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نيتلبقملا نيتنشسلا لÓخ فّظوم فلأا004 نم ديزأا جامدإا ّمتيشس نيح يف

سصوضصخب يذيفنت موضسرم رادضصإا رّرقت ةموكحلا
 ليغضشتلا لبق ام دوقع باحضصأا جامدإا

فÓخ نب رشضخل بزحلا ىروشش صسلجم صسيئر هدكأا امبشسح

دناضست نل ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج
تايضسائرلل ةضسمخلا نيحضشرتملا نم مضسا يأا

¯  S°∏«º.±  
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘˘ح ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
هللا دبع خيششلا ةدايقب ةيمنتلاو

يأا د˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘ت مد˘˘˘ع ىلإا ه˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ج
ةشسمخلا نيحششرتملا نم حششرتم
رر˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل

ر˘ه˘˘شش ن˘˘م21ـلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘هؤوار˘˘˘˘جإا
د˘كأا ا˘˘م و˘˘هو .ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد
بز˘˘˘ح˘˘˘لا ىرو˘˘˘شش صسل˘˘˘ج˘˘˘م صسي˘˘˘˘ئر
تاحيرشصت يف فÓخ نب رشضخل

نأا˘ب ف˘ششك ثي˘ح, صسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
لوحت˘ت ن˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘ششت
نم حششرم يأل ةدناشسم ةنجل ىلإا
تايشسائرلل ةشسمخلا نيحششر˘ت˘م˘لا
ىلع فÓخ نب ددشش امك .ةلبقملا

حششرتم يأا ةدناشسم مدع رارق نأا
هتششقانم نكمي لو هيف ةعجر ل
اذ˘ه ي˘ف ا˘ح˘شضو˘م ،بز˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد
ة˘ه˘ب˘˘ج خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط«: قا˘˘ي˘˘شسلا
يأا دنا˘شسن م˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا

هذ˘ه ا˘ن˘ف˘قو˘م ر˘ي˘غ˘ن ن˘لو ح˘ششر˘ت˘م
ا˘ن˘ك˘ل كلذ ا˘ن˘ل˘ع˘ف و˘ل ه˘نأل ،ةر˘˘م˘˘لا
ةيشسائرلا تاباختنلا يف انكراشش
قايشسلا يفو .»اندنع نم حششرمب
ةئيه نأاب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘ششك ه˘تاذ
صسلج˘م ن˘م ف˘ي˘ل˘ك˘ت˘بو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
لÓخ اعام˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ت˘شس ىرو˘ششلا
لجأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
ن˘˘م بز˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لا
ثي˘ح،ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب تا˘ي˘˘شسا˘˘ئر˘˘لا

يف ررقنشس«:ددشصلا اذه يف لاق

بختننشس انك اذإا ام عامتجلا اذه

ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ل و˘˘˘عد˘˘˘ن وأا ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ن وأا

.«ةلبقملا ةيشسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ةيمنتلاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج تنا˘كو

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شس ة˘يا˘ه˘ن تف˘ششك د˘ق

ميدقت˘ب مو˘ق˘ت ن˘ل ا˘ه˘نأا˘ب ي˘شضا˘م˘لا

تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ا˘˘˘ح˘˘˘ششر˘˘˘م

نم21ـلا يف ةررقم˘لا ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا

يف اهنكل ،لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش

ءار˘˘˘جإا نأا تر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

هنم رفم ل ارمأا حبشصأا تايشسائرلا

ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا جار˘˘˘خإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م

دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘مزألا

يرفيف رهشش نم22ـلا خيرات ذنم

.طرافلا

¯  S°∏«º.±
تايشسائرلا ةيمهأا ىلع مهتاباطخ يف اوزكر نيأا
يتلا ةمزألا نم دÓبلا جارخإا لجأا نم ةلبقملا

صسشسأا ءانب ةمث نمو ،نهارلا تقولا يف اهششيعت
ةمداقلا تاباختنلا نأا نيربتعم ،ةديدج ةلود
داد˘˘˘˘˘شسنلا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شضو زوا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘شض

ة˘˘˘شسم˘˘˘خ˘˘˘لا نو˘˘˘ح˘˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ششنو.ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ددع يف ةيبعشش تاعمجت ةيشسائرلا تاباختنÓل
مهجماربب نيب˘خا˘ن˘لا عا˘ن˘قإا ة˘ي˘غ˘ب تا˘يلو˘لا ن˘م
رشصق ىلإا لوشصولل مهقابشس يف مهتاوشصأا دشصحو
صسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘˘ل˘˘ع ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا ط˘˘ششنو.ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا

ةيلوب راطو رهاطلا ةفاقثلا رادب ايبعشش اعمجت
رادب رخأا اع˘م˘ج˘تو ،صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص صسار˘هأا قو˘شس
ةملاق ةيلوب ي˘ع˘فا˘ششلا د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ي˘نا˘ث˘لا ه˘مو˘ي ل˘م˘ك˘ي˘ل،ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
هتداق يتلا ةرايزلا دعب تاعمجت ةعبرأا ةرايزب
نا˘شسم˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘ك ىلإا ىلوألا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
يرئازجلا بعششلا نأا صسيلف نب لاقو.تشسارنمتو
صشيجلا ةشسشسؤو˘م ا˘ه˘شسأار ىل˘عو تا˘شسشسؤو˘م˘لا را˘ت˘خا

نا˘˘مألا ما˘˘˘م˘˘˘شص ا˘˘˘ه˘˘˘نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،صصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا لد˘˘˘ب
ةمزألا صصوشصخبو.اه˘ب˘ع˘ششو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ع˘ي˘م˘ج نأا صسي˘ل˘ف ن˘ب د˘كأا ،دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘˘لا
يلاحلا تقولا يف رئازجلا اهب رمت يتلا تامزألا

ىلع صسولجلا دعب نكل, اهيلع بلغتلا ناكمإلاب
عيمج ىلإاو ءارآلا لكل عامتشسلاو راوحلا ةلواط

تناك ةباشصعلا نأاب ثدحتملا فاشضأاو.فارطألا
كلذ ن˘م صضر˘غ˘لا و ىر˘خألا و˘ل˘ت تاد˘ه˘ع˘لا رر˘ك˘˘ت
ه˘نأا˘ب اد˘ه˘ع˘ت˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا غار˘˘فإا نا˘˘ك
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لاو˘˘مألا به˘˘ن ف˘˘قو˘˘ي˘˘˘شس
ءا˘غ˘لإاو ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لا صسل˘˘ج˘˘مو ءا˘˘شضق˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
بشساحيشس صسيئرلا نأاب ادكؤوم يئاشضقلا زايتملا

صسي˘ئر˘لا نأا ،قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف ع˘با˘تو.Ó˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
ل˘˘ك˘˘لو بع˘˘ششل˘˘ل ا˘˘ع˘˘ما˘˘ج نو˘˘ك˘˘ي نأا د˘˘˘ب ل مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
لا˘ح ي˘˘فو ه˘˘نأا اد˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘م ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا فار˘˘طألا
ةقبطلا كارششإاب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ا˘شسي˘ئر ه˘با˘خ˘ت˘نا
تارواششم يف ةفلاخملاو هل ةدناشسملا ةيشسايشسلا

باز˘حأا نو˘نا˘قو د˘يد˘ج رو˘ت˘˘شسد داد˘˘عإل ي˘˘شضف˘˘ت
تا˘حو˘م˘ط ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ي˘با˘خ˘ت˘نا ما˘˘ظ˘˘نو د˘˘يد˘˘جأا
ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ح˘ششر˘ت˘م˘لا ما˘˘مأا.ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةددعتملا ةعاقلاب ايبعشش اعم˘ج˘ت م˘ظ˘ن˘ف ة˘ن˘ير˘ق
ط˘ق˘شسم،صسمأا ءا˘شسم ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب تا˘شضا˘ير˘لا
حانحن ظوفحم «صسمح» ةكرحل قباشسلا صسيئرلا
بقع كلذو.هيلإا ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك يذ˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘يراو˘ج˘لا ة˘جر˘˘خ˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘˘م لوألا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع حششرتملا طششنو.ةيباختنلا
باغ امدعب،صسمأا راردأا يف هل يبعشش عمجت لوأا

ن˘م لوألا مو˘ي˘لا تا˘ير˘ج˘˘م ن˘˘ع ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ل˘˘ك˘˘ششب
ةحايشسلا ريزو فلك ثيح,ةيبا˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا
يبعشش عمجت ط˘ي˘ششن˘ت˘ب يرو˘مر˘م نا˘شسح ق˘با˘شسلا

نع تلؤواشستلا نم ديدعلا راثأا ام وهو هنع لدب

ماعلا دهششملا نع بيغي نوبت لعج يذلا ببشسلا

نم.ةيدارملا رشصق وحن قابشسلا نم لوألا مويلل

اعمجت ديعلب زيزعلا دبع حششرتملا طششن هتهج

نو˘ك˘ي˘ل ،ىل˘فد˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ي˘ف ا˘ي˘ب˘˘ع˘˘شش

ةيباختنلا ةلمحلا لÓخ هل طاششن ناث كلذب

ا˘˘ياوز˘˘لا ىد˘˘حإا ىلإا ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب

نأا˘˘شش كلذ ي˘˘ف ه˘˘نأا˘˘˘شش.لوألا صسمأا راردأا ة˘˘˘يلو˘˘˘ب

ينطولا عمج˘ت˘لا بز˘ح˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

راتخا يذ˘لا ي˘بو˘ه˘ي˘م ن˘يد˘لا ز˘ع,ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ةيكوكملا هتلوج دعب صسمأا ةحارلا ىلإا دولخلا

ر˘˘˘˘خألا و˘˘˘˘ه راز ن˘˘˘˘يأا رادأا ة˘˘˘˘يلو ىلإا لوألا صسمأا

م˘˘˘قر ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ياوز˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘حإا

ة˘مÓ˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا حر˘˘ط يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو.د˘˘حاو

نأاو ةشصاخ،تارايزلا هذه ةيعرشش لوح ماهفتشسا

تع˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

ن˘م ةدا˘ب˘ع˘لا نا˘ك˘مأا لÓ˘غ˘ت˘شسا ن˘م ن˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ه˘ي˘ل˘ع تع˘قو يذ˘لا ي˘قÓ˘˘خألا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

ةطلشسلا م˘شسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا لإا.ة˘شسم˘خ˘لا ءا˘م˘شسألا

لدجلا ىهنأا «عارذ يلع» تاباختنÓل ةلقتشسملا

لو ،ة˘يدا˘ع تارا˘يز˘لا كل˘ت نأا د˘كأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع صسمأا

م˘ت يذ˘لا تا˘ي˘˘قÓ˘˘خألا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م˘˘ل ا˘˘قر˘˘خ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت

.يشضاملا تبشسلا موي هيلع عيقوتلا

نمشضتملا نوناقلا عورششم لاحي

ىلإا0202 ـل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
ع˘˘˘ط˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘˘مألا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
باو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ششأا˘˘˘ت
ثيح ينطولا يب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا

تا˘شسل˘ج ي˘˘ف ه˘˘لا˘˘غ˘˘ششأا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسي

42 دحألا موي نم ءادتبا ةينلع
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘ت نأا ىل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘فو˘˘˘˘ن
نينثلا موي ةياغ ىلإا لاغششألا

ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ر˘ه˘ششلا صسف˘ن ن˘م52
اذ˘كو رو˘كذ˘م˘لا عور˘˘ششم˘˘لا صسف˘˘ن
عور˘˘˘ششم ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘مو م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
لد˘ع˘˘ي يذ˘˘لا يو˘˘شضع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

قلعتملا يوشضعلا نوناقلا ممتيو
صسلجم حشضوأاو .ةيلاملا نيناوقب
ررقملا نم هنأا هل نايب يف ةمألا

صسل˘ج˘م˘لا بت˘ك˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘˘ششم ي˘˘˘˘˘ف ثب˘˘˘˘˘لا
ام ةرتف˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا لا˘غ˘ششألا

9102 رب˘م˘فو˘ن82و42 ن˘ي˘˘ب
عور˘˘˘ششم ة˘˘˘ششقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو صضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لو
ـل ة˘˘˘˘مألا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ناز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م

اذ˘˘ه لÓ˘˘خ رر˘˘ق˘˘ت د˘˘قو .0202
تا˘˘شسل˘˘ج˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ءادتبا ،ةمألا صسل˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا

ربمفون42 د˘˘˘˘˘حألا مو˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘م
عور˘˘ششم ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘مو م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
ةيلاملا نوناق نمشضتملا نوناقلا

ل˘شصاو˘ت˘ت نأا ىل˘ع،0202 ةنشسل

رهششلا صسفن نم52 نينثلا موي
عور˘˘ششم ة˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م ،(ًا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘شص)
ةيلاملا نوناق نمشضتملا نوناقلا

ةرتف˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ي،0202 ةنشسل
ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا

يو˘˘˘˘شضع˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ششم
يذلا يوشضعلا نوناقلا نمشضتملا

يوشضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا م˘م˘ت˘يو لد˘ع˘ي

2 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا81-51 م˘˘˘˘˘قر

نيناوقب قلعتملا8102 ربمتبشس
ةشسلج تشصشصخ امني˘ب .ة˘ي˘لا˘م˘لا

ر˘ه˘ششلا ن˘˘م62 ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘˘ي
ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘ششم
نيح يف ،تاقورحملا تاطاششنل

،ربمفون72 ءاعبرألا موي متيشس
نوناق عورششم ةششقانمو ميدقت

66-551 م˘˘˘˘قر ر˘˘˘˘مألا لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي

،6691 و˘ي˘نو˘˘ي8 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا
تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق ن˘˘م˘˘شضت˘˘م˘˘لاو
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا

