
ريمضس يضسايضسلا طضشانلاو ،ةعقروب رضضخل دهاجملا نم لك سسيار دارم رئب ةمكحمب قيقحتلا يضضاق مامأا مويلا لثمي
ةعقروب رضضخل دهاجملا ىلإا عامتضسلا متي نأا رظتنملا نم ثيح, يداب يناغلا دبع يماحملا هدكأا امبضسح,يبرعلب

ةئيهلا سسفن ىدل قيقحتلا يضضاق ناكو.سشيجلا تايونعم طابحإاب اضساضسأا ةقلعتملا ةيضضقلا يف ةيناثلا ةرملل
فاعضضإاو ةيماظن ةئيه ةناهإا ةمهتب تقؤوملا سسبحلا اماع68ـلا بحاضص ةعقروب رضضخل عاديإاب رمأا دق

نوناق نم441و57 نيتداملا ةلئاط تحت ناوج03 دحألا موي كلذو سشيجلل ةيونعملا حورلا
سسبحلا نهر رخألا وه يبرعلب ميرك يضسايضسلا طضشانلا هيف دجاوتي يذلا تقولا يف.تابوقعلا

سضرعو ةينطولا ةدحولاب سساضسملاب قلعتت مهتب يضضاملا ربمتبضس نم71ـلا خيرات ذنم تقؤوملا
ءاضضق سسلجمل ماهتلا ةفرغ تناكو.ةينطولا ةدحولاب رارضضإلا اهنأاضش نم تاروضشنم
نب ريمضس نع جارفإلا ،يضضاملا ربمتبضس62 خيراتب تضضفر دق ةمضصاعلا رئازجلا
هعاديإاب يضضاقلا ،سسيار دارم رئب ةمكحمب قيقحتلا يضضاق رارق تديأاو ،يبرعلا
يضضاق مامأا كلذ˘ك مو˘ي˘لا ل˘ث˘م˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م قا˘ي˘ضسلا سسف˘ن ي˘فو.تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
رمألا قلعتيو،ةيغيزامألا ةيارلا ةيضضق يف نيعباتم6 دمحمأا يديضس ةمكحمب قيقحتلا
رهاطو ،يزرحم ةزمح ،ةدوع دلاخ ،اضشاب لÓب ،سشيبع رباج ،يضسيتفل دوعضسم نم لكـب
ببضسب مهفيقوت مت نيذلا ““كارحلا يفوقوم““ نع عافدلا ةئيه سسمأا تفضشكو اذه.يفاضص

لك تافلم ةلاحإا نع يضضاملا ناوج03و32 نيب دتمملا خيراتلا يف ةيغيزامألا ةيارلا عفر
،““دمحم يزاوق»و ““نارقما لÓعضش»و ““ىفطضصم يضسيوع““،““يداهلا وضشيك““،““يضسوضسم ةريمضس““ نم

،““سسا˘ي˘لا يدودار˘ضص““ ،““ي˘قزرا قوز˘عا““ ،““سشيورد ءÓ˘ع““ ،““ر˘ي˘ك˘ب˘ب سسي˘ل˘˘ط˘˘ب““ ،““ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح سشار˘˘ب““
حنجلا مضسق مامأا ““ليعامضسا يليبضش»و ““نيدلا نيز ةياطقوب““ ،““ديزي يمضساق““ ،““دامع يلÓيج““

مهقح يف ماكحألا رودضص راظتنا يف دمحمأا يديضس ةمكحمل20 و10 مقر نيتفرغلل
.ةمداقلا مايألا يف

ف.ميلضس ^

سسلجملاب دادضسنا ةلاح عوقول ايدافت

 ليقتسي ةبانع ريم
لوح موحت تناك يتلا دادضسنإلا ةلاحل ايدافت هبضصنم نم هتلاقتضسا ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسيئر سسمأا مّدق
طبارم ديرف ريملا ةلاقتضسا بلط ىلع قفاو دق دوهزم قيفوت ةبانع ةيلو يلاو نأاب ““ةعاضس رخآا““ رداضصم تفضشكو اذه .سسلجملا
نم اوضضع33 ةبلاطم ةيفلخ ىلع هبضصنم نم ةلاقتضسإلا قيرط نع عضساولا بابلا نم جورخلا ىوضس ايناث اجرخم دجي مل يذلا
يذلا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ىلإا نومتني ءلؤوه نأاو املع دادضسنإلا ةلاح ىلإا ءوجللاب مهرودب نيدّدهم هتلاقتضساب ةيدلبلا

ريم رّرقي نأا لبق مهبلاطم ةفاك هيلع اوحرطو ةبانع ةيلو يلاو ءلؤوه لضسار ثيح ،ليقتضسملا ةيدلبلا سسيئر هيلإا يمتني
ردجت ،راّمع يديضسو ينوبلا ةيدلبو ةدرابلا نيع ةيدلب نمّ لك يف تثدح يتلا ةهباضشملا تامزألا يدافتل ةلاقتضسإلا ةبانع

ةبانع ةرئاد سسيئرب لاضصتإلاب ةيلولل يذيفنتلا زاهجلا لوؤوضسم مايق نع تفضشك ““ةعاضس رخآا““ رداضصم نأاب ةيناث ةهج نم ةراضشإلا
يبعضشلا سسلجملا سسيئر غÓبإاب ةرئادلا سسيئر ريخألا اذه ربخأا ثيح ةبانع ةيدلب ةيضضق ىلإا هلاضصتا يف دوهزم قيفوت قّرطتو
نم ليقتضسيو عضساولا بابلا نم جورخلا رّرقي طبارم ديرف ريملا لعج اّمم دادضسنا ةلاح عوقو يدافتل هتلاقتضسا ميدقتب يدلبلا

  .ةيناث ةدهعل ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسأار ىلع هباختنا نم نيتنضس دعب ةفّرضشم ةقيرطب هبضصنم
يتبضس ديلو ^
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ةيغيزامفا ةيارلا ببسب نيفوقوملا ةمكاحم يف عورشلا متيس اميف

تايلولا سضعب يف ةئاملاب88ـلا  تقاف بارضضÓل ةباجتضسلا ةبضسن
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21 صص علاط

مهبلاطم ةيبلت ىتح مهتاجاجتحإ ةلضصإؤمب نوددهي فيظؤتلإ ةقباضسم يف نؤحجانلإ ةذتاضسألإ ^
3 صص علاط

يبرعلب ريمسو ةعقروب رضخل

سسيإر دإرم رئب ةمكحمل قيقحتلإ يضضاق مامأإ مؤيلإ نÓثمي

اهنم اياضضق ةّدع يف هطّروت دعب
فّضسعتلا ،عورضشملا ريغ ءارثلا

ةطلضسلا لامعتضسا ءوضسو

لإرنجلإ عإديإإ
ينهم رّابج دعاقتملإ
 تقؤؤملإ سسبحلإ
ةيركضسعلا ةمكحملا تردضصأا

ارارق نينثإلا سسمأا ءاضسم ةديلبلاب
دعاقتملا لارنجلا عاديإاب يضضقي

.تقوملا سسبحلا ينهم رّابج
ّفلم ةلاحإا دعب رارقلا ءاج دقو
يضضاق ىلع ينهم رّابج لارنجلا
ةيركضسعلا ةمكحملا ىدل قيقحتلا

نجضسلا هعاديإاّ متي نأا لبق
يف هطّروتل ارظن تقؤوملا

مت ثيح ،اياضضقلا نم ةعومجم
لارنجلل مهت ةدع هيجوت
ريغ ءارثلا اهنم دعاقتملا
ىلإا ةفاضضإلاب فّضسعتلاو عورضشملا
مهتلا يهو ةطلضسلا لامعتضسا ءوضس
ةمكحملا قاور هتلخدأا يتلا
هعم قيقحتلاّ مت نيأا ةيركضسعلا

نجضسلا هعاديإاّ متي نأا لبق
،هيلإا ةبوضسنملا مهتلا نع تقؤوملا

لارنجلا نأاب ةراضشإلا ردجت
لغضش دق ىنهم رابج دعاقتملا

سشيجلا نمأا حلاضصم ريدم بضصنم
سسيئر بضصنمو ينطولا يبعضشلا

سشيجلل ةيزكرملا نمألا ةيريدم
(ASCD) ىلع فرضشت يتلا
طابضضلا رابكو سشيجلا ةبقارم
ةرازو حلاضصمب مهلوح قيقحتلاو
ّمتي نأا لبق ينطولا عافدلا
3102. ةنضس دعاقتلا ىلع هتلاحإا
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ةينطولا ة˘ط˘ل˘شسلا سسي˘ئر ف˘ششك
دمحم ،تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف سصو˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘شش
مئاوقلل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ع˘جار˘م˘لا
د˘ع˘ب تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

51 يف ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا

21 تايشسائرل ،مرشصنملا ربمتبشس
نيلجشسملا ددع ،لبقملا ربمشسيد

ى˘لوأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف006.651

ديدمتلا ةرتف لÓخ000.821و
ام وهو مايأا ةشسمخ تماد يتلا

،لجشسم006.482 هعومجم
نأا ىلإا سصوشصخلا اذهب اريششم
نم رارقب ةعجارملا ةرتف ديدمت
و «ا˘ب˘ئا˘شص ارار˘ق» نا˘ك ة˘ط˘ل˘شسلا
«ح˘˘ل˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسا

ليجشستلل با˘ب˘ششلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

غلب امك .ةيباختن’ا مئاوقلا يف

ةافولا ببشسب ني˘بو˘ط˘ششم˘لا دد˘ع

ةعجار˘م˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ف˘لأا04

لÓخ006.21 و ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا

ددع غلب نيح يف ديدمتلا ةرتف

تارقم اوريغ نيذلا نيلجشسملا

دقف ريكذتللو .41489 مهتماقإا

ميظنتل ةينطولا ةطلشسلا تررق

ةعجارملا ةرتف ديدمت تاباختن’ا

يف ربو˘ت˘كأا71 ى˘˘لإا21 نم

ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ع˘جار˘م˘لا با˘ق˘عأا

ربمتبشس22 نيب ام ترج يتلا

نم .يراجلا ربوتكأا6 و يشضاملا

نيبغارلا نم ةتشس نإاف رخأا بناج

21 تا˘ي˘شسا˘ئر˘ل ح˘ششر˘ت˘˘لا ي˘˘ف

ادعوم اوب˘ل˘ط ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد

ىد˘ل م˘ه˘ح˘ششر˘ت تا˘ف˘ل˘م عاد˘˘يإ’
ةيلمع ليجأات نع انلعم ،ةطلشسلا
ة˘ياد˘ب ى˘لإا تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘ه عاد˘˘يإا

62 ـل قفاوملا لبقملا عوبشسأ’ا
،يفرشش حشضوأاو  .يراجلا ربوتكأا
،ةطلشسلا رقمب ةيفحشص ةودن يف

اوبحشس نيذلا541 نمشض نم هنأا
تاعيقوت˘لا با˘ت˘ت˘كا تارا˘م˘ت˘شسا

ربمشسيد21 تايشسائرل ا˘ب˘شسح˘ت
ادعوم اوبلط مهنم ةتشس» لبقملا

ىد˘ل م˘ه˘ح˘ششر˘ت تا˘ف˘ل˘م عاد˘˘يإ’
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ىلع تشصرح يتلا» تاباختنÓل
تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شست˘˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ت
عمجل نيلمتحملا ني˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل
نلعأا قايشسلا يفو .»تاعيقوتلا
عاديإا خيرا˘ت ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع ي˘فر˘شش
ةيادب ةياغ ىلإا ح˘ششر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م

نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘مو ة˘˘شسارد˘˘ب ح˘˘م˘˘شست˘˘شس
نيحششرتملا تارامتشساو تانايب

، ةرامتشسا نييÓم01 تغلب يتلا
انعفد ام وهو اريبك ادهج بلطتت
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ى˘˘لإا -ي˘˘فر˘˘شش لو˘˘ق˘˘ي-
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تنا˘˘كو  .ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نأا تنلعأا دق تاباختنÓل ةينطولا
حششرتلا تافلم عاديإ’ لجأا رخآا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’

ربوتكأا62 تبشسلا موي نوكيشس

لبق ،ليللا فشصتنم يف9102
وه لجأ’ا ةياهن خيرات لعجت نأا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ مو˘˘˘ي لوأا
ةلبقملا تايشسائرلل نيحششر˘ت˘م˘لا

نم21ـلا ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا
.مداقلا ربمشسيد رهشش

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2GdãÓKÉA 22GCcàƒHô 9102Gd©óO1185ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

مهتافلم عاديإ’ حصشرتلا يف نيبغارلل لجأا رخأا لبقملا دحأ’ا

ةيباختنلا مئاوقلا نم ىفوتم فلأا25 طاقسسإا
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سسيار دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م تل˘˘جأا

ةحيبشص،ةمشصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

بئا˘ن˘لا ة˘ي˘شضق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا سسمأا
ر˘ها˘ط˘لا» ق˘با˘˘شسلا ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

«كيفشسيب˘شس» و˘عد˘م˘لا «مو˘شسي˘م
ةيمنتلاو ةلاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئرو

11 خيرات ىلإا هللا باج هللا دبع
كلذو لبقملا ربمفون رهشش نم
بئا˘˘˘ن˘˘˘لا رو˘˘˘شضح مد˘˘˘ع بب˘˘˘شسب

نا˘كو .«كي˘ف˘˘شسي˘˘ب˘˘شس» ق˘˘با˘˘شسلا

ةيمن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر

ىوعد عفر دق هللا باج هللا دبع

يناملربلا بئا˘ن˘لا د˘شض ة˘ي˘ئا˘شضق

رهاط˘لا لد˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ق˘با˘شسلا

ه˘ن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘˘شسح كلذو .مو˘˘شسي˘˘م

سسلجم سسيئر فÓخ نب رشضخل

.ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبجل ىروششلا

ىلع روششنم يف فÓخ نب لاقو

عقو˘م ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص

ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةا˘شضا˘ق˘م رار˘ق نإا ،«كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف»

د˘˘ع˘˘˘ب ءا˘˘˘ج «مو˘˘˘شسي˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘لا»

ريخأ’ا اذه اهيف مهتا تاحيرشصت

,ةيمنت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر

را˘كت˘حا˘ب ه˘ل˘لا با˘ج ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

.ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف جا˘جز˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا

ىو˘عد˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م

نأا ررق˘م˘لا ن˘م نا˘ك ،ة˘عو˘فر˘م˘لا

˘ما˘مأا «مو˘شسي˘م ر˘ها˘ط˘لا» ل˘˘ث˘˘م˘˘ي

ةحيبشص سسيار دارم رئب ةمكحم

نأا ود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل .سسمأا

ججحت دق نوكي «كيف˘ي˘شسي˘ب˘شس»

ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت ر˘شضح˘م مÓ˘ت˘شسا مد˘ع˘ب

سضفر ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘شسل˘ج˘لا خ˘يرا˘ت˘ب

نم لقنت يذ˘لا ر˘شضح˘م˘لا م˘ل˘شست

،نارهو يف يئاشضق رشضحم هلجأا

سضفر ه˘نأا ا˘م˘ك .ها˘يإا ه˘م˘ي˘ل˘˘شست˘˘ل

هل تهجُو ةلاشسر مÓتشسا اشضيأا

.نومشضملا ديربلا ربع

صسمأا ةصسلج نع قباصسلا يناملربلا بايغ ببصسب

لبقملا ربمفون نم11ـلا ىلإا «كيفسسيبسس» ةيسضق يف رظنلا لجؤوت صسيار دارم رئب ةمكحم
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سسي˘˘˘ئر سسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم ىر˘˘˘˘جأا
ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘˘لود˘˘لا

ءا˘˘˘˘شسؤور كل˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح
مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحمو
ةعيرقوب نييعت مت ثيح ، ةيرادإ’ا
ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل اد˘يد˘ج ا˘˘شسي˘˘ئر دواد
ل˘غ˘شش نأا د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع˘˘ب ة˘˘يرادإ’ا

ةمكحملاب ةفرغ سسيئر بشصنم
ّمت˘ي نأا ل˘ب˘ق ةد˘كي˘كشسل ة˘ياردإ’ا
ا˘شسي˘ئر سسمأا لوأا ءا˘شسم ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
افلخ ةبانع˘ب ة˘يرادإ’ا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل
دقف هتاذ قايشسلا يفو ،ةّيقت يلعل
سسأار ىلع داعشس يدوج نييعت ّمت
نأا دعب ةملاقب ةيرادإ’ا ةمكحملا

بشصن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه تل˘˘غ˘˘شش
سسي˘˘ئر بئا˘˘نو ة˘˘فر˘˘˘غ ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر
تقو يف ،فراطلا ءاشضق سسلجم
اشسيئر ميكحلا دبع جورعوب نّيع
ةدكيكشس يف ةيرادإ’ا ةمكحملل
نا˘ك ن˘يأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق
ةيرادإ’ا ةمكحملاب ةفرغ سسيئر
ديمحلا دبع ميمت نّيع امك ،اهيف
ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘شسي˘˘˘ئر
د˘ب˘ع ي˘طا˘ح˘ششو ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب
ةيرادإ’ا ةمكحملل اشسيئر ديمحلا
نادمح نييعت ىلإا ةفاشضإا ةشسبتب

ةيرادإ’ا ةمكحملل اشسيئر ىشسيع
ىلع ةريجه يويلشسمو فراطلاب
ةديلبلاب ةيرادإ’ا ةمكحملا سسأار
ة˘شسي˘ئر بشصن˘م تل˘غ˘شش نأا د˘ع˘ب

،ةبانعب ةيرادإ’ا ةمكحملاب ةفرغ
تل˘م˘شش د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةلودلا سسيئر اهارجأا يتلا ةكرحلا

سشو˘م˘ك ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب ا˘˘شسي˘˘ئر ي˘˘شسي˘˘م˘˘خ
وديمح ريثكوبو ،ةنتابب ةيرادإ’ا

ة˘يرادإ’ا ة˘م˘كح˘م˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
ارا˘ششت˘شسم نا˘ك نأا د˘ع˘ب ة˘يا˘ج˘ب˘ب
ىلع ةريوبلاب ةيرادإ’ا ةمكحملاب

وه ناك يذلا رهاطلا مويغ رارغ
ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا˘˘ب ارا˘˘ششت˘˘شسم ر˘˘خآ’ا
نّيعي نأا لبق تشسارنمتب ةياردإ’ا

،راردأاب ةيرادإ’ا ةمكحملل اشسيئر
ةشسيئر ءارهز˘لا ة˘م˘طا˘ف سشو˘ع˘لو
،وزو يزيتب ةيرادإ’ا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل
ا˘˘شسي˘˘ئر د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م لا˘˘˘بو˘˘˘ط ع˘˘˘م

،ة˘ف˘ل˘ج˘لا˘ب ة˘يرادإ’ا ة˘م˘كح˘م˘˘ل˘˘ل

ةمكحملاب ا˘شسي˘ئر ةد˘ي˘بز رار˘خو

ةراششإ’ا ردجت ،ةيدملاب ةيرادإ’ا

سسيئر اهارجأا ي˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا نأا˘ب

ةداملا ماكحأ’ اقبط تءاج ةلودلا

ماكحأ’ اقبطو ,روتشسدلا نم29

يوشضعلا نوناقلا نم94 ةداملا

12 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا40-11 مقر

6ـل قفاوم˘لا5241 ما˘˘˘ع بجر

نمشضتملا ،4002 ةنشس ربمتبشس

ثيح ءاشضقلل يشساشسأ’ا نوناقلا

تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةّد˘ع كلذ˘˘ك تل˘˘م˘˘شش

ىد˘ل ة˘لود˘لا ي˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م كل˘˘شسب

.ةيرادإ’ا مكاحملا

ةبانعب ةيرادإ’ا ةمكحملل اديدج اصسيئر دواد ةعيرقوب نييعت اهلÓخ نم ّمت

ءاسسؤور كلسس يف ةكرح يرجي حلاسص نب رداقلا دبع
ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحمو

ةملاقب فوقصشوب ةرئاد نمأا

 زجحو صصاخسشأا3 فيقوت

 تاردخملا نم مارغ8.869 يلاوح
تارد˘خ˘م˘لا م˘ئار˘ج ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف و ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف

لÓغتشسإ’ا دعبو ،يرشضحلا طشسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملاو

هيف هبتششم سصخشش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا

ةبكرم نتم ىلع  (جلاعم فيك )تاردخملا نم ةيمك هتزوحب

سسارهأا قوشس ةي’و ةحورششملا ةن˘يد˘م ى˘لإا ة˘ه˘ج˘ت˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘شس

ةيئاشضقلا ةطرششلا تاو˘ق ر˘ششا˘ب˘ت˘ل .فو˘ق˘ششو˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ارور˘م

لÓخ نم ،يرحتلاو ثحبلا ةيلمع فوقششوب ةرئاد نم’ ةعباتلا

فيقوت مت نيأا ،فوقششوب ةنيدم جرخمب تباث ينمأا زجاح ةماقإا

،ةمشصاعلا رئازجلاب ميقم ةنشس52 رمعلا نم غلابلا هيف هبتششملا

مت ،ةبكرملا نأاششبو ه˘نأا˘ششب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تإا د˘ع˘بو

ةرششع لكشش ىلع (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةيمك طبشض

لك نيتعومجم ىلا ةمشسقم لكششلا ةليطتشسم تاقرو) عطق

كيتشسÓبلا ةدامب نيفوفلم عطق ةشسمخ ىلع يوتحت ةعومجم

ةيل˘م˘ع نا ا˘م˘ك ،مار˘غ2.969 هردق يلا˘م˘جإا نزو˘ب (فا˘ف˘ششلا

امهيف هبتششم نيرخأا نيشصخشش فيقوت نع ترفشسا قيقحتلا

متيل .سسارهأا قوشسب ناميقم ،ةنشس14و73رمعلا نم ناغلبي

روثعلا مت ام زجح دعب ،ةحلشصملا ىلإا مهيف هبتششملا ليوحت

نع ايئاشضق افلم مهدشض نوك ،ةيشضقلا يف قيقحت حتف مت ،هيلع

لخاد (جلاعم في˘ك) تارد˘خ˘م˘لا ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح :ي˘لا˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘لا

ريغ ةقيرطب عيبلا دشصق ،ةبكرم راشضحتشسإاب ينطولا بارتلا

مدق ،(يدنه بنق) تاردخملا نم ةعطق ةزايح ةحنج ،ةعورششم

9102/01/02 :خيراتب ،فوقششوب ةمكحم مامأا مهيف هبتششملا

.رارف ةلاح يف نينثا يقب اميف ،عاديا رما مهقح يف ردشص نيأا
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ثلاثلا و لوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم /يقاوبلا مأا

غلبم ىلع ايلوتسسا نيسصخسش  فيقوت

لاقن فتاهو يلام
ينطولا نمأ’ا حلاشصم فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا راطإا يف

سساشسملاب قلعت ام اهنمو ةميرجلا لاكششأا لك ةبراحمل ةيمارلا

نمأÓل  نيعباتلا ةطرششلا لاجر ارخؤوم نكمت ، تاكلتمملاب

نيشصخشش فيقوت نم يقاوبلا مأاب ثلاثلا و لوأ’ا يرشضحلا

لاشصت’ا ةيلخ نايب بشسحو  ةقرشس يتيشضق يف امهيف هبتششم

يتلا ى˘لوأ’ا ة˘ي˘شضق˘لا نا˘ف ة˘ي’و˘لا ن˘ما˘ب ن˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو

نم ةقرشس يف تلثمت لوأ’ا يرشضحلا نم’ا حلاشصم اهتجلاع

5.2 هردق ايلام اغلبم تلاط ويك ويك عون نم ةبكرم لخاد

ةفثكملا مهتاقيقحت دعب ةطرششلا لاجر نكمتيل ، ميتنشس نويلم

91 رمعلا نم غلبي يذلاو ةيشضقلا يف هيف هبتششملا فيقوت نم

حاتفم اذك و جد00001 هردق يلام غلبم عاجرتشسا عم ةنشس

نع يئازج فلم هدشض زجنا نيأا ، ويك ويك عون نم ةبكرمل

امنيب.ةيلحملا ةباينلا مامأا مدق ةبكرم لخاد نم ةقرشسلا ةيشضق

ثلاثلا يرشضحلا نم’ا ىوتشسم ىلع تلجشس ةيناثلا ةيشضقلا

وبوأا عون نم لاقن فتاه تلاط ةقرشسل اياحشضلا دحا سضرعت دعب

تللك يتلا مهتاق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م’ا ر˘شصا˘ن˘ع ا˘هر˘ثا ى˘ل˘ع ر˘ششا˘ب˘ي˘ل ،

قلعتيو خيراتلا سسفنب هفيقوت و هيف هبتششملا ةيوه ديدحتب

، قورشسملا فتاهلا عاجرتشساو ةنشس72 غلبي سصخششب رمأ’ا

فنعلاب ةقرشسلا ةيشضق نع هدشض يئازج فلم زاجنا مت ثيح

.هرما يف تلشصف يتلا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا اهبجومب مدق.
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 .ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ يباختن’ا لجصسلا نم ىفوتم صصخصش006 و فلأا25 بطصش تاباختنÓل ةلقتصسملا ةينطولا ةطلصسلا تفصشك

لÓخ ، لاكول دمحم ةيلاملا ريزو فششك
هنأا ،سسمأا ةيلاملا نوناق عورششمل هشضرع
يف اهي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا دو˘ي˘ق˘لا ع˘فر م˘ت

ىلع قبط˘م˘لا ة˘ئا˘م˘لا˘ب15/94 ةد˘عا˘˘ق
سصخت يت˘لاو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا
نأا امك .ةيجي˘تار˘ت˘شسإ’ا ر˘ي˘غ تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ى˘ل˘ع سصن˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ششم
ةد˘عا˘ق˘لا ع˘ي˘شسو˘تو ي˘جرا˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
بئار˘شضلا ز˘يز˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا

فا˘شضأاو .تا˘كل˘ت˘م˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةور˘˘ث˘˘لاو
ى˘ل˘ع سصن˘ي ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نأا ،ر˘يزو˘˘لا
’ ي˘ت˘لا تارا˘ي˘شسلا دار˘ي˘ت˘شسا˘ب حا˘˘م˘˘شسلا

كرحمل ةلماحلاو تاونشس3 اهرمع قوفت

ريبادت ة˘ي˘لا˘م˘لا عور˘ششم سصن˘يو .ن˘يز˘ن˘ب

جمارب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م فد˘ه˘ت˘شست ة˘ي˘ع˘ير˘ششت

زيزعت لÓخ نم ةيعامتج’او ةيداشصتق’ا

نم عفرلا نع فششكو .ينطولا نماشضتلا

ةمهاشسملا ةب˘شسن˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب2 ى˘˘˘لإا1

تادراو˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘˘لا

ينطولا قودنشصلل اهتادئاع سصيشصختو

ىلع ةبيرشض سضرف متيشس امك .دعاقتلل

رانيد0051 ـب ردقت ةيحايشسلا تارايشسلا

ي˘قا˘ب˘˘ل را˘˘ن˘˘يد ف’آا3 ى˘˘لإا ل˘˘شصتو

مت˘ي˘شس ه˘نأا ،لا˘كو˘ل فا˘شضأاو  .تارا˘ي˘شسلا

ةشضورفملا ةيبئارشضلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا ةدا˘عإا

.ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘ل˘غ˘ت˘ششم˘لا ةز˘ه˘جأ’ا ى˘ل˘˘ع

13 ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘ن˘˘شس د˘˘يد˘˘م˘˘تو

نييداشصتق’ا نيلماعتملل0202 ربمشسيد

كلهتشسملا لوان˘ت˘م ي˘ف ع˘شضو ة˘ي˘ماز˘لإ’

ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا تاودأ’ا

ةفيرعت عفر متيشس هنأا فاشضأاو .تامارغلا

نم ةيغبتلا داوملا ىلع يفاشضإ’ا مشسرلا

قودنشصلا ةدئاف˘ل ،ارا˘ن˘يد71 ىلإا11

لباقملا يف .يعامتجإ’ا نامشضلل ينطولا

يف ازجع كانه نأا ةيلاملا ريزو فششك

ع˘˘م ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا

5 ن˘˘˘م د˘˘˘حاو سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا

ي˘ف از˘ج˘ع ر˘يزو˘لا رد˘قو .ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م

رانيد رايل˘م007 ـب دعا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘شص

متيشس زجعلا اذه نأاب لاكول دافأاو .ايونشس

.يديلقتلا ليومتلا ىلإا ءوجللاب هليومت

ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا را˘˘ششأاو

تاقفنلا ديششر˘تو ط˘غ˘شضلا تح˘ت ى˘ق˘ب˘ت

زيهجتلاو رييشستلا سصخي اميف ةيمومعلا

6.4 ة˘ب˘شسن˘ب ا˘م˘ه˘شصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي

ليومتلا ةئبعت ةرورشض ىلإا اعدو .ةئاملاب

ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا نود˘˘˘ب

ح˘ن˘م ن˘ع لا˘كو˘ل ف˘ششكو .يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

اهئافعإاو هئششانلا تاشسشسؤوملل تازيفحت

نم مشسرلاو حابرأ’ا ىلع ةبيرشضلا نم

باطقأا4 ءاششنإا مت امك .ةفاشضملا ةميقلا

ةنشضاح نوكت ةيعا˘ن˘شصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م

ةيئابج تازايتما عم ةئششانلا تاشسشسؤوملل

.بونجلاب ةيدودحلا قطانملاب ةشصاخ

S°∏«º.±

:لاكول .. قودنصصلل تادراولل ةينماصضت ةمهاصسم ةئاملاب2 تادئاع صصيصصخت

«دعاقتلا قودنسصب ايونسس رانيد رايلم007 ـب زجع»
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ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شضعأا دد˘˘شش
لامعلاو ةكرتششملا كÓشسأ’ا ةباقنل
ةينطولا ةيبرتلا عاطق˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
نمؤوملا دبع ةيوناث˘ب نو˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

صضوهن يأا نأا ىلع ةديعشس ةي’و
اذه يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ’إا ى˘تأا˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا
ة˘لاد˘ع˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت و ت’Ó˘˘ت˘˘خإ’ا
تانوكم نيب ةيعامتج’او ةينهملا
رداشص نايب اعدو .ةيرششبلا دراوملا

ةيشصولا تا˘ط˘ل˘شسلا صسل˘ج˘م˘لا ن˘ع
ةديجلا تانيوكتلا ريفوت ةيمهأا ىلإا

و يعامتج’ا و يداملا زيفحتلا و

لمعلا لئاشسو و تايناكمإ’ا ريفوت
دعاشسملا ينهملاو يرادإ’ا مقاطلل
را˘شضح˘ت˘شسا ع˘م ن˘ير˘ي˘شسم˘˘لا ل˘˘كل
هذهل ةيشساشسأ’ا راودأ’ا و ةناكملا
ل˘ق˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘م˘ع˘لا ن˘ي˘˘ت˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
صسلجملا ءاشضعأا ربت˘عاو .يو˘بر˘ت˘لا
كÓ˘شسأ’ا ة˘ئ˘ف مÓ˘حأا نإا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا
تا˘ع˘ير˘ششت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ة˘ل˘جؤو˘م˘˘لا
تا˘قÓ˘ع ن˘م˘شضت ةد˘يد˘ج ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ىلإا امهب لوشصولل ةنزاوتم لمع
ةاونلا امهرابتعاب ةلداع ةينهم ةايح
يعا˘م˘ت˘ج’ا ج˘ي˘شسن˘لا ي˘ف ة˘ب˘ل˘شصلا
ةيلمع يف ةتباثلا ةلداعملاو ينطولا
نم امهقحل ام مغر دييششتلاو ءانبلا

ي˘ند˘ت˘لا ءار˘ج ر˘ه˘قو م˘ل˘ظو رار˘شضأا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه رو˘˘˘˘جأ’ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ن˘م ءا˘˘شضعأ’ا رذ˘˘حو . ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ةيثراكلا ةي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه رار˘م˘ت˘شسا
كÓ˘˘شسأ’ا ا˘˘ت˘˘ئ˘˘ف ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نو˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا

احير˘شص ارا˘كنإا هرا˘ب˘ت˘عا م˘ت يذ˘لاو
را˘ي˘خأ’ا رار˘بأ’ا ءاد˘ه˘ششلا ة˘لا˘شسر˘˘ل
نم صسيفنلاو صسفنلاب اوحشض نيذلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘مأ’ا صشي˘˘ع˘˘ت نأا ل˘˘جأا
ةد˘ي˘ع˘شسو ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘˘ح ةد˘˘لا˘˘خ˘˘لا
،دوقفملا يعامتجإ’ا لدعلا اهشساشسأا

نيشسحت وأا ليدعت يأا نأا» نيددششم
ي˘ن˘ه˘م˘˘لا را˘˘طإ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
هذختت يدا˘شصت˘ق’او ي˘عا˘م˘ت˘ج’او

ن˘ي˘تا˘ه ق˘م˘ع˘ب صسم˘ي ’ ة˘مو˘كح˘˘لا
ىقري ’ صصقان لمع وه نيتئفلا
ةمدخلل ليشصأ’ا دعبلا ةشسمÓم ىلإا
صسلجملا ةرودف هيلعو «. ةيمومعلا
ةكرتششملا كÓشسأ’ا ةباقنل ينطولا

نوعمت˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو
فشسأا لكب و ددنت ةديعشس ةي’وب
لحلا باحشصأا ة˘يد˘ج مد˘ع˘ب د˘يد˘شش
ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘˘لا ة˘˘˘شسارد ي˘˘˘ف ط˘˘˘بر˘˘˘لاو
تارود يف ة˘عو˘فر˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ط˘م˘لا
تا˘يو˘لوأ’ا بي˘تر˘ت ة˘ج˘ح˘ب ة˘ق˘با˘شس
ةباقنلل ةيلاشضنلا دعاوقلا نأا مغر
’ول مئاد ناقتحا ةلاح يف تحبشصأا

ةمزتلم˘لا ا˘ه˘تدا˘ي˘ق ر˘شصب˘تو ة˘م˘كح
.رابتعا لك قوف رئازجلا لعجب
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ي˘˘ف نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جر˘˘˘خو اذ˘˘˘ه
ةيبرتلا تا˘يرد˘م ما˘مأا تا˘ما˘شصت˘عإا
لبق نم لعف دودر ةيأا بايغب اديدنت
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘لا
ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا دد˘˘نو .م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ب
تايريدم نم ديدعلا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘ن˘تا˘ب ر˘كشسع˘م ة˘يد˘م˘لا ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
ةينطولا ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو رار˘م˘ت˘شسا˘ب
بار˘شضإ’ا ها˘ج˘تا ا˘˘ه˘˘ناذأا د˘˘شص ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا ه˘عو˘ب˘شسأا ل˘خد يذ˘لا
تا˘ما˘شصت˘عإا لÓ˘خ اذ˘هو ،ي˘لاو˘ت˘لا
نيأا ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م ما˘مأا تم˘ظ˘ن
صشيمهتلا دشض تاراعشش ةدع تعفر
،تقولا حبر ةشسايشس دشضو ةرقحلاو
ءا˘ج ىر˘خأا تارا˘ع˘شش تع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك
معطملاو ةحاشسلا ةشسارحل ’ «اهيف
ةذ˘تا˘شسأا ة˘نا˘هإ’ ’و صضي˘˘حار˘˘م˘˘لاو
فينشصتلا ديحوت˘ل م˘ع˘ن ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ةذ˘˘تا˘˘شسأا ،راو˘˘طأ’ا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب
،لذلا لمحتت ةلآا اوشسيل يئادتب’ا
ن˘م ة˘ي˘جذو˘م˘ن تار˘كذ˘م˘ب بلا˘ط˘˘ن
.ايجو˘غاد˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا
يناعي ةيئاد˘ت˘ب’ا ة˘شسرد˘م˘لا ذا˘ت˘شسأا
نوجتحملا بلاط امك .تمشص يف
ل˘خد˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب
بشسح يعاشسلا مج˘ح˘لا صضي˘ف˘خ˘تو
ي˘˘˘ف تع˘˘˘فر ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششلا
’ ه˘˘نا اودد˘˘˘ششو ،تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

يعاشس م˘ج˘ح˘ب ةدا˘م11 صسيرد˘ت˘ل
صساشسأا يأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ئا˘شست˘م،ر˘ي˘ب˘ك

ليذ يئادتب’ا روطلا ذاتشسأا لتحي

روطلا ةذتاشسأا دكأا ام˘ك.ف˘ي˘ن˘شصت˘لا

فرع بارشضإ’ا نأا كلذك يئادتب’ا

نطولا ربع تاي’و ةدع يف احاجن

ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ي’و تق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘˘قو

اهعوبشسأا يف ةيجاجتح’ا ةكرحلاب

ة˘˘˘ب˘˘˘شسن تد˘˘˘ع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح, ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

صضعب يف ةئا˘م˘لا˘ب88 ةكراششم˘لا

صسراد˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ن˘يد˘كؤو˘م ، ة˘ي˘بر˘غ˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

ى˘لإا ادد˘ج˘م ا˘ه˘ع˘فر م˘ت م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م

يتلا ةيبرتلا تايريدم ربع ةياشصولا

صضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

مدعل ةذتا˘شسأ’ا ف˘شسأا˘تو .تا˘ي’و˘لا

اميف مهبلا˘ط˘م˘ل ةرازو˘لا ة˘با˘ج˘ت˘شسا

ةداعإا رارقل يروفلا قيبطتلاب قلعت

ة˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسأا ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت

ىلإا11 ف˘ن˘شصلا ن˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا

خرؤوملا رارقلا بشسح21 فنشصلا

ربوتكأا رهشش ةيمشسرلا ةديرجلا يف

تاداهششلا نيمثتب ممتملا و4102

م˘ث ، ي˘ع˘جر ر˘ثأا˘ب كلذو، ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
ى˘لإا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا د˘ي˘حو˘˘ت˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

،راوطأ’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف31 ف˘ن˘شصلا
عاجرتشساب ةبلاطملا ىلإا ةفاشضإ’اب
دعاقتلاو يبشسنلا دعاقتلا يف قحلا
ةذ˘تا˘˘شسأا دد˘˘جو .ن˘˘شسلا طر˘˘شش نود
ةقلعتملا مهبلاطم يئادتب’ا ميلعتلا
تاركذم˘لا ة˘با˘ت˘ك ة˘يرا˘ب˘جإا ءا˘غ˘لإا˘ب
نع ةرداشص تاركذم ريفوتو ديلاب
ىلع ايجوغاديبلل ةماعلا ةيششتفملا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ءارد˘˘˘م مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي نأا
صسردملا يف اهريفو˘تو ا˘ه˘ت˘عا˘ب˘ط˘ب

ةيمهأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م .م˘شسو˘م ل˘ك
صصاخلا نوناقلا ت’Óتخا ةجلاعم
فا˘شصنإ’ا و ة˘لاد˘ع˘لا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
ي˘˘ف كÓ˘˘شسأ’او بتر˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل
صسف˘ن ي˘فو .ة˘ي˘قر˘ت˘لاو ف˘ي˘ن˘شصت˘˘لا
صضيفختب ةذتاشسأ’ا بلاطي قايشسلا
مهماهم قفاوي امب يعاشسلا مجحلا
ةداعإا ع˘م ة˘ل˘كو˘م˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
،يئادتب’ا ميلعتلا ةلكيه يف رظنلا
ةذ˘تا˘شسأا بي˘شصن˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب

ةيبرتلا لثم ظاقيإ’ا داومب نيشصاخ
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو ، ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ريفوت ىلإا يدؤوي ام˘م،ة˘ي˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا

ىلإا نيعاد ،ةد˘يد˘ج ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م
يف راو˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ةاوا˘شسم˘لا
ءا˘˘ط˘˘عإاو تا˘˘ب˘˘جاو˘˘لاو قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘شسرد˘م˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت
تا˘˘˘عا˘˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب’ا
ميلعتلا ةذتاشسأا اعد امك .ةيفاشضإ’ا
قا˘˘ح˘˘لإا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘ب’ا
ةرازوب ةيئادتب’ا صسرادملا رييشست
يتلا ةيلخادلا ةرازو صضوع ةيبرتلا
ة˘شسرد˘م˘ل˘ل مد˘˘ق˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا اود˘˘كأا
نع كيهان ركذ˘ي ا˘ئ˘ي˘شش ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
صصا˘خ ما˘ظ˘ن راد˘شصإا˘ب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
عم بونجلا قطانم يف صسيردتلاب
نم ةقطنملا ةعيبط رابتع’اب ذخأ’ا
دعابتلاو ةعفترم˘لا ةرار˘ح˘لا ة˘ي˘حا˘ن
قح ىلإا ةفاشضإ’ا˘ب ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
عم يعامتج’ا نكشسلا يف ذاتشسأ’ا
ةبلاطملاو عمت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘شش ة˘ي˘ق˘ب
صسفن يف نيدكؤوم.لقنلا يف مهقحب
اهل ةقÓع ’ مهبلاطم نأا قايشسلا
ةيعامتجا بلاطم اهنوكل ةشسايشسلاب
ءا˘ي˘لوأا ل˘م˘ح م˘ه˘ت˘ه˘ح ن˘م.ة˘ي˘ن˘ه˘˘م
روطلا يف نيشسردمت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا

ه˘ن˘شش يذ˘لا بار˘شضإ’ا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ةشصاخ, يئادتب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا
ثد˘ح˘ي ا˘م˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع تنا˘ك ا˘ه˘نأا
ة˘شسا˘ي˘˘شس عا˘˘ب˘˘تإا تل˘˘شضف ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل,
ةذ˘تا˘شسأ’ا بلا˘ط˘م ها˘ج˘˘تا تم˘˘شصلا

يذلا لكششملا لحل لخدتلا مدعو
.طقف مهئانبأا هنمث عفدي

تاي’ولا لج يف ةيباقنلا دعاوقلا هتفرع يتلا ناقتح’ا لظ يف

ةكرتصشملأ كÓصسألأ ةباقنل ينطولأ سسلجملأ
ةيعامتجإلأ ةلأدعلاب بلاطي ةيبرتلأ عاطق لامعل

تاي’ولا ضضعب يف ةئاملاب88ـلا  تقاف يئادتب’ا ةذتاصسأا بارصض’ ةباجتصس’ا ةبصسن

ةيلوؤوصسملأ ةيبرتلأ ةرأزو نولمحيو بصضغلأ ةمق يف ذيمÓتلأ ءايلوأأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

GdãÓKÉA 22GCcàƒHô 9102Gd©óO1185 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com
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ي˘ف نو˘ح˘جا˘ن˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا ل˘شصاو˘ي
ةميلعتلا راوطأÓل فيظوتلا ةقباشسم

7102-8102 ة˘˘˘ن˘˘˘شسل ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةينطولا ةيبرت˘لا ر˘يزو م˘ه˘تد˘ششا˘ن˘م
لخدتلا لجأا نم دباعلب ميكحلا دبع
ةينطولا ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرأ’ا ح˘ت˘ف˘ل
ديدم˘ت ع˘م م˘ه˘ئا˘عد˘ت˘شسا ةر˘ششا˘ب˘م˘ل
ةنشس ةياغ ىلإا ةيطايتح’ا ةمئاقلا

ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا نا˘˘˘كو1202.
يف نيحجانلا نييطايتح’ا ةذتاشسأ’ا

7102 ة˘ن˘شسل ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ق˘با˘˘شسم

ةفقو لوأ’ا صسمأا اومظن دق8102و
يتلا ةياشصولا رقم مامأا ةيجاجتحا

مهن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسا تشضفر

ام ، ليئشض مهددع نأا رابتعا ىلع
ريزو ىلإا ءادن نوهجوي ء’ؤوه لعج
لجأا نم دباعلب ميكحلا دبع ةيبرتلا
ع˘ي˘م˘ج ف˘ي˘ظو˘ت˘ل تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا
ل˘ق˘نو. ن˘ي˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو نأا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
مهبلاطم يف رظنلا صضفرت ةينطولا

تاجاجتحا7ـل م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘غر
جورخ˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ن˘يدد˘ششم
م˘˘ه˘˘فا˘˘شصنإا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا عرا˘˘˘ششل˘˘˘ل

ةمئاقلا د˘يد˘م˘ت او˘حر˘ت˘قاو .ا˘ع˘ي˘م˘ج
يئاد˘ت˘بإ’ا ن˘يرو˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

رو˘ط˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ط˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيشساردلا ةنشسلا ةياغ ىلإا يوناثلا

ن˘ي˘ت˘ن˘شس ةد˘˘م˘˘ل1202-0202
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’ا د˘ع˘˘ب كلذو ،ف˘˘شصنو

ن˘ي˘ي˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا ة˘˘فا˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
ةينطولا م˘ئاو˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

لاح يفو هنأا اودكأا امك .ةيلحملاو
هنإاف ،ةينطولا ةيمقرلا ةيشضرأ’ا حتف
ءاو˘˘˘˘يإ’ا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي نأا بج˘˘˘˘ي
ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلاو
جراخ نيفظوملا ةذتاشسأÓل ةبشسنلاب
باحشصأا مهنأاب نيحشضوم مهتاي’و
نورظتني مه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘مد˘قأ’ا
نم صسيل هنأ’ ، ةذتاشسأاك مهفيظوت
بي˘تر˘ت ة˘ي˘ح˘شض او˘نو˘كي نأا لد˘ع˘لا

امك.ةيطايتح’ا مئاوقلا يف يفارخ
فيظوتلاب م˘ه˘كشسم˘ت كلذ˘ك اود˘كأا
يت˘لا دو˘عو˘لا د˘ي˘شسج˘تو ،ر˘ششا˘ب˘م˘لا
مهلوشصحب قباشس تقو يف اهوقلت

ترفوت لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ب˘شصا˘ن˘م ى˘ل˘ع

ةل˘ب˘ق˘م ة˘ق˘با˘شسم ر˘ب˘ع رور˘م˘لا نود
جاجتح’ا يف رارمتشس’ا نيدكؤوم
ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘لإا
ءاعدتشسا ةيلمع تفقوتو .مهبلاطمل
تاي’و نم ديدعلا يف نييطايتح’ا
ةيبرتلا ةرازو رارق عم انمازت نطولا
يجيرخ˘ل ة˘ي˘لوأ’ا ح˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ثيح, ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا صسراد˘م˘لا
نأا ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا

صسرادملا ةذتا˘شسأا ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيادب ةرششابم تمت ةشصاخلا ايلعلا

عرشش ثيح يشضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ن˘م

لجم نم جيرخ0001 ءاعدتشسا يف

،فظوم ريغ جيرخ0083 نم ديزأا
لجأا نم تاءارجإا دامتعا ىلإا ةريششم
ربع ايشصخشش مهفيظوت ىلع رهشسلا

نع نيلوبقملا ةمئاق دادعإاب لفكتلا

ةرازول يتامولعم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ق˘ير˘ط

ةيبرتلا تايريدم ديوزت دعب ةيبرتلا

ىقبتيو ،ةرغاششلا بشصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ب

ة˘ن˘شسلا ي˘ج˘ير˘خ ن˘م م˘˘هو0081

ًايجيردت مهباعيتشسا متيشس ،ةيراجلا

يف اهنع نلعُي ىرخأا تاءارجإا قفو

اغÓب ةيبرتلا ةرازو ترششنو .اهنيح

هذه ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ي˘ف ح˘شضو˘ت

نأا هيف ةدكؤوم ةذتاشسأ’ا نم ةئفلا

ةذتاشسأÓل ايلعلا صسرادملا يجيرخ

ةياغ ىلإا6102 ذنم اوجرخت نيذلا

يوناثلا ميلع˘ت˘لا ي˘ت˘ل˘حر˘م9102

مهفيظوت متي مل نيذلا طشسوتملاو

يتلا ةيميلع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف د˘ع˘ب

ءاهتن’ا دعب هنأا اهلجأا نم اونوكت

جرختم0001 يلاوحب لفكتلا نم

جر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘قأا بشسح

ةل˘شصاو˘م د˘شصقو تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شس’او

مل نيذلا كئلوأا صصوشصخب دوهجلا

يقا˘ق˘ح˘ت˘شسإ’ا م˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت م˘ه˘ن˘كم˘ي

ةلحرملا صسفن يف بشصنمب رفظلاب

صصي˘خر˘ت˘لا م˘ت ه˘نإا˘ف ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ىرخأا ةيميلعت ةلحرم يف فيظوتلاب

ه˘نأا ةر˘كذ˘م.ةدد˘˘ح˘˘م طور˘˘شش ق˘˘فو

يف لمعلا يوناثلا ةذتاشسأ’ نكمي

وأا31 فنشصلا يف نكل, طشسوتملا

تاذ˘˘ب ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف

.مهتماقإا تاي’و يفو فينشصتلا

مهئاعدتصسا ةرصشابمل ةيمقرلا ةيصضرأ’ا حتفل لخدتلاب دباعلب اوبلاط

مهبلاطم ةيبلت ىتح مهتاجاجتحأ ةلصصأومب نوددهي فيظوتلأ ةقباصسم يف نوحجانلأ ةذتاصسألأ

نطولل ةيلامششلا قطانملا دهششت
اشسوشسحم اعافترإا ةيقرششلا ةشصاخ
تدعت يتلا ةرارحلا تاجرد يف
لجشست وأا لشصتل يلشصفلا لدعملا

ةيلحاشسلا ندملاب ةيوئم ةجرد23
صضف˘خ˘ن˘م ز˘كر˘م˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن كلذو
ر˘مأ’ا ط˘شسو˘ت˘م˘لا صضو˘ح˘ب يو˘ج
تارايت ليوحت ىلع لمعي يذلا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ن˘˘خا˘˘شس ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه
ةلاحلا يهو لامششلا وحن ةيبونجلا
داشصرأ’ا حلاشصم بشسح ةتقؤوملا
ع˘˘جار˘˘ت ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لا
لاجملا اكرات يوجلا صضفخنملا

ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م يو˘˘˘ج بار˘˘˘ط˘˘˘شض’
ىلع لمعيشس ةيلاعفلا وأا طاششنلا
را˘ط˘مأ’ا ن˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘قا˘˘شست
قرششب ةشصاخ ةرظتنم˘لا ة˘يد˘عر˘لا
ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘بإا ن˘˘طو˘˘لا
صضا˘ف˘خ˘نا˘ب ا˘بو˘ح˘˘شصم نو˘˘كي˘˘شس
را˘˘ط˘˘مأ’ا نو˘˘كت˘˘شس ا˘˘م˘˘˘ك يو˘˘˘ج
دربلا تا˘ب˘ح˘ل ط˘قا˘شست˘ب ة˘قو˘فر˘م
ق˘طا˘ن˘م˘لا صضع˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

ةيبرغلا ةهجلاب ةشصا˘خ ة˘ي˘لا˘م˘ششلا
عم عقوتيو اذه نطولل ىطشسولاو
رهشش ةيادبو ربوت˘كأا ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس مود˘˘ق ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
ةطيششن˘لا ة˘يو˘ج˘لا تا˘بار˘ط˘شض’ا
ءاوهب ةلمحم ابوروأا نم ةمداقلا
ءاو˘جأا ق˘ل˘خ˘ي˘شس ا˘م˘م ا˘ي˘ب˘شسن درا˘ب
راطمأا طقاشست عم ةيوتششو ةدراب

جولثلل ط˘قا˘شست لا˘م˘ت˘حاو ةر˘يز˘غ
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن كلذو تا˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
تا˘جرد˘˘ل د˘˘يد˘˘ششلا صضا˘˘ف˘˘خ˘˘ن’ا
اذه وجلل ايلعلا تاقبطلاب ةرارحلا

ةرارحلا تاجرد عفترت نأا عقوتيو
لشصتل يشسا˘ي˘ق لد˘ع˘م ى˘لإا مو˘ي˘لا

ةيوئم ةجرد43 ىتحو ةجرد33
ة˘ي˘قر˘ششلا ة˘ي˘لا˘م˘ششلا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب

ةيلخادلا قطانم˘لا˘ب43 ىدع˘ت˘تو
˘˘مود˘˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ششلا
عم عقوتم˘لا يو˘ج˘لا بار˘ط˘شض’ا
موي نم ةريهظلا وأا ءاشسملا ةرتف
.مداقلا ءاعبرأ’ا

HƒS°©ÉOI aà«ëá 

¯  HƒS°©ÉOI aà«ëá     
ىلع ةلمعلا ليوحت ةيلمع دهششت
ةداح ةمزأا كونبلا فلتخم ىوتشسم
ت’ا˘˘كو˘˘لا ة˘˘شصح ع˘˘˘جار˘˘˘ت ءار˘˘˘ج
فلتخ˘م وأا وروأ’ا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رهششأا ةدع ذنم ةيبنجأ’ا تÓمعلا

فر˘شصلا ي˘طا˘ي˘ت˘˘حا ع˘˘جار˘˘ت ءار˘˘ج
ةينازيملا هدهششت يذلا مخشضتلاو
راعشسأا عجارت دعب رئازجلل ةماعلا
ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘˘م بشسحو .ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

صصيلقت م˘ت ه˘نإا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم
˘مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ر˘ف˘شسلا تازاو˘ج دد˘ع
كونبلل ةعباتلا ت’اكولا فلتخم
اميف عوبشسأا لك ةيادب عم اهعمجب
ى˘لإا تازاو˘ج˘لا كل˘ت ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي
ىوتشسم ىلع ةشصا˘خ˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
ةلم˘ع˘لا ة˘شصح را˘ظ˘ت˘نإا ي˘ف كن˘ب˘لا
نم كنب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ةدمل رخأاتت يتلاو يزكرملا كنبلا
ةيلمع ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثأا ا˘م عو˘ب˘شسأا
ةل˘ما˘ك ما˘يأا ةر˘ششع تاءار˘جا ما˘م˘تإا
ةج˘ي˘ت˘ن ى˘شضو˘ف ق˘ل˘خ يذ˘لا ر˘مأ’ا
يف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘فاو˘ت
م˘˘˘ه˘˘˘تازاو˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا
حلاشصم ىوتشسم ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ة˘ل˘م˘ع˘لا ل˘يو˘ح˘ت تاءار˘˘جإا ما˘˘م˘˘تإا

