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لا˘˘ف˘˘طأأ ،خو˘˘ي˘˘سش ءا˘˘˘سسن ،لا˘˘˘جر
ر˘كا˘ب˘لأ حا˘ب˘سصلأ ي˘ف أو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةبلطلأ ةر˘ي˘سسم˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لأ شسمأ’
ام˘ل˘ث˘م تبا˘ج ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عو˘ب˘سسأ’أ

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ةدا˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ج
نم اقÓ˘ط˘نأ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ عرأو˘سش
با˘˘ب عرا˘˘سش ،ءأد˘˘ه˘˘سشلأ ة˘˘حا˘˘˘سس
ر˘˘ي˘˘م’أ عرا˘˘سشب أرور˘˘م ،نوز˘˘˘ع
،يديهم نب يبرعلأو رداقلأدبع
،ششور˘ي˘م˘ع لا˘نو˘ل˘˘ك ،رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
،ايناتيرومو نأدوأ شسيروم ةحاسس
ى˘ل˘عرور˘م˘لا˘ب ةدو˘ع˘لأ م˘˘ث ن˘˘مو
عرأوسشلأ نم ددعو نأدوأ ةحاسس
قيوطت طسسو كلذو ةروكذملأ
عرأوسش م˘هأ ى˘ل˘ع ف˘ث˘كم ي˘ن˘مأأ
كلت اميسس’ ،ةمسصاعلأ رئأزجلأ
ةمكحمو ناملربلأ ىلأ ةيدؤوملأ
نا˘ب˘ع عرا˘سشب د˘˘م˘˘ح˘˘م يد˘˘ي˘˘سس
شسمأأ تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘˘لأ نا˘˘˘سضمر
،يأرلأ يلقتعم نم ددع ةمكاحم

ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘˘ح
د˘سسلأ قأر˘ت˘خأ ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
تأو˘ق ه˘˘ت˘˘سضر˘˘ف يذ˘˘لأ ي˘˘ن˘˘مأ’أ
نابع عراسش ىلإأ رورملل نمأ’أ

ةفاك قÓطاب ةبلاطملأو ناسضمر
ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ،كأر˘ح˘لأ ءا˘ن˘ج˘˘سس
بلا˘ط˘˘م˘˘ب د˘˘يد˘˘سشلأ م˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت
هد˘ه˘سشت يذ˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ كأر˘ح˘˘لأ

يرفيف22ـلأ ذ˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب
اياقب ليحر رأرغ ىلع ،يسضاملأ
يتأاي يتلأو يقيلف˘تو˘ب˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ

ة˘˘لود˘˘لأ شسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘سسأأر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ريزولأو «حلاسص نب رداقلأدبع»
أذ˘ه .«يود˘ب ن˘˘يد˘˘لأرو˘˘ن» لو’أ

نيذلأ نورهاظتم˘لأ ن˘كم˘ت˘ي م˘لو
أوددرو ي˘ن˘طو˘لأ م˘ل˘ع˘لأ أو˘ل˘˘م˘˘ح
أذه تاباختنأ ششاكم» تأراعسش
يدÓ˘˘ب ،«تا˘˘با˘˘سصع˘˘لا˘˘ي ما˘˘ع˘˘˘لأ

كأرحلأ»و ،«عيبلل يسشام كدÓبو
دو˘˘ي˘˘ق أو˘˘˘كف » ،«ي˘˘˘ن˘˘˘طو بجو
طسسوو ،«نييسسايسسلأ نيلقتعملأ

ةحاسس غولب نم ،ةوسسنلأ ديراغز

ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ يز˘كر˘م˘لأ د˘ير˘ب˘˘لأ

أر˘ظ˘ن  ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لأ ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘م’أ تأز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل

رسصا˘ن˘ع شضر˘ف ثي˘ح ،ا˘ه˘تد˘ه˘سش

لاح اهيلع اينمأ اقوط ةطرسشلأ

ى˘ف˘ت˘كأو .ا˘ه˘ي˘لأ م˘ه˘لو˘سصو نود

ةبلطلأ ةريسسم لÓخ نمأ’أ لاجر

53 ـلأ ا˘هدد˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلأ

م˘هأ ى˘ل˘ع ةدد˘سشم˘لأ ة˘سسأر˘ح˘لا˘˘ب

ة˘فر˘غ˘لأ ى˘لأ ة˘يدؤو˘م˘لأ عرأو˘سشلأ

ديربلأ ةحاسسو ناملربلل ىلفسسلأ

نود ،افلاسس انلق امك يزكرملأ

نم نيجتح˘م˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘لأ

عو˘ب˘سس’أ شسكع ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘˘لأ

ىلأ هلÓخ أوسضرعت يذلأ33لأ

،مهنم تأرسشعلأ لاقتعأو عمقلأ

ةري˘سسم˘لأ رأر˘م˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ي˘ح ى˘لأ  ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ط˘˘لأ

ءانبل ماظن˘ل˘ل يرذ˘ج˘لأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ

.مهبسسح ةديدج رئأزج

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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قباضسلا ماظنلا اياقب ءاقبل اضضفر

يلاوتلا ىلع53ـلا عوبسسأÓل لسصاوتي ةبلطلا بسضغ
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قئاثولأو تأدنسسلأ ريدم فسشك

ةئيهتو ةيلخأدلأ ةرأزوب ةنمؤوملأ

يف شسمأأ «مÓعوب  نسسح» ميلقإ’أ

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ة˘ي˘عأذإأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

تمهاسس ةيندم˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ة˘ن˘م˘قر

مئأوقلأ ريهطت يف ريبك  لكسشب

دوجو مدع ىلإأ أريسشم ،ةيباختن’أ

تاباخت˘ن’أ ي˘ف ه˘ح˘لا˘سصم˘ل رود

ح˘سضوأأو .ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ

م˘˘˘˘ئأو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ نأأ ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

تانايبلأ ةدعاق اهتسسم ةيباختن’أ

3 ذنمو هنأاب فاسضأأو ، ةيرتمويبلأ

رئأز˘ج˘لأ ىد˘ل تح˘ب˘سصأأ تأو˘ن˘سس

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق

ةرو˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘˘مو أد˘˘˘ج

ي˘ف أد˘كؤو˘م.ه˘ت˘م˘سصبو شصخ˘سشلأ

م˘˘هأأ ن˘˘م ه˘˘نأأ ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح قا˘˘˘ي˘˘˘سس

ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشت ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ

ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأو تأد˘˘ن˘˘سسلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

ةرأزو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘مؤو˘˘م˘˘لأ
ةسصاخ,ميلقإ’أ ةئي˘ه˘تو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ
ةمدخلأ بيرقت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ كل˘ت
أذكو ،نينطأوملأ نم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ةيرأدإ’أ تامد˘خ˘لأ ةد˘م شصي˘ل˘ق˘ت
ةيدلبلأ ح˘لا˘سصم˘لأ ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘لأ

ن˘˘سسح ح˘˘سضوأأ ا˘˘م˘˘˘ك.ر˘˘˘ئأود˘˘˘لأو
نأأ قا˘˘ي˘˘سسلأ شسف˘˘ن ي˘˘ف مÓ˘˘عو˘˘ب
يف ينورت˘كلإ’أ كا˘ب˘سشلأ دا˘م˘ت˘عأ

حم˘سس ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم
بل˘ط˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م ةد˘م شصي˘ل˘ق˘ت˘ب

نيتقيقد ىلإأ ةقيقد02 نم دحأولأ
ي˘ف أر˘ي˘سشم .ر˘يد˘ق˘ت ر˘ث˘˘كأأ ى˘˘ل˘˘ع
عورسشم دوجو ىلإأ هثيدح مسضخ
قيسسنتلاب هيلع لمعلأ متي  ديدج
حÓ˘˘˘سصإأو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ةرأزو ع˘˘˘˘م
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘بو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لأ
هتلحر˘م ي˘ف  ق˘ب˘ط˘ي˘سس ،ر˘ئأز˘ج˘لأ
ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘لوأ’أ
ن˘يود˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ
ةسصاخلأ تايطعملل ينورتكلإ’أ

نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأأ ن˘˘م ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لأ و ءأدأ’أ ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘سسلأ

ءا˘سشنإأ أذ˘كو ،ءا˘˘ط˘˘خأ’أ يدا˘˘ف˘˘تو
.ةحيحسصو ةقيقد تانايب ةدعاق
ثدحتملأ دكأأ أذه ىلإأ ةفاسضإ’اب
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سست  عور˘˘سشم م˘˘˘هأأ نأأ
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو هزا˘ج˘˘نإأ
اهل رسضحي يتلأ ةيمقرلأ ةيوهلاب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ل˘˘ج˘˘˘سسلأ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
يذ˘لأو ،ة˘ي˘م˘قر˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشل˘˘ل
ةبأوبلأ ىلإأ لوخدلل  لمعتسسيسس
حيتيسسو ،تامدخلل ةينورتكلإ’أ
يرئأزج نطأوم لك لسصحتي نأاب

دحأو ي˘ن˘طو ف˘ير˘ع˘ت م˘قر ى˘ل˘ع
نسسح حسضوأأ قايسسلأ أذه يفو،

52 نم رثكأأ زاجنإأ مت هنأأ مÓعوب
ة˘ي˘ن˘طو ف˘ير˘ع˘ت ة˘قا˘ط˘ب نو˘ي˘ل˘م
يرتمويب رفسس زأوجو ةيرتمويب
ثيح,ةيرتموي˘ب ة˘قا˘ي˘سس ة˘سصخرو

فلأأ004و انويلم61عيزوتب مت
.ةيرتمويب ةيوه ةقاطب

ةيرتمويب ةقايضس ةضصخرو رفضس زاوجو فيرعت ةقاطب نويلم52 نم رثكأا زاجنإا

ةيندملا ةلاحلا تÓجسس ةنمقر ةيلمع
ةيباختن’ا مئاوقلا ريهطت يف تمهاسس

يطايتحإ’ا ضسبحلا نهر يبرعلب ريمضس ىلع ءاقبإ’ا مت اميف

قيقحتلا يسضاق ةلئسسأا ىلع درلا سضفري ةعقروب
كارحلا يلقتعم نع جارفإ’اب بلاطيو

ءاقبإ’ا ضسمأا ضسيار دارم رئ˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق رر˘ق
ةضسضسؤوملاب تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا ن˘هر ة˘ع˘قرو˘ب ر˘ضضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا ىل˘ع

ضسمأا لح دق ةع˘قرو˘ب ر˘ضضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا نا˘كو.ضشار˘ح˘لا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
لجأا ن˘م ا˘حا˘ب˘ضص11 ة˘عا˘ضسلا ي˘لاو˘ح ضسيار دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘ك˘ح˘˘م˘˘ب
فا˘ع˘ضضإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق ما˘˘مأا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا

بضسح اهيف عبات˘ي ي˘ت˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا دار˘فأا تا˘يو˘ن˘ع˘م
نع عافدلا ةئيه تدكأاو اذه.تابوقعلا نوناق نم441و57 داوملا

هل اههجو يتلا ةلئضسأ’ا ىلع درلا ضضفر ريخأ’ا اذه نأا ةعقروب
ر˘ضضح˘م˘لا ىل˘ع ءا˘ضضمإ’ا ه˘ضضفر ىلإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب, ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘ق
ة˘ضسل˘ج لل˘خ ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف بلا˘ط ه˘ن˘ك˘ل.لاو˘قأ’ا عا˘م˘ضسب ضصا˘˘خ˘˘لا
نود يبعضشلا كارحلا ءانجضس قلطإا يف عارضسإ’ا ةرورضضب عامضسلا

عامضسلا اهيف متي ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو.طر˘ضش وأا د˘ي˘ق
ع˘ب˘ق˘يو.ه˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا لو˘ح ة˘ع˘قرو˘˘ب ر˘˘ضضخ˘˘ل د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ذنم ضشارحلا ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ن˘ضس68ـلا بحا˘ضص د˘ها˘ج˘م˘لا

ضسفنل قيقحتلا يضضاق نم رمأاب طرافلا ناوج رهضش نم03ـلا خيرات
طضشانلل ضسمأا ةحيبضص قيقحتلا يضضا˘ق ع˘م˘ت˘ضسا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ه˘ضسب˘ح ىل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا كلذ د˘ع˘ب رر˘ق˘ي˘ل, ي˘بر˘ع˘ل˘ب ر˘ي˘م˘ضس ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا
71ـلا ذنم يطايتح’ا ضسبحلا نهر يبر˘ع˘ل˘ب د˘جاو˘ت˘يو.ا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا

نم تاروضشنم رضشن يتمهت هجاوي ثيح, طرافلا رمتبضس رهضش نم
ة˘م˘ه˘ت ىلإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب رر˘˘ضضلا قا˘˘ح˘˘لإا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ضش

±.S°∏«º.ةينطولا ةدحولاب ضساضسملا

 ةبانع ريم ةلاقتضسإا ميضسرتل ادغ ضسلجملا ءاضضعأا عمتجي اميف

 اينوناق حسشرملا طبارم رهاطلا
طبارم ديرف ةفÓخل

ءاسضعأأ شسيمخلأ أدغ عمتجي
يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ شسل˘ج˘˘م˘˘لأ
ريملأ ةلاقتسسإأ ميسسرتل ةبانعب
موي اهعدوأأ يتلأ طبأرم ديرف
ي˘لأو ح˘لا˘سصم ىد˘ل ن˘ي˘ن˘˘ثإ’أ

ةعلطم رداسصم بسسحو ةبانع
نأأ رر˘˘ق˘˘م˘˘لأ عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ نإا˘˘ف
شسل˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘سضعأأ هر˘˘سضح˘˘ي
غ˘لا˘ب˘لأو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

نيمتنملأو أوسضع93 مهددع
بز˘ح˘ل ة˘ق˘حا˘سسلأ ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب

ي˘ن˘طو˘لأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأأ لود˘˘˘ج نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لأ
دعب عمتج˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘لا˘ق˘ت˘سسإ’أ

يد˘ل˘ب˘لأ نو˘نا˘ق˘˘لأ بسسح كلذ

شسلجملأ مايأأ01 نوسضغ يف

ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘ل˘ل ىر˘خأأ ةر˘م

ليقتسسملأ طبأرم ديرف ةفيلخ

يو˘سضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ بسسحو

نإا˘ف ز˘ئا˘ف˘˘لأو تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإÓ˘˘ل

ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ي˘ف ا˘ي˘˘نا˘˘ث بتر˘˘م˘˘لأ

شسأأر˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘م و˘˘˘ه ةز˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لأ

رهاطلأ نإاف يلاتلابو شسلجملأ

ل˘ب˘ق˘م˘لأ شسي˘ئر˘لأ و˘ه ط˘بأر˘م

ام يدلبلأ يبعسشلأ شسلجملل

يف ىرخأأ تأروطت ثدحت مل

.مايأ’أ قح’

±.HƒS°©ÉOI  

:ةلضشنخ نم ةيلخادلا ريزو

  ''تاي’و3 ربع ةيوسضوف ةسسينك94  دوجو انلجسس''
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يزو ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ

ديسسلأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
ى˘ل˘ع نو˘م˘˘حد ن˘˘يد˘˘لأ حÓ˘˘سص
يتلأ ةيد˘ق˘ف˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ ششما˘ه
يموي ةلسشنخ ةي’و ىلإأ هتداق
دد˘˘ع نأأ ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأو ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’أ
ة˘˘سصخر˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ شسئا˘˘˘ن˘˘˘كلأ

ىلإأ اهقلغ مت يتلأ ةيوسضوفلأو
وزو يزيت ةي’وب ةعاسسلأ دح

، ةيوسضوف ةسسينك21 ـب ردقت
ريغ شسئانكلأ هذه نأأ فاسضأأو
نوناقلأ جراخ طسشنتو ةدمتعم
و ة˘˘ق˘˘ئ’ ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘كا˘˘مأأ ي˘˘˘ف و
ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد تا˘طا˘سشن ا˘هر˘ب˘ت˘عأأ

و تÓ˘ب˘ط˘˘سسإأو تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم
نودو ءا˘ن˘ب˘لأ رو˘ط ي˘ف لزا˘ن˘˘م
نأأ أد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ، ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب شصخر
فرط نم ةدم˘ت˘ع˘م˘لأ شسئا˘ن˘كلأ
نودو ةيرح لكب طسشنت ةلودلأ
ر˘ب˘ت˘عأأ ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ، دو˘ي˘ق
شضع˘ب ا˘ه˘ن˘سشت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لأ

نا˘˘سسنإ’أ قو˘˘ق˘˘ح تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م
ةئيرب ريغ ةيجراخلأو ةيلخأدلأ

و ة˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘فد˘˘˘ه و
نأأ ’دتسسم ، دلبلأ يف ىسضوفلأ
ىلع قبطي يذلأ نوناقلأ شسفن
ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ شسئا˘˘ن˘˘كلأ هذ˘˘˘ه
’ ثيح ، دجاسسملأ ىلع قبطني
رئأزجلأ يف دجسسم حتف نكمي
نوؤوسشلأ ةرأزو نم ةسصخر نود
، ةينعملأ تاط˘ل˘سسلأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

نأد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘نأأ د˘˘˘كأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك

دجسسم حتف نكمي ’ ةيبنجأ’أ

، د˘ل˘ب˘˘لأ كلذ ن˘˘م ة˘˘سصخر نود

ي˘ف ق˘ب˘ط˘ي ا˘˘م نأأ ى˘˘لإأ أدد˘˘سشم

يف دو˘جو˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ نأد˘ل˘ب˘لأ

عوسضوملأ شسفن يفو ، رئأزجلأ

ن˘˘يد˘˘لأ حÓ˘˘˘سص د˘˘˘ي˘˘˘سسلأ د˘˘˘كأأ

تسصحأأ ه˘ح˘لا˘سصم نأأ نو˘˘م˘˘حد

ةداب˘ع˘ل˘ل ا˘نا˘كم94 دو˘˘˘˘˘جو

نودو شصخرم ريغ نييحيسسملل

شسئا˘ن˘ك ي˘هو ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق د˘˘ن˘˘سس

يهو تاي’و3 يف ةيوسضوف

، ة˘يا˘ج˘بو وزو يز˘ي˘˘ت ، نأر˘˘هو

ناكم21 قلغ مت هنأأ أدكؤوم

اهد˘حو˘ل وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ي˘ف

تأرأذعإأ ةدع هيجوت دعب كلذو

نو˘˘سسرا˘˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لأ دأر˘˘˘فأÓ˘˘˘ل

يتلأ نكامأ’أ هذه يف مهسسوقط

نو˘˘م˘˘حد ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘سصو

تاعدوتسسم˘لأو تÓ˘ب˘ط˘سسإ’ا˘ب

ة˘ي˘بر˘ت˘ل ى˘ت˘ح ح˘ل˘سصت ’ ي˘ت˘˘لأ

شسئانكلأ نأأ أدكؤوم ، تانأويحلأ

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ط˘سشن˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لأ

دامتعاب و رئأزجلأ يف ةيماظن

ر˘يزو˘لأ د˘ه˘ع˘˘تو ، تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

كل˘ت ق˘ل˘غ ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصأو˘م˘˘ب

مايأ’أ يف ةيوسضوفلأ شسئانكلأ

نيفرسشملأ رأذعإأ دعب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

. اهيلع

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

فلتخمو ةمضصاعلا عراوضشب ينطولا كارحلا رمع نم يلاوتلا ىلع53ـلا عوبضسألل ةبلطلا ةريضسم تلضصاوت
رايتخ’ تايضسائرلا ميظنت ضضفرو ةمكاحلا ةقبطلا ليحرب ةبلاطملل ،نطولا تاي’و

ةفثكم ةينمأا تازيزعت طضسو كلذو ،قباضسلا ماظنلا اياقب دوجو لظ يف «ةقيلفتوب زيزعلادبع«ةفيلخ
.نيرهاظتملاو نمأ’ا لاجر نيب كاكتحا وا تاكابتضشا يا ثودح نود ةمضصاعلا عراوضش مهأا ىلع

و أءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم شسمأأ عدوأ
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ  ليك
ن˘ي˘ف˘ظو˘م ة˘ع˘برأأ شسأر˘هأأ قو˘سس
دمحأأ ةيع˘يأرد  يد˘ل˘ب˘لأ عر˘ف˘لا˘ب

تكسس0071 ي˘ح˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
شسب˘ح˘لأ شسأر˘هأأ قو˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
مهطروت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع،تقؤو˘م˘لأ
تأرا˘˘م˘˘ت˘˘سسأ ر˘˘يوز˘˘ت ي˘˘˘ف  ي˘˘˘ف
نيبغأرلأ د˘حأأ ح˘لا˘سصل ع˘ي˘قو˘ت˘لأ
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ربمسسيد يف ةررقم˘لأ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ

ةفظوم عسضو مت اميف ،لبقملأ
و..ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت ىرخأ
تلغسش يتلأ ةيسضقلأ عئاقو دوعت
و ينطولأ و يلحملأ ماعلأ يأرلأ
، ةيملاع مÓعأ لئاسسو اهتلوانت
ىقلت امنيح عوبسس’أ ةيأدب ىلأ
ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ي˘بود˘ن˘˘م˘˘لأ  ءا˘˘سضعأ
ةل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسل˘ل
مايقب ديفي ’اسصتأ تاباختنÓل
ريوزتب  عر˘ف˘لأ تأذ˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م
دحأأ ةدئافل عيقو˘ت˘لأ تأرا˘م˘ت˘سسأ

ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘غأر˘˘˘˘لأ

ةررقملأ ةيسسائر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

هيلع و لبقملأ ربمسسيد21 يف

ن˘˘ي˘˘قو˘˘فر˘˘م ءا˘˘سضع’أ ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت

ةي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشلأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ب

تسضبق و ناكملأ تمهأد يتلأ

يف نيلثمتملأ نيطروتملأ ىلع

ثÓث و يدلبلأ عرفلأ ةبودنم

. تافظوم
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 تايضسائرلل حضشرتلا تارامتضسا ريوزت ةيضضق يف

 ةيعيارد دمحأا يدلبلا عرفلا ةبودنم عاديإا
سسارهأا قوسسب سسبحلا نيفظوم ةثÓث و

: لجيج نم نيدهاجملا ريزو

تقولا نحي مل
تافلم ةسساردل
تابثإا يف نيبغارلا
  ةروثلا يف مهتكراسشم
بيطلأ نيدهاجملأ ريزو دكأأ

ةرايزلأ ششماه ىلع ينوتيز
ةي’و ىلإأ هتداق يتلأ ةلّوطملأ

نيموي تمأد يتلأو لجيج
تاطلسسلأ  ديمجت نيلماك
ةرأزو أديدحتو ةيرئأزجلأ
لاسصتإ’أ ةيلمع نيدهاجملأ
ةيسسنرفلأ تاطلسسلاب
ةروثلأ فيسشرأأ شصوسصخب
مجامج أذكو ةيريرحتلأ
تلأز’ نيذلأ نيدهاجملأ
تاطلسسلأ مهب ظفتحت
ناسسنإ’أ فحتمب ةيسسنرفلأ
ريزو دكأأو . شسيرابب
دحأأ ىلع هدر يف نيدهاجملأ
ديدجب ةقلعتملأ ةلئسسأ’أ
فرطلأ عم ت’اسصتإ’أ
فيسشرأأ  شصوسصخب يسسنرفلأ
نيدهاجملأ مجامج أذكو ةروثلأ
فحاتملأ دحأاب ةدجأوتملأ
تاطلسسلأ نأاب ةيسسنرفلأ
هذه تقّلع ةيرئأزجلأ
تدّمج امك ت’اسصتإ’أ

فرطلأ عم اهتاسضوافم
أذه شصوسصخب يسسنرفلأ
ببسسب كلذو شساسسحلأ فلملأ

يسسنرفلأ فرطلأ ةيدج مدع
لوسصولأ يف ثدحتملأ بسسح
هذهب قلعتي اميف يئاهن لح ىلإأ
ةلطامملأ ىلإأ هئوجلو ةيسضقلأ

، مامأ’أ ىلإأ ابوره فيوسستلأو
اسسنرف نأاب ينوتيز فاسضأأو
قوقح دلب اهنأاب يّعدت يتلأ
موقت ةيرحلأو ناسسنإ’أ
اميف ةلوقعم ريغ تافرسصتب
مجامجو ةروثلأ فلمب قلعتي
نأأو نييرئأزجلأ نيدهاجملأ
ديمجت ءأرو ناك كلذ
ةريخأ’أ هذه عم ت’اسصتإ’أ
دكؤوت تأرسشؤوم زورب نيح ىلإأ

يف يسسنرفلأ فرطلأ ةيدج
ميلسستو ةيسضقلل لح داجيإأ
يفو . هب بلاطت ام رئأزجلأ
ةروثلأ فلمب لسصتم قايسس
ىلع نيدهاجملأ ريزو دكأأ

لجيج ىلإأ هترايز ششماه
ةسسأرد ةيلمع ديمجت لسصأوت
نيذلأ شصاخسشأ’أ تافلم
يف مهتكراسشم تابثإأ نوديري
أذكو ريرحتلأ ةروث
نوديري نيذلأ شصاخسشأ’أ
نم دأرفأأ داهسشتسسأ تابثإأ
راعسشإأ ىلإأ ةروثلأ لÓخ مهرسسأأ
نأأو قبسس رأرقلأ نأاب أدكؤوم رخآأ
ةمظنم لبق نم ذختأأ
اهل دوعي يتلأ نيدهاجملأ
أذه كيرحت ةداعإأ يف قحلأ
لك ةسسأردو Óبقتسسم فلملأ
يتلأو ةحورطملأ تافلملأ
ةدافتسسإ’أ ىلإأ اهباحسصأأ حمطي
يف اميسس ةيدام تأدئاع نم
فلملأ أذه باسش ام لظ
تأزواجت نم شساسسحلأ

تأونسسلأ لÓخ كوكسشو
نع ثيدحلأ لÓخ نم ةريخأ’أ

نم أودافتسسأ نيفيزم نيدهاجم
نأأ نود ةيونعمو ةيدام ايأزم
ةروثلأ يف مهتكراسشم دكأاتت
. ةيريرحتلأ
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ةرازو سسمأا لوأا تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ثي˘˘˘˘ح
ةأارملا اياشضقو ينطولا نماشضتلا

سسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم ن˘˘˘ع
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تادا˘˘ه˘˘ششلا
نماشضتلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘ششن˘لا
يتلاو نطو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

004 اهنم ابشصنم0431 مشضت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأا˘ب سصا˘خ بشصن˘م

اشصاخ ابشصنم049و سصشصختملا
سصشصخ˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
نو˘شسرد˘ي˘شس ن˘يذ˘˘لاو ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ةيغيزامألا ةغللاو ةيبر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا

ةبشسنلا˘ب اذ˘ه ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لاو
سصشصخ˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
نوشسرديشسف سصشصختملا ميلعتلا
،ةيشسنرفلا ةغللا ،ةيزيلجنإلا ةغللا
،ةيغيزامألا ةغللا ،ةيبر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا
،تايشضايرلا ،ايفارغجلاو خ˘يرا˘ت˘لا
،ايجولونكتلاو ةيئايزيف˘لا مو˘ل˘ع˘لا
،يلآلا مÓعإلا ،ةيعيبطلا مولعلا
اذه ،ةيندبلاو ةي˘شضا˘ير˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ي˘˘˘ف ةرازو˘˘˘لا تطر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ششا د˘˘˘˘قو
يف سسناشسيللا ةداهشش نيحششرتملا
ةلداعم ةداهشش وأا يلاعلا ميلعتلا
تاشصشصخ˘ت˘لاو عور˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘بو˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تشصشصخ

52 ةبانع ةيلول ةأارملا اياشضقو

اشصاخ ابشصنم71 اهنم بشصنم
سصشصخ˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ب

3و ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ي˘ف ي˘شسي˘˘ئر
ميلعت˘لا م˘ل˘ع˘م˘ب ة˘شصا˘خ بشصا˘ن˘م
ةغ˘ل˘لا ي˘ف ي˘شسي˘ئر سصشصخ˘ت˘م˘لا

ةشصاخ بشصا˘ن˘م5 و ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
يف سصشصختملا ميل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأا˘ب

،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا ،تا˘ي˘شضا˘ير˘لا

فراطلا ةيلو امأا يلآلا مÓعإلاو

فيطشس ابشصنم41 اهب حتف دقف

، ابشصنم51 ةلششنخ ، ابشصنم53

نوكتيو اذه ابشصنم53. ةملاق
ي˘ط˘خ بل˘ط ن˘م ح˘ششر˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘م
ةداهششلا نم ةخ˘شسنو ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل
ةيراشس ةينطولا فير˘ع˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب
لهؤوم˘لا وأا ن˘م ة˘خ˘شسنو لو˘ع˘م˘لا
ا˘ق˘فر˘م نو˘كي يذ˘لا بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
راشسملاب قلعتملا طاقنلا فششكب
ةقا˘ط˘بو ي˘ن˘يو˘كت˘لا وأا ي˘شسارد˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م أÓ˘˘م˘˘ت تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م

ع˘قو˘م˘لا ن˘م ل˘م˘ح˘ت ح˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةربخلا تبثت ةداهشش ىلإا ةفاشضإا

ميلعتلا يف ةب˘شست˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع سصشصخ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ةيمومعلا تارادإلاو تاشسشسؤوملا

ينطولا نماشضتلا عاطقل ةعباتلا

ءاشضتقإلا دنع اهاوشس نود طقف

ىلعأا Óمكم انيوكت تبثت ةقيثو

بولطملا لهؤوملا وأا ةداهششلا نم

سسفنب ةقباشسم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل

ةقيثوو ءاشضتقإلا دنع سصشصختلا

تا˘˘شسارد˘˘لا وأا لا˘˘م˘˘عألا تب˘˘˘ث˘˘˘ت

يف حششرتملا فرط نم ةزجنملا

ةفاشضإا ءاشضتقإلا دنع سصشصختلا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ةدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘لإا

ةداهششو .نيجوزتملا نيحششرتملل

ىلع لوألا وه حششرتملا نأا تبثت

نم ةخشسن ،ءاشضتقإلا دنع هتعفد
ةقيثو وأا قوعملا سصخششلا ةقاطب
د˘ن˘˘ع ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قا˘˘عإا تب˘˘ث˘˘ت
ةشصخر ،ةماقإا ةداهششو ءاشضتقإلا
ةلاقتشسإلاب د˘ه˘ع˘ت˘لاو ة˘كرا˘ششم˘لا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘شصألا ة˘ب˘˘تر˘˘لا ن˘˘م
ةلاح يف نيدوجوملا ني˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل
د˘ن˘ع ىر˘˘خأا تارادإا ىد˘˘ل طا˘˘ششن
ه˘نأا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا اذ˘˘ه ءا˘˘شضت˘˘قإلا
ن˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تاقباشسم يف ايئاه˘ن ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘لا
بترلا يف نييعتلا لبق فيظوتلا
مهتافلم مامتإا اهب قاحتلإلا دارملا
امأا ىرخألا قئاثولا نم ةعومجمب

ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
يبرعلا بدألاو ةغللا يف لثمتتف
ةفاقثلاو ةغل˘لا ه˘تا˘شصشصخ˘ت ل˘كب
تا˘شصشصخ˘ت˘لا ل˘كب ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
ةيز˘ل˘ج˘نإا ة˘م˘جر˘ت ،ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘غ˘ل،

،ايفارغجو خيرات  ةيناشسنا مولع
، تاشصشصختلا لكب تايشضايرلا
ل˘كب ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا اذ˘ه ،تا˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا

ىر˘خألا تا˘شصشصخ˘ت˘لا ن˘م دد˘˘ع
فلآا نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
خيرات نورظتني اوناك نيجرختملا
امم ة˘ق˘با˘شسم˘لا هذ˘ه ن˘ع نÓ˘عإلا
ةيوق ةكراششملا نوكت نأا عقوتي
.تاقباشسملا هذه يف
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ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ل˘˘˘شسار
ةيبرتلا يريدم ةينطولا ةيبرتلا

عورششلل ةميلعتلا تاشسشسؤوملاو
ريزو تاميلعت قيبطت يف اروف
ميكحلا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ل˘ي˘ج˘شست سصو˘شصخ˘ب د˘˘با˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.ةلبقملا ةيم˘شسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا

عورششلا ىلع ءاردملا تمزلأاو
سصرحلاو ذيمÓتلا ليجشست يف
يف ءاطخألا لك حيحشصت ىلع
ي˘ف ءا˘˘جو.ن˘˘كم˘˘م تقو عر˘˘شسأا
م˘قر تح˘ت ةردا˘شصلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ناو˘ن˘ع تل˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لاو756
تاناحت˘ملا ي˘ف تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا»

يتلاو،»9202 ةرود ةيشسردملا
ةرازول ماعلا نيمألا اهيف بلاط
«نا˘ن˘شسلو˘ب دو˘˘لو˘˘م» ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تاشسشسؤومل˘ل يرو˘ف˘لا غÓ˘بإلا˘ب
ذيمÓت ةرم لوأل لبقتشست يتلا
نأا تركذو تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ما˘شسقأا
سسمأا تقلطنا تÓيجشستلا ةرتف

ةياغ ىلإا ربوتكأا رهشش نم22 ـلا

.ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م01ـلا
ةيبرتلا ير˘يد˘م تر˘ب˘جأا كلذ˘لو
ةد˘ئا˘ف˘ل تاءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
و تا˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘يد˘˘˘م
ةرادإلا ي˘ششت˘ف˘مو تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رو˘شضح˘ب ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
سسي˘˘ئرو ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا لوؤو˘˘˘شسم

تاناحتملاو ةشساردلا ةحلشصم
لو˘˘˘ح تا˘˘˘حور˘˘˘شش م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ل
يهنملا ليلدلا ق˘فو ل˘ي˘ج˘شست˘لا
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرألا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
لوؤوشسم ددششو .ةيبرتلا ةرازول
سصر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
ليجشستلا تارامتشسا ءلم ىلع
رماوأا ذيمÓتلا ءاطعإا لبق ةيانعب
نأا ىلع ليجشستلا قوقح ديدشست
دكأاتلاو ةعجارملا ةيلمع نوكت

51 نم تامولعملا ةحشص نم

يفناج10 ى˘لإا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن

أا˘ط˘خ دو˘جو ة˘لا˘˘ح ي˘˘فو0202.
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘يد˘˘م غÓ˘˘بإا بج˘˘ي
تابيوشصتلاب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ءا˘ط˘خ˘لا˘ب
ىل˘ع ة˘مزÓ˘لا تا˘ح˘ي˘ح˘شصت˘لاو
خيرات ل˘ب˘ق ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرألا

ر˘˘خأا˘˘˘ك ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف31ـلا
تÓيوح˘ت˘لا سصو˘شصخ˘بو .ل˘جأا
ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا ركذ
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
ىلإا ةشسشسؤوم نم ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرألا ر˘ب˘ع ىر˘خأا

يرفيف51 لب˘ق اذ˘هو ةرازو˘ل˘ل

ليوحت يأاب حمشسي لو0202
تلاحلا يف لإا خيراتلا اذه دعب
ةقوفرملاو ةرربملا ةيئانثتشسلا
ر˘يد˘م فر˘˘ط ن˘˘م تÓ˘˘شسار˘˘م˘˘ب
عور˘ف ى˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ةرازو لوؤو˘شسم ر˘كذو .ناو˘يد˘˘لا
تاءار˘جإا ى˘ق˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو
«مايكنشسلا«و «مايبلا» تاناحتما

ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا «كا˘˘ب˘˘لا«و
ة˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا تارود˘˘لا
ةيراشس رار˘حألا ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا˘ب
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ت˘˘تو لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘شصا˘خ˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ي˘˘ع˘˘قو˘˘م
ةافاوم متي نأا ىلع تÓيجشستلاب
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
تاناح˘ت˘مÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

تا˘˘نÓ˘˘عإلا˘˘ب تا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لاو
هذ˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا
نيمألا ددشش ريخألا يفو .ةئفلا
ىلإا ةي˘بر˘ت˘لا ءارد˘م ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا
ى˘لإا ة˘مرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءاد˘شسإا

ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م ير˘˘يد˘˘م
ةشصاخلاو ةيموم˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘ل˘ل
يف ليج˘شست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
ةينطولا ةيشسردملا تاناحتملا

سصرحلاو اهتبقارمو اهتع˘با˘ت˘مو
قيقدلاو مراشصلا ذي˘ف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
روششنم يف ةدراولا تاءارجإلاب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ذيمÓتلا ءايلوأا ءافعإا سصوشصخب
ا˘ب˘شسح˘ت م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ل˘ي˘ج˘شست ن˘˘م
ةرودل ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل

نأا ى˘˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ششم0202
هذ˘ه ن˘م ة˘ياد˘˘ب تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا
ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م م˘ت˘ت ة˘˘ن˘˘شسلا
.ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

مداقلأ يرفيف نم51ـلأ دعب ىرخأأو ةصسصسؤوم نيب ذيمÓتلل تÓيوحت ل

ةصصاخلا تÓيجصستلل لجأا رخآا ربمفون01
تاناحتملاب ةينعملا ماصسقألاب

ابصصنم52 نم ديفتصست ةبانع ةيلو

ذاتصسأا0431 فيظوتل ةقباصسم نع جرفت نماصضتلا ةرازو

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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اهتاعماج باو˘بأا اد˘ن˘لو˘ه تح˘ت˘ف
˘ما˘مأا ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ا˘˘هز˘˘كار˘˘مو
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ي˘ف˘ظو˘م
نيوكت لجأا نم كلذو رئازجلاب
كلذو تاشصشصختلا نم ددع يف
يف نواعتلا تايقافتا راطإا يف
ني˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا لا˘ج˘م
«ةعاشس رخآا» تلشصح˘ت.ن˘يد˘ل˘ب˘لا

يتلا ةلشسارملا نم ةخشسن ىلع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘ب تث˘˘˘ع˘˘˘ب
ةئيهتلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةيريدملا يف ةلث˘م˘م ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيشساشسألا نيناوقلاو ن˘يو˘كت˘لاو
ةدافتشسÓل ةيشسارد حنمب قلعتتو
ةر˘˘ي˘˘شصق ن˘˘˘يو˘˘˘كت تارود ن˘˘˘م
راطإا يف كلذو ادنلوهب ىدملا
لا˘ج˘م ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا
ءاج ثيح ،نيدلبلا نيب نيوكتلا
ةيلخادلا ةرازو نأا ةلشسارملا يف
بنا˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘شضر˘˘˘ع تق˘˘˘ل˘˘˘ت
تارود نم ةدافتشسÓل يدنلوهلا

ةغل˘لا˘ب ىد˘م˘لا ةر˘ي˘شصق ن˘يو˘كت
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
طشسوألا قرششلاب ةشصاخلا حنملا

نيفظوملا ةدئافل ايقيرفإا لامششو
ىد˘حإا ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
اقفو ةمدق˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا تارود
،ةددحملا تاءارجإلاو طورششلل
هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف ،قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
يف نوكت ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تارود˘لا
ز˘˘كار˘˘م وأا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ىد˘˘˘حإا
بشسح كلذو ةيدنلوهلا نيوكتلا
هرا˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي يذ˘˘˘لا سصشصخ˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
رارغ ىلع ةحرتقملا عيشضاوملا
ةرادإلا ،ندملا ريوطتو ريمعتلا
،هايملا عيزوتو ةجلاعم ،ةيلحملا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ،ءار˘˘شضخ˘˘لا ند˘˘م˘˘˘لا
ةبراحم ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا
ا˘يا˘شضق ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لاو دا˘˘شسف˘˘لا
دقو اذه ،نيئجÓلاو نيرجاهملا
ليج˘شست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع سسمأا ته˘ت˘نا
ع˘˘ي˘˘شضاو˘˘م˘˘لا د˘˘حأل ح˘˘ششر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
وأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا

ثيح ،ةينعملا نيوكتلا ةشسشسؤوم
نيحششرتملا تافلم لوبق نوكي
نيلوبقملا نيحششرتملا رايتخاو
تايحÓشص نم نيوكتلا ةعباتمل
ةيل˘م˘ع ا˘مأا ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا بنا˘ج˘لا
ةنشس لÓ˘خ نو˘كت˘شسف ن˘يو˘كت˘لا

ةد˘˘˘مو تار˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف0202
بشسح كلذو ن˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ردجت ا˘م ،را˘ت˘خ˘م˘لا سصشصخ˘ت˘لا
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘ششإلا
ن˘˘م ادد˘˘˘ع دد˘˘˘ح يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا
نأا ي˘هو ل˘ي˘ج˘˘شست˘˘ل˘˘ل طور˘˘ششلا
كÓشسأا يف امشسرم افظوم نوكي
ىلع Óشصحتم نوكي نأا ،ريطأاتلا
هنشس ىدعتي لأا ،ةيعماج ةداهشش

ة˘غ˘ل˘لا ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأاو ة˘˘ن˘˘شس54
ةراششإلا ردجت امك ،ةيزيلجنإلا
ى˘لوألا ةر˘م˘لا تشسي˘ل ا˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا
نم عاطقلا وفظوم ديفتشسي يتلا

ثيح ،جراخلا يف نيوكت حنم
نابايلا نم لك تحتف نأا و قبشس
مهل امهباوبأا ةيبو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘كو
يف ن˘ي˘ف˘ظو˘م ن˘يو˘كت ل˘جأا ن˘م
.ندملا رييشست لاجم

ةماه نيوكت زكأرمو تاعماج يف

نطولا ربع ةيلحملا تاعامجلا يفظوم نيوكتل اهباوبأا حتفت ادنلوه

تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا د˘˘كأا

ماعلا داحتلا ىدل ةي˘عا˘م˘ت˘جلا

نيشسح«، ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل

ىلع افيشض هلوزن ىدل، «ةزيعم

ة˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا» ة˘˘ي˘˘عاذإلا ة˘˘شصح˘˘لا

ةيباقنلا ةيز˘كر˘م˘لا نأا «رار˘ق˘لاو

نم اهعشسو يف ام لك لذبتشس

دعاقتلا نونا˘ق˘ل يد˘شصت˘لا ل˘جأا

طخ˘لا˘ب ه˘ف˘شصو يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا

نأا ةزيعم ن˘ي˘شسح لا˘قو.ر˘م˘حألا

لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا

ةناهإاب ح˘م˘شسي ن˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نيليألا لام˘ع˘لاو ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

ادكؤوم ،دعاقتلا ىلإا  Óبقتشسم

ىدشصتتشس ةيلامعلا ةباقنلا نأا

رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا نو˘نا˘ق˘ل

ادكؤوم.لامعلا قح ي˘ف ا˘ف˘ح˘ج˘م

ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأا قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘˘ف

داحتلا اهب بلاطي يتلا تايلآلا

نم نييرئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ةيئارششلا ةردقلا نم عفرلا لجأا

ةبيرشضلا ةب˘شسن ي˘ف ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا

ن˘م ن˘ي˘شسح˘ت˘ل˘ل ل˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

لامع˘ل˘ل ي˘ششي˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

ي˘نا˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءÓ˘˘غ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ل يذلا ي˘ششي˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

ي˘ت˘لا بتاور˘لا ع˘˘م ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ي

.نهارلا تقولا يف اهنوشضاقتي
S°∏«º.±

ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘˘ششك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
راد˘شصإا ن˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘يرادإلا ة˘م˘كح˘م˘˘لا

ارمأا9102 ربوتكأا02 خيراتب
ةيعرشش مدعب يشضقي ايلاجعتشسإا
لبق نم هنع نلعملا بارشضإلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
يذلاو» ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل

سسمأا هميظنت ررقملا نم ناك

ربوتكأا22 ءاثÓثلا

ةرازو تح˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو .9102
ةيرادإلا ةم˘كح˘م˘لا نأا ة˘ح˘شصلا
ار˘˘˘مأا ترد˘˘˘شصأا ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةيعرشش مدعب يشضقي ايلاجعتشسإا
لبق نم هنع نلعملا بارشضإلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
تنا˘كو.ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل
سسمألا خيرات تددح دق ةباقنلا
بجوم˘ب بار˘شضإا ي˘ف عور˘ششل˘ل
م˘قر تح˘ت رر˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘ششإلا

ربوتكأا6 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب4400

نأا نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ د˘˘˘كأاو9102.
ا˘ه˘ئو˘ج˘ل ل˘ب˘قو ة˘ح˘شصلا ةرازو
ذا˘خ˘تا«ـب تردا˘ب ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ا˘ق˘˘ب˘˘ط ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تاءار˘˘جإا
ا˘م˘ي˘شسل ة˘يرا˘شسلا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل

كلذو.»09-20 نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
يعامتجلا كيرششلا ءاعد˘ت˘شسا˘ب
ةينطولا ةبا˘ق˘ن˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
باب حتفل نييناشسفنلل ةيرئازجلا
ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘مو ه˘˘˘ع˘˘˘م راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنلا
ل˘ث˘م˘م رو˘شضح˘ب ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةف˘ي˘ظو˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
يرادإلا حÓشصإلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةماعلا ةيششت˘ف˘م˘لا ن˘ع ل˘ث˘م˘مو
يفو . ايميلقإا ةشصتخملا لمعلل
تاذ ح˘˘˘˘شضوأا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا اذ˘˘˘˘˘ه
ةباقنلا بايغ دكأات هنأا ردشصملا
نييناشسفنلل ةيرئازجلا ةينطولا
رو˘˘شصق˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م بجو˘˘˘م˘˘˘ب
.ةرازولا رقمب ررحملا

S°∏«º.±

ميلعتب ةقلعتملأو سسمأأ لوأأ اهنع تجرفأأ يتلأ ةذتاصسألأ ةقباصسم يف ابصصنم52 ةأأرملأ اياصضقو ينطولأ نماصضتلأ ةرأزو تصصصصخ
 .ةصصاخلأ تاجايتحإلأ يوذ

ةحصصلأ ةرأزول نايب بصسح

ةيعرصش مدعب مكحي يرادإلا ءاصضقلا
نييناصسفنلا ءابطألا ةباقن بارصضإا

هل يدصصتلأ ةلصصأوم تدكأأ

ديدجلا دعاقتلا نوناق فصصت «ايتيجول»
  لامعلا قح يف فحجملاب
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ة˘ث˘ج ل˘ق˘˘ن سسمأا م˘˘ت د˘˘قو اذ˘˘ه
انيضس نبا ىفضشتضسم نم ةيحضضلا
لجأا نم دضشر نبا ىفضشتضسم ىلإا
رخآا رداضصم بضسحو، ا˘ه˘ح˘ير˘ضشت
تا˘ه˘ج˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف د˘˘ق˘˘ف ة˘˘عا˘˘ضس
سصاضصتخلا ةرئاد نمضض ةينمألا
بابضسألا ةفرعمل اقمعم اقيقحت
را˘ح˘ت˘نÓ˘ل با˘ضشلا تع˘˘فد ي˘˘ت˘˘لا
سسم˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح،
نم ءاوضس سصاخضشأا ةدع قيقحتلا

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا وأا ن˘˘˘مألا لا˘˘˘جر
نا˘كضس م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘ضضت او˘ن˘ل˘عأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ةجيتن ه˘تا˘ي˘ح د˘ق˘ف يذ˘لا با˘ضشلا
تقو يف هل سضرعت يذلا ملظلا
مهلمع نوضسرامي نيرخآا راجت نأا
مهضضرتعي نأا نود ةيداع ةقيرطب
باضشلا اذه عم ثدح املثم دحا
او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك، م˘ه˘فرا˘ع˘م بب˘˘ضسب
يف اببضس ناك نم لك ةبضساحمب

يلاو هتهج نم، مهيح نبا ةافو
و لخدتلاب ا˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ب ة˘يلو˘لا

ةافو يف ن˘ي˘ب˘ب˘ضست˘م˘لا ة˘ب˘ضسا˘ح˘م
ىلع مدقأا يذلا، نيضساي باضشلا
ةدرابلا نيع ةيدلبب اقرح راحتنلا
ناك يتلا رضضخلا زجح مت نأا دعب،
قيرطلا ةفاح ىلع عيبلل اهضضرعي
عوبضسألا ةياهن ىلإا دوعت ةثداحلا،
سضرعي باضشلا ناك نيأا يضضاملا
قيرطلا ةفاح ىلع عيبلل هتعلضس
تناك يتلا ةرايزلا نأا ريغ هتداعك
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘لاو˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
ةدرابلا نيع ةيدلبل دوهزم قيفوت
عيراضشملا سضعب ةنياعم لجا نم
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا تل˘˘ع˘˘ج،
نم رضضخلا ةبضصن عزنب هبلاطت
ه˘˘ضضفر ا˘˘م و˘˘هو نا˘˘˘كم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةضصاخ انرداضصم بضسح باضشلا
يذ˘لا ر˘مألا ه˘قزر رد˘˘ضصم ا˘˘ه˘˘نأا

ل˘م˘ع˘ت˘ضست ن˘مألا ح˘لا˘ضصم ل˘ع˘ج
رضضخلا يمر مت ثيح هعم ةوقلا

ي˘ف ز˘ح يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘ه˘غ˘ير˘ف˘تو

دعب ةضصا˘خ ار˘ي˘ث˘ك با˘ضشلا سسف˘ن
ليعي يذلا هقزر ردضصمل هتيأار
قيرط˘لا ى˘ل˘ع ى˘مر˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ه˘ب
نيزنبلا بضص ىلع اهدعب مدقيل،

را˘ن˘لا لا˘˘ع˘˘ضشإا م˘˘ت هد˘˘ضسج ى˘˘ل˘˘ع
نع اريبعت هضسفن قارحإا ةلواحمو
هل سضرع˘ت يذ˘لا م˘ل˘ظ˘ل˘ل ه˘ضضفر
سسي˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه نإا م˘˘˘˘˘غر
لخدتت نأا ل˘ب˘ق اذ˘ه،ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
موقتو ةيندملا ةيامحلا حلاضصم
نبا ىفضشتضسم ىلإا باضشلا لقنب
لجأا نم ادج ةجرح ةلاح يف انيضس
نأا ر˘ي˘غ.مزÓ˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ةايحلا قرافي نأا تءاضش رادقألا
ةلاح و اريبك اغارف هئارو افلخم،
هتجوز و هتلئاع طضسو نزحلا نم
ن˘يذ˘لا ه˘نار˘ي˘ج ى˘ت˘˘حو ه˘˘برا˘˘قأاو
لبق اوماقو اريثك هعم اونماضضت
ميظن˘تو ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب ن˘ي˘مو˘ي
هيف مدقأا يذلا ناكملا نم ةريضسم
ز˘كر˘م˘ب ارور˘م را˘ح˘˘ت˘˘نلا ى˘˘ل˘˘ع
لو˘ضصو ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘طر˘ضشلا

سسفن يف نيددنم،ةيدلبلا رقم ىلإا
حلاضصم لا˘م˘ع˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع تقو˘لا
ز˘ج˘حو با˘ضشلا ع˘م ةو˘ق˘لا ن˘˘مألا
ةقيرطب اهعيبي ناك يتلا رضضخلا
هلمع لواز˘ي ه˘نا م˘غر ة˘يو˘ضضو˘ف
دكأا امك، ةدم ذنم ناكملا اذهب
نا˘ك ه˘نأا ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآل سضع˘˘ب˘˘لا
باضشلا اذه ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ن˘كم˘ي
اهب اوماق يتلا نم لضضفأا ةقيرطب
را˘˘ج˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه نأا ة˘˘ضصا˘˘خ، ه˘˘ع˘˘م
م˘ه˘ل˘م˘ع نو˘لواز˘ي ن˘˘ي˘˘يو˘˘ضضو˘˘ف
نأا نود ةيدلبلاب ة˘يدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب
مهفراعم ببضسب دحا مهضضرتعي
«يلاوزلا» باضشلا اذه نأا نيح يف
ز˘ج˘ح م˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘˘ع ل˘˘ي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو،هتعلضس