مقر رمألا مّمتي نوناق عورششم

مرحم92 يف خرؤو˘م˘لا20-60

يرفيف82 ق˘فاو˘˘م˘˘لا7241

نو˘نا˘ق˘لا ن˘م˘شضت˘˘م˘˘لا،6002
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ي˘˘شسا˘˘شسألا
صضر˘˘ع˘˘ُت نأا ىل˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ك˘˘شسع˘˘لا

صسم˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم
ي˘ف ة˘قدا˘شصم˘ل˘ل ا˘هر˘˘كذ ق˘˘با˘˘شسلا

صسيمخلا موي دقعت ةماع ةشسلج

يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن82
،صصو˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو .(ًا˘˘حا˘˘ب˘˘شص)
ة˘˘˘˘˘مألا صسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م صسي˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘ّجو
بتكملا ءاشضعأل ةملك ةباينلاب
ةيناملربلا تاعومجملا ءاشسؤورو
ن˘˘مو ،ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا بقار˘˘˘م˘˘˘لاو

صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شضعأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘˘خ
هذه ةششقانم ةبشسانم لÓغتشسل

ءا˘ق˘ترÓ˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا صصو˘شصن˘˘لا
ةيشسايشسلا ةي˘لوؤو˘شسم˘لا ىو˘ت˘شسم˘ب
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لاو ىششا˘م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ب
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘هار˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي
ءا˘˘شضعأا ذ˘˘˘خأا د˘˘˘قو.».ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
ةقداشصملا ةيلمعب ًاملع بتكملا
ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج ي˘ف ،م˘ت˘ت˘شس ي˘ت˘لا

،9102 ربم˘فو˘ن42 د˘˘حألا مو˘˘ي
،«ةو˘ششا˘˘شش ةز˘˘يو˘˘ل» ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ىل˘˘ع
. ةمألا صسلجم صسيئرل ًابئان

S°∏«º.±

يبعششلا صسلجملا باون نم ةقفاوملا ةريششأات تعطق امدعب

ينوناق نوضشقاني ةمألا سسلجم ءاضضعأا
مداقلا عوبضسألا تاقورحملاو ةيلاملا

صسيار دار˘مر˘ئ˘ب ة˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م تشضق
ق˘˘˘با˘˘˘شسلا بئا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘˘نادإا˘˘˘˘ب صسمأا
رهاط» ينطولا يبعششلا صسلجملل
م˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ب فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا «مو˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ˘˘ب «كي˘˘ف˘˘شسي˘˘ب˘˘شس»

را˘˘˘ن˘˘˘˘يد ف˘˘˘˘لأا05 ا˘˘˘˘˘هرد˘˘˘˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ىل˘˘ع كلذو.ير˘˘ئاز˘˘˘ج

رهاطلا ا˘ه˘ب ع˘بو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضق˘لا
ق˘ح ي˘ف فذ˘ق˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب مو˘شسي˘م
و ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح صسي˘˘ئر
با˘˘˘ج ه˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا تمز˘˘لأا ثي˘˘ح,ه˘˘ل˘˘˘لا
صضيو˘ع˘ت ع˘فد˘ب «مو˘شسي˘م ر˘ها˘ط»

ميتنشس نويلم02 هردق ةيحشضلل
هدكأا يذلا رمألا وهو.هللا باجل

ىرو˘˘˘شش صسل˘˘˘ج˘˘˘م صسي˘˘˘˘ئر صسي˘˘˘˘ئر
رشضخل» ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج

ه˘ت˘ح˘ف˘شص لÓ˘خ ن˘م «فÓ˘خ ن˘˘ب
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا
ثيح, «كوبشسياف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةمكحملا تمكح هل اباقع«: دكأا

ـب ةي˘مو˘م˘ع˘لا ىو˘عد˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع

يفو ةذفان ةمارغ جد فلأا05

هيلع تمك˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا ىو˘عد˘لا

و صضيوعت جد فلأا002 هئادأاب

ف˘˘يرا˘˘شصم˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ماز˘˘˘لإا

م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘قو .«ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا

ىدل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو صسم˘ت˘لا

رهششأا6 ة˘بو˘ق˘ع ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا صسف˘˘ن

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو اذ˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘شسب˘˘˘ح

ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف جد ف˘˘˘˘لأا05 ةم˘ي˘ق˘ب

ريثملا قباشسلا يناملربلا بئانلا

بز˘˘˘ح صسي˘˘˘ئر نا˘˘˘كو.لد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

باج هللا دبع ةيمنتلاو ةلادعلا

د˘˘شض ىو˘˘˘ك˘˘˘ششب مد˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘ل˘˘˘لا

رهاط قباشسلا يناملربلا بئانلا

ىلع فذقلاب اهيف همهتي موشسيم

اهقلطأا يتلا تاحيرشصتلا ةيفلخ

ه˘ل˘لا با˘ج نأا˘ب ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ي˘˘ت˘˘لاو

ةيمنت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا بز˘ح صسي˘ئر

جاجزلا داريت˘شسا ةرا˘ج˘ت ر˘ك˘ت˘ح˘ي

.رئازجلا يف

S°∏«º.±

ميتنشس نويلم02 غلبم عفدب ابلاطم نوكيشس اميف
  هللا باجل صضيوعتك

«كيفضسيبضس» نيدت سسيار دارم رئب ةمكحم
جد فلأا05 اهردق ةمارغب

حانحن ىطخ ىلع ةنيرق نبو ةحار يف يبوهيم اريخأا رهظي نوبت ،ةوقب صسيلف نب

ةيلوكوتورب تاباطخو ةتهاب تاطاضشن
ةيباختنلا ةلمحلا مايأا يناث يف

ذإا, ةيلوكوتورب و ةتهاب ،طرافلا دحألا موي تقلطنا يتلا ،لبقملا ربمشسيد21 تايشسائرل ةيباختنلا ةلمحلا تاطاششن يناث تءاج
.نيشضرتفملا نيبخانلا ةاقÓمل ماششتحاب نوحششرتملا جرخ ثيح,لوألا مويلا اهفرع يتلا كلت نع اريثك فلتخت مل

فرط نم اهريهطتو اهنييحت دعب
ةبانع ةيلو حلاشصم

ءامضسأاب ةمئاق لاضسرإا
لبق ام دوقع باحضصأا

ةيلخادلا ةرازول ليغضشتلا
ةمئاق لاشسرإاب صسمأا ةبانع ةيلو حلاشصم تماق
دوقعب نيينعملا تاداهششلا يلماح ءامشسأا نمشضتت
ةرازو بل˘ط˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ل˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م
اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ة˘يلو˘ب ح˘لا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘ع.صصو˘˘شصخ˘˘لا

نم قاشسو مدق ىلع ةيشضاملا مايألا لÓخ ةبانع
ةشصاخلا ةيمشسلا مئاوقلا ريهطتو نييحت لجأا

ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تادا˘˘ه˘˘ششلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ب
كرتششملا يرازولا صسلجملا ررق نيذلا ليغششتلا
ةيوشست9102 رب˘م˘فو˘ن21 خيرات˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا

لمع بشصانم يف مهجامدإا لÓخ نم مهتيعشضو
راطإا يف تاونشس ةدعل اولمع نأا دعب كلذو ةمئاد

ةيقر˘ب˘لا بشسحو اذ˘ه ،ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع
ىلإا ةيلخادلا ةرازو اهب تثعب يتلا ةلجعتشسملا

ر˘خآا» زو˘ح˘ت ي˘ت˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ةلو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةروكذملا ةرازولا نإاف ،اهنم ةخشسن ىلع «ةعاشس

ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت نأا تب˘˘ل˘˘ط
ىتح كلذو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا

ءارجإلا نأاو اشصوشصخ ،هقح قح يذ لك ذخأاي
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ىت˘˘ح ل˘˘م˘˘شش
ديدحت ةروكذملا ةرازولا تبلط يتلا ةيدلبلاو
نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘شسلا م˘ئاو˘ق˘لا

ىلع مهنييعت مت نيذلا ليغششتلا لبق ام دوقع
لجأا نمو صصوشصخلا اذهبو ،مهحلاشصم ىوتشسم
ف˘ل˘ك ،ن˘ك˘م˘م تقو عر˘شسأا ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
هذه ةعباتم لجأا نم اراطإا دوهزم قيفوت يلاولا
ةرورشض ىلع ةيلخادلا ةرازو تدكأا يتلا ةيلمعلا

ىشصقأا ىل˘ع صسمأا خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘ل ا˘ه˘لا˘شسرإاو ا˘ه˘ط˘ب˘شض
تا˘ط˘ل˘شسلا نأا ىل˘ع ءار˘جإلا اذ˘ه د˘كؤو˘يو ر˘يد˘ق˘˘ت
تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ةدا˘˘ج ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

نأاو ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع با˘˘ح˘˘شصأا بلا˘˘ط˘˘م
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ىد˘حإا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘˘لا
ي˘ن˘ب˘ت فد˘ه˘ب ار˘خؤو˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا

نمشست ل ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصأا ةيشضق
لوشصفم ةيشضقلا نأا رابتعاب ،عوج نم نغت لو
تاكرحتلا نأاو ةيزكرملا تاطلشسلا لبق نم اهيف
بشسا˘ك˘م˘لا صضع˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل لإا ي˘ه ا˘م ةرو˘كذ˘م˘˘لا
بوث يف روه˘ظ˘لا ة˘لوا˘ح˘مو Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
اهقح نع عفادملاو ةئفلا هذه مشساب ثدحتملا

وهو ةليوط تاونشسل كلذب اوموقي مل مهنأا مغر
اذه تاكرحتل اهرهظ ةئفلا هذه ةرادإا رشسفي ام
.يباقنلا ميظنتلا

hd«ó gô… 

 صسارهأا قوشس ةيدلبب تايشسائرلل حششرتلا تارامتشسا ريوزت

ةعبرألا نيفظوملا نع جارفإلا
 ةيضضقلا يف نيطروتملا

نو˘ل˘غ˘ت˘ششي ن˘يذ˘لا ة˘ع˘برألا ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع جار˘˘فإلا صسمأا لوأا م˘˘ت
ةيدلبب نكشس0071 يحب دجاوتملا دمحأا ةيعيارد يدلبلا عرفلاب
رهشش يلاوح ذنم ،تقؤوملا صسبحلا مهعاديإا مت نيذلا و صسارهأا قوشس

دحأا حلاشصل عيقو˘ت˘لا تارا˘م˘ت˘شسا ر˘يوز˘ت ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع
ربمشسيد يف ةررقملا ةيشسائرلا تاباختنÓل حششرتلا يف نيبغارلا
ة˘با˘قر˘لا تا˘ماز˘ت˘لا تح˘ت ىر˘خأا ة˘ف˘ظو˘م ع˘شضو م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
مهنيب نم نيفظوملا نع جارفإلا صسمأا لوأا مت ثيح ،ةيئاشضقلا

اذه و صسراحلا و ةحلشصملا تاذب نيتفظوم و يدلبلا عرفلا ةبودنم
 .تاقيقحتلا رمتشست اميف صسبحلا نم لماك رهشش دعب

G.T¢
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نأا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ّل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘ششك
ارار˘˘˘ق تذ˘˘˘خ˘˘˘ّتا د˘˘˘ق ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘˘لا

يذيفن˘ت مو˘شسر˘م راد˘شصإا˘ب ي˘شضق˘ي
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘˘م دو˘˘˘ق˘˘˘ع جا˘˘˘مدإا˘˘˘ب صصا˘˘˘خ

نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ل˘ي˘غ˘ششت˘لا
ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا اد˘˘˘˘غ هراد˘˘˘˘˘شصإا ّم˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ي˘ف ه˘ب تن˘ل˘عأا د˘ق ا˘م˘ل لا˘م˘ك˘ت˘شسا

تفا˘˘˘شضأا د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو
ريزو نع Óقن ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب ردا˘شصم
يذ˘˘لا لا˘˘كو˘˘ل د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ةمألا صسلجمب صسمأا موي لبقتشسا

نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم صضر˘ع ل˘جأا ن˘م
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا يو˘˘˘شضع˘˘˘لا
،ةيداشصتقلا ةنجللا ىلع ةيلاملا

ي˘ف ة˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا رار˘˘ق ىلإا ةر˘˘ي˘˘ششم
ن˘˘يذ˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج جا˘˘˘مدإا

ام دوقع ة˘غ˘ي˘شصل ا˘ق˘فو نو˘ل˘غ˘ت˘ششي
رادشصإا ّمتي˘شس ن˘يأا ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘ق
ادغ كلذ ديكأاتل ايذيفنت اموشسرم
دقف لّشصتم قايشس يفو ،ءاعبرألا

ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو قّر˘˘˘ط˘˘˘ت
ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘مو˘ك˘ح˘لا

نو˘جرد˘ن˘م˘لا نو˘ف˘ظو˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه
نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصلا هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘شض

ةلداع ةغي˘شصب نو˘ك˘ي˘شس م˘ه˘جا˘مدإا
ىلع تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ي˘ف ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
د˘˘ّم˘˘ح˘˘م ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘˘ك ،د˘˘˘ح ىشصقأا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا لا˘˘˘كو˘˘˘ل
نييحت يف تعرشش دق ةيموكحلا

مهنم فلآلا نأاو نيينعملا تافلم
ن˘م ر˘ه˘ششلا ة˘يا˘ه˘ن نود˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسي˘˘شس
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت˘˘˘شس ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف جا˘˘˘مدإلا
ةياغ ىلإا فّقوت نود نم ةيلمعلا
ي˘ف ،ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘جا˘مدإا لا˘م˘ك˘ت˘شسا

فار˘˘˘˘طأا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف تحر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا تقو
نيينعملا ميلشست ةركف ةيناملرب
تب˘ث˘ت ة˘ي˘م˘شسر تادا˘ه˘شش جا˘مدإلا˘ب
جامدإلا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م م˘ه˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل

ا˘هرر˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘ما˘نزر˘˘لا بشسح
يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا و˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةلوؤوشسملا تاه˘ج˘لا ه˘ي˘ف ل˘شصف˘ت˘شس

لÓ˘خ ة˘مو˘ك˘ح˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا بق˘˘ع
ةينا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ق˘حل تا˘قوأا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘شس د˘˘˘ق˘˘˘ف
ةئي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
نومحد نيدلا حÓشص ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ة˘مو˘ك˘ح˘˘لا عور˘˘شش ن˘˘ع ف˘˘ششك نأاو

فلأا004 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا جا˘˘˘مدإا ي˘˘˘ف
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘˘ع

ة˘˘˘ياد˘˘˘ب نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شس ذإا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت˘˘˘˘لا

،نآلا ن˘م ن˘ير˘ه˘شش د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م لÓ˘خ ل˘م˘˘ششت˘˘شس ثي˘˘ح

فلأا001 ن˘˘م د˘˘˘يزأا ج˘˘˘مد ىلوألا

لشصاوت ىلإا هنم ةراششإا يف لماع

ع˘ي˘م˘ج ج˘مد ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

امك ،ارهشش42 دعب دوقعلا لامع

ةرايز بقع ةيلخادلا ريزو حّرشص

ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لاو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ح˘لا˘شص ن˘ي˘ع ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يلو˘˘ل˘˘ل

لوأا تشسار˘ن˘م˘ت ة˘يلو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

جا˘˘مدإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب د˘˘˘حألا صسمأا

لي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘شصأا

ي˘نو˘ي˘ل˘م ة˘بار˘ق ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس

ي˘ف˘ظو˘˘م ر˘˘شسأا ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج در˘˘ف

رد˘ج˘ت ،ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م لا˘˘م˘˘ع

د˘˘˘ق ةو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا ةرا˘˘˘˘ششإلا

تاجاجتحإلا ةجوم بقع تءاج

ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘˘شصأا ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق

نم اوب˘لا˘ط ي˘ت˘لاو ن˘طو˘لا تا˘يلو

نود م˘ه˘جا˘مدإا ةرور˘شضب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

تاونشس باشستحا عم طرشش وأا ديق

ىلإا ةفاشضإلاب دعاقتلا يف لمعلا

ةدا˘عإاو ي˘ع˘˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.ايفشسعت نيفوقوملا فيظوت
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ر˘ق د˘قو اذ˘ه
ّ

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأا ر

ن˘ي˘ن˘˘ثإلا صسمأا مو˘˘ي ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإلا

مهتاجاجتحا ةجهل نم ديعصصتلا

تارا˘ب˘ت˘خا ة˘ع˘طا˘ق˘م لÓ˘خ ن˘˘م

ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لاو لوألا ل˘˘صصف˘˘˘لا

ثيح ،حوتفملا بارصضإلا رايخ

ر˘ب˘ع صسراد˘م ةّد˘˘ع ءلؤو˘˘ه ّل˘˘صش

لصشف دعب ةتوافتم بصسنب نطولا

ةرازو˘˘˘لا ع˘˘˘م تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

بلاطملا ة˘ح˘ئل لو˘ح ةّ̆ي˘صصو˘لا

ي˘فو ،ة˘ط˘ق˘ن31 ةن˘م˘صضت˘م˘لا

صضفر ىّدأا دقف لصّصتم قايصس

دباعلب ميكحلا دبع ةيبرتلا ريزو
ى˘لإا ن˘ي˘بر˘صضم˘لا ع˘م صسو˘ل˘ج˘˘لا

لوح صضوافت˘ل˘ل راو˘ح˘لا ة˘لوا˘ط
ديعصصتلا ىلإا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ح˘ئل
ر˘˘صصأا ن˘˘ي˘˘ح

ّ
ة˘ل˘صصاو˘م ى˘˘ل˘˘ع او

فقوت نود ةيجاجتحلا مهتكرح
ى˘لوألا تا˘عا˘صسلا ي˘ف او˘مد˘قأاو
ذيمÓتلا حيرصست ىلع ماودلا نم
راعصش تحت لمعلا نع فقوتلاو
ل˘صصف˘لا تارا˘ب˘ت˘خا ع˘طا˘ق˘ن˘˘صس»
نيذلا ةذتاصسألا دّده امك ،«لوألا
ى˘لإا م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حا ل˘ق˘˘ن او˘˘ل˘˘صضف
رصصانعلاب ةيبرتلا ةرازو ةقحلم
ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ة˘ع˘طا˘ق˘م ع˘م حو˘ت˘ف˘م بار˘˘صضإا

ةلكوملا ةيفاصضإلا ماهملا ةفاك
ىلإا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ك م˘ه˘ي˘لإا
تاحاصسلاو ةيصسردملا معاطملا

تافتلا ةياغ ىلإا ،هايملا تارودو
ىلع لمعلاو مهبلاطمل ةياصصولا
ةراصشإلا ردجت ،ةلماك اهتيوصست
ةذ˘تا˘صسأا نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
ي˘ج˘ير˘خ ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
دق ةذتا˘صسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا صسراد˘م˘لا
،ةيلك ةعطاقم بارصضإلا اوعطاق
ةكرحلا يف ةكراصشملا نيصضفار
بلا˘ط˘م بب˘صسب ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

ريغ اهوربتعا يت˘لا ن˘ي˘بر˘صضم˘لا
اهنم قل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي˘نو˘نا˘ق
نم صضفر امك ،فينصصتلا ةداعإاب

نويطايتحلا ةذ˘تا˘صسألا م˘ه˘ت˘ه˘ج
،ةيجاجتحلا ةكرحلل مامصضنإلا

او˘˘عدوأا ن˘˘ي˘˘بر˘˘صضم˘˘لا نأا م˘˘˘غر
ةر˘م لوأل بار˘صضإلا˘ب را˘ع˘˘صشإلا

،طرافلا ربوت˘كأا6 خيرا˘ت ذ˘ن˘م
،ةيئاصضقلا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا يدا˘ف˘ت˘ل
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘˘صسن تغ˘˘˘ل˘˘˘بو

79.1 بار˘˘صضإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
˘ما˘قرأا بصسح ا˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘˘صص ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
.ةينطولا ةيبرتلا
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نأا ةيع نمحرلا دبع يداصصتقلا ريبخلا عقوت
ه˘ب حر˘صصم˘لا غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘فر رار˘˘ق بب˘˘صست˘˘ي

يف ،وروأا0005 ىلإا0001 نم ايكرمج
هتاذ قايصسلا يف دكأاو .ةبعصصلا ةلمعلا فيزن
،ةلهصسلا لولحلل هئوجلب ةيلاملا نوناق نأا
فر˘صصلا ة˘ل˘كصشم˘ل ة˘يرذ˘ج˘لا لو˘ل˘ح˘لا ل˘جأا

ر˘طأا جرا˘خ ة˘ب˘˘ع˘˘صصلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
حيرصصت يف ةيع نمحرلا دبع لاقو .ةبقارملا
هب حر˘صصم˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ف˘ق˘صس ع˘فر نإا ي˘عاذإا

يف ءاج ام قفو ، وروأا فلأا5 ىلإا ايكرمج
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع قدا˘صصم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘˘ق
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ا˘ي˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م رر˘˘ب˘˘م،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ىلإا رفاصسي يذلا يرئازجلا نأل ةيداصصتقلا
،ةبعصصلا ةلمعلا قافنإا ىلإا جاتحي جراخلا

اذه فصصوب كردتصسا هتاذ ثدحتملا نأا ريغ
يذلا لهصسلا لحلاب –هتيقطنم ىلع– ءارجإلا

ةيقيقحلا لولحلا داجيإا لجؤوي نأا هنأاصش نم
ةيزاوملا تÓماعتلاو ،ةيلا˘م˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
تاباصسحلا جراخ ،ةبعصصلا ةلمعلا ليوحتل
.اهلخاد لاومألا ةكرح ةبقارم نكمي يتلا

ةيلاملا نوناق هب ءاج يذلا ليدعتلا صصنيو

تÓ˘م˘ع˘لا˘ب ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا نو˘˘كي نأا0202
صضرأا نم جورخلا و لوخدلا دنع ةبعصصلا
غلبملا زواجت ام اذإا ةلاح يف ايرابجإا نطولا

ن˘م ا˘˘ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م وأا وروأا فلأا5 يلاملا
نوناقلا ناكو .ىرخألا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تÓ˘م˘ع˘لا
ةيبنجألا ةلمعلاب حيرصصتلا نأا ىلع صصني

وأا ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا لو˘خد وأا ةردا˘غ˘م د˘ن˘ع
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ما˘ح ر˘ب˘ج˘ي ي˘كر˘م˘ج˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
فلألا غلبملا زواجت لاح يف اهب حيرصصتلا
.وروأا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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ةيبرتلا ةرازو عم تاضضوافملا رّثعت ةجيتن تارابتخإ’ا ةعطاقمب اوحّول امك

مهجاجتحإ نولسصإوي يئإدتبإلإ ميلعتلإ ةذتاسسأإ
حوتفم بإرسضإإ يف لوخدلاب نودّدهيو

وروأا ف’أا5 ىلإا ايكرمج هب حرضصملا غلبملا عفر رارق ةيفلخ ىلع

رئإزجلإ يف ةبعسصلإ ةلمعلل فيزن نم رذحي يداسصتقإ ريبخ

ىلع يلاوتلا ىلع عباضسلا عوبضسألل كلذو نطولا ربع ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا فلتخم ربع مهبارضضإا يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاضسأا لضصاو
.ةعوفرملا مهبلاطم ةحئ’ لوح ةيبرتلا ةرازو عم تاضضوافملا رثعت ةيفلخ

ةذتاصسأل ينطولا صسلجملا دده
«صسا˘ن˘كلا» ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘صسألا ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘صشكلا˘˘˘˘ب
ةرازو تلعج يت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
تا˘˘صصبر˘˘ت˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
صسنو˘ت ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘صصا˘خ˘لا

«صسانكلا» تدد˘نو .بر˘غ˘م˘لاو
تط˘بر ا˘ه˘نأا ةر˘ي˘صشم رار˘ق˘˘لا˘˘ب
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ع˘م تلا˘صصتا
ةميلعتلا نع عجار˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا
تاصصبرت˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
لا˘˘قو  .بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لاو صسنو˘˘˘ت˘˘˘ل
صسل˘ج˘م˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘صسن˘˘م˘˘لا
دبع» يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأا
روصشنم يف «طÓيم ظيفحلا

ىلع ةصصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع
يعا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ءاغلإا ةمي˘ل˘ع˘ت نأا ’’كو˘ب˘صسيا˘ف»
تا˘ع˘ما˘ج و˘˘ح˘˘ن تا˘˘صصبر˘˘ت˘˘لا
نود˘˘بو ،بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو صسنو˘˘˘ت
تاقيلعتلا صضعب يف صضوخلا
تاصصبرتلا ةيصضق صشقانت يتلا
.نييعماجلا ةذتاصسأÓل ةيم˘ل˘ع˘لا

م˘ه˘صضفر ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘جرأاو
يذلا اهتيقو˘ت ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
يف نوككصشي نيريثكلا لعجي
ا˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ, ا˘ه˘ن˘م صضر˘غ˘لا

طصسولا يف ةريبك ةلبلب تقلخ

يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

رار˘ق˘ت˘صسلا نا˘˘م˘˘صض ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خاد ءود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو

نإاف طÓي˘م بصسحو.ة˘ع˘ما˘ج˘لا

رر˘صضلا تق˘ح˘˘لأا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

لكصشب ةذتاصسألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

رربي هيجو ببصس نود ،رصشابم

.ئ˘جا˘ف˘م˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ذا˘˘خ˘˘تا

فرعن ا˘ن˘نأا م˘غر» ه˘نأا˘ب ار˘ي˘صشم

اذ˘ه دا˘ع˘بأاو با˘ب˘صسأا ا˘ي˘صصخ˘صش

ر˘˘ي˘˘˘غو عر˘˘˘صست˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا

ه˘نأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،صسورد˘˘م˘˘لا

هنع ع˘جار˘ت˘لا مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘فو

نع فصشكلاب ةباقنلا موقتصسف

ءارو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فاود˘˘˘لا

نأا رداصصم تدكأاو اذه.هذاختا

م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو ءا˘˘غ˘˘لإا بب˘˘صس

ى˘˘لإا تا˘˘صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيبرغملاو ةيصسنوتلا تاعماجلا

ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘لإا ا˘صسا˘صسأا دو˘ع˘˘ي

تا˘ع˘ما˘ج˘˘لا ع˘˘م برا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

هد˘˘ن˘˘ف ا˘˘م و˘˘هو .ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسألا

نأا اوعمجا نيذ˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ىلع ءاوصس .ريبك قراف كانه

وآا لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

.تايناكمإلا
S°∏«º.±

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ه˘˘جو
ديزوب بيطلا يملعلا ثحبلاو
ل˘جأا ن˘م ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ةصصاخلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا˘˘˘ب
اهدقع رظتني يتلا تاعماجلل

لوؤو˘صسم˘لا لا˘˘قو  .ما˘˘يأا لÓ˘˘خ
يلاعلا ميلعتلا عاطق نع لوألا

هل نايب ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ةصصاخلا هتح˘ف˘صص ى˘ل˘ع هر˘صشن

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يف هنا «كوبصسياف» يعامتجلا
ةينطولا ةودّنلا ريصضحت راطإا
ا˘هد˘ق˘ع ع˘مز˘م˘لا،تا˘ع˘ما˘ج˘˘ل˘˘ل

تصسأارت ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ّيألا لÓ˘خ
ةرادإلا تاراطإا ّم˘صض ا˘عا˘م˘ت˘جا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
.ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ر˘يزو ل˘ق˘ن عا˘م˘ت˘˘جلا لÓ˘˘خو
فيلكت ّمت هنا يلاعلا ميلعتلا
دمحما يقيدصص» ماعلا نيمألا

