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ةيلو ناكصس نم فلآا سسمأا ددج
ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘صس ي˘ف سسمأا ة˘با˘˘ن˘˘ع

يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع63 ـلا ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
لاصضنلا ةلصصاو˘م ي˘ف م˘هرار˘صصإا
بلاطملا ةفاك قيقحت ةياغ ىلإا

زومر يقاب ليحر يف ةلثمتملاو

بعصشلل ةطل˘صسلا ةدا˘عإاو ما˘ظ˘ن˘لا
تح˘تو ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘مو
ا˘ي تا˘با˘خ˘ت˘نا سشنا˘كم تا˘فا˘˘ت˘˘ه
ل عوجر ل راعلل اي تاباصصعلا

ةءادر ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘˘ب. عو˘˘˘˘صضخ
ةحاصس تظ˘ت˘كا ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حألا
داد˘عأا˘ب ا˘هر˘خآا ن˘ع سسمأا ةرو˘ث˘˘لا

نيذلا ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ف˘غ
بد˘ح ل˘ك ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع اود˘˘فاو˘˘ت

ةر˘ي˘صسم˘ل˘ل د˘يد˘ج˘ت ي˘ف بو˘˘صصو

كارح˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ة˘ع˘م˘ج ل˘كل

هي˘جو˘ت ل˘جأا ن˘م كلذو ي˘ن˘طو˘لا

تاطلصسلا ى˘لإا ة˘ح˘صضاو ل˘ئا˘صسر

لازت ا˘م ي˘ت˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا

يف ةلثمتملا اهلولح˘ب ة˘كصسم˘ت˘م

يف ةيصسائرلا تاباختنلا ميظنت

سضفر مغر9102 ربمصسيد21

يذ˘لا تقو˘لا ي˘فو ،ا˘ه˘ل بع˘˘صشلا
نيرهاظ˘ت˘م˘لا بل˘غأا ه˘ي˘ف ع˘م˘ت˘جا
اياقب ل˘ي˘حر˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب
ةباصصعلا ةبصساحمو ماظنلا زومر
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بو˘˘˘صسح˘˘˘م˘˘˘لا
يف اوعمج˘ت ثي˘ح ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا
ةعمجلا ةÓصص دعب ةروثلا ةحاصس
بوجتو ايصشام ةر˘ي˘صسم˘ب او˘ما˘قو
ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘صس ءا˘جرأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
زومر ل˘ي˘حر ةرور˘صضب ن˘يدد˘ن˘م
ءارجإا نيصضفارو ةيقبتملا ماظنلا
يف اهؤوارجإا ررقم˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
عم تاباختنا ل نيلئاق ربمصسيد
نيرهاظتملا نأا ثيح تاباصصعلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل م˘˘ه˘˘صضفر ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع

21لا ة˘ي˘صسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

فر˘ظ˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
هدهصشت يذلا رتوتملا يصسايصسلا
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م دÓ˘ب˘˘لا

م˘يد˘ق˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا زو˘˘مر ل˘˘ي˘˘حر
هوجو زربأا ح˘صشر˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خو
رارغ ىلع يق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

ن˘ب ي˘ل˘عو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ي˘بو˘ي˘ه˘م ن˘يد˘لا ز˘ع لو سسي˘ل˘˘ف
هي˘فر˘صصا يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف اد˘هو
ة˘ل˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نيح ىلإا مهتاجاجتحاو مهتاريصسم
ةبقاعمو ماظنلا زومر لج ليحر
.مهنم نيداصسفلا
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ىلدأا يتلا تاحيرصصتلا بقع و
نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر اهب

ريميدÓف يصسورلا هريظنل حلاصص
لوح ،اي˘صسور ي˘صشتو˘صسب ن˘ي˘تو˘ب
هدهصشت يذلا يصسايصسلا عصضولا
كارحلا نأاصش نم هليلقتو دÓبلا
نيللحم˘لا يأار بصسح˘ب ي˘ن˘طو˘لا
نورهاظتملا ىدبأا ،ن˘ي˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ركابلا حابصصلا يف اوجرخ نيذلا
م˘ه˘تر˘ي˘صسم ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه داد˘˘عأا˘˘ب

نم63لا ةعمجل˘ل ة˘ي˘عو˘ب˘صسألا
مهطخصس ،يبعصشلا كارحلا رمع
ةطلصسلا ةلواح˘م ءازإا م˘ه˘ب˘صضغو
،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘مزألا ل˘˘˘يود˘˘˘ت
ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
أاطخلا نمو يلخاد نأاصش رئازجلا
هدÓب نوؤوصش ،لوؤوصسم لقني نأا
ن˘˘م داز ا˘˘م و˘˘هو ،جرا˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا
ليحرب ةبلاطملا ىلع مهرارصصإا
ةعمجلا لÓخ ةمكاحلا ةطلصسلا

ي˘ب˘ع˘صشلا م˘خز˘˘لا دازو63. ـلا
نيأا ،ةعمجلا ةÓصص دعب ةداعلاك
نم اومدق نيذلا نونطاوملا باج
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ،بو˘˘صصو بد˘˘ح ل˘˘ك
ىلع ،رئازجلا ةمصصاعلا عراوصش
،ءادهصشلا ةحاصس ،داولا باب رارغ
،يديهم نب يبرعلا ،نوزع باب
ةر˘˘ي˘˘صسم ي˘˘ف يا˘˘˘م لوأا ة˘˘˘حا˘˘˘صس

سشانارم«تاراعصشل ةددرم ةيملصس

،«نيدصسافلا اولحري ىتح نيصسباح

«،«عڨ واحن˘ت˘ت» ،«و˘ل˘حرا و˘ل˘حرا

«ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا حار˘˘صس او˘˘ق˘˘ل˘˘طأا

«،«ماعلا اذ˘ه تا˘با˘خ˘ت˘نإا سشا˘كم»

دد˘جو.»ع˘ي˘ب˘ل˘ل تصسي˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ليحرب مهتب˘لا˘ط˘م نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

ثادحأاو يقيلفتوبلا ماظنلا اياقب

مدع ،ماظ˘ن˘لا ي˘ف يرذ˘ج ر˘ي˘ي˘غ˘ت

فور˘ظ˘لا ي˘ف تا˘ي˘صسا˘ئر˘لا ءار˘جإا

،دÓبلا اهصشيعن ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صس و رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا

نو˘نا˘ق عور˘صشم بح˘صس ،بع˘صشلا

ع˘˘فرو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

كارحلا ءاطصشن ىلع تاقييصضتلا

ن˘˘˘م ة˘˘˘جو˘˘˘م اود˘˘˘ه˘˘˘صش ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا

ط˘صسوو.م˘ه˘ب˘˘صسح تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علا

نكمت ،ةدد˘صشم ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت

63لا مهتعمج يف نورهاظتملا

ةدو˘ه˘ع˘م˘لا م˘ه˘طا˘ق˘ن غو˘˘ل˘˘ب ن˘˘م

عراوصش نم ريبك ددعب رورملاو

نود ،ةيملصسو ءوده˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘مألا لا˘جر˘˘ب كا˘˘كت˘˘حلا

عراو˘˘صشلا ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب او˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كا

ة˘ب˘قار˘مو ة˘ب˘كاو˘مو ة˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا

هرهصش غلب يذلا يملصسلا كارحلا

. نماثلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ينطولا كارحلا نم63 ـلا ةعمجلا يف
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تافلم عاديإا ة˘ي˘ل˘م˘ع مو˘ي˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا

21ـلا يف اه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةيلمعلا.لبقملا ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش ن˘م
دود˘˘ح ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ع ف˘صشك˘ت تأاد˘ب ل˘ي˘ل˘لا ف˘صصت˘ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘هو حÓ˘˘˘˘˘م
نو˘صضو˘خ˘ي˘صس ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
تركذو.ةلبقملا تاي˘صسا˘ئر˘لا قا˘ب˘صس
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
عاد˘يإ’ ل˘جأا ر˘خآا نأا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م

ربمصسيد21 موي ةررقملا ةيصسائرلا

62 تبصسلا مويلا نو˘ك˘ي˘صس ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

فصصتنم دودح يف9102 ربوتكأا
نايب يف ة˘ط˘ل˘صسلا تح˘صضوأاو.ل˘ي˘ل˘لا

نم041 ةدا˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘˘ل

61 - 01 م˘قر يو˘صضع˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا

˘ما˘ع ةد˘ع˘ق˘˘لا يذ22 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

6102 توأا52 ـل ق˘فاو˘م˘˘لا7341

لدعملا تاباختن’ا ماظنب قلعتملا

91 مقر يوصضعلا نوناقلاب ممتملاو

ماع مرح˘م41 يف خرؤوم˘لا- 80

ربمتبصس41 ـل ق˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لا1441

حصشرتلاب حيرصصت عاديإا نإاف،9102

اموي04ـلا نيعبرأ’ا فرظ يف متي
ر˘˘˘صشن˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأ’ا ىل˘˘˘˘ع

ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لا ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا مو˘˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘لا
امك.ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا

ةلقتصسملا ةينطولا ةطلصسلا تركذ
طورصشب نيحصشرت˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
سسي˘˘˘˘˘ئر با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن’ ح˘˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

78 ةدام˘لا ي˘ف ةدراو˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلإا ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ن˘˘˘م
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘صضت ىر˘˘خأا طور˘˘صش

قلعتملا61 - 01 م˘قر يو˘صضع˘˘لا
لد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ب

91 مقر يوصضعلا نوناقلاب ممتملاو

نأا931 ةداملا طرتصشت ثيح،80 –
ةصسائرل ح˘صشر˘ت˘لا˘ب ح˘ير˘صصت˘لا عدو˘ي
ح˘صشر˘ت˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا سسي˘˘˘ئر ىد˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم˘صضت˘ي نأاو ،ل˘صصو م˘ي˘ل˘صست ل˘با˘ق˘م
م˘˘صسا ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه

هتنه˘مو ه˘ع˘ي˘قو˘تو ه˘ب˘ق˘لو ي˘ن˘ع˘م˘لا
ح˘ير˘صصت˘˘لا ق˘˘فر˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘ناو˘˘ن˘˘عو
ىل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي ف˘˘ل˘˘م˘˘ب ح˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةروكذملا ةداملاب ةدراولا قئاثولا

نوناقلا سسفن نم241 ةداملا نأاو
سسفن يف مد˘ق˘ي نأا ح˘صشر˘ت˘م˘لا مز˘ل˘ت
با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كا تارا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا تقو˘˘˘˘˘˘لا
اهيلع قداصصم ةيدرف˘لا تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا

ي˘˘فو.ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ط˘˘با˘˘صض فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
دد˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا
اوبحصس نيذلا حصشرتلا يف نيبغارلا
تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا با˘˘ت˘˘ت˘˘كا تارا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا

741 ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘يدر˘˘ف˘˘لا

ةينطولا ةطل˘صسلا ىلو˘ت˘ت˘صس،ا˘صصخ˘صش

فرظ ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا

لا˘جآا ءا˘ه˘ت˘نا ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا ما˘يأا ة˘ع˘ب˘صس

ة˘˘˘صسارد ،ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م عاد˘˘˘يإا

،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’او تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

هنكمي يروتصسدلا سسلجملا نأا ريغ

ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م ذ˘˘˘خأا

حا˘˘˘م˘˘˘صسلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘لا

نيمأ’ا نم لك عدوأاو اذه.نوعطلاب

يطارقميدلا ينطولا عمجتلل ماعلا

ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ي˘˘˘بو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘ع,

ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر ه˘˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘ت ف˘˘˘ل˘˘˘م طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

يف هنأاصش.لبقملا يصسائرلا دعوملل

دبع ءانبلا ةكرح سسيئر نأاصش كلذ

ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا

وهو،تاباختنÓل ينا˘ث˘لا ح˘صشر˘ت˘م˘لا

لوأا ايمصسر هحصشرت فلم عدوأا يذلا

حصشرتلا يف بغارلا در ثيح,سسمأا

نب رداقلا دبع ةلبقملا تايصسائرلل

ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ةود˘ن˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق

ه˘عاد˘يإا سشما˘ه ىل˘ع ا˘ه˘م˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا

بعصشلا لك حصشرم هنأا،حصشرتلا فلم

يذلا كلذ ىلإا مامإ’ا نم يرئازجلا

ه˘˘نأا˘˘ب فا˘˘˘صضأاو.ر˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘صست˘˘˘ح˘˘˘ي

عا˘˘˘˘صضوأا حÓ˘˘˘˘صصإا ىل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

لصضف لباق˘م˘لا ي˘ف.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او

ح˘صشر˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

نم21ـلا يف ةررقم˘لا تا˘ي˘صسا˘ئر˘ل˘ل

ىلإا راظتن’ا لبقملا ربمصسيد رهصش

ة˘ل˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ

مهحصشرت تافلم عاديإ’ ةحونمملا

سسي˘˘ئر˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو.ا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر

ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج

ةحيب˘صص اد˘عو˘م بل˘ط يذ˘لا د˘ي˘ع˘ل˘ب

ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب.مو˘˘ي˘˘لا

بلط يذلا نوبت ديجملا دبع رحلا

هحصشرت ف˘ل˘م عاد˘يإ’ مو˘ي˘لا اد˘عو˘م

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ير˘يد˘م ه˘تد˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح

ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةبصسنلاب ءيصشلا سسفن،ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

يلع تايرحلا عئÓط بزح سسيئرل

ة˘ي˘ل˘خ˘ب و˘صضع د˘كأا يذ˘لا سسي˘ل˘ف ن˘˘ب

ه˘˘نأا بز˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإ’ا

هفلم عاد˘يإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ي˘لا مو˘ق˘ي˘صس

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر

حصشرتملا دكأا ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.ة˘مدا˘ق˘لا

ل˘ك˘ك ه˘نأا ،ي˘ل˘ي˘ل˘خ˘ب نا˘م˘ي˘ل˘صس ،ر˘ح˘لا

نم مويلا اد˘عو˘م بل˘ط ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا

يف ادكؤوم ،هحصشرت فلم عاديإا لجأا

اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت قايصس

ادعوم نوديري نيحصشرملا لك نأا

او˘ل˘غ˘ت˘صسي ىت˘ح ر˘ي˘˘خأ’ا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف

رخآا ىلإاو ةلماك ةحونمملا لاجآ’ا

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل

كلذ˘ك هد˘˘كأا ا˘˘م و˘˘هو.تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا

ةلبقملا تايصسائرلل رحلا حصشرتملا

دكأا يذلا نامعن نب دمحأا روتكدلا

ه˘ح˘صشر˘ت ف˘ل˘م عاد˘يإا˘ب مو˘ق˘ي˘˘صس ه˘˘نأا

.ايمصسر مويلا

دعوملل حصشرتلا تافلم عاديإ’ ةينوناقلا لاجآ’ا
مويلا يهتنت مداقلا يباختن’ا

ريخأ’ا مويلا نورظتني نوحسشرم
تايسسائرلل مهحسشرت ميسسرتل

 ةمكاحلا ةقبطلا ليحر ىلع ربكأا رارصصإاب

عوبسسألل لسصاوتي ةمسصاعلا كارح
يلاوتلا ىلع63 ـلا

ةصصاخلا ةنجللا سسيئر ىدل ملظت ميدقت لÓخ نم
مهتماقإا ةيدلبب

مئاوقلا نمسض ليجسستلل لاجملا حتف
نيفلختملل ةيباختن’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا تح˘˘˘˘م˘˘˘˘صس
نينطاوملل تاباختنÓل ةلقتصسملا
يف مهئامصسأا ليجصست لفغأا نيذلا
ملظتب مدقتلا ةيباختن’ا ةمئاقلا
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ىد˘˘˘ل
ل˘جأا ن˘م كلذو م˘ه˘ت˘ما˘قإا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
.ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
ةينطولا ةط˘ل˘صسل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
رارقلا نأا ،تاباختنÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا

91و81 داوملا ماكحأاب Óمع ءاج

قلعتملا يوصضعلا نوناقلا نم02و
و .ممتملاو لدعم˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا˘ب
ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘˘نأا ،نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘صضأا
سضارتعا ميدقت اصضيأا نينطاوملل
هجو ريغب لجصسم سصخصش بطصشل

سصخ˘˘˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘˘˘ل وأا ق˘˘˘˘˘˘˘ح
اذ˘˘˘˘˘ه مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي نأا ىل˘˘˘˘˘ع.ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م

مايأا01ـلا لÓ˘˘˘˘خ سضار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع’ا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا نÓ˘˘˘˘عإ’ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘يرود˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لا
تنا˘˘كو .ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل

21 ـلا موي تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نو˘نا˘ق˘لا ما˘˘ك˘˘حأ’ ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا

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

ة˘ع˘جار˘م˘لا تءا˘جو .تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا

و21 ـلا نيب ام ةرتفلا يف ةيرودلا

ةعجارملا باقعأا يف ربوتكأا71ـلا

ـلا نيب ام ترج يتلا ةيئانثتصس’ا

6 ـلا و ي˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس22

ي˘تأا˘ت ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف كلذو ،ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا

«ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا»

يف ليجصستلل بابصشلا ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

نم مهنيكمتو ةيباختن’ا مئاوقلا

بصسح ،يروتصسدلا مهقح ةصسرامم

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ق˘˘با˘˘صس نا˘˘ي˘˘ب

تم˘ت و.تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

˘مو˘صسر˘م˘لا بجو˘م˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه

ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لا ي˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا

تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

سسي˘˘ئر ه˘˘ع˘˘˘قو يذ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا

موي حلاصص نب رداقلا دبع ةلودلا

.يصضاملا ربمتبصس51
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ءاقل لوأا يف يتامغز فضصوو
ذ˘ن˘م سسل˘ج˘م˘لا ءا˘˘ضضعأا ع˘˘م ه˘˘ل
ة˘كر˘ح لد˘ع˘ل˘ل ار˘يزو ه˘ب˘ي˘ضصن˘ت
يف ةفولأا˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا˘ب ةا˘ضضق˘لا

اددضشم .هتعيبط يف ’و اهمجح
ري˘يا˘ع˘م ى˘ل˘ع تي˘ن˘ب ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع
تلمضش افلضس ةددحم ةيعوضضوم
ن˘م ةد˘م˘ت˘ضسم ي˘˘هو.ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيتقيقد سصحفو قيقدت ةيلمع
ةيرضشبلا دراوملا ر˘ي˘ي˘ضست ع˘قاو˘ل
امو نمزلا نم دوقعل عاطقلا يف
امك.ةنيضشم رها˘ظ˘م ن˘م ه˘تزر˘فأا
ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو دكأا
عم ةكرحلا هذهل دادعإ’ا مت هنأا
,نوناقلا ما˘كحأ’ ما˘ت˘لا مار˘ت˘ح’ا

تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ةا˘˘عار˘˘م تم˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةينهملا م˘ه˘تءا˘ف˘كو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

