ’ا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل
ةيمشسرلا هتحفشص ىلع «ةرياد»
دحأ’ا ضسمأا (كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا) ى˘ل˘ع
نم ديدعلا لاغششن’ ةباجتشسا»
بب˘شسب م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو ا˘˘نا˘˘شضر˘˘م
جÓ˘ع˘لا د˘ي˘˘عاو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب ما˘˘ق ة˘˘ع˘˘ششأ’ا˘˘ب
زكرمب ةعششأ’اب جÓعلا ةحلشصم
ةبا˘ن˘ع˘ب نا˘طر˘شسلا ءاد ة˘ح˘فا˘كم
ىشضرملا د˘ي˘عاو˘م ر˘خأا˘ت بب˘شسب

ن˘ي˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لا ي˘˘ف ضصق˘˘ن ءار˘˘ج
بابشسأ’ا نع راشسفتشس’ا دنعو

رظتنت بشصانم3 كانه نأا نيبت
حلاشصم لبق نم اهنع جارفإ’ا
لشصاوتلابو ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘لا

ةبانع ةي’ول ةحشصلا ريدم عم
يئافششتشس’ا زكرملا ريدم اذكو
نب ليبن» روتكدلا دششر نبا ـل
ةيلمع طبشضب اوده˘ع˘ت «د˘ي˘ع˘شس
ىوتشسم ىلع بشصانملا عيزوت
لحل ةيرششب˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م
ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘˘ف لا˘˘كششأ’ا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ن˘˘شسح˘˘ت ي˘˘ف Ó˘˘مأا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ح˘˘لا˘˘شصم تد˘˘ه˘˘ع˘˘تو ع˘˘شضو˘˘˘لا

ع˘ير˘شست˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

جارفإÓل فلم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ةر˘ي˘تو

ز˘كر˘م د˘ع˘يو. «بشصا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘ع

دبع كلملا» ناطرشسلا ةحفاكم

ادشصقم ةبانعب «دوعشس لآا زيزعلا

ءادب نيباشصملا نم ديدعلل ايموي

ن˘يذ˘لا م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو نا˘˘طر˘˘شسلا

ة˘با˘ن˘ع ن˘م ه˘نود˘شصق˘˘ي اورا˘˘شص

ل˘جأ’ ة˘˘ي˘˘قر˘˘شش تا˘˘ي’و ةد˘˘عو

جÓ˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

جÓ˘ع˘ب ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ

 .ةعششأ’اب ماروأ’ا

ديعاوملا يف لÓتخ’ا نم مهتÓئاعو ىشضرملا ىواكشش ببشسب

ناطرصسلا ءادل يعاعصشإلا جÓعلا ةحلصصم ميعدتب نوبلاطي نويناملرب

«مهملح» ديشسجت ةيلحملا تاطلشسلا اودششان

 نوبلاطي لورصصلا يح ونطاوم
ةيوناث عورصشمب

ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ع˘با˘ت˘لا لور˘شصلا ي˘ح و˘ن˘˘طاو˘˘م د˘˘ششا˘˘ن

يحلاب ةيوناث زاجنا عورششم ليجشستو ةجمرب ةينعملا تاطلشسلا

ىوا˘كششلا ن˘مو را˘ظ˘ت˘ن’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘شس د˘˘ع˘˘ب كلذو

ةي’ول ةيبرتلا ةيريدمو ةرئادلا حلاشصم نم لك ىلإا ةعوفرملا

لوحت ثيح ةيوناثل يحلا راقتفا ىلإا اههابتنا تفل ضضرغب ةبانع

تاطلشسلا فر˘ط ن˘م هد˘ي˘شسج˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘ل˘ح ى˘لإا عور˘ششم˘لا

بلط يفو لورشصلا يحل (ةيمنتلا) ةيعمج اهتهج نم .ةينعملا

ةبختنملاو ةبانع ةي’ول ةيلحملا تاطلشسلا ىلإا عوفرم لخدت

يدلاو «ديششر يشسيوع» اهشسيئر عيقوتب ليذملاو ينوبلا ةيدلبب

نم عيمجلا تدششان دحأ’ا ضسمأا اهنم ةخشسن (ةعاشس رخآا) تقلت

ةيوناث زاجنا ليجشست ةيغب نوعلا دي ميدقتو ةدعاشسملا لجأا

3 ةرشضخو˘بو ز˘كر˘م ة˘با˘ن˘ع ي˘ف نو˘شسرد˘ي ي˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا نو˘كل

نأا ’إا يشسردملا لقنلا مهل ةيدلبلا حلاشصم ريفوت نم مغرلابو

ةدع نأا ةراششإ’اب ريدجلاو .ةيوناث عورششمب نوبلاطي مهءايلوأا

ةيباششلاو يام لوأا رارغ ىلع تايوناثل رقتفت ةهجلاب ءايحأا

. دوهششلا نيعو لورشصلاو لينلا داوو كاتوكيلو

YÉO∫ GCe«ø

 هطوقشس رثإا حورجب لهك بيشصأا اميف

 لورشصلاب لزنم حطشس نم

بقع ةددعتم تاباصصإل ضضرعتت ةأارمإا
بهذلا داوب ةرامع نم اهطوقصس

ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةأار˘مإا ضسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل تشضر˘ع˘˘ت

نم اهطوقشس بقع كلذو ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباشصإ’

عقو ثداحلا .ةبانع ةيدلبب بهذلا داو يحب ةرامعل يناثلا قباطلا

نيأا ضسمأا لوأا موي نم قئاقد عشضبو ءاشسم ةعشساتلا دودح يف

ةأارمإا طوقشس هدافم ءادن ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تقلت

ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع بهذلا داو يحب ةينكشس ةرامع نم

نم غلبت ةأارملا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا روفو ناكملا نيع

تشضر˘ع˘ت ن˘يأا ي˘نا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ن˘م تط˘ق˘شس ة˘ن˘شس73 رمعلا

امم مشسجلا ىوتشسم ىلع ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباشصإ’

ةعرشسلا حانج ىلع اهلقنو ناكملا نيع يف اهفاعشسإا ىعدتشسا

جÓعلا يقلتل دششر نبا ىفششتشسمب ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ىلإا

تحتف ايميلقإا ةشصتخملا ةينمأ’ا حلاشصملا اهتهج نم مزÓلا

اهل ةيدؤوملا بابشسأ’او اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت

تاذ يفو رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةشضماغ لازت ’ يتلاو

فاعشسإ’ ضسمأا لوأا حابشص ةيندملا ةيامحلا لاجر لخدت قايشسلا

يحب لزنم حطشس نم طقشس ةنشس35 رمعلا نم غلبي حيرج لهك

ةروطخلا ةددعتم تاباشصإا هل فلخ امم ينوبلا ةيدلبب لورشصلا

لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعشسأا مشسجلا ىوتشسم ىلع

يفو مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتشسإ’ا ىلإا روفلا ىلع

لوأا ةليل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا رشصانع فعشسأا قايشسلا تاذ

يحب ةيران ةجارد نم طقشس رمعلا نم ةنشس73 يف اباشش ضسمأا

ل˘جر˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘با˘شصإ’ ه˘شضر˘ع˘ت˘ل ىدأا ا˘م˘م ةر˘شضخو˘ب

.ىنميلا
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 فقي لمعلا ةرازو دفو
 ليغصشتلا تلاكو عاصضوأا ىلع

ليغششتلاو لمعلا ةرازو نم دفو اهب ماق يتلا ةرايزلا تحمشس

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘شسارد˘لا ر˘يد˘م ة˘شسا˘ئر˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلاو

ةي’و نم لك ىلإا مهتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز نواعتلاو

لمع جمانرب ةعباتم راطإا يف لخدت يتلاو ةدكيكشسو ةبانع

تائيهلا بثك نع ةنياعمل و،يلحملا ىوتشسملا ىلع عاطقلا

فوقولاب .ةي’ولا تايدلب فلتخم ربع ةياشصولا تحت ةدجاوتملا

ةعوشضوملا ةيرششبلاو ةيداملا لئاشسولاو لمعلا فورظ ىلع

بيجتشست ةيموم˘ع ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘شصت تح˘ت

نينطاوملا ت’اغششن’ عامتشسÓل ةشصرف تناك امك.مهتاعلطتل

،عاطقلا اهرفوي يتلا تامدخلا ضصوشصخب مهتاظحÓم نيودتو

دفولا ضسيئر ضسأار˘ت ما˘ت˘خ˘لا ي˘ف.ا˘هر˘يو˘ط˘تو ا˘ه˘ن˘ي˘شسح˘ت فد˘ه˘ب

ت’اغششنا فلتخم ىلإا عامتشسÓل ضصشصخ ايقيشسنت اعامتجا

ضصوشصخب رظنلا تاهجو لدابتو ،عاطقلا يفظومو تاراطإا

.يعامتج’ا كيرششلا وأا لامعلا فرط نم ةحورطملا اياشضقلا
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تاهجلا ،ةنايرضس ةيدلبب ارخؤوم اهنع حاضصفإلا مت ،ةينكضس ةدحو641 ةضصح يعامتجلا نكضسلا نم نييضصقملا تارضشع بلاط
ءاهنإل اهورظتنا املاطل مهبضسح يتلا ةضصحلا هذه يف مهفاضصنإاو ،لجاعلا لخدتلا ،ةنتاب ةيلو يلاو مهضسأار ىلعو ةينعملا

نكضسلا ةمزأا عم مهتاناعم
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،ةريبك لامآا اهي˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘م
ءا˘˘˘م˘˘˘صسألا كل˘˘˘ت ع˘˘˘˘م تصشل˘˘˘˘ت

اهل صسيل يتلاو ،ةدراولا مهبصسح
،ةدا˘ف˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘يو˘˘لوأاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا كلذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
تافلملا ةصسارد ىلع ةفرصشملا

تن˘ب˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا داد˘˘عإاو
،يقطنم ريغو لداع ريغ ابولصسأا

نأا مغر اهيف مهفاصصنإا متي ملو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘لا ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
ذنم نكصسلا بلط تافلم اوعدوأا

او˘جرد˘ي م˘ل م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ،3991

اهحنم لباقم يف ةمئاقلا نمصض

اثيدح مهتافلم اوعدوأا نينطاومل

صسم˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع صضم˘˘˘ي م˘˘˘ل ذإا

م˘˘ه˘˘تاو اذ˘˘ه ،ى˘˘˘ت˘˘˘ح تاو˘˘˘ن˘˘˘صس

نيذلا ن˘كصسلا ن˘م نو˘ي˘صصق˘م˘لا

صسي˘ئر˘ل ا˘م˘ل˘ظ˘تو ا˘ب˘ل˘ط او˘ه˘جو

ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو اذ˘˘كو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةفرصشملا ةنجلل ماهتلا عباصصأا

داد˘عإاو تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘صسارد ى˘ل˘˘ع

تافلم يف ةيناديملا تاقيقحتلا

صضعبب تفتكاو ،نكصسلا يبلاط

يف ةهازن نود طقف صصاخصشألا
اقيقدت بلطتي يذلا عوصضوملا

يقحتصسم فا˘صصنإل ل˘ي˘صصا˘ف˘تو
اذه ،ن˘ي˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا تا˘ن˘كصسلا هذ˘ه
تا˘ه˘ج˘لا نو˘ي˘صصق˘م˘˘لا بلا˘˘طو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق لو˘˘ب˘˘ق˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف نو˘ع˘ط˘م˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘ي˘ب˘لا˘غ فر˘ط ن˘م م˘˘ه˘˘صصخ˘˘صش
قيقحتلا ةداعإاو ةقطنملا ناكصس
بلاط امك ،مهتافلم يف اددجم
ل˘ي˘كصشتو ءا˘صشنإا˘ب نو˘ي˘صصق˘م˘لا
ريغ نوكت ةلقتصسم ةيئلو ةنجل
ةدا˘عإل ة˘نا˘ير˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت

،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد
فرط نم بلاطملا هذه تءاجو
لمألا مهنادقف دعب ،نييصصقملا
ام ابلاغ يتلا نوعطلا ةيصضق يف
يأا اهنع ملعي لو ،اهصسمط متي
تا˘˘ن˘˘˘كصسلا لا˘˘˘ح و˘˘˘هو ،ءار˘˘˘جإا
ةدع ذنم ةعزوم˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تمد˘ق ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب رو˘˘ه˘˘صش
ي˘ف ،نو˘ع˘ط˘لا تا˘ئ˘˘م ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ
دعب متي مل تازواجتو صصاخصشأا
يذلا تقولا يف ،اهنع فصشكلا
اهنم نوديفت˘صسم˘لا ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
.حيتافملا ملتصسا
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ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كصس بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
ة˘كصسل˘ل يذا˘ح˘م˘لا ير˘يد˘صصق˘لا
ةمورك يدامح ةيدلبب ةيديدحلا
،ةقئل تانكصس وحن مه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب
ل˘خاد تاو˘ن˘صسل او˘نا˘˘ع ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
طور˘صش ى˘ندأل ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت خاو˘˘كأا
عقاو نع ناكصسلا ربعو ،ةايحلا

ير˘يد˘صصق˘لا ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ر˘ير˘˘م
اجذومن دعت تلئاع يوأاي يذلا

،ي˘عا˘م˘ت˘جلا صسؤو˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
عارصسإلا ةرورصض ىلع نيدكؤوم
ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت ي˘˘ف
ىلع رفوتي ل يذلا يريدصصقلا

ل˘ف ،صشي˘ع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م ى˘˘ندأا

فر˘صصل˘ل تاو˘ن˘˘ق لو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك

لو ءام لو تاقرط لو يحصصلا

م˘صسر˘˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ةرا˘˘نإا

ن˘˘م خاو˘˘كألا ل˘˘خاد د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا

بار˘˘ت˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لاو بصصق˘˘˘لا

يحلاب ةايحلا ملا˘ع˘م ح˘ي˘ف˘صصلاو

تلئاع هذختت يذلا يريدصصقلا

و.اهل ىوأام ةليوط تاونصس ذنم

عاطق˘نا ن˘ع تل˘ئا˘ع˘لا تثد˘ح˘ت

طقاصست دنع ةصساردلا نع اهئانبأا

ينكصسلا عم˘ج˘م˘لا ي˘ف را˘ط˘مألا

تدي˘صش رد˘ح˘ن˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا

اهنيب اميف ةلخادتم خاوكأا هيلع

دنع ةصصاخ اهيلإا جولولا بعصصي

ى˘˘˘صشخ˘˘˘يو را˘˘˘ط˘˘˘مألا لو˘˘˘ط˘˘˘ه

نأا قبصس يتلا لويصسلا ناكصسلا

صضعبب تلح يصسآام يف تببصست

دجاوت كلذ لك قوفو تلئاعلا

اذ˘ه ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘ما˘م˘˘ق˘˘لا

ةباصصإلا ءارو ناك يذلا عقاولا

ىلإا ةفاصضإلاب ة˘ن˘مز˘م صضار˘مأا˘ب

ةدد˘ه˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا ة˘˘صشا˘˘صشه

ةصصاخ ةظحل ةيأا يف طوقصسلاب

ة˘يو˘ج˘˘لا لاو˘˘حألا بل˘˘ق˘˘ت د˘˘ن˘˘ع

رحلا نم مهيمحت دعت مل يتلاو

نم اهبلغأا نوكتت يتلاو دربلاو

ةعبصس لقألا ىلع اهيف نيتفرغ

ةحا˘صسم˘لا ق˘ي˘صض ل˘ظ ي˘ف دار˘فأا

ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘صصف˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا

نم ولخت داكت ثيح.تافاصسملا

ن˘ع كي˘ها˘ن ،ن˘ي˘ل˘جار˘لا تار˘م˘م

تحبصصأا يتلا ناذرجلاو نارأافلا

اذ˘˘كو نا˘˘كصسلا ة˘˘ح˘˘صص دد˘˘˘ه˘˘˘ت

ةرا˘صضلا تار˘صشح˘لاو صسو˘ما˘ن˘لا

لخادو يحلا ةقزأاب لوجتت يتلا

ةيئاملا يراجم˘لا ر˘ب˘ع لزا˘ن˘م˘لا

مهتايح نم اءزج تحبصصأا يتلا

خاصسوألا راصشتنا ةجيتن ةيمويلا

هاي˘م˘لا فر˘صص تاو˘ن˘ق كبا˘صشتو

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ةد˘ق˘ع˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

.ةيلاعلا ةبوطرلا صسجاه

 مهتاناعم ءاهنإل ةضصحلا هذه اورظتنا اميف

ةنايرشس ةيدلبب يعامتج’ا نكشسلا نم نويشصقملا
 يلاولا لخدتب نوبلاطي

ةدكيكضس

 ةيديدحلا ةكشسلا بناجب يريدشصقلا يحلا ناكشس
نكشسلا يف مهقحب نوبلاطي

فيك غلك2.1 نم ديزأا تزجح اميف/ يقاوبلا مأا
اضسولهم اضصرق4441و

ةيلاتتم تÓمح نششت ةي’ولا نمأا حلاشصم
اطروتم454 ىلع ضضبقلا يقلتو

مأا ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم تاطاصشن ترفصسأا

تايانجلا نيب ةفلتخم ةيمارجإا ةيصضق315 ليجصست نع يقاوبلا

دصض مئارجلا اهتردصصت ، اصصخصش454 اهيف طروت حنجلاو

، اصصخصش861 اهيف طروت ةيصضق082 ـب تاكلتمملاو لاومألا

051 اهيف طروت ةيصضق051 :ـب صصاخصشألا دصض مئارجلا مث

طروت ةيصضق63 ـب يمومعلا ءيصشلا دصض مئارجلا اهيلت اصصخصش

ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج يتأات مث ، اصصخصش36 اهيف

ةيمك مهتزوحب تطبصض اصصخصش74 اهيف طروت، ةيصضق82 ـب

اصصرق4441و جلاعم فيك غلك662.1ـب تردق تاردخملا نم

ةيصضق21 ـب ةيلاملاو ةيداصصتقلا مئارجلا ةيلقعلا تارثؤوملا نم

ةر˘صسألا˘ب صسم˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا م˘ث ، ا˘صصخ˘صش61 اهيف طرو˘ت

يفو ،صصاخصشأا90 اهيف طروت اياصضق50 :ـب ةماعلا بادآلاو
صصخصش امهيف طروت نيتيصضقب ةيتا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا ر˘ي˘خألا

ى˘ل˘ع تط˘ل˘صس ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م. د˘˘حاو

ةحنج75و تاجردتلا ةفلاخم977 رورملا نيناوقل نيفلاخملا

62 حرج نع رفصسأا ايرورم اثداح71ـل اهليجصست دعب ةيرورم
نيليتق طوقصسو اصصخصش
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ةنتاب

نايفشس ةيدلبب نارفيت ةيرق ونطاق
ناطرشسلا ضضرم راششتنا نوكتششي

اهنع دعبتو نايفصس ةيدلبل ةعباتلا ةيحلفلا نارفيت ةيرق دهصشت

،ناطرصسلا صضرمل ابيهر اراصشتنا ةنتاب ةيلوب ،ملك51 يلاوحب
مهصضعب ،ةقطنملا هذهب نينطاوملا نم تارصشعلا باصصأا يذلا
اميف ،يناعي لازي ل رخآلا صضعبلاو ،صضرملا ءارج هبحن ىصضق
ذخأا يذلا ثيبخلا ءادلا اذهب ةباصصإلا نم فوختم رخآلا صضعبلا
ينطاق لعج يذلا رمألا ،ةعيصضف ةروصصب ةقطنملاب راصشتنلا يف
عاطق نم ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘يو نو˘ث˘ي˘غ˘ت˘صسي ،ة˘ير˘ق˘لا
لخدتلاو ،رطخلا صسوقان قد ،ةنتاب ةيلو يلاو اذكو ،ةحصصلا
اذه ،ةقطنملاب صضرملا راصشتنا لماوعو بابصسأا دنع فوقولل
صضرملا راصشتنا يف ببصسلا نارفيت ةيرق ينطاق صضعب عجرأا دقو
دمتعي يذلا نجاودلا ةيبرت طاصشن ىلإا ،هب مهنم ددع ةباصصإاو
حئاور نم هنع رجني امو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘يد˘ع ه˘ي˘ل˘ع
ةحصص ددهي ام ،ةبرتلل دامصسك هتلصضف للغتصسا اذكو ،ةهيرك
صضرم اه˘صسأار ى˘ل˘عو صضار˘مألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘حو
دعيو زايتماب ةيحلف ةقطنملا نأاو اصصوصصخ ،ثيبخلا ناطرصسلا
.مهقازرتصسا ردصصمو ناكصسلل دروم مهأا اهب يحلفلا طاصشنلا
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ةدكيكضس

لامج ناشضمرب رورم ثداح يف ناحيرج
ةقطنم يف لامج ناصضمر- قئادحلا قيرطب رورم ثداح عقو
هللخ بيصصأا ل˘ي˘ل ف˘صصن˘لا و ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘عا˘قو˘ب
امم ةيران ةجارد نم امهطوقصس رثإا لامج ناصضمر نم ناباصش
ىلإا امهلقن مت ثيح، ةريطخ تامدكو حورج يف امهل ببصست
.ثداحلا يف اقيقحت ةينمألا تاهجلا تحتف اميف ىفصشتصسملا
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ةيعرضش ريغ ةقيرطب ةيلوحكلا تابورضشملا جورمب حيطي موهربب يجراخلا يرضضحلا نمألا

ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجح
يف هطروت صصوصصخب ةنصس94 رمعلا نم غلبي صصخصش فيقوت نم موهربب يجراخلا يرصضحلا نمألل ةعباتلا ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع تنكمت
فنصصلا نم نيحلصسو (فيصس) روظحم صضيبأا حلصس ةزايح ىلإا ةفاصضإلاب ةصسولهم بوبح ةزايحو ةصصخر نودب ةيلوحك تابورصشم عيب ةيصضق
ريغ قرطب ةيلوحكلا تابورصشملل جيورتلاب ركذلا فلاصسلا مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعمل حلاصصملا تاذ للغتصسا دعب تأادب ةيصضقلا تايثيح عباصسلا
نيأا ،هيف هبتصشملا نكصسم صشيتفت مت ةيلحملا ةباينلا عم قيصسنتلابو ،هفيقوت نم نكم مكحم نيمك بصصن مت كلذ رثإا ىلعو ،هتبكرم نتم ىلع ةيعرصش

مت امك ،ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو0371 :ـب اهددع ردق ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك ىلع هلخادب رثعو ةيباجيإا هجئاتن تناك
ردق ةينطولا ةلمعلاب يلام غلبم ىلإا ةفاصضإلاب ريبكلا مجحلا نم ةيران ةجارد ،( فيصس) صضيبأا حلصس ،عباصسلا فنصصلا نم نيتيقدنب ىلع اصضيأا روثعلا

ةثلث ليكصشت متيل ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصارقأا01 ىلع يوتحت ةدحاو ةحيفصص ىلإا ةفاصضإلاب ،ةراجتلا هذه تادئاع نم ربتعي ميتنصس نويلم54:ـب
بوبح) ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح صصخي يناثلا ،ةصصخر نود عيبلا صضرغب ةيلوحك تابورصشم ةزايح ةحنج صصوصصخب لوألا ،ةلصصفنم ةيئاصضق تافلم
ببصس نودب عباصسلا فنصصلا نم حلصسو (فيصس) روظحم صضيبأا حلصس ةزايحب قلعتي ثلاثلاو ،كلهتصسلا صضرغل ةيعرصش ريغ ةقيرطب (ةصسولهم
ةصسلجلا يصضاق ردصصأا نيأا يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هلاحأا يذلا ، ةليصسملاب ةرقم ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا هميدقت متيل ،يعرصش