نيموي˘لا زوا˘ج˘ت˘ت ’ تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ي˘ف تاءار˘جإ’ا ما˘م˘تإا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق

ةرششعلا دعب اميف زواجتتل عوبشسأا
نوجت˘ح˘ي ن˘ئا˘بز˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م ما˘يأا

ن˘ب˘لا˘ط˘م ر˘خأا˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘يو˘ح˘ت تاءار˘جا ما˘م˘تإا ع˘ير˘شست˘˘ب
طبترم صضعبلا نأاو ةشصاخ ةلمعلا
رطشضا ثيح لقأا لجأا يف رفشسلاب
تازاوج بحشسل نئابزلا نم ديدعلا
تاءار˘˘جإ’ا ما˘˘م˘˘تإا ل˘˘ب˘˘˘ق ر˘˘˘ف˘˘˘شسلا
ة˘ل˘م˘ع˘لا قو˘شس د˘ه˘ششت ل˘با˘ق˘م˘˘لا˘˘ب
صصقن ةجيتن تابارطشضا ةيزاوملا
نايحأ’ا صضعب يف ةيبنجأ’ا ةلمعلا

نم ةربتعم ةيمك بلط دنع ةشصاخ
ثيح يشسنوتلا رانيدلا وأا وروأ’ا
وأا مو˘ي را˘ظ˘ت˘نÓ˘ل نو˘بز˘لا ر˘ط˘شضا
بولطملا غلبم˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ن˘ي˘مو˘ي

رثكأا وأا جد005 ىدعتي ’ دق يذلا
وروأ’ا ةلمعب قلعتي بلطلا ناك اذإا

قوشسب ةلمعلا راجت هعجرأا ام وهو
ي˘ت˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا صصق˘ن ى˘لإا ة˘با˘ن˘ع
ذن˘م ة˘ل˘م˘ع˘لا قاو˘شسأا قر˘غ˘ت تنا˘ك
ةرتف نم ةمزأا قلخ امم رهششأا ةدع
ة˘ي˘ب˘ل˘ت رذ˘˘ع˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ىر˘˘خأا ى˘˘لإا

ة˘شصا˘خ ن˘ئا˘˘بز˘˘لا صضع˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م
ام اعون ةريبكلا غلابملل ةبشسنلاب

˘ما˘يأ’ا صضع˘ب ر˘مأ’ا بل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح
ءاشضقنا دعب ةشصاخ بلطلا ةيبلتل
لوخد ةيلمع فقوتو فيشصلا ةرتف
قو˘شسلا نو˘قر˘غ˘ي ن˘يذ˘˘لا بنا˘˘جأ’ا
.ةيبنجأ’ا ةلمعلاب

فرع ثيح ,يلاوتلا ىلع ثلاثلا عوبصسألل نينثا لك موي لك ددح يذلا يرودلا مهبارصضإا يئادتب’ا روطلا ةذتاصسأا ضسمأا ددج
 .نيبرصضملا ةدناصسمل تاباقن ةدع لخدت عم ةصصاخ, لوأ’ا عوبصسأ’اب ةنراقم يدعاصصت احنم بارصضإ’ا

 رهصشأا ةدع ذنم تابارطصض’ا ضضعب ةيزاوملا قوصسلا دهصشت اميف

 كونبلاب ةلمعلأ ليوحت يف ةداح ةمزأأ
 كونبلأ نم وروأأ001 ىلع لوصصحلل مايأأ ةرصشع نم رثكأأ ^

تأءأرجإلأ رخأات ءأرج مهرفصس تأزأوج وبحصس نوؤواتصسم نونطأوم ^

 دراب ءاوهو راطمأاب لمحم يوج بارطصضا لوصصو راظتنا يف

 نطولأ قرصشب ةيفيصص ءأوجأأ
 لحأوصسلاب ةجرد43 ىدعتت ةرأرحلأو
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ىلإا دوعت ةيصضقلا هذه تايثيح

،ءاصسم6102 يا˘˘م52 خيرات
«ح ع م » ىمصسملا مدقت امدنع
ينطولا كردلا ةقرف ىدل غÓبب
هدلاو سضرعت هدافم ، ةيامصشنلاب
ل˘با˘ق » ة˘ت˘صشم˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘عل «ل م»
ام بصسح ، ةيامصشنلا ةيدلبب «فاك
لÓخ نم «ن م» وعدملا هب هربخا
يذلاو ، ام˘ه˘ن˘ي˘ب ي˘ف˘تا˘ه لا˘صصتا
ىقلم هدلاو ىلع رثع هنأاب هربخأا

ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب سضرألا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لباق » ةتصشمب نئاكلا هعدوتصسم
درجم˘بو ،ا˘مد فز˘ن˘ي و˘هو «فا˘ك
ىلإا ينعملا هجوت غÓبلا ميدقت
ى˘لإا هد˘لاو ل˘ق˘ن˘ل ة˘ع˘قاو˘لا نا˘كم
نيعب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ه˘˘لو˘˘صصو در˘˘ج˘˘م˘˘˘بو ، ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا

بي˘ب˘ط˘لا فر˘ط ن˘م ه˘ت˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مو
لبق ىفوت هدلاو نأا نيبت بوانملا

سضرعت نأا دعب، كانه ىلإا هلوصصو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘˘بر˘˘صض ةد˘˘ع˘˘ل
ر˘صصا˘ن˘ع م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ، سسأار˘˘لا
عقوم ىلإا اولقنت ينطولا كردلا

˘مÓ˘˘ظ˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘بو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ةفاث˘ك بب˘صسب ة˘يؤور˘لا ة˘بو˘ع˘صصو
ل˘˘جأا˘˘ت ، سشار˘˘حألاو سشئا˘˘صشح˘˘˘لا
مويلا ىلإا عئاقولا ناكم لÓغتصسا
رو˘ث˘ع˘لا رذ˘ع˘ت ه˘نأا لإا ، ي˘لاو˘م˘لا

مغر قيقحتلا ديفي ءيصش يأا ىلع
دنعو ، ةعصساولا طيصشمتلا ةيلمع
هنا دكأا «ن م» ىمصسملا عامصس
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اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘˘ب ءا˘˘˘صسم
ىلإا هتدوع قيرط يفو،ةتصشملاب
،رو˘خر˘خو˘ب ي˘ح˘ب ها˘ن˘˘كصس ر˘˘ق˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ل˘˘م سصخ˘˘صش د˘˘ها˘˘˘صش
عدوتصسم˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب سضرألا
بناجب نئاكلا ةيحصضلاب سصاخلا
لباق» ةتصشم نيب طبارلا قيرطلا

، ة˘˘يا˘˘م˘˘صشن˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو «فا˘˘˘ك
ر˘مألا نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘ن˘م ه˘بار˘˘ت˘˘قا˘˘بو
را˘ثأاو «ل م» ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
امك ، هصسأار ىلع ةيداب ءادتعلا

، ههجو لماك يطغت ءامدلا تناك
نيذلا هئانبأاب روفلا ىلع لصصتاف
«سس خ» نيوخأÓل قبصس هنأا اودكأا

ا˘م˘˘هد˘˘لاو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘ب «غ ع خ» و

نأاصشب مهنيب عازن ببصسب لتقلاب
عا˘˘م˘˘صس ىد˘˘لو ، سضرأا ة˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق
«سس ن˘يد˘لا خ» ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ةجحب ةي˘ح˘صضلا بر˘صضب فر˘ت˘عا
كلذو ، هزازفتصساو هبصسب ماق هنأا
ام˘ه˘ن˘ي˘ب تع˘قو ة˘صشوا˘ن˘م بب˘صسب

عيطق دقفتيل هتيب نم جرخ امدنع
ةعطقلا ى˘لإا ه˘لو˘صصو˘بو ، م˘ن˘غ˘لا
ن˘يأا عاز˘ن˘لا عو˘صضو˘م ة˘ي˘˘صضرألا

Ó˘ج˘ن˘م ل˘م˘ح˘ي ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا د˘˘جو
، سشي˘˘صشح˘˘˘لا د˘˘˘صصح˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘يو
هد˘جاو˘˘ت بب˘˘صس ن˘˘ع هر˘˘صسف˘˘ت˘˘صسا
لحم يه يتلا ةيصضرألا ةعطقلاب
هربخأاف هيلع دري ملف ، امهنيب عازن
، رمألاب كردلا رصصانع ملعيصس هنأا
راثأا امم حيبق مÓكب هيلع درف
لصصفي كابصش دوجولو ، هبصضغ
هب هقصشرو ار˘ج˘ح ل˘م˘ح ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

طقصس نيأا سسأارلا ىوتصسم ىلع
ةدصشلو ، هيل˘ع ي˘م˘غ˘م ة˘ي˘ح˘صضلا

كا˘ب˘صشلا ا˘هد˘ع˘ب زا˘˘ت˘˘جا ه˘˘ب˘˘صضغ
هن˘م بر˘ت˘قاو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘صصا˘ف˘لا

ى˘˘لإا هد˘˘ي مو˘˘حر˘˘م˘˘لا ع˘˘فر ثي˘˘ح
، ه˘بر˘صض مد˘ع ل˘جأا ن˘م ى˘˘ل˘˘عألا
اهدنع ملكتلا نم نكمي نأا نود

ةدع هل هجوو ، هلتق ىلع ممصص

، سسأار˘لاو ه˘جو˘لا ى˘ل˘ع تا˘بر˘صض

نا˘ك ة˘ي˘˘ب˘˘صشخ ا˘˘صصع ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب

ه˘نأا د˘كأا˘ت نأا ى˘لإا ه˘ع˘م ا˘ه˘ل˘م˘ح˘˘ي

كا˘ن˘ه ه˘كر˘ت˘ي˘˘ل ، ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘ف

ل˘صست˘غا ن˘يأا تي˘ب˘لا ى˘لإا ه˘جو˘تو

ميدقت ىلإا هجوتو هصسبÓم ريغو

يتاعوب ةيدلبب هبراقأا دحأل ءازعلا

ىدبأا هتمكاحم لÓخ و مهتملا ،

هنأا ةمكحملا ةئيهل ادكؤوم ، همدن

ام وه و ، هلتق يوني نكي مل

بلاط يذلا ه˘عا˘فد ه˘ي˘ل˘ع ز˘كترا

لتقلا نم ةيصضقلا فييكت ةداعإاب

و رار˘صصإلا ق˘ب˘صس ع˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘لا

و بر˘صضلا ا˘ه˘ل˘ع˘ج و ، د˘صصر˘ت˘لا

ى˘لإا ي˘صضف˘م˘لا يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لا

دعب و ، اهثادحإا دصصق نود ةافولا

كار˘صشإا˘ب ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘لواد˘˘م˘˘لا

سسيئر ردصصا نيفلحملا ةاصضقلا

ءاصضق سسلجمب تايانجلا ةمكحم

مهتملا ةنادإاب يصضقي امكح ةملاق

قبصس عم يدمعلا لتقلا ةيانجب

م˘كح˘لا و د˘˘صصر˘˘ت˘˘لا و رار˘˘صصإلا

.دبؤوملاب هيلع
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سسأارلا ىوتسسم ىلع تابرسض ةدع هل هجو

ةملاقب ةيامششنلاب هتتششم نبا لتاقل دبؤوملا
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ي˘صسور˘ي˘ف˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ت

ليلاحتلا جئاتن تفصشك سضرملل
نم ددع تاّنيع ىلع تيرجأا يتلا
با˘ه˘ت˘˘لا سضر˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا
ة˘˘يلو بر˘˘صض يذ˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘صسلا

يذلاو ةريخألا مايألا لÓخ لجيج
ام عوبصسألا ةياهن دودح ىلإا عقوأا

بصسح اباصصم051 نع لقي ل
عباطلا ةيمصسر هبصش تايئاصصحإا
د˘عو سضر˘م˘لا اذ˘ه˘ل ي˘صسور˘ي˘ف˘لا
امم ءابولا ىوتصسم ىلإا هئاقترا
بل˘غ˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح ن˘م ف˘˘عا˘˘صضي

ه˘لا˘ق˘ت˘نا مد˘عو ا˘˘ع˘˘ير˘˘صس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يف اصصوصصخ نيرخآا سصاخصشأل
.نيبا˘صصم˘لا سصا˘خ˘صشألا ط˘ي˘ح˘م

ي˘ت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تد˘˘كأاو
ةيح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ت˘صسا
ة˘با˘صصإلا تلا˘ح نأا˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ي˘ت˘لا ا˘يا˘ح˘صسلا با˘ه˘ت˘لا سضر˘م˘ب
مايألا لÓخ لجيج ةيلوب تلجصس
ة˘جرد˘لا˘ب تلا˘ط ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘˘خألا
قرصشب سسرادملا ذيمÓت ىلوألا
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط تاذ تنا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا
ام وهو ي˘ئا˘بو سسي˘لو ي˘صسور˘ي˘ف
حلاصصملا مامأا ربكأا سصرف حيتي
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ح˘صصلا
يف نيباصصملا ةجلاعمو عصضولا

ي˘˘ف بب˘˘صسلا نو˘˘ك ر˘˘ي˘˘صصق تقو
سسوريف وه ةلجصسملا تاباصصإلا
بلطتيو ءاوهلاو ءاملا ربع لقنتي

ىلإا لصسرملا ريرقتلا جئاتن بصسح
لزع لج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ن˘مز˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘ل ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا

م˘ه˘كا˘˘كت˘˘حا نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو

ر˘ي˘غ سصا˘خ˘صشألا ع˘م ر˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

سضرملا لاقتنإل ايدافت نيباصصملا

امك .عصسوأا قاطن ىلع هراصشتناو

ةملصسملا ليلاحت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تد˘كأا

ةصصاخلا ليلاحتلا ربخم لبق نم

ىفصشتصسمب ةيد˘ع˘م˘لا سضار˘مألا˘ب

لبقتصسا يذلاو ةمصصاعلاب راطقلا

ثÓ˘ث ن˘م ة˘ن˘˘ّي˘˘ع002 و˘ح˘˘ن

نأا˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو تا˘˘˘يلو

ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي رو˘كذ˘م˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

ل˘˘˘صصف لÓ˘˘˘خ ةو˘˘˘ق˘˘˘بو ةدا˘˘˘ع˘˘˘لا

اذه ةيادب عم ىرحألاب وأا فيرخلا

ثيح بيرغلاب سسيل وهو لصصفلا

لماعتلا ةيبطلا حلاصصملا تداتعا

لي˘لد˘ب ة˘ق˘با˘صس تار˘ت˘ف ي˘ف ه˘ع˘م

تا˘با˘˘صصإلا ن˘˘م دد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

يصضا˘م˘لا ما˘ع˘لا سضر˘م˘لا سسف˘ن˘ب

اذه نأاو لجيجب قطانم سضعبب

ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ث˘˘كب ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي سضر˘˘م˘˘لا

ام وهو ةنصس51 ـلا نود لافطألا

ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك دد˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت ر˘˘صسف˘˘ي

نيب ةطصسوتملا ةلحرملا ذيمÓت

م˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت

اديدحتو لجيج ةيلوب مهؤواصصحإا

ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب

يديصس ةيدلب نم مهمظعم ردحني

ةرؤو˘ب لوأا تنا˘ك ي˘ت˘˘لا فور˘˘ع˘˘م

ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا بصسح سضر˘م˘ل˘˘ل

ة˘ي˘ح˘˘صصلا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘عأا

 .لجيجب
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ةر˘م˘ل˘˘لو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا سسمأا ل˘˘صش

نم تائملا يلاوتلا ىلع ةثلاثلا

سسرادم ةيئادتبإلا ةلحرملا لامع

مهلوخد لÓخ نم لجيج ةيلو

نم كلذو لمعلا نع بارصضإا يف

ة˘يا˘صصو˘لا ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا ل˘˘جأا

يتلا بلا˘ط˘م˘لا ة˘مز˘ح د˘ي˘صسج˘ت˘ل

تابصسانم يف اهوعفر نأاو قبصس

ذاتصسأل را˘ب˘ت˘عإلا ةدا˘عإاو ة˘ق˘با˘صس

هئارظنب ةوصسأا يئادتبإلا ميلعتلا

.ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا ة˘ي˘ق˘ب ي˘˘ف

ةذ˘تا˘صسألا تا˘˘ئ˘˘م سسمأا ف˘˘قو˘˘تو

ةيئادتبإلا سسراد˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

نع نينلعم لمعلا نع لجيجب

عم ةازاوم بارصضإا يف لوخدلا

ة˘ف˘قو˘ل ر˘˘خآلا م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب ة˘˘ما˘˘قإا

ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
نم كلذو ناصسرفلا يحب ةيبرتلا
ةمزح د˘ي˘صسج˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا
نأاو ’قبصس يتلا ةينهملا بلاطملا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘هو˘˘ع˘˘فر
ي˘عا˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب سسا˘˘صسألا˘˘ب
لصصي يذلا يعوبصسألا م˘ه˘ل˘م˘ع˘ل

ثيح عوبصسألا يف ةعاصس03 ىلإا
لو˘ق˘ع˘م˘لا قو˘ف˘ي ه˘نأا˘ب نود˘كؤو˘˘ي
نم مهيلإا ةلكوملا ماهملا اذكو
ي˘فو داو˘م˘لا ل˘ك سسيرد˘ت لÓ˘˘خ
لك ىلع مهفارصشإاو قيصض تيقوت
لخاد ذي˘مÓ˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م طا˘صشن
اهيف امب ةيئاد˘ت˘بإلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ى˘لإا جور˘خ˘لاو لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ةصضاير˘لا ة˘صصح اذ˘كو م˘عا˘ط˘م˘لا
رظنلا ةداعإا نع كيهان ، ةيندبلا
مهب سصاخلا فينصصتلا ملصس يف

ـلا ةجردلا ىلإا مهعفر لÓخ نم

ددنو .مهبارتأا ةيقب رارغ ىلع31
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا ة˘صسرد˘م˘لا و˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م
سسمأا مهتاجا˘ج˘ت˘حا لÓ˘خ ادد˘ج˘م
هصشيعي يذ˘لا ع˘صضو˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب
نيدكؤوم يئادتبإلا ميلعتلا ذاتصسأا
ةر˘ق˘ح˘لا ي˘نا˘ع˘ي ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘˘ب
ى˘ل˘ع ه˘ئار˘ظ˘ن˘ب ا˘صسا˘ي˘ق م˘ل˘˘ظ˘˘لاو
ط˘صسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘لا ىو˘ت˘˘صسم
ةداعإل تقولا ناح هنأاو يوناثلاو
نمصضي امب ريخألا اذهل رابتعإلا

همدقي ام لظ يف هقوقح لماك
ن˘م رو˘كذ˘م˘˘لا رو˘˘ط˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأا

رثأا اهل ناك ةينصضم تادوهجم
ة˘˘حارو ة˘˘ح˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
نأا لاحب نكمي ل نيذلا نيملعملا
يف مهدودرمو مهؤوا˘ط˘ع ر˘م˘ت˘صسي
ام فورظ اذكه لظ يف ناديملا

ام ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ت˘ح ر˘ثؤو˘ي˘صس

مدع مث نمو ةئصشان˘ل˘ل ه˘نو˘مد˘ق˘ي

يتلا ةيوبرتلا مه˘ت˘لا˘صسر˘ب ءا˘فو˘لا

تقولا نم ريثكلا اهؤوادآا بلطتي

. دهجلاو

 ةيبرتلا ةيريدمل يسسيئرلا لخدملا مامأا مهنم تارسشعلا عمجت اميف

 لجيجب ةيئادتبإلا صسرادملا اددجم نولششي نوملعملا

 ةملاق

مامح لخاد ايفوتم خيشش ىلع روثعلا
،سسمأا لوأا ، غابد مامح ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ةثج لقن لجأل غابدلا مامح ةيدلبب سشيصشرخ يندعملا مامحلاب

دجو ةنصس18 غلابلا (ج،ح) ةيحصضلاب رمألا قلعتي ، سصخصش
فا˘ع˘صسإلا ةرا˘ي˘صس ة˘ط˘صساو˘ب ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ،ما˘م˘ح˘لا ل˘خاد ي˘فو˘ت˘م
اهتهج نم.غابدلا مامح ةيراوجلا ةحصصلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملا
. ةثداحلا يف قيقحت حتفب ةصصتخملا نمألا حلاصصم ترصشاب

∫.YõGdójø

 ةملاق

ريطخ رورم ثداح يف نيشصخشش ةباشصإا
، ةملاق ةنيدم طصسو ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت

طبارلا321 يئلولا قيرطلا جرخمب ،يصضاملا عوبصسألا ةياهن
يف لثمت رورم ثداح لجأل يبرعلا نيعو ةملاق يتيدلب نيب
امم ، ةرجصشب «ويلك ونور» عون نم ةيحايصس ةرايصس مادطصصا

ةنصس72 غلبي لوألا ،ركذ سسنج نم نيصصخصش ةباصصإا ىلإا ىدأا

،يعولل دقاف ةنصس02 غلبي يناثلاو سسأارلا يف فيزنو ةباصصإا هل
متو ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعصسإلا امهل تمدق ثيح
جÓعلا يقلتل ةملاقب يبقع ميكحلا ىفصشتصسم ىلإا امهئÓجإا
. مزÓلا
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 ةزايح ةمهتب صصخشش فيقوت
ةملاقب ةيلقعلا تارثؤوملا

يف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج ةحفاكم راطإا يف
ةبقارملا تايلمع رثإا ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرصضحلا طصسولا

يف ةلثمم ةيئاصضقلا ةطرصشلا تاوق تنكمت ،مكحملا دصصرتلاو
غلبي هيف هبتصشم سصخصش فيقوت نم ،تاردخملا ةحفاكم ةقرف

ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب.ةنصس72 رمعلا نم
عون نم سسولهم ءاودل طصشم ىلع هتزوحب روثعلا مت هنأاصشب

etardiloZ غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م01 ماد˘˘ب˘˘ي˘˘لوز تارد˘˘ي˘˘لوز

medpiloZنم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو سصار˘قأا40 ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
زكرم ىلإا هيف هبتصشملا ليوحت مت روفلا ىلع . جيورتلا تادئاع
افلم هدصض نوك ثيح ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرصشلا
سصارقأا عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح لعف نع ايئاصضق
هيف هبتصشملا ،ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةرجاتملا سضرغل ةصسولهم
رهصشأا ةتصسب مكح هقح يف ردصص نيأا ةملاق ةمكحم مامأا مدق
.ةذفان اصسبح
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ةنيطنسسق

 ققحملا توملا نم ةلفط ةاجن
قيتعلا رخشصلا نم اهطوقشس دعب

ناميلصس يواصسيصس ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ل˘خد˘ت
ةرطنقلا بابو ديجملا دبع ةزعموب نايمدقتملا نايزكرملاو
ةرصشاعلا ةعاصسلا دودح يف سسمألا لوأا موي ،ةنيطنصسق ةيدلب
قيتعلا رخصصلا مصساب فورعملا مصساقلب سشاطط عراصشب Óيل
،م » ةيحصضلا فاعصسإاو لاصشتنا لجأل وحوح اصضر ةيوناث لباقم

ةددعتم ةيحصضلا ةنصس91 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم «م

،ارتم05 ولعب قيتعلا رخصصلا نم اهطوقصس رثإا ،تاباصصإلا
فرط نم اهلاصشتنا عم ناكملا نيعب تافاعصسإلا اهل تمدق
سسيداب نبا يعماجلا ىفصشتصسملا ىلإا اهلقنو ةيندملا ةيامحلا
.ةنيطنصسقب
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لتاق قح يف دبؤوملا ةبوقع طيلسستب يسضقي امكح لوأ’ا سسمأا راهن ، ةملاق ءاسضق سسلجم ىدل ةيفانئتسس’ا تايانجلا ةمكحم تطلسس
. ةيامسشنلا ةيدلبب » فاكلا لباق » ةقطنمب هتتسشم نبا

 ةعبات ءانب ةششروب لوهم قيرح بوبشش
ةملاقب بوقنم رجحب كارتألل

لخاد ةلجرم قيرح دامخإا لجأل ، عوبصسألا ةياهن ،ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولا حلاصصم تلخدت

رجحب (زبريق) ةيكرت ةكرصشل ةعبات ءانب ةصشروب ،دوقو رتل0003و تيبملل تايواح30 ،ةيواح

يف ةبوعصصب ركذ سسنج نم ةنصس63 غلابلا (ا،ب) وعدملا ةباصصإا فلخ ثيح ، ريخلب ةيدلب بوقنم
ةيواحو بتكم ةيواح ،تيبملل تازيهجتب نيتيواح فÓتإا يف تلثمتف ةيداملا رئاصسخلا امأا ، سسفنتلا

يقاب ةيامح مت دقو ثاثألاو ةصشرفألا ،ةيلزنمورهك تازيهجت ،دوقولا نم رتل0003 ،ةلجرم

يلاوح تمادو ،لاصصتإا ةرايصسو فاعصسإا ةرايصس ،لخدت تانحاصش30 اهل ترخصس ةيلمعلا ،تايواحلا

YõGdójø.∫.تاعاصس40



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1185ددعلا9102 ربوتكأا22  ءاثÓثلا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ريخألا اذه نأا ةبانع ةيلوب يعماجلا يئافضشتضسإلا زكرملل يئاقولا بطلاو ةئبوألا ةحلضصم اهب تماق يتلا تاقيقحتلا تفضشك
يتلا تاضسوريف وأا ايريتكبلا ،تايليفط اهيف ببضستت تايفضشتضسملا ىودعب ىضضرملا نم ةئاملاب5.7 نم رثكأا ةباضصإا ايونضس لجضسي

.ةريخألا هذه لخاد مزÓلا لكضشلاب ةفاظنلا ريياعم بايغل ارظن ةيحضصلا لكايهلا لخاد لقنتت
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ةلاطإآ يف كلذ ببشستي ثيح

وهو ةفلكتلآ ةدايزو جÓعلآ ةدم

ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘فا˘˘شضإآ آءبع د˘˘ع˘˘ي ا˘˘م

وه يذلآ يئاف˘ششت˘شسلآ ز˘كر˘م˘لآ

بجوتي يذلآو كلذ نع ىنغ يف

طور˘شش ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ه˘˘ترآدإآ ى˘˘ل˘˘ع

ل˘شسغ ا˘ه˘شسأآر ى˘ل˘عو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لآ

ة˘شسرا˘م˘م د˘˘ع˘˘بو ل˘˘ب˘˘ق يد˘˘يألآ

تآزافق عشضوو ي˘ب˘ط˘لآ ل˘ع˘ف˘لآ

،ميقعتلآ ريياع˘م مآر˘ت˘حآو ة˘ي˘ب˘ط

نأاب لوقي لاحلآ عقآو نأآ مغر

ايلمع ليحتشسم هبشش كلذ ذيفنت
هاي˘م˘لآ ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘شسب كلذو
ل˘كا˘ي˘ه˘لآ ي˘ف مزÓ˘لآ ل˘كششلا˘˘ب
زكرملل ة˘ع˘با˘ت˘لآ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلآ
مي˘كح˘لآ ،ا˘ن˘ي˘شس ن˘بآ ،د˘ششر ن˘بآ)