با˘ب˘ضسأ’او ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘لا˘حو
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘ب ,ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
ةرورضضب ةقلعتم˘لا تارا˘ب˘ت˘ع’ا
يتامغز حرتقا ام˘ك.ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا

لوادتلا سسلج˘م˘لا ءا˘ضضعأا ى˘ل˘ع

ايضضاق234ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت نأا˘˘ضشب

ة˘ي˘قر˘تو ر˘خآا343 م˘ي˘ضسر˘˘تو

مهيف ترفوت نمم سضاق8961
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘˘˘˘˘ضش
ميعدت ىلإا ةفاضضإ’اب.ةدم˘ت˘ع˘م˘لا
ةلودلا سسلجمو ايلعلا ةمكحملا

ف˘˘ضشك ا˘˘م˘˘ك.سضا˘˘ق161ـب

ق˘ي˘قد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ,ي˘تا˘م˘˘غز
ربع ةا˘ضضق˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ع˘ضضو˘ل
تح˘˘م˘˘ضس ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا
ت’ا˘˘ح دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘˘ضشكلا˘˘˘ب
م˘ي˘ل˘˘ضسلا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘م
نطاوملا هرظتني امل ةضضقانمو
.ة˘ه˘ب˘ضش ه˘ير˘ت˘˘ع˘˘ت ’ سضا˘˘ق ن˘˘م
سسفن يف ءاقبلا ةرهاظب قلعتيو
لضصت ةد˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا
كلذ لمضشي دقو نرق عبرل انايحأا
ددع غل˘ب ثي˘ح,ةا˘ضضق˘لا جاوزأ’ا

امك.ةلاح6542 ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه
˘مد˘˘ق ه˘˘نأا لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ضشك
اهنأاضش نم ,سسلجملل تاحرتقم
ةيقادضصم عاجرتضسا ىلع لمعلا
ةيئاضضقلا تاهج˘لا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا
لباول ادح عضضيو كلذب ةينعملا

فضصعت تناك يتلا تاداقتن’ا
ر˘ب˘ت˘عاو.ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ب
سسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا نأا ي˘تا˘م˘غز
ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي ,ءا˘ضضق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

اهيف بلا˘ط˘ي ة˘ي˘ل˘ضصف˘م ة˘ل˘حر˘م
ةيللقت˘ضسا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا
ةبترم سسفن يف اهلعجو ءاضضقلا

.ةلودلا حلضصإاو داضسفلا ةبراحم
قدا˘˘ضص قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ىلع ءاضضقلل ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘لا

ميضسرتو ا˘ي˘ضضا˘ق234 ني˘ي˘ع˘ت

نا˘ي˘ب ح˘˘ضضوأاو .ن˘˘ير˘˘خآا343
د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأا ، لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل
،لامعأ’ا لودج ىلع ةقداضصملا

فنأاتضسا يذلا سسلجملا قداضص
،ىلوأ’ا ة˘يدا˘ع˘لا ه˘ترود لا˘غ˘ضشأا

ميضسرت ،ايضضاق234 نييعت ىلع

ايضضاق31 قاحلإا ،ايضضاق343

ةيقرتلا ،ةاضضق5 قاحلإا ءاهنإاو

8961 ـل ىل˘عأا ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘لإا

ةقداضصملا ىلإا ةفاضضإ’اب ،ايضضاق

ى˘ل˘ع ة˘˘لا˘˘حإ’ا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع

.ايضضاق02 ةدئاف˘ل عاد˘ي˘ت˘ضس’ا

ةكرحلا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘ضصم˘لا اذ˘كو

ةا˘ضضق تل˘م˘ضش ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ن˘˘ضسلا

ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ضضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

قا˘ي˘˘ضسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو.ة˘˘يرادإ’او

ظ˘˘˘فا˘˘˘ح لد˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو بضصن

دبع, يتامغز مضسا˘ق˘ل˘ب ،ما˘ت˘خأ’ا

ةمكحمل اضسيئر ن˘ضسح د˘ي˘م˘ح˘لا

كلذو ي˘م˘ضسر ل˘كضشب عزا˘ن˘ت˘˘لا

يواضضلا قباضسلا سسيئرل˘ل ا˘ف˘ل˘خ

.رداقلا دبع
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بلج ديعضس ةراجتلا ريزو ددضش
ي˘ف ه˘ت˘ل˘˘خاد˘˘م لل˘˘خ سسمأا لوأا
سسلجمل لوأ’ا عامتج’ا لاغضشأا

دقعنملا ةقرافأ’ا ةراجتلا ءارزو
سسيدا» ة˘ي˘بو˘ي˘ثإ’ا ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لا˘˘ب
دوهج لذب ةرورضض ىلع ،«ابابا

لا˘م˘كت˘ضسا ل˘جأا ن˘م ة˘ف˘˘عا˘˘ضضم
ىلع رثؤوت يتلا ةقلاعلا لئاضسملا
ةراقلل رحلا لدابتلا ةقطنم ذيفنت
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ,ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ىوتضسملاو ة˘ي˘ل˘ضصأ’ا د˘عاو˘ق˘ل˘ل
ةراجت لوح تامازتللل ىندأ’ا
نأا «بل˘˘ج» د˘˘كأاو.تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا
تائيهلل ةفثكم˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةمظنملا ةقطنملا هذهل ةعباتلا

تحمضس ةريخأ’ا تاونضسلا ةليط
تاذ يفو.ربتعم مدقت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا حر˘˘˘ضص ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا
يف ربتعي «ابابأا سسيدأا» عامتجا

لمع ةرمث لثميو احاجن هتاذ دح
لاق ثيح,ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ب ما˘ق قا˘ضش
سسلجمل لوأ’ا عامتج’ا دضسجي»
ة˘ق˘فر ة˘قرا˘فأ’ا ةرا˘ج˘ت˘˘لا ءارزو
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ضس ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘مو ءارزو
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘كضسم˘˘˘ت
انمهاضس يذلا حرضصلا لامكتضسا
تاو˘˘˘ن˘˘˘ضس ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م هداد˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘ف
انتعانق» لئا˘ق فا˘ضضأاو.«ةد˘يد˘ع
ة˘˘كر˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا ةدارإ’ا ا˘˘هر˘˘ي˘˘ضست

ةرا˘ج˘ت م˘ي˘عد˘ت و˘ح˘ن ي˘˘ضضم˘˘ل˘˘ل
و ةيلماكتلا ىلع زكترت ةيقيرفا

كر˘ت˘ضشم فد˘˘ه و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
و ي˘قر˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي
ة˘ي˘ها˘فر و ا˘ندا˘˘ضصت˘˘قا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
نأاب بلج ركذ امك.«ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ناد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
قافت’ا ىل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لا ل˘ئاوأ’ا
للخ ةقطنم˘لا هذ˘ه˘ل سسضسؤو˘م˘لا

01ـلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا ةرود˘˘˘لا
تا˘مو˘كح˘˘لاو لود˘˘لا ءا˘˘ضسؤور˘˘ل

8102 سسرام12 موي ةدقعنملا
رئاز˘ج˘لا نأا ا˘ف˘ي˘ضضم .ي˘لا˘غ˘ي˘كب
ةريخأ’ا ةمقلا للخ انلع تمزتلا
تا˘مو˘كح˘لا و لود˘˘لا ءا˘˘ضسؤور˘˘ل

نم يماينب9102 ةيليوج7 موي
را˘˘˘˘˘ضسم ي˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘ضشلا ل˘˘˘˘˘جأا
قلعتملا قافت’ا ىلع قيدضصتلا
تنا˘كو.ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ضشنإا˘˘ب

ربوتكأا7 موي تمظن دق رئازجلا
ةكراضشمب ةينطو ةودن يضضاملا

ة˘عا˘ن˘ضصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
بتكم ةريدمو «اغناضشوم ريبلأا»
يف ايقيرفإ’ ةيداضصتق’ا ةنجللا
م˘ضشا˘ه ا˘ي˘ل˘ي˘ل«،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘ضش
تارار˘˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت «سسا˘˘˘ع˘˘˘ن
ءارزو˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ءاضسؤور ةمقو ة˘قرا˘فأ’ا ةرا˘ج˘ت˘لا
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘كح˘لاو لود˘لا
قافت’ا ميمعت تاطاضشن ميظنتب

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل سسضسؤو˘˘م˘˘˘لا

تاروا˘˘˘ضشم ي˘˘˘ف قل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’او

ع˘˘˘˘ضضو ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو

قيب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإا

فا˘ضضأاو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘˘ضشنإا

ةودنلا هذه ةبضسانمب» هنأا ريزولا

نم رثكأا ةكراضشم تلجضس يتلا

نيل˘ما˘ع˘ت˘م ن˘م سصخ˘ضش058

تاعاطقلا عيمج نم نييداضصتقا

و نييرئازج نييعماجو نيثحابو

ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م

ةيلودلاو ةينطو˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

يل تحيتأا ،ةئضشان تاضسضسؤومو
جامد˘ن’ا نأا د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا
ءاضضفلا يف يدلبل يداضصتق’ا
و يجيتارتضسا رايخ وه يراقلا

للخ نم ةرورضضلاب متي يمتح
ةينيبلا ةيقيرفإ’ا ةراجتلا ريوطت
نأا » لئاق فدرأاو .«ةكارضشلا و
ةءا˘ن˘ب˘لاو ة˘ير˘ث˘لا تا˘˘ضشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا
را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا نأا ى˘˘˘˘لإا تضضفأا

ر˘ضصا˘˘ن˘˘ع نا˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ديد˘ضسلا و˘م˘ن˘لا م˘عد˘ل ة˘ي˘ضسا˘ضسأا

ة˘˘˘يدا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
.«ةمادتضسملا

تادوهجملا نم ديزملا لدب ةيمهأا دكأا

ةيقيرفإ’ا رحلا لدابتلا ةقطنم عورصشم ديصسجتل تابقعلا زواجت ةرورصض ىلع ددصشي بÓج

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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عاطقب ةيضصولا تاهجلا تمدق
تاد˘ه˘ع˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يو˘ضست˘ب
تايقر˘ت˘لاو تا˘جرد˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةئفل ةقلا˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ح˘ن˘م˘لاو
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ضشم˘˘لاو ن˘˘يد˘˘عا˘˘˘ضسم˘˘˘لا
فيل˘كت˘لا ءا˘غ˘لإا ع˘م ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا
را˘ضشت˘ضسم ما˘ه˘˘م˘˘ب ي˘˘ف˘˘ضسع˘˘ت˘˘لا
بتكملا ءاضضعأا عمتجاو. ةيبرتلا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
ن˘˘يد˘˘عا˘˘ضسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘ضشم˘˘ل˘˘ل
ريدم ةوعد˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا

ر˘ق˘م˘ب ل˘م˘ع ة˘ضسل˘ج˘ل ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
يذلا ءاقللا وهو، ةيبرتلا ةيريدم
يئ’ولا ماعلا نيمأ’ا هيف قرطت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘ضضعأاو
يقل يذلا و كلضسلا ت’اغضشنا
نم طاقنلا م˘ظ˘ع˘م ي˘ف بوا˘ج˘ت

فلت˘خ˘مو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م فر˘ط
ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب. ح˘لا˘˘ضصم˘˘لا ءا˘˘ضسؤور
يذلا نيفظوملا ةحلضصم سسيئر
بضسحو . ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘˘ع بي˘˘˘غ˘˘˘ت
لبق نم ةلاودتملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

دمحا يداهلا دبع ةباقنلا لثمم
فلتخم ةيوضستب دهعتلا مت دقف
و تاجردلل ةيلاملا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا

عم ةيلئاعلا حن˘م˘لا و تا˘ي˘قر˘ت˘لا
ماهمب يفضسعتلا فيلكتلا ءاغلإا

ى˘لإا ةول˘ع ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا را˘ضشت˘˘ضسم
لدا˘ب˘ت˘لا سصر˘ف ح˘ت˘ف˘ب د˘ه˘ع˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ي˘˘فر˘˘˘ضشم˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
امك . نييوبر˘ت˘لا ن˘يد˘عا˘ضسم˘لاو
ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘ه˘˘ع˘˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بضصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا و تا˘˘ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ت’ا˘غ˘ضشناو ت’ا˘ح ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو
ةلاح ةيئ’ولا ةنامأ’ا عم كلضسلا
بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘˘ضستو ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب
ةهجلا تنمث انتهج نم و لاجآ’ا
ةو˘ط˘خ˘ك ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ة˘ي˘˘ضصو˘˘لا

اذه يتأاي . داجلا راوحلل ةيلعف

ةباقن هيف لمعت يذلا تقولا يف

ينهم راضسم لجأ’ نيدعاضسملا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا فر˘˘˘ضشم

و ة˘ي˘بر˘ت˘لا را˘ضشت˘ضسم بضصن˘˘م˘˘ل

و ايلعلا ةيرادإ’ا بترلا فلتخم

نييوبرتلا نيدعاضسملا لك ةيقرت

مجحلا سضيفخت عم نييضسيئرلا

طبضض و (ةعاضس82) يعاضسلا

ةدايز ،ةقدب اهديدحت و ماهملا

و ةيملعلا تاداهضشلا نيمثت ىلإا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت و ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا

662/41. يضسائرلا موضسرملا

ةيبرتلا راششتشسم ماهمب يفشسعتلا فيلكتلا ءاغلإا ىلإا ةفاشضإلاب

ةيبرتلا يدعاصسمب ةصصاخلا تايقرتلاو ةيلاملا تافلخملا ةيوصستب دوعو

دبع ةينطولا ةيبرتلا ريزو قرطت
ةيضضق ىلإا اريخأا دباعلب ميكحلا
نيذلا يئادت˘ب’ا رو˘ط˘لا ةذ˘تا˘ضسأا

3 ةبارق ذنم تابارضضإا اورضشاب
ن˘م يو˘ق م˘عد ا˘ه˘ق˘فار ع˘ي˘با˘ضسأا
ىلإا اهرودب تعد يتلا تاباقنلا
«فابنأ’ا» رارغ ىلع تابارضضإا
ر˘ب˘˘ع سسراد˘˘م ةد˘˘ع ل˘˘ضش يذ˘˘لا
در لوأا يفو دكأا ثيح ،نطولا

ىعضسن ةرازولا نأا مهبلاطم ىلع
لفكتلاو ذاتضسأ’ا عقاو نيضسحتل
نأا د˘ع˘ب اذ˘ه ءا˘جو .ه˘ت’ا˘غ˘ضشنا˘ب
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو فر˘ضشأا
ى˘ل˘ع ،ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
ةرضضاحملا ق˘ير˘ط ن˘ع عا˘م˘ت˘جا
ةيبرتلا يريدمب هعم˘ج ة˘ي˘ئر˘م˘لا
تارا˘طإا رو˘ضضح˘بو تا˘ي’و˘˘ل˘˘ل
ى˘ن˘ثأا ثي˘ح,ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا
يذلا رابجلا لمعلا ىلع ريزولا
ىلع هنأا ادكؤوم ،ذاتضسأ’ا هب موقي

ههجاوت يتلا تابوعضصلاب ملع
ادكؤوم ،ةلي˘ب˘ن˘لا ه˘ما˘ه˘م ءادأا ي˘ف
ة˘ح˘ف˘ضصلا ر˘ب˘ع ه˘ل رو˘ضشن˘م ي˘ف
ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ةرازو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ى˘˘ع˘˘ضسي ه˘˘˘نأا «كو˘˘˘ب˘˘˘ضسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
لفكتلاو ذاتضسأ’ا عقاو نيضسحتل
ر˘يزو ىد˘بأا ا˘م˘ك.ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ضشنا˘˘ب
يف ةماتلا هتقث ةينطولا ةيبرتلا

ءانثت˘ضسا نود˘ب ةذ˘تا˘ضسأ’ا ع˘ي˘م˘ج
ة˘ح˘ل˘ضصم ى˘ل˘ع م˘ه˘ضصر˘ح ي˘فو
اذه يف اميضس ’ ، نطولاو ةمأ’ا
رظتن˘ُي يذ˘لا سسا˘ضسح˘لا فر˘ظ˘لا
ة˘م˘ها˘ضسم˘لا ة˘ضسرد˘م˘لا ن˘م ه˘ي˘ف
ة˘ن˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا حر˘˘ط ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب
يف اهلقث˘ب ءا˘ق˘لإ’او ة˘ن˘ي˘كضسلاو
نم .رارقتضس’ا نامضضل عمتجملا

ميكحلا دبع ىدضسأا رخآا بناج
ة˘مرا˘ضص تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘با˘˘ع˘˘ل˘˘ب
مهماهمب مايقلل ةيبرتلا يريدمل

ع˘˘ير˘˘ضسلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لاو ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشن’ا˘˘˘ب
نامضض ىلع مراضصلا سصرحلاو
ة˘˘ضسرد˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ضسح˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ضسلا
تاحيرضصت تءاجو .ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةذ˘˘˘تا˘˘˘ضسأا لو˘˘˘خد ع˘˘˘م ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
تاي’و فلتخم ربع يئادتب’ا
بار˘ضضإا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ط˘ق˘لا
دا˘ح˘ت’ا ه˘ي˘˘لإا ا˘˘عد د˘˘حاو مو˘˘ي˘˘ل
«فابنأ’ا» ةيبرتلا لامعل ينطولا

بار˘˘˘ضضإل˘˘˘ل ةد˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضسم اذ˘˘˘˘هو
ةذتاضسأا هب موقي يذلا يرودلا
نينثا موي لك يئادتبإ’ا روطلا
ل˘ج˘ضسو . ي˘با˘˘ق˘˘ن ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت نود

ةيبرتلا لامعل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا
حاجن حاي˘ترا ل˘كبو ن˘يو˘كت˘لاو
ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا مو˘˘ي˘˘لا

ربوتكأا32 ىرج يذلا لماضشلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا هادرأا يذ˘لاو .طرا˘ف˘لا

تحت نوكي نأا هل نايب بضسح
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘ضسأا ا˘ن˘ل˘˘ك» را˘˘ع˘˘ضش
ة˘ب˘ه فر˘ع يذ˘لاو.«ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ميلعت˘لا ةذ˘تا˘ضسأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يو˘ق
نود كل˘ضسأ’ا ل˘كو ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا
ىلع مهنم اريبعت اذهو نطولا
يذ˘˘˘لا يو˘˘˘ضسأا˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘لا
تارماؤوملا نم مغرلاب هنوضشيعي
نا˘˘ي˘˘ب د˘˘˘كأاو. تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘ضضلاو
يجاجتح’ا مويلا نأا «فابنأ’ا«
ةريضسمل رار˘م˘ت˘ضسا و˘ه ي˘ن˘طو˘لا
ةعورضشملا بلاطملا نع عافدلا
يئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘لا ةذ˘تا˘ضسأ’ ي˘ف
ينطولا داحت’ا نإا ىلإا اريضشم
’و لضضان ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل
ىلع نمزلا نم دقع ذنم لازي
ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت
ي˘قر˘لاو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا ة˘ضسرد˘˘م˘˘لا
يجوغاديبلاو ينهم˘لا بنا˘ج˘لا˘ب
كلاذ ىلع ليلد ريخو ةذتاضسألل
تانايبلاو ةق˘با˘ضسلا تا˘بار˘ضضإ’ا
ةيضضوافتلا تاضسلجلاو ةينطولا