U°Édí T°îû°ƒñ.يئلولا نمألاب ملعإلاب فلكملا ةعاصس رخآا ـل هب حرصص ام بصسح اذهو ةليصسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤوم ينعملا عاديإا رمأا
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نم «نوجعزنم» نوماحملا
مهيلع ةصضورفملا ةبيرصضلا

،نيماحملا تام˘ظ˘ن˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا د˘ق˘ت˘نا
ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا بئار˘سضل˘ل د˘يد˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
ةيلام˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم ي˘ف ةدراو˘لا ،ي˘ما˘ح˘م˘لا
باحسصأا لهاك لقثتسس اهنأا اًدكؤوم،0202 ماعل
ةلسسارم ي˘ف دا˘ح˘تلا بلا˘طو .ءادو˘سسلا تا˘ب˘ج˘لا

سسلج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م
ةسشقانم لجأا نم لمع ةسسلج ،ينطولا يبعسشلا
عور˘سشم ي˘ف تءا˘ج ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا
سسف˘ن ف˘˘سشكو0202. ما˘ع˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق
تاسضوافم ن˘ع ،ة˘ل˘سسار˘م˘لا سصن ي˘ف ،رد˘سصم˘لا
عم نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتلا اهداق
ةيابجل ديدج ماظن ثادحتسسا لوح ةيلاملا ةرازو
عبنملا يف ديدسستلا سساسسأا ىلع موقت يماحملا

نأا بقتريو اذه.لود ةدع يف عبتملا ماظنلا وهو
˘مو˘ي˘لا ،لا˘كو˘ل د˘م˘ح˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو سضر˘˘ع˘˘ي
ىلع ةيونسسلا ةنزاوملا نوناق عورسشم ،نينثإلا
.ينطولا يبعسشلا سسلجملاب ةيلاملا ةنجل ءاسضعأا

ةزئاجل سسنوت تيوصصت يف ةحيصضف رجفي سساريج ن’آا
يصضاملبو حÓصص ببصسب ةمزأاو لصضفأ’ا

نلآا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا ر˘ج˘ف
مأا رأا» ةانق ىلع ليقثلا رايعلا نم ةحيسضف سساريج
ىلع توسصي مل هنأا دكأا ثيح ةيسسنرفلا «يسس
ة˘سصا˘خ˘لا برد˘م ل˘˘سضفأاو بعل ل˘˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج
مل ةيسسنوتلا ةعماجلا نأا ىلع ددسشو «افيفلا«ـب
سسي˘لد˘ت دو˘جو د˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ر˘˘مألا˘˘ب هر˘˘ع˘˘سشت
نأا برغتسسي ل هنأا افيسضم تيوسصتلا يف بعÓتو
«رمألا يف ةطرخنمو ملع ىلع» ةعماجلا نوكت
لا˘م˘جو حÓ˘سصل تيو˘سصت˘˘لا مد˘˘ع نأا ى˘˘لإا را˘˘سشي
ةيسسنوتلا ري˘ها˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘مزأا ف˘ل˘خ ي˘سضا˘م˘ل˘ب
.ةيرئازجلاو ةيرسصملاو

ةبانع مايأا لوح ةيفحصص ةودن
مويلا ريصصقلا مليفلل

راد ريدم دقعي
دمحم ةفاقثلا

ةبانعب فايسضوب
يديعسس ديسشر
نم ةيادب مويلا
يف احابسص01

ةودن ةفاقثلا راد
لجأا نم

نع ثيدحلا
مايأا ليسصافت

مليفلل ةبانع
ثيح ريسصقلا

ةنوب نسضتحتسس
ثدحلا اذه
يئامنيسسلا

نوكتسسو يراجلا ربوتكأا82 ىلإا62 نم زيمملا
لجأا نم عباسسلا نفلا قاسشعل ةحوتفم باوبألا

اهسضرع متيسس يتلا ةريسصقلا مÓفألا ةعباتم
رادب مظنت يتلا تارهاظتلا بطقتسست ام ابلاغو

 .اسضيرع اروهمج ةبانعب ةفاقثلا

ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا نيهت رئازجلا
يركسسعلا ينطولا بختنملا قلأات
ةيركسسعلا ةيملا˘ع˘لا با˘ع˘لألا ي˘ف
يف ايلاح اهتا˘ي˘لا˘ع˘ف ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لا
بخ˘ت˘˘ن˘˘م ف˘˘سصق ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘سصلا
ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع قو˘ف˘تو ة˘ل˘ي˘ق˘ث ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
ءانبأا كرتي مل ثيح (0-8) ةجيتنب
«ناكيرمألا» ـل لاجم يأا رئازجلا
ثيح ةيوركلا ةهجاوملا هذه يف
فادهأا ةينامث˘ب م˘ه˘كا˘ب˘سش اور˘ط˘مأا

ةرادج نع رئازجلا تلهأاتو ،ةلماك
.يئاهنلا عبر رودلا ىلإا

 ةرهج ’ ةمصشح ’
ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت م˘˘ل يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘تا˘˘سسألا تا˘˘جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ةبلاطملا لجأا نم ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا
ةرجألا ةدايز اه˘سسأار ى˘ل˘عو م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب
ةذ˘تا˘سسألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نإا˘ف ،ة˘ير˘˘ه˘˘سشلا
ءارو نم ةيلايخ ةيلام ليخادم نونمسضي
ح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘سصو˘˘سصخ˘˘لا سسورد˘˘لا
،اراهن اراه˘ج م˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل را˘ه˘سشإلا

ف˘قاو˘م ي˘ف تا˘ق˘سصل˘م˘˘لا د˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح
راو˘ج˘ب ى˘ت˘حو ي˘ها˘ق˘م˘لا ،تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا
.سسرادملا

نوتنيلك فصصي بمارت
«ةنونجملا«ـب

ةيجراخلا ةريزو ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلا دقتنا
لوح اهتاحيرسصت ةيفلخ ىلع ،نوتنيلك يرÓيه ،ةقباسسلا

قيلعت يتأايو .ةنونجملاب اهفسصوو ،نييسسايسسلا نم ددع
اهيف تمجاه يتلا نوتنيلك تاحيرسصت ىلع ادر بمارت

نع بئانلا تفسصوو ،نييكيرمألا نييسسايسسلا نم اددع
ة˘ح˘سشر˘م ا˘ه˘نأا˘ب ،درا˘با˘ج ي˘سسلو˘ت ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا بز˘ح˘لا

ماعل ةيسسائرلا تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ي˘جرا˘خ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م
.ايسسور ىلإا ةراسشإا يف،0202



يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ةفاقثلأ رابخأأ0185ددعلا9102 ربوتكأا12  نينثإلا10
www.akhersaa-dz.com

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢

ةبا˘ث˘م˘ب ضضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه نا˘كو
يليكششتلا نانفلا ةريشسمل ريدقت
دارشش مجا˘ن ر˘ي˘ب˘كلاو فور˘ع˘م˘لا
اذه يف ةريبك ةبرجت كلمي يذلا
ني˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو لا˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘عو ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا
ى˘˘ت˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ةريثكلا هلام˘عأا ل˘شضف˘ب ي˘لود˘لا

ة˘شسم˘ل كل˘م˘ي ثي˘ح ةز˘ي˘م˘˘م˘˘لاو
،هتاحول زاجنا يف عدبيو ةشصاخ
اهب كراشش يتلا تاحوللا ىدحإاف

يناعم كلمت ضضرعملا اذه يف
نم اهيف قيقدتلا بجيو ةريبك
نانفلا قلطي ثي˘ح ا˘ه˘م˘ه˘ف ل˘جأا
ي˘ف ه˘عاد˘بإاو ه˘ت˘شسم˘ل˘ل نا˘ن˘˘ع˘˘لا
اذ˘ه فر˘عو ،تا˘˘حو˘˘ل˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا
نم ديدع˘لا ة˘كرا˘ششم ضضر˘ع˘م˘لا
نيتاحنلاو نييليكششتلا نينانفلا

ةبا˘ن˘ع ن˘م ة˘فور˘ع˘م˘لا هو˘جو˘لاو
لبقتشسا امك ،ىرخآا تايلو نمو
نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ي˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لا نو˘˘ق˘˘ششع˘˘ي
ةح˘ن˘جأا او˘با˘ج ثي˘ح تا˘حو˘ل˘لاو
ىلع برق نع اوفرعتو نينانفلا

ةفاقثلا ريدم فششكو ،م˘ه˘لا˘م˘عأا

«ةعاشس رخآا» ـل يديعشس ديششر

ةحوتفم ا˘ه˘باو˘بأا ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد نأا

نيعدبملاو نينانفلاو نفلل امئاد

نا˘˘˘شضت˘˘˘حل ى˘˘˘ع˘˘˘˘شست ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو

نونفلا فلتخم يف تارهاظتلا

ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘شسم˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عألا ن˘˘˘˘م

،لافطألاو راب˘كل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا

،ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘˘ف˘˘لا ،ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا

نم دارشش مجان نانفلا نأا فاشضأاو

قحتشسيو نيزيمملا نينانفلا نيب

.ميركتلا اذه

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةشصرف ةباثمب نوكت تارهاظتلا

كا˘كت˘حاو ن˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ت˘˘لل
دقو ،ةميدق˘لا لا˘ي˘جألا˘ب نا˘ب˘ششلا
ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر بئا˘ن تل˘ج˘شس
ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ي˘˘شسيروأا لا˘˘مآا ة˘˘يو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ثي˘ح حا˘ت˘ت˘فلا ي˘˘ف ا˘˘هرو˘˘شضح
نييليكششت˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا˘ب تق˘ت˘لا

ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘با˘ج˘عإا ن˘ع تر˘ب˘عو
ةدوجوملا لام˘عألاو تا˘حو˘ل˘لا˘ب
 .ضضرعملا يف

 دأرشش مجان نانفلل ةيميركت تناك ةرهاظتلأ

ةبانعب ةيليكشتلا نونفلا ضرعم
 عادبإلاو نفلا قاشع بطقتسي
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يليكششتلا نا˘ن˘ف˘لا˘ب «ة˘عا˘شس ر˘خآا» تق˘ت˘لا

نولاشص يف هميركت ىلع قلعو دارشش مجان

ءاج ميركتلا اذه» :Óئاق ةيليكششتلا نونفلا

اهب تمق يتلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘ت˘قو ي˘ف

م˘ير˘كت˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘عأا˘شسو ،ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘˘شسل

،«رثكأا لمعأاو روطتأا يكل يل ىرخآا ةيادبك
نييليكششتلا نينانفلا عقاو نع هثيدح يفو
لاق ةما˘ع ة˘ف˘شصب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘فو ة˘با˘ن˘ع ي˘ف
نم ريبك ددع دوجو مغر» :دارشش مجان نانفلا
ةليمجلا نونفلا ضسرادم نأا مغرو نينانفلا
ل عقاولا نكل نوعدبملا اهنم جرخي امئاد
هلذبي يتلا تادوهجملا عم امامت بشسانتي

ي˘كل تاءا˘شضف د˘جو˘˘ت ل ثي˘˘ح نو˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا

قوشس دجوي ل امك ،لامعألا عزوتو عجششت

ىلع دعاشست حور دجوت لو ينفلا لمعلل

معدل جاتحي يذلا يليكششتلا لمعلاب مايقلا

نونفلا يقابب ةنراقم ةفاقثلا ةرازو عيجششتو

نعو ،«ام˘ن˘ي˘شسلاو حر˘شسم˘لا ،ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا˘ك

ن˘يذ˘لا نا˘ب˘ششل˘ل ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘˘شصن˘˘لا

مهمادطشصا نكل يليكششتلا نفلا نوقششعي

يف نوفقوتي مهلعجي ليقارعلا نم ريثكلاب

نفلا بحي يذلا » :لاقف راوششملا فشصن

ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘شسي ن˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا

قورع يف يرشسي نفلا اذه نأل هتشسرامم

ةينفلا لامعأÓل قيوشستلا نكل نانفلا ءامدو

لمعلا تاودأا ير˘ت˘ششي ي˘كل نا˘ن˘ف˘لا ع˘ج˘ششي

جاتحي نانفلاو اهيف لمعي ةششرو دجي يكلو

دجوي ثيح ،هلامعأا ضسانلاو روهمجلا ىري نأا

حر˘ط˘لا» وأا «ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةدلو˘لا» ـب ى˘م˘˘شسي ا˘˘م

لمعي دارشش مجان ذاتشسألاف ريكذتلل ،«ينفلا

كرابم ةيوناث يف ةيليكششتلا نونفلل اذاتشسأاك

ةربخ ةنشس03 نم رثكأا كلميو ةبانعب يليملا

هلامعأا ىلع فرعتلا يف نيبغارلل نكميو

يف ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ه˘ب او˘ل˘شصت˘ي نأا ه˘تا˘عاد˘بإاو

 .همشسا لمحي يذلا «كوبشسيافلا»

:«ةعاشس رخآأ» ـل فششكي دأرشش مجان نانفلأ

ءامد يف يرسي يليكشتلا نفلا»
  «عيجشتلاو معدلل جاتحيو نينانفلا

،ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلأ رأدب ضسمأأ لوأأ ءاشسم هتايلاعف تقلطنأ يذلأ ةيليكششتلأ نونفلأ ضضرعم تايلاعف مويلأ متتخت
.يديعشس ديششر فايشضوب دمحم ةفاقثلأ رأد ريدمو ةبيذوب ضسيردأ ةبانع ةي’ول ةفاقثلأ ريدم هحاتتفأ ىلع فرششأأو

 يوشسنلأ رعششلل ينطولأ ناجرهملل11ـلأ ةعبطلأ يف

ثدحلا عنصي ينيطنسقلا ثارتلا
لوأا يوشسنلا رعششلل ينطولا ناجرهملل11ـلا ةعبطلا حاتتفا زيمت
يقيشسوم يرعشش ضضرعب ةنيطنشسقب دادح كلام ةفاقثلا رادب ضسمأا

ثارتلا و خيراتلل انيمثت كلذ و «مويلا و حرابلا نيب» ناونعب عئار
دق و ،ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه فيشضتشست يتلا ةنيدملل يقيشسوملا

9102 ةعبط حاتت˘فا ل˘ف˘ح اور˘شضح يذ˘لا ر˘ع˘ششلا قا˘ششع ع˘ت˘م˘ت˘شسا
و حرابلا نيب» ضضرعلا اذهب يوشسنلا رعششلل ينطولا ناجرهملل
ةنيطنشسق ةنيدمل يدامÓلا ثارتلا رعششلا لÓخ نم زربأا يذلا «مويلا

ضسابع نونانفلا ةعاربب اهادأا ةيئانغ ةيقيشسوم عطاقم عقو ىلع كلذو
ليلجلا دبع ىلإا ةفاشضإلاب يناقرف ةلف و فÓخ نب دمحا و يغير
و ةيديلقتلا ءايزألا نودت ري نولثمم هعنشص دهششم يف و ،فورخأا
ةباثمب ضضرعلا ناك يلحملا عمتجملا يف ةخشسار تاداع نوروشصي
هركذ ام لÓخ نم رئازجلا ىلع ةبقاعتملا تاراشضحلا ىلع دهاشش
ءارعششلا ميركت مت كلذ دعب ،يغير يقوشش يرعششلا ءاقلإلا فلؤوم
يبرغ حتافلا دبع و نانبل نم دعر ناشسح و رشصم نم يواششنم يلع
ةمي˘شسن تار˘عا˘ششلا تارا˘شسم ي˘ف م˘ه˘تا˘ما˘ه˘شسإا ر˘ي˘ظ˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
و ،ةماشسق ريبشص و نانبل نم رديح رون و رئازجلا نم  حÓشصوب

يذلا يوشسنلا رعششلل ينطولا ناجرهملل11ـلا ةعبطلا يف كراششي
ادغ متتخت يتلا و «رعششلا دلوي رخشصلا محر نم» راعشش هل ريتخا
تايرخأا ىلإا ةفاشضإلاب دÓبلا قطانم ديدع نم نمدق ةرعاشش نوعبرأا

و نيطشسلف و نادوشسلا و نانبل و  رشصم و برغملا و ضسنوت نم
و ةيرعششلا تاءارقلا ىلإا ةفاشضإلاب و ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
يفاقثلا ىهقملاب ةجمربملا تارشضاحملا و ةيقيشسوملا تÓفحلا
تاوعدملا ةدئافل مظنتشس دادح كلام ةفاقثلا رادل «يتاوت ةميلح»
ردجت ،ضسيديت يرثألا ع˘قو˘م˘لا ى˘لإا ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘لو˘ج ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه˘ل
ةخشسنلا نإاف ةقباشسلا ةعبطلا تايشصوتل اقيبطت هنأا ىلإا ةراششإلا

بناجلل اريبك ازيح يلوي يوشسنلا رعششلل ينطولا ناجرهملل11ـلا
رعششلا و بدألا لوانتت تارشضاحم عبرأا ةجمرب لÓخ نم يميداكألا
.يوشسنلا
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نونفلأ ضضرعم يف هلامعأأ رخآاب كراشش
 ةيليكششتلأ

يلذاشلا لامج نانفلا

   تحنلا يف عدبم

رادب ةيليكششتلا نونفلا ضضرعم يف يلذاششلا لامج تاحنلا كراشش
ثيح اهزجنأا يتلا ةريخألا هلامعأاب ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلا
هشضرع يذلا لمعلا نع اهثدحو نينانفلاب «ةعاشس رخآا» تقتلا

يتلاو ةيرئازجلا ةيغيزامألا ةيوهلا ىلإا ريششت ازومر كلمي يذلاو
،بطحلا لامعتشساب اهزجنا يتلا «ةفحتلا» يف قيقدتلا دنع مهفت
لك فششتكيو ،ةديعبو ةعشساو ةيؤور يلذاششلا لامج نانفلا كلميو
عشضول دمع لاثملا ليبشس ىلعف ،هريكفت قمع هلامعأا دهاششي نم
امئاد ناشسنلا نأا ريغلا مهفي يكل هوجولا لكشش يف ةدحاو نيع
دجوي امك ،ةقبشسملا ماكحألا امئاد مدقيو اهفشصنب ءايششألا ىري
،انايحأا دوشسألا نوللا لامعتشسا راتخا ثيح ناولألا يف قيقد رايتخا
كراشش امك ،لمعلا ةيفلخ يف دوجوملا باقثألا ضضعب ىلإا ةفاشضإا
ة˘يو˘ه˘لا م˘شضي ر˘خآا ل˘م˘عو ة˘كم˘شس ل˘كشش ل˘م˘ح˘ت ىر˘خآا ة˘ف˘ح˘˘ت˘˘ب
نأا لمعلا اذهل هم˘يد˘ق˘ت ي˘ف ف˘ششك ثي˘ح ة˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ةيوهلا نع عفادي ناك نيشساي بتاك فورعملا يرئازجلا بتاكلا
يلذاششلا نانفلا ربتعيو ،ةيرئازج˘لا ا˘هد˘ع˘بو بو˘ع˘ششل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

تامولعملا نم ديدعلا كلمي ثيح ةيقيقح ةعوشسوم ةباثمب لامج
ةملاق هشسأار طقشسم ةنيدمو ةبانع ةنيدمو رئازجلا لوح ةيخيراتلا

 .تحنلا يف ةفورعملا ةينفلا هوجولا نم ربتعيو
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ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسمأا لوا ةر˘˘ه˘˘ضس ر˘˘ضسخ

،3 - 0 ةجيتنب يبرغملا هفيضضم ماما يلحملا
يدلبلا بعلملا اه˘ن˘ضضت˘حا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ىلإا ضسلطلا دوضسا لهأاتيل ،برغملاب ناكربب
ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
مضسحو ،لبقملا ماعلا نوريماكلاب ةرظتنملا
ا˘ه˘طو˘ضش ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ر˘ب˘ع ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘فاد˘هأا ل˘ج˘ضس ا˘مد˘ن˘˘ع ،لوألا

داد˘حأا د˘ي˘م˘حو ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘م نو˘نا˘˘ب رد˘˘ب

،14و13و72 قئاقدلا يف يريهن دمحمو
يف نيبختنملا نيب باهذلا ةارابم تهتناو
ل˘هأا˘ت˘ي˘ل ،فاد˘هأا نود˘ب لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ىلإا ضسل˘˘طألا دو˘˘ضسأا

،3-0 نيتارابملا عومجمب ““ناضشلا““ نييلحملل
بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘˘م ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب كي˘˘فودو˘˘ل لا˘˘ق
نا˘ك ه˘نأا ةرا˘ضسخ˘لا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ل˘ضضفأا ىو˘˘ت˘˘ضسم هو˘˘ب˘˘عل مد˘˘ق˘˘ي نأا ىن˘˘م˘˘ت˘˘ي
:ةارابملا دعب يفحضصلا رمتؤوملا يف حرضصو
ين˘ن˘ك˘ل ،د˘ي˘ج داد˘ع˘ت˘ضسا˘ب م˘ق˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا م˘غر““

ا˘ن˘ه˘جاو د˘ق˘ل ،ل˘˘ضضفأا ىو˘˘ت˘˘ضسم ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نأا تن˘˘ك
م˘هو ،بق˘ل˘لا بحا˘˘ضص ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

حضضوأاو ،““تاونضس3 ذنم مهنيب اميف نوبعلي
اولخدي مل ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘عل نأا
اطوضش اومدق مهنأا ىلا اريضشم ،اديج ةارابملا
ن˘يأا˘ط˘خ ا˘ن˘˘ب˘˘ك˘˘ترا““ :ع˘˘با˘˘تو ،ا˘˘ع˘˘ضضاو˘˘ت˘˘م لوأا

يبرغملا بختنم˘لا ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ج˘ضسو ،ن˘ي˘حدا˘ف
نم انيلع لجضس اضضيأا ثلاثلا فدهلا ،نيفده
،““ةبعضص انتمهم تحبضصأا اهدعبو ،ةرح ةلكر
ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا با˘˘غ د˘˘ق˘˘ف ف˘˘˘ضسألا ع˘˘˘م““ :م˘˘˘ت˘˘˘خو
،لوألا طوضشلا يف انع ةعرضسلاو ةضسارضشلاو

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع اد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م نا˘˘˘ك ا˘˘˘م و˘˘˘هو
بب˘˘ضس ءا˘˘ط˘˘خألا نأا د˘˘كؤوأا كلذ˘˘ل ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

ي˘ل˘ي˘تا˘ب برد˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضصم تا˘˘بو ،““ا˘˘ن˘˘ترا˘˘ضسخ

فيظ يف يناثلا هقافخا دعب امولعمو احضضاو
امدعب ““ناضشلا““ قابضس نم يضصقا ثيح ،زيجو
يبملولا بختنملا عم قباضس تقو يف يضصقا

،نييب˘م˘لوÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فا ضسأا˘ك ىلا ل˘هأا˘ت˘لا ن˘م
نم ةلاقلاو حيرضستلا هريضصم نوكيضس ثيح
.مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا فرط
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امهتكارضش ىلع ةيدملا يبملوأاو ناضسملت دادو ظفاح
امهزوف لضضفب ,ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘ل˘ل ةدا˘ير˘لا ي˘ضسر˘ك ي˘ف
(4-0) ةملعلا ةيدولومو (3-1) ةدكيكضس ةبيبضش ىلع
ن˘م ة˘ع˘ضسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ما˘˘ت˘˘خ ر˘˘ثإا ،ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت
تقلطنا يتلا ،ةيناثلا ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب
.تب˘˘˘ضسلا ضسمأا لوأا ته˘˘˘ت˘˘˘ناو ي˘˘˘ضضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