بط ةدايع ،آزيريت ناشس ،نابرشض
آذ˘هو (نا˘ن˘شسألآ ةدا˘ي˘ع ،نو˘ي˘ع˘لآ
نع ثيدحلل اشضيأآ انعفدي عقآولآ

اهه˘جآو˘ت ي˘ت˘لآ ر˘طا˘خ˘م˘لآ ىد˘م
ريفوت متي مل يتلآ ةيبطلآ مقطألآ
ةياقولآ لئاشسو نم مزلي ام اهل
يتلآ هايملآ اهطشسبأآو زكرملآ يف
هايم˘لآ تآرود ي˘ف ى˘ت˘ح ر˘فو˘ت˘ت

رفوت مدعل ةفاشضإلاب آذه ،انايحأآ
ةلاح يف ىشضرملآ لزعل تآرجح
ي˘ف ،ة˘يد˘ع˘م تا˘˘با˘˘شصإآ رو˘˘ه˘˘ظ
ىلإآ ةفاشضإلابو ةلشص يذ قايشس
تف˘ششك تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لآ نإا˘˘ف كلذ
هنم يناعي يذلآ ريبكلآ زجعلآ
يعماجلآ يئاف˘ششت˘شسلآ ز˘كر˘م˘لآ

ة˘ل˘هؤو˘م˘لآ م˘ق˘˘طألآ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
لكايهلآ فلتخم ةفاظن نامشضل

54 يشصحت يتلآ ةيئافششتشسلآ

حلاشصم5و رباخم9 ،ةحلشصم
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسي نا˘˘ن˘˘شسألآ بط˘˘˘ل

مهلج طقف Óماع15 اهتفاظن

فيظنتلآ لاجم يف نينوكم ريغ
ل˘ق˘نو ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلآ ط˘شسو˘لا˘ب
تدجو ثيح ،ةيبط˘لآ تا˘يا˘ف˘ن˘لآ
ةرداق ريغ اهشسفن زكرملآ ةرآدإآ

ديمجت ببشسب ددعلآ ةدايز ىلع
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جأآ ن˘مو ف˘ي˘ظو˘ت˘˘لآ
ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لآ نإا˘˘˘˘˘˘ف رآر˘˘˘˘˘˘شضألآ
ضصشصخ يعماجلآ يئافششتشسلآ

نويلم001 هردق ايلام افÓغ
ة˘ل˘شسل˘شس ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘˘عإل را˘˘ن˘˘يد
ةيحآرجلآ حلاشصملآ يف ميقعتلآ
«د˘˘˘ششر ن˘˘˘بآ» ى˘˘˘ف˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ب
.يعماجلآ
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يح ناكشس ضسمأآ ةحيبشص مظن
ة˘˘˘ف˘˘˘قو ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب يا˘˘˘˘م لوأآ
ة˘يلو˘لآ ر˘ق˘م ما˘مأآ ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حآ
مهتيعشضو ةيو˘شست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
آوعمجت مهنأآ ثيح نكشسلآ هاجتآ
ةلباقمب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘يلو˘لآ ما˘مأآ
˘˘مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لآو˘˘لآ
ضسي˘م˘˘خ˘˘لآ مو˘˘ي م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسآ
ةرئآد ضسيئر فرط نم مرشصنملآ
ددحملآ دعوملآ بشسحب ينوبلآ

لÓ˘خ نآو˘يد˘لآ ضسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م
د˘حألآ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلآ م˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح
بشضغ راثأآ ام آذهو مرشصنملآ
ن˘يذ˘لآ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ
مهو نكشسلآ يف مهقحب نوبلاطي
با˘ح˘شصأآو يوا˘شضو˘ف˘لآ نا˘˘كشس
ن˘كشسلآ تا˘ف˘ل˘م - ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلآ
نوجتحملآ ددن امك -يعامتجإلآ
ني˘ل˘ما˘ح ضشي˘م˘ه˘ت˘لآو ةر˘ق˘ح˘لا˘ب

ناكشس اهي˘ل˘ع بو˘ت˘كم تا˘ت˘فل
بلاطن يوشضوفلآ يام لوأآ يح
ق˘˘ي˘˘شضلآ نا˘˘˘كشسو ءا˘˘˘شصحإلا˘˘˘ب

آذ˘كو ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا˘˘ب ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلآو

لدا˘ع˘لآ ع˘يزو˘ت˘لا˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لآ

نوجتحملآ دكأآ ثيح ضصشصحلل

فر˘ط ن˘م ضشم˘ه˘م م˘ه˘˘ي˘˘ح نأا˘˘ب

ةرئآدلآ ءآوشس ةيلحملآ تاطلشسلآ

. ةيدلبلآ وأآ

نم آود˘ي˘ف˘ت˘شسي م˘ل م˘ه˘نأآ ا˘م˘ك

عدوأآ دقو آذه ريخألآ ءاشصحإلآ

لجاع لخدت بل˘ط نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لآ

م˘˘ت كلذ ر˘˘ثإآ ى˘˘ل˘˘عو ي˘˘˘لآو˘˘˘ل˘˘˘ل

م˘ه˘ل د˘يد˘ح˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب م˘هرا˘ب˘˘خإآ

ينوب˘لآ ةر˘ئآد ضسي˘ئر ع˘م د˘عو˘م

عام˘ت˘شسÓ˘ل حا˘ب˘شصلآ ي˘ف مو˘ي˘لآ

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لآو م˘˘ه˘˘تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنل

لكششملآ آذه نأآ ةشصاخ ةيشضقلآ

ىوتشسم ىلع هيف لشصفلآ متيشس

نوجتحملآ مهتهج نمو ةرئآدلآ

مهلابقتشسآ مدع ةلاح يف آوررق

ةرقحلآو ضشيمهتل˘ل م˘ه˘شضر˘ع˘تو

ةيباجيآ جئات˘ن˘ل لو˘شصو˘لآ مد˘عو

مهتج˘ه˘ل ن˘م د˘ي˘ع˘شصت˘لآ م˘ت˘ي˘شس

.ةيجاجتحلآ

ةفلكلا ةدايزو مهجÓع ةدم ةلاطإا يف ببضستت

تايفسشتسسملا ىودعب نوباسصي ىسضرملا نم5.7%

 ددحملا دعوملا بضسحب ضسيمخلا موي مهلابقتضسا ةرئادلا ضسيئر ضضفر ببضسب

يلاولا لخدتب نوبلاطي ينوبلاب يام لوأا ناكسس
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نم د˘يد˘ع̆لآ ن˘ي˘ن˘ثلآ ضسمأآ ل˘شصآو
ىلع ةيوشضوف̆لآ تا˘ن˘كشسلآ ي˘ن˘طا˘ق
مهل نم ملاشس يديشس يح ىوتشسم

رقم مامأآ ماشصتعلآ0102 ءاشصحإآ
ةرور˘شضب  ن˘ي˘ب̆لا˘ط˘م ي̆نو˘ب̆لآ ةر˘̆ئآد
ه˘ي̆لإآ ع˘فر̆ل ةر̆ئآد̆لآ ضسي˘̆ئر ة˘̆ل˘̆با˘˘ق˘˘م
نع نÓعإلآ يف لثمتملآ مهلاغششنآ
تانكشس ىلإآ ليحرتلآو نكشسلآ ةمئاق
نيددجم مهريبعت دح ىلع ةيعامتجآ
نكشسلآ يف مهتيق˘حأآ ى̆ل˘ع م˘هد˘ي˘كأا˘ت
تاب مهنم ددع ناكو . يعامتجلآ
ةيشسيئرلآ ةبآوبلآ مامأآ ضسمأآ لوأآ ةليل
«ةم˘ي˘خ» ه˘ب˘ششي ا˘م آو˘ب˘شصنو ةر̆ئآد̆ل̆ل
ءلؤوه نأآ ردجيو .ءآرعلآ يف تيبملل
مهنأاب ضسمأآ لوأآ آودكأآ آوناك نينطآوملآ
يف رظنلآ ةينعملآ تاطلشسلآ نودششاني

اشسؤوب دآدزت يتلآ ةيرزملآ مهتيعشضو

بب˘شسب ءا˘ت˘˘ششلآ م˘˘شسو˘˘م لو˘̆ل˘˘ح ع˘˘م

ىلع ةدايز ةي˘ت˘ع̆لآ حا˘ير̆لآو را˘ط˘مألآ

مدعنت يذلآ يوشضوفلآ يحلآ ةيعشضو

بايغ رآرغ ىلع ضشيعلآ فورظ اهيف

ثي˘˘ح ي˘˘ح˘˘شصلآ فر˘˘شصلآ تآو˘˘ن˘˘˘ق

ءاشضفلآ ي˘ف ا˘ه̆ل˘ك فر˘شصلآ تا˘ب˘كم

اهتهج نم.مهري˘ب˘ع˘ت د˘ح ى̆ل˘ع ما˘ع̆لآ

ةر̆ئآد ن˘م ة˘ع̆ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘شصم تد˘˘كأآ

ةرئآدلآ ضسيئر نآ «ةعاشس رخآآ »ـل ينوبلآ

موي لبقتشسأآ دق ناك «ميهآربآ دريمغ»

ن˘ي˘ن˘طآو˘م̆لآ ن˘ع ن˘ي˘̆ل˘˘ث˘˘م˘˘م د˘˘حألآ

مهلاغششنآ ىلإآ عم˘ت˘شسآو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م̆لآ

لا˘˘غ˘˘ششنآ ضصو˘˘شصخ˘̆ب  حور˘˘ط˘˘م˘̆لآ

.نكشسلآ

يعامتجلا نكضسلا نم مهتضصحب اوبلاط

ينوبلا ةرئاد رقم مامأا «نومسصتعي»0102 ءاسصحإا باحسصأا
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نا˘كشس ضسمأآ ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘شص ن˘˘شش

نآور˘م و˘بأآ2-˘- بر˘ح يد˘ي˘شس

ةيلو رقم مامأآ ةيجاجتحآ ةفقو
لخدتلاب يلآولآ ةبلاطمل ةبانع
ءاشصحإلآ ءآرجإآ د˘عو˘م د˘يد˘ح˘تو
دق مهنأاب آودكأآ ثيح مهتانكشسل
امك مهبشسح دوعولآ نم آومئشس
ةبلاطملل تآراعشش آولمح مهنأآ
ةيوشضوف˘لآ تا˘ن˘كشسلآ ءا˘شصحإا˘ب

د˘˘عو˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق آذ˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
بشسحب ة˘ي˘شسا˘ئر˘لآ تا˘با˘خ˘ت˘نلآ

نود˘ير˘ي نأآ ا˘م˘ك ي˘لآو˘˘لآ دو˘˘عو
لÓخ مهتانكشسل اماقرأآ مهءاطعإآ
نوجت˘ح˘م˘لآ دد˘ن ا˘م˘ك ءا˘شصحإلآ
ي˘˘ت˘˘لآ ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لآ عا˘˘˘شضوألا˘˘˘ب
تا˘ن˘كشسلآ ل˘خآد ا˘˘ه˘˘نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ىندأآ اهب مدعنت يتلآ ةيوشضوفلآ
ثي˘ح ة˘م˘ير˘كلآ ةا˘ي˘ح˘لآ طور˘شش
ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لآ نا˘كشسلآ ر˘ب˘ع
نيديدششلآ مهرمذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسآ

تاهجلآ فرط نم ضشيمهتلآ ءآزإآ
م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لآ

كل˘ت˘ب فر˘ت˘˘ع˘˘ي لو نو˘˘ن˘˘طآو˘˘م
آوددن امك مهئايحأاب تاي˘ع˘م˘ج˘لآ
تآونشس ذنم مهب لفكتلآ مدعب
تايعمج˘لآ كل˘ت ضسي˘شسأا˘ت ذ˘ن˘مو

يأآ2-- برح يديشس ةيعمجك
نأآ ثي˘˘˘˘ح ىر˘˘˘˘خأآ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
نيلثمم آوراتخآ دق ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ

م˘˘ت كلذ ر˘˘˘ثإآ ى˘˘˘ل˘˘˘عو م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسآ

دعوم مهل ديدحت متو نآويدلآ
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ئآد ضسي˘˘ئر ع˘˘م آد˘˘˘غ
امك مهتلاغششنآ ىلإآ عامتشسÓل
ى˘ل˘ع نور˘شصم ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لآ نأآ

لبق مهؤواشصحإآ متي نأآ ةرورشض
يفو ةيشسائرلآ تاباختنلآ دعوم
مهل ءاشصحإلاب مايقلآ مدع ةلاح
نأآ امك تاباختنآ ل نولوقي مهف
نوج˘ت˘ح˘م˘لآ هور˘ب˘ت˘عآ ءا˘شصحإلآ

ىلع لو˘شصح˘ل˘ل ى˘لوأآ ةو˘ط˘خ˘ك

.نكشسلآ

 ةيجاجتحا ةفقوب مهمايق لÓخ

تاباختنلا لبق ءاسصحإلاب نوبلاطي2 برح يديسس ناكسس

 خاضسوألاو تÓضضفلا راضشتناو ىضضوفلا ببضسب

ةلازإاب نوبلاطي لاحرب راجتو ناكسس
 يوسضوفلا قوسسلا

ءآزإآ نيديدششلآ مهرمذتو مهءايتشسآ راجتلآ آذكو لاحرب ناكشس ىدبأآ
يئآوششعلآ بشصنلآ ببشسب يوشضوفلآ قوشسلاب ةعابلآ تافرشصت
راثأآ ام ةوقب تبشسلآ موي نكلو موي لك ابيرقت ةنيدملآ طشسوب

ةطيحملآ تانكشسلآو تآرام˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ بشضغ
مهعلشس عيبل تابرعلآو تلواطلآ بشصن هيف متي يذلآ ناكملاب
هكآوفلآو رشضخلآو ضسبÓملاك ءيشش لك يف ةلثمتملآ مهتعاشضبو
ن˘ير˘ي˘ب˘ك ظا˘ظ˘ت˘كآو ى˘شضو˘ف ي˘ف بب˘شست˘˘ي قو˘˘شسلآ آذ˘˘ه نأآ ثي˘˘ح
ةمكآرتم خاشسوألآو تÓشضفلآ كرت وه ةلب نيطلآ دآزامو ةقطنملاب
بلعو هكآوفلآو رشضخلآ تافلخم نم قوشسلآ تقو ءاهتنآ دعب
دهششي قوشسلآ آذه نأآ امك طيحملآ ثولت يف مهاشس ام نوتركلآ
فلتخم نم مهتايجاح ءانتقل نينطآوملآ فرط نم آريبك لابقآ
ةلق نوكتششي مهف راجتلآ وأآ تÓحملآ باحشصأآ امنيب قطانملآ
نودبو ةينوناق ريغ ةفشصب بشصني يذلآ قوشسلآ آذه ببشسب قزرلآ
بئآرشضلآ عفدب نوموقي تÓحملآ باحشصأآ نأآ ةشصاخ ضصيخرت
فيكف ةمودعم ليخآدملآ نكلو ءآركلآ تاقحتشسمو تامآرغلآو
مويلآ يف ةدحآو ةعطق ولو عيب مدع مامأآ ءابعألآ كلت لمحت راجتلل
تاهجلآ فلتخم آولشسآرو عشضولآ آذهب آوددن دق راجتلآ نإاف آذهلو
لاحربب ةيلحملآ تاطلشسلآ ةشصاخ يدانت نمل ةايح ل نكلو ةينعملآ

ذاختآ لÓخ نم يلآولآ لخدت ةرورشضب آوبلاط دق راجتلآ نإاف آذهلو
ع˘م ة˘يو˘شضو˘ف˘لآ قآو˘شسألآ ة˘برا˘ح˘م را˘طإآ ي˘ف ة˘مزÓ˘لآ تآءآر˘جإلآ
ايعوبشسأآ اقوشس ربتعي يذلآ قوشسلآ آذه نأآ ةشصاخ ةينعملآ تاهجلآ
ضسفن يف موي لك مهتعاشضبو مهعلشس بشصنب نوموقي ةعابلاف
راجتلآ نإاف مهتهج نمو ةوقو ةرثكب تبشسلآ موي نكلو ناكملآ

اهلاح ىلع عاشضوألآ رآرمتشسآ ةلاح يف آودده تÓحملآ باحشصأآو
ةشصاخ مهتÓحم قلغو بآرشضإلآو لمعلآ نع فقوتلآ ىلإآ ءوجللآ
ةشصاخ م˘ه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأآ ي˘ت˘لآ ف˘يرا˘شصم˘لآ ن˘م د˘يد˘ع˘لآ م˘ه˘يد˘ل نأآ
نم اهريغو تÓ˘ح˘م˘لآ ءآر˘ك تا˘ق˘ح˘ت˘شسمو تا˘مآر˘غ˘لآو بئآر˘شضلآ
ثولت يف نييوشضو˘ف˘لآ ة˘عا˘ب˘لآ ة˘م˘ها˘شسم بنا˘ج ى˘لإآ ف˘يرا˘شصم˘لآ
.هتلآزإاب نوبلاطي مهنإاف آذهلو لاحرب طشسوب طيحملآ
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نيفاطضصملل لثمأا لابقتضسا فورظ نيضسحتل ايعضس
ءىطاوضشلاب

يوهجلا ءاقللا تايلاعف يف ةرسضاح تايلو7
0202فايطسصلا مسسومل ريسضحتلل

لوح يوهجلآ ءاقللآ تايلاعف نينثلآ ضسمأآ ةبانع ةيلو تنشضتحآ

مشسوم˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لآ و9102 ةنشسل فاي˘ط˘شصلآ م˘شسو˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت

ةرآزو حلاشصم نع دفو ةكراششمب كلذ و0202 ةنشسل فايطشصلآ
تايلو عيبو ةينآرمعلآ ةئيهتلآ و ةيلحملآ تاعامجلآ و ةيلخآدلآ
قيفوت » ةيلولآ يلآو فرششأآ دقف ةيلولآ حلاشصم بشسحو .ةيلحاشس
و حاتتفآ ىلع ضسمأآ ةحيبشص ةيلولآ رقمب تلوآدملآ ةعاقب «دوهزم

يزيت ةبانع رآرغ ىلع ةيلحاشس تايلو (70) نع نيلثمم روشضحب
ضضرغب كلذو ضسآدرموب فراطلآ، ةدكيكشس، لجيج ،ةياجب، وزو
عيمج ربع فايطشصلآ مشسوم لÓخ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لآ ة˘مد˘خ˘لآ ن˘ي˘شسح˘ت
و ةيلحملآ تاعامجلآ و ةيلخآدلآ ةرآزو عرششت ثيح نطولآ تايلو
مشسوم ةعباتمل ةينطولآ ةنجللآ عم قيشسنتلا˘ب ة˘ي˘نآر˘م˘ع˘لآ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لآ
نيشسحتل اهنم ايعشس ةيوهج تآءاقل ةتشس ةجمرب يف فايطشصلآ

ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل ل˘˘ث˘˘مآ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسآ فور˘˘ظ
تحر˘˘ط ة˘˘ي˘˘ل˘˘خآد˘˘لآ ةرآزو نأآ ةرا˘˘ششإلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘˘لآو. ئ˘˘˘طآو˘˘˘ششلآ
ربع نطآوملآ كآرششإآ ىلإآ فدهي ةيلخآدلآ ةرآزو نع آرداشص انايبتشسآ

ةنشسل فايطشصلآ مشسوم مييقت ةيلمع يف ينطولآ بآرتلآ ةفاك

ريبآدتلآ و تامدخلآ فلتخم نم لوألآ ديفتشسملآ هرابتعاب9102
قلعت اميف كلذ و تاعاطقلآ ةددعتملآ ةنجللآ فرط نم ةذختملآ
هجو ىلع ئ˘طآو˘ششلآ و ما˘ع ل˘كششب فا˘ي˘ط˘شصلآ م˘شسو˘م ر˘ي˘ي˘شست˘ب
دشصرب ىرخأآ ةهج نم حمشستشس نايبتشسلآ آذه جئاتن نإآ ضصوشصخلآ

دآدعإآ دنع اهيدافت و اهحيحشصت متيشس يتلآ ضصئاقنلآ ديدحت و

YÉO∫ GCe«ø.0202 فايطشصلآ مشسومل ريشضحتلل لمعلآ ططخم

 مهحاورأا ىلع اظافح ةيئاضضقلا ماكحألا ليعفت متي اميف

 دورق ىنبم نم تÓئاعلا جارخإل ةيمومعلا ةوقلا دينجت ررقت تاطلسسلا
ةطشسوتم لباقم رشصانلآ دبع دورق يحب ةدوجوملآ رايهنلاب ةددهملآ ةرامعلآ ينطاق دشض ةيئاشضقلآ ماكحألآ ليعفتب موقتشس تاطلشسلآ نأآ ةعاشس رخآآ ـل ةعلطم رداشصم تفششك
دق ةرامعلآ نأآ ةشصاخو نكاشسملآ نم مهجآرخإل ةيمومعلآ ةوقلآ ريخشست آذكو مهتايح ىلع ايقيقح آرطخ لكششي هنأآ رابتعآ ىلع ىنبملآ ءÓخإاب ةيشضاقلآو ةعمجوب ينآديوشس

رايهنلاب ةددهم يهف اهينطاق ىلع آرطخ لكششت (ةرامعلآ) ىنبملآ نأاب دكؤوت يتلآوCTC ءانبلل ةينقتلآ ةبقآرملآ ريراقت اهيدل تاطلشسلآ نأآ امك ءآرمحلآ ةناخلآ يف تعشضو

دعب4102 ةنشس ذنم ةيدلبلآ حلاشصم اهيلع زوحت يتلآ ةيئاشضقلآ ماكحألآ ليعفتو ةينوناقلآ تآءآرجلآ ذاختآ رآرق ءاج دقو تقو برقأآ يف ناكملآ ءÓخإآ بجيو ةظحل ةيأآ يف
نم ةيقبتملآ تÓئاعلآ نامرح دعب آذهو تاطلشسلآ مهل اهتشصشصخ يتلآ ةديدجلآ مهتانكشس ىلإآ لاقتنلآو نكاشسملآ كلت كرت ضسمأآ لوأآ ىنبملآ آذهب ةنطاقلآ تÓئاعلآ ضضفر
نع ةرابع يهو ةشصاخ ةيكلم ىنبملآ نأآ رابتعإآ ىلع تÓئاعلآ كلت عم نطقت تÓئاع كانه نأل آوشضفر مهنكلو طقف كÓملل تانكشس حنمب تماق تاطلشسلآ نأآ ثيح نكشسلآ

كلت لخآد يناعت تÓئاعلآ نأآ امك ةنيدملآ طشسوو يجيتآرتشسآ عقومب دجآوتم ىنبملآ آذه نأآ رابتعآ ىلع لاملآ نم غلبم آذكو ةقششب ضضيوعتلآ ناكشسلآ لكل قحي آذهلو ثرو

  MƒQjá aÉQì.ضضاقنألآ تحت توملآو رايهنلآ نم افوخ ىنبملآ جراخ ليللآ نوشضقي مهنأآ ىتح يقيقح بعر يف نوششيعيو مهشسوؤور قوف رايهنلاب ةددهم يهف ةيانبلآ
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ىحضضأا ثيح ةينوناق ريغ قرطب عيبلل ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا ضضرع ىلع ضصاخضشأا مادقإا يف ةلثمتملاو يعامتجإلا لضصاوتلا عقاومب ةريطخلا تاضسرامملا ضضعب ةريخألا ةنوآلا لÓخ تزرب
زاغ تاروراق ىلإا ةفاضضإا ماجحألاو عاونألا ةفلتخم ءاضضيب ةحلضسأا نم ةروظحملا مهعلضسل مهجيورت لجأا نم ةديدج ةضسايضس مهجاهتنا لÓخ نم ةبانعب نيفرحنملا ضضعبل أاجلم نع ةرابع كوبضسيافلا

 رطخلل ةلّكضشملا ةحلضسألا نم اهريغو عومدلل ليضسم

¯hd«ó S°Ñà»
ىد˘حإإ ر˘˘ب˘˘ع سضر˘˘ع˘˘ت تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإو

فتإوهلإ عيبب ة˘سصا˘خ˘لإ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لإ
نم ام ةبانعب تإرإوسسسسكإلإو ةلاقنلإ
ةمهاسسملإو ةلمجلاب لكاسشم قلخ هنأاسش
يفو ،ةبانعب ةميرجلإ ةعقر عاسستإ يف
ر˘خآإ» ها˘ب˘ت˘نإ تف˘ل د˘ق˘ف ل˘سص˘ّت˘م قا˘ي˘سس
ىلع ناّبسشلإ نم ديدعلإ تفاهت «ةعاسس
اهئانتقإ سضرغب ةروظحملإ علسسلإ هذه
ن˘م ل˘˘بإو˘˘ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘م ا˘˘ن˘˘ظ˘˘حل ن˘˘يأإ
يتلإ مهتاق˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع با˘ج˘عإلإ
لوح راسسفتسسإلاب اهلÓخ نم نوموقي
ةيف˘ي˘ك ع˘م ا˘ه˘ن˘م˘ثو ة˘ح˘ل˘سسألإ ة˘ي˘عو˘ن
نيبجلإ اهل ىدني ةروسص يف اهئانتقإ

تتا˘ب ي˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلإ عا˘˘سضوألإ ن˘˘ع
يعامتجإلإ لسصإو˘ت˘لإ ع˘قإو˘م ا˘هد˘ه˘سشت

ىحسضأإ يذلإ «كوبسسيافلإ» اهنم ةسصاخ
ةحلسسألإ عإونأإ فلتخم سضرعل ةّسصنم
م˘ها˘سسي را˘سصو ةرو˘ظ˘ح˘م˘لإ ءا˘سضي˘˘ب˘˘لإ
ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لإ ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘جرد˘˘ب
سضع˘ب تا˘˘كو˘˘ل˘˘سس بب˘˘سسب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لإ
نو˘سضر˘ع˘ي إو˘تا˘ب ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘فر˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لإ

ةكبسشلإ يف ءاسضيبلإ ةحلسسلإ فلتخم
ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م ن˘ي˘كا˘كسس ن˘م ة˘ي˘تو˘ب˘كن˘ع˘لإ
تإروراق ىلإإ ةفاسضإإ عإونألإو ماجحألإ

ي˘عد˘ت˘سسي ا˘م˘م عو˘مد˘ل˘ل ل˘˘ي˘˘سسم زا˘˘غ
لب˘ق ة˘ع˘ي˘ن˘سشلإ ر˘هإو˘ظ˘لإ هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م
،هابقع دمحت ل ام ثودحو اهلاحفتسسإ

كلذك تزرب دقف ةيناث ةهج نمو إذه
اهنم ةسصاخ كوب˘سسيا˘ف˘لإ تا˘عو˘م˘ج˘م˘ب
ةسسبلألإو ةلاقن˘لإ ف˘تإو˘ه˘ل˘ل ة˘سضرا˘ع˘لإ