دا˘ح˘˘ت’ا ل˘˘م˘˘حو . ةرازو˘˘لا ع˘˘م
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
يدر˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةضسردملاب اضصوضصخو عاضضوأ’ا
ذاختا ىلإا اهايإا ايعاد ةيئادتب’ا
ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘ضسإا تاءار˘˘جإا
،رار˘ق˘ت˘ضس’ا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تايع˘م˘ج د˘ق˘ع رر˘ق ه˘نأا ار˘ي˘ضشم
قافأا ةضسارد دضصق ةيئ’و ةماع
بيلاضسأاو ةيجا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا
˘مو˘ي˘لا فر˘عو اذ˘ه.د˘˘ي˘˘ع˘˘ضصت˘˘لا
ة˘با˘ج˘ت˘ضسا ة˘ب˘ضسن ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

ةئاملاب05.96 ـب تردق ةعضساو
«فابنأ’ا» ةباق˘ن ه˘ت˘ن˘م˘ث ا˘م و˘هو
ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا رود˘لا˘ب ةد˘ي˘ضشم
ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘ضسأا

ي˘ف بار˘ضضإل˘ل م˘ه˘ت˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضس’
كلضسأ’او تائفلا لكب هون تقو
ةب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ,ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا نود
تءاج يتلا ةي˘ن˘ما˘ضضت˘لا ة˘ب˘ه˘ل˘ل
روط˘لا ي˘ف م˘ه˘ئل˘مز ةد˘نا˘ضسم˘ل
.يئادتب’ا
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ةينماشضتلا ةبهلا «فابنألا» ةباقن تنمث اميف
مهتدناشسمل تءاج يتلا

لفكتلل ةيبرتلا ءاردمل تاميلعت هجوي دباعلب
يئادتب’ا روطلا ةذتاصسأا ت’اغصشناب

سضاق8992ـلا ةبارق سسمي ةاشضقلل ةيونشسلا ةكرحلا عورششم نإا لاق

عزانتلا ةمكحمل ديدج اصسيئر بصصني يتامغز
نيرخآا343 مصسريو ايصضاق234 نيعي

ةشضيرعلا ذونبلا نع لوأا ,ءاشضقلل ىلعألا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا لاغششأل هشسأارت لÓخ ماتخألا ظفاح ,لدعلا ريزو فششك
.ايشضاق8992 ةبارق سسميشس هنأا لاق سسمي يذلا ةاشضقلل ةيونشسلا ةكرحلا عورششمل
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ةليصسملا

سصاخششأا40 ةافو فلخي رورم ثداح
ةدحاو ةلئاع نم

نيب طبارلا64 مقر ينطولا قيرطلاب تيمم رورم ثداح عقو
مادطسصا رثا ةلي˘سسم˘لا ة˘يلو نا˘م˘ي˘ل˘سس دلوأاو رور˘سس ن˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘ب

رئازجلا ةركسسب طخ لغسشت نيرفاسسملا لقنل ةلفاح نيب فينع

ةلئاع نمسصاخسشأا40 ةافو فلخ ثيح ةيحايسس ةرايسسو ةنحاسشو

4 نم رثكأا ةباسصإاو ةلفاح قئاسسو لافطأا ةثÓثو بألا مهو ةدحاو
نب ةيدلب ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا مهلقن مت  يحرج
ةدحولاب ةموعدم رورسس نب ةيندملا ةيامحلا ةدحو فرط نم رورسس
ىلإا  ةعرسسلا حانج يلع نيباسصملا  لقن مت امك  ةداعسسوب ةيوناثلا

انوع71 ةيلمعلا هذ˘ه˘ل تر˘خ˘سس ثي˘ح  ةدا˘ع˘سسو˘ب  ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم

ةينمألا حلاسصم تحتف اميف. لخدت تايلآا50 و بترلا فلتخمب
تÓئاع ةسصاخو ةيلولا ناكسس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت
هذه ةباتك دح ىلإا ةلوهجم ثداحلا بابسسأا يقبت اميف  اياحسضلا
ريدم ةقفر اجرعلا خيسشلا ةليسسملا ةيلو يلاو لقنت ثيح رطسسألا
تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريدمو  ةيندملا ةيامحلا
نيباسصملا ةنياعمل ةثداحلا ناكم ىلإا ةينمألا تاطلسسلاو ةباينلاب
 اياحسضلا تÓئاعلل ءازعلا ميدقتو مهب لفكتو
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جيريرعوب جرب

ةدافتشسا تارارق ةتشس يغلي يلاولا
مهعيراششم ديشسجت يف اوقلطني مل نيرمثتشسمل
ىلوأا ةلحرمك  عوبسسألا ةياهن رامثتسسلا فلم ىلع هعÓطا دعب
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘لا˘غ˘لا د˘ي˘سسلا  ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘يلو ي˘لاو ى˘˘غ˘˘لأا

مل نيذلا نيرمثتسسملاب قلعتت ةدافتسسا تارارق (60) تسس يجازحلب
ةيلامجإلا ةحاسسملا رّدقت ثيح ،مهعيراسشم ديسسجت يف اوقلطني

فسشكو2.م05149  عومجمـب عجرتسسملا يراقعلا ءاعولا اذهل
ةيريدم عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ّنأا ة˘يلو˘لا ي˘لاو
ىلع هسصرح ادكؤوم يعانسصلا راقعلا ريهطتل مجانملاو ةعانسصلا

ةعباتملا عم نييقيقح˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل ع˘جر˘ت˘سسم˘لا را˘ق˘ع˘لا ح˘ن˘م
تايلآلا لي˘ع˘ف˘ت˘ل ،م˘ه˘ل ع˘ي˘ج˘سشت˘لاو ة˘م˘ئاد˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لاو ة˘يرود˘لا
عيراسشملا ديسسجتو حاجنإا فدهب ةيولوأاك رامثتسسÓل ةيقيقحلا
طاسشنلا قطانمو ةيعانسصلا قطانملا ّلك ىوتسسم ىلع ةلّجسسملا
بسصانم ريفوتو ةفاسضملا ةميقلا قلخل ةيلولا اهيلع رفوتت يتلا
عم رامثتسسلا ةيعسضو ةسساردل اعامتجا اهدعب دقعو اذه لغسشلا

بجومب اهسسّسسأا يتلا ةيئلولا ةنجللا نمسض نيلخدتملا فلتخم
اذكو نييّلحملا نيبختنملاو نيريدملا ّمسضت يتلاو ،يئلو رارق
ةّماتلا ةيفافسشلا نامسض فدهب كلذو ،نييرامعملا نيسسدنهملا ةئيه
تادافتسسلا حنمو تاّفلملا ةسسارد يف
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جيريرعوب جرب

ت’اجعتشس’ا جاجز مطح ينيثÓث فيقوت
يديزوب ىفششتشسمب ةيبطلا

جر˘ب ة˘يلو ن˘مأل ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
نم ءزجل يدمعلا ميطحتلا  ةمهتب  ينيثÓث فيقوت نم جيريرعوب

نإاف ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ بسسحو ريغلل كولمم راقع
هدي ىوتسسم ىلع حورجب باسصم وركسس ةلاح يف ناك طروتملا
ىسضرملا راتسس و بيبطلا بتكم باب جاجزل هميطحت ءارج ىنميلا
رسضخل يلحملا ىفسشتسسملا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب
هبجومب مدق هدسض يئاسضق فلم زاجنا و هفيقوت مت  نيأا يديزوب
لوثملا ةسسلج ىلع هلوثم دعبو  ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا
ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب عاديإا رمأا هقح يف  ردسص يروفلا
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و طاقنلا فلتخم تلمسش ثيح
را˘كوأا و ة˘هو˘ب˘سشم˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا
مي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ير˘ج˘لا
ترفسسأا ةنيد˘م˘لا˘ب سصا˘سصت˘خلا

و سصاخ˘سشأا501 ةب˘قار˘م ن˘ع

نمألا رقم ىلإا مهنم31 ليوحت
فيقوت مت نيأا. مهطيقنت لجأا نم
سصخسش مهلوأا  سصاخسشأا ةثÓث

هتزوحب ةبكرم نتم ىلع ناك
ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘كسس » سضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘سس

رثع يناثلا امنيب ريبكلا مجحلا
تاردخم ةعط˘ق ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب
ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م هد˘˘سض ز˘˘ج˘˘نأا
في˘ك) تارد˘خ˘م ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق
سصخ˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف (ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
لبق نم ثحب لحم ناك ثلاثلا
ةروسص لحم) ةيئاسضقلا تاهجلا
يف تذختا (سسبحلاب يئاهن رارق
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ه˘˘˘ق˘˘˘ح
ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بسسحو.ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘سصتلا

ةيلمع˘لا هذ˘ه نا˘ف ة˘يلو˘لا ن˘مأا˘ب

17زجح نم اه˘ح˘لا˘سصم تن˘كم

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو

عاونألا و ماجحألا فلتخم نم

ةبكرم65 طيقنت و ةبقارمو.

ةحول  نÓمحت نيتبكرم نأا نيبت

تافسصاوملل ةقباطم ريغ ميقرت

ةحلسصملا ىلإا امهليوحت مت نيأا

دسض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاو

ة˘جارد ل˘يو˘ح˘ت ع˘م ا˘ه˘با˘˘ح˘˘سصأا

ميقرت ةحول و قئاثو نودب ةيران

م˘˘˘قر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل ،
مت نيأا زار˘ط˘لا ي˘ف ي˘ل˘سسل˘سست˘لا
اهقئاسس دسض يئازج فلم زاجنا
تما˘˘˘ق قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو.

ةدع ةبقار˘م˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ةنيدم˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م ن˘م
سسرا˘م˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘ع˘برأا نأا ن˘ي˘ب˘˘ت
طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م ا˘˘˘طا˘˘˘سشن
ل˘˘˘ج˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب سصخر˘˘˘م˘˘˘لا
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
. اهباحسصأا

 يقاوبلا مأا

ميتنشس نويلم28 ةقرشس زغل كفي لوأ’ا يرشضحلا نمأ’ا
سصللا ىلع سضبقلا يقليو نكشسم لخاد نم
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ن˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت

ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘˘ب لوألا ير˘˘سضح˘˘لا

نم نييسضام˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ

غ˘ل˘ب˘م ة˘قر˘سس ة˘ي˘سضق ز˘˘غ˘˘ل كف

28 نم ديزأاب ردق ربتعم يلام

نكسسم لخاد نم ميتنسس نويلم

˘مأا˘ب (ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسل) لا˘˘مألا ي˘˘ح˘˘ب

ماق يتلا ةيلمعلا يهو . يقاوبلا

هنا هنم انظ سصوسصللا دحأا اهب

هب عاقيإلا متيل هتلعفب وجنيسس
ن˘˘عو ن˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف ه˘˘ب جز˘˘لاو
ةيلخ نايب دافأا ةيسضقلا تايثيح
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘سصتلا
ىلإا دوعت يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب
لوألا يرسضحلا نمألا ليجسست
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا مأا˘˘˘˘˘ب

ىوكسش41.01.9102
ل˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘سسب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
ايلام اغلب˘م تفد˘ه˘ت˘سسا ن˘كسسم

ا˘ف˘تا˘هو جد000628 هرد˘˘˘ق

رسصانع رسشاب روفلا ىلع ،لاقن
ةيسضقلا يف مهتاقيقحت ةطرسشلا
هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت متيل ،
هنكسسم سشيتفتو خيراتلا سسفنب
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت ن˘يأا

رارمتسسابو ، جد00021 هردق
تنكمت ةيسضقلا ي˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
عا˘جر˘ت˘سسا ن˘م ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ
ةعسست هردق يفاسضإا يلام غلبم

ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م (97) نوع˘ب˘سسو
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘هو

ثاحبألا ةلسصاوم˘ب.غ˘نو˘سسما˘سس

لا˘˘جر ن˘˘كم˘˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا و

هبتسشملا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘طر˘سشلا

32.01.9102 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف

13 ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو

ف˘ل˘م هد˘سض ز˘ج˘˘نأا ن˘˘يأا ، ة˘˘ن˘˘سس

نم ةقرسسلا ةيسضق نع يئازج

مامأا هبجومب مدق نكسسم لخاد

يتلا سسمأا لوا ةيلحملا ةباينلا

. هرمأا يف تلسصف

جيريرعوب جرب

اياشصولا ىلإا مهلاغششنا عفرب نيبلاطم ةيجاجتحا ةفقو يف ةيئادتب’ا سسرادملا ءاردم
¯´.eƒS°≈

سسرادملا وريدم عوب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن م˘ظ˘ن
ةفقو جيريرعوب جرب ةيلول ةيئادتبلا
ةيلولاب ةيبرتلا ةيريدم مامأا ةيجاجتحا

تلا˘˘غ˘˘سشنلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘فار
اهنم ةياسصولا ىلإا اهغيلبتل  بلاطملاو
ةيلحملا تاعامجلا عم طابترلا كفب

اهزجعل تايدلبلا عم لمعلا ةلاحتسسل
ا˘ه˘ب˘جاو˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘تلا˘˘ب˘˘ملو
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا سسراد˘م˘لا ها˘ج˘ت ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا

يذيفنتلا موسسر˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ا˘م˘ي˘سسلو

6102/80/52 يف خرؤوملا622/61

ةقلعتملاو12و02 هيتدام يف
هاج˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘جاو˘ب
ل˘ي˘ع˘ف˘ت اذ˘كو  ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

خرؤوملا30/81 يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

دد˘ج˘ي يذ˘˘لاو8102/10/12 ي˘˘˘˘ف
معطملا رييسست يف فرط لك ةيلوؤوسسم
هداو˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل ي˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

سصن˘ت ي˘ت˘˘لاو91/81/71/61/51

ري˘ي˘سست ل˘م˘ح˘ت˘ت ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا ى˘ل˘ع

ناوعأا نيي˘ع˘تو  ة˘ي˘سسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا

امك يسسردملا معطملا رييسستل نيلهؤوم

عيبب مهمازلا مدع اياسصولا نم اوبلاط

ةيلمع اهنوك مهبسسح ةيسسردملا بتكلا

قئاثولا عيزوت زكرمل ةلوخملاو ةيراجت

كسسمب مهمازلإا مدع اذكو  ةيسسردملا

ري˘سضح˘تو جد0005 ةحنم تاف˘ل˘م

يف ءايلوألا عم مهمداسصت ةجيتن مئاوقلا

لمع ه˘نو˘ك ي˘سسارد م˘سسو˘م ة˘ياد˘ب ل˘ك

ا˘م˘ك ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ح˘لا˘سصم˘لا˘˘ب سصا˘˘خ

يقابك فينسصتلا ديحوتب اسضيأا اوبلاط

اذكو يوناثلاو طسسوتملا يف مهئÓمز

ةبتر ىلإا ةيقرتلا يف مهل لاجملا حتف

يف مهدييقت مدعو ي˘جو˘غاد˘ي˘ب سشت˘ف˘م

يرادإا وأا ةيذغت سشتفم ةبترل ةيقرتلا

ةيفيظولا تانكسسلا عسضو ىلإا ةفاسضإا

سسيلو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘سصت تح˘ت

يدلبلا سسلجملا سسيئر فرسصت تحت

ة˘يو˘ئ˘م˘لا ة˘ب˘سسن˘لا با˘سست˘حا ءا˘غ˘لإا ع˘˘م

ةياهن ناح˘ت˘ما ي˘ف  حا˘ج˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ةكرحلا يف يئادتبلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م

بل˘ط˘م ا˘سضيأا ن˘يد˘نا˘سسمو  ة˘ي˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةرادإاب مهفيل˘كت مد˘ع˘ب ر˘يد˘م يد˘عا˘سسم

مهتدناسسم اذكو  ةي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘سسرد˘م˘لا

ةيئادتبلا ة˘سسرد˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأا بلا˘ط˘م˘ل

اذه  ةقباسسلا ةيجاجتحلا مهتافقو لÓخ

ريد˘م ع˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘ل˘ل ءا˘ق˘ل نا˘ك د˘قو

ىلإا مهتلاغسشنا عفرب دعوت نيأا ةيبرتلا

.اياسصولا

ءاصضيب ةحلصسأاو تاردخم زجحو نيفرحنملا ديدع تفقوأا اميف /يقاوبلا مأا

دوجو نع تفششك ةبكرم65 طيقنت ةيلمع
ةقباطم ريغ امهميقرت ةحول نيترايشس

نمأا ىلع اظافح ةيرصضحلا ةميرجلا ةبراحم لاجم يف ةيطرصشلا اهتاطاصشن يقاوبلا مأاب ءاصضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاصصم لصصاوت
 .ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملا اهيف تكراصش ةتغابم ةيليل ةيطرصش ةيلمع عوبصسأا ةياهن تنصش نيأا هتاكلتمم و نطاوملا
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يخيراتلا نيرقل عامتجا ركذتسست ةنتاب

56 ـلا هاركذ يف
يخيراتلأ نيرقل عامتجل56 ىركذلأ ،ةنتاب ةيلو سسمأأ تيحأأ

يتلأو ،داقميت ةرئأدب لشضاف دلوأأ ةيدلبل ةعباتلأ نيرقل ةيرقب

وعدملأ ةدوعشسم نب هللأ دبع دهاجملأ تيب اهتايلافتحأ تنشضتحأ

ىفطشصم لطبلأ ديهششلأ هيف دقع يذلأ ناكملأ وهو ،«يطيزم»

عامتجأ4591 ربوتكأأ رهشش نم يناثلأ فشصنلأ يف ديعلوب نب

نم لك يف نيلثمتملأ سسأروألأ ةقطنم يلوؤوشسم عم نيرقل

،سسأرمغ رهاطلأ ،رورغل سسابع ،لوجع لجاع ،يناحيشش ريششب

مهرعششأأو ىشسوم يجاحو رطنخ دمحم ،ةدوعشسم نب هللأ دبع

نايب أوخشسنو ةكرابملأ ربمفون حتافلأ ةروث علدنأ مايق خيراتب

مايقلل ماهملأ أوعزوو ىلوألأ ةقطنملأ دودح أونيعو ربمفون لوأأ

قÓطإأ ةعاشس طبشض عامتجلأ لÓخ مت امك ،اهدعوم يف ةروثلاب

ةدد˘ح˘م˘لأ فأد˘هألأو جأو˘فألأ ءا˘شسؤور ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘تو ة˘˘شصا˘˘شصر لوأأ