ةرصشابمب «نيدلا حلاصص دّمحم
حاجنإل ةمزÓلا ريبادّتلا ذاخّتا

يروّدلا يعاطقلا ثدحلا اذه
ن˘م ر˘يزو˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسيو .ما˘˘ه˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
فوقولا ل˘جا ن˘م تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل

م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ر˘ي˘صس ى˘ل˘ع
كلذ حا˘ج˘ن ىد˘مو ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ةصصاخ ينطولا ىوتصسملا ىلع
ةد˘ع ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ع˘م
تا˘ف˘ل˘خ˘˘م بب˘˘صسب تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘˘لا بار˘˘صضإا
دق ناك هناو ةصصاخ ،يصضاملا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا لÓ˘˘خ دد˘˘صش
توأا رهصش لÓخ تمظن يتلا
نامصض ةي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ي˘صضا˘م˘لا
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن
ريزولا فق˘ي˘صس ا˘م˘ك  .د˘يد˘ج˘لا

دعب لكايهلا مÓتصسا ىدم ىلع
لو˘خد˘لا ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م رر˘ق˘ت نأا
ة˘يا˘غ ى˘لإاو مدا˘ق˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

مÓتصسا9102 ربمصسيد رهصش

يجوغاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م00438
نأا ه˘نأا˘صش ن˘م ا˘م و˘˘هو ،د˘˘يد˘˘ج
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا تارد˘˘˘ق ع˘˘˘فر˘˘˘ي

095.215.1 ى˘لإا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘جإلا
ل˘ك ي˘ف ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب د˘˘ع˘˘ق˘˘م
مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘كب˘صشلا
،تاردقلا هذه حمصستو.يلاعلا
و˘˘ح˘˘ن لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ،ا˘˘ير˘˘˘ظ˘˘˘ن

،بلاط000.008.1
ردقي ليغصشت لماعم لامعتصساب

.يل˘ع˘ف د˘ع˘ق˘م ل˘كل9.0 ـ˘˘˘ب
ءاو˘˘يإلا تارد˘˘ق صصو˘˘صصخ˘˘بو
نأا رظتنملا نم هّنإاف ،ماعطإلاو
صسف˘ن لÓ˘خ ،عا˘ط˘ق˘لا م˘ل˘ت˘˘صسي

ام وهو ،ريرصس07315 ،ةرتفلا
ة˘ي˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا ع˘˘فر˘˘ي

006.856 ى˘˘˘˘˘˘لإا ءاو˘˘˘˘˘˘يإÓ˘˘˘˘˘˘ل
ىلع ريزولا فقيصس مك .ريرصس
ةصصاخلا تÓي˘ج˘صست˘لا ة˘ي˘صضق
ةيناثلا اه˘ترود ي˘ف ر˘ت˘صسا˘م˘لا˘ب
نم ديدعلا ةدع ىلإا ةفاصضإلاب
متتصس يتلا ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
.ةودنلا هذه لÓخ اهتصسارد

S°∏«º.±

اهعانقإ’ يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم ت’اضصتا يف تلخد
رارقلا نع عجارتلاب

ةيقيقحلإ بابسسألإ نع فسشكلاب ددهت «سسانكلإ»
برغملإو سسنوت ىلإإ تاسصبرتلإ ءاغلإإ ءإرو

ريبادتلا هذه ةرضشابمل ماعلا نيمأ’ا تفلك

تإءإرجإإ ةدع ذختت يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو
تاعماجلل ةينطولإ ةودنلإ حاجنإل

ةضضرممو ةيبط ةبقارمو ةنايضص نوعو ةيبوك ةضضرمم ةئربت مت اميف

 عسضرلإ قإرتحإ ةيسضق يف دفان سسبح ماعب هبئانو يدإولإ ىفسشتسسم ريدم ةنإدإإ
عضضر8 ةافو نع ترفضسأا يتلاو رضصان نب ريضشب ىفضشتضسمب ةد’ولا راد قارتحا سصخت يتلا ةيضضقلا يف اماكحأا سسمأا ةحيبضص يداولا ةمكحم تردضصأا ةينامثلا

ريغ اضسبح رهضشأا6 ـب ةلباق تنيدأا امنيب ،لامهإ’ا ةمهتب ميتنضس نويلم05 ـب ةيلام ةمارغو ذفان سسبح ماعب هبئانو ىفضشتضسملا ريدم ةمكحملا تنادأاو.اقرح
ىلع يضضاملا ربمتبضس52 موي تزتها دق يداولا ةي’و تناكو .ةيضضقلا سسفن يف ةضضرممو ةيبط ةبقارمو ةنايضص نوعو ةيبوك ةضضرمم ةئربت تمت امك .ةذفان
نماثلا عيضضرلا يفوت اميف ،لافطأا7 لماك لكضشب قرتحا ثيح ،ةد’ولا يثيدح لافطأا8 قارتحا ىلإا ىضضفأا يذلا رمأ’ا .ةد’ولا راد لخاد لوهم قيرح عقو
ةضسضسؤوملا ريدم عاديإاب ارمأا يلاوملا مويلا يف يداولا ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضاق ردضصيل .قيرحلا ىلإا يبطلا مقاطلا نطفتي نأا لبق ،قانتخ’ا ببضسب
تاذل ةعباتلا ةد’ولا راد رييضستب ةفلكملا ةقضسنملا نم لكب رمأ’ا قلعتيو .ةد’ولا رادب نيرخآا لامع ةضسمخ ةقفر تقؤوملا سسبحلا ةضصضصختملا ةيئافضشتضس’ا
هذه يف نومهتملا مدقو. ةنايضص نوعو ةد’ولا يثيدح لافطأ’ا بط ةحلضصم سسيئرو ةيبطلا ةبقارملاب ةفلكملاو ةبوانملا ريدمو ةيئافضشتضسإ’ا ةضسضسؤوملا
لتقلاو بيضستلاو لامهإ’ا» يتحنجب نيعباتم مهو يداولا ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضاقو ةيروهمجلا ليكو مامأا ةي’ولا نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلا لبق نم ةيضضقلا
.«أاطخلا

S°∏«º.±



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5385ددعلا9102 ربمفون91 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

تاباسصع ديعت ةيوجلا تابارطسض’ا

  ةوقبو طاسشنلل ةقرسسلا

تÓحم ةدع نومحتقي نولوهجم

 لجيجب ريهاطلاب
تايمع صسمأإ لوأإ ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لإ ة˘ن˘يد˘م تد˘ه˘سش

ام ؤهو ةيراجتلإ لاحملإ نم ديدعلإ تفدهتسسإ ماحتقإ

نييÓملإ تإرسشعب اهنمث ردقي علسس ءافتخإ يف ببسست

ردا˘سصم تد˘كأإو .ة˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ ل˘خإد ن˘˘م

ةرخأاتم ةعاسس يف إؤماق نيلؤهجم نأاب صسمأإ ةقباطتم

ةنيدم طسسو تÓحم˘لإ ن˘م دد˘ع ما˘ح˘ت˘قا˘ب ل˘ي˘ل˘لإ ن˘م

زكرم دعي يذلإ يسسيئرلإ عراسشلاب إديدحتو ريهاطلإ

ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ لا˘ح˘م˘لإ م˘خ˘فأإو م˘هأ’ ر˘ق˘مو ر˘ي˘ب˘ك قؤ˘سست

ر˘سسكب ء’ؤؤ˘ه ما˘ق ثي˘ح ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘ن˘يد˘م˘˘لا˘˘ب

نمإز˘ت˘م تي˘قؤ˘ت ي˘ف لا˘ح˘م˘لإ هذ˘ه لا˘ف˘قأإو تا˘فا˘ج˘سس

دؤ˘ل˘خو ة˘ب˘ع˘سصلإ ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لإ فور˘˘ظ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم

، ليللإ نم ةمدقتم تاعاسس يف مؤنلإ ىلإإ نينطإؤملإ

ةرؤ˘كذ˘م˘لإ ة˘با˘سصع˘لإ دإر˘˘فأ’ مؤ˘˘ج˘˘ه˘˘لإ إذ˘˘ه ح˘˘م˘˘سسو

تإرسشعب اهنم˘ث رد˘ق ة˘ن˘ي˘م˘ث ع˘ل˘سس ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا˘ب

تÓحملإ قفإرم صضعب بيرخت نع كيهان ،نييÓملإ

حلاسصمل ىؤكسشب اهباحسصأإ مدق˘ت ي˘ت˘لإ ة˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لإ

لمأإ ىلع ثداحلإ يف اقيقحت تحتف يتلإ ةطرسشلإ

نم ةدع قطانم ةدع تفرعو .ةانجلإ ىلإإ لؤسصؤلإ

رسصنعلإ ،لجيج ،ىيحي د’وأإ رإرغ ىلع لجيج ةي’و

Óيل لسشنلإو ةقرسسلإ تايلمعل ةيؤق ةدؤع ةيليملإو

هدهسشت امو ةريخأ’إ ةيخانملإ تابلقتلإ عم ةإزإؤم ثيح

طقاسستو ةرإرحلإ تاجرد يف داح طؤبه نم ةي’ؤلإ

هلغ˘ت˘سست تتا˘ب يذ˘لإ ر˘مأ’إ جؤ˘ل˘ث˘لإو را˘ط˘مأÓ˘ل ر˘ي˘ب˘ك

ةيسصؤسصللإ ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت˘ل ة˘قر˘سسلإ تا˘با˘سصع

مؤنلإ عزن ام ؤهو ةريخأ’إ ليللإ تاعاسس يف اسصؤسصخ

ىلإإ مهنم صضعبلاب عفدو قطانملإ هذه ناكسس نؤيع نم

تإرايسسلإ اهيف امب مهتاكلتمم ةسسإرح يف ليللإ ءاسضق

مدع ببسسب ءإرعلإ يف اهنكرل اهباحسصأإ رطسضي يتلإ

ةريخأ’إ هذه ةمÓسس نمسضت ةنمآإ نكامأإ ىلع مهرفؤت

. صصؤسصللإ ء’ؤؤه ردغ نم اهيمحتو
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نم ةروراق0041 نم ديزأا زجح

ةملاقب ةيلوحكلا تابورسشملا
ةيلؤحكلإ تابورسشملإ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف

ةيميلقإ’إ ةعؤمجملإ ميلقإإ ىؤتسسم ىلع ةسصخر نودب

ربع صصيخرت نودب اهل˘ق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طؤ˘لإ كرد˘ل˘ل

كردلل ةيميلقإ’إ ةعؤ˘م˘ج˘م˘لإ دإر˘فأإ ن˘كم˘ت ،تا˘قر˘ط˘لإ

اياسضق60 ةجلاعم نم عؤبسسأ’إ ةياهن ةملاقب ينطؤلإ

ةسصخر نودب ةيلؤحك تابورسشم ةزايحو لقنب قلعتت

ام مهرامعأإ حوإرتت صصاخسشأإ60 اهيف طرؤت يتلإو

تامؤلعم ىلع ءانب تمت تايلمعلإ،ةنسس34و62 نيب

ينطؤلإ كردلل ةيميلقإ’إ ةعؤمجملإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو

ةربتعم تايمك لقنب مهيف هبتسشملإ مايق اهدافم ةملاقب

’Óغتسسإو كلذ رثإإ ىلع ،ةيلؤحكلإ تابورسشملإ نم

ةمكحم ةطخ عسضو مت اهيلع لسصحتملإ تامؤلعملل

ةقر˘ف˘لإ دإر˘فأإ ن˘كم˘ت ن˘يأإ ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل

639 زجح نم ةزؤمكؤبب ينطؤلإ كردلل ةيميلقإ’إ

ةدحو074 زجح مت امك ،ةيلؤحكلإ تابورسشملإ ةدحو

مامح ،لدنسص نيع نم لكب ةيلؤحكلإ تابورسشملإ نم

6041 زجح نع ترفسسأإ تايلمعلإ،فؤقسشؤبو لئابنلإ

عإؤنأ’إ ةف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لؤ˘ح˘كلإ تا˘بور˘سشم˘لإ ن˘م ةد˘حو

ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت تإءإر˘جإÓ˘ل ة˘˘ل˘˘سصإؤ˘˘مو ،ما˘˘ج˘˘حأ’إو

كÓمأإ ةيسشتفم ىلإإ اهميلسستو ةيلؤحكلإ تابورسشملإ

ةزا˘ي˘حو ل˘ق˘ن ة˘ح˘ن˘ج ع˘فر م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘م˘لا˘˘ق˘˘ب ة˘˘لود˘˘لإ

م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘بو ،ة˘سصخر نود˘ب ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘سشم

عإديإإ مت ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ مامأإ نيطرؤتملإ

.ةيقبلإ حإرسس قÓطإإ مت اميف صسبحلإ مهدحأإ

∫.Yõ Gdójø
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ةيمإرجإ’إ ةكبسشلإ نؤكتت
صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأإ ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘م نورد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي
دقعلإ يف مهعيمج ةدكيكسس
ثي˘˘ح ر˘˘م˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘˘لإ
ةطر˘سش ح˘لا˘سصم تعا˘ط˘ت˘سسإ
ة˘ب˘قإر˘م˘لإ ز˘كر˘˘م˘˘ل دود˘˘ح˘˘لإ
فيقؤت نم لؤبطلإ مأاب يربلإ
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ن˘ي˘سصخ˘سش