ىرخأإ تاسسرامم ةبا˘ن˘ع˘ب تا˘ق˘ح˘ل˘م˘لإو

ةينونا˘ق ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت تلدا˘ب˘م تلا˘ط

ةلمج حرطي امم ،ةلابم ىندأإ ةراعإإ نود

اهباح˘سصأإ ةّ̆يو˘ه لو˘ح تلؤوا˘سست˘لإ ن˘م

طئاحلإ سضرع نونا˘ق˘لإ إو˘بر˘سض ن˘يذ˘لإ

لسصإوت˘لإ ع˘قإو˘م نو˘ل˘م˘ع˘ت˘سسي إو˘حإرو

لامعتسساب ةنيسشم سضإرغأل يعامتجإلإ

ق˘ير˘ط ن˘ع وأإ ة˘ي˘سصخ˘سشلإ م˘ه˘تا˘با˘سسح

راظنألإ تيتسشتل ةّفيزم تاباسسح ءاسشنإإ

ةيقيقحلإ مهتاّيوه نع فسشكلإ مدعو

.ةيئاسضقلإ تاعباتملإ يدافتل

يف حجنتو قّقحت نمألا حلاسصم
  اياسضقلا نم ةلمج «ةرفسش»ّ كف
نأا˘ب «ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآإ» ردا˘˘سصم تف˘˘سشك

ترسشاب دق ةبانع ةيلو نمأإ حلاسصم
ءلؤوهب ة˘حا˘طإلإ ل˘جأإ ن˘م ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةبراحم راطإإ يف جردني امم نيفرحنملإ
،اهلاكسشأإ ّىتسشب ةي˘نور˘ت˘كلإلإ م˘ئإر˘ج˘لإ

ةريخألإ تايئاسصحإلإ تفسشك دقو إذه
«ةرفسش» كيكفت نع ةينمألإ حلاسصملل

مئإرجلاب ةقلعتم ةيسضق08 نم ديزأإ

ةيتامولعملإ ة˘ن˘سصر˘ق˘لإو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلإ

تجلاع نيأإ ،مرسصنملإ ماعلإ علطم ذنم

ة˘ل˘سصت˘م˘لإ م˘ئإر˘ج˘˘لإ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف

لا˘سصتإلإو مÓ˘عإلإ تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘ب

ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ

اياسضقلإ نم ديدعلإ ةبانع ةيلو نمأل

ةلوذبملإ تإدوهجملإ سسكعي ام وهو

ةروكذ˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ ر˘سصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م

عفرو سضومغلإ فسشك راطإإ يف افلاسس

ةدّقعملإ مئإرجلإو اياسضقلإ نع سسبللإ

«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لإ» حر˘سسم ي˘ف ة˘ب˘كتر˘˘م˘˘لإ

يعامتجإلإ لسصإوتلإ عقإو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘مو

ى˘لإإ تا˘ير˘ح˘ت˘لإ تسضفأإ ثي˘ح ،ىر˘خألإ

ا˘يا˘سضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ةّد˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

يف ةيئاسضق تاّفلم زاجنإإ ّمتو ةهباسشم

مهتعباتمل ةلإدعلإ مامأإ لو˘ث˘م˘ل˘ل م˘ه˘ق˘ح

راظ˘ت˘نإ ي˘ف م˘ه˘ي˘لإإ ة˘بو˘سسن˘م˘لإ م˘ه˘ت˘لا˘ب

،مهنم ىّقبت نم تاّيوه ىلإإ لّسصوتلإ

حلاسصم نأا˘ب كلذ˘ك ر˘كذ˘لإ رد˘ج˘ي ا˘م˘ك

ةقرف يف ةلثمتملإ ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ

تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ب ة˘ل˘سصت˘م˘˘لإ م˘˘ئإر˘˘ج˘˘لإ

سضرف ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت لا˘سصتإلإو مÓ˘عإلإ

ةينورتكلإلإ مئإر˘ج˘لإ ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس

تا˘˘سشا˘˘سش ف˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘حر˘˘سسم ن˘˘ئا˘˘˘كلإ

ةفاسضإإ ةيكذ˘لإ ف˘تإو˘ه˘لإو بي˘سسإو˘ح˘لإ

ةروطتملإ ةيجولون˘كت˘لإ ل˘ئا˘سسو˘لإ ى˘لإإ

ي˘ف ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لا˘ب ة˘حا˘˘طإلإ ل˘˘جأإ ن˘˘م

م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألإ ةد˘˘ي˘˘سصم˘˘لإ

دإوم سضرع تايلمع يف نوطروتملإ

ةّمج راطخأل ةلكسشم ىرخأإو ةعونمم

ة˘ح˘ل˘سسألإ رإر˘غ ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘ب˘˘لإ سضر˘˘غ˘˘ب

تإوبعو ا˘ه˘عإو˘نأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ءا˘سضي˘ب˘لإ

لئاسسو˘لإ ع˘م عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘سسم˘لإ زا˘غ˘لإ

سسسسجتلإ يف ةلمعتسسملإ ةيجولونكتلإ

ةفلتخملإ ةريطخلإ دإوملإ نم اهريغو

نم ةطرسشلإ تإوق نكمتتل ،ةسضورعملإ

تا˘سسرا˘م˘م˘لإ ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘˘ل ّد˘˘ح ع˘˘سضو

تاّيوه ىلإإ لّسصوتلإ راظتنإ يف ةئّيسسلإ

ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘˘م˘˘لإ ءلؤو˘˘ه ن˘˘م ى˘˘ّق˘˘ب˘˘ت ن˘˘م

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ما˘مأإ م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو

.مهيلإإ ةبوسسنملإ مهتلاب مهتعباتمل
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ىوتسسم ىلع لوجتت راقبألإ تلإزام

تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ير˘سضح˘لإ ءا˘ي˘حألإ

ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب رإر˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

هذه نأإ ىتحو رامع يديسسو ينوبلإو

ةنيدملإ ءايحأإ ىلإإ اسضيأإ تلقتنإ ةرهاظلإ

ىد˘˘بأإ ثي˘˘˘ح سشير˘˘˘لإ عإرذ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ

وهف هنم مهرمذ˘تو م˘هءا˘ي˘ت˘سسإإ نا˘كسسلإ

ةيرسضحلإ ءايحألإ رظنم هوسشي حبسصأإ

ربع راقبألإ تÓسضف راسشتنإ بناج ىلإإ

ن˘م م˘غر˘لإ ى˘ل˘ع إذ˘˘هو ءا˘˘ي˘˘حألإ ءا˘˘جرأإ

تايدلبلإ ءاسسؤور ىلإإ يلإولإ تاميلعت

عم راقبألإ لإوجت ة˘برا˘ح˘م˘ب ة˘ي˘سضا˘ق˘لإ

لÓ˘خ ن˘م ة˘مزÓ˘˘لإ تإءإر˘˘جإلإ ذا˘˘خ˘˘تإ
ع˘فد ع˘م ر˘سشح˘م˘لإ ي˘ف را˘˘ق˘˘بألإ ع˘˘سضو
يف اهباحسصأإ فرط نم ةيلام تامإرغ
ن˘م ما˘يأإ ة˘ع˘برأإ د˘ع˘ب ع˘فد˘لإ مد˘ع ة˘لا˘˘ح
ح˘بذ˘م˘لإ ى˘لإإ را˘ق˘بألإ ذ˘خأإ م˘ت˘ي ز˘ج˘ح˘˘لإ
ةلوجب انمايق لÓخو اهقيوسستو اهحبذل
را˘سشت˘نلإ ظ˘حو˘ل د˘ق˘ف ة˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسإ
ى˘ل˘ع لو˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لإ را˘ق˘بأÓ˘ل بي˘˘هر˘˘لإ

رإرغ ىلع ةيرسضح ءايحأإ ةدع ىوتسسم

ةيليوج5 يحك يبرغلإ لهسسلإ ءايحأإ

را˘ظ˘نأإ ما˘مأإ فا˘سصف˘سصلإو سسرا˘˘م8و
عرفلإ نم برقلابو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ
ىوتسسم ىلع إذكو فاسصفسصلل يدلبلإ

ةرهاظلإ هذهو ةيرسضحلإ قطانملإ لك

ة˘ع˘با˘ت˘لإ ءا˘ي˘حألإ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘سضيأإ
ةرسضخوب يح رإرغ ىلع ينوبلإ ةيدلبل

يع˘ما˘ج˘لإ بط˘ق˘لإ ن˘م بر˘ق˘لا˘بو30
ى˘ت˘حو م˘لا˘سس يد˘ي˘سس ي˘حو ي˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةيدلب ىوتسسم ىلع إذكو زكرم ينوبلإ
نينطإوملإ لعج ام إذهو رامع يديسس
ةرهاظ مقافت ءإرو ببسسلإ نع نولءاسستي
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘سشا˘م˘لإو را˘˘ق˘˘بألإ را˘˘سشت˘˘نإ
نأإ سضورفملإ نمف ةيرسضحلإ قطانملاب
لإؤوسسلإ إذهو ةيفيرلإ قطانملإ اهناكم
دقف تانياعملإ لÓخ نمو هسسفن حرطي
ةيبرتل خإوكأإو تÓبطسسإإ دوجوب نيبت
ط˘سسو˘ب ةد˘جإو˘ت˘م ة˘ي˘سشا˘م˘لإو را˘˘ق˘˘بألإ
نإاف إذهلو ةيرسضحلإ ةينكسسلإ ءايحألإ

ن˘م را˘ق˘بألإ لإو˘ج˘ت ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ةرهاظ ىلع ءاسضقلاب متت يأإ ردسصملإ
خإو˘˘˘كألإو تÓ˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسإلإ را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نإ

تإءإرجإلإ ذاختإ متي إذهبو اهميدهتو
تÓبطسسإلإ كلت باحسصأإ دسض ةمزÓلإ

سصلختلل يرذ˘ج˘لإ ل˘ح˘لإ ر˘ب˘ت˘ع˘ي إذ˘هو
نأإ ةسصاخو راقبألإ لإوجت نم يئاهنلإ
دوهجلإ رفاظت فرعت نأإ بجي ةيلمعلإ

ةسصتخم˘لإ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ن˘ي˘ب ا˘م
حلاسصم˘لإ وأإ ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ح˘لا˘سصم˘لإ ءإو˘سس
امكو ةيحÓفلإ حلاسصملإ ىتحو ةينمألإ
قطا˘ن˘م˘لا˘ب نو˘كت ي˘سشإو˘م˘لإ ة˘ي˘بر˘ت نأإ
ة˘ي˘ن˘كسسلإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ تسسي˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لإ
.ةيرسضحلإ

ةيضضق08 نم ديزأا ةجلاعم يف حجنت نمألا حلاضصم

يبانعلا بابسشلل توملا ةحلسسأا عيبل قوسس ربكأا «كوبسسيافلا»

رضشحملا يف اهعضضوو تاءارجإلا ذاختا ضصوضصخب يلاولا ةميلعت نم مغرلا ىلع

ةيلولا يف ةيرسضحلا ءايحألاب لوجتت تلاز ام راقبألا
ةعاق عيمضشتو قلغ دعب

ةلواحم يفو تÓفحلا
 ةضصخرلا ديدجتل

قوزرم يح ناكسس
نوبلاطي رامع

 لخدتلاب يلاولا
˘˘˘– را˘˘˘م˘˘˘ع قوزر˘˘˘م ي˘˘˘ح نا˘˘˘ك˘˘˘˘ضس د˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘ن
تا˘ط˘ل˘ضسلا را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘ضسب – ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا
لخد˘ت˘لا ةرور˘ضض ة˘ي˘ئلو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةضصخر ديدجت مدع لÓخ نم لجاعلا
مت يتلا نيضساي حارفألا ةعاق ةبحاضصل
ح˘لا˘ضصم فر˘ط ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ضشت
يلاولا رارق ىلع ءانب ينطولا كردلا

دعب اذهو ةضصخر نودب لمعلا ببضسب
ببضسب ناكضسلا اهب مدقت يتلا ىواكضشلا
ا˘م˘ه˘ب˘ب˘ضست ن˘يذ˘ل˘لا ىضضو˘˘ف˘˘لاو جا˘˘عزإلا
ط˘ضسو˘ب ةد˘جاو˘ت˘م ا˘ه˘نأا ة˘ضصا˘خ ة˘عا˘ق˘˘لا

ءار˘ك˘ب نو˘ن˘طاو˘م مو˘ق˘˘ي ن˘˘يأا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
بنا˘˘ج ىلإا تÓ˘˘ف˘˘ح ءار˘˘˘جإل ة˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا

ن˘كر˘ك م˘ه˘فر˘ط ن˘م تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب
ثادحإاو ناكضسلا لزانم مامأا مهتارايضس
د˘ق نا˘ك˘ضسلا نأا ة˘ضصا˘˘خ ة˘˘مرا˘˘ع ىضضو˘˘ف
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تا˘˘فر˘˘ضصت˘˘لا ن˘˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘ضس
تا˘ه˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م او˘ل˘ضسار ا˘هر˘˘ثإا ىل˘˘عو

ةعاق ةبحاضص دضض تاءارجإلا ذاختل
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘˘تو تÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ضشتو تاءار˘˘جإلا˘˘ب
تماق دق اهنأا لإا يواكضشلا نم ديدعلا

اذهو ةضصخر˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب ف˘ل˘م عاد˘يإا˘ب
مهرودب نيذلا ناكضسلا هضضفري رمألا

اهنم ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م او˘ل˘ضسار
ح˘˘لا˘˘ضصمو ي˘˘لاو˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم
ديدج˘ت لو˘ب˘ق مد˘ع ةرور˘ضضب ةرا˘ج˘ت˘لا
مهل ببضست ةعاقلا نأا ةضصاخ ةضصخرلا

  MƒQjá aÉQì.جاعزلاو قلقلا

خاضسوألا راضشتناو يئيبلا عضضولا روهدت ةيفلخ ىلع

راجحلا ةنيدم طسسوب يح مدقأا ةئيهت ةيلمع قÓطنا
ةردابملإ هذه يتأاتو .قيرطلل ةيذاحملإ يحلإ ةهجإو وأإ قيرطلل ةرواجملإ قطانملإ نم ةيلمعلإ تقلطنإإ ثيح راجحلاب نكسسم003 يح فيظنتل ةلمح ربكأإ سسمأإ تقلطنإإ
هدهسش ام رإرغ ىلع فيظنتلل ةردابم ةيأإ دهسشي مل يذلإو راجحلإ ةنيدم طسسو ىوتسسم ىلع ءايحألإ مدقأإ نم دعي يذلإ يحلإ اهيلإإ لآإ يتلإ ةيثراكلإ ةلاحلإ لظ يف

ةزفق يحلإ اهلÓخ دهسشو ةطرافلإ رهسشألإ رإدم ىلع ةعسسإو فيظنت ةلمح ىلوألإ ةجردلاب بابسشلإ وأإ هناكسس نسش يذلإو ةلباقملإ ةهجلاب عقإولإ انكسسم051 يح
ةيدلبلإ حلاسصم لعج ام وهو يحلإ ىوتسسم ىلع ةيمومع ةقيدح عورسشم زاجنإ إذكو ءإرسضخلإ تاحاسسملإ ةئيهت ةداعإإ دعب ةسصاخ ينإرمعلإ هجولإ ثيح نم ةيعون

ىلوألإ ةلحرملإ لÓخ فيظنتلإ ةيلمع لمسشت نأإ عقوتيو إذه .ةلباقملإ ةهجلاب عقإولإ يحلإ عم نزإوتلإ قلخل نكسسم003 يح ةئيهت ةداعإإ ةيلمع اهقتاع ىلع ذخأات

ةيجراخلإ ةيعسضولإ ىقبت نيح يف نكسسم003 يح ميلقإاب ةعقإولإ ءإرسضخلإ تاحاسسملإ ةئيهت ةداعإإ لبق ةفسصرألإ ءÓطو ةئيهتلإ ةيلمع قÓطنإإ راظتنإ يف يحلإ لماك
ناكسس مظعم نأإ املع .تانيعبسسلإ إذكو تانينامثلإ تإونسس ىلإإ اهزاجنإإ خيرات دوعي يتلإ تإرامعلإ ءÓط إذكو ةئيهتلإ تايلمع بايغ ءإرج ةيثراك ةلاح يف تإرامعلل
ةئيهت ةداعإل ةلوخملإ تاهجلإ لوح لدج قلخ امم ةيكلملإ ليوحت ةيعسضو ةيوسست ىلع طقف سضعبلإ مدقأإ اميف ييجيبوألإ حلاسصمل ءإركلإ نمث نوعفدي إولإز ام يحلإ
 .ةنيدملل ينإرمعلإ هجولإ هوسشت تتاب يتلإ تإرامعلإ

Qjº.Ω  
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تانكسس ىلع لوسصحلأ لباقم راجتو نييرأدإأ نم نوكتت ةكبسش فرط نم لايتحإÓل أوسضرعت نيذلأ اياحسضلأ نم ددع بلاط
 يديهم نب ةرئأد ةنجل فرط نم رهسشأأ لبق اهعيزوت مت يتلأ ةسصحلأ يف طسشلأ ةيدلبب ةيعامتجإأ
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ةلثمم اه˘ي˘ل˘ع تفر˘سشأا ي˘ت˘لاو

د˘˘م˘˘ح˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘ع

نم ددع سضرعت ثيح بتاكلب

لباق˘م لا˘ي˘ت˘حإلا ى˘لإا ا˘يا˘ح˘سضلا

تا˘˘˘ن˘˘˘كسس ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘˘لا

رخآا رداسصم بسسحو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإا

ةعوفد˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا نإا˘ف ة˘عا˘سس

ميتنسس نوي˘ل˘م051 ـلا تقا˘˘˘˘ف

نع جارفإلا دعب هنأا ريغ دحاولل

ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘كاو ا˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

اياحسضلا دجو ةمراع تاجاجتحا

اوقلتو ةم˘ئا˘ق˘لا جرا˘خ م˘ه˘سسف˘نأا

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف م˘ه˘˘قا˘˘ح˘˘لإا˘˘ب ادو˘˘عو

ثدحي مل كلذ نأا ريغ نوعطلا

نم فارطأاب نولسصتي مهلعج امم

لإا مهلاومأا عاجرتسسإل ةكبسشلا

ن˘˘م لإا او˘˘ن˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘نأا

غلابملا نم ءزج ىلع لوسصحلا

بر˘˘ه˘˘˘ت ط˘˘˘سسو ة˘˘˘عو˘˘˘فد˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب ةرادإا ن˘م ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

اودكأا نيذ˘لا ءا˘ط˘سسو˘لاو ط˘سشلا

نأا ثيح لسصو ةزمه درجم مهنأاب

ي˘˘ه فرا˘˘ط˘˘لا ي˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م

عيزوتلا ةيل˘م˘ع ى˘ل˘ع فر˘سشم˘لا

نأا تفسشك ةعلطم افارطأا نأا ريغ

ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب جز ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

ي˘هو ا˘ه˘م˘ل˘ع نود عو˘سضو˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘كب˘سشل˘ل ة˘ي˘ح˘˘سض كلذ˘˘ب

اه˘ب˘سصن˘مو ا˘ه˘م˘سسإا تل˘م˘ع˘ت˘سسا

اوررق نيذلا اياحسضلاب عاقيإÓل

اديع˘ب با˘هذ˘لاو تو˘كسسلا مد˘ع

اولوحت ولو ى˘ت˘ح ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف
ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض ن˘˘م
سسي˘˘ئرو ي˘˘لاو˘˘لا نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘يو
حتفب يئلولا يبعسشلا سسلجملا
طسشلا تانكسس فلم يف قيقحت
ةيلوألا ه˘ت˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سضت˘ت يذ˘لا

ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ثراو˘˘˘ك
نيم˘ي˘ق˘م ر˘ي˘غ ءا˘بر˘غ سصا˘خ˘سشأا
را˘˘ج˘˘تو ءا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غأاو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب

06 ـلا مهروجأا قوفت نوفظومو
.رانيد فلأا

طسشلاب ةيعامتجأ تانكسس ىلع لوسصحلأ لباقم لايتحÓل أوسضرعت

قيقحتلاب ةلإدعلإو فراطلإ يلإو نوبلاطي اياحسضلإ
 ةئاملاب06ـلأ قوفت ةبسسنب عجأرت

 جاتنإلأ تايوتسسم يف

قرح ءإرو نم رييÓملإ تائمب رئاسسخ
 لجيجب نيلفلإ ةورث بيرهتو

نيلفلا ينجب هنم قلعت ام ديدحتلابو تاباغلا عاطق ىقلت
ةورث قرحو بيرهت ةيلمع لاحفتسسا ءارو نم ةعجوم ةبرسض
ةنيزخلل لوألا دروملا ديعبب سسيل تقو ىلإا تناك يتلا نيلفلا
ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘سسا˘سسألا ل˘خد˘لا رد˘سصمو سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع˘˘ب
 .جراخلا ىلإا ةريخألا هذه ريدسصت لعفب ةيبنجألا

لجسسملا عجارتلا نأاسشب ةعيرم تايئاسصحإا نع فسشكلا متو
نع تمجن يتلا رئاسسخلا اذكو لجيج ةيلوب نيلفلا جاتنإا يف
ىلع ةرواجم تايلو وحن ةورثلا هذه بيرهتو قرح ةيلمع
اذ˘ه˘بو ، ة˘ن˘تا˘بو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ى˘ت˘حو ة˘ل˘ي˘م ، ةد˘كي˘˘كسس رار˘˘غ
رئاسسخ نع فلملاب ةلسص ىلع رداسصم ثدحتت سصوسصخلا
ءارو نم ط˘ق˘ف ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ ر˘ي˘يÓ˘م˘لا تا˘ئ˘م˘ب
قرطب نيلفلا بيرهت اذ˘كو تا˘با˘غ˘لا قر˘ح ةر˘ها˘ظ لا˘ح˘ف˘ت˘سسا

تار˘سشع حا˘ج˘ن د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا جرا˘خ ق˘طا˘ن˘م و˘ح˘ن ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
لجيج ةيلو نم ىتسش تاباغ يف نوطسشني نيذلا نيبرهملا
حتفو ةريخألا هذه ىلع برسض يذلا ينمألا قوطلا زواجت يف
نيلفلا جاتنإا قطانم مهأا ىلع بورسضملا مازحلا يف تارغث
دلوأا رارغ ىلع ةيلبجلا تايدلبلا سضعب تاباغب اميسس لجيجب

حبار دلوأا ، ةفقسشلا ، يبيبح ينب ةعمجلا ، رهطلا جرب ركسسع
راجسشأا يطغت يتلا قطانملا مهأا نم يهو ةنسسكاتو ةلابغأا ،
 .اهتاباغ نم ربكألا ءزجلا نيلفلا

ةيلمع ءارج ةحدافلاب تفسصو رئاسسخ تاباغلا عاطق دبكتو
بسسح يطغت يتلا «طولبلا » راجسشأا قرحو نيلفلا بيرهت

لجيج ةيلو تاباغ نم ةئاملاب06 نم رثكأا ةيمسسر تاريدقت
ددع ربكأا مسضت يتلا تايلولا ةمدقم يف ةريخألا هذه لعجي ام
نيلفلا ةدامل لوألا ردسصملاو لب رئازجلاب نيلفلا راجسشأا نم

06 نم رثكأاب لجيجب اهجاتنإا عجارت يتلا ةداملا يهو اينطو
نيلفلا تايمك يف عجارت نم كلذ نع بترت ام لكب ،ةئاملاب
هتدكأا ام وهو اهنم ةيبوروألا اميسس ةدع لود ىلإا ةردسصملا
بسسح لجيجب نج نج ءانيم ةرادإا لبق نم ةمدقملا ريراقتلا

لÓخ لودلا سضعب وحن اهريدسصت مت يتلا نيلفلا تايمك
لوألا ردسصملا تناك امدعب ءانيملا اذه ربع ةيسضاملا ةرتفلا
. ةبعسصلا ةلمعلل
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جيريرعوب جرب

05732 زجحو نيسصخسش فيقوت
فرط نم «ةدلقم ةمسش» ةدحو

كرامجلإ حلاسصم
جربب كرامجلا ماسسقأا ةي˘سشت˘ف˘م ن˘م ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

قيرطلا ىوتسسم ىلع هبسصن مت نيمك رثإا ىلع جيريرعوب
ةمسصاع قرسش ةبابقلا ةقطنم˘ب را˘ت˘سسكي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘با˘ن˘ت˘جإلا
نيسصخسش فيقوت نم احابسص ةعبارلا ةعاسسلا دودح يف ةيلولا
ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح و فيطسس ةيلو نم ناردحني
ةيلمعلا تءاجو ،«سسبلب ةليسصأا» ةمÓع نم ،ةدلقملا «ةمسشلا»
زجح  اهرثإا ىلع مت ديلقتلا و بيرهتلا ةحفاكم راطإا يف

عون نم ةريغسص ةنحاسش نتم ىلع ةأابعم تناك ةدحو05732
 .نياورتيسس

نيح يف ، رانيد0000772 ـب تازوجحملا ةميق تردق ثيح

تردق اميف ،رانيد00000772 ةيلامجإلا ةمارغلا ةميق تغلب

ةب˘كر˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق و را˘ن˘يد000.0091 ب ةعا˘سضب˘لا ة˘م˘ي˘ق

.رانيد0000772 عومجمب رانيد000078
ةسساسسح ةعاسضب ةزايح ةحنج ةمهتب امهميدقت مت نامهتملا
يرازولا رارقلا نمسض ةجردم لقن ةليسسو لامعتسسإاب سشغلل
بيرهتلل ةسساسسحلا عئاسضبلا نمسضتملا

´.eƒS°≈

 بوطلإ مأإ و نابلو ينب ةبلطل يعماجلإ لقنلإ ريفوتب بلاطم
طسسو نيلماعلا لامعلا و نيفظوملا تائم دجاوت طسسو ةيلولا ةمسصاع ىلاو نم لقنلا لئاسسو يف حدافلا سصقنلا لظ يف ةحلم ةرورسض نابلو ينب و بوطلا ما يتيدلب ةبلطل يعماجلا لقنلا ريفوت حبسصأا

لكاسشم يف لامعلا و ةبلطلا نم ريثكلا عقي نيح يف مهتويبل ةبلطلا ةدوع دعوم،سسيمخلا موي اميسس عراسشلا يف تيبملاب نيددهم لامعلا و ةبلطلا نم تائملا لعج ام،ايموي اهيلا نولقنتي نيذلاو ةيلولا ةمسصاع

لسصتف ةيلولا ةمسصاع نع اما ملك51 امهنيب ةفاسسملا و نيتيدلبلا ةبلطل ةبسسنلاب لقنلا ةيسضق ةنسس لك نم ديدج يعماج لوخد لك عم زربت و،لمعلا و ةسساردلل لوسصولا نع مهرخأات ببسسب دحأا ةحيبسص لك

ديازت عم يموي هبسش سصاوخلا نيلقانلا  تÓفاح ىلع ريباوطلا دهسشم حبسصا ىتح ،سسيمخلاو دحلا مايا ةسصاخ يمومعلا لقنلا عم نيرمألا  ةبلطلا يناعيو،نابلو ينب نع06 يلاوح و بوطلا ما نع ملك07 ىلا
.ةنسس لك ةبلطلا دادعا