متو أذه ،حÓشسلأ عيزوتو نيدهاجملأ عمجت نكامأأو موجهلل

عشضوو تيبلل يذاحملأ يراكذتلأ بشصنلاب ينطولأ ملعلأ عفر

ءأدهششلأ حأورأأ ى˘ل˘ع با˘ت˘كلأ ة˘ح˘تا˘ف ةءأر˘قو رو˘هز˘لأ ن˘م ة˘قا˘ب

دئأرلأ دهاجملأ لبق نم ةملك ءاقلإأ لفحلأ دهشش امك ،رأربألأ

ةعماجب خيراتلأ ذاتشسأأ لبق نم ةيخيرات ةلخأدمو حÓم رامع

تاشصاهرإأ لوح رمطم دي˘ع˘لأ د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لأ ر˘شضخ˘ل جا˘ح˘لأ

لافتحلأ للخت دقو أذه ،ةروثلل طيطختلأو عامتجلأ ليشصافتو

يف نيزئافلأ لشضاف دلوأأ ةيدلب سسرأدم ذيمÓت ميركت ،ىركذلاب

أذكو ىركذلاب لافتحلأو انمأزت تمظن يتلأ ةيخيراتلأ ةقباشسملأ

هفوقو ىدلو .ةبشسانملاب تميقأأ يتلأ ةيشضايرلأ ةرودلاب نيزئافلأ

ةليلل طيطختلأ مت نيأأ ةدوعشسم نب هللأ دبع دهاجملأ تيبب

ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘لا˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ نا˘ي˘ب خ˘شسنو ةرو˘ث˘لأ علد˘˘نأ

يذاحم ءزج مشض ىلإأ هدأدعتشسأ ةيلولأ يلأو ىدبأأ ،ةيشسنرفلأو

تناك ئباخم ىلع هئأوتحأ مكحب هتئيهتو هميمرت دعب لزنملل

تيبلأ نم ذختأ نأأ دعب ،ةروثلأ يرجفم نم نيدهاجملأ يوات

،نيثحابو ةبلط نم خيرا˘ت˘لأ ي˘م˘ت˘ه˘م ل˘ك هد˘ق˘ي أرأز˘مو ا˘ف˘ح˘ت˘م

لثمب ةقئافلأ ةيانعلأ ءÓيإأو ظافحلأ ىلع قايشسلأ تأذ يف أددششم

تلوطب ىل˘ع ةد˘ها˘شش لأز˘ت ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ م˘لا˘ع˘م˘لأ هذ˘ه

أونفأ ،رئأزجلأ ءانبأأ ةري˘خ ن˘م ن˘يد˘ها˘ج˘مو ءأد˘ه˘شش تا˘ي˘ح˘شضتو

هب معنن امو ،ةلقتشسم ةرح رئأزجلأ ايحت نأأ ليبشس يف مهتايح

،بهذ نم فرحأاب مهءامشسأأ أوبتك نيذلأ ءلؤوه لشضفب لإأ مويلأ

.ليج دعب Óيج ثرأوتتو خيرات يف ةدلخم ىقبتشس

T°ƒT°É¿.ì

 ةكيرب يف رجنخ تانعطب باسش لتقم
ةنشس82 رمعلأ نم غلبي «خ ج» ىعدي باشش لوألأ سسمأأ يقل

ةيلوب ةكيرب ةنيدم اهل تزتهأ ةعششب لتق ةميرج يف ،هفتح

ديقعلأ يحب لاجرلاب سصاخ ةقÓحلل Óحم اهحرشسم ناك ،ةنتاب

ةيحشضلأ نيب تاششوانم تبششن امدنع ،ةكيرب ةنيدمب ينابعشش

ام ناعرشس ،ةنشس03 رمعلأ نم غلابلأ «ع ب» وعدملأ يناجلأو

نم رجنخ جأرخإاب يناجلأ ماق نأأ دعب ،لتق ةميرج ىلإأ تلوحت

ةبقرلأ ىوتشسم ىلع هتباشصإأ ةيحشضلل تانعط اهجوم ،هبيج

نم تايمك فزن نأأ دعب ،ناكملأ نيعب Óيتق هتدرأو ،ردشصلأو

ىلإأ ةيحشضلأ ةثج لقن مت دقو ،راتمأاب ةقÓحلأ لحم جراخ ،ءامدلأ

يف ،ةكيربب فايشضوب دمحم ىفششتشسمب ثثجلأ ظفح ةحلشصم

ةفرعمل ةميرجلأ يف اقيقحت نمألأ حلاشصم هيف تحتف تقو

.اهتاشسبÓم
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لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو
ةيبطلأ تلاجعت˘شسلأ ة˘ح˘ل˘شصم
ةنتابب يع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب

ةيوناثب نشسردي تأذيملت عبرأل
نشضرعت ،ةنتاب ةنيدمب ينأرمعلأ
ةليشسم ةخاخب ةطشسأوب ءأدتعÓل

نابشش30 فرط ن˘م عو˘مد˘ل˘ل
قباطلاب مشسقلاب نهدجأوت ءانثأأ

ثيح ةشسشسؤوملأ تأذب يلفشسلأ

ثي˘ح ،ة˘حو˘ت˘ف˘م ذ˘فأو˘ن˘لأ تنا˘ك

ع˘شضو˘لأ نو˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لأ ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسأ

ةليشسملأ تأزاغلأ هيجوتب أوماقو

نم تأذيملت˘لأ بو˘شص عو˘مد˘ل˘ل

،ذفأونلأ ر˘ب˘ع ة˘شسشسؤو˘م˘لأ جرا˘خ

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا˘˘˘بو رو˘˘˘ف˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

مت ،زيجو فرظ يفو تامولعملأ

لئاشسولأ زجحو نيلعافلأ فيقوت

ةلثمتم ءأدتعلأ يف ةلمعتشسملأ

ثيح ،عومدلل ةليشسم ةخاخب يف

م˘ت ،ي˘ئا˘˘شضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نأ م˘˘ت

ةباينلأ مامأأ مه˘ل˘يو˘ح˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب

ن˘يو˘كت ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

رد˘ج˘تو أذ˘˘ه ،رأر˘˘ششأأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج

دق نيفوقوملأ نأأ ىلإأ ةراششإلأ

ءأدتعلاب أو˘ما˘ق نأأو م˘ه˘ل ق˘ب˘شس

ةدا˘˘م بشصب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةشسشسؤوملأ سسفن مامأأ «ليفاجلأ»

أو˘مد˘ق˘ت˘ي م˘ل ا˘يا˘ح˘شضلأ نأأ ر˘ي˘˘غ

،ن˘مألأ ح˘لا˘شصم ىد˘˘ل ىو˘˘كششب

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ن˘شسح˘ت˘شسأ د˘˘قو أذ˘˘ه

ف˘ي˘قو˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘هؤوا˘˘ي˘˘لوأأو

ةلاح دعب اشصوشصخ ،نيم˘ه˘ت˘م˘لأ

اهوششا˘ع ي˘ت˘لأ ع˘ل˘ه˘لأو فو˘خ˘لأ

اهرأركت نم افوخت ةثداحلأ دعب

.أددجم

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تÓخدت ةليصصح يف

ةباسش ذاقنإاو يئام زجاح لخاد نم لهك ةثج لاسشتنا
 نيقرفتم نيثداح يف رئبب تطقسس
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ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘خد˘˘ت
ةياهن ةنتا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ةدحولأ يف ةلثمم عوبشسألأ
لجأل ،سسواقن ةيدلبل ةيوناثلأ
نم غلب˘ي ل˘ه˘ك ة˘ث˘ج لا˘ششت˘نأ

نم يناع˘ي ،ة˘ن˘شس05 رمع˘لأ
بشسح ة˘ي˘ن˘˘هذ تا˘˘بأر˘˘ط˘˘شضأ
زجاح نم ،ه˘ل˘هأأ تا˘ح˘ير˘شصت

00003 ه˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘شسم ي˘˘˘ئا˘˘˘م

ةعشس ،راتمأأ30 هقمعو2م
ى˘˘˘لإأ ل˘˘˘˘شصت ه˘˘˘˘ب ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

يقشسلل لمعتشسي3م00003
ىمشسملأ ناكم˘لا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لأ
ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ «ةر˘ق˘ير˘ق˘لأ»
يف يفوت ،ناميلشس يشس دلوأأ

ةثج لقن مت دقو .ناكملأ نيع

نم ا˘ه˘جأر˘خإأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘شضلأ

ةحلشصم ىلإأ يئاملأ زجاحلأ

ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح

هيف تحتف تقو يف .سسواقن

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

فوقولل ةثداحلأ يف اقيقحت

ثداح يفو أذه.اهبابشسأأ دنع

ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت ،ل˘شصف˘ن˘˘م

سسأأر˘ل ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ

نم ،مويلأ سسفن يف نويعلأ

ةباشش ءÓ˘جإأو فا˘ع˘شسإأ ،ذا˘ق˘نإأ

،ةنشس42 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ت

11 ه˘ق˘م˘ع ر˘ئ˘ب ي˘ف تط˘ق˘شس

رتم5.1 هر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘قو أر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م

مشس02 هب هايملأ بوشسنمو

ةعباتلأ سسا˘ب˘ع دلوأأ ة˘ت˘ششم˘ب

سسأأر ةرئأدب تابحرلأ ةيدلبل

ةدقاف هنم اهجأرخإأ مت ،نويعلأ
نينطأو˘م فر˘ط ن˘م ي˘عو˘ل˘ل
تا˘˘فا˘˘ع˘˘˘شسإأ لو˘˘˘شصو ل˘˘˘ب˘˘˘ق
اهفاعشسإأو ،ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ئÓ˘˘˘جإأو

تلا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسلأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
،نو˘ي˘ع˘لأ سسأأر ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ب
ل˘ح˘م بب˘شسلأ ى˘ق˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
.ينطولأ كردلأ

ةلوهجم بابصسألا ىقبت اميف

 «Óيف» لخاد قيرح بوبسش
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قباطلاب قيرح ،لوألأ سسمأأ بشش

ديمرقلاب ةا˘ط˘غ˘م Ó˘ي˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘لأ

نيدهاجملأ يحب ةعقأو ،رمحألأ

قيرحلأ فلخ دقو ،ةنتاب ةنيدمب

ق˘با˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ك فÓ˘تإأو قأر˘ت˘حأ

،فرغ ةثÓث نم نوكتملأ يناثلأ

ديمرقلاب ىطغملأ فقشسلأو وهب

هيوتح˘ي ا˘مو ،هرا˘ي˘ه˘نأو ر˘م˘حألأ

،ةششرفأأ ،ةيلزنمورهك ةزهجأأ نم
ي˘˘˘˘˘نأوأأ ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كم تأودأأ

ءز˘˘ج˘˘لأ ذا˘˘ق˘˘نإأ م˘˘تو ،تلوا˘˘˘طو
عبر˘ت˘ت ي˘ت˘لأ Ó˘ي˘ف˘لأ ن˘م ر˘ب˘كألأ

02 يلأوحب ردقت ةحاشسم ىلع

ةرواجملأ تانكشسلأ أذكو،2م
حلاشصم لخدت لÓخ نم يحلاب
فاعشسإلأ قرفب ،ةيندملأ ةيامحلأ

ن˘˘م ل˘˘كل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘ف˘˘طإلأو
عاطقلأ ةدحو ،ةيشسيئرلأ ةدحولأ

،ةنتاب مدقتم˘لأ ز˘كر˘م˘لأو ة˘ل˘م˘ح
تايناكمإأ تدنجو ترخشس ثيح
دا˘ت˘ع˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ير˘ششبو ة˘يدا˘م

لخد˘ت تا˘ي˘لآأ70 ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب

فاعشسإأ تأرايشس30و نأزوألأو

انوع22 غلب يلم˘ع دأد˘ع˘ت˘بو
ا˘م˘ب ما˘ه˘م˘لأو بتر˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةيشسيئر˘لأ ةد˘حو˘لأ سسي˘ئر م˘ه˘ي˘ف
سسي˘ئرو د˘ئأر ة˘ب˘تر˘ب ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب

،مزÓم ةبترب مد˘ق˘ت˘م˘لأ ز˘كر˘م˘لأ

ق˘ير˘ح˘لأ ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ م˘ت ثي˘˘ح

ةيقب ىلإأ هدأدتمأو هراششتنأ عنمو

ى˘˘˘لإأ أذ˘˘˘كو ،لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘جرأأ

هر˘شصحو ،ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘ن˘كشسلأ

نكشسملأ نم يناثلأ قباطلأ يف

تقولأ يف أذه .ايئاهن هدامخإأو

علد˘نأ بب˘شس ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي يذ˘˘لأ

فرط نم قيقحت لحم قيرحلأ

.ةينمألأ حلاشصملأ

رارصشأا ةيعمج نيوكت ةمهت مهل تهجو

ليفاجلاب ةيوناث ذيمÓت ىلع نودتعم
 نمألا ةسضبق يف عومدلل ةليسسملا تازاغلاو
فيقوت نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملا عم قيصسنتلاب ،يناثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
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ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت د˘˘قو
ةءادر ببشسب يشضاملا عوبشسأ’ا
نم دروتشسملا يرجحلا محفلا
ه˘˘ت˘˘ف˘˘ششك ا˘˘م بشسح جرا˘˘خ˘˘˘لا

عقو ثيح «ةعاشس رخآا» رداشصم
يف ببشست ام وهو دادشسنا هيف
لشصاوتي˘شسو ،ةر˘ششا˘ب˘م ه˘ف˘قو˘ت
نيعوبشسأ’ يلاعلا نرفلا فقوت
دوجو مدع ينعي ام وهو نيرخآا
،بطعلا حÓشصإا ةياغ ىلإا جاتنإا

يف ةماعلا ةيريدملا تلخد دقو
ةيبنجأا تاكرشش عم ت’اشصتا

ةنايشصلا لاغ˘ششأا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م
داجنتشس’ا متي نأا نكمملا نمو
لجأا نم ةيقيرفإا بونج ةكرششب
ددحملا ينقتلا ببشسلا ديدحت
قبشس يتلاو هفقوتل ىدأا يذلا

ل˘ب˘ق ا˘ه˘ب دا˘ج˘ن˘˘ت˘˘شس’ا م˘˘ت نأاو
تا˘ف˘قو˘ت˘لا تحر˘طو ،ن˘ي˘ت˘ن˘شس
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
طا˘ق˘ن ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا
تعرذت نأا د˘ع˘ب˘ف ،ما˘ه˘ف˘ت˘شس’ا

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
لوشصو يف لل˘خ˘لا˘ب ي˘شضا˘م˘لا
ي˘م˘ج˘ن˘م ن˘م ما˘خ˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ةرملا هذه˘ف ةز˘نو˘لاو ةر˘شضخو˘ب
ن˘كلو ر˘فو˘ت˘م ما˘خ˘لا د˘يد˘ح˘˘لا
ةءادر بب˘˘شسب ع˘˘قو ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
ىرخأا ةهج نم ،يرجحلا محفلا

تافقوتلا ةرثك نوريثكلا حجر
تاراطإÓل ةيعام˘ج˘لا ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
ىلع اورشصًأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘با˘شسلا
ة˘با˘ق˘ن˘لا ةر˘ت˘˘ف ي˘˘ف د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اهيف يناعي ناك يتلا ةقباشسلا

بئا˘˘ن˘˘لا ط˘˘شسب ن˘˘م بكر˘˘م˘˘˘لا
يف هذوفنل ةب˘ي˘ل˘ط ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

نأا م˘˘غر˘˘ف ،د˘˘يد˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘م˘˘˘ع
ي˘لا˘م فÓ˘غ تد˘شصر ة˘لود˘˘لا

رامثتشس’ا عورششم يف مخشض
ناكو راجحلا هنم دافتشسا يذلا
ديدج يئابرهك نرف ءانب نكمي
قرطب اهفرشص مت لاومأ’ا نكل

تافقوت˘لا ل˘ي˘لد˘لاو ة˘ي˘ئاو˘ششع
يتلاو يلاعلا نرفلل ةي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا
ميق ةراشسخ تاشسشسؤوملا فلكت
ف˘قو˘ت د˘ن˘ع ة˘م˘خ˘˘شض ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
عامتجا داقعنا مت دقو ،جاتنإ’ا

راديشس عمجمب ةرادإ’ا صسلجم
تاعاشسل ماد يذلاو صسمأا لوأا

ة˘ن˘ج˘ل ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ت˘˘شسو ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ةباقنب مويلا ةرازولا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘ن˘ج˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسو را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
لكششملا ديدحت ىلع قيقحتلا
م˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا
نر˘ف˘لا ف˘قو˘ت رر˘كت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
يف هفقوت ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب ي˘لا˘ع˘لا
يشضاملا ربمتب˘شس ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب
يتلا ةينقتلا لكاششملا ببشسب
ةز˘نو˘لا ي˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تع˘˘قو
ةريزو تدقع ثيح ةرشضخوبو
ة˘ل˘ي˘م˘ج م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘˘شصلا
اعامتجا ةرازولا رقمب تريزامت

ع˘م˘ج˘م بكر˘م ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م م˘˘شض
بكر˘˘˘˘˘˘˘م ،لا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘يا
مجانملل «لانم عمجم«،راجحلا

قر˘˘ششلا م˘˘جا˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘مو
ل˘ق˘ن˘˘لا ةرازو ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو

FTNS,» يمومعلا لاغششأ’او

SNARTIGOL«،متو
مييقتل عامتج’ا اذه صصيشصخت
ع˘م˘ج˘م ي˘ف د˘˘ئا˘˘شسلا ع˘˘شضو˘˘لا
راجحلا
موي يلاعلا نرفلا فقوت ببشسب

ذافن ببشسب يشضاملا ربمتبشس2
يف ديدحلا نم ماخلا نوزخم
ةينقت لكاششم ببشسب بكرملا

و ةزنولا مجانم ىوتشسم ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا يذ˘˘لاو ةر˘˘˘شضخو˘˘˘ب
ماخلا ديدحلاب بكرملا نيومت
ديدعلا ذاختا مت نيأا «يرينملا»
رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاءار˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘م
مزÓلا يطايتحا نوزخم عشضو
لئاشسو زيزعت ،بكرملا طاششنل
ة˘م˘˘ها˘˘شسم لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا

4 لدعمب ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككشسلا˘ب
ع˘م˘ج˘م و مو˘ي˘لا ي˘ف تارا˘ط˘˘ق
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع «صسنار˘˘ت˘˘ي˘˘جو˘˘˘ل»

05 لدعمب «RTNS» ةكرشش
ما˘خ ل˘ق˘ن˘ل مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘ن˘حا˘شش
ظافحلاو بكرملا وحن ديدحلا

ن˘م ة˘ي˘فا˘ك تا˘يو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
اياشضقلا ةج˘لا˘ع˘م و نوز˘خ˘م˘لا
مجنم ىلإا لوشصولاب ةقلعتملا
ع˘˘شضوو ةر˘˘شضخو˘˘˘بو ةز˘˘˘نو˘˘˘لا

ىلع ةيفا˘شضإا ن˘يز˘خ˘ت ة˘حا˘شسم
قايشس يفو ،بكرملا ىوتشسم
ر˘˘˘خآا» ردا˘˘˘شصم تف˘˘˘ششك ر˘˘˘˘خآا
يف صضيف˘خ˘ت˘لا م˘ت ه˘نأا «ة˘عا˘شس
هذه يف ةناشسرخلا ديدح راعشسأا
بكرملا يف ةدجاوتملا ةرتفلا