زجاحلإ ىؤتسسم ىلع ةبكرم

زكرملإ تإذل مدقتملإ ينمأ’إ

رؤبع˘لإ تإءإر˘جإإ ما˘م˘تإإ ل˘ب˘ق

ة˘˘عا˘˘سسلإ دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف إذ˘˘˘هو

ثي˘˘ح ا˘˘حا˘˘ب˘˘˘سص ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ

ةطرسشلإ رسصانع تعاطتسسإ

مهتزؤحب طبسض نم ةلماعلإ

هتحسص يف هبتسشي يلام غلبم

نم رانيد000002 ـب ردق

ميلسست متيل ةينطؤلإ ةلمعلإ

و ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لإ
ة˘قر˘ف˘لإ ى˘لإإ تإزؤ˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لإ
نمأ’ ةيدا˘سصت˘ق’إو ة˘ي˘لا˘م˘لإ

ترسشاب يتلإ فراطلإ ةي’و
تبثأإ يذلإ قيقحتلإ اهرودب
زؤجحملإ يلاملإ غ˘ل˘ب˘م˘لإ نأإ
نأإو روزم ةينطؤلإ ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
نمسض ناط˘سشن˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ

ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مإر˘˘جإإ ة˘˘با˘˘سصع
ةلمعلإ ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م

.لوإدتلل اهحرط عم ةينطؤلإ

ةيلمعلإ هذه لÓخ مت امك
د˘ع˘ي ثلا˘ث صصخ˘سش ف˘ي˘قؤ˘˘ت
ءاهتن’إ دعب م˘ه˘ئا˘كر˘سش د˘حأإ

تافلم تزجنأإ قيقحتلإ نم
ع˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
˘ما˘مأإ إؤ˘مد˘˘ق ن˘˘ي˘˘فؤ˘˘قؤ˘˘م˘˘لإ
ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ
ن˘ع ة˘لا˘ق˘لإ ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
عيزؤ˘تو ع˘ي˘ب ة˘يا˘ن˘ج ة˘ي˘سضق
يف ردسص نيأإ ةروزم دؤقن

.عإديإإ رمأإ اعيمج مهقح
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زاغ تإروراق ةمزأإ لسصإؤتت
ةرذن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’ؤ˘ب نا˘تؤ˘ب˘لإ
عيباسسأ’إو مايأ’إ لÓخ أإؤسسأ’اب
نم مغرلإ ى˘ل˘ع كلذو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ
بكرم اهذختإ يتلإ تإءإرجإ’إ
د’وأإ ةقطنمب دجإؤتملإ ةئبعتلإ

نيمئاقلإ دهعتو ريهاطلاب حلاسص
نم يلحملإ بلطلإ ةيطغتب هيلع
يف ىتح ناتؤبلإ زاغ تإروراق
تفر˘ع د˘قو .ءا˘ت˘سشلإ ل˘سصف ز˘˘ع
ف’آ’إ رطاقت ةريخأ’إ تاعاسسلإ

ىلع لجيج ةي’و ينطإؤم نم
زا˘غ˘لإ تإرورا˘ق ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
ي˘˘ت˘˘لإ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لإ تإءا˘˘سضف إذ˘˘˘كو
تا˘يد˘ل˘ب˘لإ صضع˘ب ا˘ه˘ت˘ثد˘ح˘ت˘سسإ

نم كلذو ءاتسشلإ لسصف ةبسسانمب

يق˘ت زا˘غ ةرورا˘ق˘ب ر˘ف˘ظ˘لإ ل˘جأإ

نم هتلئاع اهئإرو نمو اهبحاسص

ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘˘لإ صسرا˘˘ق˘˘لإ در˘˘ب˘˘لإ

نأإ ريغ مايأ’إ هذه81 ةي’ؤلإ

ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘فإؤ˘˘لإ ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لإ

ىلإإ إوداع ةرؤكذملإ تإءاسضفلإ

دافن لظ يف ن˘ي˘ب˘ئا˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م

ةعرسسب ةسضورعم˘لإ تإرورا˘ق˘لإ

ي˘ف بب˘سست يذ˘لإ ر˘˘مأ’إ قر˘˘ب˘˘لإ

قطانم ةدعب ةريب˘ك تا˘جا˘ج˘ت˘حإ

لوأ’إ صسمأإو صسمأإ ةي’ؤلإ نم

دربلإ ةجؤم لسصإؤت عم ةإزإؤم

نم تدإز يتلإو ةريخأ’إ هذهب

لئاسسو ى˘لإإ ن˘ي˘ن˘طإؤ˘م˘لإ ة˘جا˘ح

باحسصأإ صضعب رطسضإو ةئفدتلإ

عيب ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لإ لا˘ح˘م˘لإ

ى˘لإإ ل˘ج˘ي˘ج˘ب زا˘˘غ˘˘لإ تإرورا˘˘ق

نيبغإرلإ نئابز˘لإ ءا˘م˘سسأإ د˘ي˘ي˘ق˘ت

تإرورا˘ق ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘˘لإ ي˘˘ف

ن˘م ة˘سصا˘خ تا˘سشا˘ن˘ك ي˘ف زا˘˘غ

ددعلإ بلج يف مهتدعاسسم لجأإ

ن˘˘م تإرورا˘˘ق˘˘لإ ن˘˘م ي˘˘فا˘˘˘كلإ

إذه نؤك ريهاطلاب ةئبعتلإ زكرم

بسسح مهحن˘م˘ي د˘ع˘ي م˘ل ر˘ي˘خأ’إ

ن˘م دود˘ح˘م دد˘ع ىؤ˘سس ء’ؤؤ˘˘ه

عم صضراعتي ام ؤهو تإروراقلإ

نع تردسص يتلإ تاحيرسصتلإ

مايأإ لب˘ق ر˘ي˘خأ’إ إذ˘ه ي˘لوؤؤ˘سسم

دإدعتسسإ اهلÓخ نم إودكأإ يتلإو

يلحملإ بلطلإ ةيبلتل ريخأ’إ إذه

دعب ناتؤبلإ زاغ تإروراق ىلع

اهدودح ىلإإ جاتنإ’إ ةقاط عفر
ةعسست لد˘ع˘م غؤ˘ل˘بو ىؤ˘سصق˘لإ
د˘˘ع˘˘ب مؤ˘˘ي˘˘لإ ي˘˘ف ةرورا˘˘˘ق ف’آإ
ةثÓثب لمعلإ ماظن ىلإإ ءؤجللإ
ىلع نؤمئاقلإ ناكو إذه. جإؤفأإ

زا˘غ تإرورا˘ق ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت ز˘˘كر˘˘م
يف إودكأإ دق ريهاطلاب ناتؤبلإ

ل˘ج˘ي˘ج نا˘كسس نأا˘ب ق˘با˘سس تقو

نؤيلم2 نم رث˘كأإ إؤ˘كل˘ه˘ت˘سسإ

ة˘˘˘ن˘˘˘سسلإ لÓ˘˘˘˘خ زا˘˘˘˘غ ةرورا˘˘˘˘ق
ةدايزلإ ةبسسن نيردقم ةيسضاملإ
تإروراقلإ زاغ ىلع بلطلإ يف

ىلع ايؤن˘سس ة˘ئا˘م˘لا˘ب2 ؤحنب

ةنيدملإ زا˘غ م˘ي˘م˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لإ
امب ةي’ؤلإ نم ةريبك ءإزجأإ ىلع
. ةيلبجلإ قطانملإ صضعب اهيف

 ةيندملا ةلاحلا ةحلسصمب نافظوم مهنيب نم/ لجيج

  ةيليملاب ريوزتلا ةمهتب اذفان انجسس فسصنو ةنسسب صصاخسشأا ةعبرأا ةنادإا
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ةيئإدتب’إ ةمكحملإ تنإدأإ

لجيج ةي’و قرسش ةيليملاب

ن˘ج˘سسلا˘ب صصا˘خ˘˘سشأإ ة˘˘ع˘˘برأإ

ف˘سصنو ة˘ن˘سس ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘˘لإ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘˘سضق ي˘˘ف كلذو

ةيمسسر قئاثو ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا˘ب

تناكو. مات˘خأ’ا˘ب بعÓ˘ت˘لإو

د˘ق ةرؤ˘كذ˘م˘˘لإ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لإ

ةيسضقلإ يف صسمأإ لوأإ ترظن

نم تع˘فر ي˘ت˘لإ ةرؤ˘كذ˘م˘لإ

صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’إ د˘˘˘˘حأإ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق

رمأ’إ قلع˘ت˘يو ن˘يرر˘سضت˘م˘لإ

قئاثو تلاط ريوز˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ترد˘˘سصأإ ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
امكح ةسصتخم˘لإ ة˘م˘كح˘م˘لإ
ة˘˘˘ع˘˘˘برأإ ة˘˘˘نإدإا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘ي
ذ˘فا˘ن˘لإ ن˘ج˘سسلا˘ب صصا˘˘خ˘˘سشأإ

مهنيب نمو إرهسش81 ةدمل
ا˘˘نا˘˘ك ة˘˘ف˘˘ظؤ˘˘˘مو ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م
ة˘لا˘ح˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم˘ب نÓ˘م˘ع˘ي
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لإ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لإ
نيرخآإ نيسصخسش ىلإإ ةفاسضإإ

ن˘يذ˘ه˘ب ة˘قÓ˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نا˘˘ك
إدافتسسإ نيذللإو ني˘ف˘ظؤ˘م˘لإ

ي˘ت˘لإ ةروز˘م˘لإ ق˘ئا˘ثؤ˘لإ ن˘م
لبق نم قيقحت لحم تناك
مؤلعمو. ةيئاسضقلإ تاهجلإ
ى˘لوأ’إ ةر˘م˘˘لإ تسسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأإ

فا˘سشت˘كإ ا˘ه˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ
ىؤتسسم ىلع ريوزت اياسضق
نأإو قبسس ثيح ةيليملإ ةنيدم
صصاخسشأ’إ نم ديدعلإ فقوأإ
ىؤتسسم ىلع ةمهتلإ صسفنب
م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو ةر˘˘ي˘˘خأ’إ هذ˘˘ه
˘ما˘ق يرا˘ج˘ت ل˘ح˘˘م بحا˘˘سص
ى˘لإإ ر˘ي˘خأ’إ إذ˘˘ه ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت˘˘ب
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ر˘˘يوز˘˘ت˘˘˘ل بت˘˘˘كم
ثيح ىرخأإ قئاثوو «إزيفلإ»
نأإو ن˘مأ’إ ح˘لا˘سصم˘ل ق˘˘ب˘˘سس
ؤهو قباسس تقو يف هتفقوأإ

تإرسشعلإ طبسض نم نكم ام
ةروز˘م˘لإ تإر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لإ ن˘˘م
ى˘لإإ ة˘فا˘سضإإ ىر˘خأإ ق˘˘ئا˘˘ثوو

يلآ’إ مÓعإÓ˘ل دا˘ت˘عو ما˘ت˘خأإ
ةقفر ينعم˘لإ ه˘ل˘غ˘ت˘سسي نا˘ك
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘˘خآإ صصخ˘˘سش
ل˘با˘ق˘م تإر˘ي˘سشأا˘ت˘لإ ر˘˘يوز˘˘ت
مت امك ، ةربتعم ةيلام غلابم
كلذ˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف
نا˘ك ر˘خآإ صصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ عا˘ط˘ق ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ي
ر˘يوز˘˘ت ي˘˘ف طرؤ˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةايحلإ تإداه˘سش ن˘م د˘يد˘ع˘لإ
يتلإو نيبرتغم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ
لؤسصحلاب صضعبلل تحمسس
جراخلإ ن˘م تا˘سشا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ن˘ع ا˘سسنر˘˘ف ن˘˘م إد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
. نييفؤتم صصاخسشأإ

 ةينطولا ةيدقنلا ةلمعلا ريوزت لاجم يف طسشنت

زكرملاب ةمظنم ةيمارجإا ةباسصعب حيطت ةطرسشلا
فراطلاب لوبطلا مأا يدودحلا

ةباسصعب ةحاطإ’ا نم ارخؤوم فراطلا ةي’و نمأ’ ةيداسصتق’او ةيلاملا ةقرفلا عم قيسسنتلاب دودحلا ةطرسش حلاسصم تنكمت
 .ةينطولا ةيدقنلا ةلمعلا عيبو ريوزت لاجم يف طسشنت ةمظنم ةيمارجإا

ةملاقب تاردخملا جيورت يف ةسصتخم ةكبسشب ةحاطإلا
ةطرسشلإ تإؤق تنكمت ،ةملاق ةنيدمل يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف

82 نيبام مهرامعأإ حوإرتت صصاخسشأإ ةثÓث نم ةنؤكتم ةباسصع كيكفت نم ،دسصرتلإو ةبقإرملإ ةيلمع دعب ةيئاسضقلإ

طسسو ىؤتسسم ىلع ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملاب يعرسشلإ ريغ راجت’إ لاجم يف طسشنت ةملاقب نيميقم ةنسس24و
ردقت تإردخملإ نم ةيمك ىلع مهتزؤحب رؤثعلإ مت مهنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ دعبو .ةملاقب ةنيدم

ىلإإ مهيف هبتسشملإ ليؤحت مت رؤفلإ ىلع.تإردخملاب راجت’إ تإدئاع نم ةربتعم ةيلام غلابمو امإرغ6.09 نزؤب
ةزايح لعف نع يئاسضق فلم مهدسض نؤك و ،ةيسضقلإ يف قيقحت حتف ثيح ،هيلع رؤثعلإ مت ام زجح دعب ،ةطرسشلإ زكرم
تاهجلإ مامأإ إؤمدق مهيف هبتسشملإ ،دؤعلإ عم ةعورسشم ريغ ةقيرطب عيبلل اهسضرعو ،جلاعم فيك عؤن نم تإردخملإ

. تقؤؤملإ صسبحلإ عإديإإ رمأإ مهنم (30) ةثÓث قح يف ردسصأإ نيأإ ،ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ

∫.Yõ Gdójø
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إذهل ىقري ’ نيجتحملإ بضسحو
نم هنوناعي ام لظ يف فينضصتلإ
اهتدح نم تدإز ،ةحداف سصئاقن
ةمدقم يف ءاجو ،سسقطلإ ةدورب
مكح˘بو ن˘يذ˘لإ ،ة˘ب˘ل˘ط˘لإ بلا˘ط˘م
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م م˘˘ه˘˘مود˘˘ق
مهتي˘ب˘لا˘غ نإا˘ف ،ن˘طو˘لإ تا˘ي’وو
دقرملاب يلخإدلإ ماظنلإ نودمتعي
،مهل سصضصخملإو دهعملل عباتلإ

ذنم د˘قر˘م˘لإ بإو˘بأإ ق˘ل˘غ نأإ ر˘ي˘غ
ةياهن ةياغ ىلإإو احابضص ةنماثلإ
ةب˘ل˘ط˘لإ ل˘ع˘ج ة˘ي˘ئا˘ضسم˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ
،ءإر˘˘˘جإ’إ إذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م نوؤوا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسي

ةبلطلإ هجو يف هحتفب نيبلاطم

لقنتلإ مهل ىنضستيل راهنلإ ةليط

،نو˘ب˘غر˘ي ا˘م تقو م˘˘ه˘˘فر˘˘غ ى˘˘لإإ

ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘قوأإ ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘ضصخ

،ةيئاضسملإو ةيحاب˘ضصلإ ن˘ي˘تر˘ت˘ف˘لإ

ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ إذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإإ دو˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘لإو

دحأإ بايغ ةلا˘ح ي˘ف ة˘حإر˘ت˘ضسÓ˘ل

مهضسفنأإ ةبلطلإ دجو ذإإ ،ةذتاضسأ’إ

نع ديزي ام ءاضضق ىلع نيمغرم

وأإ دهعملاب ة˘ل˘ما˘ك تا˘عا˘ضس80

هجوتلاب مهل حامضسلإ نود ،هجراخ

تقو˘˘لإ ي˘˘ف ’إإ د˘˘قر˘˘˘م˘˘˘لإ و˘˘˘ح˘˘˘ن

وهو ،هديدحت متو هب حومضسملإ

م˘˘هءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسإ را˘˘˘ثأإ يذ˘˘˘لإ ر˘˘˘مأ’إ

در˘˘ب˘˘لإ ة˘˘جو˘˘م ما˘˘˘مأإ ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ
ةنتاب ةي’و اهتدهضش يتلإ ديدضشلإ

ةضساملإ ةجاحلإو مايأ’إ هذه لÓخ
ى˘لإإ ءا˘ج˘ت˘ل’إ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لإ ء’ؤو˘˘ه˘˘ل

.ءفدلإ نم ليلقب إومعنيل مهفرغ
اضضيأإ نوجتحملإ بلاط امك إذه
يتلإ ،ةمدقملإ تابجولإ نيضسحتب

بولطملإ ىوتضسملإ ىلإإ ىقرت ’
ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ا˘˘عو˘˘ن وأإ ا˘˘م˘˘ك ءإو˘˘ضس
معاطملإ ىلإإ ؤوجتلي مهنم سضعبلإ
ه˘ي˘ف ر˘ب˘جأإ تقو ي˘ف ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لإ
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ر˘˘خأ’إ سضع˘˘ب˘˘˘لإ

كلت لوانت ىلع لاحلإ وروضسيم
نكمي ’ مهبضسح يتلإ تابجولإ
ةهج نم اهتءإدر ببضسب اهلوانت
ذإإ ،ىرخأإ ةهج نم اهتيافك مدعو
،مهعوج دضسل اهيلإإ نوؤوجلي مهنأإ
إذه˘ب يدا˘ن ه˘ي˘ف مد˘ع˘ن˘ي تقو ي˘ف
Óيدب نوكي نأإ هنأاضش نم ريخأ’إ
سضعب ءانتقإ ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لإ ء’ؤو˘ه˘ل
ةو˘ه˘ق˘لإ رإر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘لإ

ر˘مأ’إ ،ىر˘خأإ سضإر˘˘غأإو يا˘˘ضشلإو
فلتخم ءاضضق مهيلع متحي يذلإ

يفو دهعملإ جراخ نم مهتايجاح

وأإ ةضسإردلإ دعومل قبضسم تقو
يدان دوجو لظ يف ،كلذل قح’
نع ديزي ام ذنم بإوبأ’إ دضصوم

ى˘ق˘ب˘ت با˘ب˘˘ضسأ’ تإو˘˘ن˘˘ضس30
،يملعلإ بناجلإ يف امأإ ،ةلوهجم
دق ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ب˘ت˘كم˘لإ ق˘ل˘غ نإا˘ف
د˘ي˘ج˘لإ ل˘ي˘˘ضصح˘˘ت˘˘لإ ن˘˘م ل˘˘قر˘˘ع
مهلعجو ،ده˘ع˘م˘لإ إذ˘ه˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
هجراخ نم بتاكم ىلإإ نوؤوجلي
عجإرملإ فلتخم ىلع لوضصحلل
يف اهتلق ىلع اه˘نو˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لإ
،إذه ينهملإ مهميل˘ع˘تو م˘ه˘نو˘كت
ةبتكملإ قل˘غ م˘ت ه˘نإا˘ف م˘ه˘ب˘ضسحو
نأإ ةجحب دهعملإ اه˘يو˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لإ
يف رايهن’اب ددهم اهنإردج دحأإ
نود هدمأإ لاط ام وهو ،ةظحل ةيأإ
ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لإ تإءإر˘˘˘˘جإ’إ ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تإ
بلاط د˘قو ،م˘ي˘مر˘ت˘لإ سصو˘ضصخ˘ب
لمحم مهبلاطم ذخأاب نوجتحملإ
لاجآ’إ برقأإ يف اهت˘ي˘ب˘ل˘تو د˘ج˘لإ
م˘ئÓ˘م˘لإ و˘ج˘لإ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ل
مضضي يذلإ دهعملإ إذهب مهميلعتل

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لإ ن˘˘م إدد˘˘ع
.نطولإ تاي’و

مهنيوكتل ةمئÓملأ طورسشلأ ريفوتب أوبلاط

 ةسساردلا نع نوبرسضي ةنتابب ينهملا ميلعتلا دهعم ةبلط
سصئاقنلأو بلاطملأ نم ةلمج ءأرج ،ةسسأردلأ نع بأرسضإأ يف ةنتاب ةنيدم طسسو ءأدهسشلأ يحب ينهملأ ميلعتلأ دهعم ةبلط سسمأأ لخد

وجلأ ريفوت فدهب ،لاجآلأ برقأأ يف اهقيقحتو مهبلاطم يف رظنلأ ةياغ ىلإأ مهدعاقمب قاحتللأ نيسضفأر ،اهب نوطبختي يتلأ
 .هنأأ ريغ ،نطولأ تايلو فلتخم نم ةبلطلأ نم ددع هيلإأ مدق يذلأ ،ينطولأ دهعملأ أذه يف ،ينهملأ مهميلعتو مهنيوكتل مئÓملأ

مهتايح ددهي ةيئابرهكلأ كÓسسألأ رطخ حبسصأأ امدعب / ةنيطنسسق

نوبلاطي نايزوب ةماحلاب ناكسس
لجاعلا لخدتلاب ةينعملا حلاسصملا

جيريرعوب جرب

ملعتلل ةيعفادلاب موسسوملا لوألا ينطولا ىقتلملا ماتتخا
 ميلعتلاب ضضوهنلل تايسصوتو ةيرئازجلا ةسسردملا يف
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،ة˘تو˘ت ن˘ي˘ع ي˘ح˘ب نا˘كضس سشي˘˘ع˘˘ي
ة˘ي’و˘ب ،نا˘يزو˘˘ب ة˘˘ما˘˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
تإديد˘ه˘ت ع˘قو ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
ة˘ل˘م˘ه˘م˘لإ ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلإ كÓ˘˘ضسأ’إ

ي˘˘ت˘˘لإو ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لإ ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ع˘˘˘لإو
ا˘ضسو˘با˘ك م˘˘ه˘˘ل ل˘˘كضشت تح˘˘ب˘˘ضصأإ

راطمأ’إ طقاضست عم ةضصاخ ابعرم
ي˘نا˘ع˘ي .بر˘ه˘كت˘لإ ر˘ط˘خ د˘˘يإز˘˘تو
را˘ط˘خأإ ن˘˘م ة˘˘تو˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ح ي˘˘لا˘˘هأإ
د˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘يرا˘˘ع˘˘لإ كÓ˘˘ضسأ’إ
رطيضستو ،نإردجلإ ىلعو عراضشلاب

فوخلإو عز˘ف˘لإ ن˘م ة˘لا˘ح م˘ه˘ي˘ل˘ع
نو˘˘ث˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ضسي م˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأإ ى˘˘ل˘˘˘ع
هذه ةيطغت لجأإ نم نيلوؤوضسملاب
،ةثرا˘ك ثود˘ح˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت كÓ˘ضسأ’إ
ةيراعلإ كÓضسأ’إ هذه ببضستت دقف
تقو يأإ يف سصخضش يأإ توم يف
نينطإوملإ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلإ لو˘ق˘ي ن˘م
سضع˘˘ب نأإ «ثي˘˘غ˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ نا˘˘ضسل˘˘ب
،ةدم ذنم لمعت ’ ةرانإ’إ ةدمعأإ

ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت ءا˘بر˘ه˘كلإ تÓ˘با˘كو
انلافطأإ ىلع فاخن نحنو نإردجلإ

نم قعإوضص ىلإإ إوضضرعتي نأإ نم
إذهو ،توملإ ىلإإ يدؤوت ةيئابرهكلإ

فوخ يف سشيعنو انباتني روعضشلإ
ببضسب هنأاب إوفاضضأإو ،تقولإ لوط
ي˘ت˘لإ ة˘يرا˘ع˘لإ ءا˘بر˘˘ه˘˘كلإ كÓ˘˘ضسأإ
نود ةدمعأ’إو نإردجلإ نم جرخت

نيلوئضسملإ د˘ضشا˘ن˘ن ن˘ح˘ن˘ف ،ءا˘ط˘غ
كÓضسأ’إ ةيطغتو لبإوكلإ حÓضصإإ

متتخإو ،ةثراكلإ هذه نم انذاقنإإو
ةد˘ضشا˘ن˘م˘ب م˘ه˘ث˘يد˘ح نو˘ن˘طإو˘˘م˘˘لإ
ةلكضشم˘لإ هذ˘ه ل˘ح˘ل ن˘ي˘لو˘ئ˘ضسم˘لإ

ىلع ءاطغ عضضوو ةنجل لاضسرإإو
ا˘˘ه˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإ نإرد˘˘ج˘˘لإو ةد˘˘م˘˘˘عأ’إ
كÓ˘ضسأإ عز˘ن˘ب ،ة˘يرا˘˘ع˘˘لإ كÓ˘˘ضسأ’إ
يتلإ ،ةيراعلإ ةيضساحن˘لإ ءا˘بر˘ه˘كلإ
اهلإدبتضسإو ،مهي˘ل˘ع إر˘ط˘خ ل˘ّكضشت
اهنأإ نودكؤوي ثيح ،ةاطغم ىرخأاب

م˘˘˘غر حإورأ’إ د˘˘˘ضصح˘˘˘˘ت لإز˘˘˘˘ت ’
ة˘˘ل˘˘ضسر˘˘م˘˘لإ ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لإ ىوا˘˘˘كضشلإ
تإذ وهو ،نييلحملإ ني˘لوؤو˘ضسم˘ل˘ل
ي˘ل˘ب˘ج ي˘ح˘ب حور˘ط˘م˘لإ لا˘كضشإ’إ
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،د˘˘م˘˘˘حأإ
جمانرب دجوي هنأاب تدكأإ زاغلنوضس
ة˘فا˘ك ل˘م˘ضشي˘ضس و ىد˘˘م˘˘لإ ع˘˘ضسإو
ن˘م كلذو ة˘يرود ة˘ف˘ضصب ءا˘˘ي˘˘حأ’إ
حÓ˘ضصإإو ة˘كب˘˘ضشلإ د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأإ
كÓ˘˘ضسأ’إ لإد˘˘ب˘˘ت˘˘ضسإو با˘˘ط˘˘˘عأ’إ
.ةيراعلإ و ةفلاتلإ
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لو˘ح لوأ’إ ي˘ن˘طو˘˘لإ ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لإ سصل˘˘خ
ةيرئإزجلإ ةضسردملإ يف مل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘فإد˘لإ
ةضشئاع يفا˘ق˘ث˘لإ بكر˘م˘لإ ه˘ن˘ضضت˘حإ يذ˘لإ

ةينطولإ ةيعمجلإ لبق نم مظنملإو دإدح
ة˘ير˘كف˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ لو˘˘ضصأا˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيمنتلإو ةرضسأ’إ ربخم كإرضشاب ةيفرعملإو
ةعماجب مإرجإ’إو فإرحن’إ نم ةياقولإو

ةيبر˘ت˘لإو ل˘م˘ع˘لإ ر˘ب˘خ˘مو20 رئإزجلإ
جاحلإو يلكأإ دم˘ح˘م ة˘ع˘ما˘ج˘ب ه˘ي˘جو˘ت˘لإو
جرب يلإول ةيماضسلإ ةياعرلإ تحت ةريوبلاب
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لإ عا˘˘ط˘˘ق فإر˘˘ضشإإو ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

ةينطو ةعماج82 نم اثحاب15 ةكراضشمب
بضسح زايت˘ما˘ب ا˘ي˘ن˘طو إد˘ع˘ب ل˘م˘ح يذ˘لإو
حتف اهنم تايضصوتلإ ديدعب ةنجللإ ررقم

يرا˘ضشت˘ضسم˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘ي˘ن˘يو˘كت تإرود
عم ةيعفإدلإ ىلع لمعلل يوبرتلإ هيجوتلإ
ليكضشت ءإر˘جإ’ ة˘ج˘مد˘ن˘م د˘عإو˘ق ل˘ي˘ع˘ف˘ت

ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لإ ة˘ي˘ع˘فإد˘ل˘ل عور˘˘ضشم ةرو˘˘ضص
ةيبيردت جمإرب دإدعإإو يميلعتلإ طضسولإ

سسرإدملإ ة˘ب˘ل˘ط˘لو ةذ˘تا˘ضسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كتو
نيوكتلإ ةيلمع ي˘ف عور˘ضشلإ ل˘ب˘ق ا˘ي˘ل˘ع˘لإ

جمانرب قفو سسايقم ثإدحإإ عم ميلعتلإو
ميلعتلإو ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ع˘فإد˘لإ ن˘م˘ضضت˘ي
ة˘ي˘ند˘ب˘لإو ة˘ي˘ضضا˘ير˘لإ ة˘ط˘ضشنأ’إ ل˘ي˘ع˘ف˘تو
إذكو ملعم˘لإو م˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل

ةدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ جإردإإ ةرور˘˘˘˘ضض
ةيو˘بر˘ت ة˘ضسضسؤو˘م ل˘ك ي˘ف تا˘ضصضصخ˘ت˘لإ

ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’إ تا˘ضسإرد˘لإ لÓ˘غ˘˘ت˘˘ضسإ إذ˘˘كو
يرئإزجلإ عمتجملإ ةيضصوضصخب ةقلعتملإ
امك ةيعفإدلإ ثإدحإإو ةيوبرتلإ ةيلمعلإ يف

نيوكتلإ دهاعم ءايحأإ تايضصوتلإ تنمضضت

رإوطأ’إ فلتخمل ةب˘ضسن˘لا˘ب ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لإ

يونا˘ثو ي˘ل˘ي˘م˘كتو ي˘ئإد˘ت˘بإ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ

ذيمل˘ت˘ل˘ل ي˘ضصخ˘ضشلإ عور˘ضشم˘لإ ل˘ي˘ع˘ف˘تو

ةيعفإدلإ كلت زيزعتل هتيضصوضصخ مإرتحإو

و˘ه ا˘م ق˘فو ة˘ي˘ئإد˘ت˘ب’إ سسرإد˘م˘˘لإ ءا˘˘ن˘˘بو

يذيفنتلإ موضسرم˘لإ ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سصو˘ضصن˘م

ميظنت ةداعإإ عم01 ةداملإ622/62 مقر

قفو سسوردلإ ف˘ي˘ي˘كتو ي˘عا˘ضسلإ م˘ج˘ح˘لإ

قيضسنتلإ ةرورضض عم ة˘ي˘ضسرد˘م˘لإ ةر˘ي˘تو˘لإ

ةعماجلإ يف ةلثمملإ ةيميداكأ’إ رطأ’إ نيب

سسرإدملإ يف ةلث˘م˘م˘لإ ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘لإ ر˘طأ’إو

فرعت ام وأإ ةيوناثلإو ةيلامك’إو ةيئإدتب’إ

.ةيلمعلإ ةينإديملاب

 سسأرهأأ قوسسب ةتأردسس ةرئأد نمأأ

قاطنلا ةعسساو تامهادم
تماق ، اهعإونأإ فلتخمب ةيرضضحلإ ةميرجلإ ةبراحم راطإإ يف
قوضس ةي’و نمأاب ةتإردضس ةرئإد نمأاب ةيتايلمعلإ حلاضصملإ
نم ديدعلإ تضسم قاط˘ن˘لإ ة˘ع˘ضسإو ة˘م˘هإد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب سسإر˘هأإ

13 نم رثكأإ ةيلمعلإ هذهل رخضس ثيح ةرئإدلإ تإذب ءايحأ’إ
ةمهإدم ةيلمعلإ هذه لÓخ مت ثيح ، بترلإ فلتخم نم ايطرضش
نم ددع عاضضخإإ عم ، ةهوبضشملإ نكامأ’إو ةميرجلإ راكوأإ
مت ةيلمعلإ لÓخو. يدضسجلإ سسملتلإ ةيلمع ىلإإ سصاخضشأ’إ
ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ن˘ي˘ضصخ˘ضش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
مت نيأإ ، ماجحأ’إو عإونأ’إ فلتخم نم ةيلوحك تابورضشم
ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ةفاك ذاخت’ ةرئإدلإ نمأإ رقمل امهليوحت
نم ديدعلإ ةماقإإ اضضيأإ ةمهإدملإ ةيلمع تدهضش و ةمزÓلإ
سصاخضشأÓل ةب˘قإر˘مو ة˘يرور˘م˘لإ ز˘جإو˘ح˘لإو ة˘ب˘قإر˘م˘لإ طا˘ق˘ن
جورخلإ وأإ ةرئإدلإ ميلقإ’ لوخدلإ ددضصب يه يتلإ تابكرملإو

نيتجإرد ليو˘ح˘تو ، تا˘ب˘كر˘م01 طيق˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح ، ا˘ه˘ن˘م
. رضشحملاب امهعضضول قئاثو نودب نيتيران
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جيريرعوب جرب

رارسشأا ةعامج نيوكت ةمهتب نيسصخسش فيقوت
جرب ة˘ي’و ن˘مأ’ ثلا˘ث˘لإ ير˘ضضح˘لإ ن˘مأ’إ ح˘لا˘ضصم تن˘كم˘ت

91 نيب امهرامعأإ حإورتت نيضصخضش فيقوت نم  جيريرعوب

ةفوضصوملإ ةقرضسلإ رإرضشأإ ةيعمج نيوكت ةمهتب ةنضس12و
لا˘ضصت’إ ة˘ي˘ل˘خ بضسحو ر˘ضسكلإ و دد˘ع˘ت˘˘لإ ي˘˘فر˘˘ظ ر˘˘فإو˘˘ت˘˘ب
ماحتقاب اماق نيطروتملإ نأإ ةي’ولإ نمأ’ ةماعلإ تاقÓعلإو
و  ةي’ولإ ةمضصاع ةنيدمب مدقلإ ةركل ةيئ’ولإ ةطبإرلإ رقم
رتويبمك زاهج إذكو رتويبموك زاهج ةضشاضش ىلع ءÓيتضس’إ

ىلإإ ة˘فا˘ضضإإ خ˘ضسن ة˘لآإو م˘ج˘ح˘لإ ةر˘ي˘غ˘ضص ة˘ع˘با˘ط و لو˘م˘ح˘م

بضسحوSADIDA عون نم ةيضضايرلإ ةيذحأ’إ نم ةعومجم
فيقوت نم تنكم ةي˘طر˘ضشلإ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ نإا˘ف ة˘ي˘ل˘خ˘لإ تإذ
مامأإ هبجومب امدق امهب يئاضضق فلم زاجنإإ و امهب هبتضشملإ
تقؤوملإ سسبحلإ امهعإديإاب رمأإ يذلإ ةيروهمجلإ ليكو ديضسلإ
.
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ةدكيكسس

عيراسشم ةدع نم ديفتسست نابلاو ينب
ةديدج عيراضشم و تاضسإرد نم نابلإو ينب ةيدلب تدافتضسإ
هايملإ بضصم ليضصوت عورضشمل ةضسإرد زاجنإإ اهضسأإر ىلع،
نيتانق سصيضصخت عم، دمإرقل و سسيردإإ يديضس يدإول ةرذقلإ

فيرضصت ةيحان نم ةقطنملل ابضسكم دعي ام نيدإولل نيتحوتفم
قÓطنإ ةديدجلإ ةنضسلإ علط˘م د˘ه˘ضشي˘ضس ا˘م˘ك،ةرذ˘ق˘لإ ةا˘ي˘م˘لإ
ة˘ح˘لا˘ضصلإ ها˘ي˘م˘لا˘ب ةر˘ث˘ع˘ب˘م˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لإ د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل ة˘˘ضسإرد
تدافتضسإ يتلإ ةريخأ’إ ةطامرق ةتضشمب نإزخ ءانبو،برضشلل

5.4 ةفاضسم ىلع رإدردلإ - ةطامرق قيرط ةئيهت عورضشم نم
دج يلام فÓ˘غ˘ب ة˘م˘عد˘م ع˘يرا˘ضشم˘لإو تا˘ضسإرد˘لإ هذ˘ه م˘ل˘ك
ةضصاخلإ ةيويحلإو ةيومنتلإ جمإربلإ ميعدت راطإإ يف ربتعم
ةيدلبلاب
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف5385ددعلا9102 ربمفون91  ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

ةصشهلإ تائفلإ هاجتإ نيلايكمب ليكلإ ةصسايصسب إوددن

ينوبلأ يف جامدإلاب نوبلاطيو نوصضفتني نودقاعتملأ نأوعألأ
ةينعملأ تاطلشسلأ نينثلأ سسمأأ ينوبلأ ةيدلب ىلإأ ةعباتلأ ةيرأدإلأ تائيهلأ فلتخم يف نولماعلأ نودقاعتملأ لامعلأ نم تأرششعلأ بلاط
.هلمع بشصنم يف ةليوط تأونشس هل مهتيبلاغ نأأو ةشصاخ ةمئأد لمع بشصانم يف ميشسرتلأ و جامدإلأ نم مهنيكمت لجأأ نم لخدتلاب
مهنوكل ميشسرتلاب بلاطت تاتفل اهلÓخ نم أوعفر ينوبلأ ةيدلب رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو احابشص أومظن نوجتحملأ نودقاعتملأ لامعلأ
ةششهلأ تائفلأ هاجتأ نيلاكيمب لماعتت أولاق امك يتلأ «يودب نيدلأ رون» لوألأ ريزولأ ةموكح لبق نم ءاشصقإلأو سشيمهتلأ نم نوناعي

عفر ىلإأ ةيلحملأ تاطلشسلأ نيعأدو مهريبعت دح ىلع مهنع فرطلأ سضغت نيح يف ليغششتلأ دوقع باحشصأأ ميشسرت يف تعرشش ثيح
رابجلأ لمعلأ يف اهوشضق ةليوط تأونشس ذنم مهلاطي يذلأ مهنع نبغلأ عفرل مهتوشص عامشسإأ سضرغب ةيزكرملأ تاهجلأ ىلإأ مهلاغششنأ
جاتحت تÓئاع مهل نأل مهئانبأأ ةششيعم تايجاحو ةيرورشضلأ مهتيجاح ةيبلت ىلع دعاشست ل ةليئشض روجأأ لباقم ةيرأدإلأ حلاشصملأ يف
جاجتحلأ ىلإأ ةدوعلاب نوبشضاغلأ لامعلأ ءلؤوه دده امك .ةيرورشضلأ تابلطتملأ ىندأأ يبلي ل يلاحلأ رجألأو ايدام اهب لفكتي ام ىلإأ
ريدجلأو .ريغ ل ميشسرتلأ يف لثمتملأ عورششملاب هوفشصو يذلأ مهبلطم ىلإأ ةباجتشسلأ ةياغ ىلإأ بأرشضإلأ ل ملو يمويلأو يملشسلأ
لامع رأرغ ىلع ميشسرتلاب ةبلاطملل عراششلأ ىلإأ تايدلبلأ يف نيدقاعتملأ لامعلأ لوزن ةريخألأ ةنوآلأ يف تفرع ةبانع ةيلو نأأ ةراششإلاب

bYÉO∫ GCe«ø.مهبلاطم نيبت ةلشسأرم ةيئلولأ تاطلشسلأ أوملشس نيأأ ةيلولأ رقم مامأأ أوجتحأ نيدلأ ةبانع ةيدلب

عبإرلإ يرصضحلإ نمأÓل ةيعون ةيلمع يف

 صسولهم صصرق0021 زجح
 «ةلطز» وليكو

نمألأ ةحلشصم نأأ «ةعاشس رخآأ» ـل ميلع ردشصم فششك
يراجلأ عوبشسألأ علطم تنكمت ةبانعب عبأرلأ يرشضحلأ
فيكلأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم اهشصاشصتخأ ميلقإأ يف
هيف هبتششملأ فيقوت عم ةشسولهملأ بوبحلأو جلاعملأ
دعب تءاج ةيلمعلأ نإاف هتأذ ردشصملل اقفوو ،يشسيئرلأ

هيف هبتششملأ ةكرحل دشصرتلأو ةعباتملأ نم مايأأ ةدع
ييح يف تأردخملأ يجورم ربكأأ نيب نم ربتعي يذلأ
اقفوو ،نييبعششلأ «دوهيل ةنابج«و «سسأزوأأ يتيشس ل»
زجح نع ترمثأأ ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه نإاف هتأذ ردشصملل

مأرغوليك ىلإأ ةفاشضإلاب سسولهم سصرق0021 ةبأرق
أذه ،جيورتلل اهقيرط يف تناك جلاعملأ فيكلأ نم
عم اهتاقيقحت عبأرلأ يرشضحلأ نمألأ ةحلشصم لشصأوتو
تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ا˘ق˘حل ه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف فو˘قو˘م˘˘لأ
.ةيئاشضقلأ
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 ةي’ولإ مامأإ ةفقو إومظن اميف

نكصس006 ةصصح نم نويصصقملأ
حتفب نوبلاطي راجحلاب يعامتجأ

 مهتيصضق يف قيقحت
نكشسم006 ةشصح نم نويشصقملأ سسمأأ ةحيبشص مظن
ةيلولأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ة˘ف˘قو را˘ج˘ح˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جأ

لوؤوشسملأ هتفشصب يلأولأ ة˘ل˘با˘ق˘م ةرور˘شضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةيشضق يف قيقحت حتفو ةيلولأ ىوتشسم ىلع لوألأ

يتلأ راجحلاب يعامتجأ نكشس006 ةمئاق نم مهئاشصقإأ

مهنأأ ةشصاخو7102 يام رهشش يف اهنع جأرفإلأ مت
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘م˘شض أو˘˘نا˘˘ك
مدعب أوئجافت دعب اهيفو راجحلاب ةيلحملأ تاطلشسلأ