حتفو يعماجلا لقنلل تÓفاح ريفوتب ةيعماجلا تامدخلا حلاسصم و ةيلحملا تاطلسسلاو تاهجلا ةبلطلا بلاطي و مويلا ىلإا دسسجت مل هنا لا  يعماجلا لقنلل طوطخ حتفب دوعولاو ةديدعلا تابلاطملا مغرو
.سصاوخلا نيلقانلا عم ةيمويلا مهتاناعم ءاهنل ةديفتسسملا تايدلبلا ةيقب لثم اهلثم طوطخ
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  نطولأ ءاحنأأ فلتخم نم أومدق ةهكافلأ هذه يجتنم نم اسضراع05نم رثكأأ ةكراسشمب/وزو يزيت

 «نيمكÓبلإ» ةهكافل ةعباسسلإ ةعبطلإ تايلاعف ىلع راتسسلإ لإدسسإإ
داعسس ليلخ¯

ةحيب˘سص لÓ˘خ را˘ت˘سسلا لد˘سسأا
لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب سسمأا

ي˘ن˘غو˘ب ةر˘ئاد˘ب سسار˘سشط˘˘ت˘˘سسم

نع ملك44 دعب ىلع ةعقاولا
تايلاعف ىلع ةر˘جر˘ج ة˘م˘سصا˘ع
يف «نيم˘كÓ˘ب˘لا»  ة˘ه˘كا˘ف د˘ي˘ع
تفرع دق و .ةع˘با˘سسلا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط
فرط نم ةمظنملا ةرهاظتلا هذه
،«ذيلقوأا ةلاث» ةيفاقثلا ةيعمجلا
يبعسشلا سسلجملا عم قيسسنتلاب
ةيدلب اذك و ،وزو يزيتل يئلولا

ي˘لاو˘ح ة˘كرا˘سشم سسار˘ط˘سشسسم

ةهكاف يجتنم نم اسضراع05
فلتخم نم اومدق  «نيمكÓبلا
م˘ت ا˘م˘ك ةروا˘ج˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
فلتخم˘ل ر˘خآا حا˘ن˘ج سصي˘سصخ˘ت
رخزت يتلا ةيديلقتلا تاعانسصلا
يناوألا اهنم لئابقلا ةقطنم اهب
فرع امك ة˘سسب˘لألاو ة˘يرا˘خ˘ف˘لا

و ةرهاظتلا هذه نم لوألا مويلا
زكرم اهتاي˘لا˘ع˘ف ن˘سضت˘حا يذ˘لا
د˘ي˘ع˘سسلا» ي˘ن˘ه˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

سسارطسشسسم ةيدلب˘ب«يدو˘ع˘سسم
راوزلا و تÓئاعلل اريبك لابقإا

ة˘˘˘ه˘˘˘كا˘˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
هذه تفر˘ع ا˘م˘ك «ن˘ي˘م˘كÓ˘ب˘لا»
لوح تارسضاحم ءاقلإا ةرهاظتلا

م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت م˘˘تو ، ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
سضورع اهنم ةي˘فا˘ق˘ث تا˘طا˘سشن
دلاخ» يهاكفلا اهمدق ةيحرسسم
لفح م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج ى˘لإا «رازر˘ب
ةبكوك هيف كراسش عونتم ينف
ديمعل اميركت ءاج نيبرطملا نم
ل˘حار˘لا ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا
بناج ى˘لإا «سسا˘نو˘لا بو˘ط˘ع˘م»
ل˘˘˘حار˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كت
ة˘ع˘ئار ة˘ب˘حا˘˘سص «ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ه»
ا˘م˘ك .«سسو˘نر˘با يد˘ج د˘يا˘˘ج˘˘ي»
ةهكاف نإاف ةراسشإلا هيلإا ردجت

ةيحسص دئاوف اهل «ني˘م˘كÓ˘ب˘لا»
نم مسسجلا يمحت يهف ةديدع
امك ،يسسفنت˘لا زا˘ه˘ج˘لا سضار˘مأا
نم ةيلا˘ع ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
نم يم˘ح˘ي يذ˘لا ،سس ن˘ي˘ما˘ت˘ي˘ف
ة˘ير˘ط˘ف˘لا ىود˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا

زاه˘ج˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘يو
ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف لوا˘˘ن˘˘تو ،ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ـب ةباسصإلا نم يمحت نيمكÓبلا
و از˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألا و در˘˘ب˘˘لا تلز˘˘ن
ءاتسشلا لسصف يف قلحلا باهتلا

يوتحتو ةعانملا زاهج ةيوقت و
و ةدسسكأÓل ةداسضم داوم ىلع
تايرك ةدايز ىلع دعاسست يه
امم ،مسسج˘لا ي˘ف ءا˘سضي˘ب˘لا مد˘لا
،مسسجلا يف ةعانملا زاهج يوقي
ايريتكبلاب ةباسصإلا نم يمحيو
ن˘م ي˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘للاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا د˘˘عا˘˘سستو نا˘˘طر˘˘سسلا
ةه˘كا˘ف ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ىلع نيتورب˘لا ن˘م ن˘ي˘م˘كÓ˘ب˘لا
ي˘ف ة˘ف˘˘لا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘سسنألا جÓ˘˘ع
جÓ˘ع˘لا ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ،م˘˘سسج˘˘لا
ناطرسسلا سضير˘م˘ل ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا

نيمكÓبلا ةهكاف يو˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ك
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘˘سسن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نزاوت يف ديف˘م˘لا مو˘ي˘سسا˘تو˘ب˘لا

ا˘ه˘ب د˘جو˘ي ا˘م˘ك ،مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘سض
،مويدوسصلا نم ةسضفخنم ةبسسن
مويسساتوبلا طرفب ةباسصإلا عنمت
ةيامحلاو مدلا يف مويدوسصلاو
د˘ئاو˘ف ن˘م بل˘ق˘˘لا سضار˘˘مأا ن˘˘م
ل ا˘ه˘نأا «ن˘ي˘م˘كÓ˘ب˘لا» ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف
نم ةيلا˘ع ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
نم يه˘ف اذ˘ه˘ل ،لور˘ت˘سسي˘لو˘كلا
ةدايز ىلع دعاسست يتلا هكاوفلا
يف عفانلا لورتسسيلوكلا ةبسسن
لورتسسيلوكلا نم للقتو ،مدلا
ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘ه د˘˘˘عا˘˘˘سسيو ،را˘˘˘سضلا
.بلقلا سضارمأا نم ةياقولا
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اماع ا˘ب˘ي˘ب˘ط666 جرخت

ةيلك نم9102 ةعفد نولثمي

ميقأا لفح يف ،ةنيطنسسقب بطلا

،تبسسلا سسمأا ياب دمحأا ةعاقب

يف ابسصنم142 حتف مت اميف

ماقتسس يتلا سصسصختلا ةقباسسم

.لبقملا عوبسسألا

تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر

،ةنيطنسسق ةيحا˘ن˘ل بط˘لا ة˘ن˘ه˘م

،ةبسسانملاب ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خ

ركسش امك ،نيجرختم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسألاو م˘˘هءا˘˘ي˘˘˘لوأا

مهاعدو ،مهسسيردت ىلع اوفرسشأا

رد˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع او˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘كي نأل

مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوسسملا

ن˘ي˘ح ي˘ف ،ى˘سضر˘م˘لا فر˘ط ن˘م

ح˘˘لا˘˘˘سص ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ر˘˘˘يد˘˘˘م ثح

ن˘م د˘يز˘م لذ˘ب ى˘ل˘ع ،رد˘ي˘ن˘بو˘ب

بناجلا ةا˘عار˘م و تادو˘ه˘ج˘م˘لا

،ةنهملا ةسسرامم يف يقÓخألا

ةنهم تاي˘قÓ˘خأا سسل˘ج˘م م˘ظ˘نو

،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘ل بط˘˘لا

ل˘ف˘ح ،ة˘ي˘ل˘˘كلا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ابلاط915 هرسضح يذلا جرختلا

ةع˘فد˘لا تز˘ي˘م˘ت و،666 نم

تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ءا˘ب˘˘طأا جر˘˘خ˘˘ت˘˘ب

نميلا ةبلط رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

˘ما˘ق ثي˘ح ،ا˘˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘ت و ندرألاو

اوملسست و مسسقلا ءادأاب عيمجلا

ةجيهب ءاوجأا ط˘سسو م˘ه˘تادا˘ه˘سش

و نيجرختملا تÓئاع اهتعنسص

رو˘˘˘سضح˘˘˘ب كلذ و ،م˘˘˘ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز

ةيئاسضقلا و ةيلحملا تاطلسسلا

.ةينمألا و

حلا˘سص ة˘ع˘ما˘ج سسي˘ئر اذ˘ك و

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا و رد˘˘ي˘˘ن˘˘˘بو˘˘˘ب

ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

تارافسس نع نيلثمم و ،سسيداب
ةب˘ل˘ط˘لا ا˘ه˘ن˘م ءا˘ج ي˘ت˘لا لود˘لا
،لفحلا سشماه ىلع و ،بناجألا

بط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع حر˘˘˘سص
بوجحم ةنوتيزوب روسسيفوربلا
سصخي امي˘ف ارار˘ق˘ت˘سسا كا˘ن˘ه نأا

،سصسصختلا اذهب نيسسرادلا ددع
ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا دد˘˘ع برا˘˘ق˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
نيجرختملاب ةيلكلاب نيقحتلملا

يلاحلا مسسوملا نأا افيسضم ،اهنم

008 ي˘لاو˘ح ل˘ي˘ج˘˘سست فر˘˘ع

ةبارق جرخت اميف ،ديدج بلاط

.ابيبط007

يابدمحأأ ةعاقب ميقأأ لفح يف/ةدكيكسس

9102 ةعفد نولثمي ةنيطنسسقب اماع ابيبط666 جرخت
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رامين ىلع قوفتي يناميلسس

ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ خيرات يناميلسس مÓسسإأ لخد
ي˘ف ة˘قÓ˘ط˘نأ ل˘سضفأأ ى˘ل˘ع م˘سصب˘ي بع’ لوأا˘ك
ةمسساح تأريرمت7 هميدقتب «1 غيللأ» خيرات
ةقÓطنأ لسضفأأ يهو .ةلماك فأدهأأ5 هليجسستو
،ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ ي˘ف د˘يد˘ج بع’ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
ةزو˘ح˘ب نا˘ك يذ˘لأ ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ م˘قر˘لأ ا˘م˘˘ط˘˘ح˘˘م
سسمخو فأدهأأ ةتسسب افليسسأد رامين يليزأربلأ
«اتبوأأ» عقوم تايئاسصحإأ قفو ،ةمسساح تأريرمت
مدقو ا˘فد˘ه ر˘سضخ˘لأ فأد˘ه ل˘ج˘سسو. سصت˘خ˘م˘لأ
سسمأأ هقيرف عمج يذلأ ءاقللأ يف ةمسساح ةريرمت

يرودلأ نم ةرسشاعلأ ةلوجلأ باسسحل نأر دسض
.يسسنرفلأ

هللأ باج ةمكاحم ليجأات
«كيفيسسيبسس»

سسيأر دأر˘˘م ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م سسمأأ تل˘˘˘جأأ
ةررقم تناك يتلأ ةمكا˘ح˘م˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
رهاط˘لأ» ق˘با˘سسلأ ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ بئا˘ن˘لأ ن˘ي˘ب
ةيمنتلأو ةلأدعلأ ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئرو «مو˘سسي˘م
ليقلأ رداسصم بسسحو.«هللأ باج هللأ دبع»
ىلإأ ةمكاحملأ تلجأأ ةمكحملأ نإاف لاقلأو
.لخأدلأ ربمفون11 خيرات

فافلأ نم بنذ نم حبقأأ رذع

«فاف» مدقلأ ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ تر˘سشن
هعييسضتو يلحملأ بختنملأ ةسساكتنأ لوح ’اقم
دجت مل ثيح0202 «ناسش» ىلإأ لهأاتلأ ةسصرف
ءأركنلأ ةميزهلل ريربت يأأ يسشطز نيدلأ ريخ ةئيه
بايإ’أ ءاقل لÓخ بر˘غ˘م˘لأ ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
.ريسضحتلأ سصقن ءأرو ءابتخ’أ ىوسس

  ناطرسسلأ ىسضرم ركذتت رئأزجلأ ت’اسصتأ
حلاسصم سسمأأ تماق
رئأزجلأ ت’اسصتأ
ىلإأ ةرايزب ةبانعب
ةحفاكم زكرم
ىفسشتسسمب ناطرسسلأ
تمدق نيأأ دسشر نبأ

ىسضرمل ةيزمر ايأده
نيدفأولأ ناطرسسلأ

راطإأ يف زكرملأ ىلع
رهسشب لافتحإ’أ
 .يدرولأ ربوتكأأ

ةوهقلل اًكÓهتسسأ ةيبرعلأ بوعسشلأ رثكأأ رئأزجلأ
ةمئاق يف ىلوأ’أ ةب˘تر˘م˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ تل˘ت˘حأ
ةدامل اًكÓهتسسإأ رث˘كأ’أ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ بو˘ع˘سشلأ
ةوهقلأ ةمظنم تايئاسصحإأ بسسحب ،ةوهقلأ
اًقفوو.«تن ةريزجلأ» عقوم اهلقن ،ةيلودلأ
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نإا˘˘ف ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ ما˘˘قرأÓ˘˘˘ل
ن˘م اً̆يو˘ن˘سس ن˘˘ط ف˘˘لأأ531 نوكله˘ت˘سسي
درفلل غ˘ل˘ك1.3 لدا˘عُ̆ي ا˘م و˘هو ،ةو˘ه˘˘ق˘˘لأ
ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘كل˘م˘م˘لأ ل˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب.د˘˘حأو˘˘لأ
كÓهتسسأ لدعمب ةيناثلأ ةبترملأ ةيدوعسسلأ
يتأاتل ،(درفلل غلك6.2)نط فلأأ98 هردق
رسصم ،نط فلأأ83 ـب نانبل نم لك اهدعب

نمسض ةديحولأ ةيبرعلأ ةلودلأ وه نميلأ نأأ ظحÓملأو .نط فلأأ53 برغملأ اهدعبو ،نط فلأأ63
سسرام يرهسش نيب ام ةرتفلأ يف اهردسص يتلأ ةيمكلأ تغلبو ،ملاعلأ يف ةوهقلأ يردسصم ةمئاق
.ًانط0621 ةبأرق نييسضاملأ توأأو

ةيكرتلأ ةريللأ ةميقو ناغودرأأ ةيبعسش طوقسس
ة˘ي˘كر˘ت˘لأ حا˘ب˘سصلأ ة˘ل˘ج˘م ه˘ب تما˘ق ءا˘ت˘ف˘ت˘سسأ ر˘˘ه˘˘ظأأ

دعب ناغودرأأ سسيئرلأ ةيبعسش نأأ ينورتكل’أ اهعقومو
دأركأ’أو ايروسس عم ةيكرت برح نع رابخأ’أ ءأوجأأ

اهتميق تطقسسف ةيكرتلأ ةريللأ امأأ7%. ةبسسنب تطبه
اكيرمأأو يبوروأ’أ داحت’أ سضرف أذإأو61% ةبسسنب

ةيكرتلأ ةريللأ نإا˘ف ا˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ة˘يدا˘سصت˘قأ تا˘بو˘ق˘ع
كلذ ل˘كسشي˘سسو62% ةبسسن˘ب طو˘ق˘سسل˘ل ة˘سضر˘ع˘م
يناعي يذلأ يكرتلأ داسصتق’أ ىلع ةيداسصتقأ ةثراك
ىلإأ ةفاسضإأ ةريبك ةيعأرزو ةيعانسص ةمزأأ نم ةرتف ذنم
نم يج˘ي˘ل˘خ ح˘ئا˘سس ن˘ي˘يÓ˘م3 نم رث˘كأأ ة˘ع˘طا˘ق˘م
ايكرت ةرايز نيرحبلأو تأرامإ’أو تيوكلأو ةيدوعسسلأ

.اهيف ةيحايسسلأ ةماقإ’أو
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ريدملا ةيفحشصلا ةودنلا هعم طششنو
مÓعإ’اب فلكملاو ل˘ما˘ه د˘م˘حأا ي˘ن˘ف̆لا

مت ثيح نونبج ميكحلا دبع لاشصت’او
يذلا يئامنيشسلا ثدحلا اذهل قرطتلا
ةثلاثلا ةرود̆لا ي˘هو ة̆نو̆ب ه˘ن˘شضت˘ح˘ت˘شس
مايأا» ةيمشست لمحت يتلا ةثلاثلاو ةرششع
لف˘كت˘ي˘شسو ،«ر˘ي˘شصق̆لا م̆ل˘ي˘ف̆ل̆ل ة̆با˘ن˘ع
،فارغوب روشصنم هل̆لا د˘ب˘ع ة˘ج˘مر˘ب̆لا̆ب
حلاشصلا دمحم سضور˘ع̆لا̆ب ل˘ف˘كت˘ي˘شسو
يماشس لقنلاو ءاويإ’اب فلكملاو يقافع
يف فرششلا فيشض نوكيشسو ،يشسيرغ
نب ديمح نانفلاو ذاتشسأ’ا ةرهاظتلا هذه
نانفلاو لثمملا ميركت متيشس امك ،ةيطع
ريثكلا مدق يذ̆لا يرو˘ق د˘ي˘م˘ح ر˘ي˘ب˘كلا
فششكو ،يرئازجلا نويزفلتلاو حرشسملل
يتلا مي˘كح˘ت̆لا ة˘ن˘ج̆ل ن˘ع نو˘م˘ظ˘ن˘م̆لا
ل˘شصي˘ف د˘قا˘ن̆لاو ي˘مÓ˘عإ’ا ا˘ه˘شسأار˘ي˘شس
ميل˘شس ن˘يو˘شضع̆لا ى̆لإا ة˘فا˘شضإا ،يوا˘ط˘م
زئاوجلاب قلعتي اميف امأا ،ريز دمحأاو راقع

نشسحأا ةزئاج يهو زئاوج3 دشصر متيشسف
مليف نشسحأا ةز̆ئا˘ج ،ر˘ي˘شصق ي̆ئاور م̆ل˘ي˘ف
يواه مليف نشسحأا ةزئاجو ريشصق يقئاثو
ىلع يبانعلا روهمجلا نوكيشسو ،ريشصق
تبشسلا اذه حاتتف’ا ميشسارم عم دعوم
مايأا يف كراششيشسو ،’اوز ةيناثلا نم ةيادب

جراخ نم امليف71 ريشصقلا مليفلل ةبانع
ةميق زئاوج ميدقت متيشسو ةبانع ةنيدم
مليفل يميركت سضرع متيشسو ،نيزئافلل
ريدوخلب ل˘ي̆لد جر˘خ˘م̆ل̆ل «زا˘ب̆لا ر˘ج˘ح»
دÓجو جرخم دعاشسمك بيد نب ماشسحو
هفيرششت دعب توشصلا يف ميحرلا دبع
ةفلعلا» ةزئاجب هجيوتتو ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م̆ل
مليفلل يلود̆لا ى˘ق˘ت̆ل˘م̆لا ي˘ف «ة˘ي˘ب˘هذ̆لا
يديشسب هتايلاعف تر˘ج يذ̆لا ي˘ق̆ئا˘ثو̆لا

 .نازيلغ ةي’وب ةدوع نب دمحم

مقفأ7و ايئاور امليف11
 ةاوهلل مقفأ8و ةيقئاثو

يهو يقئاثو مليف11 سضرع متيشس
هللا دب˘ع ن̆ب جار˘خإا ن˘م «ادو˘مر̆ب» م̆ل˘ي˘ف
ماشسح يشسابع جارخإا نم «سسوه» ،دمحم

جارخإا نم «لÓ˘ظ̆لا ن˘ي̆ب ة˘ن˘ع̆ل» ،ن˘يد̆لا
سسيردإا جارخإا نم «بايغ» ،يتاجغ دامع

نمSEOHS DAB»» ،حد˘يد˘˘ق
جارخإا نم «ةبيشسح» ،حادمأا يلكأا جارخإا

جارخإا نم «نتوين دهم» ،يداهلا هللا دبع
نم «اينيرفوزيكشس» ،ى˘ف˘ط˘شصم ي˘ب˘ير̆ب
جارخإا نم «ر˘ثأا» ،م˘ث˘ي˘هو̆ب ح̆لا˘شص جار˘خإا

نولع جارخإا نم «ونيمود» ،تاحرف ةبقع

ي˘قو˘شش جار˘خإا ن˘مNUS»» ،دم˘ح˘م
ةيقئاثولا مÓفإ’اب قلعتي اميف امأا ،فاكوب

يف ىركذ» يهو مÓفأا7 سضرع متيشسف
،ة˘عو̆بر˘ق را˘ت˘خ˘م جار˘خإا ن˘م «ى˘ف˘ن˘م̆لا
«ةيروهمجلا» ،«ةردانلا ةؤولؤوللا ..تشسافيت»
ليمج..ليمج» ،عماوج ىشسيع جارخإا نم
نوميميت» ،يناديز ّريخلا جارخإا نم «ادج
يل˘ع د˘ي˘شس جار˘خإا ن˘م «خ˘يرا˘ت̆لا ة˘حاو..

جارخإا نم «ةريخأ’ا ة˘ط˘ح˘م̆لا» ،نو˘ف˘عز
جارخإا نم «ندعملا نانفلا» ،سسيمخ دلاخ
ةشسفانم يف سصخي اميف امأا ،لفداونب نميأا

مليف يهو مÓفأا8 دجويف ةاوهلا مÓفأا
جارخإا نم «ةملاق يف ةنخاشسلا نكامأ’ا»
ميشسو جرخملل «ئجافم» ،عابرل نيشسح
لامح جارخإا نم «لوبقم ريغ» ،ةزمح نب
نم «نوبيط نكل ءارقف» ،يرخشص نيدلا
توم» ،ةنز˘خو̆ب ر˘ي˘ششب̆لا د˘م˘ح˘م جار˘خإا
نيأا» ،ينيدوأا ايركز جارخإا نم «لوقعلا

تنكشس» ،يتاوت ةراشس جارخإا نم «؟ لمأ’ا
ةفيرظ جارخإا ن˘م «ن˘ي˘تر˘م با˘ي˘غ̆لا ي˘ف

  .رنزم ةغيلف جارخإا نم «0302» ،رنزم
بيكرتلا تاينقتـ ل ناتشرو

 ليثمتلا نفو
نم يناثلا مويلا ي˘ف م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘شسو

ري˘شصق̆لا م̆ل˘ي˘ف̆ل̆ل ة̆با˘ن˘ع ما˘يأا تا˘ي̆لا˘ع˘ف
تا˘ي˘ن˘ق˘ت̆ب ة˘شصا˘˘خ ى˘̆لوأ’ا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ششرو
اهرطؤوي˘شس ي˘ت̆لا «جا˘ت̆نو˘م̆لا» بي˘كر˘ت̆لا

نفب ةشصاخ ةيناثلا ةششرولاو يدهم يداو
ليلجلا دبع يعاجن اهر˘طؤو˘يو ل˘ي˘ث˘م˘ت̆لا

نم عيمجلل ةحوتفم باوبأ’ا نوكتشسو
م̆ل˘ع˘تو تا˘ششرو̆لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست̆لا ل˘جأا
فدهلاف ،ليثمتلا نفو بيكرتلا تاينقت
سضر˘ع ى̆لإا ة˘فا˘شضإا ةر˘ها˘ظ˘ت̆لا هذ˘ه ن˘م
لقشص وه ةكراششملا ةريشصقلا مÓفأ’ا

نو˘ن˘ف̆لا هذ˘ه قا˘ششعو با˘ب˘ششلا بهاو˘م
نم عونلا اذه لثمل نوجاتحي نيذلاو
.تاششرولا

ىلع نونهاري نومظنملا
روهمجلل يوقلا روضحلا
سجاه ربكأ «روسنوبسلا»و

روشضحلا ىلع نوم˘ظ˘ن˘م̆لا ن˘هار˘ي

82و62،72 مايأا روه˘م˘ج̆ل̆ل يو˘ق̆لا

سسا˘ي˘ق˘م̆لا ه̆نأا ة˘شصا˘خ يرا˘ج̆لا ر̆بو˘ت˘كأا
ابلاغو ،ةيفاقث ةرهاظت يأا حاجنل ديحولا

امنيشسلاب ةشصاخلا ةرهاظتلا بطقتشست ام

نوقششعي ةبانع نابشش نأ’ اريبك اروهمج
مÓفأ’ا ةعباتم يف نوبغريو عباشسلا نفلا
عمجأاو ،ةريشصقلا وأا ةليوطلا ةيئامنيشسلا

كلمت اهنأا ةنوب اوراز نيذلا نونانفلا لك
ربكأا ىقبيو ،نفلا يف «قاوذ» اروهمج
مجحلا اذه لثم يف ةرهاظت يف سسجاه
مغر ليومتلا نع نيلومملا فوزع وه
ا˘ه̆نأ’ ار˘ي˘ب˘ك ارا˘ه˘˘ششإا نو˘˘ب˘˘شسكي م˘˘ه˘̆نأا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ي˘ط˘غ˘ت̆ب ى˘ظ˘ح˘ت˘˘شس
،ر˘ي˘ب˘ك رو˘ه˘˘م˘˘ج رو˘˘شضح فر˘˘ع˘˘ت˘˘شسو
لكششم ربكأا نأا نونبج ميكح فششكو
ني˘ي˘عا˘ن˘شصلا ما˘ي˘ق مد˘ع و˘ه ة̆با˘ن˘ع ي˘ف
هذ˘ه ل˘يو˘م˘ت̆ب تا˘شسشسؤو˘م̆لا با˘ح˘شصأاو
 .تارهاظتلا

ديمحو ينيور لامك ،«وبيب»
 ةيفحصلا ةودنلا اورضح يروق

ترج يتلا ةيفحشصلا ةودنلا تفرع
ةفاقثلا رادل ىرغشصلا ةعاقلا يف سسمأا

نينانفلا سضعب روشضح فايشضوب دمحم
ةينفلا ةحاشسلا يفو ةبانع يف نيفورعملا

«و˘ب˘ي̆ب» ي˘ها˘كف̆لا نا˘ن˘ف̆لا رار˘˘غ ى˘̆ل˘˘ع
يروق ديمحو ينيور لامك نÓثمملاو
كلمتو ،ةيفح˘شصلا ةود˘ن̆لا او˘ع̆با˘ت ثي˘ح
يف ةليقثلا ءا˘م˘شسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع̆لا ة̆با˘ن˘ع
ةفاشضإ’ا حنم ىلع ةرداقلا ينفلا لاجملا
لاجم لوخد يف نوبغري نيذلا نابششلل
 .امنيشسلا

 تبشسلا اذه قلطنت ريشصقلا مليفلل ةبانع مايأا

ةعباتم عم دعوم ىلع عباسلا نفلا قاشع
 دازملا يف زئاوج3و امليف62

مليفلل ةبانع مايأا تايلاعف ليشصافت نع ثيدحلا لجأا نم ةيفحشص ةودن يديعشس ديششر ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد ريدم سسمأا دقع
.يراجلا ربوتكأا82و62،72 مايأا ةفاقثلا راد يف اهتايلاعف يرجتشس يذلا ريشصقلا