ةيمك ربكأا عيب نامشض لجأا نم
.ةنكمم
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يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم تحجن
ي˘ف ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا ل˘˘كب و ثلا˘˘ث˘˘لا

17 رمعلا نم غلبي خيشش فيقوت
حتف ةيشضق يف هيف هبتششم ةنشس
هلÓغتشساو ةشصخر نودب لحم
و رحشسلا صسوقط ةشسرامم يف
داو˘م ةد˘ع ز˘ج˘ح ع˘م ،ةذو˘˘ع˘˘ششلا

تتأا ثي˘˘ح.كلذ يف ل˘م˘ع˘ت˘شست
ىلإا تامولعم دورو دعب ةيلمعلا

ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم
يف هلÓغتشسا و لحم حتف اهدافم
ر˘˘ح˘˘شسلا صسو˘˘˘ق˘˘˘ط ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م
لقنتلا مت روفلا ىلع،ةذوعششلاو
خيششلا فيقوتو ناكملا نيع ىلإا

هبتششم ةنشس17 رمعلا نم غلابلا
نودب لحم حتف ةيشضق يف هيف
ةشسرامم يف هلÓغتشسا و ةشصخر
عم ،ةذوعششلا و رحشسلا صسوقط
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست داو˘م ةد˘ع ز˘ج˘˘ح
ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا،كلذ

يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ةطرششلا تاوق تماق امك هقح
عبارلا يرشضحلا نمأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

نم ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ر˘ششع

، يرا˘ج˘˘لار˘˘بو˘˘ت˘˘كأا42 و12
عا˘ط˘ق˘ب ة˘˘ي˘˘طر˘˘شش تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
صصحف نع ترفشسأا ،اهشصاشصتخا

70 مهنيب نم صصخشش31 ةلاح
في˘قو˘تو،ثح˘ب ل˘ح˘م صصا˘خ˘ششأا
ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش
،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا

و ةبكرم31 ةبقارم ىلإا ةفاشضإا

ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ة˘يرا˘ن تا˘˘جارد7
قئا˘ثو نود˘ب ن˘ي˘ت˘يرا˘ن ن˘ي˘ت˘جرد
ن˘ي˘مأا˘ت ةدا˘ه˘ششب ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جاردو
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘حÓ˘شصلا ة˘ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘م
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا
ن˘م ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘شض ة˘مزÓ˘لا

تاءاقلل ة˘ل˘شصاو˘مو ىر˘خأا ة˘ه˘ج
نمأا صسيئر اهميظنتب رداب يتلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ع˘˘م ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و

ةطرششلا بقارم فرششأا ، يندملا

عم ءاقل دقعب نامزلا رمق ريبوب

ةي’ول ءايحأ’ا تايعمج ةيقيشسنت

ن˘م تارا˘طإا رو˘شضح˘˘ب، ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ا˘عد ثي˘ح، ح˘لا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م

هتلخادم يف ةي’ولا نمأا صسيئر

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا

نم ةيرشضحلا ةميرجلا ةبراحم

ن˘م ا˘م ل˘ك ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا لÓ˘˘خ

و نطاوملا نمأاب صساشسملا هنأاشش

اذ˘˘ه و ه˘˘تا˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘مÓ˘˘˘شس

، ةي˘ن˘مأ’ا تار˘ق˘م˘لا˘ب لا˘شصت’ا˘ب

وأا ءار˘شضخ˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ما˘˘قرأ’ا

نأا افيشضم ،ةطرشش ولأا ةيقيبطت

نل و ’ ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم

و نطولا ةيامحل دهج يأا رخذت

صسف˘˘ن˘˘ب ل˘˘شصاو˘˘ت و ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

اهتا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لا و ة˘م˘يز˘ع˘لا

نم ام ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا

و نطاوملا نمأاب صساشسملا هنأاشش

.هتاكلتمم ةمÓشس

ماهفتصس’ا طاقن حرطت دروتصسملا يرجحلا محفلا ةءادر

بكرمب لحت ةعانشصلا ةرازو نم قيقحت ةنجل
يلاعلا نرفلا فقوت ببشس ديدحتل راجحلا راديشس

  ةصصخر نودب لحم حتفب ماق

 ةشسرامم يف هيف هبتششم خيشش فيقوت
ةذوـعششلاو رحشسلا سسوقط

¯ h. g`

تاباختن’ ايفرح27 حششرت

ةعانشصلا ةفرغ لكايه ديدجت

ة˘ي’و˘ل فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

92 موي ىرجتشس يتلا ةبانع

تقو˘لا ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا

ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف تشضفر يذ˘˘لا

ميظنتو تايحششرتلل ةيئ’ولا

نم ءاهتن’ا دع˘ب تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

حششرتلا تافلم ةشسارد ةيلمع

تافلم نيي˘فر˘ح˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

حششرتلا يف ن˘ي˘ب˘غار ة˘ي˘نا˘م˘ث

نيذلا كئلوأا ةلمج نيب نمو

42 ،مهحششرت تاف˘ل˘م تل˘ب˘ق

ناد˘ي˘م ي˘ف او˘ح˘ششر˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘م

81 ،ةينفلا ةيديلقتلا ةعانشصلا

ةيديلقتلا ةعانشصلا ناديم يف

حششرتم03و داو˘م˘لا جا˘ت˘نإ’

ةيديلقتلا ةعانشصلا ناديم يف

ةبشسان˘م˘لا هذ˘ه˘بو تا˘مد˘خ˘ل˘ل

ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ته˘˘جو

ةي’ول ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلاو

تايفرحلا ةفاكل ةوعد ةبانع

ىلع نيلجشسملا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو

ة˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘فر˘˘غ ىو˘˘ت˘˘شسم

ةكراششملل فرحلاو ةيديلقتلا

حاجنإاو مهيلثمم رايتخ’ ةوقب

ىر˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ثد˘ح˘لا اذ˘˘ه

خرؤوملا رارقلا ماكحأ’ اقبط

يذلا5102 ةيليوج91 يف

ح˘˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘شش دد˘˘˘ح˘˘˘ي

ميظنت تاي˘ف˘ي˘كو با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

ى˘ل˘ع ا˘هر˘ي˘شسو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

فرغ تائيه فلتخم ىوتشسم

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا

بتاكم عيزوت صصوشصخب امأا

بارت ىوتشسم ىلع عارتق’ا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ي˘فر˘ح نإا˘ف ،ة˘ي’و˘لا

هجوتلا مهيلع نوكيشس ةبانع

ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا مو˘˘˘ي

ةعانشصلاو ةحا˘ي˘شسلا ة˘ير˘يد˘م

،مهتوشصب ء’دإÓل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةيلمع˘لا˘ف لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘مأا

يفو ةيدلب˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘ب م˘ت˘ت˘شس

نوكيشس راجحلا ةيدلب ةبتكم

هذهب نييفرحلا عارتقا بتكم

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ةيدلب ييفرح ه˘ي˘ف بخ˘ت˘ن˘ي˘شس

ةيدلببو بابششلا رادب ينوبلا

يف ةيلم˘ع˘لا م˘ت˘ت˘شس يد˘يار˘شس

،«حلاشص يلÓع» بابششلا راد

بابششلا رود را˘ي˘ت˘خا م˘ت ا˘م˘ك

ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف

را˘˘˘م˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘شسو ةدرا˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةيباختن’ا ةيلمعلا ناشضتح’

ىلع امأا ،نيتريخأ’ا نيتاه يف

ة˘م˘ل˘ع˘لا ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم

بتكم صصشصخيشسف ةفرششلاو

ءا˘ح˘نأا ل˘ك بو˘ج˘˘ي ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م

ةبشسنلاب هتاذ رمأ’او نيتيدلبلا

بنعلا داو ،يبياطشش تايدلبل

.تاعيرتلاو

ربوتكأا92 موي ةررقم تاباختن’ا

لكايه ديدجتل احششرتم27
 فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا ةفرغ
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ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو موقيصس
أدغ » دباعل˘ب م˘ي˘كح˘لأ د˘ب˘ع»
د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب د˘˘حألأ
ا˘˘م بصسح ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ل

ةيلحم رداصصم اهنع تفصشك
. «ةعاصس رخآأ » ـل
نا˘ف ردا˘˘صصم˘˘لأ تأذ بصسحو
د˘فو˘لأو » د˘با˘ع˘˘ل˘˘ب» ر˘˘يزو˘˘لأ
دنع هل نوكتصس هل قفأرملأ

اهد˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي˘صس تا˘ط˘ح˘م

ر˘˘ج˘˘ح ع˘˘صضوو ن˘˘ي˘˘˘صشد˘˘˘ت˘˘˘ل
تا˘˘ئ˘˘صشن˘˘م ةد˘˘ع˘˘ل سسا˘˘˘صسألأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت
ةنيد˘م˘لا˘ب ا˘هزر˘بأأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ
سشير˘˘˘˘لأ عأرذ ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

لا˘˘حر˘˘ب˘˘ب ة˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كلأو
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ةرور˘˘˘عزو˘˘˘ب˘˘˘بو
م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ نا˘˘كو.ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأ
د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘˘˘لأ

ملتصسأ فرع0202/9102
تا˘˘صشن˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ
رأو˘˘˘طألأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ةيلو˘ب ة˘ثل˘ث˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
تاعمجتلاب رأرغ ىلع ةبانع
رأرغ ىلع ةديدجلأ ةينكصسلأ
عأرذ˘ب ير˘صضح˘لأ بط˘ق˘˘لا˘˘ب
ل ىرخأأو يديأرصسو سشيرلأ
امك زاجنإلأ روط يف لأزت
تاصشنم زاجنأ ة˘ج˘مر˘ب تم˘ت
ةد˘˘ع ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت
يديصسو ة˘فر˘صشلا˘ك تا˘يد˘ل˘ب

ق˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘˘فو.را˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
ةيبرتلأ ةرأزو تررق لصصتم

ذاتصسأأ فلأأ54 ةيقرت ةينطولأ

ي˘صسي˘ئر ذا˘ت˘صسأأ ي˘ت˘ب˘تر ى˘لإأ

رأو˘طألأ ي˘ف نو˘كم ذا˘ت˘صسأأو

نوكتصسو ثلثلأ ةيميل˘ع˘ت˘لأ

قير˘ط ن˘ع ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

ليهأاتلأ مئأوق ىلع ليجصستلأ

امبصسح9102 ةنصس م˘صسر˘ب

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ

لوأأ ناي˘ب˘لأ را˘صشأأو.ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

نأا˘˘ب ه˘˘˘تأذ سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لأ سسمأأ

تقلطنأ تليجصستلأ ةيلمع

ىلإأ رمتصستصسو ءاعبرألأ موي

ىلع لخأدلأ ربمفون6 ةيغ

نم02 موي جئاتنلأ ردصصت نأأ

ج˘مر˘ب ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘تأذ ر˘˘ه˘˘صشلأ

موي ةيرأدإلأ ناجللأ عامتجأ

ديعصص ىلعو ربمفون نم71

متيصس هنأاب ةرأزولأ تنلعأأ رخآأ

ي˘ف بصصن˘م77624 حتف

تأذ ى˘˘لإأ ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ

راطإأ ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق ن˘ي˘ت˘ب˘تر˘م˘لأ

ثلثلأ ةيميل˘ع˘ت˘لأ ل˘حأر˘م˘لأ

9102. ةنصس نأونعب

¯h. g`

ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تعد˘˘ت˘˘صسأ

ن˘˘كصسلأ ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل

ةبانع ةيلوب «2 لدع» هريوطتو

يف نيبتتكملأ ةفاك رأرغ ىلعو

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه

ني˘ي˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘م كلذو ن˘طو˘لأ

ةماعلأ ةيريدملأ تررق .مهتافلم

ن˘ي˘ي˘ح˘ت أر˘ي˘خأأ «لد˘ع» ة˘لا˘كو˘˘ل

جمانربلأ يف نيبتتكملأ تافلم

كلذو3102 ةنصس قلطأأ يذلأ

ة˘ع˘ب˘صس ة˘بأر˘ق رور˘م˘ل ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب

جمانربلأ أذه عطقي نود تأونصس

ةدملأ هذه للخو ةريبك اطأوصشأأ

ةلاحلأ نود نم تريغت ةليوطلأ

نيبتتكملأ نم ديدعلل ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ

يذلأ كئلوأأ عم ثدح ام وهو

أودافتصسأ يذلأ لئأوألأ نم أوناك

،«2 لدع» راطإأ يف ناكصس نم

ي˘˘˘ف دأر˘˘˘فألأ دد˘˘˘ع دأدزأ ثي˘˘˘˘ح

نيبتتكملأ نم ديدعلأ تلئاع

نييح˘ت د˘ن˘ع م˘ه˘ن˘كم˘م ا˘م و˘هو
ققصش نم ةدافتصسلأ نم مهتافلم
ة˘ثل˘ث سضو˘˘ع فر˘˘غ ع˘˘برأأ تأذ
قلطإأ دنع أوراتخأ امك فرغ
ةيريدملأ تبلط ثيح ،جمانربلأ
ا˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م لل˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
نييحت نيبتتكملأ نم يمصسرلأ

لعجي ام ،ةيلئا˘ع˘لأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو
نيبتتكملأ يف أروصصحم رمألأ
أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ وأأ أو˘جوز˘ت ن˘يذ˘لأ

أوبجنأأو ليجصستلأ ذنم نيجوزتم
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ن˘ير˘˘خآأ لا˘˘ف˘˘طأأ
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لأ نأأ ةرور˘˘صضلا˘˘˘ب
،ةيلمعلاب نيينع˘م ر˘ي˘غ بأز˘ع˘لأ
مهيلع نوكيصسف ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ا˘مأأ
ينورتكلإلأ عقوملأ ىلإأ جولولأ
نييح˘ت ة˘نا˘خ را˘ي˘ت˘خأ ،ة˘لا˘كو˘ل˘ل
م˘قر لا˘خدإأ ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
ةعابط ،يرصسلأ مقرلأو ليجصستلأ
ي˘ت˘لأو ر˘ه˘ظ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ح˘˘ف˘˘صصلأ
ةصصاخلأ تامولعملأ اهب نوكت
ي˘˘ف عور˘˘صشلأ م˘˘ث بت˘˘ت˘˘كم˘˘لا˘˘ب

تامولعم˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
نأأ جاتح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘هو
ةيلمعلاب موقي نم ىدل نوكي
،هب ةصصاخلأ دليملأ ةداهصش مقر
بأأ م˘˘˘صسأ ،جأوز˘˘˘لأ د˘˘˘ق˘˘˘ع م˘˘˘قر
ريخألأ يفو مألأ مصسإأو ةجوزلأ
دعبو أذ˘ه ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ د˘ي˘كأا˘ت
ىلع نوكي ةيلمعلأ نم ءاهتنلأ

ى˘˘لإأ ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لأ بت˘˘˘ت˘˘˘كم ل˘˘˘ك
وهو «لدع» ـل ةيئلولأ ةيريدملأ

ن˘م نو˘كت˘ي ف˘ل˘م˘ب بو˘ح˘˘صصم
ة˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ :ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ
ةداهصش ،دليم ةداهصش ،ةعوبطملأ
ةداه˘صش ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ةدا˘ه˘صش ،ة˘ما˘قإأ
،سسردمت˘م ل˘ف˘ط ل˘كل ة˘ي˘صسأرد
وأأ قل˘˘ط˘˘لأ وأأ جأوز˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
دقو ةلاح لكل ةبصسنلاب ةافولأ
ةطبترم نييحتلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘كت
نوكت دق يذلأ عيزوتلأ جمانربب
ىلع نيجوزتمل˘ل ه˘ي˘ف ة˘يو˘لوألأ

عا˘ب˘تإأ سضو˘ع بأز˘˘ع˘˘لأ با˘˘صسح
.يجولونكتلأ مقرلأ

ةرورعزوبو ةشسوتيلاكلاو سشيرلا عارذب لحيشس

دحأ’ا ادغ ةي’ولا ىلإا لمع ةرايز يف ةيبرتلا ريزو

نيجوزتملا سصخي ءارجإلا

«2 لدع» يبتتكم ءاعدتسا

مهتافلم نييحتل

نوكم ذاتشسأاو يشسيئر ذاتشسأا يبتر ىلإا ذاتشسأا فلأا54 ةيقرت ^

ريملا نوكي نأا سسفنلا نونمي ناكشسلا
 تاعلطتلا نشسح دنع ديدجلا

ةدرابلا نيع ةيدلب ريم ماهم ءاهنإا
داصسف اياصضق يف ايئاصضق عباتملا

دوهزم قيفوت ةبانع ةيلو يلأو سسمأأ لوأأ ىهنأأ

ةيدلبل يدلبلأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ما˘ه˘م

اياصضق ةدع ي˘ف ا˘ي˘ئا˘صضق ع˘با˘ت˘م˘لأ ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع

نع كيهان، ماعلأ لاملأ ديدبتو داصسفلاب قلعتت

ةباقرلأ تحت عصضوي هلعج ام ىرخأأ اياصضق ةدع

عصضخ دق ةدرابلأ نيع ةيدلب ريم ناكو، ةيئاصضقلأ

ى˘ل˘ع ي˘ئا˘صضق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسألأ

ديدبت مهتب عباتم وهو ةبانع ةمكحم ىوتصسم

ةرربم ريغ تأزايتمأ ءاطعإأ و ةيمومع لأومأأ

نأأ ثيح،ةفيظولأ للغتصسأ ءوصس ىلإأ ةفاصضإلاب

نم نيرخآأ نيمهتم ةعبصس اهيف لثمي ةيصضقلأ هذه

ةلب نيطلأ دأز امو .نويداصصتقأ نولماعتم مهنيب

راحتنأ ةثداح وه ةدرابلأ نيع ريم ليحرب لجعو

رصضخلأ ةبرع زجح مت نأأ دعب اقرح نيصساي باصشلأ

امو قيرطلأ ةفاح ىلع اهنم قزرتصسي ناك يتلأ

تاقرطلل قلغ ةيدلبلأ تدهصش نيأأ هتزانج بقعأأ

ام نمألأ رصصانع عم تأداصشم ىلإأ لوحتت نأأ لبق

دأز ام،نينطأوملأ فوفصص يف تلاقتعأ ىلإأ ىدأأ

تاعاصس ىتح تأداصشملأ لصصأوتلل أءوصس رومألأ

ل˘م˘ح د˘ق˘ف ر˘خآأ بنا˘ج ن˘م، ل˘ي˘ل˘لأ ن˘م ةر˘خأا˘˘ت˘˘م

راجت كرت ببصسب ريملل ةيلوؤوصسملأ نينطأوملأ

مهيدل نأل ةيداع ةقيرط˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘ي˘يو˘صضو˘ف