ة˘لود˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘يو نو˘ضضف˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م، نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
سسيلو ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ي˘ن˘طاو˘˘م وأا با˘˘ضشلا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يناعت يت˘لا ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
.سشيمهتلا
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ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2185ددعلا9102 ربوتكأا32 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ثداحلأ يف اقمعم اقيقحت حتفت ةبانعب ةيئاصضقلأو ةينمأ’أ تاطلصسلأ

 ةدرابلأ نيعب اقرح راحتنلأ ىلع مدقأأ يذلأ باششلأ ةافو
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و لا˘˘م˘˘˘ع سسمأا را˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘ضش

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا و˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م
، ةملاقب هايملا فرضص و يقضسلل

ةيلو رقم مامأا ةيجاجتحا ةكرح
ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘ع˘˘فار ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
يف اهلك بضصت يتلا تاراعضشلا
لدعلا ريزو لخدتب» ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
يف ةريبك ان˘ت˘ق˘ث» ا˘ه˘ي˘ف بت˘ك،»
سصا˘خ˘˘ضشأا كا˘˘ن˘˘ه» ، «ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
، «ةضسضسؤو˘م˘لا ر˘ي˘ضسكت نود˘ير˘ي
لخد˘ت˘لا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا بلا˘ط˘ن»
ر˘ي˘ضصم» و «ناوألا تاو˘ف ل˘ب˘˘ق

0202 ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
تاطلضسلا اوبلاط نيأا ، «سضماغ
اهضسأار ىلع و دÓبلا يف ايلعلا

برقأا يف لخدتلا لدعلا ريزو
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإل لا˘˘˘جآلا
سسلجم نع ةرداضصلا تارارقلا
تءا˘ج ي˘ت˘˘لا و ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ءا˘˘ضضق
انيقلت يذلا لامعلا نايب بضسح
ح˘لا˘˘ضصل ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘ضسن
ن˘˘يرر˘˘ضضت˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
مهليومت مدع ءارج نيررضضتملا
ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا و ي˘˘ق˘˘ضسلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ب

نايبلا تاذ بضسح و، رييÓملاب
ن˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘ضصلا ما˘˘˘˘˘˘كحألا نأا

تنا˘˘˘ك ة˘˘˘جرد لوأا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م
سضفر د˘ع˘˘ب ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصل
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا يوا˘عد ة˘م˘كح˘م˘˘لا
مهطبرت ل نيحÓفلا نأا ةجحب

ريغ ، ناويدلاب ةيدقاعت ةقÓع
باحضصأا بضسح ريغت رمألا نأا
سسل˘ج˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب˘لا
تارارق ردضصا يذلا و ءاضضقلا
ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ق˘ح˘لا ي˘ط˘ع˘˘ت

. ةيلاملا تاضضيوعتلا

نإاف نايبلا باحضصأا فيضضي و
ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت فو˘ضس تارار˘ق˘لا كل˘ت
رثأايضس ام وه و ذيفنت تاءارجإا
و ةيلاملا ةينازيملا ىلع ابلضس
و ةضصاخ ةضسضسؤوملا تاكلتمم
رد˘ق˘˘ي تا˘˘ضضيو˘˘ع˘˘ت غ˘˘ل˘˘ب˘˘م نأا
فو˘ضس ا˘م و˘ه و ، ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب
يف ناويدلا لوخد يف مهاضسي
نحن و ةضصا˘خ ر˘ط˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘م
يحÓفلا مضسوملا ىلع نيلبقم

ام اضضماغ لظي يذلا و0202
يف ايلعلا تاطلضسلا لخدتت مل
و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ةرو˘˘ضصب و دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

يقضسلا طيحم ربتعي ةراضشإÓل
ي˘ت˘لا ة˘ئر˘لا فو˘ق˘ضشو˘ب ة˘م˘˘لا˘˘ق

. ةملاق ةيلو اهنم سسفنتت

هلÓغتضسا ىلع فرضشي ثيح
و ي˘ق˘ضسل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا

ل˘ضصت ي˘ت˘لا و ها˘˘ي˘˘م˘˘لا فر˘˘ضص
نضسحأا يف هب ةيقضسملا ةحاضسملا
راتكه فلأا ةتضس ىلإا لاوحألا

ا˘م هر˘ي˘فو˘˘ت و را˘˘ت˘˘كه0006

لغضش بضصن˘م00021 لداع˘ي
رضشابملا ريغ و رضشا˘ب˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
ترهظ ةريخألا ةنوآلا يف نكل
نايبلا باحضصأا اهنع لوقي ةئف
ل و ناويدلل ةلضصل تمت ل اهنأا
دوقع وأا ةيقافتا يأا هعم طبرت
تاهجلا سضعب ع˘م نو˘ئ˘طاو˘ت˘م
حبضصأا يذلا ناويدلا فازنتضسل
اذإا نييÓملا عفدي ةرم لك يف

.كانه وأا انه بطع ثدح

ا˘يا˘ضضق ع˘فر˘ب نو˘م˘ق˘ي ثي˘˘ح
ة˘لا˘ح ي˘ف ى˘ت˘ح ،ناو˘يد˘لا د˘˘ضض
˘ما˘˘يأا ع˘˘ضضب˘˘ل ءا˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا

ةقلعتم ىتح وأا ةينقت بابضسأل
، ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا بذ˘بذ˘ت˘˘ب
دقع يأا مهل نكي مل هنأا مغرلاب

ناويدلا دجيف ناويدلاب مهطبري
،ري˘يÓ˘م˘لا ع˘فد˘ل ا˘مز˘ل˘م ه˘ضسف˘ن
رتملا مهل عيبي هنأا نم مغرلاب
ثيح راعضسألا سسخبأاب بعكملا
نم بعكملا رتملا رعضس لضصي
ب ي˘ق˘ضسل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا

دجن يذلا تقولا يف جد05.2

61 لضصي يقيقحلا رعضسلا هيف
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا ى˘˘ل˘˘ع كي˘˘ها˘˘˘ن جد
نودد˘˘˘˘ضسي ل ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

دده د˘ق و،ي˘ق˘ضسلا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
نأا عضضولا ديعضصتب نوجتحملا
، ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘ت م˘ل
و اميضس ل ،ءاضضيب ةيحÓف ةنضسب
ة˘يلو ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘م˘لا˘ق ة˘˘يلو نأا
ن˘˘˘م و زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا د˘˘يوز˘˘ت يرور˘˘ضضلا
لماعلا ربتعت يتلا يقضسلا هايمب
مضسو˘م˘لا حا˘ج˘نإا ي˘ف ي˘ضسي˘ئر˘لا

.يحÓفلا

لامع ريخألا يف بلاط امك
مهددع غلابلاو نويدلا وفظومو

تاهجلا ل˘خد˘ت002 يلاوح
هذاقنإا نكمي ام هذاقنإا و ةينعملا
. نكمم تقو برقأا يف

ةلأدعلأ تأرأرق يف رظنلأ ةداعإ’ لخدتلأ تاطلصسلأ نم أوبلاط

ةملاقب ةيجاجتحأ ةكرح نونششي يقشسلل ينطولأ نأويدلأ وفظوم و لامع
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ق˘ح˘لا ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م تضسم˘˘ت˘˘لا

حنجلا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
سسمأا را˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب

انجضس تاونضس5 ةبوقع طيلضست
تازوجحملا ةرداضصم عم ةذفان
ةيضضق يف طروت باضش قح يف
ةطضساوب يطر˘ضش ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا

هل  ررح  نأا دعب «ديضسل» ةدام
هل ببضست دق و  ةيرورم  ةفلاخم
ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا هر˘˘ضصب  ناد˘˘ق˘˘ف ي˘˘ف
ةقتاعمب ينمأا ز˘جا˘ح ي˘ف ه˘ما˘ه˘م

 . وزو يزيتب

نم  مهتملا فيقوت مت ثيح
هتلاحإا و  ةطرضشلا حلاضصم فرط

 . وزو يزيت  ةمكحم  ىلع

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ناك ام˘ن˘ي˘ح   ة˘مر˘ضصن˘م˘لا ما˘يألا
يف هترا˘ي˘ضس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا
ةفلاخم بكترا ثيح ، عراضشلا

لبق نم هفيقوت متيل ، ةيرورم
ىوتضسم ىلع ةيحضضلا يطرضشلا

ميلضست هنم بلطف ، ينمأا زجاح
ةفلاخم ريرحتل ة˘ب˘كر˘م˘لا ق˘ئا˘ثو

نا˘ك ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب و ، هد˘˘ضض ة˘˘يرور˘˘م

أاجافت تامولعملا نودي يطرضشلا

وه و هبو˘ضص ا˘ه˘جو˘ت˘م م˘ه˘ت˘م˘لا˘ب

و هيلع مجهت و ، تارابعب ظفلتي

مايأا ةثÓث دعب نكل  ةدضشب هعفد

ماق م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا عو˘قو ن˘م

يطرضشلا ة˘ي˘ح˘ضضلا ن˘م ما˘ق˘ت˘نا˘ب

ةدا˘م ة˘ط˘ضساو˘ب ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا˘ب

ةبا˘ضصإا ه˘ل بب˘ضست ا˘م˘م «د˘ي˘ضسل»

يذلا رمألا نيعلا ىوتضسم ىلع

 . يطرضشلا ةيحضضلا هلمحتي مل

تاءارجإلا هدضض ذختي هلعجو

يتلا ةناهإلا مجحل ارظن ةمزÓلا

ببضست هنأا و ةضصاخ ، اهل سضرعت

03 هتد˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع از˘ج˘ع ه˘ل

.  اموي

ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا  ة˘˘ضسل˘˘ج لÓ˘˘خو

مرجلاب فرتعا مهت˘م˘لا  ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا

لÓخ هنأا افيضضم هيلإا بوضسنملا

ةلاح يف اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك ة˘ثدا˘ح˘لا

ىلع مدقأا هنأاب دكأا امك . ركضس

نم ماقتنلا دارأا هنأل ةلعفلا هذه

هذ˘˘ه ه˘˘ل رر˘˘ح يذ˘˘لا ي˘˘˘طر˘˘˘ضشلا

 . ةيرورملا ةفلاخملا

ةيرورم ةفلاخم هل ررح نأأ دعب «ديصس’» ةدامب  يطرصش ىلع ىدتعأ

 وزو يزيتب باششل ةذفان اشسبح تأونشس5

يقأوبلأ مأأ

ةحلشسأأ امهتزوحب نيشصخشش فيقوت
ةريخذو عنشصلأ ةيديلقت ةيران

نيع ةرئادب نمألا حلاضصم نييضضاملا نيمويلا لÓخ تحجن

92 و62 رمعلا نم ناغلبي نيضصخضشل دح عضضو نم نوركف
ةحلضسألا عنضصل ةنيدملا طضسوب انكضسم نÓغتضسي اناك ةنضس
ةثÓث زجحو  امهفيقوت متيل سسماخلا فنضصلا نم ةريخذلاو
تادعمو دورابلا ةدام نم ةيمك و عنضصلا ةيديلقت ةيران ةحلضسأا

لاضصتلا ةيلخ  نايب بضسحب ةيضضقلا عئاقو دوعت اميف.ةفلتخم
رثإا ىل˘ع تءا˘ج  ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
خيرات˘ب نور˘كف ن˘ي˘ع˘ب ة˘طر˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م

ةحلضسألاب نارجات˘ي ن˘ي˘ضصخ˘ضش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م51.01.9102
رثُع ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تءار˘جلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ثي˘ح ، ةر˘ي˘خذ˘لاو

2.944و  عنضصلا ةيديلقت قدانب ثÓث ىلع امهدحأا نكضسمب

50 اهنم ملم61 رايع سشيطارخ90 ،دورابلا ةدام نم مارغ
و فيضس) ءاضضيب ةحلضسأا ىلإا ةفاضضإلاب ، يبضشخ سسمخأا و ةابعم
يف امهيف هبتضشملا فيقوت متيل ،  (يديلقت عنضص نم روطاضس
عنضص » يتيضضق يف ايئازج افلم امهدضض زجنأا نيأا ، ةيضضقلا
ءاضضيب ةحلضسأا ةزايح  سسماخلا فنضصلا نم ةريخذلا و ةحلضسألا
نيع ةمكحم ةباين ىلع امهتلاحإا مت هبجومب » ةضصخر نود
.مهرمأا يف تلضصف يتلا نوركف
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يقأوبلأ مأأ

ةشسولهملأ صصأرقألأ يجورمل دح عشضو
ةيشسنوت ةيشسنج نم امهدحأأ

عوبضسألا اذه رحب يف ءاضضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاضصم تنكمت
امهتزوحبو ةيضسنوت ةيضسنج نم امهدحإا نيضصخضش فيقوت نم
لاضصتلا ةيل˘خ نا˘ي˘ب ا˘هرد˘ق . ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘م˘ل ة˘يودأا ة˘ي˘م˘ك

اضسولهم اضصرق044ـب يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
لÓغتضسلا رثإا ىلع تءاج اهنأا نايبلا فاضضأا ةيضضقلا نعو
اهدافم ةطرضشلا حلاضصم اهتقت˘ضسإا ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لا

تارثؤوملا جيورت ددضصب ةيضسنوت ةيضسنج نم سصخضش دوجو
ةينمأا ةطخ عضضوبو ، هيف هبتضشملل ديجلا دضصرتلا دعبو ،ةيلقعلا

نيع ةنيدم لخدمب هيف هبتضشملا فيقوت نع ترفاضس ةمكحم
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ة˘ن˘حا˘ضش دو˘ق˘ي نا˘ك يذ˘لا ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا

نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع هضشيتفت دعبو،FAD عون

سصرق044 ـب تردق عاونألا ةفلتخم ةضسولهملا سصارقألا

رانيد075 و يرئازج رانيد0079 ىلإا ةفاضضإلاب سسولهم
ىلإا لضصوتلا مت هيف هبتضشملا عم قيقحتلا لÓخ و ، يضسنوت
باضشب رملا قلعتيو خيراتلا سسفنب هفيقوت مت يذلا هكيرضش

ةرئادلا نمأا رقم ىلع امهليوحت متيل ةنضس62 رمعلا نم غلبي
ةيودأا جيورت ة˘ي˘ضضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ز˘ج˘نأا ن˘يأا

سسمأا موي خيراتب ةيلحملا ةباينلا مامأا اهبجومب امدق  ةضسولهم
.مكاحملا نيح ىلإا امهرمأا يف تلضصف يتلا
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81 و نيتنشس  نيب ةتوافتم ماكحأأ
ةينطو ةكبشش رشصانع دشض اشسبح أرهشش

بآأرم لخأد ةراعدلأ صسرامت
سسمأا لوأا راهن لÓخ وزو يزيتب حنجلا ةمكحم تردضصأا

ةذفان اضسبح ارهضش81 و نيتنضس نيب حوارتت ةتوافتم اماكحإا
بارم لخاد ةراعدلا ةضسرامم يف ةضصتخم ةينطو ةكبضش دضض
و  . تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملا و سصوضصنملا لاعفألا
ة˘ن˘ضسلا ن˘م ي˘ضضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘˘ت

01 فيقوت نم ينطولا كردلا حلاضصم تنكمت امدنع ةيراجلا

بارم لخاد ةراعدلا ةضسرامم ةمهتب ءاضسن8 مهنيب نم سصاخضشأا
حلاضصم رفوت دعب ةيلمعلا هذه يتأات و .ةرامع تحت دجاوتم
ناكم ىلإا بارم لّوحتب ديفت تامولعم ىلع ينطولا كردلا
كردلل ةعباتلا ثاحبألا ةيلضصف تماق ثيح ،ةراعدلا و قضسفلل

سصاخضشأا01 فيقوت نع ةيلمعلا ترفضسأا و .هتمهادمب ينطولا

53 ىلإا91 نيب ام نهرامعأا حوارتت ءاضسن ةينامث مهنيب نم
لك ميدقت مت ثيح  . ةفلتخم تايلو فلتخم نم ردحنت ةنضس
، وزو يزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا،نيفوقوملا

اضسبح ارهضشأا81و نيماع ةبوقع طيلضست  مهدضض ردضصأا يذلا
عم سشيعلا و حتف و ةراعدلا ةضسرامم ةحنج مهباكترل ةذفان

. ةراعدلا نوفرتحي سصاخضشأا
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سضرعت يتلأ ةريطخلأ قورحلاب أرتأاثم ةبانع ةي’و ةدرابلأ نيعب يصضاملأ سسيمخلأ موي هصسفن قرحأأ يذلأ باصشلأ سسمأأ حابصص يفوت
.سض) وعدملأ داقنإأ لجأأ نم ةلماك مايأأ ةصسمخ ةليط انيصس نبأ ىفصشتصسمب قورحلأ ةحلصصمب يبطلأ مقاطلأ ت’واحم مغرو اهل

.اهنأزحأأ يف قرغت ةريغصصلأ هتلئاع هفلخ اكرات ةايحلأ هذه رداغي نأأ تءاصش رأدقأ’أ نأأ ىلإأ (نيصساي
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ارظن كلذو نينطاوملا ةايحل ايقيقح اديدهت تحبسصأا يتلا ةريخأ’ا هذه ةيسضق .ةهجاولا ىلإا ةيرانلا هتجاردب ثداح ةجيتن مرسصنملا عوبسسأ’ا ةياهن رمعلا لبتقم يف باسش ةافو ةثداح تداعأا
 .اهل يدسصتلا يف ةسصتخملا ةينمأ’ا ةزهجأ’ا يعاسسم لسشفو اهتدايق ءانثأا ةمÓسسلا طورسش طسسبأا مارتحا مدعل
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ةر˘˘ي˘˘خألأ تأو˘˘ن˘˘ضسلأ ي˘˘˘ف تد˘˘˘يأز˘˘˘ت

ةيرانلأ تاجأردلاب ةطبترملأ ثدأوحلأ
ةا˘فو تل˘ج˘ضس ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘ف
ىلع ءأدتعلأو صصاخضشألأ نم ديدعلأ
ريثكلأ حرطي ام وهو اهلامعتضساب نيرخآأ

لاح يذلأ ببضسلأ نع تلؤواضستلأ نم
˘مÓ˘عإأ م˘غر ر˘مألأ أذ˘ه˘ل يد˘ضصت˘لأ نود
نع ىرخألأو ةنيفلأ نيب نمألأ حلاضصم
Óب ةيرانلأ تاجأردلأ نم ددع اهزجح
طقف يضضاملأ نأوج رهضش يفف ،قئاثو
نم ةاتف لحضس ةثداح ةيلولأ تدهضش

ةيران ةجأرد نتم ىلع اناك نيباضش لبق
اهدي ةبيقح ةقرضسل امهنم ةلواحم يف
ةعضسأو ةلاح تفلخ يتلأ ةثداحلأ يهو
ةيلو˘لأ نا˘كضس ط˘ضسو را˘كن˘ت˘ضسلأ ن˘م
نأأ رابتعاب امو˘م˘ع ن˘طو˘لأو ا˘ضصو˘ضصخ
ىلع اه˘لوأد˘تو ا˘هر˘يو˘ضصت م˘ت ة˘ثدا˘ح˘لأ
ثيح ،عضسأو قاطن ىلع تنرتنإلأ ةكبضش
ط˘˘ضسو ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو عا˘˘م˘˘˘جإأ كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك
ةرورضض ىلع نيلوؤوضسملأو نينطأوملأ

ةيرانلأ تاجأرد˘لأ ى˘ضضو˘ف˘ل د˘ح ع˘ضضو
نوناقلأ مأرتحأ مدعل أزمر تحبضصأأ يتلأ

ن˘كلو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأو
تدا˘عو ر˘مألأ ي˘ضسا˘ن˘ت م˘ت ا˘م نا˘˘عر˘˘ضس

ةر˘م ل˘ك ي˘فو تنا˘ك ا˘م˘˘ك ى˘˘ضضو˘˘ف˘˘لأ
اياحضض ةمئاقل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘ضض فا˘ضضت
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘مإأ ة˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لأ تا˘˘˘جأرد˘˘˘لأ
اهرخآأ تناك يتلأ ثدأوحلأ وأأ تاقرضسلأ

نطقي يذلأ لداع باضشلأ ةافو ةثداح
.«تأركيل» يحب

حبشصأا «ءارمحلا شسأار» قيرط
ةريطخلا تاروانملل اناديم

أديدحتو ةيضضاملأ ةفئاضصلأ تلجضس
غلبي باضش ةافو ةثداح نأوج رهضش يف

هل عقو ثداح دعب ةنضس62 رمعلأ نم
ى˘لإأ يدؤو˘م˘لأ ي˘ل˘حا˘ضسلأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ف

ام يتلأ قيرطلأ يهو «ءأرمحلأ صسأأر»
تأروانملل انأديم نآلأ ةياغ ىلإأو تلأز
تا˘جأرد˘لأ قا˘ضشع ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لأ
لوزنو أدوعضص نوفقوتي ل يتلأ ةيرانلأ

نأأ صضرت˘ف˘ي يذ˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ لو˘ط ى˘ل˘ع
يف هيف ةرضشتنم ينطولأ كردلأ حلاضصم
ى˘لإأ ة˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب˘˘ف ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ
اهب نوموقي يتلأ ةريطخلأ تأروانملأ

ن˘م جأو˘فأأ ي˘ف نو˘˘كت ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأأ ي˘˘ت˘˘لأو
ةذوخلأ عضضت ل ةيبلغألأ نإاف ،تاجأردلأ

رور˘م˘لأ د˘عأو˘ق ط˘ضسبأأ ى˘ل˘˘ع صسود˘˘تو
تاجأردلأ باحضصأأ مه رخآأ ربتعي يذلأ
نوزوا˘ج˘ت˘ي ن˘يذ˘لأ ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ة˘يرا˘ن˘لأ
ةدايقلأ ،ةنكمملأ قرطلأ لكب تابكرملأ
دنع فقوتلأ مدع ،صسكاعملأ هاجتلأ يف
قوف ةدايقلأ ،ةيئوضضلأ رورملأ تأراضشإأ
ةلابمÓلأ رهاظم نم اهريغو ةفضصرألأ
وهو ةميخو اهبقأوع نوكت ام ةداع يتلأ
ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط هرا˘ب˘ت˘عأ ن˘كم˘˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ
قبطت ل ةيعدرلأ تأءأرجإلأ نأأ رابتعاب

در˘ج˘م ا˘م˘نإأو مزÓ˘لأ ل˘كضشلا˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع
.ىرخأأو ةرتف نيب ذفنت تÓمح

مهعشضو مدعل مهججح يه هذه
ةدايقلا ءانثأا ةذوخلا

نم ددع عم «ةعاضس رخآأ» تلضصأوت
تاجأردلأ ةدايق نووهي نيذلأ بابضشلأ
انحرط ثيح ،اهعأونأأ فلتخمب ةيرانلأ

م˘ه˘ضضفر بب˘ضس لو˘ح لأؤو˘ضس م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اهتيمهأأ مغر ةدايقلأ ءانثأأ ةذوخلأ عضضو
يت˘لأ تا˘با˘ضصإلأ بل˘غأأ نو˘كل ة˘غ˘لا˘ب˘لأ
دنع تاجأردلأ با˘ح˘ضصأأ ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت ثدا˘˘ح عو˘˘قو
ةذوخلأ نأاب مهضضعب انل لاق ثيح ،صسأأرلأ

ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب ةدا˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع م˘هد˘˘عا˘˘ضست ل
،ةرأرحلأ تاجرد عافترأ دنع اضصوضصخ
مل مهنأاب نورخآأ هيف لاق يذلأ تقولأ يف
باكترأ نوضشخي مهنأأو اهيلع أودوعتي

امأأ ،ةذوخلاب ةدايقلأ لاح رورم ثداح
قا˘ي˘ضس ي˘ف م˘ه˘ت˘با˘جإأ تنا˘˘كف صضع˘˘ب˘˘لأ

.ةذوخلأ عضضو نولجخي مهنأاك

نأا بجي ةيعدرلا تاءارجإلا
Óب يتلا تاجاردلا زجح ىدعتت

قئاثو
ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ن˘مألأ ة˘ير˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ت

نم ربتعم ددع زجح نع ابيرقت ايعوبضسأأ
ريغ ،قئاثو Óب يتلأ ةيرانلأ تاجأردلأ
اهيف ببضستت يتلأ يضسآاملل دح عضضو نأأ
نوناقلأ قيبطت متحي ةيرانلأ تاجأردلأ
ةريخألأ هذه ةدايق ةأوه ىلع هريفأذحب
ىلع ةيفأزج تامأرغ طيلضست نم كلذو
لÓخ نم ءأوضس نوناقلأ فلاخي نم لك
هاجتلأ يف ريضسلأ ،ةذوخلأ عضضو مدع
رورملأ تأراضشإأ مأرتحأ مدع ،صسكاعملأ

يتلأ ةيبلضسلأ تاضسرامملأ نم اهريغو
ةايح ىلع ايقيقح أرطخ لكضشت تحبضصأأ
كر˘ح˘ت نو˘ل˘مأا˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
برضضلل ةضصتخملأ ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘ضصم˘لأ
ءاضصحإأ ةلضصأوم صضوع ديدح نم ديب
.اياحضضلأ
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ةر˘جألأ تأرا˘ي˘˘ضس با˘˘ح˘˘ضصأأ لأز˘˘ي ل
،ةيرومزلأ راجحلأ طخ حتف نورظتني
هقلغ دعب،ايمضسر هب لمعلأ يف عورضشلل
نيمألأ لاـق ثيح .ةنضسلأ تزواجت  ةدمل
ةبانع˘ب ةر˘جألأ تأرا˘ي˘ضس بت˘كم˘ل ما˘ع˘لأ
˘ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تلأ ءأو˘ل تح˘ت يو˘ضضن˘˘م˘˘لأ
حلا˘ضصلأ د˘م˘ح˘م ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ لا˘م˘ع˘ل˘ل
»ةعاضسرخآأ» ـل  حيرضصت  يف وريرضش
تأرايضس طخ حتفل بلطب أومدقت مهنأأ
ةيرومز˘لأ ي˘ح ن˘ي˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ ةر˘جألأ