  راظنألا بلجتزيمملا هلامعأا

عدبم لاجعلا نيساي
فحتلا ةعانص يف

كقسفا نفو
ةلكسرلاو

نولاشص يف راظنأ’ا لاجعلا نيشساي نانفلا حانج بلج
فايشضوب دمحم ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘شصق˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘كششت˘لا نو˘ن˘ف˘لا
ةقيرطب هيديب ةعونشصملا هفحتب كراشش ثيح ةبانعب
ةعانشص يف نيردانلا نينانفلا نيب نم ربتعي ثيح ةينف
هيدي لمانأاب عنشصيو ،ةلكشسرلاو كÓشسأ’ا نفو فحتلا
وأا تويبلا يف ةنيزلل لمعتشست يتلا فحتلا نم ديدعلا
لامعأ’ا نم عونلا اذه قاششع اهبحيو بتاكملا يف

«YB EDAMو «ة˘˘ير˘˘شصح» نو˘˘كت ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ

«DNAHامج هفحت ىلع يفشضيو ،اهيرتششي نمل’
’و لابلا يف رطخت ’ ءايششأا عنشصي امك ،هنيولتب اشصاخ
نيشساي نانفلل قبشسو ،«عراب نانف» ’إا اهزجني نأا نكمي
لبق نم سضراعملا نم ديدعلا يف كراشش نأاو لاجعلا

ةيعمج يف نيطششانلا ءاشضعأ’ا زربأا نيب نم هنأا امك
ةبانع ةنيدم يف فورعم هنأا امك ،«ءارشضخلا ةجاردلا»
اه˘م˘شسا «كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ ة˘ح˘ف˘شص كل˘م˘يو

TRA ERIW» «ةلكشسرلاو كÓشسأ’ا نفلاو فحتلا»

«NASITRA DNAاهلامعأا ا˘ه˘ي˘ف ر˘ششن˘ي ي˘ت˘لاو
نانفلا كلميو ،ةرششابم هعم اهربع لشصاوتلا نكميو
لاشصيإا يف بغري ثيح ةريبك تاحومط لاجعلا نيشساي
ىلع ى˘ت˘حو ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ي˘ف ه˘ل˘م˘عو ه˘ن˘ف
هنف نأا ةشصاخ ةشصرفلا هل تحنشس اذإا يلودلا ىوتشسملا
 .اديعب باهذلاب هل حمشسي

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

  هتاحولب ةيليكششتلا نونفلا نولاشص يف كراشش

«يترابيلق.. ةقارح» باتك ردصيس طامرق دوليم نانفلا
¯S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

يف هلامعأاب طا˘مر˘ق دو̆ل˘ي˘م نا˘ن˘ف̆لا كرا˘شش

هتايلاعف ترج يتلا ةيليكششتلا نونفلا نولاشص

ثيح ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد يف

ـل فششكو ،ةزيممو ةليوط ةينف ةريشسم كلمي

يف ةلي˘م˘ج̆لا نو˘ن˘ف̆لا سسرد ه̆نأا «ة˘عا˘شس ر˘خآا»

ذملتتو3691-4691 ةرت˘ف ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع̆لا

د˘م˘ح˘م ةرو˘شص ي˘ف را˘ب˘ك ن˘ي̆نا˘ن˘ف د˘ي ى̆ل˘˘ع

ريبكلا تحان̆لاو ي̆ل˘شسمو ةذ˘خ ،ن̆ب م˘خا˘ي˘شسيا

ةعفدلا نأا فاشضأاو ،ودنملوب لوب فورعملاو

ة˘ع˘فد» ا˘ه˘ي̆ل˘ع ق̆ل˘ط˘ي ا˘ه˘ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا

سسردو اهعون نم ىلوأ’ا اهنأ’ «لÓقتشس’ا

نم ردحني يذلا ىيحي نب دمحأا تحانلا هعم

نيأا اشسنرف ىلإا رفاشس اهدعبو ،ةنيطنشسق ةي’و

لا˘شصت’ا مو̆ل˘ع ي˘ف هارو˘ت˘كد ى̆ل˘˘ع ل˘˘شصح

ديدعلل راششتشسمك رئازجلا يف لمعو سسيرابب

نفلاب ه˘ت˘قÓ˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ءارزو̆لا ن˘م

ةياوهك هشسرامي هنأا دكأاف مشسرلاو يليكششتلا

ثيح ةحول يأا عيبب ماق نأاو هل قبشسي ملو
يمع» كلميو ،ايادهك اهميدقت امئاد لشضفي
ثي˘ح ة̆با˘ت˘كلا ي˘هو ىر˘خآا ة˘ب˘هو˘م «دو̆ل˘ي˘˘م
ةغللاب اديدج اباتك ةمداقلا مايأ’ا يف ردشصيشس
«يترابيل’ ..ةقارحلا» ناونع لمحي ةيشسنرفلا

6 ىشضق ثيح ةحفشص005 نمشضتي يذلاو

هلمع يف قرطتيو ،هتباتك يف ةلماك تاونشس
راششتن’او ة˘ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه̆لا با˘ب˘شسأ’
ماهت’ا عباشصأا هجوي امك ،ةرهاظلا هذهل بيهرلا
قفدت يف ريفو طشسقب مهاشس يذلا برغلل
طشسوتملا سضيبأ’ا رحبلا لود نم «ةقارحلا»
نع اشضيأا ثدحتو ،زوجعلا ةراقلا ىلإا ايقيرفإاو
ةبراحم لجأا نم ةمخشض ةيلام ميقل مهدشصر
ىلع نورداق مهو رحبلا سضرع يف «ةقرحلا»
ىلع قييشضتلاو راشصح̆لا ف˘قو̆ب ا˘ه˘ت̆برا˘ح˘م
ىلع اشضيأا ءوشضلا طلشسي امك ،ةيقيرفإ’ا لودلا
يف ةيداشصتق’او ةيعامت˘ج’ا ة̆لا˘ح̆لا رو˘هد˘ت
يف مهاشس ام وهو ةريخأ’ا تاونشسلا يف دÓبلا

 .بيهر لكششب «ةقرحلا» ةبشسن ةدايز



لياب تزيراغ مجاهملا هفقخل

 زرحم ضاير
ديردم لاير رأدأر ىلع
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تامدخب ديردم .لاير مامتهأ رابخأ لوأدت نع ““كوبشسياف““ يعامتجلأ لشصأوتلأ ةكبشش ىلع ةيبرعلاب يتيشس رتشسششنام ةحفشص تفششك
عم وأ هقيرف عم همدقي يذلأ ىوتشسملأ ىلأ رظنلاب لياب تزيراغ مجاهملأ هفÓخل كلذو ،زرحم ضضاير يرئأزجلأ يلودلأ

ىلع اقوفتم ،يتيشس رتشسششنام هقيرف يف بعل لشضفأأ ةزئاجب ،زرحم ضضاير ،يرئأزجلأ يلودلأ جوتو.يرئأزجلأ بختنملأ
لشضفأأ ةزئاجل  أزراب احششرم فششك ايقيرفأ لطبو ““رشضخلأ»ة مجن ىقبيو ،يزيلجنلأ يرودلأ بقل لماح موجن لك

ذنم ،ةيبوروألأ ةركلأ موجن نم ءأوشضألأ ،زرحم ضضاير فطخو.كلذك يزيلجنإلأ يرودلاب ربمتبشس رهشش يف بعل
““رشضخلأ““ عمً اشضيأأ تفÓلأ هزوربل ًأدأدتمأ ،يتيشس رتشسششنام هقيرف عم هقلأات لشضفب ،يراجلأ يوركلأ مشسوملأ قÓطنأ

فأدهأأ3 هل لجشس نأأ دعب ،ةيرئأزجلأ مدقلأ ةرك خيرات يف ةيناثلأ ةرملل يراقلأ بقللأ قيقحتل هداق يذلأ
،ةريخألأ عبشسلأ تايرابملأ يف قيرفلأ اهلجشس فأدهأأ8 ةعانشص يف ضضاير كراشش امك .رشصم ةرود يف ةمشساح

راتخاششو ،يرودلأ يف نوترفيإأو ماهتشسيو تايرابم يف اهزربأأو ،ةمشساح تأريرمت5و اهلجشس فأدهأأ3 عقأوب
ليشسراشس يدانل ةيرمعلأ تائفلأ فوفشص يف هتريشسم زرحم أأدب.لاطبألأ يرود يف برغز ومانيدو كشستينود
ةيأدبلأ يف بعل .رفاهول ىلإأ لقتنأ يلاتلأ ماعلأ يفو9002. ماعلأ يواهلأ ربميك يدان ىلإأ مشضني نأأ لبق يشسنرفلأ

لبق فأدهأأ6 هل لجشس ذإأ لوألأ قيرفلأ ىلإأ هتيقرت متت نأأ لبق ةيناثلأ ةجردلأ نمشض فيدرلأ قيرفلأ يف
نأولأأ نع زرحم عفأديو4102. يفناج يف أديدحتو ةيوتششلأ تلاقتنلأ ةرتف يف يتيشس رتشسيل ىلإأ هجوتلأ
ةليكششتلأ نمشض ناكو اينيمرأأ دشض4102 يام13 يف ةيلود ةأرابم لوأأ هفوفشص يف ضضاخو يرئأزجلأ بختنملأ

جيوتتل حششرم زرحم نأ ركذي .ةدحأو ةأرابم بعل ثيح ليزأربلأ يف ملاعلأ ضسأاك رامغ تشضاخ يتلأ ةيمشسرلأ
.ةنشسلأ هذه يقيرفأ بعل لشضفأ بقلب
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ة˘شضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ ر˘˘يزو ،ضسمأأ لوأأ ة˘˘ي˘˘ششع ما˘˘ق
ةمشصاعلأ داحتأ يلوؤوشسم لابقتشساب ،يوانرب فوؤور
ةرأدإلأ ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر ي˘ف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ،ةرأزو˘لأ ر˘ق˘م˘ب
ماعلأ نيمألأ نم لك ىلإأ ةفاشضإلاب ،يردنشش مÓعوب
ي˘فو ز.ح .را˘شصنألأ ن˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ي˘˘ششي˘˘بد ر˘˘ي˘˘ن˘˘م
ةششقانم لجأأ نم عامتجلأ أذه ءاج ،هتأذ قايشسلأ

با˘˘˘ب˘˘˘ششلأ ر˘˘˘يزو خ˘˘˘شضر ثي˘˘˘ح ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘شضو
ن˘يذ˘لأ ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس قا˘˘ششع تا˘˘طو˘˘غ˘˘شضل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لأو
ةرأزولأ رقم ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ تا˘ف˘قو ةد˘ع أو˘م˘ظ˘ن

نم اقÓطنأ يشضاملأ تبشسلأ ةريشسم أومظني نأأ لبق
فأرطأأ لدابت مت دقو أذه .دأولأ بابب يدانلأ رقم
نيريشسملأ نيب داحتلأ ةمزأأ لوح ءأرآلأو ثيدحلأ

ق˘ئا˘ثو˘ب ف˘ل˘م ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط يذ˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأو
يذلأ ءيششلأ وهو ،طرافلأ مشسوملأ ةليشصحو ةيمشسر
تلشسرأأ ثيح ،اقبشسم ةمشصاعلأ داحتأ ةرأدإأ هب تماق
قئا˘ثو˘لأو تا˘ف˘ل˘م˘لأ ل˘ك ق˘با˘شس تقو ي˘ف ةرأزو˘لأ ىلإأ
هتيعشضوو قير˘ف˘لأ ي˘ف رود˘ي ا˘م ضصو˘شصخ˘ب ة˘مزÓ˘لأ
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلأ
رقب ضسمأأ لوأأ دقع يذلأ عامتجلأ يفو .يشضاملأ

نأأ يوا˘نر˘ب ر˘يزو˘لأ د˘كأأ ،ة˘شضا˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ ةرأزو
يف رامثت˘شسÓ˘ل ح˘م˘ط˘ت ي˘ت˘لأ ،““مو˘ي˘لور˘ت˘ي˘ب ةا˘ي˘ح˘لأ““
هيلعو ،دأدح يلع عمجمب ةلشص اهل ةمشصاعلأ داحتإأ

نأأ ريغ ،اهوريشسم ديري امك نوكت نل رومألأ نإاف
يريشسم نأأ ىلإأ أريششم ريزولأ ىلع در ماعلأ بتاكلأ
،طقفو موي˘لور˘ت˘ي˘ب ةا˘ي˘ح˘لأ ي˘ف نور˘ك˘ف˘ي ل يدا˘ن˘لأ

بلجو اهتمزأأ نم ةراطشسوشس جرخي يذلأ لحلأ امنإأو
يف يششيبد لاقو ،يدانلأ رييشست ىلع رهشست ةكرشش

نأا˘ب ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ه˘يد˘˘ل ر˘˘يزو˘˘لأ““ ،دد˘˘شصلأ أذ˘˘ه
انرودب نحنو ،دأدح عمجمب ةطبترم ةكرشش ةايحلأ

،““دا˘ح˘تإلأ ةدا˘ي˘ق ة˘كر˘ششلأ ىل˘ع ا˘˘مأز˘˘ل ه˘˘نأأ لو˘˘ق˘˘ن ل
ريشصق تقو يف انتمزأأ لحت نأأ لمأان انك““ فاشضأأو

تاطلشسلأ ىلعو ةيرزم ةيعشضول انلشصو فشسأÓل نكل
نم هماهتأ دعبو .““ةمشصاعلأ داحتإأ ذاقنإل كرحتلأ

قيرفلل هرهظ ةرأدإاب ةمشصاعلأ داحتإأ راشصنأأ فرط
ىل˘ع دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ه˘ل˘ي˘شضف˘تو ه˘لأو˘حأأ بع˘˘شصأأ ي˘˘ف
را˘ششأأ ن˘م ىل˘ع ةو˘ق˘ب ق˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شس در ،ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس
أولخت نم مه راشصنألأ نأأ أدكؤوم ،يدانلأ نع هيلختل

ل يذلأ دأدحل رومألأ كرتو،1102 يف اقبشسم هنع
قيلع لاقو ،نآلأ ىتح ةلأدعلأ ةقورأأ يف هعم لأزي

˘ما˘مأأ لو˘ث˘م71 يد˘ل““ ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
ي˘نأأ لو˘ق˘ي ن˘مو،1102 ذن˘م دأد˘ح د˘شض ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ

راشصنألأ فقو ول ،حيحشص ضسيل داحتلأ نع تيلخت
فاشضأأو ،““نآلأ هيلع يه امل رومألأ تلشصو امل يعم
كرتأأ مل،86 يف داحتإلأ عم يل يفأرتحأ دقع لوأأ““
ي˘ت˘ي˘ب ي˘ف تن˘ك دأدزو˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘با˘˘هذ ل˘˘ب˘˘قو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

يدا˘˘ن˘˘لأ ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل ا˘˘ن˘˘ه ا˘˘نأأو ،رأر˘˘شسب أو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسأو
.يدل ام لك ميدقتو

لابوتيشس عم يشساشسأاك هل روهظ لوأأ يف

لاغتربلا سأك يف ةيثقث عقوي سقيغ
يف كلذو ةلماك ةيثÓث عيقوت نم ضسÓيغ نكمت ثيح ،لغتربلأ ضسأاك ةشسفانم نمشض هبردم اهايإأ هحنم يتلأ ةشصرفلأ لÓغتشسأ يف لابوتيشس يدان مجاهم ضسÓيغ ليبن حجن
ديعشس انأأ““ :ةأرابملأ ةياهن دعب حرشص ثيح ،ةيشسامخب زاف يذلأ هقيرف عم اهيلع نابأأ يتلأ ةيلاعفلاب ةريبكلأ هتداعشس ضسÓيغ ىدبأأو ،يشساشسأاك هل لوألأو هيدان عم ثلاثلأ هروهظ
هجون نأأ انيلع ،ضسأاكلأ ةشسفانم يف فدهلأ غولب يف انحاجن دعب““ :لشصأويل ،““رثكأأ فأدهأأ اهيف ليجشستلأ ىلع نيرداق انكو ةحوتفم تناك يتلأ ةأرابملأ هذه يف ةيثÓث ليجشستب

.““ةمداقلأ ةلحرملل ابشسحت ةمات ةيزهاج يف نوكأل ىعشسأأو وميتيرام مامأأ ةمهم ةأرابم انرظتنت““ :فيشضيل ،““يرودلأ ةشسفانمل انمامتهأ
ع.ضش.م
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ةضايرلا

رئازجلا داحتا راصنا ىلع دري قيلع

””1102 يف ينع متيلخت نم متنأأ””

ضسمأأ لوأأ يناميلشس مÓشسإأ يرئأزجلأ يلودلأ مجاهملأ مهاشس
(3-2) نير داتشس ىلع وكانوم هقيرف زوف يف ةمشساح ةروشصب
،مدقلأ ةركل ةيشسنرفلأ ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ةر˘ششا˘ع˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ با˘شسح˘ل

ةريرمت يناميلشس مدق ،ةأرابملأ نم ةثلاثلأ ةقيقدلأ يفف
نكل ،لوألأ فدهلأ لجشس يذلأ ردي نب ماشسو هليمزل ةمشساح

قيرط نع نيفده ليجشست نم ،نير ،رئأزلأ قيرفلأ نكمت
مجاه˘م˘لأ دا˘عو،(84 د) و˘˘˘˘نو˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘يردأأو (21 د) تو˘ت˘يا˘ف
دعب (65) ةقيقدلأ يف ةجيتنلأ ليدعتل أددجم يرئأزجلأ

نأأ ل˘ب˘ق ضسا˘غ˘ير˘با˘ف كشسي˘شس ي˘نا˘ب˘شسإلأ ن˘م ةر˘ير˘م˘ت ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ع˘ئا˘شضلأ لد˘ب تقو˘˘لأ ي˘˘ف و˘˘كا˘˘نو˘˘م˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ رد˘˘ي ن˘˘ب ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
،لداعتلأ وحن ةرئاشس ةأرابملأ تناك يذلأ تقولأ يف (3+09)
ضسما˘˘خ˘˘لأ ه˘˘˘فد˘˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شس ىشضمأأ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
املع ،يشسنرفلأ يرودلأ ي˘ف ة˘ع˘با˘شسلأ ة˘م˘شسا˘ح˘لأ ه˘تر˘ير˘م˘تو
ىلوألأ ةيشسنرفلأ ةلوطبلل بعل نشسحأأ يناث ريتخأ هنأاب
ءأرألأ ر˘ب˘شس بق˘ع ي˘شضا˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس ر˘˘ه˘˘ششل ““ا˘˘مأرو˘˘ف˘˘نو˘˘ك““

تفششكو ،ةلوطبلأ هذه يف نيطششانلأ نيبعÓلأ و روهمجلل
ةيلاثملأ ةليكششت˘لأ ن˘ع ضسمأأ ة˘ي˘شسنر˘ف˘لأ ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص
فأده تمشض يتلأو يشسنرف˘لأ يرود˘لأ ن˘م ة˘ع˘شسا˘ت˘لأ ة˘لو˘ج˘ل˘ل
دأدزولب بابشش بعل را˘ي˘ت˘خأ م˘تو ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإأ ر˘شضخ˘لأ
هقيرف ةأرابم يف وكانوم هيدان عم ريبكلأ هقلأات دعب قباشسلأ
ودرانويل بردملل دوعي ريبكلأ لشضفلأ نأأ امك ،وهف نير مامأأ

امدنع يرئأزجلأ مجنلأ عم لماعتلأ هل قبشس يذلأ ميدراج
ي˘م˘شسر˘لأ با˘شسح˘لأ ف˘شصوو ،ة˘˘نو˘˘ب˘˘ششل غ˘˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف نا˘˘ك
ىو˘قأا˘ب رد˘ي ن˘ب ما˘شسوو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإأ ي˘شسنر˘ف˘لأ يرود˘˘ل˘˘ل
عقوم ىلع ““1 غللأ““ باشسح ،مشسوملأ أذه ةيموجهلأ تايئانثلأ
د˘ع˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ ةرو˘شص ر˘ششن ““ر˘ت˘يو˘ت““ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ

ردي نب لجشس ثيح ،امهتايئاشصحإاب اهايأ اقفرم ـنير ةأرابم
م˘شصب ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ يرود˘˘لأ ي˘˘ف نآلأ د˘˘ح˘˘ل فأد˘˘هأأ8
.ةمشساح تأريرمت7و فأدهأأ5 ىلع يناميلشس

ديلو.ف

نير ةهجأوم يف ةمشساح تأريرمت7و فأدهأأ5 ىلإأ هديشصر عفر

 اصسنرف يف ءانثلأ دصصحي يناميلصس
 يلاثملأ ليكصشتلأ يف هعصضت ””بيكيل””و

ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك˘˘لأ دا˘˘ح˘˘˘تلأ د˘˘˘كأأ
ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ دو˘جو مد˘˘ع مد˘˘ق˘˘لأ

نورو˘شسي˘خ نو˘مأر دا˘ح˘تلأ ضسي˘ئر
لوألأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأو
،ضشور˘˘ي˘˘ك ضسو˘˘لرا˘˘ك ي˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لأ

ز˘ي˘غ˘يردور ضسي˘ما˘خ با˘ي˘غ بب˘شسب
ي˘˘˘ت˘˘˘يدو ن˘˘˘ع وا˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘˘مأدأرو
ي˘ل˘ي˘ششت ما˘مأأ ن˘ي˘تر˘ي˘خألأ ق˘ير˘ف˘لأ

:نايب يف داحتلأ لاقو ،رئأزجلأو
˘˘مد˘˘ع ىل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف بغر˘˘ن““

وأأ ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور ضسي˘˘˘˘ما˘˘˘˘خ مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ضصا˘˘خ بل˘˘ط˘˘˘ب وا˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘مأدأر
،““يبمولوكلأ بختنملأ نع بيغتلل
ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت لو ن˘˘˘˘˘لو م˘˘˘˘˘ل““ :فا˘˘˘˘˘شضأأو
ل ةيشسشسؤوم وأأ ةيشصخشش تايقافتأ

بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم ا˘ه˘فد˘ه نو˘ك˘˘ي
دو˘˘˘ع˘˘˘تو ،““بشسح˘˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ
ضشوريك نيب ةموعزملأ تافÓخلأ

ةيفحشص تا˘ح˘ير˘شصت ىلإأ دا˘ح˘تلأو
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب ىلدأأ

ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق نأا˘˘˘˘˘˘ششب نورو˘˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘˘خو
رئأزجلأو يليششت يتيدول بختنملأ

،واكلافو ضسيماخ اهنع باغ يتلأو
ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ ىق˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح
ةريبك تأداقتنأ ضشوريك بردملأو
˘˘ما˘˘˘مأ ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ق˘˘˘لأ ةرا˘˘˘شسخ˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘ب

دق ضشوريك ناكو،0 –3 رئأزجلأ
ل˘ظ˘ي˘ل ضسي˘ما˘˘خ ع˘˘م ه˘˘قا˘˘ف˘˘تأ ىف˘˘ن
هنأأ دكأأو ،ديردم لاير يف بردتي
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ت˘˘يدو˘˘ل˘˘ل ىعد˘˘ت˘˘شسأ

ع˘م نو˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘نأأ ىأأر ن˘˘يذ˘˘لأ
لا˘˘˘˘ق كلذ ع˘˘˘˘مو ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

هنإأ ةيعأذإأ ةلباقم يف نوروشسيخ
ع˘˘م˘˘ت˘˘جأ ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ نÓ˘˘˘عإأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق

4 و3 نيب امل ضسيماخو ضشوريك
ءا˘ق˘ب ة˘ي˘م˘هأأ ىل˘ع ا˘ق˘ف˘تأو تا˘عا˘شس
،بردتلل ديردم لاير يف بعÓلأ

نأأ ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلأ د˘˘˘˘˘كأأو
نأأو ضشوريك بذكي مل نوروشسيخ
ضصوشصخلأ أذهب تأريشسفتلأ عيمج
داحتلأ زربأأو ،ىنعم Óبو ةئطاخ

قد˘˘شصلأو مأر˘˘ت˘˘حلأو حو˘˘شضو˘˘لأ نأأ
نو˘˘˘ك˘˘˘ت بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ه

˘˘مو˘˘ي˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘م˘˘˘ئأد ةر˘˘˘شضا˘˘˘ح
ىل˘ع بقا˘ع˘ي ل م˘لا˘ع ي˘ف ةرو˘م˘غ˘˘م
،قا˘ف˘ن˘لأو بيذا˘كألأو تا˘برا˘˘شضم˘˘لأ

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لأ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم““ ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
لو˘˘ح تق˘˘ل˘˘ت˘˘خأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ˘˘˘لأ

ة˘لوا˘ح˘مو ، ةدو˘جو˘م ر˘ي˘غ ة˘˘ي˘˘شضق
كشسامتلأو مغانتلأ يف ررشض قلخ
ر˘يد˘م˘لأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ق˘˘ث˘˘لأو
نزحم رمأأ داحتلأ ضسيئرو ينفلأ

د˘ق ا˘ي˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك تنا˘˘كو ،““ف˘˘شسؤو˘˘مو
ي˘ل˘ي˘ششت ة˘يدو ي˘ف ا˘ي˘ب˘˘ل˘˘شس تلدا˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شست˘˘كأو
د˘˘شض تأدا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ را˘˘ثأأ ا˘˘م ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
ق˘ير˘ف˘لأ ءأدأأ ءو˘شس بب˘شسب ضشور˘ي˘ك
.واكلافو ضسيماخ بايغو
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 ايبمولوك مامأأ رشضخلأ عم هقلأات دعب

ىلإ دوعي حاجنوب

 ةيبوروأ ةيدنا ةدع تامامتها
ةرتف زواجت حاجنوب دأدغب ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ عا˘ط˘ت˘شسأ
تناك ثيح ،ايقيرفأأ ممأأ ضسأاك دعب اهاناع يتلأ غأرفلأ

زوفب تهتنأ يتلأو ة˘يدو˘لأ ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘كو ر˘ئأز˘ج˘لأ ةأرا˘ب˘م
ةدوع ةطقن ،ةفيظن ةيثÓثب يشضاملب لابششل قحاشس
،ةريهشش ةيبوروأأ ةيدنأأ نم ةوقب هتامدخ ىلع بلطلأ

ثيدحلأ نأاب ،ةيناطيربلأ ““يشس يب يب““ ةكبشش تفششكو
،دتيانوي زديل يدان بتاكم يف ةوقب داع حاجنوب نع
ةق˘ير˘ط˘ب ا˘فد˘ه ه˘ل˘ي˘ج˘شستو ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك د˘شض ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م جرا˘خ ن˘˘م ة˘˘عدا˘˘خ˘˘م ةد˘˘يد˘˘شست ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘ع˘˘ئأر
ة˘يو˘لوأأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ م˘شض ر˘ب˘ت˘ع˘ي ذإأ ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
زديل مامتهأ نكي ملو ،قيرفلل يمامألأ طخلأ ميعدتل
ديلو ،اماع72ـلأ بحاشص ،يرئأزجلأ تامدخب دتيانوي
ةرت˘ف ي˘ف ل˘ي˘حر˘لأ ن˘م ا˘ب˘ير˘ق دأد˘غ˘ب نا˘ك ثي˘ح ،مو˘ي˘لأ
ة˘ل˘ي˘ك˘ششت م˘ي˘عد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ت˘˘ششلأ تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ
ددجيو هيأأر ريغي نأأ لبق ،كأذنآأ اشسلييب ينيتنجرألأ