عو˘ب˘ضسألا ه˘ترا˘ضسخ نا˘ضسم˘ل˘ت دادو د˘ئار˘لا كرد˘ت˘˘ضساو
هفيضض ىلع ضضيرع زوفب ،ءاعبرألا لمأا نم طرافلا
جاحلا مرضضخم˘لا ح˘ت˘ت˘فاو،(3-1) ةدكيكضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
لبق،(3 د) ضضرألا باحضصأل فيدهتلا باب ضشقوب
ةلكر نم (31 د) ةيناثلا ةباضصإلا ديعلوب نب عقوي نأا

ثÓث˘لا طا˘ق˘ن˘لا (04 د) ة˘ف˘ير˘ضش ن˘ب م˘ّضسر˘ي˘ل ،ءاز˘ج
ةدا˘ير˘لا ي˘ضسر˘ك ي˘ف م˘ه˘ي˘ق˘ب˘ُت ،““ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘˘لا““ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
امأا ،ةيدملا يبملوأا عم ةفضصانم ةطقن91 ديضصرب
41) ضسداضسلا فضصلا دنع نودجاوتيف ““ةيدكيكضسلا““

اقحاضس ازوف ةيدملا يبملوأا زرحأا ،هبناج نم .(ن
،ةفي˘ظ˘ن ة˘ي˘عا˘بر˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘ضض˘ُم ىل˘ع
د) نيترم ىلع موركل نم لك اهعيقوت ىلع لوادت

د) يفولخ متتخاو (66 د) يراموغل،(25 د) و (31
.““يرطيتلا““ ةمضصاع ءانبأل فادهألا ناجرهم (18
ىل˘ع ي˘ب˘م˘لوألا ظ˘فا˘ح ةر˘ها˘ب˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
امنيب ،ناضسملت دادو عم ةفضصانم (ن91) ةرادضصلا

11 )11ـلا ف˘ضصلا د˘ن˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ع˘ب˘ق˘ت

هناديمب نازيلغ عيرضس طقضس ،تاعقوتلا ضسكعو(.ن
ي˘ف راوز˘لا مّد˘ق˘ت ثي˘˘ح،(1-2) ءا˘ع˘برألا ل˘˘مأا ما˘˘مأا
يريمع ةيئانث ةطضساوب لوألا طوضشلا ذنم ةجيتنلا

مرضضخملا فده نكي ملو .(83 د) نامرز و (81 د)

ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘ل ا˘ي˘فا˘ك ،ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ن˘˘م (38 د) ةز˘عو˘˘ب
اذ˘ه ل˘ضضف˘بو .ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘ير˘˘ضسلا
عم ،(ن51) عبارلا فضصلا ىلإا لمألا ىقترا زوفلا

ىلإا نازي˘ل˘غ ع˘ير˘ضس ط˘ق˘ضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةد˘ك˘ي˘ك˘ضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
دعاضصلا لضصاوي ،هرودب .(ن41) ضسداضسلا زكرملا
قيقحت ،ويزرأا يبم˘لوأا ،ي˘نا˘ث˘لا فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

هتحاطإا دعب د˘يد˘ج زو˘ف˘ل ه˘ت˘فا˘ضضإا˘ب ،ا˘ب˘ي˘ط اراو˘ضشم
(24 د) يرا˘ح˘˘ب ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب،(2-1) تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد˘˘ب
(26 د) يد˘˘ي˘˘مو˘˘ق ضص˘˘ّل˘˘ق ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ,(56 د) م˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لو
دنع يبملوألا د˘جاو˘ت˘ي اذ˘ه˘بو .فو˘ي˘ضضل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
نع ةدحاو ةطقن قرافب (ن51) ةعبارلا ةبترملا

يف عافدلا قيرف د˘جاو˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ي˘ثÓ˘ث
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب (ن21) ع˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘ضصلا
ر˘ق˘ع˘ب م˘هألا ةدا˘ع˘ضسو˘ب ل˘مأا ق˘ير˘ف ق˘ق˘حو .ةد˘ي˘˘ع˘˘ضس
ةجيتن لقأاب ةياجب ةيدولوم ىلع هراضصتناب ،هرايد
قحتل˘ي˘ل ,(17 د) ح˘ضضاو˘ل˘ب ة˘˘با˘˘ضصإا ل˘˘ضضف˘˘ب،(0-1)
(ن21 )9ـلا زكرملا دنع م˘ه˘ف˘ي˘ضضب ““ة˘يدا˘ع˘ضسو˘ب˘لا““

ةهجاوم تهتناو .““ةيواجبلا““ ـل رخأاتم ءاقلب نكلو
لدا˘ع˘ت˘لا ع˘قو ىل˘ع ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تاو نار˘هو ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج

(43 د) ف˘˘˘ي˘˘˘˘ضض ل˘˘˘˘ّج˘˘˘˘ضس ثي˘˘˘˘ح،(1-1) ي˘با˘ج˘˘يإلا
فقوملا كردتضسا يبيرعلب نكل ،ةفايضضلا باحضصأل
ة˘ف˘ك˘لا لّد˘ع˘م ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف

عقومتت ،ةجيتنلا هذه ءوضض ىلعو .(88 د) ةيعمجلل
يف ،(ن31) نماثلا فضصلا دنع ةينارهولا ةيعمجلا

41 )8 ـلا زكرملا يف ““ةنوب““ ةنيدم ءانبأا ىقبي نيح

ن˘ي˘ت˘ل˘با˘ق˘م˘ب تح˘ت˘ت˘فا د˘ق ة˘لو˘ج˘لا هذ˘ه تنا˘كو(.ن
ةيادبلا تنا˘ك ثي˘ح ،طرا˘ف˘لا ضسي˘م˘خ˘لا ،ن˘ي˘ت˘مد˘ق˘م
ضشارحلا داح˘تا ه˘ف˘ي˘ضض ىل˘ع ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘يدو˘لو˘م زو˘ف˘ب
.ةديعضسب ““8591 ليرفأا31““ هبعلمب1-0 ةجيتنب
دمحم ،ناديملا طضسو ،ديحولا ءاقللا فده لجضسو
قيرف˘لا ح˘لا˘ضصل35لا ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ،ضسيو ن˘˘ي˘˘مأا
تق˘˘ترإا ،ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ءو˘˘˘ضض ىل˘˘˘عو .ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ت˘قؤو˘م ضسدا˘ضسلا ف˘ضصلا ىلإا ة˘يد˘ي˘ع˘ضسلا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

امنيب ،قرف ةعبرأا عم ةفضصانم ،ةطقن21 ديضصرب
بيترتلا ل˘يذ ي˘ف قر˘غ˘لا ي˘ضشار˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ضصاو˘ي
ةبيبضش قيرف لداع˘ت ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘ب
يقترتل،0-0 ع˘قاو˘ب بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ة˘يا˘˘ج˘˘ب

,ةطقن61 ديضصرب ا˘ت˘قؤو˘م ةراد˘ضصلا ىلإا ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
امنيب ،ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوأاو نا˘ضسم˘ل˘ت دادو ع˘م ة˘ف˘ضصا˘ن˘م
ةقفر(ن41 )6 ـلا زكرملا يف يواجبلا قيرفلا عبقي
.رخأاتم ءاقلبو ةداعضسوب لمأا

0202 ناش تايفصت /يلحملا ينطولا بختنملا

هتامدخ نع ءانغتضس’ا ررقت فافلاوءاضصق’ا ةيلوؤوضسم نيبعÓلا لمحي يليتاب

يضاملب ىلإ ةلاسرب ثعبيو قلأتلا ىلإ دوعي ينادوس
يتلا ةهجاوملا لÓخ،2-1 تهتنا يتلا ةارابملا يف هقيرف ةيئانثل هليجضستب ضسويلكاره نولثÓيف ضسوليموأا ةبقع زواجتل ضسوكايبملوأا ينانويلا هيدان ينادوضس يبرعلا لÓه يرئازجلا مجنلا داق

ةزيمم ةيضسأار ةرك نم هقيرفل حاتتفلا فده ليجضست يف حجن نأا دعب ،ءاقلل امجن هضسفن ينادوضس بضصنو ،مدقلا ةركل ينانويلا ربوضسلا يرود رمع نم عباضسلا عوبضسألا يف نيقيرفلا تعمج
ديدج نم ينادوضس داع ،فويضضلل ةجيتنلا ليدعت يف يبان لداع يزيلجنإلا حجن نأا دعبو ،““يكاضسياراك““ بعلم ىلع تميقأا يتلا ةهجاوملا رمع نم11ـلا ةقيقدلا دنع كابضشلا اهعدوأاو اهب ىقترا
ةعباضسلا ةلوجلا فادهأا لمجأا دحأا ازرحم ،راضسيلاب ةيخوراضص اهلضسري نأا لبق ،ءازجلا ةقطنم لخاد ةرك ملتضسا نأا دعب ،ءاقللا رمع نم75ـلا ةقيقدلا دنع هقيرفلو هل يناثلا فدهلا Óجضسم قلأاتلل

هديضصر دمجت نأا دعب اعبار ضسويلكاره يقب اميف ،تلوج7 نم ةطقن91ـل هديضصر عفر نأا دعب ،ينانويلا يرودلا بيترتل هتماعز ضسوكايبملوأا لضصاو ،ثÓثلا طاقنلا هذهبو ،ينانويلا يرودلا نم
.يرودلا يف ةيناثلا هتميزهب ينم ثيح ،ةطقن31 دنع

ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلل ةعساتلا ةلوجلا تافلخم

قرغلا لضصاوت ءارفضصلاو ةدايرلا يف ةلضصاوتم ةكارضش

ةيرئازجلا ةيداحتلاب تاطضشنملا ةحفاكم ةنجل ضسيئر نلعأا
تماق هتئيه نأاب ضسمأا لوأا يجرماد نيدلا لامج مدقلا ةركل
نيتفرتحملا نيت˘ط˘بار˘لا ي˘ف نو˘ط˘ضشن˘ي بعل042 ةبقارمب
قÓطنا ذنم كلذ و ةاوهلا مضسق يف اضضيأا و ةيناثلا و ىلوألا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘لا˘ح ة˘يأا ل˘ي˘ج˘ضست نود د˘يد˘ج˘˘لا يور˘˘ك˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا
ضشما˘ه ىل˘ع ي˘جر˘ماد رو˘ت˘كد˘لا حر˘ضص و ،تا˘ط˘ضشن˘م˘لا ي˘طا˘ع˘ت˘ل
““تا˘ط˘ضشن˘م Ó˘ب ة˘ضضا˘ير““ را˘ع˘ضش تح˘ت م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

دقل““ :Óئاق ةضضايرلا ةيجولونكت و مو˘ل˘ع˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ضسرد˘م˘لا˘ب
042 ةبقارمب فافلل ةعباتلا تاطضشنملا ةحفاكم ةنجل تماق

كلذ و ةاوهلا مضسق اذكو ةيناثلا و ىلوألا نيتطبارلا نم بعل
لج˘ضست م˘ل ثي˘ح،0202/9102 يوركلا مضسوم˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م

نم فافلا يف لوؤوضسملا دارأا و ،““ةيباجيإا ةلاح ةيا نآلا ىتح
املع طيحي نأا مضسوملا ةيادب يف يتأاي يذلا غÓبلا اذه لÓخ
رذ˘ح˘لا ي˘خو˘ت ةرور˘ضضب مد˘ق˘لا ةر˘ك ير˘ي˘ضسم و ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ك
ضضعب يف لكضشت ةبوقعل يدؤوت دق ةيباجيإا ةلاح ةيأل ايدافت
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا رذ˘˘ح و ،بعÓ˘˘لا راو˘˘ضشم˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تلا˘˘ح˘˘لا

تماق،8102/ 9102 يوركلا مضسوملا لÓخ““ :Óئاق يجرماد
تفضشك ثيح ،بعل045 ةبقارمب تاطضشنملا ةحفاكم ةنجل