.ديدج نم  راجحلأو
نم صسرديضس صضرتفملأ  نم  يذلأو

يتلأ ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ فر˘ط
طخلأ أذه نأأ احضضوم ابيرق عمتجتضس

ة˘ن˘ضس ن˘م ر˘ث˘كأأ ذ˘ن˘م ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق
باحضصأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق  با˘ب˘ضسأل
د˘ع˘ب  ا˘ي˘م˘ضسر ه˘ح˘ت˘ف ةر˘جألأ تأرا˘ي˘˘ضس
،ةينقتلأ ةنجللأ فرط نم  هيلع ةقفأوملأ

كانه ثدحتملأ تأذ لاق  ىرخأأ ةهج نم
عامتجأ رظ˘ت˘ن˘ت ل˘كا˘ضشم˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
ا˘ه˘ت˘ضسأرد ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

رأرغ ىلع  اهمدع نم  اهيلع ةقفأوملأو
تأرايضس طوطخ باعيتضسأ ةردق ةضسأرد
ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ي˘ت˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ ةر˘˘جألأ
ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘نا˘كضسلأ ة˘فا˘ث˘كلا˘ب
نتم ىلع نينطأوملأ تÓقنت ةكرحو
ا˘ي˘لا˘ح كا˘ن˘ه د˘جو˘ت ذإأ،ةر˘جألأ تأرا˘ي˘ضس
ةريخألأ تأونضسلأ يف تثدحتضسأ ندم
صشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ رأرغ ىلع
ل˘ق˘ن˘لأ ر˘ي˘فو˘ت بج˘ي ي˘˘ت˘˘لأو ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

صضعبب ةيلقنلأ ةكر˘ح˘لأ تل˘ق ا˘م˘ي˘ف،ا˘ه˘ل
مت يتلأ كلت ةضصاخ ىرخألأ قطانملأ
ءايحأاب لزانم ىلإأ ناكضسلأ اهنم ليحرت

يذلأ  ةرضضخوب يح رأرغ ىلع ،ةديدج
ا˘˘م و˘˘هو،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ فلآأ ه˘˘ن˘˘م ل˘˘˘حر
ةيمويلأ ةيدودرملأ ىلع ابلضس صسكعنأ

ني˘ل˘ما˘ع˘لأ ةر˘جألأ تأرا˘ي˘ضس با˘ح˘ضصأل
ناكضسلأ ةبلاطم نع كيهان،طخلأ أذهب
ىلع ةديد˘ج˘لأ ءا˘ي˘حألأ ى˘لإأ ن˘ي˘ل˘حر˘م˘لأ

ربع لق˘ن˘لأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب صشير˘لأ عأرذ رأر˘غ
.ةيعامجلأ ةرجألأ تأرايضس

بل˘ط˘ت˘ي مو˘ي˘لأ ى˘ح˘ضضأأ يذ˘لأ ر˘˘مألأ
طوـطخ عي˘م˘ج با˘ع˘ي˘ت˘ضسأ ةرد˘ق ةدا˘عإأ
ةيرضضحلأ ءأوضس ةبانعب ةرجألأ تأراـيضس
ن˘ي˘با˘م ى˘ت˘حو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م وأأ
لقنلأ تامدخ ر˘ي˘فو˘ت˘ل أذ˘هو،تا˘يلو˘لأ

ن˘كا˘˘مألأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل

دمحم لاق قايضسلأ تأذ يفو،تاقوألأو

بلطمب أومدقت مهنأأ وريرضش  حلاضصلأ

ميظنت تا˘ي˘لآأ ع˘ضضو ن˘م˘ضضت˘ي  ة˘ن˘ج˘ل˘ل

تأرا˘ضسم˘لا˘ب ةر˘جألأ تأرا˘ي˘ضس قا˘ح˘ت˘لإأ

ةقفأوملأ و هت˘ضسأرد ل˘جأأ ن˘م،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لأ

تلاغضشنأ ىلإأ ةفاضضإأ اهمدع نم هيلع

ردجتو،ةرجألأ تأرايضسب ةضصاخ ىرخأأ

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ كا˘˘ن˘˘ه نأأ ى˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘ضشإلأ

صصقن نم يناعت ةيرضضحلأ  طوطخلأ

دد˘ع˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ةر˘˘جألأ تأرا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ف

ريبأوط نوعنضصي مهدجت نيذلأ باكرلأ

ةرجألأ تأرايضس تاطحم˘ب ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م ل

ة˘ي˘حا˘ب˘ضصلأ ةورذ˘لأ تا˘قوأأ ي˘ف ة˘ضصا˘خ

  .ةيئاضسملأو

ةيسسيسسحتلا تÓمحلا نم ربكأا ةيسضقلاو ديازت يف اياحسضلا ددع

مهتايح ددهي توملاو مهراعشش نوناقلا ىلع شسودلا ..ةيرانلا تاجاردلا باحشصأا

ةيئ’ولا ةينقتلا ةنجللا عامتجا يف اهلح  رظتنت ةقلاع لكاسشم دجوت اميف

«ةيرومزلا راجحلا»طخ حتف نورظتني ةيعامجلا ةرجألا تارايشس ولماع

تاعاطقن’ا ببسسب
 يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا

لافطألا ىفششتشسم
 ششيعي ينوبلاب
لكاششملا نم ةلمج

ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘˘ضسم ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ن˘˘م لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل صصضصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘˘نإلأ
ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ

ببضس امم لبق نم اهنع نلعملأو
لافطألأ ىفضشتضسم لخأدب بعاتم
بأر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ضضإلأ أذ˘˘˘˘˘ه نأأ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نلأو
يف ببضستلأ ىلإأ يدؤوت يئابرهكلأ
بناج ىلإأ ةيبطلأ ةزهجألأ باطعأأ

ةزهجألأ صضعب يف رئاضسخ ثودح
لكاضشملأ نم ديدعلأ هنع رجني ام
ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ نأأ ا˘م˘ل˘˘ع

ةنياعملل لفط004 يلأوح ايموي
.يبطلأ صصحفلأو

لخدت0001 يلأوح يضصحن امك
أذ˘˘˘˘ه نأأ بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإأ ي˘˘˘˘˘حأر˘˘˘˘˘ج
ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي يو˘ه˘ج ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ
تا˘˘يلو˘˘لأ ل˘˘ك ن˘˘م ى˘˘ضضر˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘مأأو˘ت د˘ق˘عو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ضشلأ
نإاف أذهلو تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ صضع˘ب
ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘ي ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ

ةرور˘˘ضضب زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘ضس ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم
لبق تاعاطقنإأ دوجو نع نÓعإلأ

تأءأرجإلأ ذاختأ لجأأ نم اهثودح
ة˘ثرا˘˘كلأ ثود˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘مزÓ˘˘لأ

ةيدا˘م˘لأ ر˘ئا˘ضسخ˘لأو تÓ˘ط˘ع˘ت˘لأو
ا˘ه˘نأأ ة˘ضصا˘خو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ةز˘ه˘جأÓ˘˘ل
تايلمعلأ لطعت يف اضضيأأ ببضست
.اهليجأاتو

MƒQjá aÉQì

 ةرشضخوب ينطاوم ةمÓشس ددهت ةدرششتملا بÓكلا
اهحابن ببضسب ةيليللأ ةرتفلأ لÓخ مهجعزت تحبضصأأ يتلأ، ةلاضضلأ بÓكلأ راضشتنأ ةرهاظ نم ،أديدضشً ءايتضسأ ينوبلأ ةيدلبل ايرأدإأ عباتلأ ةرضضخوب يح ونطأوم ىدبأأ
.رجفلأ ةÓضص ءأدأل دجاضسملأ ىلع نوددرتملأ أذكو ،لمعلأ ىلإأ ركابلأ حابضصلأ يف نوهجوتملأ مهنم ةضصاخ ،مهتايح ىلع ايقيقح أرطخ لكضشت تحضضأأ امك، لضصأوتملأ

،ناكضسلل ةيمويلأ ةايحلأ صصّغن يذلأ يرزملأ عضضولأ أذه مامأأو ، ءايحألأ مظعمب ابيهر أراضشتنأ دهضشت ،اهمامأأ هأرت نم لك مجاهت يتلأ ،ةدرضشتملأ بÓكلأ هذه نأأ ثيح
ببضست يذلأ رمألأ ،بلكلأ ءأدب ةباضصم نوكت نأأ نكمملأ نم يتلأ ،بÓكلأ هذهل ريبكلأ راضشتنÓل دح عضضو لجأأ نم لجاعلأ لخدتلاب ةينعملأ تاطلضسلأ نوبلاطي مهنإاف
صصبرتي ايقيقح أرطخ لكضشي اضضيأأ حبضصأأ يذلأ عضضولأ وهو ،بلكلأ ءأدو برجلاك ةلقنتملأ صضأرمألأ راضشتنأ رطخ نم ناكضسلأ طضسو فوخلأ و علهلأ نم ةلاح يف
. ةلاضضلأ بÓكلأ ةمجاهم نم مهتيامح دضصق مهئانبأأ ةقفأرمل أركاب صضوهنلل ءابآلأ نم ديدعلأ رطضضي ذإأ ،صسرأدملأ ذيمÓت ةضصاخ مهتمÓضسو يحلأ لافطأأ ةحضصب
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ي˘˘جا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تن˘˘سضت˘˘˘حإ
يوهجلإ ىقتلملإ ةبانعب راتخم
ريي˘سست˘ل د˘يد˘ج˘لإ ما˘ظ˘ن˘لإ لو˘ح
تح˘ت ي˘م˘ل˘ع˘لإ ثح˘ب˘لإ ر˘با˘خ˘م
ثح˘ب˘ل˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ فإر˘˘سشإإ
يجولونكتلإ روطتلإو يم˘ل˘ع˘لإ
ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزوب
.غإروأإ ظيف˘ح˘لإ د˘ب˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لإ

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإ’إ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ بسسحو
راتخم يجاب ةعماجل لاسصت’إو
ثحبلل ماعلإ ريد˘م˘لإ د˘ق˘ع د˘ق˘ف
يجولونكتلإ ريوطتلإو يملعلإ
دبع» يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو يف
سسمأإ لوأإ «غإروأإ ظ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح
سسم˘خ م˘سض ا˘يو˘ه˘ج ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ

،ةبانع) يهو ةي˘قر˘سش تا˘ع˘ما˘ج
سسإر˘هأإ قو˘سس ،ة˘سسب˘˘ت ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
سسي˘ئر رو˘سضح˘بو (ةد˘كي˘كسسو
«ةبان˘ع˘ب را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج
ربا˘خ˘م ءإرد˘مو «را˘م˘ع م˘ها˘ي˘ح
ءإد˘˘م˘˘عو ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لإ ثح˘˘˘ب˘˘˘لإ
د˘ب˘ع» ف˘سشك ثي˘˘ح تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلإ
حر˘˘˘سشو «غإروأإ ظ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ

يذيفنتلإ موسسرملإ ليسصفتلابو

31 يف خرؤوملإ91-132 مقر

تايفيكل ددحملإو9102 توأإ
اهميظنتو ثحبلإ رباخم ءاسشنإإ

ءاغلإإ مت هبجومب يذلإو اهريسسو
مقر يذيفنتلإ موسسرملإ ماكحأإ

13 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لإ442-99

يف ديد˘ج˘لإو9991. ربو˘ت˘كأإ
د˘يد˘ج˘لإ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ مو˘سسر˘م˘لإ

ثحبل˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ح˘سضوأإو
يجولونكتلإ روطتلإو يم˘ل˘ع˘لإ

ةيفيكو موسسرملإ إذه دونب نع
رباخملإ فينسصتو ميظنت ةداعإإ

Ó˘ف ة˘ي˘لود˘لإ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لإ بسسح
نم ةعومجم دوجوب ’إإ حتفت
و ةيلودلإ ري˘يا˘ع˘م˘لإو طور˘سشلإ
ر˘سشن˘لا˘ب ا˘˘سسا˘˘سسأإ ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ

عإونأإ ددعتو يم˘ل˘ع˘لإ ءا˘ط˘ع˘لإو
د˘ي˘م˘ع˘ل ا˘ه˘عو˘سضخو ر˘با˘خ˘م˘˘لإ
ةعماجلإ دهعم ريدم وأإ ةيلكلإ
ا˘م قا˘ح˘لإ’إ ة˘سسسسؤو˘م ر˘يد˘م وأإ

ا˘هد˘ن˘ع˘ف زا˘ي˘ت˘م’إ ر˘با˘خ˘م إد˘ع
يف ةيلاملإ ةيلÓقتسس’إ اهدحو
ةقداسصم دعب و .يلاملإ رييسستلإ

لود˘ج ى˘ل˘ع ر˘ب˘خ˘م˘لإ سسل˘˘ج˘˘م
ريدم همدقي رب˘خ˘م˘لإ تا˘طا˘سشن

وأإ هدام˘ت˘ع’ د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل ر˘ب˘خ˘م˘لإ
د˘˘ي˘˘حو˘˘لإ ر˘˘˘مآ’إ ه˘˘˘نأ’ ه˘˘˘سضفر
ر˘ب˘˘خ˘˘م ر˘˘يد˘˘م إد˘˘ع فر˘˘سصلا˘˘ب
راسص ربخ˘م˘لإ ر˘يد˘مو زا˘ي˘ت˘م’إ

يرإدإ’إ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف إو˘˘˘سضع
ىلع إرجأإ ىسضا˘ق˘ت˘ي و ة˘ي˘ل˘كل˘ل
ةيل’دتسسإ ةطقن بسسح هبسصنم
تح˘ت نو˘كيو ا˘نو˘نا˘˘ق ةدد˘˘ح˘˘م
ريدم وأإ ة˘ي˘ل˘كلإ د˘ي˘م˘ع فإر˘سشإإ

ر˘˘يد˘˘م وأإ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لإ د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
ي˘˘قا˘˘ب˘˘ك قا˘˘ح˘˘لإ’إ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ديمعلإ بئان) ةيلكلإ يلوؤوسسم
و قو˘ق˘ح ه˘ل (…م˘سسق˘˘لإ سسي˘˘ئر،

ة˘˘يرا˘˘سس ن˘˘ي˘˘نإو˘˘ق˘˘لإ تا˘˘ب˘˘˘جإو
ا˘هرود˘سص مو˘ي ن˘م لو˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لإ

نم نيعون كانه نأإ غإروأإ دكأإو
لك نإاف لوأ’إ فنسصلإ رباخملإ
ديدج ماظ˘ن˘ل ع˘سضخ˘ت ر˘با˘خ˘م˘لإ
هذهو ةيلكلإ ديمع فإرسشإإ تحت
جهنم راطإإ يف لخدت رباخملإ

ثحبلإو ن˘يو˘كت˘لإ ل˘م˘سشي ما˘ع
ةيلكلإ ديمع˘ل نو˘كت˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لإ
ةيلكلإ روطت لوح ةلماسش ةرظن
هذهو يملعلإ ثحبلإ بلاطمو
ة˘سسا˘ي˘˘سسل ع˘˘سضخ˘˘ت ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لإ
يهف يناثلإ عونلإ امأإ ةسسسسؤوملإ

ى˘م˘سسي ا˘م وأإ ة˘ي˘ن˘طو ر˘˘با˘˘خ˘˘م
عسضخت يتلإ زاي˘ت˘مإ’إ ر˘با˘خ˘م˘ب
بسسح ي˘˘˘ن˘˘˘طو د˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ةيداسصتق’إ ةينطولإ تايجاحلإ

بسسحو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’إو
غلب دقف ةر˘ي˘خأ’إ تا˘ي˘ئا˘سصحإ’إ

ىوتسسملإ ىلع ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لإ دد˘ع

ن˘م ثحا˘˘ب ف˘˘لأإ63 ين˘طو˘لإ

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع0032 مه˘ن˘ي˘ب

 . ةبانع راتخم يجاب ةعماج

غإروأإ ظيفحلإ دبع فاسضأإو
ابيرق متيسس هنأإ هتاحيرسصت يف
رر˘˘ق˘˘م˘˘لإ ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لإ
ع˘يرا˘˘سشم˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لإ يرإزو˘˘لإ

ةيجولونكتلإ لامعأ’إ تانسضاح
لÓ˘خ ا˘ه˘ح˘ت˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لإو

0202 ةنسس نم لوأ’إ يثÓثلإ

تانسضاح7 ـب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لإو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لإ لا˘م˘˘عأ’إ
اهن˘ي˘ب ن˘م ي˘ن˘طو˘لإ ىو˘ت˘سسم˘لإ

ةيجولونكتلإ لام˘عأ’إ ة˘ن˘سضا˘ح
اهزيهجت ايلاح متي يتلإ و ةبانعب
حو˘˘ت˘˘ف˘˘م سضر˘˘ع˘˘م ع˘˘˘سضو م˘˘˘ت
روسضح˘ب سضير˘ع˘لإ رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل

.نيسصتخم ءابطأإ
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ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘˘لإ تع˘˘جرأإ

يسساسسأ’إ لكسشملإ ةبانع ةدحو

ها˘˘ي˘˘م˘˘لإ عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإو بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘ل

سضعب ىلإإ سشيرلإ عإرذ ةقطنمب

لاغسشأ’اب ةف˘ل˘كم˘لإ تا˘كر˘سشلإ

ر˘سسك ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لإ كا˘ن˘ه

هايملل ةيرئإزجلإ بسسحو ،ةانقلإ

تب˘ب˘سست ة˘سصا˘خ ة˘لوا˘˘ق˘˘م نإا˘˘ف

ةا˘ن˘ق˘لإ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سسكب

مم011 رط˘ق تإذ ة˘ي˘سسي˘ئر˘لإ

ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لإ ءا˘˘ي˘˘حأ’ ة˘˘نو˘˘م˘˘م˘˘لإ

0001 سشير˘لإ عإرذ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لإ

بب˘˘سست ثي˘˘ح لد˘˘ع و ن˘˘كسسم

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع فا˘˘ق˘˘يإإ ي˘˘ف ر˘˘سسكلإ

ر˘˘ط˘˘سضإ ا˘˘م و˘˘هو ،ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لإ

لخدتلإ ةقرفب ةلثمم مهحلاسصم

حÓ˘˘سصإإ ى˘˘لإإ لا˘˘حر˘˘˘ب ز˘˘˘كر˘˘˘م

ىلإإ عيزوتلإ ةرسشابمو برسستلإ

LDAA ةينع˘م˘لإ تا˘ن˘كسسلإ

امي˘فو ،ن˘كسسم0001 ي˘˘حو

و رسسكلإ يف ببسستملإ سصخي

تذختإ ةينإديملإ ةنياعملإ دعب

تإءإرجإ’إ ةسسسسؤوملإ هقح يف

.ةمزÓلإ ةينوناقلإ

لكسشم تاب رخآإ بناج نم

ي˘˘ف ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لإ تإرا˘˘سسكن’إ

ت’واقملإ ببسسب هايملإ تإونق

ةسصاخ نينطإوملإ ءايتسسإ ريثي

يتلإ ىلوأ’إ ةرملإ تسسيل اهنأإ

ل˘كسشم˘لإ إذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي

عإرذ ةديدجلإ ةقطنملإ ناكسسل

.سشيرلإ

ديدع إوكتسشإ دق إوناك ثيح

امك، هايملإ لكسشم نم تإرملإ

دوهزم قي˘فو˘ت ي˘لإو˘لإ إود˘سشا˘ن

هذه عم مهتاناعم ءاهنإإو لخدتلإ

. مهتقهرأإ يتلإ ةمزأ’إ

«غأروأأ ظيفحلأ دبع» يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزوب ماعلأ ريدملأ روسضحب

ةعماجلاب يملعلا ثحبلا رباخم رييصستل ديدجلا ماظنلا لوح يوهج ىقتلم

 نينمؤوملا مأا ةصشئاع ةصسردمب كيتصسÓبلا ةحفاكمل ةينطولا ةلمحلا ماتتخا
زرفلإ ةيمهأإو كيتسسÓبلإ راطخأإ لوح ذيمÓتلل تاحورسش تمدق ثيح نينمؤوملإ مأإ ةسشئاع ةيئإدتب’إ ةسسردملإ ىوتسسم ىلع كيتسسÓبلإ ةحفاكمل ةينطولإ ةلمحلإ تمتتخأإ
ةينطولإ ةلمحلإ ةبسسانمب ةسسردملإ ءانف يف ةدجإوتملإ ءإرسضخلإ تاحاسسملإ ىوتسسم ىلع تإريجسشلإ نم ةعومجم سسرغ مت امك .اهتيامح و ةئيبلإ ىلع ةظفاحملل يئاقتنإ’إ
ةحفاكمل ةينطولإ ةلمحلاب ةسصاخلإ سسيسسحتلإو ةيعوتلإ ةيلمع تسسم قايسسلإ تإذ يف .لحاسسلل ةينطولإ ةظفاحملإ و تاباغلإ ةظفاحم نم لك ةكراسشمب إذه و ريجسشتلل
تإريجسش سسرغ مت امك ،ةيكيتسسÓبلإ دإوملإ لامعتسسإإ نم ليلقتلإ ةيمهأإ لوح ذيمÓتلل تاحورسش تمدق ثيح، ناسسح فايسضب ةسسردم  نم لك ةيسضاملإ مايأ’إ لÓخ كيتسسÓبلإ

ىلع كلذو يسسيسسحتلإ و يوعوتلإ اهجمانرب ةي’ولل ةئيبلإ ةيريدم تلسصإو امك .تاباغلإ ةظفاحم ةكراسشمب ةسسردملإ ءانفب ةدجإوتملإ ءإرسضخلإ ةحاسسملإ ىوتسسم ىلع

ةيكيتسسÓبلإ تايافنلإ عمجل ةلمحب مايقلإ مت ثيح .ةيكيتسسÓبلإ تايافنلإ نع ةمجانلإ رإرسضأ’اب ذيمÓتلإ ةيعوت دسصق إذهو2691 ةيليوج5 ةيئإدتب’إ ةسسردملإ ىوتسسم
افيف قوسستلإ ةحاسسم  ىوتسسم ىلع ةيسسيسسحتو ةيوعوت ةلمحب اسضيأإ تماق حلاسصملإ تإذ.ةيبرتلإ ةيريدم ةكراسشمب إذه و .ةيوبرتلإ ةسسسسؤوملل يجراخلإ طيحملاب ةدجإوتملإ

U¢.Ü.نيقوسستملإ ىلع لامعتسسإ’إ ةداعإ’ Óباق اسسيك054 عيزوت مت ثيح لوم

ناطرصس شضارمأا يصصقتل يصسيصسحت موي
ةروثلا ةحاصسب محرلا قنعو يدثلا

يتلإ محرلإ قنعو يدثلإ ناطرسس ةحفاكمل (يدرولإ ربوتكأإ) ةلمح راطإإ يف
سسمأإ مظن نطولإ تاي’و عيمج ربع يراجلإ رهسشلإ نم حتافلإ يف تقلطنإ
فسشكلإ ةيمهأاب ةيعوتلإ سضرغب يسسيسسحت موي ةبانعب ةروثلإ ةحاسسب ءاثÓثلإ
ةبسسانملاب متو .«يسصحفإ.. سضإرعأ’إ يرظتنت ’ » راعسش تحت كلذو ركبملإ

نم برقتلإ هلÓخ نم مت سضيرعلإ روهمجلل حوتفم يمÓعإإ سضرعم عسضو
سصيسصخت ىلإإ ةفاسضإ’اب نيحإرجو يدثلإ ناطرسس جÓع يف نيسصتخم ءابطأإ
ناطرسس نم إراسشتنإ رثكأ’إ تا̆نا˘طر˘سسلإ ن˘ع ثيد˘ح̆لإو سسي˘سسح˘ت̆ل̆ل ة˘ح˘ن˘جأإ
عم رسشابملإ لاسصت’إ لÓخ نم محرلإ قنعو ةئرلإو تاتسسوربلإو نولوقلإ
يف نوسصتخم لمع امك ءإدلإ إذه نم إررسضت رثكأ’إ ةئفلإ ءاسسنلإ ةسصاخ ةماعلإ
عيزوت نع Óسضف ىسضرملل يحسصلإ ءإذغلإ لوح حئاسصن ميدقت ىلع ةيذغتلإ

قنعو يدثلإ ناطرسس دسض سسيسسحتلل ةينطولإ ةلمحلإ نومسضم نيبت تايوطم
ءإدلإ إذهب ةباسصإ’إ ىلإإ يدؤوت يتلإ بابسسأ’إو سضإرعأ’إ ثيح نم محرلإ

ر˘ي˘سشتو.يد˘ث̆لإ نا˘طر˘سس ن˘م ة˘يا˘قو̆لإ ل˘ب˘سسو ر˘كب˘م̆لإ سصح˘ف˘̆لإ تإدا˘˘سشرإإو

ينطولإ ىوتسسملإ ىلع ةلاح فلأإ11 نم رثكأإ ليجسست ىلإإ تايئاسصحإ’إ
يف ةطسشانلإ تايعمجلإو نوسصتخملإ ءابطأ’إ اهعجري عافتر’إ إذه بابسسأإو
نود لوحي امم ركبملإ فسشكلإ ةفاقثو يعولإ سصقن ىلإإ ءإدلإ ةحفاكم لاجم
ىرخأإ ةهج نم ةريبك ’إومأإ ةلودلإ ةنيزخ فلكي امك ةهج نم ىسضرملإ جÓع
ّدحلل يدثلإ ناطرسسل ركبملإ سصيخسشتلإ لجأإ نم ةيسسيسسحتلإ تايلمعلإ ربتعتو
فرعتلإ نكميو سصحفلإ ىلع ىسضرملإ لابقإإ نود ةلوليحلإو ءإدلإ رسشتنإ نم
نوكت يتلإو ةجلاعملإ ت’احلإ نوك نإوأ’إ تإوف لبق جÓعلل سضرملإ ىلع
ةقيقد ةيحإرج ةيلمع ءإرجإإ ّبلطتت ةيناطرسسلإ ايÓخلإ فاسشتكإ ةجيتن ةرخأاتم
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مايأا60 ذنم ءام Óب ربمصسيد11 يح ناكصس
ةيقيقح ةاناعم ةبانع ةيدلبل عباتلإ ةيليوج50ـب ربمسسيد11 يح ناكسس سشيعي