ةيمÓعإأ لئاشسو تدكأأو ،يرطقلأ دشسلأ يدان عم هدقع
عأر˘شص ي˘ف ا˘ي˘ل˘ي˘شسر˘م كي˘ب˘م˘˘لوأأ يدا˘˘ن لو˘˘خد ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف
يف اعمط ،قلأاتملأ يرئأزجلأ مجاهملأ تامدخب رفظلأ
،ةلبقملأ ةرتفلأ يف هدقع عيب ىلع دشسلأ ةقفأوم لين

نل ،اتيرأزيبوز ينودنأأ ،يدانلل ينفلأ ريدملأ نأأ ريغ
يدان اهطرتششي يتلأ وروأأ نويلم51 دشصر هعشسوب نوكي
اهي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘نا˘خ˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘مزألأ ل˘ظ ي˘ف ،د˘شسلأ
ىل˘ع بل˘ط˘لأ نو˘ك˘ي˘˘شس ،ةر˘˘ي˘˘خألأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

قشسنلأ ىلع هظا˘ف˘ح لا˘ح ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك حا˘ج˘نو˘ب تا˘مد˘خ
،ي˘شسنر˘ف˘لأ ل˘ي˘ل يدا˘ن بقأر˘ي ذإأ ،ه˘ئأدأأ ي˘ف يد˘عا˘شصت˘˘لأ
،م˘شسو˘م˘لأ أذ˘˘ه ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود ي˘˘ف كرا˘˘ششي يذ˘˘لأ

مامتهاب بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘مو ه˘يدا˘ن ع˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ تأو˘ط˘خ
ن˘ي˘ب ه˘تا˘مد˘˘خ ىل˘˘ع عأر˘˘شصلأ ل˘˘ع˘˘ششي˘˘شس ا˘˘م و˘˘هو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.لجاعلأ بيرقلأ يف هيلع ةشسفانتملأ ةيدنألأ
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يبمولوكلا بختنملا تيب يف ةمزا نورجفي رضخلا

قافو ضسيئر نم ةبرقم رداشصم تفششك
ر˘˘ي˘˘خألأ نأأ ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘شس
ر˘ي˘خ ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لأ برد˘م˘لأ ع˘م ع˘م˘ت˘جأ
ةر˘ك˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع ضضر˘˘عو ،يو˘˘شضم ن˘˘يد˘˘لأ
ة˘شضرا˘ع˘لأ ةدا˘ي˘ق˘˘ل د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لأ
ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم نأأ لإأ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ

أو˘˘حر˘˘ت˘˘قأو ةر˘˘ك˘˘ف˘˘لأ أو˘˘شضفر ن˘˘يزرا˘˘˘ب
ير˘ي˘ت ي˘شسنر˘ف˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ

بردملأ ،ه˘تأذ قا˘ي˘شسلأ ي˘فو .ي˘جور˘ف
ه˘ت˘ق˘فأو˘م ح˘˘ن˘˘م ،يو˘˘شضم ن˘˘يد˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خ

د˘ع˘ب ه˘ب˘شصن˘م ىلإأ ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لأ
تزربأأو ،هتلا˘ق˘ت˘شسأ نÓ˘عإأ ن˘ع عو˘ب˘شسأأ

ترثعت امدعبو ةيافلح نأاب ،انرداشصم
،ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ ءا˘م˘شسأأ ةد˘ع ع˘م ه˘تا˘شضوا˘ف˘˘م
ىلإأ يو˘˘شضم ا˘˘˘عد تقو˘˘˘لأ ق˘˘˘ي˘˘˘شض ما˘˘˘مأأو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ ة˘˘شسأرد ل˘˘جأأ ن˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ

قا˘فو˘لأ برد˘˘م ضضرا˘˘ع˘˘ي م˘˘لو ،ه˘˘تدو˘˘ع
د˘ع˘ت˘شسم ه˘نأا˘ب ضسي˘ئر˘ل˘ل د˘كأأو ةر˘˘ك˘˘ف˘˘لأ

،يدا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
أريثك تمزأا˘ت ه˘ت˘قÓ˘ع نأأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ىلإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ،قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لأ ردأو˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
جئاتنلأ دعب هليحرب راشصنألأ بلاطم
مشسوملأ ةيأدب يف ةققح˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘شسلأ
دهف عمتجي نأأ رظتنملأ نمو .يراجلأ

ةلبقملأ ةليلقلأ تاعاشسلأ يف ةيافلح
فيطشس قافو ةرأدإأ ضسلجم ءاشضعأأ عم
يوشضم نيدلأ ريخ ةدوع رأرق ةشسأردل
عيم˘ج˘لأ ق˘فأو لا˘ح ي˘فو ،ق˘ير˘ف˘لأ ىلإأ

،ردا˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لأ تأذ بشسح يو˘˘˘˘˘˘شضم نإا˘˘˘˘˘˘ف
ءاعبرألأ أذه ءاقل يف أرشضاح نوكيشس
ةيعمج قيرفلأ هيف فيشضتشسيشس يذلأ
ةلوجلأ مشسرب54 يام8 بعلمب فلششلأ
يف فأرطأأ تحرتقأ تقو يف ،ةنماثلأ
ينقتلأ عم دقاعتلأ يفياطشسلأ يدانلأ
كلمي يذلأ ،يجورف يريت يشسنرفلأ

داحتأ ة˘بأو˘ب ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت

ق˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ه˘˘م˘˘شسأ نأأ ر˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ن˘م .قا˘فو˘˘لأ ير˘˘ي˘˘شسم ط˘˘شسو عا˘˘م˘˘جإلأ

،فيط˘شس قا˘فو را˘شصنأأ بر˘عأأ ،م˘ه˘ت˘ه˘ج
يري˘شسم ضضع˘ب رأر˘ق ن˘م م˘ه˘ط˘خ˘شس ن˘ع

بردملأ عم مهقافتأ ضصوشصخب قيرفلأ
ف˘˘شسو˘˘˘ي ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب دا˘˘˘ح˘˘˘تل ق˘˘˘با˘˘˘شسلأ

مهشضفر ““ةيفيا˘ط˘شسلأ““ د˘كأأو ،يد˘يزو˘ب
نأاب نيزربم ،بردملأ أذه عم دقاعتلأ
ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ششي نأأ ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأأ قا˘˘˘فو˘˘˘لأ

م˘شسأ ىلإأ ة˘جا˘ح˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأو يد˘˘يزو˘˘ب
را˘˘شصنألأ تا˘˘حو˘˘م˘˘ط˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي ،ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ءا˘ن˘بأأ ه˘جوو ،ءأو˘شس د˘ح ىل˘ع يدا˘ن˘لأو

ىلإأ ما˘˘˘ه˘˘˘تلأ ع˘˘˘با˘˘˘شصأأ ةرأو˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
فقو يذلأ ،بأرعأأ نيدلأ زع ريشسملأ

نم هورذحو ،يديزوب مشض ةركف ءأرو
هو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ق˘ير˘ف˘لأ خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ثب˘˘ع˘˘لأ

.يدانلأ نع ليحرلاب
بيجن.ج

فيطشس قافو

 ةمشصاعلأ داحتأقيرفلأ ىلع فأرصشإلل ريبك بردمب نوبلاطي راصصنألأ

 يوانرب
راصصنأأ دعي

لحب ةراطصسوصس
 مهقيرف ةمزأأ

،يوا˘نر˘ب فوؤور˘لأ د˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسأ
لوأ ة˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘ششلأ ر˘˘˘يزو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تأ ةرأدإأ ضسمأ

ةششقانمل ،راشصنألأ يلثمم ضضعبو
يدا˘˘ن˘˘لأ لا˘˘قو ،يدا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘شضو
ىل˘ع هر˘ششن نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ
دا˘˘˘ح˘˘˘تأ ةرأدإأ نأا˘˘˘ب ،““كو˘˘˘ب˘˘˘شسي˘˘˘˘ف““
ا˘ه˘شسي˘ئر ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ

ماع˘لأ ن˘ي˘مألأو ،ير˘ف˘ن˘شش مÓ˘عو˘ب
نيبعÓ˘لأ ضضع˘بو ،ي˘ششي˘بد ر˘ي˘ن˘م
،راشصنألأ نع نيلثممو ،نيقباشسلأ
،يوا˘˘نر˘˘˘ب ر˘˘˘يزو˘˘˘لا˘˘˘ب أو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ

ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘مزأÓ˘˘˘ل جر˘˘˘خ˘˘˘م دا˘˘˘ج˘˘˘يإل
ضشقا˘نو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ضسل˘ج˘˘م ءا˘˘شضعأأ ة˘˘ق˘˘فر ،يوا˘˘نر˘˘ب
لبق ،يدانلل ماعلأ عشضولأ ةرأدإلأ
هديوزت ،نيريشسملأ نم بلطي نأأ

ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ىل˘˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
تا˘فو˘ششك˘لأو ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ
ام وهو ،ةقباشسلأ ةرأدإÓل ةيلاملأ

ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘˘ششي˘˘˘˘بد ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق
يلثمم ،ريزولأ دعوو ،عامتجلأ
ةيوشست داجيإا˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ
،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ بير˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م ق˘ير˘ف˘لأ نأأو ة˘˘شصا˘˘خ
.ايقيرفأأ رئأزجلأ ليثمت
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ةفأرغلأ بعل ينه نايفشس يرئأزجلأ يلودلأ دكأأ
مهم يبرعلأ ىلع هقيرف هققح يذلأ راشصتنلأ نأأ

ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ة˘فأر˘˘غ˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘شسم ي˘˘ف أد˘˘ج
ة˘جودز˘م ي˘تدا˘ع˘شس““ :Ó˘ئا˘ق حر˘شص ثي˘ح ،يرود˘˘لأ

ا˘ه˘نأأ ثي˘ح ،ءا˘ق˘ل˘لأ فد˘ه ل˘ي˘˘ج˘˘شستو ،را˘˘شصت˘˘نلا˘˘ب
،دين˘عو ،يو˘ق ق˘ير˘ف ما˘مأأ ة˘ب˘ع˘شص ة˘ه˘جأو˘م تنا˘ك
أدج ةنيمث طاقن ىهو ،ةرأدشصلأ ىلع ضسفانيو
لا˘ق را˘شصت˘نلأ فد˘ه ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘عو ،““ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

زوفي نأأ يدنع مهملأ ،لجشسأأ نأأ امهم ضسيل““ :ينه
أذ˘هو ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ةرو˘˘شصب بع˘˘ل˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأل ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف
راشصتنلأ قيرفلأ حنم يذلأ وه ،يعامجلأ ءأدألأ

ق˘ير˘˘ف˘˘لأ نأأ ىلإأ ي˘˘ن˘˘ه را˘˘ششأأو ،““ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
ةلبقملأ ةلوجلأ يف ةبوعشص رثكأأ ةأرابم هرظتنت
رأرشصإأ مهيدل نيبعÓلأ نأأ أدكؤوم ،ليحدلأ مامأأ

ل˘˘ث˘˘م ل˘˘ي˘˘حد˘˘لأ ما˘˘مأأ يو˘˘ق ضضر˘˘ع م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ىل˘˘˘ع
:ةنشس82 بحاشص متتخأو ،يبرعلأ مامأأ مهشضرع

ريكفتلأو يبرعلأ راشصتنأ نايشسنب يئÓمز بلاطأأ““
ءا˘ق˘ب˘لأ ي˘ن˘ع˘ي ه˘ب زو˘˘ف˘˘لأ نأل ل˘˘ي˘˘حد˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
ةفأرغلأ عفرو ،““مامأÓل ةوطخ مدقتلأو ،عبرملاب
اهب لت˘ح˘ي ة˘ط˘ق˘ن41 ىلإأ ي˘ن˘ه فد˘ه˘ب هد˘˘ي˘˘شصر
،ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود بي˘تر˘˘ت ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

يف ةطقن31 دنع يبرعلأ ديشصر فقوت امنيب
.عبأرلأ زكرملأ

ع.ضش.م

ةمداقلأ ةهجأوملأ يف ريكفتلاب هئÓمز بلاط

يبرعلا ـب ةحاطقل ةفارغلا ةدايقب ديعس ينه

يلوبان نع بيغي مقغ
غروبزلاس ةهجاوم يف

يلودلل ىرخأأ ةرم ةوعدلأ هيجوت مدع يلوبان يدان بردم يتوليششنأأ ولراك ررق
دشض يلاطيإلأ بونجلأ قيرف رظتنت يتلأ ةهجأوملل ابشسحت مÓغ زوف يرئأزجلأ

لاطبأأ ةطبأر تاشسفانم نم ةثلاثلأ ةلوجلأ نمشض يواشسمنلأ غروبزلاشس هفيشضم
تأرايخ نع ةنشس82 بحاشص اهيف بيغي يتلأ ىلوألأ ةرملأ هذه دعت لو ،ابوروأأ

قيرف مجن اهب عتمتي يتلأ تايوتشسملاب عنتقم ودبي ل يذلأ يلاطيإلأ هبردم
اهل ضضرعت يتلأ ةيوقلأ تاباشصإلأ ببشسب أريثك رثأات يذلأ قباشسلأ نايتيإأ تناشس
ي˘لأو˘ت ي˘عأد˘ب ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل با˘ي˘غ˘ل˘ل مÓ˘غ ر˘ط˘شضأ ثي˘ح ،ة˘ق˘با˘شس ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف
.هأوتشسم ىلع ةرششابم ةفشصب رثأأ يذلأ لماعلأ وهو تاباشصإلأ

ع.ضش.م
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°82ةبانع

°92 ةدكيكصس

°03سسأرهأأ قوصس

°92ةملاق

.برغملأ يف ينابصسإلأ لخدتلأ أأدب9581 -
.ةيرجملأ ةيواصسمنلأو ةيصسورلأو ةيناملألأ تايروطأربمإلأ نيب فلاحت دقع3781 -
.لماك ىفطصصم ةصسائرب يرصصملأ ينطولأ بزحلأ سسيصسأات نع نÓعإلأ7091 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ يف نانويلأ ىلع برحلأ نلعت ايلاطيإأ0491 -
.هقافر نم ةصسمخو ةلب نب دمحأأ مهو ةيرئأزجلأ ةروثلأ ءامعز لقت تناك ةيبرغم ةرئاط فاطتخأ6591 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441رفصص32 ـل قفاوملا -1185 ددعلا9102 ربوتكأا22 ءاثÓثلا

31:50

41:21

12:51

15:71

90:91

مويلا اذهلثم يف ثدح

ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو تنكمت
لمعتصسي داتع زجح نم عوبصسألأ ةياهن لÓخ ةبانعب
.ةيعرصش ريغ ةقيرطب ناجرملأ بهن ةيلمع يف

غلابلأ هيف هبتصشملأ لزنم لخأد داـتعلأ زجح مت ثيح
ة˘˘يلو م˘˘لا˘˘صس يد˘˘ي˘˘صسب ن˘˘كا˘˘صسلأ ة˘˘ن˘˘صس43 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م

ةروراق ،ناجرملأ ةدام فصشاك زاهج يف لثمتيو،ةبانع
كابصش،لواعم ،اهقحأول عيمجب سسطغ ةلدـب ،نيجيصسكأأ

ةزهجأأ ،ة˘يود˘ي تا˘عا˘صس ،نا˘جر˘م˘لأ ع˘م˘ج ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست
تأدئاعك يلام غلبم ،نيزنبلأ نم ةيمك ،قمعلأ ديدحت
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صسي ر˘خآأ دا˘ت˘ع ىلإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب نا˘جر˘م˘لأ ع˘ي˘˘ب
لزنم يف ماكحإاب أابخم ناك هبيرهتو ناجرملأ جأرختصسأ

مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتصسأ دعبو،هيف هبتصشملأ
ةم˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ ي˘ن˘ع˘م˘لأ م˘يد˘ق˘ت
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع نإا˘ف ةرا˘صشإل رد˘ج˘تو ،را˘ج˘ح˘لأ

ةيعون تايلمع ةدعب ةريخألأ مايألأ يف أوماق ةبانعب
فيكلأ نم غلك74 زجح اهرخآأ ناك مهصصاصصتخأ ميلقإاب
55 رمعلأ نم غلبي ريطخ سصخصشب ةحاطإلأو جلاعملأ

لقن يف امهلمعتصسي نيترايصس زجح ىلإأ ةفاصضإلاب ،ةنصس
ناقرصسي ناصصخصش طبصض نع كيهان ،مومصسلأ جيورتو
نم أراطنق عاجرتصسأو ناباصش فيقوتو يبياطصشب لزنم
.راجحلاب رأديصس بكرم نم تقرصس ةيصساحنلأ لبأوكلأ

ةصشيعوب زوزام

ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هميدقتو هيف هبتصشملأ فيقوت مت اميف

ملاسس يديسسب لزنم لخاد ناجرملا بهن يف لمعتسسي داـتع زجح

قيلعت نود ةروصص

اينيدرصس ىلإأ راحبإلأ ددصصب أوناك

ةلاقلا ةنيدم لحاوسس يف ةقارح7 فيقوت
نتم ىلع أوناك (ةقأرحلأ) نم ةريغصص ةعومجم فيقوت نم سسمأأ لوأأ ةليل ةلاقلاب لحأوصسلأ رفخ سسأرح نكمت
ثيح اينيدرصس ةريزجب يأأ طصسوتملأ نم ىرخألأ ةفصضلأ وحن (ةصسلخ) راحبإلأ ددصصب عنصصلأ يديلقت براق
.مهيلإأ بصسن اميف رظنلل ةلاقلأ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع مهليوحتو ةمزÓلأ تافاعصسإلأ مهل تمدق
(70) ةعبصسل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحمل لحأوصسلأ سسأرح طابحإأ ىلإأ راصشأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب ناكو
ريغ ةرجهلأ ةرهاظ نأأ ةراصشإلاب ريد˘ج˘لأو .فرا˘ط˘لا˘ب ة˘لا˘ق˘لا˘ب ع˘ن˘صصلأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ىل˘ع أو˘نا˘ك سصا˘خ˘صشأأ
تايلوب ئطأوصش ةدعب ةريخألأ عيباصسألأ يف ةوقب تداع عنصصلأ ةيديلقتلأ برأوقلأ ربع (ةقرحلأ) ةيعرصشلأ
لجصسملأ نصسحتلأ عم اهطاصشن نم «ةقأرحلأ» ايفام تفثك ثيح ةبانعو فراطلأ نم لك رأرغ ىلع نطولاب ةيلحاصس
تاكبصشلأ كلتل لحأوصسلأ سسأرحو ة˘ي˘ن˘مألأ ةز˘ه˘جألأ ا˘ه˘ت˘ه˘جو ي˘ت˘لأ تا˘بر˘صضلأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘يو˘ج˘لأ لأو˘حألأ ي˘ف
توملأ«ب فاطملأ مهب يهتني ام أريثك نيدلأو طصسوتملأ نم ىرخألأ ةفصضلأ ىلإأ بابصشلأ بيرهت يف ةصصصصختملأ

نيمأأ لداع.سضيبألأ رحبلأ سضرع يف «اقرغ

““خرسشلا““ ةياور
دمحم بتاكلل

يفيرسشلا
ةحسشرم يسشيسشعل

ةزئاجل
““ناكتيف““

ةيبدأ’ا
““خر˘˘صشلأ““ ة˘˘يأور را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ م˘˘˘ت
د˘م˘ح˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف˘ح˘صصل˘˘ل
ن˘˘م˘˘صض ي˘˘صشي˘˘˘صشع˘˘˘ل ف˘˘˘ير˘˘˘صشلأ
ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘يأورأ

يف ةيبدألأ ““ناكتيف““ ةزئاج
ةئف ،رصشع ةصسداصسلأ ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط

ةركأذ/بونجلأ نأدلب ةركأذ““
ذ˘ن˘م ئ˘فا˘ك˘ت ي˘ت˘لأ ““ة˘ير˘صشب˘˘لأ
ة˘ن˘صس ر˘صشع ة˘صسم˘خ ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ
تا˘˘˘˘˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘˘˘˘˘لأو تا˘˘˘˘˘˘˘˘يأور˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صشلأ ن˘˘˘˘˘˘˘يوأود˘˘˘˘˘˘˘لأو
يتلأ تايحرصسملأو ثاحبألأو
ناصسنإلأ قو˘ق˘ح ة˘نا˘ك˘م زر˘ب˘ت
.اهرصسأاب ةيرصشبلأو بونجلأ لود ةركأذب قلعتملأ يذلأ لمعلأ عجصشتو
ابوروأأ نيب ةثلثملأ ةراجتلأ ىلإأ ةراصشإأ يف .““بصصقلأ ديع““ ةي˘لو˘ير˘ك˘لأ ة˘غ˘ل˘لا˘ب ا˘ي˘فر˘ح ي˘ن˘ع˘ت ““نا˘ك˘ت˘ي˘ف““ة˘م˘ل˘ك
““ناكتيف““ نإاف كلذل .ةيكيرمألأ عرأزملأ يف نيدبعتصسملأ ةقرافألأ لÓغتصسأو ةيبرغلأ دنهلأ رزجو ايقيرفإأو
نأدلب ةركأذ - يدنوط زيرام ناكتيف ةزئاج““ :وه يمصسرلأ اهنأونع .ةيرحلأ لجأأ نم قيقرلأ حافك ىلإأ زمرت
زيرام ،بدألأ ةذاتصسأأو ةريهصشلأ ةيلÓقتصسلأ ةيبولدأوغلأ ةبتاكلأ مصسأ ىلإأ ةبصسن ،““ةيرصشبلأ ةركأذ / بونجلأ

.يدنوك
تأروصشنم نع ردصص يصسايصسلأ لايخلأ عون نمخ باتك يه (elliaF aL) ““خرصشلأ““ ةيأور نأأ ركذلأ ردجيو
يرفيفف22 ةكرح ةكرحب رئأزجلأ يف ىمصسي ام علدنأ لبق يأأ،8102 ربوتكأأ يف رئأزجلأ نوتامراه
دحأأ يف يصشيصشعل يفرصشلأ دمحم أابنت ،عيباصسأأ ةعصضبب ““كأرحلأ““ لبق ردصص يذلأ لمعلأ أذه يف9102.
هذهل ““ناكتيف““ ةزئاج ميكحت ةنجل هابتنأ تفل هنأأ ودبي ام أذهو .““ةيملصسو ةينطو ةيبعصش““ ةصضافتناب هلوصصف
نÓعإلأ متيصس .يعامتجلأ كصسامتلأ زيزعت ىلإأ وعدتو ناصسنإلأ ةمأرك نع ءيصش لك لبق عفأدت يتلأ ةيأورلأ

لفح لÓخ ربمفون رهصش يف سسيرابب ““ناكتيف““ ةيبدألأ ةزئاجلأ نم ةرصشع ةصسداصسلأ ةعبطلأ يف نيزئافلأ نع
.يرب يد نامرج ناصس يح يف نئاكلأ ““رولف““ ىهقم يف ماقيصس

يقأوبلأ مأأ

ةد’ولا ثيدح عيسضر ةيمرم ةثج ىلع روثعلا
ىفوتم عيصضر ةثج ىلع يقأوبلأ مأ ةيلولأ ةمصصاعب يزيج ةلاكول يذاحملأ ناتصسبلأ يح ناكصس سسمأ حابصص رثع
ةدلولأ ثيدح ركذ سسنج دولوملأ ةثج ناف ةعلطم رداصصم بصسحو ةمامقلأ برق يمرم يكيتصسÓب سسيك لخأد
يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصمب داجنتصسلأ متيل ةلاصضلأ تانأويحلأ فرط نم ةقزمم اهيلع رثع ةيوهلأ لوهجم

يف ترصشاب نملأ حلاصصم اتهج نم فايصضوب دمحم ىفصشتصسم ىلأ ةثجلأ لقب تماقو ناكملأ نيع ىلأ ترصضح
.مهتبقاعمو نيلعافلأ ةيوه ىلأ لوصصولأ ةيغب قمعم قيقحت

راهز دمحأأ

ةليسملاب تايدلب5ربع ةينكس ةدحو025عيزوت
يدع دلوأ ةيدلب ركذ˘ن ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع يرا˘ج˘يأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘ي˘ن˘ك˘صس ة˘صصح ع˘يزو˘ت  سسمأ ءا˘صسم م˘ت
ةيلمعلأ تمت ثيح ريجلأ دصس يطوطخ ةيدلبب ةينكصس ةدحو05و ماتلو ةيدلبب ةدحو52 ةدحو082.ةلابقل
رمتصست نأأ ىلع   مهتحرف يلع وربع نيذلأ  نيديفتصسملأ فرط نم رورصسلأو ةحرفلأ نم وج يف مئأوقلأ قيلعتلأ
راظتنأ يف ديصضاعملأ ةيدلبب ةدحو05 و ةدحو511 ةصصح ةبياعلب ةيدلب نم لكب مداقلأ ءاعبرلأ موي ةيلمعلأ

متيو تايرحتلأ نم يهتنأ دعب ةيلولأ ةمصصاع ةليصسملأ ةيدلبب ةدحو2621 ب ردقملأو ةريبك ةصصح  عيزوت
.خيصشلأ اجرعلأ ةليصسملأ ةيلو يلأو ةعاصس رخل حرصص ام بصسح ةمداقلأ ةليلقلأ مايلأ يف اهنع نÓعلأ

  خوصشخصش حلاصص

جيريرعوب جرب

يمسسر ررحم يف ريوزتلاو ةيوه لاحتناو ةقرسسلا ةمهتب ينيثÓث فيقوت
ةيصضق يف هطروت دعب ينيثÓث فيقوت نم جيريرعوب جرب قرصش بونج يدأولأ سسأأر ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
ةيلخ بصسحو ةنصس13 (ـه-ن) وعدملاب رمألأ قلعتي ايرأدإأ ررحم يف ريوزتلأ و ريغلأ ةيوه لاحتنأ ، ةقرصسلأ
ررحم يف ريوزتلأو ريغلأ ةيوه لاحتنأ و ةقرصسب ماق طروتملأ نإاف ةيلولأ نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصتلأ

ينعملأ مايق تتبثأأ يتلأ نمألأ حلاصصم ىلإأ تلصصو تامولعم رثإأ ىلع ةزجنملأ تايرحتلأ نإاف ةيلخلأ تأذ بصسحو
ةيديربلأ زكأرملأ دحأاب راظتنلأ كابصش نم ةيحصضلاب سصاخ يديرب كصص أذك و ةينطو فيرعت ةقاطب ةقرصسب
بتاك دنع اهررح ةلاكو ريوزتب ماق يديربلأ هباصسح نم ةيحصضلأ لأومأأ لك بحصس لجأأ نم و ،يدأولأ سسأأرب

مامأأ هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم زاجنإأو هفيقوت مت هيلعو .هل لكوملأ و لكوملأ ةناخ يف اهاصضمأأ و يمومع
 .ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب عأديإأ رمأأ هقح يف ردصص   يروفلأ لوثملأ ةصسلج ىلع هلوثم دعبو ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ

ىصسوم.ع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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