لوا˘ن˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن تلا˘ح3 اه˘ن˘م ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا تلا˘ح7 نع
يخوت ةرور˘ضضب ن˘ير˘ي˘ضسم˘لا ل˘ك˘ل ءاد˘ن ه˘جوأا اذ˘ل ،ن˘ي˘يا˘كو˘ك˘لا
نم ،مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م د˘ع˘ب و ءا˘ن˘ثأا و ل˘ب˘ق د˘يد˘ضشلا رذ˘ح˘لا

يذلا بعÓلاف ،ةيوبرت و ةيمÓعإا و ةيضسيضسحت ضصضصح لÓخ
ةدو˘ع˘لا لاو˘حألا بل˘غأا ي˘ف ه˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل تاو˘˘ن˘˘ضس ع˘˘برأا˘˘ب بقا˘˘ع˘˘ي
ىو˘ت˘ضسم˘لا ي˘ضضا˘ير˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ف˘ضسؤو˘م ءي˘ضش و˘˘هو ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
حاجنإل ةيوركلا ةئيهلا اهتدضصر يتلا تايناكمإلا نع و ،““يلاعلا

لك ربع تاطضشنملا لوانت ةبقارم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
نم رثكأا تنوك فافلا نأاب ثدحتملا حضضوأا ،مدقلا ةرك نيدايم
م˘ت˘خ و ،ن˘طو˘لا ءا˘جرأا ل˘ك ي˘˘ف3102 ةنضس ذن˘م بي˘ب˘ط021
رطخلا مدقلا ةر˘ك و˘ب˘عل ل˘ه˘ج˘ي““ :لو˘ق˘لا˘ب ي˘جر˘ماد رو˘ت˘كد˘لا
،نيياكوكلا اهنم ةعونمم داوم مهلوانتب كلذ و مهب قدحملا

.““ناديملا ةيضضرأا قوف رطخ يف مهتايح
ديلو.ف

”نآلا ةياغ ىلإ تاطشنم ةلاح ةيف دوجو ق“:يجرماد

،نادو˘˘ع˘˘ضسم لا˘˘م˘˘˘ج دد˘˘˘ج
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا و˘ضضع

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ضسي˘˘ئر˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ه˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه
ها˘˘˘˘˘يإا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م راود˘˘˘˘˘˘م
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضستو ،بي˘˘˘˘˘ضست˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ددضشو ،دع˘ب ن˘ع ة˘ط˘بار˘لا

تاحيرضصت يف ،نادوعضسم
نأا ىل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
راود˘˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ضصت
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضسع˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘تارار˘˘˘قو
،ةطبارلاب اريثك تفعضضأا

ة˘˘˘˘ماود ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘خدأاو
ءا˘˘˘˘ضسؤور ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘ضصلا
نكا م˘ل““ :ع˘با˘تو ،ة˘يد˘نألا
ة˘ي˘ضصخ˘ضش راود˘م نأا م˘˘ل˘˘عأا

،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو
ةر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ضشلا ن˘˘˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘˘˘˘بأل
وضضع ا˘نأا ،ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب
يلثم ةطبارلا يف بختنم
نأا ي˘˘˘ب˘˘˘جاو ن˘˘˘مو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م

:فاضضأاو ،““ةقيقحلا لوقأا
م˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘نإا لو˘˘˘ق˘˘˘ي راود˘˘˘م““
رهضش ذنم طاضشن يأا ضسرامأا
لÓخ دقع هنكل ،ليرفأا
ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ه˘˘ضشأا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ضسلا
ع˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
اذ˘˘˘هو ،ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م ءا˘˘˘˘ضضعأا
ي˘ف اد˘بأا ثد˘ح˘ي م˘ل ر˘˘مألا

ل˘ضصاوو ،““ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
ةداتعم ةط˘بار˘لا““ :ه˘مÓ˘ك
لك اهتاعامتجا دقع ىلع
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ل ر˘˘ه˘˘ضش
راود˘˘م نأا إلإا ،ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ضسي ح˘˘˘ب˘˘˘ضصأا

،““باضستاولا““ قيب˘ط˘ت ر˘ب˘ع
ءا˘˘˘˘˘˘˘ضضعأل ةدو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا نود
،““ريطخ رمأا اذهو ،هبتكم
،نادوع˘ضسم لا˘م˘ج ل˘ضصاوو

ةر˘ك ة˘ط˘بار بت˘ك˘˘م و˘˘ضضع
همجهت ،ةفرتحملا مدقلا

،راود˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع

ة˘يدار˘ف˘نلا˘ب ها˘يا ا˘م˘ه˘˘ت˘˘م

تارار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا ي˘˘˘˘˘ف

ه˘˘جوو ،ةءا˘˘ف˘˘ك˘˘لا ضصق˘˘نو

احيرضص ا˘ما˘ه˘تا ،نادو˘ع˘ضسم

جمانرب يف لاقو ،راودمل

يذلا ““نيزاغام لوبتوف ““

ةا˘ن˘ق˘˘لا جاو˘˘مأا ر˘˘ب˘˘ع عاذ˘˘ي

ه˘˘نأا ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عاذلا

كل˘˘˘˘˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضس ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضو

فرضصت تح˘تو ،ة˘ط˘بار˘ل˘ل

ف˘˘ضشكو ،ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ن˘˘˘با

ر˘ضضح˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا ،نادو˘˘ع˘˘ضسم

بت˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘ل˘˘˘ل يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا اد˘˘˘ه رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ضسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد

˘مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ي˘˘˘˘ضشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ

.لخدتلل

ديلو.ف

ةمضصاعلا داحتا

قيرفلا قح عاجرإاب نيبلاطم نوجرخي راضصنأ’ا

،ةينطولا ةطبارلا رارقب اديدنت ،ةمضصاعلا طضسو يداولا باب ةقطنمب ةيجاجتحا ةفقو ،ضسما لوا ،ةمضصاعلا داحتا ريهامج تمظن
رادضصإاب نيلوؤوضسملا بلاطت تاتفل نوبضضاغلا نوعجضشملا عفرو ،هعاضضوأا روهدتو ،يدانلا اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزألاو
بيترت لودج يف هديضصر نم طاقن ةثÓث مضصخ رارق ةطبارلا ذاختا دعب ،هفاضصنإل لخدتلاو ،قيرفلا قح ةداعتضسل ةلجاع تارارق
ىلع ترثأا ةقناخ ةيلام ةمزأا نم مضسوملا اذه ةمضصاعلا داحتا يناعيو،0 –3 ةجيتنب طاضسبلا ىلع يبرادلا ةارابم ةراضسخ عم ،ةلوطبلا
يدانلا كلام عولضض ةيفلخ ىلع ،ءاضضقلا حلاضصم لبق نم ديضصرلا ديمجت ببضسب ،ةلوطبلا يف هجئاتن عجارت يف تمهاضسو ،هرارقتضسا
عم ةفضصانم طاقن4 ديضصرب ةلوطبلا يف ريخألا زكرملا داحتلا لتحيو ،لاومألا ضضييبتو داضسف اياضضق يف ،دادح يلع ،يضسيئرلا
ديلو.ف.وداراب يدان

رئازجلا ةيدولوم

 تايرابم عبرأا حنم نوملتضسي نوبعÓلا
جراخ ةارابم لكل ميتنضس نويلم03 ـب هردقملا و نارهو هيدولوم و هرواضسلاو وداراب تايرابمب زوفلا حنم هكبد نب دئاقلا ءاقفر ملضست
لضصحتيل ،فيطضسب يام8 بعلمب هرقم ماما ققحملا لداعتلا ريظن نييÓم01 هميق ميلضست يرخضص يضضايرلا ريدملا ررق اميف ،رايدلا
ةيلمع ءاهتنا ،دعب ةقلاعلا روجلا فرضص متي نا راظتنا يف ،تايرابم عبرا حنمك ميتنضس نويلم001 هتميق ام ينوزاك بردملا لابضشا

.نيقباضسلا نيريضسملا فرط نم دحاو رهضش يف رايلم32 فرضص ضصخت ““كارطانوضس““ هرادا اهب تماق يتلا تاباضسحلا قيقدت
ديلو.ف

 ةلضصاوتم امهنيب ةيمÓكلا برحلا

 راودم ىلع اددجم رانلا حتفي نادوعضسم

ةياهن دعب هلابضشأا ةضساوم بردملا بتاع
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب نار˘هو ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ةارا˘˘ب˘˘م
نم ةريخألا ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف ل˘تا˘ق فد˘ه˘ل

ل˘يد˘ب˘لا بعÓ˘˘لا ه˘˘ل˘˘ج˘˘ضس ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘م˘˘ع
ةعضضبب ةهجاوملا ةياهن لبق يبيرعلب
نم يبور˘خ قا˘فر ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘لو ،ق˘ئا˘قد
ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن او˘ع˘ي˘ضض ثي˘ح ر˘ث˘كأا دو˘˘م˘˘ضصلا

دعب ةضساوم برد˘م˘لا ر˘ب˘عو ،ن˘ي˘ت˘ن˘ي˘م˘ث
ريبكلا ه˘ئا˘ي˘ت˘ضسا ن˘ع ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
يف تناك نيتيفاضضإا نيت˘ط˘ق˘ن ع˘ي˘ي˘ضضت˘ل
قوفتم ناك داحتلا نأا ةضصاخ لوانتملا

هلجضس يذلا فدهلا لضضفب ةجيتنلا يف
قايضس ي˘ف،(63د) يف فيضض م˘جا˘ه˘م˘لا
ذنم ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ي˘نا˘ع˘ي  ،ر˘خآا
م˘ل ف˘ع˘ضض ة˘ط˘ق˘ن ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘ضس
يق˘ل˘ت ي˘هو ا˘ه˘ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي
رمع نم ةريخألا قئاقدلا يف فادهألا

““ومزل““ ةهجاوم ربتعت لو ،تاهجاوملا
طاقنلا داحتلا اهيف عيضضي يتلا ىلوألا

لماك ““ةبنانعلا““ رضسخ نأاو قبضس ثيح
ةارابملا نم ةريخألا يناوثلا يف دازلا

نيبعÓلا يلحت ةرورضض بلطتي ام وهو
يقلت يدافت لجأا نم ةنازرلاو ءاكذلاب
نأا بجيو فادهألا نم عونلا اذه لثم
ضسرد ة˘با˘ث˘م˘ب ““و˘مزل““ ة˘ه˘جاو˘˘م نو˘˘ك˘˘ت

نم لك عمجأا ،ىرخأا ةهج نم ،يقيقح
ءادألا نأا داحتلا مامأا ““ومزل““ ءاقل عبات
نضسحت ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا

لاب˘ضشأا ن˘م بو˘ل˘ط˘م ىق˘ب˘ي ن˘ك˘ل ر˘م˘ت˘ضسم
عم ءاكذب او˘ل˘ما˘ع˘ت˘ي نأا ة˘ضساو˘م برد˘م˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نكمم ددع ربكأا دضصح لجأا نم باهذلا

يكل بيترت˘لا م˘ل˘ضس ق˘ل˘ضستو طا˘ق˘ن˘لا ن˘م
يف ل˘قألا ىل˘ع با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م او˘ه˘ن˘ي

دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ب ق˘ي˘ل˘ت ة˘مر˘ت˘ح˘م ة˘ب˘تر˘م
 .ةبانع

 مويلا قلطنت ةديعضس ءاقلل تاريضضحتلا

ي˘˘˘ف د˘˘˘با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘فر عر˘˘˘˘ضشي
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ضضح˘˘ت˘˘لا
ةيدولومب مهع˘م˘ج˘ي˘ضس يذ˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ىرجتضس ثيح مويلا نم ةيادب ةديعضس

يضسيئرلا بعلملا يف فانئتضسلا ةضصح
رضضح˘ي˘ضسو ،اءا˘ضسم03:61 ن˘م ة˘ياد˘ب
ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يرأا˘˘˘ب ة˘˘˘ضساو˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ضشأا
ةضصاخ ةلوطبلا نم ةمداقلا تاجرخلل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘˘م او˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ ““و˘˘مزل““ ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا

ل˘مأا ما˘مأا هو˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا اود˘˘كأاو
 .ةبانع يف ةداعضسوب

ر.ناميلضس

 ةبانع داحتا

 ““ومز’““ مامأا زوفلل مهعييضضت ببضسب هيبع’ بتاعي ةضساوم
مل ريهامجلا /فيطضس قافو

يوضضم ةدوع ةركف لبقتت

 يجورف
ةلواط ىلع
”دوسفا رسنلا“

قا˘فو يدا˘ن ةرادإا ضسل˘ج˘م ل˘ضصاو˘ي
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضس
بردم نييعت لجأا نم تارايخلا

ضضفر د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج
برد˘م˘لا ةدو˘ع حر˘ت˘˘ق˘˘م را˘˘ضصنألا
،يو˘˘ضضا˘˘م ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،ق˘˘با˘˘ضسلا
ببضسب هبضصنم نم لاقتضسا يذلا

عرا˘˘˘ضشلا ط˘˘˘غ˘˘˘ضض ن˘˘˘م ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةرادإا نأا ريراقت تفضشكو ،يوركلا
تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف تل˘˘˘خد ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ،ةدا˘˘˘ج
ىل˘ع فار˘ضشإÓ˘˘ل ،ي˘˘جور˘˘ف ير˘˘ي˘˘ت
ةياهن ىتح يدانلل ينفلا زاهجلا
قا˘فو˘لا ضسي˘ئر مد˘ق˘تو.م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

بردملل يم˘ضسر ضضر˘ع˘ب ة˘يا˘ف˘ل˘ح
ةر˘ضشا˘ب˘م ه˘ن˘م بل˘˘طو ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
ةري˘ضشأا˘ت ىل˘ع لو˘ضصح˘لا تاءار˘جإا

ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ضضارألا لو˘˘خد
ة˘فا˘ك ءا˘ه˘نإل ،ن˘ك˘م˘م تقو بر˘قأا
يريضسم نأاو ة˘ضصا˘خ ،تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
ل˘˘˘جر˘˘˘لا ه˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘ي قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا
قيرفلل نزاوتلا ةداعإل بضسانملا

ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
بيرد˘˘˘˘ت ،ي˘˘˘˘جور˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
فرضشأا ثيح ،ةيرئازجلا ةيدنألا
دا˘˘ح˘˘تا ىل˘˘ع ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
،ه˘ت˘لا˘قإا م˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

ي˘بر˘يد˘لا ةارا˘ب˘م ه˘˘ترا˘˘ضسخ د˘˘ع˘˘ب
.ةيدولوملا دضض يمضصاعلا

ر.ع

،ضشي˘˘عر˘˘ق ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ضسي˘˘ئر د˘˘˘ق˘˘˘ع
ةدع ىلع هفوقو دعب ،هيبعل عم ائراط اعامتجا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم ع˘˘جار˘˘تو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضس طا˘˘ق˘˘˘ن
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘˘خألا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
قيقحت يف ““يترايدلا““ لضشف نيأا ،ةيناثلا ةفرتحملا
م˘غر ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضستو زو˘˘ف˘˘لا
ذنم اهر˘ي˘فو˘ت ىل˘ع ةرادإلا ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا

ىل˘ع ه˘ي˘ب˘عل مل عا˘فد˘˘لا ضسي˘˘ئر .م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ةيدولوم فيضضلا مامأا ةارابم رخآا يف ليزهلا ءادألا
نل هنأا ادكؤوم ،ضسمأا لوأا ةلباقم تقبضس يتلاو ،ةملعلا

يف ةقيرطلا كلتب ةديدج ةميزه ليجضستب ىضضري

ارذ˘˘ح˘˘م ،د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد بع˘˘ل˘˘ُت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف ةيضساق تابوقع يدانلا ةرادإا ذاختا نم نيبعÓلا

مداق يف ةئيضسلا جئاتنلا رارمتضسا لاح يف مهقح
ةراد˘ضص ن˘م جر˘حد˘ت ق˘ير˘ف˘˘لا نأا ة˘˘ضصا˘˘خ ،تلو˘˘ج˘˘لا
ةطقن21 ديضصرب ةضسداضسلا ةبترملا ىلإا بيترتلا

ابلاطم ،مضسوملا ةيادب نم تلوج ينامث رورم دعب
،ةريخألا ةيبلضسلا جئاتنلا ةلضسلضس نايضسنب نيبعÓلا

رضصأا ثيح ،ةمداقلا تايدح˘ت˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لاو
ن˘م م˘هرذ˘حو ،ر˘خآلا و˘ل˘ت را˘ضصت˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىل˘˘ع
بعلم نع اديعب ،يلاوتلا ىلع ةميزه عبار ليجضست
ةلحرم نم ةيقبتملا تاءاقللا يف ““ليعامضسإا ىوهل““

ةيادب عم رخآا مÓك كانه نوكي نأا ىلع ،باهذلا
عافد تيب يف لوألا لجرلا لغتضساو .ةدوعلا ةلحرم
برد˘م˘لا ع˘م كلذ˘ك ثيد˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف˘˘لا ،تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت
ىلإا هاعد ثيح ،دارفنا ىلع ةرابج يفطل يضسنوتلا
يف اهيلع فقو يتلا ءاطخألا حيحضصت ىلع لمعلا
ثادحإا يف ءاضضيبلا ةقرولا هايإا احنام ،ةارابم رخآا
يف لخدتي نل هنأا اد˘كؤو˘مو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

بيرد˘˘ت ىل˘˘ع ه˘˘˘فار˘˘˘ضشإا ةد˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ضص
بيرد˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف عا˘ضشي ا˘م ضسك˘˘ع ،““ي˘˘ترا˘˘يد˘˘لا““
.دودغز رينم قباضسلا بردملا اهيلع فرضشأا يتلا

بيجن.ج

ي˘ضضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ضضفر
ا˘ه˘ب ىلدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا ىل˘ع بي˘ق˘ع˘ت˘لا
ديحو برغملا بختن˘م˘ل ي˘ن˘ضسو˘ب˘لا برد˘م˘لا

بعÓ˘لا ي˘ف ه˘يأار ضصو˘ضصخ˘ب ضشت˘يزو˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح
ي˘˘ف ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

ف˘˘ح˘˘ضصلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
يدلبلا بعلملا˘ب هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
انه تضسل““ :Óئاق ضسما لوا ناكرب ةنيدمل
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ح˘ئا˘ضصن˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م
نأا ىن˘م˘تأاو ،ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

برقأا يف ةضسفانملا ىلإا ضسلطألا دوضسأا دوعي
،““ءا˘ق˘˘ضشألا مÓ˘˘حأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘ك˘˘م˘˘م تقو
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حإاو ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ءا˘˘˘˘˘مد خ˘˘˘˘˘ضض““ :ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو

رومألا مهأا نيب نم نيبعÓلا نيب ةضسفانملا
،يرئازجلا بختن˘م˘لا ل˘خاد ا˘ه˘ب تم˘ق ي˘ت˘لا

لا˘م˘ج نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ،““ا˘˘هرا˘˘م˘˘ث تتأاو
ن˘م نا˘كر˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ل˘ح د˘ق نا˘ك ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
نيبعÓل يرئازجلا بختنملا ةدناضسم لجأا
،ينطولا قيرفل˘ل ه˘ت˘ه˘جاو˘م ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ضسأاك تاي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘هؤو˘م˘لا رود˘لا با˘يإا م˘ضسر˘ب
ي˘هو ،““نا˘ضشلا““ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرا˘˘ضسخ تد˘˘ه˘˘ضش ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ايمضسر هئاضصقإاو0 –3 ةجيتنب يرئازجلا

30202 نا˘˘˘˘ضش““ ىلا ل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘˘م

.نوريماكلاب
ديلو.ف

يبرغملا بختنملا لكاشم يف هسفن طيروت ضفري يضاملب

تنانجات عافد

فورحلا ىلع طاقنلا عضضيو نيبعÓلا عم عمتجي سسيئرلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

بكر˘م˘ب ي˘لا˘ع˘لأ نر˘ف˘لأ نأأ ““ة˘عا˘شس ر˘˘خآأ““ ردا˘˘شصم تف˘˘ششك
عقو ثيح ةريخأ’أ ةعاشس84 يف فقوت راجحلأ رأديشس
م˘˘ت يذ˘˘لأ ير˘˘ج˘˘ح˘˘لأ م˘˘ح˘˘ف˘˘لأ ةءأدر بب˘˘شسب بط˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف
أذهل لولحلأ داجيإأ ةلوا˘ح˘م˘ل لا˘م˘ع˘لأ ىع˘شسو ،ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسأ
فانئتشسأ لجأأ نم يلاعلأ نرفلأ ليغششت ةداعإأو لكششملأ
محفلأ نأأ رداشصملأ تأذ تفاشضأأو ،ةيداع ةفشصب جاتنإ’أ
هدأريتشسأ متيو هفقوت يف يشسيئرلأ ببشسلأ وه يرجحلأ

اهدعبو ليزأربلأ لبق نم دروتشسي ناك ثيح جراخلأ نم
أرثؤوم فقوتلأ أذه نوكيشسو ،ايلاطيأ نم دروتشسي حبشصأأ
يف يدعاشصت ىنحنم يف ىقبي يذلأ جاتن’أ ىلع ايبشسن
ىلع أرخؤوم راجحلأ بكرم فلم ناكو ،ةريخأ’أ ةرتفلأ

ثأد˘ح˘ت˘شسأ م˘ت ن˘يأأ م˘جا˘ن˘م˘لأو ة˘عا˘ن˘˘شصلأ ةرأزو ة˘˘لوا˘˘ط
ديدحلأ لوشصو ىل˘ع سصر˘ح˘ل˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يرأزو ة˘ن˘ج˘ل

م˘ئأدو م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘ك˘ششب بكر˘م˘لأ ىلإأ ““ير˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لأ““ ما˘˘خ˘˘لأ
ة˘ك˘شسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ششلأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ن˘حا˘ششلأ ن˘م ي˘فا˘شضإأ دد˘عو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لأ

ةماعلأ ةيريدملأ تماق ىرخآأ ةهج نم ،ةيموي ةفشصب
ةيرابجإأ ةلطع يف قيوشستلأو تاعيبملأ ريدم جأرخإاب
رهششأ’أ يف اهعم قيقحتلأ مت يتلأ تأراطإ’أ نيب نم وهو
كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’أ ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لأ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ
ـل ي˘˘ئ’و˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’أ ما˘˘˘قو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
دحأأ وشضع ةيوشضع ديمجتب حتيرف لامك ““ايتيجوأ’أ““
عو˘ب˘شسأ’أ ي˘ف ع˘م˘ت˘جأ نأ د˘ع˘ب ي˘با˘ق˘ن˘لأ بت˘ك˘م˘لأ ءا˘˘شضعأأ
سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ف د˘˘جو˘˘ي ثي˘˘ح بكر˘˘م˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ب ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ
 .ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف تاعأرشصلأ

سسافر ناميلشس

 ةيرابجإأ ةلطعل قيوشستلأو تاعيبملأ ريدم ليحت ةماعلأ ةيريدملأ

 راجحلا راديسس بكرمب يلاعلا نرفلا فقؤت
يرــــــجحلا مـــــحفلا ةءادر بــــبسسب

 ناطرشسلأ ىشضرم ءاقدشصأأ ةيعمج ميظنت نم ءاشسنلل أدغ يناجم يتأذ سصحف

«رئازجلا ةحصم»و  «نيمأتلل ةمارك» ةكرش
«يدرولا ربوتكأ» ةلمح يف ناكراشي

ىشضرم ءاقدشصأأ ةيعمج اهمظنت يتلأ «يدرولأ ربوتكأأ» ةلمح يفAMARAAC نيمأاتلل ةمأرك ةكرشش كراششت
يتÓلأ ءاشسنلل يتأذلأ سصحفلأ ةيلمع يف اكيرشش ربتعت ثيح يلغرك ناهمشسأ ةروتكدلأ نم ةردابمب ناطرشسلأ