ريسسفت يأإ إوقلتي نأإ نود مايأإ60 ذنم مهتايفنح نع هايملإ عاطقنإ ببسسب كلذو
يحلإ إذه ناكسس دجو ثيح ،رمأ’إ سصوسصخب «هايملل ةيرئإزجلإ» ةدحو لبق نم
كلذو هايملاب دوزتلإ لجأإ نم ةيئإدبلإ قرطلإ ىلإإ ءوجللإ ىلع نوربجم مهسسفنأإ

ناعتسسإ اميف ء’دلإو تإروراقلإ ةئبعتل ةيعيبطلإ عبانملإ ىلإإ لقنتلإ لÓخ نم
قايسس يفو ،مهتيجاح دسس لجأإ نم ةيندعملإ هايملإو جيراهسصلإ هايمب نورخآإ

ةجوم قلخ يف يحلإ ناكسس تّايفنح نع هايملإ عاطقنإ ّببسست دقف ّلسصتم
بابسسأ’إ نع نولءاسستي إوراسص نيذلإ ناكسسلإ بولق لخإد ديدسش بسضغ
نم عوبسسأ’إ ةبإرق ذنم برسشلل ةحلاسصلإ هايملاب مّهيح ديوزت مدع ءإرو ةنماكلإ
،ةلماك مايأإ ّةتسس ذنم افلاسس روكذملإ يحلإ ىلع هايملإ عيزوتّ متي مل نيأإ نمزلإ

تنلعأإ يتلإ ةليوطلإ تإءإرجإ’إ ةلسسلسس نم مغرلإ ىلع ثدحي كلذ نأإو املع
راظتنإ يف ،عيزوتلإ لكسشم ىلع ءاسضقلل ةيزكرملإو ةيلحملإ تاطلسسلإ اهنع

.قرؤوملإ لكسشملإ إذهل يئاهن ّدح حسضول ةيرذج لولح داجيإإ
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لمعلا تاعاصس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديصصلا

احابسص8 ىلإأ ءاسسم91 نم ءأدتبأ

2 ةنيدملأ1ةنيدملأ

احابسص8 ىلإأ ءاسسم91 نم ءأدتبأ

2يبرغلأ لهسسلأ1يبرغلأ لهسسلأ

احابسص8 ىلإأ ءاسسم91 نم ءأدتبأ 60.82.25.830
 : ينوبلأ

ةردسسوب22 مقر ةرورعزوب سصيسصحت
ةمطاف فيسصول

احابسص8 ىلإأ ءاسسم91 نم ءأدتبأ
87.11.28.030

 : لاحرب
لاحرب ينطولأ قيرطلأ

زيزعلأ دبع ةجوخ نيمأأ

احابسص8 ىلإأ ءاسسم91 نم ءأدتبأ 57.22.98.830
: رامع يديسس + راجحلأ

راجحلأ رداقلأ دبع ريمألأ عراسش
 ةرينم يجف

9102ربوتكأا32ءاعبرألا مويل ةبوانملا تايلديصصلا

4536.86.68.830 ربمفون لوأأ جهن86
35.27.68.830

مقر نكسسم8201 يبرغلأ لهسسلأ يح
ةبانع991 و891 ةسصح411

28.59.73.37.60 /61 لحم2 بهذلأ دأو يح

ءأدفلأ عراسش51
دبع نامعن

نامحرلأ
يناطبق
نيسساي

دبع سسنوي نب
نامحرلأ

لتنسشم
ةنسسح

 ةيسسيئرلأ ةانقلاب رسسك يف تببسست نأأ دعب

هايملا نم ششيرلا عارذ ناكصس مرحت ةصصاخ ةلواقم



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2185ددعلا9102 ربوتكأا32 ءاعبرألا 7ىرــــــق و ندــــم
www.akhersaa-dz.com

مويلا يف ةلسشنخ ةي’و ىلإا ةيدقفتلا هترايز لÓخو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نومحد نيدلا حÓسص ديسسلا ددسش
ءابرهكلاو يعيبطلا زاغلاب ةيناكسسلا تاعمجتلا ةيطغت لامكتسسا ةيلحملا تاطلسسلا ىلع ،لوأ’ا
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فÓ˘غ ضصي˘شصخ˘ت رر˘ق ثي˘ح

لجأا نم رايلم001 قوفي يلام
ءابرهكلاب تاعمجتلا يقاب طبر
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ة˘ب˘شسن ل˘شصت˘ل زا˘˘غ˘˘لاو

001 ىلإا ةيناكشسلا تاعمجتلا
ةل˘ششن˘خ نو˘كت كلذ˘بو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يف ىلوأ’ا ةي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘ي’و˘لا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيناكشسلا تاعم˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘كلا
امك ، يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلاب

يلاو نم نومحد ريزولا بلط
تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب ه˘تا˘فاو˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
نم ةشصح ضصيشصختل يشسردملا
ىلع عزو˘ت˘شس ي˘ت˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

زجعلا ةيطغتل باشضهلا تاي’و
ريزولا نلعأا نيأا ،لاجملا اذه يف
تمر˘˘بأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا نو˘˘م˘˘حد

ةلفاح0003 ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘ق˘ف˘شص
ىلع عزوتشس يشسردملا لقنلل

نياع دقو ، نطولا تاي’و لك
ريزوب اقوفرم ناك يذلا ريزولا
ي˘ل˘ع د˘ي˘شسلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا

ةير˘ق˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘شسرد˘م ما˘م˘ح
دقو ضسوباي ةيدلبل ةعبات ةيفير
هل قفارملا دفولاو ريزولا كراشش
، ءاذغ ةبجو ة˘شسرد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ح˘لأا ا˘ن˘هو
ذيمÓتلا عم رشسفتشساو تابجولا

يف مهل مدقملا لكأ’ا عون ىلع
نأا ىلإا وعديل ، ةيشضاملا مايأ’ا
كلت لثم ذيملتلا تابجو نوكت
هترايز لÓخ مهل ةدعملا ةبجولا
ر˘يزو˘لا ن˘يا˘ع ا˘م˘ك .ة˘شسرد˘م˘ل˘ل
ةد˘ع ما˘˘م˘˘ح ر˘˘يزو˘˘لاو نو˘˘م˘˘حد
رقم نششد نيأا ، تآاششنمو قفارم
فرششأاو ، ديدجلا ةمامحوب ةيدلب

ايلعلا ة˘شسرد˘م˘لا ن˘ي˘ششد˘ت ى˘ل˘ع

ناك يت˘لاو ة˘ل˘ششن˘خ˘ب تا˘با˘غ˘ل˘ل
ي˘ف ل˘شضف˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو˘˘ل
عم رششابملا هلخدت دعب اهحاتتفا

نياع امك ، يلاعلا ميلعتلا ريزو
ةنيدم˘ب د˘ج˘شسم زا˘ج˘نإا عور˘ششم
معدب ريزولا رمأا انهو ، ةلششنخ
ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ˘˘˘ب د˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

ن˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘شس’
تاعامجلل ن˘ما˘شضت˘لا قود˘ن˘شص
ءا˘شضي˘ب˘لا ق˘ير˘ط˘بو ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
جاتنإا قÓطنا ءاطعإا ىلع فرششأا

ضصاخ رمثتشسم˘ل ر˘جآÓ˘ل ع˘ن˘شصم
ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششت ج˘˘˘مار˘˘˘ب را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ريزولا ىقلت نيأا ،تارامثتشس’ا
ةئيهت عورششم لوح تاحورشش

ةيعانشصلا تاطاششنلل قطانم3
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘˘ب

تاعامجلل ن˘ما˘شضت˘لا قود˘ن˘شص
ةي’ولل هترايز لÓخو .ةيلحملا

ةحجان نوعبتتملا اهربتعأا يتلاو

فورظ يف تمت اهنأاو ةشصاخ ،

لكاششم ةيأا دوجو نودو ةيداع

ر˘˘يزو دا˘˘ششأا ، تا˘˘جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا وأا

ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

يلاو اهلذبي يتلا تادوهجملاب

يف رشصيون لامك ديشسلا ةلششنخ

ادكؤوم ، ةي’ولا ةيمنتب ضضوهنلا

اذه تÓخدت لشضفبو ةلششنخ نأا

ءز˘ج ى˘ل˘ع تل˘˘شصح لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ن˘م ة˘شصا˘خ لاو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك

تاعامجلل ن˘ما˘شضت˘لا قود˘ن˘شص

نع ريزولا ربع امك ، ةيلحملا

ةر˘ي˘تو مد˘ق˘˘ت ىد˘˘م˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا

اد˘ه˘ع˘ت˘م ة˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا

نم لوأ’ا ريزولا ىدل لخدتلاب

يف ةماه عيراششم ليجشست لجأا

ةكشسلاب لقنلاو تاقرطلا لاجم

ي˘ف ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ل ة˘يد˘يد˘ح˘لا

.تقو برقأا

 ةيناكسسلا تاعمجتلا لكب ءابرهكلاو زاغلاب ةيطغتلا يف ةئاملاب001 ةبسسن ققحت ةي’و لوأا نوكتسس

 اماه ايلام افÓغ ةلششنخ حنم نع نلعي ةيلخادلا ريزو
 ةي’ولا يلاو رييشستو ءادأاب ديششي و

قيقحت حتفب نوبلاطي/ ةملاق

ةرهموب ةيدلب ناكشس نم تارششعلا
  لخدتلا ةي’ولا يلاو نودششاني

قرشش ةعقاولا دمحأا ةرهموب ةيدلب ناكشس نم تارششعلا بلاط
و لجاعلا لخدتلا لجأا نم ةي’ولا يلاو ةملاق ةي’ولا ةمشصاع
جراخلاب ميقملا و مهذوفنب نيفورعملا ضصاخششأ’ا دحا فيقوت
ردقت ةلودلل ةعبات ضضرأا ةعطق ىلع ءÓيتشسإ’اب همايق دعب

يعامتج’ا ضصيشصحتلاب عبرم رتم0005 يلاوحب اهتحاشسم
بشسح و، قح ريغب دمحا ةرهموب ةيدلبب حلاشصلا دمحم ةماخوب
اهنم ةخشسن ىلع «ةعاشس رخآا» زوحت يتلا نينطاوملا ةلاشسر
عم ؤوطاوتلاب تءاج ةيشضقلا هذه نإاف ، مهتاءاشضمإاب ةقفرم
لخدتب اوبلاط نيذلا ناكشسلا هشضفر ام وه و ، ةيدلبلا ضسيئر
يف اهلÓغتشسا و ةبوهنملا ةعطقلا عاجرتشسا و ةي’ولا يلاو
ةريخأ’ا هتاه لجيور داو و يحلا نيب طبارلا قيرطلا عيشسوت
يذلا تقولا يف ، قح هجو نود اهيلع ءÓيتشسإ’اب ماق يتلا
اشسفنتم نوكي يراوج بعلم وأا ةقيدح ىلإا ةيدلبلا هيف رقتفت
نم ناكشسلا بلاط ريخأ’ا يفو ،ةيدلبلا بابشش و تÓئاعلل
ةيشضقلا هذه يف قيقحت حتفو لجاعلا لخدتلاب ةي’ولا يلاو
يذلا عدوتشسملا كلذ ةلازإا و ،ةيدلبلاب راقعلا بهنب قلعتت يتلا
هجتني ام و ناكشسلا ةايح ىلع اقئاع حبشصأا يذلا ،اهقوف ديشش
ةحاشسمل هلÓتحإا نع كيهان ،ةنيكشسلا مدع و جيجشض نم
.ةيوشضوف ةقيرطب ةريبك
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ةدكيكسس

 ةجاحب عيارششلا نيعب ةحشصلا
مامتها ىلإا

ةيبطلا تازيهجتلا يف ضصقن نم عيارششلا نيع ناكشس يكتششي
،ةقطنملاب ةديحولا جÓعلا ةعاق لخاد، ةفاظنلل مات بايغو
دوجوم ريغ ضسراحلا ىتحو ةفاظن لماع يأا دجوي ’ ثيح
دجوت ’ هنأا امك ،ةفاظن وأا نمأا نودب ةدايعلا لمعت ثيح Óشصأا

نينطاوملا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘يز˘ي ا˘م˘م ة˘عا˘ق˘لا˘ب م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا ة˘مد˘خ

01 نم رثكأا ةفاشسم ىلع ضسولامت ىلإا لقنتلا مهرارطشض’
بايغ ليجشست عم ميعطتلا نم مهئانبأا نيكمت لجأا نم ملك
زكرملاب لما˘ع˘لا ضضر˘م˘م˘لا نو˘ك ،حور˘ج˘لا د˘ي˘م˘شضت ل˘ئا˘شسو
ي˘ح˘شصلا ز˘كر˘م˘لا نأا م˘غر ط˘ق˘ف ن˘ق˘ح˘لا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ي˘˘ح˘˘شصلا

راششي ،اهل ةرواجم تاعمجت ةدع و ةيرقلا ناكشسل ضصشصخم
مت يدلبلا ضسرحلل رقم نع ةرابع تناك جÓعلا ةعاق نأا ىلإا
تامدخلا ميدقت لجأا نم يحشص زكرم ىلإا هليوحتو هميمرت
ةنياعم ىلع فرششت ةب˘ي˘ب˘ط ف˘ي˘ظو˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
هدوجو حبشصأا دقف ةق˘با˘شسلا ضصئا˘ق˘ن˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ن˘كل ى˘شضر˘م˘لا

ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘شصلا ي˘لوؤو˘شسم نا˘كشسلا د˘ششا˘ن˘ي اذ˘˘ه˘˘ل ه˘˘مد˘˘ع˘˘ك
لخدتلا ةرششق نيعل ةيراوجلا ةحشصلا ريدم ةشصاخو ةدكيكشس
اميشس ،ةعاقلاب ضصئاقن˘لاو ل˘كا˘ششم˘ل˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو ل˘جا˘ع˘لا

ناوعأا فيظوت و تادامشضلا رييغتو عشضرلا حيقلت عوشضوم
ةعاق عورششم نع ديمجتلا عفرب اوبلاط امك ،نمأ’او ةفاظنلا
.اهزاجنإا يف عارشسإ’او ةديدجلا جÓعلا
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ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م تر˘ششت˘نا
لمحت براوق ةدع قÓطنا نع
وحن ةقارح˘لا با˘ب˘ششلا تار˘ششع
اوقلطنا ثيح ،ةيلاطي’ا اينيدرشس
ة˘شصا˘خ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ئ˘طاو˘شش ن˘م
ةي’ول ةيبرغلا ة˘ه˘ج˘لا ئ˘طاو˘شش
تنكمت اميف ،ةلفلفو ةدكيكشس
و قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن’ا ن˘˘˘˘˘م براو˘˘˘˘˘˘ق
نم كردلا قرف تنكمت،داعتب’ا
ءا˘ق˘لإاو ىر˘خأا براو˘ق ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘شصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘ششلا

تاداد˘ع˘ت˘˘شسا ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
اهطابحإا نم تنكمت نيأا ةقرحلل
دوز˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ل
نم ةعومجم لشصتاو ،دوقولاب
م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ب ما˘يأا ذ˘ن˘م با˘˘ب˘˘ششلا

اميف،مهلوشصو رب˘خ˘ب م˘ه˘غÓ˘بإ’
ةيقبلا ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا تح˘شش
يف اثحب مهتÓئاع ترششن ثيح
فرعي نم دششانت تÓئاعلا ةدئاف
ا˘ه˘ب م˘هر˘˘ب˘˘خ˘˘ي نأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
اميف ،مه˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع او˘ن˘ئ˘م˘ط˘ي˘ل
ر˘ب˘خ˘ب ىر˘خأا تÓ˘ئا˘ع تأا˘جا˘ف˘ت
توملا براوقل اهئانبأا بوكر
،مهططخب اقبشسم مهملع مدعل
ةر˘ها˘˘ظ ار˘˘خؤو˘˘م ةو˘˘ق˘˘ب تدا˘˘عو
دوجول ةرتفل تلق امدعب ةقرحلا

ببشسبو بابششلا دنع ضسأاي ةلاح
د˘ل˘ب˘لا ي˘ف عا˘شضوأ’ا ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘شض
لمحي ءوشض عاعشش روهظ مدعو
بشصنم ىلع لوشصحلا لمأا مهل
ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘حو ن˘˘كشسو ل˘˘غ˘˘شش
،رحبلا طشسو ةرماغملا اولشضفيل
ى˘لإا نو˘ع˘شسي م˘ه˘نإا˘ف او˘ج˘ن نإا˘˘ف
ة˘ف˘شضلا ي˘ف م˘ه˘مÓ˘حأا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

نو˘نو˘كي˘ف او˘ل˘ششف نإاو ،ىر˘خأ’ا
او˘لوا˘ح د˘ق تا˘ح˘˘ير˘˘شصت بشسح
.رييغتلا

ةطبارلا هترششن ريرقت فششكو
قوق˘ح ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لÓ˘˘˘خ ظ˘˘˘حو˘˘˘ل ه˘˘˘˘نأا نا˘˘˘˘شسنإ’ا
ةدوع دوجو ةي˘شضا˘م˘لا رو˘ه˘ششلا
ةد˘ع كا˘ن˘هو ،ةر˘ها˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق
 «.كلذل بابشسأا

ةي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ˘ف
بشصا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا تما˘˘ق
تارادإ’ا ي˘˘ف ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘شش
عيراششمل يلام معدو ،ةيمومعلا
ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘ششنإا
وهو لمعلا نع لطاعلا بابششلل
ن˘ع م˘ه˘ما˘ج˘˘حإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس ا˘˘م
هذ˘ه م˘عد نأا ا˘م˘ب ن˘كل ،ةر˘ج˘ه˘لا
ةمزأ’ا ببشسب عجارت عيراششملا
عجارتل ،دÓب˘لا ي˘ف ة˘يدا˘شصت˘ق’ا

نأا ن˘ع Ó˘شضف ط˘ف˘˘ن˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا

ف’آ’ ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا دو˘˘ق˘˘ع

اددجم اودا˘عو ،ته˘ت˘نا با˘ب˘ششلا

،لمعلا نع نيلطاعلا ةمئاق ىلإا

ني˘ح˘ششر˘م او˘ح˘ب˘شصأا ي˘لا˘ت˘لا˘بو

 «.ةرجهلل

ةيرشسلا ةرجهلا ةرهاظ » نأاو

،ا˘˘˘بوروأا و˘˘˘ح˘˘˘ن براو˘˘˘ق ر˘˘˘ب˘˘˘ع

ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا تد˘˘ه˘˘شش

ن˘˘عو » .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

،ةرهاظلا ءارو ةنماكلا بابشسأ’ا

ضساشسأ’اب عجرت اهنأا ريرقتلا ركذ

ير˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ضسأا˘ي˘لا ة˘لا˘ح ى˘لإا

يذلا يرئازجلا با˘ب˘ششلا ار˘ي˘ث˘ك

ضصر˘ف ماد˘ع˘نإاو ر˘ق˘˘ف˘˘لا ه˘˘كه˘˘نأا

ذÓملا ابوروأا يف دجيل ،لمعلا

ه˘˘مÓ˘˘حأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا

.ةعئاشضلا

كردلا اهزجحي ىرخأا و اينيدرسس وحن قلطنت براوق/ةدكيكسس

 ةوقب دوعت ةقرحلا ةرهاظ
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قيقحتلل بولطم يفرصش
تارامتصسلا نم فلآلا يف

ةلصشنخ ةيلوب

نأأ ةعاصس رخآأ ةيمؤيل ةقباطتم رداصصم تدروأأ
يف ققحتصس تاباختنلأ ميظنتل ةينطؤلأ ةطلصسلأ
يتلأو ةلصشنخ ة˘يلو ن˘م ة˘مدا˘ق˘لأ تأرا˘م˘ت˘صسلأ
ريثكلأ تلاصسأأ و تلؤواصستلأ نم ريثكلأ تراثأأ

نأأ ىلإأ رداصصم ريصشت ثيح ،ةيلؤلأ يف ربحلأ نم
أؤعمج نيفظؤم نم ؤؤطأؤتبو نيحصشرملأ سضعب
رمألأ ؤ˘هو ةد˘حأو ة˘يد˘ل˘ب ن˘م تا˘ع˘ي˘قؤ˘ت˘لأ فلآأ
يلث˘م˘م نأأ عرا˘صشلأ لوأد˘ت˘ي ثي˘ح ،ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لأ

قيرط نع تأرامتصسلأ أوروز نؤحصشرملأ ءلؤؤه
يف نيبخانلل ةيلحملأ ةيقا˘ط˘ب˘لأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ
ن˘م م˘ه˘ل ا˘ه˘ب˘ير˘صست م˘ت ي˘ت˘˘لأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ كل˘˘ت
انيعم احصشر˘م نأأ رد˘صصم˘لأ ف˘صشكو ،ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م
ةئاملاب09 ملع نود عيقؤت فلآأ5 نم رثكأأ عمج
ةينطؤلأ ةنجللأ برصضتصس لهف ... اهباحصصأأ نم
دهاصشب» رمألأ هجأؤتصس اهنأأ مأأ ،ديدح نم ديب
.«ةجاح سشفاصشم

ةلصشنخ يلاو  نع سضار ةيلخادلا ريزو
ديصسلأ ةيلح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ر˘ب˘ع
يتلأ ةيدقفتلأ هترايز لÓخ نؤمحد نيدلأ حÓصص
هاصضر نع ن˘ي˘مؤ˘ي ةد˘م˘ل ة˘ل˘صشن˘خ ة˘يلو ى˘لإأ ه˘تدا˘ق
لامك ديصسلأ ةلصشنخ يلأو اهلذبي يتلأ تأدؤهجملل
بلا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘يلؤ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘صصيؤ˘˘ن
ةيدلب يف نينطأؤم ريزؤلأ دناصس ثيح ،اهينطأؤم
يلأؤلأ أذه نأأ مهل دكأأو يلأؤلأ نم مهفقؤم سسؤباي
لمعب مؤقي هنأأ دكؤؤت هجئاتن و نيلوؤؤصسملأ ةريخ نم
همعد نع ريزؤلأ نلعأأ امك ،ةلصشنخ ةيلو يف ريبك
هبلاطم ذيفنت و رصصيؤن لامك يلأؤلأ ديصسلل لماكلأ
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘يلؤ˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘صضإأ غ˘لا˘ب˘م ح˘ن˘م˘ب
.نكصسلأ و ةصضايرلأو بابصشلأو زاغلأو ءابرهكلأ

ةرايز يف رامع يديصس ةبلط
ةيخيراتلا ملاعملا ىلإا

فراطلاب

رامع يديصسب ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدم مظنت
مصسجم و فراط˘لا˘ب د˘ها˘ج˘م˘لأ ف˘ح˘ت˘م ى˘لإأ ةرا˘يز
03 مؤي أذهو ،لصسعلأ نيعب سسيرؤم و لاصش يطخ
ةرؤثل ةدلخملأ تلافتحلأ نمصض يراجلأ ربؤتكأأ
.ةيحايصس ةلؤجب ةرايزلأ متتخت نأأ ىلع ربمفؤن لوأأ

هتناهإا دعب برغملا كلم مقتنا اذكه
ةيلخأدلأ ريزو زايد زيدنيم يخرؤخ فصشك
يتلأ هتأركذم يف قبصسألأ ينابصسإلأ
كلم سسداصسلأ دمحم نأأ أرخؤؤم اهردصصأأ
ةثداح ىلع نيمؤي رورم دعبو برغملأ
دعب لحأؤصسلأ سسأرح لبق نم هفيقؤت
ءانثأأ ةريخألأ هذهل ةيرحبلأ دودحلأ هزايتجأ

هيلع فرعتلأ لبق ةيئام ةجأرد هبؤكر
مامأأ بابلأ حتف لÓخ نم هحأرصس قÓطإأو
أودفأؤت نيذلأ نييعرصشلأ ريغ نيرجاهملأ
ةدملو ةينابصسإلأ لحأؤصسلأ ىلع تائملاب
.مايأأ ةثÓث

0202 ةيلاملا نوناق يف بصصنم فلأا33 نم ديزأا
سضفخ ببصس ،لاكؤل دمحم ،ةيلاملأ ريزو عجرأأ

،تأدامت˘علأ د˘يد˘م˘ت ى˘لإأ،0202 ةنصس ةينأز˘ي˘م
ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ا˘ه˘ت˘ن˘م˘صسر ةدا˘عإأو نؤ˘يد˘لأ د˘يد˘صستو
81133 ـل ة˘ي˘لا˘م˘لأ نؤ˘˘نا˘˘ق عور˘˘صشم سصي˘˘صصخ˘˘ت
ميلعتلأ ،ةينطؤلأ ةيبرتلأ عاطق يف ،ايلام ابصصنم
ح˘صضوأأو .ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يؤ˘كت˘لأو ة˘ح˘صصلأ ،ي˘لا˘˘ع˘˘لأ
ىلع ةيلاملأ نؤناق عورصشم هصضرع لÓخ ،لاكؤل
،ينطؤلأ يبعصشلأ سسلجملل ةينأزيملأو ةيلاملأ ةنجل
زيهجتلأو رييصستلأ يتينأزيم لصصت نأأ رظتني هنأاب
.رانيد رييÓم377.7 هتميق ام ىلإأ0202 ةنصس