يلأوزلأ باصشلأ ةعلصس زجح مت نيح يف مهفراعم

ام ةيلوؤوصسم هايإأ نيلمحم راحتنإلل هعفد امم

نمصض ةينمألأ تاه˘ج˘لأ ا˘هد˘ع˘ب ح˘ت˘ف˘ت˘ل، ثد˘ح˘ي

ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت سصا˘صصت˘˘خلأ ةر˘˘ئأد

نأأ امك، راحتنلل باصشلأ تعفد يتلأ بابصسألأ

أوبلاط نيذلأ نينطأوملأ بلطمل باجتصسأ يلأولأ

مهيح نبأ ةافو يف اببصس ناك نم لك ةبصساحمب

اهيف تلصصو يت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ل˘قر˘عو

دأدصسنلأ ببصسب قاطت ل ةجرد ىلإأ عاصضوألأ

ةدرابلأ نيع ةيدلب ناكصس مهتهج نم. داصسفلأو

ةيصضا˘م˘لأ ر˘ه˘صشألأ لل˘خ ن˘ير˘مألأ أو˘نا˘ع ن˘يذ˘لأ

سسلجملأ لخأد دأدصسنلأو ناقتحلأ ةلاح ببصسب

و ريملأ ني˘ب عأر˘صصلأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ

ر˘ي˘م˘لأ نو˘كي نأأ سسف˘ن˘لأ نو˘ن˘م˘ي بأو˘ن˘لأ سضع˘ب

ةيدلبلأ جرخي نأأو تاعلطتلأ نصسح نع ديدجلأ

لطعت ببصسب هيف طبختت يذلأ نبغلأ ةلاح نم

 .ةيومنتلأ عيراصشملأ بلغأ
U°Édí. Ü

ةماعلا ةيعمجلا لÓخ يدلبلا يبعششلا سسلجملا باون فرط نم ةيبلغألاب هتيكزت دعب

ةبانع ةيدلبل اديدج اصسيئر يطبارم رهاطلا بيصصنت
سسمأأ لوأأ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صص ى˘˘˘˘كز
ءا˘˘˘صضعأأ و بأو˘˘˘ن سسي˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ
ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ

ة˘ي˘ب˘ل˘غألا˘ب و عا˘م˘جإلا˘ب ة˘با˘ن˘˘ع
يلوتل رهاطلأ يطبأرم ةقحاصسلأ

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ة˘˘صسا˘˘˘ئر
سسيئرل افلخ ةبانع ةيدلبل يدلبلأ
د˘ير˘ف ط˘بأر˘م ق˘با˘صسلأ ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ
نينثلأ موي  هتلاقتصسأ مدق يذلأ
ا˘يدا˘ف˘ت ه˘ب˘صصن˘م ن˘م مر˘صصن˘م˘لأ
موحت تناك يتلأ دأدصسنلأ ةلاحل

قيفوت قفأو دقو سسلجملأ لوح
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ي˘˘˘لأو دو˘˘˘هز˘˘˘م
سشما˘ه ى˘ل˘ع أد˘هو  ة˘لا˘ق˘ت˘˘صسلأ
اهدق˘ع ي˘ت˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ بأون
نينأوقلأ بصسحب  ةبانع ةيدلبل
ةبانع ةرئأد سسيئر روصضحب ةبانع ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجمل ديدجلأ سسيئرلأ رايتخل اهب لومعملأ

يبعصشلأ سسلجملل أديدج اصسيئر يطبأرم رهاطلأ نييعت مت ةيلولاب ةماعلأ نوؤوصشلأو ميظنتلأ ريدم ةقفر
قيفوت فأرصشإاب ةيدلبلأ رقمب سسيمخلأ  ءاصسم بيصصنت لفح يف ةيراجلأ ةدهعلل ةبانع ةيدلبل يدلبلأ

بختنم يطبأرم رهاطلأ ناف ةراصشإللو ةيدلبلأ بأون روصضحو تاطلصسلأ فلتخم و ةبانع يلأو دوهزم
ريكذتلل و ةبانع ةيدلبب ماع نيمأأ بصصنم ةليوط تأونصس ةدعل  لغصشو ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح نع
يبعصشلأ سسلجملأ سسأأر ىلع هباختنأ نم نيتنصس دعب لقتصسأ دق طبأرم ديرف ليقتصسملأ ةيدلبلأ سسيئر ناف
ةيناث ةدهعل ةبانع ةيدلبل يدلبلأ

MƒQjá aÉQì



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ62GCcàƒHô 9102Gd©óO41859
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 اهنئابز سضوعت سسيليبوم

سضيوعتل ارارق اهذاخ˘تا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف سسي˘ل˘ي˘بو˘م ة˘كر˘شش تن˘ل˘عأا
9 موي ةحيبشص تثدح يتلا تابارطشضلا مهتشسم نيذلا اهنئابز

مجح نيررشضتملا اهنئابز حنم سسيليبوم تررقو.يشضاملا ربوتكأا
سضورع نئابزل ةبشسنلاب مايأا7 ـل ةحلاشص اغيج2 ةميقب تنرتنا
.G 4/3لئاشسرلاو تاملاكملا نم رانيد001 ـب سضوعتشس امنيب
2 سضورع نئابزل اموي51 ل ةحلاشص سسيليبوم وحن ةريشصقلا

.Gتدكأاو ،بطعلا ةجيتن اهنئابزل اهراذتعإا سسيليبوم تددجو
.مهئاشضرإل دوهجم يأا لذب نع ىناوتت نل اهنأا

نفادم ةمزأا
 ةبانعب
ةمزأا ارخؤوم تلقتنا
ىلإا ناشسنإلا نم نفادملا
يلاهأا نأا ثيح تاناويحلا
نينطاوملا نم ىتوملا
يف تابوعشص نودجي
ناكم ىلع لوشصحلا

رباقملا ىوتشسم ىلع
تيملا نفدو ربقلا رفحل
دق ةمزألا هذه نأا لإا

تاناويحلا اشضيأا تشسم
يناعت تاطلشسلا نأا ثيح
نفدل نكامأا مادعنا نم
ةلاشضلا تاناويحلا

دعب ةدرششتملا بÓكلاك
ةدابإا تÓمح يف اهلتق
.تاناويحلا نم عونلا اذه

«تجلع تيآا» ةمÓعلا ةافو ةعاششإا

ةمÓعلا ةافو هيف دنفت انايب ني˘م˘ل˘شسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ترد˘شصأا
سضع˘ب تل˘ق˘ن«:ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ثي˘ح تج˘ل˘ع تيآا ر˘ها˘ط˘˘لا خ˘˘ي˘˘ششلا
ىلإا هيف ريششت اربخ يعامتجلا لشصاوتلا تاشصنم ىلع تاحفشصلا

راع ربخلا اذه نأا ديفن اذلو » تجلع تيآا رهاطلا خيششلا ةمÓعلا ةافو
ةايحلا ديق ىلع رئازجلا ةّمÓع نأا ماعلا يأارلل نلعنو ةحشصلا نع
. »نشسلا مدقتو ةحشصلا لÓتعا نم خيششلاب ام ىلع

مويلا «يفرش» دنع «نوبت»
و ليقلا» تملع
حششرتملا نأا «لاقلا
تايشسائرل لمتحملا
لبقملا ربمشسيد
نوبت ديجملا دبع»
فلم عاديإا ررق»
ةحيبشص هحششرت
ثيح تبشسلا مويلا
نم هلابقتشسا متيشس

ةئيهلا سسيئر فرط
ةينطولا
دمحم تاباختنÓل
نأا امك . يفرشش
لوألا ريزولا
نم نكمت قبشسألا
عيمج ءافيتشسا
حششرتلا طورشش
ديزأا عمج نأا دعب
فلأا021 نم
يكزت ةرامتشسا
.هحششرت

ةنيرق نب
كارحلا لزاغي

ءا˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
،ةنيرق نب رداقلا دبع ،ينطولا
ربمشسيد21 تايشسائرل هحششرت
ببشسب ،هيلع اريبك Óقث ،لبقملا
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لا
02 لÓ˘˘خ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششلا

ل˘جر˘لا لزا˘˘غو.ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘ن˘˘شس
ينطولا ءانبلا ةكرح يف لوألا
نأاب ددشش ثيح ،يبعششلا كارحلا
ا˘مد˘ع˘ب ه˘ل ع˘جر˘ي ه˘ل˘ك ل˘شضف˘˘لا

ةر˘ظ˘نو ة˘قر˘ششم ةر˘ظ˘˘ن ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
اذه يف احشضوم ،ةديدج رئازجل
كار˘˘ح ح˘˘ن˘˘م د˘˘ق˘˘˘ل »: قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
بع˘˘ششل˘˘˘ل ل˘˘˘مألا ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ة˘لود˘لا ى˘م˘حو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسو˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا دا˘˘˘عأاو ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘ت˘˘˘لا
.«نطولا ىلع نيرويغلل



”افيفلا“ ـل ديدجلا بيترتلا يف

”رضخلا“
 نوـــظفاحي
مهزكرم ىلع
اـيملاع83

¯ ±.hd«ó

ةرك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ظ˘فا˘ح

يف اي˘م˘لا˘ع83 ـلا  هز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م  ىل˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ير˘ه˘ضشلا ف˘ي˘ن˘˘ضصت˘˘لا

،شسيم˘خ˘لا شسما لوا ردا˘ضصلا ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ مد˘ق˘لا

بقللا لماح رئازجلا ينطولا بختنملا ناكو

يف زكرملا شسفن لتحا دق9102 يقيرفإ’ا

ه˘ي˘ف ىق˘ترا يذ˘لا مر˘ضصن˘م˘لا ر˘ه˘˘ضشلا بي˘˘تر˘˘ت

،يضضاملا توأا  رهضشب ةنراقم نينثا نيزكرمب

يف ايلاح دجوي ينطولا بختنملا نأا مولعمو

ىلع ماهلا يونعملا زوفلا دعب هلاوحأا نضسحأا

ةيدولا ةلباقملا يف (3-0) ايبمولوك بختنم

ةنيدمب يضضاملا ربوتكا61 موي ترج يتلا

ي˘ق˘ير˘فإ’ا د˘ي˘ع˘ضصلا ىل˘عو ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ل˘˘ي˘˘ل
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك تظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا

ن˘م ل˘ك ف˘ل˘خ ع˘بار˘˘لا ا˘˘هز˘˘كر˘˘م˘˘ب ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ـلا زكرملا شسنوت و (02 ـلا زكرملا) لاغنضسلا

ناكو،(53 ـلا زكر˘م˘لا) ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو92
ةقÓمع ةزفق ققح د˘ق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘ضشل ““ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا““ ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ضصت ي˘˘˘ف

9102 يراقلا بقللاب هجيوتت دعب  مرضصنملا
شساك تايفضصت يف رضضخلا وضسفانم اما ،رضصمب

نوريماكلاب2102 ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فا م˘˘˘˘˘˘ما
بخ˘ت˘ن˘م ظ˘ف˘ت˘حا (ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لا  ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا)

بختنم ىقترا اميف18 ـلا زكرملا ىلع ايبماز

641لا ةبترملا لتحيل نيزكرمب اناوضستوب
د˘ع˘ضص يذ˘لا يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م ل˘ث˘م ه˘˘ل˘˘ث˘˘م

ده˘ضشي م˘ل،711لا ة˘ب˘تر˘م˘لا د˘حاو ز˘كر˘م˘ب

يف اريبك اكارح ةيبرعلا تابختنملا بيترت
بختنم لظ ثيح ،افيفلل يرهضشلا فينضصتلا

92 ـلا يبرعلا فينضصتلا ةرادضص يف شسنوت

نود83 ـلا زكرملا يف رئازجلا مث ايملاع

3 عجارت يذلا برغملا بختنم هيليو رييغت

ي˘ف ر˘ضصم بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ءا˘˘ج م˘˘ث،(24) ز˘كار˘˘م

ع˘جار˘تو ،ا˘ي˘بر˘ع ثلا˘ث˘˘لاو94 ـلا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ح˘ب˘ضصي˘˘ل اد˘˘حاو از˘˘كر˘˘م ي˘˘تارا˘˘مإ’ا شضي˘˘بأ’ا

(96) يدو˘ع˘ضسلا ر˘ضضخأ’ا م˘ث ،ا˘ي˘م˘لا˘ع76ـلا
بخ˘ت˘˘ن˘˘م مد˘˘ق˘˘تو ،اد˘˘حاو از˘˘كر˘˘م ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ب

،ايملاع47ـلا ح˘ب˘ضصي˘˘ل ز˘˘كار˘˘م5 قار˘˘ع˘˘لا

زكارم3 نان˘ب˘لو،(38) ن˘يز˘كر˘م ا˘يرو˘ضسو

هتهج نم،(99) نيزكرم نيطضسلفو،(19)
ي˘ف ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ا˘ك˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ظ˘˘فا˘˘ح
ن˘˘ع ردا˘˘ضصلا ير˘˘ه˘˘ضشلا ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ضصت˘˘˘لا ةراد˘˘˘ضص

اقوفتم ،““افيفلا““ مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا

8102 م˘لا˘ع˘لا ل˘˘ط˘˘ب ا˘˘ضسنر˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع

لطب ليزاربلا بختنم مث ،بيترتلا فيضصو

،ثلاثلا زكر˘م˘لا بحا˘ضص9102 اكيرمأا ابو˘ك

تارييغ˘ت ل˘ئاوأ’ا01ـلا ة˘م˘ئا˘ق د˘ه˘˘ضشت م˘˘لو
ديب ،اهجراخ نم ىر˘خأا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م لو˘خد˘ب
ىق˘ترا نأا˘ب ة˘ف˘ي˘ف˘ط تÓ˘يد˘ع˘˘ت تد˘˘ه˘˘ضش ا˘˘ه˘˘نأا

ف˘ل˘خ شسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ياو˘غوروأا بخ˘ت˘ن˘م
يذلا لاغتربلا بختنم ىلع اقوفتم ،ارتلجنإا

بخ˘ت˘ن˘م مد˘ق˘تو ،شسدا˘ضسلا ز˘كر˘م˘˘ل˘˘ل ع˘˘جار˘˘ت
ىلإا ي˘ضضا˘م˘لا لا˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضصو ا˘˘ي˘˘تاور˘˘ك
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ع˘˘با˘˘ضسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
م˘˘˘ث ،ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسإ’ا
ايبمولوك بختن˘م ه˘ي˘ل˘يو ا˘ع˘ضسا˘ت ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
.وغناتلا باضسحل رضشاعلا ىلإا عجارت يذلا
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يف ةديعضس ة˘يدو˘لو˘م6591 يا˘م91 بعلمب اءا˘ضسم

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب ن˘˘م01 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘˘طإا
لكب ةضساوم بردملا لابضشأا يمريضس ثيح ةفرتحملا

لما˘ك˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو را˘ضصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ث
يف قحلا اهيف نوكلمي ’ يتلا ةجرخلا هذه يف دازلا
يف نودجاوتي ششانك قافر نأا ةضصاخ اددجم رثعتلا

هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا تر˘˘ضضح د˘˘قو ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘يذ
،عو˘ب˘ضسأ’ا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ثلا˘ث ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع ة˘ضساو˘م برد˘م˘لا لا˘ب˘˘ضشأا ثح˘˘ب˘˘يو
ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن او˘ع˘ي˘ضض نأا د˘ع˘ب˘ف ،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف را˘˘ضصت˘˘نا

جراخ ““ومز’““ مامأا ةيضضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘ي˘م˘ث
ةريخأ’ا قئاقدلا يف لداعتلا فده اوقلتو رايدلا

اولماعتي نأا فيضض قافر لواحيضسف ةلباقملا رمع نم
راضصتن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م ع˘م ءا˘كذ˘ب
عيرضس ىلع اوزاف نأاو قبضس ثيح ةلوطبلا يف ثلاثلا

ـب ة˘حا˘طإÓ˘ل نو˘ح˘م˘˘ط˘˘يو ةدا˘˘ع˘˘ضسو˘˘ب ل˘˘مأاو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ

.““ةداضصلا““

ليجشستلإ نع ثحبي فيشضو ةباشص’إ نم ىفششي حلاب

نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘ضصإ’ا ن˘م ح˘لا˘ب ن˘ي˘ضسح م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘ف˘ضش

ءاقللا يف ةكرا˘ضشم˘لا ن˘م ه˘ت˘مر˘ح ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

ةيعم˘ج˘ب دا˘ح˘ت’ا ع˘م˘ج يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ي˘ضضا˘م˘لا

ل˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ضصإÓ˘˘˘ل ح˘˘˘لا˘˘˘ب شضر˘˘˘ع˘˘˘تو ،نار˘˘˘هو

ىلإا ه˘تدو˘ع بعÓ˘˘لا ل˘˘ج˘˘ضسي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو ،ةدا˘˘ع˘˘ضسو˘˘ب

ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كل˘˘م˘˘ي ’ ة˘˘ضساو˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا نأا ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ

دجاوتيو ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا تارا˘ي˘خ˘لا

ةرتفلا يف هلاوحا نضسحا يف فيضض يفطل مجاهملا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةداعضسوب لمأا مامأا يلاوتلا ىلع نيتيضضاملا نيتارابملا

ديزملا ليجضست يف بعÓلا بغريو ،نارهو ةيعمجو

راضصنأ’ا ىنمتيو ،ةمداقلا تÓباقملا يف فادهأ’ا نم

.مويلا ““ةداضصلا““ كابضش زه يف قفوي نأا

 تاجردملإ ىلإإ ةدوعلل ““زناغيلوهلإ““ نوعدي نوبعÓلإ

ىلا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل را˘˘˘ضصنأ’ا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تا و˘˘˘ب˘˘˘ع’ ا˘˘˘عد

نأا ةضصاخ ةديعضس ةيدولوم ءاقل يف ةوقب تاجردملا

تبعل ةلبا˘ق˘م ر˘خآا ي˘ف ةدا˘ع˘ضسو˘ب ل˘مأا ه˘جاو دا˘ح˘ت’ا

ببضسب ةرغاضش هبضش تاجردمب6591 يام91 بعلمب

،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ءو˘ضس بب˘ضسب بع˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ضصنأ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م

عم ةديدج ةحفضص اوحتفي نأا يراوهلا قافر ديريو

.شضيبأ’ا و رمحأ’ا نينوللا قاضشع

ةديعشس مامأإ ةنوب ءاقل ةرإدإ’ ةرهز نب مكحلإ

ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةعباتلا ميكحتلا ةنجل تنيع

يتلا مويلا ةارابم ةرادإ’ ةرهز نب مكحلا مدقلا ةركل

هدعاضسيضسو ةديعضس ةيدولومب ةبانع داحتا عمجتضس

نيي˘ع˘ت م˘تو ،يوار˘ح˘ضصو ةر˘يو˘ع˘ل ن˘م ل˘ك ه˘ما˘ه˘م ي˘ف

ربتعتو ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ع˘بار م˘ك˘ح˘ك شسار˘لا ل˘ح˘ك