فلتخم ىلإأ ةفاشضإأ ،ةبانعب يبرغلأ لهشسلأ يف «رئأزجلأ» ةشصاخلأ ةحشصملأ يف أدغ اناجم هئأرجإأ يف نبغري
اشضيأأ «نيمأاتلل ةمأرك» ةكرشش تلجشسو ،يدثلأ ناطرشس سضرم نم نيناعي يتÓلأ ءاشسنلاب ةشصاخلأ ليلاحتلأ عأونأأ

ديزأأ ةكراششم فرع يذلأو ناطرشسلأ ىشضرم ءاقدشصأأ ةيعمج سسمأأ لوأأ هتمظن يذلأ «نوطأراملأ» يف اهروشضح
قيرط نع يدثلأ ناطرشسب تاشضيرملل مهمعد أومدق نابششلأ سضعب ىتحف ،رامعأ’أ فلتخم نم كراششم051 نم
ـل قبشسو ،رمع يزير ديهششلأ ئطاشش ىلإأ ’وشصو ةروثلأ ةحاشس نم قلطنأ يذلأ «نوطأراملأ» أذه يف ةكراششملأ
مليف سضرع مت ثيح «يدرولأ ربوتكأأ» جمانرب ليشصافت لماك ةقباشسلأ اهدأدعأأ يف تفششك نأأو «ةعاشس رخآأ»
،يشضاملأ عوبشسأ’أ يف ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلأ رأدل ىرغشصلأ ةعاقلأ يف ناطرشسلأ سضرم لوح يشسيشسحت
ءابطأأ ةكراششم فرعتشسو «روكلأ» بلق يف  ةيشسيشسحت مايأأ يراجلأ ربوتكأأ42 و22،32 مايأأ ميظنت متيشسو
يتأذلأ سصحفلأ ءأرجإأ ةيفيك نع مÓعتشس’أ لجأأ نم ءاشسنلل ةحوتفم بأوبأ’أ نوكتشس نيأأ تÓباقلأو نيشصتخم
 .يراجلأ ربوتكأأ62 موي «كنيب نوتابموز»

سسافر ناميلشس

قيلعت نود ةروصص

ةدكيكشس

 ةفلتخم ةيمارجإا اياسضق يف اؤطرؤت ضصاخسشأا8 فيقؤت
لÓخ نم ةدكيكشس ةنيدم ميلقإأ ىوتشسم ىلع ةيطرشش ةينمأأ ةيلمع ميظنتب ، ةدكيكشس ةي’و نمأأ حلاشصم تماق
نكامأ’أ تلمشش قاطنلأ ةعشسأو ةمهأدم ةيلمع ميظنت ىلإأ ةفاشضإأ ، سشيتفتو ةبقأرم طاقنو ةينمأأ زجأوح ةماقإأ

ةفاشضإ’اب تاقرشسلأ و ةيلوحكلأ تابورششملأ و مومشسلأ جيورت يف نوهوبششملأ سصاخششأ’أ اهداتري يتلأ طاقنلأ و
سصاخششأأ80 فيقوت نع ةيلمعلأ ترفشسأأو ةفيثك ةيرورم ةكرح و رورم ثدأوح فرعت يتلأ ءأدوشسلأ طاقنلأ ىلإأ

فنشصلأ نم ةيبرح ةريخذ ةزايح ،ريغلأ ىلع اهشضرع و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتب قلعتت اياشضق  يف أوطروت
ليوحت نم   يرورملأ نمأ’أ لاجم يف اشضيأأ تنكم ةيلمعلأ.لحم لخأد نم ليللأ فرظب رشسكلاب ةقرشسلأ   سسماخلأ

قيرطلأ يف يعرشش ريغ عيب طاقن ةدع يف علشس زجحو ،ةيرورم حنج و تافلاخم ببشسب ةيران تاجأرد60
رانيدوب.ح.ماعلأ

 ةيدام رئاشسخ يأأ فلخي مل هنأأ ةعماجلأ ةرأدإأ تدكأأ اميف

 ةبانع راتخم يجاب ةعماجب اراجسشأاو اسشارحأا مهتلي قيرح
سشأرحأ’اب قيرح سسمأأ لوأأ ءاشسم بشش
ةعماجب ايجولويبلأ مشسق فلخ راجششأ’أو
أذه فلخي مل ثيح ،ةبانعب راتخم يجاب
.ركذت ةيرششبو ةيدام رئاشسخ يأأ ريخأ’أ

نأأ ةعاشس رخآأ رداشصم تفششك ثيح
ةشسداشسلأ ةعاشسلأ دودح يف بشش قيرحلأ

سضعب ىلع ىتأأ نيأأ قئاقد عشضب ’إأ ءاشسم
فلخ ةدوجوملأ سشأرحأ’أو سشئاششحلأ

يأأ فلخي ملو ةعماجلاب ايجولويبلأ مشسق
ثيح ركذت ةيرششبو ةيدام رئاشسخ

روف ةيندملأ ةيامحلأ رشصانع لخدت
هدامخإأو هترشصاحمب أوماق نيأأ مهراطخإأ
تاحفشصلأ نم ددع تلوأدتو أذه ايئاهن
بوبشش ربخ يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأومب
ةعماج ةرأدإأ اهتهج نم ةعماجلاب قيرحلأ

مل قيرحلأ نأأ تدكأأ ةبانعب راتخم يجاب
ةيعأد ايجولويبلأ مشسقب ررشض يأأ قحلي
يداع لكششب ةشسأردلأ ةلشصأوم ىلإأ ةبلطلأ

.فقوتت نل ةشسأردلأ نأأو
م.لامج

نيسصلا ةلود و رئازجلا نيب ةكرتسشم ةنيؤكت ةرود نسضتحت فيطسس
ةرتفلأ لÓخ، ةيجيتأرتشس’أ ثوحبلأ ةرأدأ تأردق زيزعت لوح ةنيوكتلأ ةرودلأ لاغششأ فيطشس ةنيدم نشضتحت
ةينيوكتلأ ةرودلأ هذه جردنت و ، ةيزكرملأ و ةيلحملأ تأراط’أ ةدئافل ، يراجلأ رهششلأ نم52 ىلأ12 نم ةدتملأ

ةيمداكأ عم ، ةينأرمعلأ ةئيهتلأ و ةيلحملأ تاعامجلأ و ةيلخأدلأ ةرأزو نيب تاشضمملأ ةكأرششلأ ةيقافتأ راطأ يف
ر نميأ.نيوكتلأ لاجم يف  ةمكوحلل ةينطولأ نيشصلأ

فيطسس ةيلو يبؤنج لازا نيع ةنيدمب زتهت ضضرألا
ناف اهيلع انلشصحت يتلأ تامولعملأ بشسح و ، فيطشس ةي’و بونجب رتششير ةوقب ةيشضرأ ةزه سسمأ لوأ ةليل تلجشس
لامشش ملك61 يلأوحب اهعقوم ددح دق و ، ةقيقد54 و02 ةعاشسلأ دودح يف ناك ةيشضر’أ ةزهلأ تيقوت ةزهلأ

ةيدام رئاشسخ يأ لجشست مل و ةفيفخ تناك ثيح ةزهلأ هذهب لأزأ نيع ةيدلب نتاكشس رعشش دق و ، لأزأ نيع ةنيدم
ر نميأ. ةيرششب وأ

يف ل˘شسع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نو˘لا˘شصلأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف سسمأأ تق˘ل˘ط˘نإأ
مظنملأوSLC يملعلأ هيفرتلأ زكرمب ةثلاثلأ هتعبط
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غو ة˘ير˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ة˘ي˘ع˘م˘جو ل˘ح˘ن˘لأ ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘˘ششل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ن˘م سضرا˘˘ع52 ة˘كرا˘ششم˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘لا˘ح˘ن˘لأ

ر˘ب˘ع تا˘ي’و ةد˘ع ن˘م ل˘ح˘ن˘لأ ي˘بر˘مو ل˘شسع˘لأ ي˘ج˘ت˘ن˘م
ةدكيك˘شسو ة˘ل˘ي˘مو فرا˘ط˘لأو ة˘با˘ن˘ع رأر˘غ ىل˘ع ن˘طو˘لأ

نم أذهو رئأزجلأو جيريرعوب جربو ةزابيتو ةلششنخو
ةشصرف أذكو عأونأ’أ فلتخمب لشسعلأ عيبو سضرع لجأأ
ل˘شسع˘لأ نأأ ا˘م˘كو ن˘ي˘شضرا˘ع˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م تأر˘ي˘خ˘لأ لدا˘ب˘˘ت˘˘ل
لشسعلأ جوتنم نأاب نيشضراعلأ دكأأ امكو ةلوقعم راعشسأاب
سسو˘ت˘ي˘لا˘ك˘لأو رد˘شسلأ ل˘شسع˘ك عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘فو

سضرمل ي˘ف˘م˘لأ ع˘ل˘ط˘لأ بو˘ب˘ح ع˘ي˘ب بنا˘ج ىلإأ ا˘هر˘ي˘غو
سسيئر تاحيرشصت بشسحبو لافطأ’أ ءاكذلأو مدلأ رقف
لا˘خدأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ىل˘ع بج˘ي نإا˘˘ف ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ة˘˘فر˘˘غ
أرظ˘ن ة˘ي˘مو˘ي˘لأ م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف ل˘شسع˘لأ كÓ˘ه˘ت˘شسأ ة˘فا˘ق˘ث
ـلأ ةياغ ىلغ ةرهاظتلأ هذه رمتشستف ةريثكلأ هدئأوفل

دق ةحÓفلأ ةفرغ نإاف ةراششإÓلو يلاحلأ ربوتكأأ62
نم وكشسومب ةيذغتلل يلودلأ سضرعملاب أرخؤوم كراشش

ربمتبشس42 نم كلذو غودي’أ لشسعب ةكراششملأ لÓخ
جوتنملاب فيرعتلأ فد˘ه˘لأو ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس62 ة˘يا˘غ ىلإأ
لود˘˘˘ل˘˘˘ل رد˘˘˘˘شصي ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصأأ يذ˘˘˘˘لأ ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘شسع˘˘˘˘لأ
.ةيبوروأ’أ

حراف ةيروح

مهروجأاب ةبلاطملل /وزو يزيت

    بارسضإا يف فيسساؤب ةيراؤجلا ةحسصلل ةيمؤمعلا  ةسسسسؤؤملا لامع
نع ملك04 دعب ىلع ةعقأولأ فيشسأوب ةيرأوجلأ ةحشصلل ةيمومعلأ ةشسشسؤوملأ لامع  نم تأرششعلأ سسمأأ ةحيبشص مظن
و لمعلأ نع حوتفم  بأرشضإأ نشش ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم  قاطنلأ ةعشسأو ةيجاجتحأ ةكرح  وزو يزيت ةنيدم رقم
لجأأ نم ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه  ميظنتب أوماق نيجتحملأ نإاف انرداشصم بشسحو .ينهملأ مهطاششن كلذب لشش
مامأأ ةيجاجتح’أ ةفقولأ أومظن  لامعلأ نإاف ملعلأ عم رهششأأ3 ةدمل ةرخأاتملأ مهروجأأ عفد ةرورشضب ةبلاطملأ

مهنإاف هيلعو ةلماك رهششأأ3 ذنم مهبتأور أوقلتي مل مهنإاف نيجتحملأ سضعب تاحيرشصت بشسحو . ةشسشسؤوملأ ىنبم
.ةيعرششلأ مهبلاطمل ةياشصولأ تلهاجت لاح يف حوتفملأ مهبأرشضإأ ةلشصأومب أودده

داعشس ليلخ

 تاي’و ةدع نم اشضراع52 ةكراششمب

 ةبانعب يملعلا هيفرتلا زكرمب لسسعلا ضضرعم قÓطنا



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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