«سسÓفإلا ةفاح» نم برتقي ناكيتافلا
نأاب يلاطيإأ يئاصصقتصسأ يفحصصل أرخؤؤم ردصص باتك دافأأ
«اكيلببير ل» ةفيحصص تلاقو .سسÓفإلأ ةفاح ىلع ناكيتافلأ
باتك نأأ لمعلأ أذه نم تافطتقم ترصشن يتلأ ةيلاطيإلأ
مؤي ردصص (ر˘ي˘خألأ م˘كح˘لأ) «لا˘صسر˘ي˘ف˘ي˘نؤ˘ي ؤ˘ي˘صست˘يدؤ˘ي˘ج»
،يصستؤن يجيؤلنايج ،فيلأات نم ؤهو ،ايلاطيإأ يف نينثلأ
لؤقيو .ةبرصسم قئاثو نع Óقن دأؤم رصشني ام أريثك يذلأ
يام يف ايلخأد أريرقت ىقلت ناكيتافلأ اباب نإأ ديدجلأ باتكلأ
مظعألأ رب˘ح˘لأ لا˘ط˘ي يذ˘لأ ز˘ج˘ع˘لأ» نأأ ى˘لإأ ر˘ي˘صشي،8102
ى˘لإأ لؤ˘صصؤ˘ل˘ل سضر˘ع˘مو ،ة˘ق˘ل˘ق˘م تا˘يؤ˘ت˘صسم ى˘˘لإأ ل˘˘صصو
ة˘يز˘كر˘م˘لأ ةرأدإلأ تا˘ق˘ف˘ن نأأ با˘ت˘كلأ فا˘صضأأو .«سسÓ˘˘فإلأ
ورؤي نؤيلم61,4 نم ،ةئاملاب26 عقأؤب تدأز ناكيتافلل

.7102 يف ورؤي نؤيلم62,6 ىلإأ لصصتل،5102 ماع يف (رلود نؤيلم3,81)
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نيصشد˘ت ع˘م د˘عو˘م˘لأ نو˘كي˘صسو
ةرايز روهمجلل نكميو سضرعملأ

تا˘ف˘لؤو˘˘مو رو˘˘صصب سصا˘˘خ حا˘˘ن˘˘ج
لوح جاتروبور ىلإأ ةفاصضإأ بيدألأ
ط˘صشن˘˘ي˘˘صسو ،ه˘˘تأرأو˘˘حو ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ
رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ ى˘˘لوألأ ة˘˘صسل˘˘ج˘˘لأ
˘مد˘ق˘ي˘صس يذ˘˘لأ سشر˘˘طألأ ف˘˘صسو˘˘ي
يف بيد دمحم» اهنأونع ةلخأدم
رو˘ت˘كد˘˘لأ ا˘˘مأأ ،«ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ بدألأ
ةلخأدم مدقيصسف يلع نب سسينول

فيك..نا˘كم˘لأ ل˘ي˘خ˘ت˘م» ا˘ه˘نأو˘ن˘ع
ةيأور يف ةءأرقو «ناطوألأ قلتخت

،eruam etnafni’l بيد دمحم
ف˘˘طأو˘˘ع ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسو
ءايميصس» اهنأونع ةلخأدم يناميلصس
ى˘˘لإأ در˘˘˘صسلأ ة˘˘˘غ˘˘˘ل ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘صصلأ
ةيثÓث جذومن مدقيصس نيأأ «ةملفألأ
مدق˘ت˘صسو ،بيد د˘م˘ح˘م ـل ر˘ئأز˘ج˘لأ
ةلخأدم ةيميÓح ة˘ل˘ي˘لد ةرو˘ت˘كد˘لأ

ي˘ف تا˘قا˘ي˘صسلأ ل˘عا˘ف˘ت» ا˘ه˘نأو˘ن˘ع
د˘م˘ح˘م ـل ي˘ق˘ير˘فإأ ف˘˘ي˘˘صص ة˘˘يأور
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘صسل˘˘ج˘˘لأ ا˘˘مأأ ،«بيد
ى˘ن˘م ةرو˘ت˘كد˘لأ ا˘ه˘ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘صسف
ا˘˘ه˘˘نأو˘˘ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘خأد˘˘م ير˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ب
ةيأور يف رخآلأو انآلأ تÓثمتم»
ديمحلأ دبع روتكدلأ امأأ ،«قيرحلأ

هتلخأد˘م نأو˘ن˘ع نو˘كي˘صسف ة˘لا˘ت˘خ
دمحم ةيثÓث يف ةيوهلأ باطخ»

ةيصضأر ةروتكدلأ ةلخأدم امأأ ،«بيد

ةيوهلأ يظصشت» اهنأونعف يعفاصش

ربت˘ع˘يو ،«بيد د˘م˘ح˘م لا˘م˘عأأ ي˘ف

زربأأ نيب نم بيد دمحم بيدألأ

يف اهتمصصب تكرت يتلأ ءامصسألأ

ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه˘˘لأ ي˘˘فو بدألأ

تقب يتلأ ةزيمملأ هلامعأأ لصضفب

ةيليوج12 ديلأوم نم وهو «ةيح»

هميلعت ىقلتو ،ناصسملت ـب0291

هدلأو ةافو دعبو ةيصسنرفلأ ةغللاب

ة˘صسرا˘م˘م ي˘˘ف أأد˘˘ب1391 ةنصس

مث اصسردم لمعو ،ةيرعصشلأ ةباتكلأ

هلامعأأ رصشنو ا˘ي˘ف˘ح˘صصو ا˘ب˘صسا˘ح˘م

،«تا˘ي˘ب˘يد» م˘صسإأ تح˘ت ة˘˘ير˘˘ع˘˘صشلأ

نيت˘غ˘ل˘لأ ن˘ي˘ب م˘جر˘ت˘م˘ك ل˘غ˘ت˘صشأو

زربأأ نمو ،ةيزيلج˘نإلأو ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ

هتايح يف تا˘جر˘ع˘ن˘م˘لأو ثأد˘حألأ

ةيملاع˘لأ بر˘ح˘لأ ي˘ف هد˘ي˘ن˘ج˘ت و˘ه

لمأأ ةبيخ نم ه˘ت˘ف˘ل˘خ ا˘مو ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

أولصصحي مل نيذلأ نييرئأزجلأ ىدل

م˘هد˘عو ا˘م˘ك م˘ه˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘صسأ ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب تنا˘˘كف ،ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

دو˘عو˘لأ ع˘م ة˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لأ بتا˘˘كل˘˘ل

ه˘˘ف˘˘قأو˘˘م تزر˘˘بو ،ة˘˘مو˘˘˘عز˘˘˘م˘˘˘لأ

ةيثÓث يف رامعتصسÓل ةصضهانملأ

ر˘صصا˘عو ،ىر˘خأأ لا˘م˘عأأو ق˘ير˘ح˘لأ

هر˘صصع ءا˘˘بدأأ را˘˘ب˘˘ك بيد د˘˘م˘˘ح˘˘م

يام2 موي يفوتو ،ايملاعو ايلحم

اصسنرف ـب «ولك ناصس» يف3002
رئأزجلأ ةيثÓث هلامعأأ رهصشأأ نمو

،2591 ةنصس «ةريبكلأ رأدلأ» يهو

«لونلأ»،4591 ةنصس «قير˘ح˘لأ»

يهو لامصشلأ ةيثÓثو،7591 ةنصس

،5891 ةنصس «لو˘صسروأأ حو˘ط˘صس»

جولث«و9891 ةنصس «ءأوح ءافخإأ»

لصصحتو،0991 ةنصس «رمر˘م˘لأ
زئأو˘ج˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘ل˘ع بيدألأ

Óمع06 نم رثكأأ كرتو ةيملاعلأ
ةيوئمب لافتحلأ ةبصسا˘ن˘م˘بو ،ا˘ي˘بدأأ
عيزو˘ت م˘ت˘ي˘صس بيد د˘م˘ح˘م بيدألأ

ة˘ي˘ئور˘ق˘م˘ل˘˘ل «ي˘˘ن˘˘ي˘˘صسأو» ةز˘˘ئا˘˘ج

9102.

 تاكرب ناميلسس ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملاب تبسسلا اذه

 بيد دمحم بيدألا «رئازجلا ةنوقيأا» ةيوئم ـب لافتحلا
نوكيسس يتلاو بيد دمحم بيدألا ةيوئم احابسص ةعسساتلا نم ةيادب تبسسلا اذه تاكرب ناميلسس ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملا نسضتحت

.ةبانع ةيلول ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ةيسسيئرلا ةبتكملا اهمظنتسس يتلاو «ةيملاعلاو ةيلحملا» نيب اهناونع

ةيئامنيسسلا مايألل ةيناثلا ةعبطلا يف
 ةليسسملاب ريسصقلا مليفلل

لصحتيNUSريصقلا مليفلا
ةنجل نم صاخ هيونت ىلع

ميكحتلا

رهاطلأ دمحم جرخمللNUS ريصصقلأ مليفلأ لصصح
يف ميكحتلأ ةنجل نم سصاخ هيونت ىلع فاكوب يقوصش
ريصصقلأ مليفلل ةيئامنيصسلأ مايأÓل ةيناثلأ ةعبطلأ ماتتخأ

71و51،61 مايأأ اهتايلاعف تر˘ج ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب

مت امك ،يوÓمحلأ دوفنق ةفاقثلأ رأدب يراجلأ ربوتكأأ
ةبانع مايأأ يف ةكراصشملأ لجأأ نم ريصصقلأ مليفلأ رايتخأ

3 مودتصسو تبصسلأ أذه قلطنتصس يتلأ ريصصقلأ مليفلل

رخأوأأ يف ةماعنلاب ريصصقلأ مليفلل سسلطأأ مايأأ يفو مايأأ
رهصش علطم ريصصقلأ مليفلل راصشب مايأأ يفو رهصشلأ أذه

 S°∏«ªÉ¿.Q .مداقلأ ربمفون

عرف لثمت رصاون ةيدان
ءابدفا ىقتلمل رئازجلا

برعلا نيفقثملاو

عر˘ف سسأأر ى˘ل˘ع ر˘صصأو˘ن ة˘يدا˘ن ةر˘عا˘صشلأ بي˘صصن˘ت م˘˘ت
نييعت متو ،برعلأ نيفقثملأو ءابدألأ ىقتلمل رئأزجلأ
ىنم ةروتكدلأ ،سسيئر˘ل˘ل بئا˘ن˘ك يدا˘ب م˘ي˘هأر˘بإأ د˘قا˘ن˘لأ
ةرعاصشلأ ،ةيجرا˘خ˘لأ تلا˘صصتلأ سسأأر ى˘ل˘ع ير˘ي˘خ˘ل˘ب
دقانلأ ،ةماعلأ تاقÓعلأ يف يميجر ةديحو ةبيدألأو
تقلعو ،مÓعإلاب فل˘كم˘ك سسا˘ع˘نو˘ب لا˘م˘ك ذا˘ت˘صسألأو

ـل أركصش«:ةلئاق اهبيصصنت ىلع رصصأون ةيدان ةرعاصشلأ
قيرفلأ يفو يصصخصش يف مهتقث ىلع قأرعلأو رصصم
امأأ ،«ةيبرعلأ ةفاقثلأ ةمدخ يف ينقفأريصس يذلأ دئاقلأ
عرفب بحرف برعلأ نيفقث˘م˘لأ ى˘ق˘ت˘ل˘م˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ
لاقو ىقتلملأ يف هصسيصسأات متي عرف  لوأأ وهو رئأزجلأ
نويلملأ دلب نع بيرغلاب سسيلو ةقابصس امود رئأزجلأ نإأ

ـب رصصأون ةيدان رعاصشلأ فصصوو ديهصش نويلم فصصنو

 S¢.Q .«يرعصشلأ مرهلأ»

 «ابمورلا»و «اسسلاسسلا» و «وغناتلا» عم يبعسشلا ىقيسسوم هيف جزم

 مرك دمحم نانفلل ديدجلا موبلألا «ملح»

ريسصقلا مليفلا و امنيسسلل ةسسماخلا ةينطولا مايألا

راسشبب ةسسفانملل حسشرم ايئامنيسس Óمع61
يصضاق» ةفاقثلأ رأدب لبقملأ ربمفون5 ىلإأ2 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف اهميظنت عمزملأ ريصصقلأ مليفلأ و امنيصسلل ةصسماخلأ ةينطولأ مايأÓل ةرهاظت يف ةأوه نيجرخم بابصش جاتنإأ نم ايئامنيصس Óمع61 سسفانتي

هذه لثمتو ،ةيفاقثلأ و ةيئامنيصسلأ ةرهاظتلأ هذه يف ةكراصشملل نوجرخم اهب مدقت أريصصق امليف54 لصصأأ نم نيجرخملأ بابصشلأ ءلؤوهل ةيئامنيصسلأ لامعألأ ءاقتنأ ىلع ةصصتخم ةنجل تفرصشأأو ،راصشبب «دمحم
ةينطولأ مايألأ هذه ومظنم هيلإأ راصشأأ ام بصسح «ةأوهلأ نيجرخملأ بابصشلأ طاصسوأأ يف أريبك احاجن» فرعي يذلأ ريصصقلأ مليفلأ لاجم يف اميصس ةينفلأ مهلامعأأو نيبوهوملأ بابصشلأ فاصشتكإل احوتفم ءاصضف مايألأ
بابصشلأ ءلؤوه بهأوم فاصشتكأ نم روهمجلأ و نيفرتحملل ةفلتخم عيصضأوم ةدع لوانتت ةيلايخ سصصصق نع ةرابع يه يتلأ ةعبطلأ هذهل ةراتخملأ ةريصصقلأ مÓفألأ سضرع حمصسيصسو ،مايأأ ةعبرأأ مودتصس يتلأ
ةليقث ةمهم لمحتي يذلأ يكلام ينصسح باصشلأ جرخملأ اهصسأأرتي يتلأ و يئامنيصسلأ لاجملأ يف نيصصصصختم نم ةلكصشملأ ميكحتلأ ةنجل ىلوتتصسو ،نطولأ تاهج فلتخم نمو نيصسنجلأ Óك نم نيجرخملأ

يلأوتلأ ىلع جد000.06 و جد000.08 و جد000.021) غلابمب ةردقملأ و بابصشلأ نيجرخملل حنمت يتلأ ىلوألأ زئأوج ثÓثلأ يف لثمتت يتلأو ةرهاظتلل زئأوج عبرألأ لينل لامعألأ لصضفأأ رايتخأ سصوصصخب

جاتنوم و ريوصصتلأ ةينقت و ويرانيصسلأ ةباتك اميصس ةيفأرغوتامنيصسلأ تاينقتلأ لوح نيكراصشملأ ةدئافل نيوكتلل ةينقت تاصشرو ميظنت ةرهاظتلأ سشماه ىلع متيصس امك ،جد000.04 اهردق ميكحتلأ ةنجلل ةزئاجو (
تيصشعت ماصصع جرخملل (ناصسنإلأ) ‘‘نمويه» نأونعب ريصصقلأ مليفلأ نأأ ركذي ،ثدحتملأ تأذ فيصضي ةيملاعلأ و ةيرئأزجلأ امنيصسلأ لوح ةيفأرغوتوفلأ قئاثولل سضرعم ةماقإأ بناج يلإأ توصصلأ تاينقت و مÓفألأ

 ¢eÉjÉ.S.7102 ربمصسيد2 ةياغ ىلإأ ربمفون92 نيبام تمظن يتلأ ةرهاظتلأ هذه نم ةقباصسلأ ةعبطلأ يف ىلوألأ ةزئاجلاب جوت دق ةنتاب ةيلو نم

¯S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

ديدج موبلأأ مرك دمحم نانفلأ ردصصأأ
ةين˘غأأ ه˘ي˘ف جز˘م «م̆ل˘ح» نأو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ي
رأرغ ىلع ةيملاع ةيئانغ عوبطب يبعصشلأ
ثيح «ابمورلأ«و «ا˘صسلا˘صسلأ» ،«و˘غ̆نا˘ت̆لأ»

يف مهاصسي نأأ لمعلأ أذه لÓخ نم لواح

ىلإأ ةيرئأزجلأ يبعصشلأ ىقيصسوم لاصصيإأ

نا˘ن˘ف̆لأ ف˘صشكو ،ن˘طو̆لأ دود˘˘ح جرا˘˘خ

يذلأ موبلألأ نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل مرك دمحم

ةياجب نم «وطصسوق» جاتنإأ رأد نع ردصص

ةبانعب «ةبون» ويدتصسأ يف هليجصست متو

بناجألأ نينانفلأ نم ديدعلأ باجعإأ لان

مهعفدو يبعصشلأ ىقيصسوم مهتبذج نيذلأ

يناغأأ تاملك يناعم ةفرعمل لوصضفلأ

يناغأأ6 نحلو بتك يذلأ مرك دمحم

أذ˘ه م˘صضيو ،مو˘ب̆لألأ ي˘ف7 لصصأأ ن˘م
،«كيل˘ع ف˘يا˘خ» ،«م̆ل˘ح» ي̆نا˘غأأ ل˘م˘ع̆لأ
«لأزغل» ،«ةبرغ̆لأ» ،«كب˘ح̆ن» ،«ءأرذ˘ع̆لأ»
هذ˘ه قا˘صشع̆ل ن˘كم˘يو ،«ي˘ن̆بذ˘ع˘م ا˘ي«و
يف موبلألأ أودجي نأأ ة˘ي̆ئا˘ن˘غ̆لأ عو˘ب˘ط̆لأ
ـل مرك دمحم نانفلأ فصشكو ،قأوصسألأ
ة˘ن˘صس ة˘يأد̆ب رد˘صصي˘صس نأأ «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ»

نأون˘ع ل˘م˘ح˘ي أد˘يد˘ج ا˘مو˘ب̆لأأ0202
لافتحلأ ةلفح ييحيصس امك ،«رئأزجلأ»
ربمفون لوأأ ةليل ةيريرحتلأ ةروثلأ علدناب
ن˘يد̆لأ ز˘ع يو˘ه˘ج̆لأ حر˘صسم̆لا̆ب مدا˘ق˘̆لأ

يف مرك دمحم نانفلأ ىيحأأ دقو ،يبوجم
سسأر˘عألأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘̆لأ ة˘˘ف˘̆ئا˘˘صصلأ هذ˘˘ه
د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث̆لأ رأد ي˘˘ف تÓ˘˘ف˘˘ح˘̆لأو
ى̆لإأ ة˘فا˘صضإأ ،نا˘˘صضمر ي˘˘ف فا˘˘ي˘˘صضو˘̆ب

رأدو ةز˘ج˘ع˘̆لأ رأد ي˘˘ف ىر˘˘خأأ تÓ˘˘ف˘˘ح
ةرورصض يف هيأأر سصخي اميف امأأ ،ماتيألأ
يب˘ع˘صشلأ ة˘ي˘ن˘غأأ ة̆لا˘صصأأ ى̆ل˘ع ظا˘ف˘ح̆لأ
رمع ـف ديدجتلل جاتحي يبعصشلأ«:لاقف
خيصشلأ ةافو د˘ع̆ب ي˘ب˘ع˘صشلأ دد˘ج ي˘هأز̆لأ

ىلع لمعن نأأ بجي كلذل ىقنعلأ دمحم
 .«امئأد هديدجت



تاباختنقا ببسب ةلوطبلا فيقوت ةيلامتحا دكؤي ةطبارلا سيئر

 نادوعسمو راودم
ابناج امهتافÓخ ناعصضيو حلصص ةصسلج نادقعي

¯ ±.hd«ó

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ضسمأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
و˘˘صضعو راود˘˘م مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ح˘˘ل˘˘صص ة˘˘صسل˘˘ج نادو˘˘ع˘˘˘صسم ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
عامت˘جا دا˘ق˘ع˘نا ضشما˘ه ىل˘ع كلذو ة˘ط˘بار˘لا
نكمت ثيح ،ةط˘بار˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
ن˘ي˘فر˘ط˘لا عا˘˘ن˘˘قا ن˘˘م ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘صضعأا

عصضو˘ل ح˘ل˘صصلا ة˘لوا˘ط ىلا ضسو˘ل˘ج˘لا ةرور˘صضب
ىلع ارخؤوم ام˘ه˘ن˘ي˘ب تر˘ي˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘فÓ˘خ˘لا

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘تو بن˘˘˘˘ج
ةلصسلصسل د˘ح ع˘صضو˘ل كلذ ءا˘جو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةدا˘˘˘صضم˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘لاو تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا

،ارخؤوم نا˘فر˘ط˘لا ا˘ه˘لدا˘ب˘ت ي˘ت˘لا تا˘ما˘ه˘تلاو

ضسمأا حلصصلا ةصسلج ءاهتنا دعب راودم لاقو
تناك ضسنلا ن˘ي˘طا˘ي˘صشب ا˘ه˘ف˘صصو ا˘فار˘طأا نأا˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘بو ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘صصح يذ˘˘˘لا فÓ˘˘˘خ˘˘˘˘لا ءارو
ن˘م را˘صص د˘ق فÓ˘خ˘لا نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،نادو˘ع˘˘صسم
هجول اهجو ينعملا عم ضسلج امدعب ،يصضاملا

ي˘ت˘لا تا˘فÓ˘خ˘لا ل˘ك ع˘صضو ىل˘ع ه˘ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تاو
ةركلا ةحلصصم بيلغ˘تو ا˘ب˘نا˘ج ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تنا˘ك
نم د˘يد˘ع˘لا نأا˘ب راود˘م فا˘صضأاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘بو ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا تدارا فار˘˘˘طألا

كل˘ت ءا˘م˘صسأا ن˘ع ف˘˘صشك˘˘لا ا˘˘صضفار ،نادو˘˘ع˘˘صسم
هنأا˘ب د˘كا ه˘صسف˘ن تقو˘لا ي˘ف ه˘ن˘ك˘ل ،فار˘طألا

،هرودبو ،تافÓخلا كلت ةحفصص يط مت دق
ىل˘˘ع ق˘˘فاو د˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب نادو˘˘˘ع˘˘˘صسم د˘˘˘كا د˘˘˘ق˘˘˘ف

اررقم ناك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ط˘بار˘لا عا˘م˘ت˘جا رو˘صضح

ءا˘صضعألا ضضع˘˘ب ه˘˘ع˘˘ن˘˘قا ثي˘˘ح ،ه˘˘ت˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م

ع˘م ه˘ت˘ل˘ك˘˘صشم ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو رو˘˘صضح˘˘لا ةرور˘˘صضب

اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح ىلا لو˘˘˘˘صصو˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صضو راود˘˘˘˘م

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ل˘صصح ا˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب و˘هو ،ل˘ك˘صشم˘لا

ائيصش لقي مل هنأاب نادوعصسم فاصضأاو ،فاطملا

ىوصس ةريخألا تاحيرصصت يف راودمل ءيصسي

ةدئافل ةطبارلا ةرايصس مادختصساب قلعتي ام

.راودمل هيلع رذتعا ام وهو ،هنبا

تاباختن’ا ببصسب ةلوطبلا فقون دق :راودم

ضسي˘˘˘˘ئر راود˘˘˘˘م د˘˘˘˘كأا ،ر˘˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘فو

ةلوطبلا نأاب ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا

ايلعلا تاطلصسلا تبلط لاح يف فقوتت دق

ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نلا د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا بر˘˘˘ق بب˘˘˘صسب كلذ

ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘ناو

،لبقملا ربمصسيد21 تاباختناب ةصصاخلا
ة˘ج˘مر˘ب ل˘صصاو˘ت˘صس ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا نأا˘˘ب فا˘˘صضأاو
““افيفلا““ د˘ي˘عاو˘م ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا

ىل˘ع تق˘فاو ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا نا ا˘˘م˘˘ب
ة˘ج˘مر˘ب ىل˘ع مد˘ن˘ي م˘ل ه˘نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،كلذ
دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘براد˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
د˘عو˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
تاو˘صصألا ضصو˘صصخ˘بو ،ي˘صضا˘م˘لا ““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““
ةيعمج ضسيئر دكأا ،هتيحنتب يدانت يتلا
نا طر˘صش كلذ˘ل هداد˘ع˘ت˘˘صسا ق˘˘با˘˘صسلا ف˘˘ل˘˘صش
ن˘م كلذو ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ت˘˘ي

تيو˘˘صصت˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع لÓ˘˘خ
.هنم ةقثلا بحصس ىلع ةيبلغألاب
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فانئتصسل مويلا ءاصسم ةمصصاعلا داحتا قيرف دعتصسي
يلها فيصضلل هلابقتصسا ةبصسانمب ةيمصسرلا ةصسفانملا
نم ةنماثلا ةلوجلا باصسحل نيغولوب بعلم يف جربلا
لا˘ب˘صشا نو˘ك˘ي˘صس ثي˘ح ،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
زوفلا لجا نم بعللا ةمهم يف يريزد لÓب بردملا

قيرفلا هرصسخ يذلا يبرادلا طاقن كرادت لما ىلع
ببصسب طاقن ةثÓث مصصخ ةبوقع عم طاصسبلا ىلع

هتمزأا مويلا ةرا˘ط˘صسو˘صس ق˘ير˘ف ه˘جاو˘يو ،ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
هفيصض هجاو˘ي نا ل˘ب˘ق ة˘ق˘لا˘ع˘لا ه˘ل˘كا˘صشمو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لا ىلا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها

،هلكاصشم يف رامثتصسلا ىلع لمعلاو هفيصضم ةتغابم
نيريثكلا ف˘طا˘ع˘ت ةرا˘ط˘صسو˘صس ق˘ير˘ف ة˘مزا تبذ˘جو

با˘˘ب˘˘صشل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘صس رار˘˘غ ىل˘˘ع
ةيعصضولا ببصسب هترصسح نع هفصشك يذلا ،دادزولب
لا˘قو ،ق˘با˘صسلا ه˘يدا˘ن ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘صصلا

اد˘ج ن˘يز˘ح““ :ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ق˘ي˘˘ل˘˘ع
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ا˘ه˘ي˘˘لإا لآا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا بب˘˘صسب
د˘ي ي˘ف ة˘ب˘ع˘ل ح˘ب˘صصأا ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘صسأÓ˘˘ل
،““تازهلل ةصضرع هولعجو ،هخيراتب اوثبع ضصاخصشأا

دا˘ح˘تل م˘˘هر˘˘ه˘˘ظ اورادأا ضصا˘˘خ˘˘صشألا ضضع˘˘ب““ فا˘˘صضأاو
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا م˘˘ه˘˘م˘˘ه او˘˘ل˘˘ع˘˘جو ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