ةرهز نب مكحلا اهيف ريدي يتلا ىلوأ’ا ةارابملا هذه

.ةبانع داحتا ءاقل

”ايقيرفإ يف لضففا رئازجلا تآشنم“:يوانرب
يوانرب لاقو ،ملاعلا يف ت’وطبلا قرعأا ميظنت ىلع ةرداق اهلعجي ام ةيقيرفإ’ا لودلا عيمج نم لضضفأا ةيضضاير تآاضشنم كلتمت ،رئازجلا نأا ، ةضضايرلاو بابضشلا ريزو ،يوانرب فوؤورلا دبع ىري

ةموكحلا““ :عباتو ،““ملاعلا يف ىربكلا ت’وطبلا ميظنت ىلع ةرداق اهلعجي رمأ’ا اذهو ،رئازجلا نم لضضفأا تآاضشنم كلتمت ايقيرفإا يف ةلود دجوت ’ ،اهديعأاو اهلوقأا““ :ةينويزفلت تاحيرضصت يف

هتعضس قوفت بعلم لك يف بضشعلا عضضو ىلع لمعنضسو ،جرفتم فلأا02 هتعضس قوفت ابعلم91 كلتمن رضضاحلا تقولا يف ،بعÓملا عيمج زيهجتب ةيرئازجلا ةضضايرلا ريوطت ىلع ةضصيرح ةيرئازجلا
نم ههجاون ام مغر ،ةيلودلا لفاحملا يف ةيارلا عفرو مهتايناكمإا ريوطتل اننابضشل ةضصرفلا حنمنل ،رمأ’ا انفلك امهم ةيرئازجلا ةضضايرلا معد لضصاونضس““ :ةضضايرلا ريزو لضصاوو ،““ددعلا اذه

.““هميركت ىلع شضعبلا انبتاع امدنع يفولخم قيفوت عم ثدح املثم ،نيقلأاتملا نييضضايرلا مركن امدنع ىتح تاداقتنا
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةديعس ةيدولوم -ةبانع داحتا

““زناغيلوهلإ““ حإرفإإو ““ةداشصلإ““ ـب ةحاطإÓل ةزهاج ةنوب

م˘ج˘ن˘لا تا˘مد˘خ ىل˘ع و˘كا˘نو˘م يدا˘ن لو˘ضصح نأا ود˘ب˘ي
ةلأاضسم حبضصأا مئاد دقعب يناميلضس مÓضسإا يرئازجلا

نأا ىلا ريضشت يتلا تاديكأاتلا لظ يف ،’إا شسيل تقو
م˘جا˘ه˘م˘لا د˘جو نأا د˘ع˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ب˘ير˘ق ح˘ب˘ضصأا ر˘˘مأ’ا
نم نكمتو ،اددجم هضسفن يناميلضس مÓضسإا يرئازجلا
د˘ع˘ب ي˘ضسنر˘ف˘لا و˘كا˘نو˘م يدا˘ن ة˘ق˘فر ق˘لأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

يزيلجنإ’ا يرودلا نيب امهاضضق ني˘ب˘ي˘خ˘م ن˘ي˘م˘ضسو˘م
ي˘˘˘لود˘˘˘لا و ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ،ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا يرود˘˘˘لاو زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
يف يناميلضس بعليو ،رارقتضس’ا نع ثحبي يرئازجلا

رتضسيل يدان نم ةراعإ’ا ليبضس ىلع وكانوم فوفضص
مجنلا تامدخ ىلع لضصح يذلا ،يزيلجنإ’ا يتيضس
غنيترو˘ب˘ضس يدا˘ن فو˘ف˘ضص ي˘ف ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
ةقفضصلا يهو،6102 فيضص يف يلاغتربلا ةنوبضشل
،وروأا نو˘ي˘ل˘م03 ن˘م ر˘ث˘كأا ““بلا˘ع˘ث˘لا““ تف˘ل˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

،يدانلا خيرات يف ىلغأ’ا بعÓلا يناميلضس تلعجو

ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘ضصم تد˘˘كأاو،9102 ف˘ي˘ضص ىت˘˘ح
ةبغر ىلع ،““شسآا““ ةفيحضص هتدكأا ام بضسح يناميلضس
يتلا ةكارضشلا رارمتضسا يف يضسنرفلا يدانلاو بعÓلا

دكأاو ،ةنكمم ةرتف لوطأ’ ،ةياغلل رمثم لكضشب تأادب
يف وكانوم ةبغر ““شسآا““ عم ثيدح يف يناميلضس ليكو

نأا ىلإا راضشأا ثيح ،يناميلضس رارمتضسا
ي˘˘ف كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس ي˘˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ي˘لود˘لا ءا˘ق˘ب ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل ةدا˘˘ج تاو˘˘ط˘˘خ
همدق امل ارظن ،هفوفضص يف يرئازجلا
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ز˘ي˘م˘م ءادأا ن˘م ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس
بقل ىلع ةوقب شسفاني هلعج ،مضسوملا

هل˘ي˘مز ة˘ق˘فر ،ي˘ضسنر˘ف˘لا يرود˘لا فاد˘ه
تد˘كأا ا˘˘م˘˘ك ،رد˘˘ي ن˘˘ب ما˘˘ضسو و˘˘كا˘˘نو˘˘م ي˘˘ف
نأا اهل ريرقت يف ““شستروبضس ياكضس““ ةكبضش
و˘كا˘نو˘م يدا˘ن ةرادإا ل˘ع˘ج ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس ق˘لأا˘˘ت
،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ةرو˘ضصب ه˘˘م˘˘ضض ي˘˘ف ا˘˘يد˘˘ج ر˘˘ك˘˘ف˘˘ت

6 ع˘˘ن˘˘ضصو فاد˘˘˘هأا5 ل˘ج˘ضس ا˘مد˘ع˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ
ة˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
ادقع نمضضتي ةراعإ’ا دنب نأا تراضشأا ةيزيلجنإ’ا

ةرو˘ضصب ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس م˘ضض ي˘ضسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي
رتضسيل ودبيو ،طقف وروأا نييÓم9 لباقم ةيئاهن
،ةضضفخنملا ةمي˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م نآ’ا ا˘ب˘ضضا˘غ ي˘ت˘ي˘ضس
ن˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا نأا هو˘˘لو˘˘ئ˘˘ضسم ن˘˘ظ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
.ىرخأا ةرم قلأاتي

ديلو.ف

مض ةقفص مسح نم برتقي وكانوم
بضغلا ةمق يف رتسيلو يناميلس

ة˘لا˘قإا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ل˘˘عأا
ه˘ب˘ضصن˘م ن˘م ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب ششت˘˘ي˘˘فودو˘˘ل ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا

ءا˘ف˘ت˘ك’او ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘يد˘˘م˘˘ك
ءو˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ىل˘˘ع ،ا˘˘ها˘˘ضضق ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
،ايمضسر انايب يرئازجلا داحت’ا رضشنو ،جئاتنلا
عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب““ :ه˘ي˘ف ءا˘ج ،شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا شسما لوا
ة˘ل˘ي˘ضصح م˘ي˘ي˘ق˘تو ،مو˘ي˘لا ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا

،يليتاب ششتيفدول ،ةينطولا تابختنملا ريدم
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ل˘ما˘ع˘ت ءا˘ه˘نإا دا˘ح˘ت’ا رر˘ق
ة˘لا˘قإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا رر˘˘قو ،““ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ضشف بق˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب
شسأاك تاي˘ئا˘ه˘ن ىلإا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ءاضصقإا كلذكو،0202 ناضشلا نييلحملل ايقيرفأا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا ن˘م ي˘ب˘م˘لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

،اماع32 ن˘م ل˘˘قأ’9102 ايقير˘فأا م˘مأا شسأا˘ك˘ل
ل˘ب˘ق ن˘م ةدا˘˘ح تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب شضر˘˘ع˘˘تو
نيوكت يف هلضشف دعب نييئاضصخأ’او نيعجضشملا

مامأا ةفيعضض ةليك˘ضشت هرا˘ي˘ت˘خاو ،يو˘ق بخ˘ت˘ن˘م

دوقيو،3-0 رضسخ˘ي نأا ل˘ب˘ق ،بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م
.تايفضصتلا نم ءاضصقإÓل يرئازجلا يلحملا

نآ’إ ةياغ ىلإإ ةلوطبلإ ولخل اهحايترإ نع ربعتو
 تاطششنملإ يطاعت ةرهاظ نم

ولخ شسمأا لوأا ““فافلا““ تنلعأا ،رخآا قايضس يف
ي˘ف ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘ضسو˘˘م˘˘لا
ي˘طا˘ع˘ت ت’ا˘ح ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لاو ىلوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا
نأا ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘كذو ،تا˘˘ط˘˘ضشن˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا تاط˘ضشن˘م˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ن˘م ىلوأ’ا ة˘ل˘ي˘ضصح˘لا داد˘عإا ن˘م ته˘ت˘نا ه˘ع˘ب˘ت˘˘ت
،يرا˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع

042 عا˘ضضخإا ىر˘˘ج ه˘˘نأا ،رد˘˘ضصم˘˘لا تاذ ف˘˘ضشكو
لÓخ تاطضشنملا ن˘ع ف˘ضشك˘لا را˘ب˘ت˘خ’ ا˘ب˘ع’

ة˘جرد˘لا م˘ضسق˘ب ة˘ضصا˘خ22 ا˘ه˘ن˘م ةارا˘ب˘˘م96

م˘ضسق˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ12و ،ن˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ىلوأ’ا

حضضوأا امك ،ةاوهلا مضسقب71و ،ةيناثلا ةجردلا
نينث’ نيتيباجيإا نيتلاح لجضس هنأا ردضصملا

داو˘م ’وا˘ن˘ت ةاو˘ه˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م

اضصحف261 ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م

67 ج˘ئا˘ت˘ن ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضس
ديلو.ف.اضصحف

شسيراح ،يرئازجلا طضسولا طخ بع’ ررق
كضسم˘ت˘لاو تم˘˘ضصلا ز˘˘جا˘˘ح ر˘˘ضسك ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب
امدعب رضضخلا ناولأا نع عافدلا يف هبجاوب
ر˘ثإا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا شسأا˘ك ة˘ضسفا˘ن˘م ل˘ب˘ق د˘ع˘بُأا

ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا د˘عو ثي˘ح ،ة˘ي˘قÓ˘خأا ة˘ح˘ي˘ضضف
،Óبقتضسم مهداعضسإاو ةيو˘ق ةدو˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
نأاب ةي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب د˘كأاو

هضشاع يذلا دعب اريثك تنضسحت دق هتلاح
رطق ركضسعم يف بختنملا نم هداعبإا دنع

د˘ق˘ل ،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘نأا““ :لا˘قو ،ر˘˘ي˘˘خ’ا
د˘ق˘لو ،ة˘ثدا˘ح˘لا كل˘˘ت زوا˘˘ج˘˘تأا نأا ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
رومأ’ا تناك ،يضسفنلا بناجلا نم ايوق تنك
ة˘ق˘فر ق˘لأا˘ت˘لا ي˘ف تح˘˘ج˘˘ن ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص
برد˘م ط˘ضسو˘لا ط˘خ بع’ ر˘ك˘ضشو ،““ي˘ق˘ير˘˘ف
يذ˘لا م˘عد˘لا د˘ع˘ب ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ر˘˘ضضخ˘˘لا

:لوقلا˘ب ،كلذ ىل˘ع ق˘ّل˘ع ثي˘ح ،ها˘يإا ه˘ح˘ن˘م
معدلا ىلع يضضاملب بردملا ركضشا نأا ديرأا““
ىق˘ل˘تأا ي˘˘ن˘˘نأا م˘˘ك˘˘ل د˘˘كؤوأاو ،ي˘˘ل ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا

،ةيرئازجلا ري˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م ةد˘نا˘ضسم ل˘ئا˘ضسر
ي˘˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا بب˘˘˘ضسب اذ˘˘˘هو
هر˘˘ثأا˘˘ت ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب ِف˘˘˘خ˘˘˘ي م˘˘˘لو ،““ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
،ةثدا˘ح˘لا د˘ع˘ب ر˘ضضخ˘لا برد˘م تا˘ح˘ير˘ضصت˘ب
،ه˘ي˘ف ا˘ه˘ع˘ضضي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا شسك˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
ي˘ف تر˘ثأا ي˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت““ :فا˘˘ضضأاو
نم امامتها ىقلت ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،ار˘ي˘ث˘ك ي˘ت˘ي˘ضسف˘ن
امأا ،كتاردق يف قثي هنأا ينعي اذهف كبردم
مدقأاو ةقثلا هذه ردقب نوكأا نأا يلعف نآ’ا

،““ينطولا بختنملل ي˘ند˘ي˘ع˘ي اد˘ي˘ج ادودر˘م
يف ةكراضشملا هعييضضت نأا شسيراح ربتعاو
لازي ’ ةقير˘ط˘لا كل˘ت˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا شسأا˘ك
ركذ˘تأا““ :ه˘ن˘ع لا˘ق ا˘م و˘هو ،ه˘ضسف˘ن ي˘ف ز˘ح˘ي
تناك ،ةثداحلا كلت هيف تعقو يذلا مويلا
،ل˘˘ف˘˘ضسأ’ا و˘˘ح˘˘ن ىل˘˘عأ’ا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ضس
ادنضس اوناك ينم نيبرقملا نأا ظحلا نضسحلو
.““ةوقب دوعأا يكل ةلهضس رومأ’ا اولعجو ،يل

ديلو.ف

ةئيضسلا جئاتنلا يلاوت ببضسب

يلـــــيتاب ةـــــلاقإإ نع اـــــيمشسر نـــــلعت ““فاـــــفلإ““

و ة˘ضضا˘ير˘لا ءا˘قد˘ضصأا ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘˘ق
شسمأا لوأا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا

تا˘جارد˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب م˘˘ير˘˘ك˘˘ت˘˘ب

ف˘ن˘˘ضص ي˘˘ف9102 ة˘ن˘ضسل ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا
نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع جارد˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشأ’ا

لضصحت يذلا ““مركأا““ وعدملا ششارضشر
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ىلوأ’ا ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ىل˘˘˘ع

ةيلبجلا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘جارد˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
،ارخؤوم ةبانعب اهتا˘ي˘لا˘ع˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا

ششارضشر نامحرلا دبع جاردلا نكمتو
ءار˘˘م˘˘ح ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل بق˘˘ل˘˘لا ءاد˘˘˘هإا ن˘˘˘م

’إا اذه مغرو ،ةبانع ةي’ولو ةبانع
يف ةضضايرلا عاطق ىلع نيمئاقلا نأا

عيجضشتل ةوطخ يأاب اوموقي مل ةبانع
لضضفأا جئاتن قيقحت لجأا نم جاردلا
نم شسنوت ىلإا رفضسلا ىلإا دعتضسي هنأا

ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا

ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا

ةيعمج شسيئر دكأاو ،مداقلا عوبضسأ’ا

ة˘ي’و˘ل با˘ب˘ضشلا و ة˘ضضا˘ير˘˘لا ءا˘˘قد˘˘ضصأا

ءاضضعأاو شسيوروب ديجملا دبع ةبانع

او˘ع˘فر م˘ه˘نأا ““ة˘عا˘ضس ر˘خآا““ ـل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةيبانعلا بهاو˘م˘لا ششي˘م˘ه˘ت˘ل ’““ را˘ع˘ضش

ىلع نولمعيضس مهنأا اودكأاو ““ةيضضايرلا

،هقح قلأاتم يدان وأا يضضاير لك حنم

ششارضشر نام˘حر˘لا د˘ب˘ع با˘ضشلا ىن˘ثأاو

ةيعمج اهب تماق يتلا ةردابملا ىلع

ة˘ي’و˘ل با˘ب˘ضشلا و ة˘ضضا˘ير˘˘لا ءا˘˘قد˘˘ضصأا

ل˘جأا ن˘م ه˘ع˘ج˘ضشت˘ضس ا˘ه˘نأا د˘كأاو ة˘با˘ن˘ع

.Óبقتضسم لضضفأا جئاتن قيقحت

 ر.ناميلضس

ةيلبجلا ةيئاوهلا ةجاردلل رئازجلا ةلوطب يف ىلوأ’ا ةبترملا ىلع لضصحت

ضشإرششر نامحرلإ دبع جإردلإ مركت بابششلإو ةشضايرلإ ءاقدشصأإ ةيعمج

ىقتل˘م˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق تن˘ضضت˘حا
ن˘ي˘برد˘م˘لاو ما˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءاربخ روضضحب قرضشلا ةيحانل
ةيداحت’اب بيردتلاو ميكحتلا
ي˘لاو˘حو ود˘ي˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيحا˘ن˘لا˘ب م˘ك˘حو ا˘برد˘م042
ة˘ط˘بار تل˘ج˘ضس د˘قو ،ة˘ي˘قر˘˘ضشلا

وح اهضسأاري يتلا وديجلل ةبانع
اهيبردمب ةوق˘ب ا˘هرو˘ضضح ي˘ح˘ي
احجان شصبرتلا ناك و اهماكحو
حرضش مث تيح يحاونلا لك نم
هذه ىرجتو ،ميكحت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
مضسوم ةيادب لك يف تايقتلملا
نيبرد˘م˘لاو ما˘ك˘ح˘لا نو˘ك˘ي ي˘ك˘ل

قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘غا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
عون˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا

ة˘يا˘غ˘ل˘ل اد˘ي˘ف˘م تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
هنأا ةضصاخ ماك˘ح˘لاو ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل
ع˘˘˘م كا˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘ضسي
حرط نكمي نيأا شضعبلا مهضضعب

شضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘˘˘˘ح ت’ؤوا˘˘˘˘˘˘˘˘ضست˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ت’زانملاب ةقلعتملا ليضصافتلا

هنم شضرغلاو ميكحتلا نيناوقو
حا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا ىل˘˘˘˘˘ع شصر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘˘ه

تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن د˘˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘˘ضسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
وديجلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
اذ˘ه شسار˘ل د˘ي˘ضشر ا˘ه˘ضسأار˘ي ي˘˘ت˘˘لا
هئارجإا يف مهاضس يذلا ىقتلملا

ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ةد˘ي˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل شسي˘˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘˘ع

كور˘˘˘ب˘˘˘م طو˘˘˘ل˘˘˘ج م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
دوعضس ميك˘ح˘ت˘لا ي˘ف نار˘ي˘ب˘خ˘لاو

و˘˘ضضعو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ششو˘˘م˘˘حو ر˘˘م˘˘ع
يو˘ه˘ج˘لا ق˘ضسن˘م˘لاو ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

شسيئر يحي وحو يلع خويزوب
شسيئرو ةبانعب وديجلا ةطبار
ة˘يدا˘ح˘ت’ا˘ب م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
.ميلضس ةضشبطوب

ر.ناميلضس

ةضسفانملا قÓطن’ ابضسحت ميكحتلا نيناوق لماك حرضش مت

ةنيطنشسق يف نيبردملإو ماكحلل ينطولإ ىقتلملإ مظنت وديجلل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ

”بختنملا ىلا دوعف دجب لمعأسو ةقثلا يل تداعأ ةريخفا يضاملب تاحيرصت“:ةلبقلب

 ةمضصاعلا داحتا

 ةمشصاعلإ داحتإ نعط ضضفرت فانئتشس’إ ةنجل
 باهذلإ ةلحرم يهني يورقلبو

ةعباتلا طابضضن’ا ةنجل رارق دضض ،ةمضصاعلا داحتا هب مدقت يذلا نعطلا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’اب فانئتضس’ا ةنجل تضضفر
طاقن رئازجلا ةيدولوم يدان حنم يضضاملا عوبضسأ’ا تررق طابضضن’ا ةنجل تناكو ،يمضصاعلا يبرادلا ةيضضق يف ،ةفرتحملا ةطبارلل
نم هنامرحو ،بيترتلا لودج يف هديضصر نم طاقن ثÓث مضصخ ىلإا ةفاضضإا،3-0 ـب طاضسبلا ىلع داحت’ا ةراضسخ عم يبرادلا ةارابم

ىلإا داحت’ا نعط شضفر رارق يف تدنتضسا اهنأا ،ةمضصاعلا داحتا يماحمل فانئتضس’ا ةنجل تدكأاو ،ةلباقملل ينويزفيلتلا ثبلا قوقح
،ةينطولا ةمدخلا ةيدأاتل ىعدتضسملا دنجملاب يركضسعلا بختنملا ةقفر ةكراضشملل ىعدتضسي بع’ لك ربتعت يتلا ،““فافلا““ نيناوق
نونمتي اوناك نيذلا ،داحت’ا يلوؤوضسمل ةريبك ةمدضص فانئتضس’ا ةنجل رارق لكضشيضسو ،ةعطاقملا رارق ةيعرضش مدع ينعي ام وهو
.ديضصرلا نم ةموضصخملا طاقنلا ةداعإاو ،ديدج نم ةهجاوملا ةجمرب

 باهذلإ ةلحرم يهنيو رشسكب باشصي يورقلب

لÓخ ةيوق ةباضصإ’ هضضرعت رثإا ،يورقلب ماضشه ،هبع’ بايغ دكأات دعب ،ةعجوم ةبرضض ةمضصاعلا داحتا قيرف ىقلت ،ىرخأا ةهج نم
يتلا ةيبطلا ةعضشأ’ا روضص تفضشكو ،ةليوط ةرتفل نيدايملا نع داعتب’ا ىلع هربجتضس يضضاملا ءاعبرأ’ا موي ،جربلا يلهأا ةهجاوم
جمانربلا ةرضشابم لبق ،لقأ’ا ىلع عيباضسأا6 ةدمل بعÓملا نع بيغيضسو ،مدقلا يف رضسك نم هتاناعم نع شسما لوا ،بعÓلا اهارجأا
بردملل ابيهر اعادضص لكضشيضس امم ،باهذلا ةلحرم لÓخ ةلوطبلا يف داحت’ا تاهجاوم نع بعÓلا بايغ دكأات كلذبو ،يليهأاتلا

يف31 زكرملا ،داحت’ا لتحيو ،طضسولا طخ يف ةضصاخ تابايغلا ةرثك ببضسب ةيقيقح ةطرو يف هضسفن دجيضس يذلا ،لÓب يريزد
نيضسح رضصنو ،وداراب يدانو ،شسابعلب داحتا ،نم لك نع فادهأ’ا قرافبو ،فلضشلا ةيعمج بناج ىلإا ،طاقن7 ديضصرب ةلوطبلا بيترت
ديلو.ف.ياد

ةنيطنضسق يف ةيضساقلا ةميزهلا دعب /لئابقلا ةبيبضش

 ئراط عامتجإ ىلإإ وعدي لÓم
يضضاملا ءاعبرأ’ا موي ،هقيرف ةميزه بابضسأا ديدحتل لجاع عامتج’ ،لئابقلا ةبيبضش قيرف ةرادإا شسلجم شسيئر ،لÓم فيرضش اعد
هقيرف ةميزه لبقتي مل لÓم نأا ملعو ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلوجلا باضسحل،(3-1) ةنيطنضسق بابضش هفيضضم مامأا
ةيعضضو ةضسارد لجأا نم ،دوليف ريبوه ،يضسنرفلا بردملا ةدايقب ينفلا زاهجلاو نيبعÓلا عم عامتجا دقع ررقو ،ةنيطنضسق بابضش مامأا
ةيلوؤوضسم دوليف لمح دق ،يلئابقلا يدانلا ريهامج نم عضساو عاطق ناكو ،ةريخأ’ا تايرابملا يف ءادأ’ا عجارت بابضسأاو ،قيرفلا
تناك يتلا ابع’81 ةمئاق نع زئاكرلا نم ديدعلا داعبإا ىلع مدقأا امدنع ةنيطنضسق بابضش مامأا ةضصاخ ،ةلوطبلا يف ةريخأ’ا تابيخلا

،يرئازجلا يرودلا بيترت لودج يف ،عباضسلا زكرملا لتحي تاب لئابقلا ةبيبضش نأا ركذي ،مهتيزهاج مغر ةهجاوملا شضوخب ةينعم
ديلو.ف.طاقن01 ديضصرب

دوهجملاب ،ةنيطنضسق بابضش قيرف بردم ناف’ شسينيد داضشأا
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ىل˘ع زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘ع’ ه˘لذ˘ب يذ˘لا

ي˘˘ف نا˘˘ف’ لا˘˘قو ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘˘برأ’ا مو˘˘˘ي˘˘˘لا،3-1 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
بعلملا يف ايلاع ناك نيبعÓ˘لا ز˘ي˘كر˘ت““ :ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت
:فا˘ضضأاو ،““ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت قر˘ط˘˘لا ىت˘˘ضشب او˘˘لوا˘˘حو
مدقي ايوق امضصخ انهجاو ،قÓطإ’ا ىلع ةلهضس نكت مل ةمهملا““

طوضشلا يف ةضصاخ تابوعضص ةدع انل ببضسو ،ةليمج مدق ةرك

ةنراقم اريثك نضسحتو اديج ناك قيرفلا ءادأا““ :عباتو ،““لوأ’ا
ةضسارضش رهظأا لئابقلا ةبيبضش نأا مغر ،ياد نيضسح رضصن ةارابمب
اننأا فرعن““ :متأاو ،““فادهأا3 ليجضست يف انحجن اننأا ’إا ،ةريبك
ىنمتأا كلذل ،ةيضضاملا ةرتفلا لÓخ لكاضشملا شضعب نم انيناع

ةلضصاوم ىلع اندعاضسيو قيرفلل رارقتضس’ا ،زوفلا اذه ديعي نأا
.““حاجنب راوضشملا

ديلو.ف

ةنيطنضسق بابضش

““يرانكلإ““ مامأإ ““يشسايشسلإ““ ءإدأاب ديششي ناف’

نارهو ةيدولوم

تايرابم4 يواكم فاقيإإ
ةدحاو ،تايرابم4 فاقيإ’اب ،يواكم نيدلا ديز ،نارهو ةيدولوم عفادم ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةطبارلاب طابضضن’ا ةنجل تبقاع
يدان دضض هقيرف ةارابم يف كولضسلا ءوضس ببضسب ،هضسفن بعÓلا ىلع ر’ود004 اهردق ةمارغ ةنجللا تعقو امك ،ةذفان ريغ اهنم
ببضسب ةدحاو ةارابم فاقيإ’اب ،يضسونضس لولغفو ،ومح نب،ةيدولوملا يئانث ةبقاعم طابضضن’ا ةنجل تررقو ،يرودلا يف وداراب
اءدب ،ةيدولوملا فوفضص نع يواكم بيغيضسو ،امهنم لكل ر’ود003 ةمارغ طيلضست عم ،ةهجاوملا تاذ لÓخ ،جاجتحا راذنإا امهيقلت
هقيرف ةقفر ةكراضشملل احاتم نوكي نأا ىلع ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا نم ةعضساتلا ةلوجلا يف ،جربلا يلهأا دضض ةلبقملا ةارابملا نم
،ر’ود0002 هميرغتو ةنيطنضسق بابضش يدانل راذنإا رخآا هيجوت ،اضضيأا تابوقعلا تلمضشو ،ةركضسب داحتا دضض،21 ةلوجلا ةارابم يف
شش.م.لئابقلا ةبيبضش يدان مامأا مهقيرف ةارابم لÓخ تافوذقملل هراضصنأا يمر ببضسب
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مويلا اذهلثم يف ثدح

Óلسش لوأ’ا سسمأا راهن ةملاق ةي’وب تاباغلا عاطق دهسش
لكو تاباغلا ةظفاحم يفظوم و لامع نسش نأا دعب مات
بارسضإ’ا يتأاي، دحاو مويل ابارسضإا ةي’ولاب اهعورف
يذ˘لا ةر˘ج˘سشل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا و ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ءادنلل ةباجتسسا و ، ةنسس لك نم ربوتكأا52 ـلا فداسصي
.تاباغلا لامعل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ه˘ي˘لإا تعد يذ˘لا
ةينهم بلاطم ة˘ح˘ئ’ او˘ع˘فر ن˘يأا، ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا و ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

لئاسسوو نيفظوملل ينهملا راسسملاب قلعتت ةيعامتجاو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘يو˘˘سستو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ايلعلا تاط˘ل˘سسلا ن˘م نو˘بر˘سضم˘لا بلا˘ط و،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب
يروفلا جار˘فإ’ا و ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب دÓ˘ب˘لا˘ب

سسي˘ب˘ح و˘ه يذ˘لا ه˘ي˘˘ب˘˘سشلا كل˘˘سسلا ءا˘˘سشنإا مو˘˘سسر˘˘م ن˘˘ع
،ي˘ع˘˘جر˘˘لا ر˘˘ثأ’ا ع˘˘م،1102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م جاردأ’ا

01 يوذ بترلا عيمجل ةيلآ’ا ةيقرتلا ىلع ةقفاوملاو

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ع˘˘م ،قو˘˘ف ا˘˘م˘˘ف ة˘˘ي˘˘مد˘˘˘قأا تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
بناج ىلإا و.ةهيبسشلا تاعاطقلا يقابك ةيئانثتسس’ا

نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ةرور˘˘سضب نو˘˘بر˘˘سضم˘˘لا بلا˘˘ط اذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سستو تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ةرادإا كÓ˘˘سسأ’ ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ةيولوأ’ا لÓخ نم نيتقؤو˘م˘لاو ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ناو˘عأ’ا

ناوعأا ةيعسضو ةيوسستو ،ن˘يو˘ك˘ت˘لا د˘ع˘ب ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ي˘ف
تاباغلا يينق˘تو ار˘ه˘سش81 نينوكملا تابا˘غ˘لا ة˘يا˘م˘ح

بترلاو فينسصتلا ةداعإا ثيح نم ارهسش63 نينوكملا
لئاسسولاب تاباغلا ةرادإا ميعدتب مهتبلاطم نع كيهان
يرادإ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا ة˘˘يز˘˘كر˘˘مو ،ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا

عا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘م˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘سسم˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو
بلا˘ط˘م˘لا ي˘˘قا˘˘ب ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا ع˘˘م ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
تايمحملاو رئاظحلا لامع ةيعسضو ةيوسستو ةسصاخلا

،م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت˘˘لا ،جا˘˘مدإ’ا ثي˘˘ح ن˘˘م تاد˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘مو
ل˘ئا˘سسو˘لا ثي˘ح ن˘م م˘عد˘لاو ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘˘سسح˘˘تو
.ةيرسشبلاو ةيداملا

نيدلا زع.ل

تاباغلا لامعل ةينطولا ةيداحت’ا هيلإا تعد يذلا ءادنلل ةباجتسسا

ةملاقب دحاو مويل ابارضضإا نونضشي ةظفاحملا وفظومو لامع

ةليسملاب ةيشاملا نم اسأر19عاجرتسا
فيقوت نم ةليسسملا ةي’و ةعلسضلا مامح ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا سسمأا ءاسسم تنكمت
(ف خ) ىمسسملا ، ةليسسملا ةي’و تنومرات ةيدلبب نكاسسلا ةنسس (14) رمعلا نم غلابلا (أا ف) ىمسسملا نم لك
ةيسضق يف ناطروتم امهيف هبتسشملا ، ةفلجلا ةي’و لاجعل يديسس ةيدلبب نكاسسلا ةنسس (44) رمعلا نم غلابلا
ةقورسسملا ةيسشاملا ىلع روثعلا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتسسا دعب ، ةليسسملا ةي’وب يسشاوملا ةقرسس
19 عاجرتسسا و ةفلجلا ةي’و لاجعل يديسس ةيدلبب نطاقلا ةنسس (73) رمعلا نم غلابلا (م ج) ىمسسملا نكسسمب

مهيف هبتسشملا ميدقت و ةيسضق فلم لاسسرإا متيسس مهعم قيقحتلا و نيمهتملا فيقوت و ةـــــــــــيسشاملا نم اسسأار
مÓعإ’اب فلكملا ةعاسس رخأ’ هب حرسص ام بسسح اذهو ةعلسضلا مامح ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

 خوسشخسش حلاسص  .ةليسسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملاب

ةطرسشل نيعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع حجن
جيورت ةيلمع طابحإا يف لجيج ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا

““ن˘ي˘يا˘كو˘ك˘لا ““ عو˘ن ن˘م ة˘ب˘ل˘سصلا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
سصخسش امهنيب نمو ينا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘با˘سش ف˘ي˘قو˘تو
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك˘لا هذ˘ه لا˘خدإا ءارو نا˘ك بر˘ت˘˘غ˘˘م
““ تلسصحت ةي’ولا نمأاب مÓعإ’ا ةيلخل غÓب يف ءاجو.
ةقرف رسصانع نأاب سسمأا هنم ةخسسن ىلع ““ ةعاسس رخآا
ىلإا تدرو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإاو او˘˘ح˘˘ج˘˘ن ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

را˘يد˘ب م˘ي˘ق˘ي با˘سش تا˘كر˘ح˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
نا˘ك يذ˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م ىلإا ار˘خؤو˘م دا˘عو ة˘بر˘˘غ˘˘لا

ةنيدم ءايحأاب نيياكوكلا نم ةيمك جيورتو لقن ددسصب
يف رخآا با˘سش ة˘ق˘فر ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

م˘ه˘ت˘م˘لا لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع تن˘˘ك˘˘مو ، ن˘˘سسلا سسف˘˘ن
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م نذإا ذ˘خأا د˘ع˘ب ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘˘لا
““ ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ بسسح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةلاقنلا فتاوهلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ىلإا ة˘فا˘سضإا ““ن˘ي˘يا˘كو˘ك˘لا
ت’اسصتا طبر يف هكيرسشو مهتملا اهلمعتسسي ناك يتلا

ةيلمع تادئاع لثمي يلام غلبم ىلإا ةفاسضإا مهنئابز عم
امهسضرع مت نيمهتملا نأاب نايبلا تاذ دكأاو .جيورتلا

نجسسلا امهعاديإا˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ىل˘ع
نيياكوكلا عون نم ةبلسص تاردخم ىلع لوسصحلا ةمهتب
ةمكاحملل مهعاسضخإا نيح ىلإا كلذو اهجيورتو اهلقنو

.ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
دوعسسم .م

قيقحتلا ديق بابسسأ’ا ىقبت اميف / ةبانع

بناجب ةروطقم تاذ ةنحاضش بÓقنا يف نيباضصم4
6591 يام91 بعلم

يف44 مقر ينطولا قيرطلاب سسمأا لوأا ءاسسم هتاقتسشمو بيلحلا لقنب ةسصاخ ةروطقم تاذ ةنحاسش بÓقنا ىدأا
ثداحلا.ةروطخلا ةتوافتمو ةفلتخم تاباسصإ’ سصاخسشأا4 سضرعت ىلإا6591 يام91 بعلمل يذاحملا هعطقم
ءادن ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تقلت نيأا سسمأا لوأا موي نم قئاقد عسضب ’إا ءاسسم ةنماثلا دودح يف عقو
مت روفلا ىلع ركذلا فلاسسلا قيرطلاب هتاقتسشمو بيلحلا لقنب ةسصاخ ةروطقم تاذ ةنحاسش بÓقنا هدافم
مهرامعأا رسصحنت سصاخسشأا4سضرعت فلخ ثداحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا

ىلإا مهنم نوررسضتملا لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع اوفعسسأا ةفلتخم تاباسصإا مهل،ةنسس25و ةنسس12 نيبام
يف قيقحت تحتف ايميلقإا ةسصتخملا ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج نم،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتسس’ا
رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو،اهل ةيدؤوملا بابسسأ’او اهتاسسبÓم ةفرعمل ةثداحلا

نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةعرسسلا يف طارفإ’او رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب
.تاقرطلا باهرإا يمانت يف ةمهاسسملا بابسسأ’ا

 ب/زوزام

ةريطخ قورحب ةاتف تبيسصأا اميف

اهلزنم لخاد ةيئابرهك ةقعضص ىلإا اهضضرعت رثإا اهفتح ىقلت ةديضس
وزو يزيتب رودمأا خيضسأا ةيرقب

ىلع اذهو ةيئابرهك ةقعسصل اهسضرعت رثا ةنسس45 رمعلا نم غلبت ةديسس سسمأا لوأا راهن ةحيبسص لÓخ تيفوت
ىرخأا ةاتف تبيسصأا اميف وزو يزيت ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا رودمأا خيسسأا ةيرقب دجاوتملا يلئاعلا اهلزنم ىوتسسم
ةيامحلا حلاسصم نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و . سسأارلا ىوتسسم ىلع قورح ةدعب ةنسس22 رمعلا نم غلبت
لقن مت اميف ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ةثج لقن لجا نم ثداحلا اذه عوقو ناكم ىلإا تلقنت ةيندملا
 .ةيرورسضلا تافاعسسإ’ا اهل ميدقتل ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا قورح ةدع ىلإا تسضرعت يتلا ىرخأ’ا ةاتفلا

داعسس ليلخ

 برتغم باسش ةزوحب تناك / لجيج

 ةيليملاب نيياكوكلا نم ةيمك جيورت ةلواحم طابحإا

فيطسس

 ةفضصرلا ةيدلب سسيئرل عمتضسي ةملعلا ةمكحمب قيقحتلا يضضاق
قيقحتلل ةملعلا ةمكحمب قيقحتلا يسضاق مامأا دغ موي، فيطسس ةي’و بونج ةعقاولا ةفسصرلا ةيدلب سسيئر لثمي
ةيدلبب ةعباتلا يلسسيإا سسأار ةيرقب نينطاوملا دحأا اهب مدقت ىوكسش ىلع ءانب اذهو،راقعلاب قلعتت اياسضق يف هعم
نيأا هسضرأا عطق ىلع ءÓيتسس’اب همهتإا ،يذلا ةيدلبلا سسيئر لبق نم ملظلل سضرعت دق هناب، اهيف ديفي ةفسصرلا

. اهيلع ةسصاخ عيراسشم زاجنإا مزتعي ناك
ر نميا



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 
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