او˘˘جز ه˘˘ع˘˘م ن˘˘مو داد˘˘ح˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا م˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
،““نويدلاب هلهاك اولقثأاو ،م˘ل˘ظ˘م ق˘ف˘ن ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا˘ب
ا˘م ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م كر˘ح˘˘ت˘˘ي نأا داد˘˘ح ىل˘˘ع““ :م˘˘ت˘˘خو
ضسأار حتفي نأا هيلع بجي ،داحتلا ةعمصس نم ىقبت
ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘م ل˘˘ه˘˘صسيو ،ة˘˘كر˘˘صشلا لا˘˘م
ة˘كر˘صش رار˘غ ىل˘ع ،يدا˘ن˘لا كÓ˘˘ت˘˘ما ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
ذنم قيرفل˘ل لوألا لو˘م˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ““زا˘غ˘ل˘نو˘صس““

فوؤور ةصضايرلاو بابصشلا ريزو دكأا ،هرودبو ،تاونصس
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ق˘فار˘ت˘صس ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا˘˘ب يوا˘˘نر˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

يتلا ةمزألا نم جورخلا و لولحلا داجيإل ةمصصاعلا
نم““ :يوانرب حرصصو ،لاجآلا برقأا يف اهنم يناعي
بنا˘˘ج ىلا فو˘˘قو˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسك ا˘˘ن˘˘ب˘˘˘جاو
فلم ،يرادإلا بناجلا ضصخي اميف ةصصاخ ةيدنلا

م˘ه˘ق˘فار˘ن˘صسو ة˘لوا˘ط˘لا ىل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
يدا˘ن˘لا نأاو ة˘صصا˘خ تقو بر˘قأا ي˘ف لو˘ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإل
باهذلل تÓهؤوملا لك هلو ةيراقلا ةصسفانملاب ينعم
ةيدنلا لك معدن““ :فاصضا و ،““ةصسفانملا يف اديعب
انبجاو نم نكل ىو˘ت˘صسم˘لا ضسف˘ن˘بو لد˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا قر˘ف˘ل˘ل ة˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
غو˘ل˘ب د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قلاو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
لب ،ةمصصاعلا داحتا طقف ضسيل ،ةوجرملا فادهألا

ةيدولومو لئابقلا ةبيبصشو وداراب يدان اصضيأا كانه
.““رئازجلا

يف اهتين نع نلعت ““مويلورتيب ةايحلا““ ةكرصش
قيرفلا يف رامثتصس’ا

ءازإا اهتمصص نع ““مويلورتيب ةايحلا““ ةكرصش تجرخ
ةيصصخ˘صش تاذ ا˘ه˘نأا د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لا ،را˘ب˘خألاو تا˘ع˘ئا˘صشلا

نع تنلعأا نأا دعب ،ليواقأا نم كلذ ىلإا امو ةيمهو
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسلا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن
يتلا ،دادح ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا يدا˘ن˘لا م˘ه˘صسأا ءار˘صشو
يوا˘نر˘ب فوؤور ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر

اهل يمصسر نايب يف ةريصشم،““bhrte““ عمجمب ارخؤوم
ةيعصضولا نم ةراطصسوصس لاصشتنا يف ةداج اهتين نأا
نو˘ع˘لا د˘ي د˘م˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم ي˘هو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘˘ثرا˘˘ك˘˘لا
ضشي˘ع˘يو .ه˘ح˘لا˘صصم ىل˘ع ر˘ه˘صسلاو ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مزأا ر˘ه˘صشأا ذ˘ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ق˘˘ير˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ق˘فار ي˘ت˘لا ،تا˘عار˘صصلاو تا˘بذا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةدا˘˘حو
وأا دصصق نع ءاوصس ةطولغملا تامولعملا نم ريثكلا

ةا˘ي˘ح˘لا““ ع˘م˘ج˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘صسل ،د˘صصق ر˘ي˘˘غ
،م˘ه˘صسألا ءار˘صشل ا˘ي˘˘م˘˘صسر مد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا ““مو˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ي˘˘ب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘صسو ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب ر˘˘˘مألا ل˘˘˘صصوو

اهل ضساصسأا ل تاعاصشإا معد و قÓطإا ىلإا ةيبنجألاو

نم ي˘م˘صسر ضضر˘ع دو˘جو ة˘ق˘ي˘ق˘ح لو˘ح ة˘ح˘صصلا ن˘م

اهنأا اهنايب يف تدكأا ةريخألا هذه ،ةكرصشلا فرط

،مرصصنملا ناوج رهصش داحتإلا مهصسأا ءارصشل تمدقت

تاهجلا ضضعب تبهذ لب كلذ دنع رمألا رصصتقي ملو

دوجو ةقيقح يف Óصصأا نعطلا ىلإا ةلوؤوصسملا ريغ

وأا ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا

دعت يتلا ةطقنلا يهو ،ىرخأا تاهج ىلإا اهباصستنا

فوؤور ةصضايرلاو بابصشلا ريزو تاحيرصصت ىلع ادر

ل˘˘ي˘˘لد تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا هذ˘˘ه نأا ىلإا ةر˘˘ي˘˘صشم ،يوا˘˘نر˘˘ب

قفار يذلا فييزتلاو تاطلاغملا مجح ىلع حصضاو

ةكرصشلل ةمد˘صص ل˘ث˘مو ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف ة˘مزأا

لوأا رداصصلا نايبلا يف ءاج ام دح ىلع ةيلورتبلا

تا˘ن˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت ““مو˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ي˘˘ب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا““ ته˘˘جوو .ضسمأا

ىل˘ع ا˘ه˘مز˘ع تدد˘ج ن˘يأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا را˘˘صصنأل

ي˘فا˘ك˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا لذ˘بو ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ق˘فار˘˘م

نم لك ةعباتم مزتعت امك ،مهصسألا ءارصش نم نكمتلل

ي˘ف ن˘ع˘ط˘ي وأا ة˘كر˘صشلا لو˘˘ح ة˘˘بذا˘˘ك را˘˘ب˘˘خأل جور˘˘ي

نيذلا عيمج وعدتو ،ينوناقلا اهعصضوو اهتيلÓقتصسا

ىل˘ع ة˘لدأا م˘يد˘ق˘ت ىلإا تا˘ط˘لا˘غ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘م˘˘عد˘˘ي

نم ة˘كر˘صشلا تد˘كأاو .تم˘صصلا ماز˘ت˘لا وأا م˘ه˘تاءار˘ت˘فا

لوح ظفحتلا بجاوب ةمزتلم اهنأا نايبلا تاذ لÓخ

ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ضصخ˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م يأا˘˘˘ب ءلدإلا

يف،““BHRTE““ مهصسأا ءار˘صشل ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

فلملا نأا رابتعاب ،اهحلاصصل ةمصصاعلا داحتإا ةكرصش

،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لاد˘ع˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘صسارد˘˘ل˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي

ءارصشل ايمصسر اه˘مد˘ق˘ت ذ˘ن˘م تمز˘ت˘لا ا˘ه˘نأا ىلإا ةر˘ي˘صشم

هجارخإا و قيرفلا معد ىلع لمعلاب داحتإلا مهصسأا

مازت˘للا اذ˘ه ىل˘ع ىق˘ب˘تو ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزألا ن˘م

.فلملا يف ةلادعلا لصصفت ىتح

ينطولا قاقحتسقا ماسوب حشوي يفولخم
يف مئادلا هقوفتو يفولخم دوهج ريظن ميركتلا اذه ءاجو .ينطولا قاقحتصسلا فصصم نم ديهع ةجردب ماصسو ،يفولخم قيفوت يرئازجلا لطبلا ،حلاصص نب رداقلا دبع ةلودلا ضسيئر ىدصسأا

وه قاقحتصساو ةرادج نع يفولخم ديصسلا هلان يذلا ماصسولا اذه نإا““ : ةيروهمجلا ةصسائر نايب يف ءاجو .ةيروهمجلا ةصسائر نايب بصسح ،ةيلودلاو ةيراقلا ةيصضايرلا تاقاقحتصسلا فلتخم
راطإا يف تايلاديملا ديدعل هتزايحو ينطولا يصسايقلا مقرلا هميطحتو رتم0051و008ـلا يصصاصصتخا يف اهققحي كفنا ام يتلا تازاجنلا ديدعب لفاحلا يصضايرلا هراوصشم لماكل ميركت
ةحودلاب ةمظنملا ملاعلا ةلوطب يف رتم0051 ضصاصصتخا يف ةيصضفلا ةيلاديملا ىلع هلوصصح اهرخآا ناك يملاعلاو يقيرفلا ديعصصلا ىلع ةيبملوألا تلوطبلاو باعللا فلتخم يف هتاكراصشم

امم يفولخم قيفوت رئازجلا لطب امهنابأا املاط ناذللا ةيحصضتلا حورو عيفرلا ينطولا ضسحلاب ديصشيل ةصصرفلا هذه ةلودلا ضسيئر ديصسلا توفي ملو ،اذه ““ :نايبلا فاصضأاو ““.رطق ةلود ةمصصاع
.““يلودلاو ينطولا نييوتصسملا ىلع ءادتقاو ريدقتو ريقوت لحم هلعج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(00:71 ةعاسلا نم ةيادب مويلا) جريرعوب جرب يلهأ – ةمصاعلا داحتا

يبرادلا طاقن كرادت ةمهم يف ةراطصسوصس

ةيبهذلا ةركلا لينل نيحصشرملا ابعل نيثÓثلا ةمئاق تمصض
ضضاير يرئازجلا يلودلا مصسا9102 ““لوبتوف ضسنارف“ ةلجمل
هنع تن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘صسح ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م زر˘ح˘م
،ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسما لوا ءا˘˘صسم
ممأÓل ايقيرفا لطبو يرئازجلا بختنملا دئاق مصسا ريتخاو
يف ةيناثلا ةرملل ةيبهذلا ضسأاكلا لينل ةحصشرملا ةمئاقلا يف
7 ةبترملا ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ت˘حا ي˘ت˘لا6102 دعب يصضا˘ير˘لا هراو˘صشم

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا يرود˘˘لا ي˘˘ف بعل ن˘˘صسحأا˘˘ك كلذ˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح
بعÓلا مدقو ،يتيصس رتصسيل ناولأا لمحي ناك امدنع زاتمملا

ازيمم ءادأا8102 يف يتيصسلا ىلإا مصضنا يذلا (ةنصس82) زرحم
افدهÓ 21جصسم طصسوتم بعل لدعم مغر لوألا همصسوم يف
امك ،ةيوركلا تاصسفانملا لك يف ةمصساح ةريرمت21 امدقمو

يرا˘ق˘لا بق˘ل˘لا زار˘˘حا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘صشب لا˘˘صسرا˘˘صس ن˘˘با م˘˘ها˘˘صس
ة˘ي˘ق˘ير˘فلا م˘مألا ضسأا˘ك ل˘ي˘ن لÓ˘خ ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل
،ةنصس92 دعب بقللا عم اهدهع ديدجتب رئازجلل حمصسو رصصمب
لÓخ مداقلا ر˘ب˘م˘صسيد2 موي نيزئا˘ف˘لا ن˘ع ف˘صشك˘لا م˘ت˘ي˘صس و
نم ةيبهذلا ةركلا حنمت و ،ضسيرابب يلتاصش حرصسمب لافتحا

بصسح نيصصتخم نييفاحصص نم ةنوكم ةيلود ماكح ةنجل فرط
لÓخ يعامجلا و يدرفلا ءادألا يه و ةيصساصسا ريياعم ثÓث
ةريصسم و ةيصضايرلا حورلا و ةبهوملاو بعÓلا فنصص و ةنصسلا
اكو˘ل ي˘تاور˘ك˘لا ة˘فÓ˘خ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘م و ،بعÓ˘لا

بعللا8102 ةعبطل ةي˘ب˘هذ˘لا ةر˘ك˘لا ىل˘ع ز˘ئا˘ح˘لا ضشت˘يردو˘م
.ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلا و يصسيم لينويل ينيتنجرألا

ديلو.ف

احشرم نيثقثلا ةمئاق نمض زرحم
9102 ةيبهذلا ةركلا لينل

ةفرتحملا ةطبارلا ةصسفانم دوعت
بر˘˘˘صضت˘˘˘ل ،مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشع ىلوألا

يف ةيرئازجلا ةركلا قاصشعل ادعوم
تاءاقل ءار˘جإا˘ب ،ة˘ن˘ما˘ث˘لا ا˘ه˘ت˘لو˘ج
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘براد˘˘لا
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشو ،ياد ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسح ر˘˘˘˘˘˘˘صصنو
،لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ما˘مأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ءاقلل ةهجوم راظنألا نوكتصس اميف
جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأاو ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا

5 بع˘ل˘م ن˘صضت˘ح˘˘يو . ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ي˘ل˘ح˘م ءا˘ق˘ل ،ي˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ضصلا˘˘˘خ
ي˘˘ف ،ياد ن˘˘˘ي˘˘˘صسح ر˘˘˘صصن ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضو
فادهأابو نيب˘نا˘ج˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م ةارا˘ب˘م
ي˘صشت˘ن˘م˘لا ““د˘ي˘م˘ع˘لا»ـف ،ة˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘م
داحتا ميرغلا ىلع ريخألا زوفلاب
ىعصسي ،طاصسبلا ىلع ولو ةمصصاعلا
م˘هألاو ة˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘ح˘˘صص د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل
،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ةراد˘˘˘صص ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

دادزولب بابصش نم رثعت يأا راظتناو
فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ثي˘˘ح ،ة˘˘كار˘˘صشلا كف˘˘˘ل
ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ب برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘صشأا
يلاخلا مهّلجصس ىلع اصضيأا ظافحلا

مصسوملا ةيادب ذنم ةميزه ةيأا نم

ةحاطإلا ر˘ب˘ع ر˘م˘ي اذ˘هو ،ي˘لا˘ح˘لا
ضشيعتو ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ““ة˘ير˘صصن˘لا»ـب
ضسفانمل ةصسكاعم اب˘ير˘ق˘ت ة˘ي˘ع˘صضو
ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،مو˘˘ي˘˘لا
بردملا نابصش ةميزعو ةهجاوملل

ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ،نا˘˘˘ّ̆مر ي˘˘˘˘قزر
،تلامتحلا عيمج ىلع ةحوتفم
تحت يبرادلا نوكيصس ،لباقملا يف
دادزول˘ب با˘ب˘صش ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ه˘ج˘م
ضسابعلب ىلإا رفاصسيصس هرودب يذلا
بعلم ىل˘ع ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تلا ءا˘ق˘ل˘ل

د˘˘ع˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ،ر˘˘يار˘˘˘ب˘˘˘ف42
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب
تداع يتلا ““ةركملا»ـف ،ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘ل˘ل
د˘ع˘ب ةر˘ي˘خألا تلو˘ج˘لا ي˘ف ةو˘˘ق˘˘ب
ديكأات˘لا د˘ير˘ت ،ةر˘ث˘ع˘ت˘م ة˘قÓ˘ط˘نا

ط˘˘˘صسو و˘˘˘ح˘˘˘ن ف˘˘˘حز˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘مو
لا˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘م˘ت˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ح˘يرأا ر˘ث˘كأا˘ب راو˘صشم˘˘لا

ىهزأا ضشي˘ع˘ي يذ˘لا با˘ب˘˘صشلا د˘˘ير˘˘ي
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ما˘˘يأا

ري˘غ ل زو˘ف˘لا فاد˘ه˘ت˘صساو ة˘ي˘صضر˘م
ي˘ت˘لا ةراد˘صصلا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ئاد ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ي˘فو .ة˘يدو˘لو˘م˘لا ع˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘صسا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
با˘˘ب˘˘صشلا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق

بع˘ل˘م˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ن˘م ةد˘حاو ي˘ف ،يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘˘صشلا
انر˘ظ˘ن اذإا ة˘صصا˘خ ،تاءا˘ق˘ل˘لا ىو˘قأا
با˘ح˘صصأا˘ف ،ق˘ير˘ف ل˘ك ة˘ي˘ع˘صضو ىلإا
جئاتن نوققح˘ي رو˘ه˘م˘ج˘لاو ضضرألا

ضضيو˘˘˘ع˘˘˘ت نود˘˘˘ير˘˘˘ي ة˘˘˘بذ˘˘˘˘بذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
دا˘˘˘ح˘˘˘تا د˘˘˘صض ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ةرا˘˘˘˘صسخ˘˘˘˘لا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘م و˘˘ح˘˘ن ف˘˘حز˘˘لاو ةر˘˘˘ك˘˘˘صسب
ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت يأا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
رفصصلا ةطق˘ن ىلإا ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ي˘صس

كلذ زر˘بأاو ،د˘ي˘ع˘صص ن˘م ر˘ث˘كأا ىل˘˘ع
ضسين˘يد ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ر˘ي˘صصم

ة˘˘ل˘˘صصق˘˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صس يذ˘˘˘لا نا˘˘˘فل
ةج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘ج˘صست لا˘ح ي˘ف ة˘لا˘قإلا
““يرا˘ن˘˘ك˘˘لا““ د˘˘ير˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صس
اعيرصس كرادتلاو م˘صصخ˘لا ة˘ت˘غا˘ب˘م
˘ما˘مأا ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
لا˘ب˘صشأا ضضفر˘ي ذإا ،ف˘ل˘صشلا ي˘ب˘م˘لوأا
بّر˘صست دو˘ل˘ي˘˘ف تر˘˘ي˘˘بو˘˘ه برد˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ئاد ءا˘ق˘ب˘لاو م˘ه˘صسو˘ف˘ن ىلإا كصشلا

ة˘بر˘ق˘م ىل˘عو بقار˘م˘لا ع˘قو˘م ي˘˘ف
ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘عو .ةراد˘˘صصلا ن˘˘م

ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي ،ن˘˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘ب˘˘ب يدا˘˘م˘˘˘ح
ف˘ي˘صضلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ح˘ير˘ج˘لا
ةارابم يف ،جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسا فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ت
““ةرا˘ط˘صسو˘صس““ ءا˘ن˘بأل اد˘ج ة˘صصا˘خو
ة˘يرادإلا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا

مهراوصشم ىلع ترثأا يتلا ةيلاملاو
،ةريخألا ة˘نوآلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘صشب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘˘ق˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ب
ي˘براد˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م د˘ع˘ب ا˘هود˘ب˘˘ك˘˘ت
ا˘ه˘ما˘مأا نو˘ك˘ي ن˘ل ،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا ما˘˘مأا
ي˘˘ف ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘بإا ىو˘˘˘صس
ةصصاخ ،اعيرصس كرادتلاو ةمصصاعلا

ل ،قيرف˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا بي˘تر˘ت˘لا نأاو
ربع ر˘م˘ي اذ˘هو ،ر˘ث˘ع˘ت يأا ل˘م˘ت˘ح˘ي
يذلا جيريرعوب جرب يلهأا زواجت
ام ،نآلا دحل ةلوبقم جئاتن ققحي
كصش نود د˘ه˘صشت˘صس ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك ةرا˘˘˘˘˘ثإاو ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ن
فيطصس قافو لبقتصسيو .نيبناجلا
،فل˘صشلا ي˘ب˘م˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ي˘صضلا

ىل˘ع ة˘م˘صسق˘لا ل˘ب˘ق˘ت ل ةارا˘ب˘م ي˘ف
ةمزأا يناعي يذلا قا˘فو˘لا˘ف ،ن˘ي˘ن˘ثا
ىلع ديدج رثعت يأا ضضفري جئاتن
زو˘ف˘لا ر˘ي˘غ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن يأاو ،ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
ة˘˘ماود ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘صس
يدانلا يف اديقعت رومألا ديزتصسو
برد˘˘م نود م˘˘يو˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس يذ˘˘˘لا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ل˘ي˘˘حر د˘˘ع˘˘ب ي˘˘صسي˘˘ئر
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،يو˘˘صضم
زو˘ف˘لاو ةر˘ي˘خألا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘ت
ة˘ل˘صصاو˘مو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ما˘˘مأا

ي˘فو .ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘صصح
،اصضيأا ةمهم نوكتصس ىرخأا تاءاقل
ة˘ل˘ي˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
ماد˘صص ي˘ف ،ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تا ف˘ي˘صضلا

،نينثا ىلع ةمصسقلا لبقي ل يوق
وداراب يدان ح˘ير˘ج˘لا ر˘فا˘صسي ا˘م˘ي˘ف
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ل نار˘˘˘هو ىلإا
ثيح ،ةنا˘بز بغ˘ل˘م ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ““ةوار˘م˘ح˘لا““ د˘˘ير˘˘ي
رثكأا مدقتلاو يلاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا

د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ة˘˘صصا˘˘˘خو ،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيعابرلاو رئازج˘لا دا˘ح˘تا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةب˘صسن˘لا˘ب ر˘ث˘ع˘ت يا نأا لإا ،ة˘ع˘ئار˘لا
ي˘ف ه˘حار˘˘ج ق˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس ،““كا˘˘ب˘˘لا»ـل
ف˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘صسيو .بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘˘صسأا
م˘˘ج˘˘ن ف˘˘ي˘˘صضلا ةروا˘˘صسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش
ة˘م˘ه˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘هو ،ةر˘˘ق˘˘م
قيقحت ةلصصاوم لجأا نم نيقيرفلل
ةبصسنلاب ةصصاخ ةيصضرملا جئاتنلا

.روهمجلاو ضضرألا باحصصأل
بيجن.ج

ةباصصإلا ببصسب نيدايملا نع ليوط بايغ دعب

تابيردتلا ءاوجأ ىلإ دوعي ةتيش ةماسأ
،رئازجلا داحتا هيدان عم تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةتيصش ةماصسأا بعÓلا ،ضسمأا داع
م˘صسو˘م˘لا ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإلا بب˘صسب ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ل˘يو˘ط با˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب كلذو
هدوقي يذلا ينفلا مقاطلاو قيرفلا حلاصص يف نوكتصس يتلا ةدوعلا يهو ،يصضاملا

ةك˘ب˘صش ىل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع دا˘ح˘تلا ةرادإا ،ضسمأا تن˘ل˘عأاو .لÓ˘ب ير˘يزد
،قيرفلا عم تاريصضحتلا رءاوجأا ىلإا ةتيصش ةماصسأا يلودلا ةدوع نع ،تنرتنلا

ىلع عصضخو يصضاملا مصسوملا اهل ضضرعت يتلا ةباصصإلا نم ماتلا هيفاعت بقع
ءاوصس اريثك رثا يذلا بايغلا وهو ،ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمعل اهرثإا

ديعاوملا نم ديدعلا ةتيصش عيصض ثيح ،ماع لكصشب قيرفلا ىلع وأا بعÓلا ىلع
ناك يذلا وهو ،رصصمب ايقيرفإا ممأا ضسأاك نع هبايغو ،““رصضخلا““ عم ةصصاخ ،ةماهلا

يف ةماتلا هتقث عصضو يذلا يصضاملب لامج ينطولا بخانلا تاططخم نمصض
زاف يتلا ““ناكلا““ تايفصصت نمصض رايدلا جراخ وغوطلا ءاقل ضضاخ امدعب بعÓلا

يذلا قيرفل ةبصسنلاب ادج ةمهم ةتيصش ةدوع نوكتصسو .ينطولا بختنملا اهب
بردملل ةيفاصضإا لولح حنميصس ثيح ،ديعصص نم رثكأا ىلع مصسوملا اذه يناعي
.ةلبقملا تلوجلا يف اريثك هيلع لوعيصس يذلا لÓب يريزد

بيجن.ج

مقغ يزوفل ليدب نع ثحبي يلوبان
ةرتفلا لÓخ ًاتفل ًاع˘جار˘ت هؤوادأا د˘ه˘صش يذ˘لا ،مÓ˘غ يزو˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘م˘ج˘ن˘ل ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن أاد˘ب
جروبزلاصس ةارابم يف ةكراصشملل ةوعدلا مهيلإا هجو نيذلا نيبعÓلا ةمئاق نم هجرخي يتوليصشنأا ولراك هبردم لعج ام وهو ،ةريخألا
.ابوروأا لاطبأا يرودل تاعومجملا رود نم ةثلاثلا ةلوجلا تاصسفانم نمصض ““انيرآا لوب دير““ بعلمب ءاعبرألا اهتماقإا ررقملا ،يواصسمنلا

نع ثحبلا ةلحر أادب يلاطيإلا بونجلا يدان نأا ،ءاثÓثلا ضسمأا ،““تروبصس وليد اتيزاجل““ ةيلاطيإلا ةيصضايرلا ةفيحصصلا تفصشكو
نم قيرفلا دكأات دعب ديدجلا روطتلا اذه يتأايو .ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف يف هعم دقاعتلل ًابصسحت كلذو ،يرئازجلا همجنل ضضوعم

.هتبكر يف امهارجأا نيتللا نيتحارجلا تافلخم نم هصصلخت مدع ءارج ،هتاذ دوهعملا هاوتصسمب بعللا ةلصصاوم ىلع هتردق مدع
003 دودح يف بعل تقو عقاوب ،يلاحلا مصسوملا لÓخ تايرابم5 يف ةكراصشملاب ىفتكا يرئازجلا رصسيألا ريهظلا نأا ركذلاب ريدج

،ونيروت ةهجاوم خيرات ،يصضاملا ربوتكأا6 مويل هل روهظ رخآا دوعيو .فده يأا ةعانصص وأا ليجصست يف اهلÓخ حجني مل ،ةقيقد
ةناعتصسلا مدعب ،يصضاملب لامج رارق عم مÓغ اهصشيعي يتلا ةبعصصلا ةرتفلا تنمازتو .يلاطيإلا يرودلا نم عباصسلا عوبصسألا باصسحل
ديدحتلابو ،نيتنصس نم رثكأا ذنم ““رصضخلا““ ضصيمق قبصسألا يصسنرفلا نايتيإا تناصس بعل لمحي ملو .ضساصسألاب ةينف بابصسأل هتامدخب
8102. ايصسور ملاعلا ضسأاك تايفصصت يف ايبماز ةهجاوم ذنم

بيجن.ج

ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلل ةنماثلا ةلوجلا

ةصضافتن’ا نع ثحبي قافولاو ةيليوج5 يف نخاصس يمصصاع يبراد
ضضو˘خ˘ل مو˘ي˘لا ءا˘صسم ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
ةفرتحملا ةلوطبلا رمع نم ةنماثلا ةلوجلا ةارابم
8 بعلم يف فلصشلا ةيعمج فيصضلا لابقتصساو ىلوألا

قيق˘ح˘ت˘ل ة˘فا˘ي˘صضلا با˘ح˘صصأا ىع˘صسيو ،ف˘ي˘ط˘صسب يا˘م
ةلصسلصس اهيف تببصست يتلا حارجلا ةاوادمو راصصتنلا
ماما اهرخآا تناك يتلاو مئازه˘لاو ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
،يوصضم بردملا ليحر يف ببصست ام ،لئابقلا ةبيبصش
ققحملا زوفلا ديكاتل فلصشلا ءانبأا ىعصسي نيح يف
ة˘ب˘ي˘ب˘صش با˘صسح ىل˘ع ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل را˘طا ي˘ف ار˘˘خؤو˘˘م

نم لمعي فيطصس قافو قيرف لازامو اذه ،لئابقلا
ن˘ي˘برد˘م ن˘ي˘ب ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ل˘صضا˘ف˘يو ،برد˘˘م نود
نيدلا ر˘ي˘خ˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ ا˘م˘هد˘حأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ل ،ن˘ي˘ي˘ب˘ن˘جأا

د˘˘ه˘˘ف ف˘˘صشكو ،ما˘˘يأا01 ل˘ب˘ق ل˘ي˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ،يو˘˘صضم
بردم عم ثدحت هنأاب فيطصس قافو ضسيئر ،ةيافلح
فيطصس قافو بيردت ةيناكمإا هعم ضشفانو ،يصسنرف

بردملا نأا ،ةيا˘ف˘ل˘ح ح˘صضوأاو ،م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح
،د˘ق˘ع˘لا ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب ه˘حر˘ت˘ق˘م ضضفر ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ةارابملا يف قيرفلل هتنياعم ةياغ ىلإا كلذ ائجرم

،مويلا ءاصسم ،فلصشلا ةيعم˘ج ه˘ف˘ي˘صضب ه˘ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا
بردم عم ىرخأا تلاصصتا يف لخد هنأا حصضوأا امك
ا˘م˘بر ا˘ب˘صسح˘ت ،ه˘ت˘يو˘ه ن˘ع ف˘صشك˘ي م˘ل ر˘خآا ي˘ب˘˘ن˘˘جأا
ردا˘صصم تح˘جرو ،ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘لا ل˘صشف˘˘ل
ير˘˘ي˘˘ت و˘˘ه ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي نأا ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
بيردت نم يصضاملا مصسوملا ليقأا ناك يذلا ،يجورف
زكرملا فيطصس قافو لتحيو ،ةمصصاعلا داحتا يدان
7 هديصصر يفو ةلوطبلا بيترت لودج ىلع11ـلا
ديلو.ف.طاقن

(00:81 ةعاصسلا نم ةيادب مويلا) فلصشلا ةيعمج – فيطصس قافو

 فـــــلصشلا ماـــــمأا هـــــحارج ةاوادـــــمل قاـــــفولا

ءاقل مويلا ءاصسم يبملوألا ةيليوج5 بعلم نصضتحي
ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلوجلا ةمق
،ياد نيصسح رصصنو رئازجلا ةيدولوم نيراجلا نيب

يذلا ءاقللا ةدهاصشمل نيقيرفلا روهمج قوتي ثيح
ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘صصت˘م ن˘ي˘ب ةرا˘ثلا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا˘˘ب د˘˘ع˘˘ي
ة˘ل˘صصاو˘م˘ل لوألا ق˘ير˘ف˘لا ىع˘صسيو ،ة˘حÓ˘م˘لا نا˘ب˘صشو
ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘صس ضضر˘˘ف
بب˘صش ه˘ق˘حÓ˘م ن˘م ا˘ه˘عاز˘ت˘نا ا˘˘م˘˘برو ،ا˘˘ه˘˘ل ه˘˘تراد˘˘صص
ي˘ف مو˘ي˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ة˘˘م˘˘ه˘˘م هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت يذ˘˘لا دادزو˘˘ل˘˘ب
عفر ةمهم يف ةيرصصنلا نابصش نوكيصس امنيب ،ضسابعلب
و˘يرا˘ن˘ي˘صس رار˘ك˘ت ل ا˘م˘لو زو˘ف˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نا˘ب˘صش ا˘ه˘لÓ˘خ ه˘ق˘لا˘ت ي˘ت˘˘لا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةارا˘˘ب˘˘م
درانرب ررق ،ىرخأا ةهج نم ،تفل لكصشب ةحÓملا

ل˘يو˘ح˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف برد˘م ،ي˘نوزا˘˘ك
،يناترولا يدهمو ،ضسورع نب ميركلا دبع يثÓثلا

يف فيدرلا قيرفلا عم ةكراصشملل ،يناورم دمحمو
ن˘ي˘صسح ر˘صصن ما˘ما مو˘ي˘لا ءا˘صسم ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا

ليوحتب ينوزاك درانريب بردملا رارق دوعيو ،ياد
م˘ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ل ،ف˘˘يدر˘˘لا ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ل رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
متر ىلع ظافحلاو ،ةيفاصضإا قئاقد ضضوخل ةصصرفلا
قيرفلا عم Óبقتصسم م˘ه˘كار˘صشإل ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ىلا ة˘جا˘ح˘ب نو˘ك˘ي˘صس يذ˘لا ،لوألا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘ه˘ب˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك ىلا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ن˘م ه˘ي˘ب˘عل ز˘ي˘ه˘ج˘ت ىلإا ي˘نوزا˘ك ىع˘˘صسيو ،د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا

نوكيصس يمصصاعلا يدانلا نأاو ةصصاخ ،يحاونلا عيمج
،ةمداقلا رهصشألا يف ةريثك تايرابم ضضوخب اطبترم
،رئازجلا ضسأاك يت˘لو˘ط˘ب ضضو˘خ ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م ه˘نأا ا˘م˘ب
لوا روكذملا يثÓث˘لا كرا˘صشو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لاو
ثيح ،قيرفلا تابيردت يف ةيعيبط ةقيرطب ضسما

ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا ي˘˘˘نوزا˘˘˘ك برد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صضف
مويلا هحيرصست لبق ،ئراط يأل ابصسحت ةعومجملا
.فيدرلا قيرفلا ةارابم يف ةكراصشملل

ديلو.ف

(00:71 ةعاصسلا نم ةيادب مويلا) ياد نيصسح رصصن – رئازجلا ةيدولوم

ةمصسقلا لبقي ’ يبراد يف ةيرصصنلاو ديمعلا
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.ةق’زلأ ةكرعم يف ضسداشسلأ وشسنوفلأأ كلملأ ةدايقب ةلاتششق ةكلمم ىلع نورشصتني نيفششات نب فشسوي ةدايقب نوطبأرملأ6801 -
.دوفرأأو يناشصيرلأ نيب يداكنلأ مشساقلب هريزو دي ىلع ينينوزوتلأ كرابم لايتغأ9191 -

ىلإأ ناملأ’أ مدقت فقول رمحأ’أ ضشيجلأ تايلمع ةدايق ىلوتي فوخيز جروج يتيفوشسلأ ناكرأ’أ ضسيئر1491 -
عشضوب ةبلاطملل عرأوششلأ ىلإأ نوقفدتي نييرجملأ ف’آ’أ تأرششع6591 -    .ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ ءانثأأ كلذو ايشسور

.ةيرجملأ ةروثلاب فرعي ام مهدÓب يف يتيفوشسلأ مكحلل ةياهن
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سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441رفصص42 ـل قفاوملا -2185 ددعلا9102 ربوتكأا32 ءاعبرألا
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41:21

12:51
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مويلا اذهلثم يف ثدح

يدلبلأ يبعششلأ ضسلجملأ ضسيئر ءاثÓثلأ ضسمأأ موي لثم
تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ةدرا˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
.داشسفلاب قلعتت اياشضق نأاششب ةبانع ةمكحمب ةيئاشضقلأ

يشضاق فرط نم ةدرابلأ نيع ريم فلم حتفّ مت ثيح
هلأوقأأ ىلإأ عامتشسإ’أّ متو ةبانع ةمكحم ىدل قيقحتلأ

اياشضقب ةّقلعتملأ م˘ه˘ت˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب
نإاف ةيئاشضق ردشصم بشسحو ،اهيف طّروت دق ناك داشسف
عبا˘ت˘م ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘ششلأ ضسل˘ج˘م˘لأ ضسي˘ئر
تأزايتمأ ءاطعإأو ةيمومع لأومأأ ديدبت اهنم مهت ةّدعب

املع ةفيظولأ لÓغتشسأ ءوشس ىلإأ ةفاشضإ’اب ةرربم ريغ
ةقورأأ ىلإأ نورخآأ ضصاخششأأ ةعبشس تّرج دق ةيشضقلأ نأأو
هبتششي نويداشصتقأ نولماع˘ت˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘مو ة˘لأد˘ع˘لأ

ن˘م ةرا˘ششإ’أ رد˘ج˘ت ،دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘˘ف كلذ˘˘ك م˘˘ه˘˘طّرو˘˘ت
نأأو ا˘ه˘ل ق˘ب˘شس د˘ق را˘ج˘ح˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م نأا˘ب ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
م˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق طرا˘ف˘لأ عو˘ب˘˘شسأ’أ ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لأّ ف˘˘ل˘˘م تح˘˘ت˘˘ف
ةبانع ةمكحمب ةيئاشضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ىلإأّ ف˘ل˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت
.ةيشضقلأ يف اهتاقيقحت ترششاب يتلأ

ضس ديلو

ةفيظولأ لÓغتشسأ ءوشسو ةيمومع لأومأأ ديدبت اهنم مهت ةّدعب عباتي

ةبانع ةمكحم مامأأ لثمي ةدرابلأ نيع ريم

قيلعت نود ةروصص

وزو يزيت

ةفقو نومظني نامعن يديشس ةيدلب وفظوم و لامع
يفيظو نكشسم نم ةفظوم درط رأرقب أديدنت ةيجاجتحأ

وزو يزيت ةي’وب ةدخ نب عأرذ ةرئأدب نامعن يديشس ةيدلب  يفظومو لامع نم تأرششعلأ ضسمأأ ةحيبشص نشش
ديدنتلل ةلماك ةعاشس ةدمل ةيدلبلأ رقم لخأد عمجت ميظنت ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم  ةيجاجتحأ ةفقو
نكشسملأ نم ةيدلبلاب ةفظوم درطب ماق يذلأ يدلبلأ يبعششلأ ضسلجملأ ضسيئر هب ماق يذلأ فرشصتلأ ضضفرو
ةشصاخ بابشسأ’ هلغششي مل يذلأ و «ماعلأ نيمأ’أ «ل  رمأ’أ ةقيقح يف  ضصشصخملأ و هنكشست تناك يذلأ  يفيظولأ

نود ةأاجف  نكشسملأ نع يلختلأ اهنم بلط ةيدلبلأ ضسيئر نأأ ’إأ ةرتف ذنم ةفظوملأ هذهل  هحنم  مت دقو .هب
نطأوملأ نأاب هتلعف ’دتشسم  هجو يأأ نود نطأومل  يفيظولأ نكشسملأ حنم  وه و دحأو ببشسل  رأذنإأ قباشس
عورششم زاجنإ’ هتيشضرأأ لÓغتشسأ ةيدلبلأ ديرت يذلأ و «ضسباك ’» يحب دجأوتملأ هنكشسم نع يلختلأ ضضفر
دشض فوقولأ ضسيل ةيجاجتح’أ ةفقولأ هذه نومظني مهلعج يذلأ ببشسلأ نإاف نيجتحملأ بشسحو . ينكشس
درط ببشسب ناك مهجاجتحأ لب  ، كلذب نوناقلأ هل حمشسي نم هلغششيل ،يفيظولأ نكشسملأ عاجرتشسأ رأرق
أذه . ةيدلبلاب ةيفيظو ةقÓع يأأ هل تشسيل نطأومل  نكشسملأ حنم و اهنكشسم نم ةيدلبلاب لغتششت  ةفظوم
ةراششإ’أ هيلإأ ردجت امك . Óيشصفت و ةلمج هوشضفر و اهقح يف افاحجإأو املظ نوجتحملأ هربتعأ يذلأ رمأ’أ

ةيلحملأ تاطلشسلأ ةبلاطم لجأ نم ءاج ةيجاجتح’أ ةفقولأ هذه ميظنت رأرق أوذختأ  نيجتحملأ ناف
يشضرت ىرخأأ لولح  داجيإاب  هنوبلاطي يذلأ و  ةيدلبلاب لوأ’أ لوؤوشسملأ هب  ماق يذلأ رأرقلأ أذه نع لودعلأ

 .فأرطأ’أ عيمج
داعشس ليلخ

كلهتشسملأ داششرإأو ةيامحل ةيرئأزجلأ ةمظنملأ تنلعأأ
يف ديدج دولو˘م دا˘م˘ت˘عأ ىل˘ع لو˘شصح˘لأ ن˘ع ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ةينطو ةيعمج يهو ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ

ة˘ن˘طأو˘م˘لأ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘شسإأ تح˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ع˘˘با˘˘ط تأذ
ليكششت رأرق ءاج دقو““ECROF ““ راشصتخاب ةئيبلأو

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ن˘ع ة˘ق˘ث˘˘ب˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
كل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘˘ششرإأو ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ

ةيفيشصلأ ةعماجلأ تايشصوت ىلع ءانب ““ضسوبأأ““ هطيحمو
ىلإأ قرطتلأ مت نيأأ،8102 توأأ رهشش ةدقعنملأ ةثلاثلأ
لا˘˘ج˘˘م لو˘˘ح ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘ششإ’أ

ىلع كلهتشسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘ج ل˘خد˘ت تا˘ي˘حÓ˘شصو
˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘م ر˘˘شصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لأ تا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لأ ءو˘˘˘شض

نو˘˘ع˘˘لأو كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’أ
ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘فأر˘م˘لأ ةد˘ع˘ب˘ت˘شسم ،ط˘ق˘ف يدا˘شصت˘ق’أ

ز˘˘˘˘كأر˘˘˘˘مو تأرأدإ’أ رأر˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘شش و تاـشسشسؤو˘˘˘˘˘م
ةمظنملأ ةينوناقلأ دويقلأ هتا˘ه تل˘ع˘جو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسأ

ةايح ضسمت ةماه اياشضق ةدع ءأزإأ لبكملأ فقوم يف
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ب˘ل˘ط ع˘م ةأزأو˘م˘لا˘ب ،ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ن˘طأو˘م˘˘لأ
لخدتلل ةمظنملل مهتداششنم و موي دعب اموي ةديأزتملأ

ديحولأ ضسفنتملأ تحشضأأ يتلأ ةئيهلأ اهرابتعاب اهيف
،مهلكاششم ةجلاعمو نينطأوملأ توشص عامشسإ’ ريخأ’أو
تاهجلأ لك عم ةثيثحلأ ةمظنملأ يعاشسم لششف لظ يفو
دقف ،كلهتشسملأ تايعمج تايحÓشص عي˘شسو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ا˘ه˘ل˘م˘ع نو˘ك˘ي ،ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘شسأا˘˘ت ىلإأ تد˘˘ت˘˘هأ

ةينوناقلأ ر˘طأ’أ ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت˘مو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ع˘م Ó˘ما˘ك˘ت˘م
نطأوملأ ضسمت يتلأ عيشضأو˘م˘لأ ل˘ك˘ب ىن˘ع˘ت ،ة˘مو˘شسر˘م˘لأ
فدهيو ،طقف كÓهتشسإ’أ لاجم يف ضسيلو ،يرئأزجلأ
ع˘م ي˘ل˘ما˘ك˘ت˘لأ ه˘ل˘م˘ع˘ل ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
يف ةيفأرتحإ’أو ةردابملأ أأدبم ضسيركت ىلإأ ،ةمظنملأ

ي˘ف ا˘ي˘شسا˘شسأأ ا˘ك˘ير˘شش هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ رود
لÓخ نم ،ينطولأو يل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘شسم˘لأ ىل˘ع ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ
ر˘ي˘طأا˘تو ة˘م˘ي˘ل˘شسلأ ة˘ل˘ك˘ي˘ه˘لأو ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ئدا˘ب˘م دا˘م˘˘ت˘˘عأ
ةايحلأ يف ةلاعفلأ ةمهاشسملأ نم درفلأ نيكمتل بخنلأ
و حأرتقإ’أ يف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةو˘ق ي˘لا˘ت˘لا˘ب ل˘ك˘ششيو ة˘ما˘ع˘لأ
ىلع يئيبلأ يعامتجإ’أ عباطلأ ءافشضإأ مت دقو ،رييغتلأ
يف طيحملأ ةمÓشس ةيمهأاب ةمظنملأ ناميإ’ ىدتنملأ

ظافحلل ديدج موهفم ءاطعإأو ،هتحشصو عمتجملأ يقر
هرود زوا˘ج˘ت˘ي ي˘ك ير˘ئأز˘ج˘لأ در˘ف˘لأ ىد˘ل ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ىل˘˘ع

نو˘ك˘ي˘شسو ،ءا˘ن˘ب˘لا˘ب مأز˘ت˘لإ’أ ىلإأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب مأز˘ت˘لإ’أ
ءأو˘ل تح˘ت ل˘ك˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
وأأ ءايحأأ ناجل وأأ ةيدلب وأأ ةيئ’و بتاكم يف ىدتنملأ

أءانب عمتجملأ نم ةحيرششب ىن˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت
نم نطأوم لك نيكمتل ةيفأرتحأ ةيميظنت دعأوق ىلع
هرا˘˘طإأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ل˘˘ك أو˘˘عدو ،ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ
يرا˘˘شضح˘˘لأو ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لأ عور˘˘ششم˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لأ
.ىعشسملأ أذه يف طأرخن’أ

 ر.ضس

 ةيرئأزج ةرخاب مقاط نم نيتثج لاششتنأ
سسنوتب رحبلأ سضرعب اهنتم ىلع ايفوت

نيشصأوغو ةشصتخم ةدحو نم ترزنبب ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصمل ةعباتلأ ةكرتششملأ ذاقنإ’أ قرف ترفنتشسأ
ايفوت ةيرئأزج ةرخاب مقاط نم نيشصخشش يتثج لاششتن’ ةيرششبلأو ةيتشسجوللأ تايناكمإ’أ فلتخم مهريغو
ديمعلأ ديكأات قفو، ةهجلاب ذاقنإ’أ حلاشصمل غلب يذلأ يلوأ’أ راعششإ’أ بشسح ةرخابلاب تانأزخلأ دحأاب اقانتخأ

اهغولب دعبو ذاقنإ’أ حلاشصم نأأ هتأذ ردشصملأ حشضوأأو.ترزنبب ةيندملأ ةيامحلل يوهجلأ ريدملأ يتيلملأ لامك
ةحاتملأ تايناكمإ’أ رافنتشسأ متSS2H زاغ ببشسب نيشصخشش ةافو نع ةيرئأزجلأ ةرخابلاب مقاطلأ بلطم
لاششتن’ ترزنب انيرام لحأوشس نم ملك5.2 ةفاشسم ىلع أديدحتو رحبلأ ضضرع يف ةيشسأرلأ ةرخابلل هجوتلأو

41 نمSS2H زاغ ةفاثك ةبشسن ضصيلقت ىلع لمعلأ ىلوأأ ةلحرمك ايلاح يرجي هنأ انيبم. نيشصخششلأ يتثج

ةرخابلأ نأأ ىلإأ راششي.نيتثجلأ لاششتنأو نأزخلل لوزنلل ذاقنإ’أ مقاطل حامشسلأ لجأ نم نيتجرد ىلإأ ةجرد
ةيأورلأ قفو نÓماعلأ لزن ثيح ،تويزلأ لقن يف ةشصتخم يهو اينأركوأأو رئأزجلأ نيب لمع ةلحر يف تناك
يتلأ ثاحبأ’أ مامتإأ راظتنأ يف ،قانتخÓل اشضرعت امهنكل أرتم52 هقمع زهاني يذلأ نأزخلأ فيظنتل ةيلوأ’أ
.هتأذ ردشصملأ قفو ،ةشصتخملأ تاهجلأ اهب لفكتتشس

ةشسردملأ نم نينوكمو ةماعلأ ةيريدملاب راطإأ فأرششإاب

 تايلاعف نشضتحت كرامجلأ ةشسردم
قشسنملأ ماظنلأ يف نيوكتلأ تأداهشش ميلشست

تايريدملأ يفظومل تأداهشش ميلشست عم ةبانعب ضسيدلأ رجحب كرامجلأ ةشسردم ىوتشسم ىلع ةيلافتحأ تمظن
-rah emètsys) قشسنملأ ماظنلأ يف نيوكت ةرتف دعب (ةشسبت ،ةنيطنشسق ،فيطشس ، ةبانع) قرششلل ةيوهجلأ

ésinom) كرامجلل ةماعلأ ةيريدملاب راطإأ ““ دمحم مجاح““ اهيلع فرششأأ يتلأو و9102 ربوتكأأ71 ىلإأ31 نم
ةتشس نم يلود فينشصت وه قشسنملأ ماظنلأ نأأ ردجي و .ةبانعل ةيوهجلأ ةيريدملأ نم و ةشسردملأ نم نينوكم و
ةينامث نم فينشصت ىلإأ هتعشسو لودلأ ضضعب وOCW  ةيملاعلأ كرامجلأ ةمظنم لبق نم هريوطت مت ماقرأأ
ةبشسن ةفرعم تاياغل مدختشسي و ةيكرمج ضضأرغأ’ ماقرأأ ةرششع نم فينشصت ىلإأو ريدشصتلأ ضضأرغأ’ ماقرأأ
ديدحتل ةديحولأ ةليشسولأ وهوerutalcnemoN ضسرهفلأ ىلإأ عوجرلأ لÓخ نم ةعلشس يأأ ىلع قبطملأ مشسرلأ
ةيعرفلأ دونبلأو دونبل نمشضتم لود˘ج ن˘م نو˘ك˘ت˘يو ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ع˘ل˘شسل ي˘كر˘م˘ج˘لأ م˘شسر˘لأ ة˘ب˘شسنو د˘ن˘ب˘لأو ل˘شصف˘لأ

تافيرعتل ضساشسأاك مدختشسي هيملاع ةغل وهو ةماعلأ دعأوقلأو لوشصفلأو ماشسقأ’أ تاظحÓمو ةيمقرلأ اهزومرو
.هب ةشصاخلأ ةيلودلأ ةيقافت’أ ىلع هعقوم هلود401 كانهو يكرمج داحتأ وأأ ةلود671 نع ديزي ام

نيمأأ لداع

ةدكيكشس

ةميرجلأ راكوأل ةمهأدم ةيلمع لÓخ افوقوم21
قوشسلأ ،رونلأ دبع يلع عراشش ،ركاشس ةوخإ’أ يح،موداقوب ريششب عراشش،ينÓيتروأ يكم عراشش ، تأرمملأ  ءايحأ تناك
لÓخ نم ةيطرشش ةيلمع لحم ةنيدملأ طشسوب ىرخأأ ءايحأأ ةدعو دأرم ضشوديد عراشش ، لانشسر’أ يح ،ةاطغملأ

ةعشسأو ةمهأدم ةيلمع ميظنت ىلإأ ةفاشضإأ ،ضشيتفتو ةبقأرم طاقنو ةينمأأ زجأوح ةماقإأ يف دشسجت ينمأأ ططخم
و ةيلوحكلأ تابورششملأو مومشسلأ جيورت يف نيهوبششملأ ضصاخششأ’أ اهداتري يتلأ طاقنلأ و نكامأ’أ تلمشش قاطنلأ
نيفوقوملأ ضصاخششأ’أ .ةفيثك ةيرورم ةكرحو رورم ثدأوح فرعت يتلأ ءأدوشسلأ طاقنلأ ىلأ ةفاشضإ’اب تاقرشسلأ

ةهيبششلأ ةشسرامملأو ،جيورتلأ ضضرغل ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو  ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘ك˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ي˘ف أو˘طرو˘ت21
ةيشضق يف أوطروت ناشصخشش فيقوت مت امك .عيبلأ ضضرغل عأونأ’أ فلتخم نم ةيلوحك تابورششم ةزايح عم ةحشصلل

لمحو ريغلأ كلم ميطحت ةيشضق نع  ةلأدعلأ ىدل بولطم مهدحأ ،يعرشش رربم نود روظحم ضضيبأ حÓشس لمح
نم اشضيأأ تنكم ةيطرششلأ ةيلمعلأ، ةيئاشضق رمأوأأ ذيفنت لحمو ةلأدعلاب نيبولطم ضصاخششأأ فيقوتو ،ءاشضيب ةحلشسأأ

حنجو تافلا˘خ˘م بب˘شسب ة˘يرا˘ن تا˘جأرد ل˘يو˘ح˘ت و ما˘ع˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ف ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ةد˘ع ي˘ف ع˘ل˘شس ز˘ج˘ح
.ةيرورم

 رانيدوب.ح

يشسنوت رفاشسم ىدل هب حرشصم ريغ غلبملأ

فراطلاب نويعلأ يدودحلأ زكرملاب يشسنوت رانيد0895 غلبم زجح
ةيأدب عم يشضاملأ دح’أ راهن فراطلاب نويعلأ يدودحلأ زكرملأ ىوتشسم ىلع ةلماعلأ كرامجلأ حلاشصم تنكمت
لخأد ةأابخم تناك اهب حرشصم ريغ يشسنوت رانيد0895 هردقو ةيبنج’أ ةلمعلأ نم يلام غلبم زجح نم عوبشس’أ
ينطولأ بأرتلل لوخدلأ تأءأرجإاب موقي ناك امدنع ريخ’أ أذه ضشيتفت ةيلمع لÓخ يشسنوت رفاشسم ضضأرغأأ

.اهيلع بقاعملأو ضصوشصنملأ فرشصلأ نينأوق فلاخي ام وهو
هللأ ىطعم .ن

 ت’اجملأ لك يف نيكلهتشسملأ نع عافدلل ىعشستو ةلماشش اهفأدهأأ

““ةئيبلأو ةنطأوملأ ىدتنم““ ةيعمج ءاششنإأ نع نلعت ““سسوبأأ““



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