نودب ةدم رورم دعب يأأ ةمئاقلأ يف مهئامشسأأ دوجو
مهئاشصقإأ نعو نوعطلأ نم يح مهتاجرخ متو مهمÓعأأ
مهلخأدب كششلأ راثأأ يذلأ رمألأ أذهو ةفلتخم قرطب

نطقت تÓئاع6 يلأوح نييشصقملأ كئلوأأ نيب نمو
نورخآأ و راجحلاب أزرل ي˘ح˘ب ة˘يو˘شضو˘ف˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لا˘ب
مت مثو طغشضلأو قيشضلأ يف مهتÓئاع لزانمب نونطقي
ةشسوتيلاكلأ ىلإأ نيديفتشسملأ ليوحت دعبو مهؤواشصقإأ
تقو كلذو نيدوجوم ريغ مهنأاب نويشصقملأ فششتكأ

ري˘غ قر˘ط˘ب تم˘تو را˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ق˘با˘شسلأ ةر˘ئأد˘لأ ة˘شسي˘ئر
ءأوشس اهقيلعت متي مل ةيئاهنلأ ةمئاقلأ نأأ امكو ةحشضأو
لعج ام ناكم يأأ يف يأأ ةرئأدلأ وأأ ةيدلبلأ ىوتشسم ىلع
نومحÓتيو عوشضوم˘لأ ن˘ع نور˘شسف˘ت˘شسي ن˘ي˘ي˘شصق˘م˘لأ
مهتيعشضو ةيوشستب ةبلاطملأو تاجاجت˘حلا˘ب أو˘مو˘ق˘ي˘ل
ةبعشص فورظ يف نوششيعي مهنأأ ةشصاخو مهفاشصنإأو
ىلع متو ةيجاجتحلأ تاكرحلأ نم ديدعلاب أوماق دقو
فرط نم مهنع نيلثمم لابقتشسأ ةريخألأ مهتكرح رثإأ

ملع ىلعو مهل عمتشسأ يذلأ ةيلولاب نأويدلأ سسيئر
نمشض مه˘جأردإأ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب م˘هرا˘ب˘خإأ م˘تو م˘ه˘ت˘ي˘شضق˘ب
ىلع أورشصأأ نيينعملأ نكلو ةمداقلأ ةرملأ يف ةمئاقلأ

سسيل هنأأ مهربخأأ لوؤوشسملأ نأأ لإأ ايباتك أدعو مهحنم
ىلع نورشصي نيينعملأ لعج ام أذهو يباتك ءيشش كانه
عفر لÓخ نم ةلأدعلأ ىلإأ ءوجللأو نوناقلاب مهقح دخأأ

 MƒQjá aÉQì. مهتيشضق يف لشصفلل ةيئاشضق ىوكشش
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ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تط˘˘˘˘ّل˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح
ى˘ل˘˘ع ءأو˘˘شضألأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ
رج يتلأ ةيشضقلأ ليشصافت

ّ
ت

ىلإأ سصاخششأأ ةّتشس لبق نم
ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ة˘˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘قورأأ

ةبوشسنملأ مهتلا˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
نم لكب رمألأ قلعتيو ،مهيلإأ
«م.خ» ،»ف.ب» ى˘˘˘م˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لأ

ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘˘شضإأ «أأ.«و
«ق.و»و «م.سس» ،»ع.ب»
نيب ام م˘هرا˘م˘عأأ ة˘حوأر˘ت˘م˘لأ

نأأو ام˘ل˘ع ،ة˘ن˘شس05و13
انعجرت ةيشضقلأ فلم تايثيح
ةنشس ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ى˘لإأ

نم سصل˘خ˘ت˘شسي ن˘يأأ4102
دودح يف هنأأ عئاقولأ ليشصافت

42 موي نم راهنلأ فشصتنم
سسأر˘˘ح ن˘˘˘كم˘˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
فيقوت نم ةبانعب ئطأوششلأ
ر˘ح˘ب˘لأ سضر˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘برا˘˘ق

اشصخشش82 امهن˘ت˘م ى˘ل˘عو
ة˘يرو˘شس ة˘ل˘ئا˘ع م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م

يف سصاخششأأ5 نم نّوكتت
دد˘˘˘˘˘شصب ءلؤو˘˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘˘ك تقو
ةريزج وح˘ن ة˘ير˘شسلأ ةر˘ج˘ه˘لأ
دقو أذه ،ةيلاط˘يإلأ ا˘ي˘ن˘يدر˘شس
ي˘˘ف لوألأ برا˘˘ق˘˘لأ ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نأ

يديشس رشسج لفشسأأ نم هتلحر
نم لك هنتم ىلع ناكو ملاشس
،«ك.ع.ز» ،«سص.ع» ،«ح.ب»

،«سس.ي» ،«إأ.ب» ،«سش.ب»

«ح.ج.سش»،«سس.ج.سش»

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘بو
نيتباشش مهنيب نم سصاخششألأ
قايشسلأ تأذ يفو ،نيتيروشس
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘˘لأ تما˘˘˘˘ق د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ىلإأ ءلؤوه دايتقاب ةشصتخملأ

مهعم قيقحت˘ل˘ل ن˘مألأ ز˘كر˘م
ىفن ثي˘ح ،م˘ه˘لأو˘قأأ عا˘م˘شسو
م˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘˘ب˘˘˘لأ
حلاشصمل أوحشضوأأو ةيشضقلاب
م˘ه˘نأأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘˘شضلأ
نوعمتجي اشصاخ˘ششأأ أود˘ها˘شش
لجأأ نم ملاشس يديشس ئطاششب
ىلع أومدقأأو ،ةيرشسلأ ةرجهلأ

ىلإأ نيهجتم براقلأ بوكر
نود ةيلاطيإلأ اينيدرشس ةريزج
ةر˘كف ءأرو ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م
تءاب يتلأ ةلحرلأ هذه ميظنت
سسأرح مهفقوأأ نأأ دعب لششفلاب
حر˘شص ن˘ي˘ح ي˘ف ،ئ˘˘طأو˘˘ششلأ
أودد˘شس م˘ه˘نأأ ر˘خآلأ سضع˘˘ب˘˘لأ

ةلحرلأ كلت لباقم ةيلام غلابم

03و01 ن˘ي˘ب ا˘˘م تحوأر˘˘ت
د˘˘قو أذ˘˘ه ،ر˘˘ث˘˘كأأ ل جد ف˘˘˘لأأ

ةقفر قفتأ هنأأ «ج.سش» فششك

«سس» ه˘م˘ع ءا˘ن˘˘بأأ ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ثإأ
نم ناكف ةرجهلأ ىلع «ح«و
م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘حأو ل˘˘˘ك بي˘˘˘شصن

اهميلشستب أوماق جد00003
م˘ت يذ˘لأ «ح.ب» ى˘م˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
نتم ىل˘ع ر˘خآلأ و˘ه ه˘ف˘ي˘قو˘ت
اهدع˘ب رأر˘ف˘لا˘ب ما˘قو برا˘ق˘لأ

ى˘˘˘م˘˘˘شسم˘˘˘لأ هد˘˘˘كأأ ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ن˘˘˘م ف˘˘˘ششكي˘˘˘˘ل ،«سس.ج.سش»
يروشس وهو «ع.ح» ةيناث ةهج

فلأأ001 عفد هنأاب ةيشسنجلأ
لباقم «ب.ف» ىمشسملل جد
وحن «ةقر˘ح˘لأ» را˘م˘غ سضو˘خ
نبأ ةقفر هفاشضتشسأو ايلاطيإأ

هرودب عفد يذلأ «ل.ن» هتلاخ
«ب.ف» ىمشسملل يلام غلبم
ة˘م˘ه˘ت˘لأ ر˘˘كنأأ ر˘˘ي˘˘خألأ أذ˘˘هو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ه˘˘ي˘˘لإأ ة˘˘˘بو˘˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘لأ

ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ا˘˘مأأو ،Ó˘˘ي˘˘شصف˘˘تو
قلطنأ يذلأ ي˘نا˘ث˘لأ برا˘ق˘ل˘ل
مشضي ناكف ةلاقلأ ةنيدم نم

مهنأأ أو˘حر˘شص ،ا˘شصخ˘شش31
ىل˘ع م˘ه˘ت˘ل˘حر ي˘ف أو˘ق˘ل˘ط˘نأ
غلا˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ي˘ب˘ششخ برا˘ق
نيب ام تردق ةفلتخم ةيلام

ناكو جد فلأأ001 و06
وعدملأ «م.خ» ةلحرلأ مظنم
،م˘˘ه˘˘لأو˘˘قأأ بشسح «ةر˘˘ق˘˘ششلأ»
قبشس دقف ىرخأأ ةيحان نمو

ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
سصاخششأأ ةّتشس هددع غلابلأو
ةئيه مامأأ لبق نم أولثم نأأو
ي˘ت˘لأ تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةبوشسن˘م˘لأ م˘ه˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت
مهباكتراب ةقلع˘ت˘م˘لأو م˘ه˘ي˘لإأ

ن˘ير˘جا˘ه˘˘م بير˘˘ه˘˘ت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
تا˘يلو ةد˘ع ن˘م نورد˘ح˘ن˘˘ي

ة˘ل˘ئا˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ ة˘ير˘ئأز˘ج
تق˘ب˘شس ثح ،ا˘˘شضيأأ ة˘˘يرو˘˘شس
تا˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نأدأأ نأأو
سسمأأ ل˘ث˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘توا˘ف˘ت˘˘م
يذلأ «ف.ب» مهتملأ نينثإلأ

ةيئاشضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ه˘ت˘ه˘جأو
ةميرج باكتراب ملعلأ ةحنجب
غÓ˘˘˘˘بإأ مد˘˘˘˘عو بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
،كلذب ةشصتخ˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

ة˘فا˘ك ى˘لإأ عا˘م˘ت˘شسإلأ د˘˘ع˘˘بو
دوهششلأ مهنيب نمو فأرطألأ
ىد˘ل ق˘ح˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘م سسم˘˘ت˘˘لأ

ةنشس51 ةبوقع ةماعلأ ةباينلأ
،ريخألأ أذه دشض أذفان انجشس
ة˘م˘˘كح˘˘م ه˘˘ت˘˘نأدأأ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

رهششأأ8 ةبوقع˘ب تا˘يا˘ن˘ج˘لأ
نأأو قبشس امنيب ،أذفان انجشس
تايانجلأ ةمكحم ةئيه تنأدأأ
يقاب ة˘با˘ن˘ع ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ب
تا˘بو˘ق˘ع˘ب ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ دأر˘˘فأأ

 .ةتوافتم
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باحشصأأ سسمأأ ةحيبشص نشش

معدملأ يوقرتلأ نكشسلأ تافلم

APLةفقو2102 ةنشسل
ةبانع ةرئأد رقم مامأأ ةيجاجتحأ
جأرفإلأ دعوم ديدحتب ةبلاطملل

ةينكشس ةدحو005 ـلأ ةمئاق نع

APLىشسيع يديشس ةق˘ط˘ن˘م˘ب
دق ةياهنلأ تاقيقحتلأ نأأ  ةشصاخ
ةرئأد سسيئر دكأأ  دقو أذه تهتنأ

مهلابقتشسأ لÓ˘خ أر˘خؤو˘م ة˘با˘ن˘ع
ةمئاقلل ةريخألأ تاششوترلأ نأاب

م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ كششو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
و ي˘لأو˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘˘هؤوا˘˘شضمإأ
بشسح˘بو ا˘ب˘ير˘ق ا˘ه˘ن˘˘ع جأر˘˘فإلأ

دق مهنأاب أودكأأ نيذلأ نوجتحملأ

مأد يذلأ را˘ظ˘ت˘نلأ ن˘م أو˘م˘ئ˘شس

أوناع دقو ةلماك تأونشس عبشس

يف تثدح يتلأ تأزواجتلأ نم

ةمزأأ تشسم يتلأ لبق نم ةمئاقلأ

دق هنأأ ةشصا˘خو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘كشس

باتتكل مهنم ةشصرفلأ تعاشض

ن˘كشسلأ ن˘م ىر˘خأأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص يأأ

»  راجيإلاب عيبلأ نكشسلأ ءوشس

3102 ةنشس يف تمت يتلأ «لدع

ن˘˘كشسلأ ف˘˘ل˘˘م عأد˘˘يإأ ى˘˘ت˘˘ح وأأ

نيينعملأ نإاف أذهلو يعامتجلأ

ةيجاجتحلأ م˘ه˘ت˘ف˘قو أودد˘ج د˘ق

نيبلاطم ةبا˘ن˘ع ةر˘ئأد ر˘ق˘م ما˘مأأ

ةرئأدلأ سسيئر ةل˘با˘ق˘م ةرور˘شضب

جأرفإÓل ددحم دعوم مهئاطعإل

يوقرت نكشس005 ـلأ ةمئاق نع

2102 ة˘ن˘˘شسلAPL معدم
نوجتحملأ تاحيرشصت بشسحبو
تجرفأأ يتلأ تايدلبلأ لك نإاف
رأرغ ىلع ةينكشسلأ سصشصحلأ

أذكو2102 ةنشس ينوبلأ ةيدلب

ىلع2102 ةنشسل راجحلأ ةيدلب
م˘˘˘˘ت نآلأو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كشسإأ كششو
ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘ع جأر˘˘فإلأ
يف ةغيشصلأ هذه يف نيبتتكملل

أو˘لأزا˘˘م م˘˘هو8102 ةنشس
ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع نÓ˘عإلأ نور˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

005 ة˘شصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ
يد˘ي˘شسب م˘عد˘م يو˘قر˘˘ت ن˘˘كشس

د˘كأأ د˘ق˘ف ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو ى˘˘شسي˘˘ع

نأأ قباشسلأ يف ةبانع ةرئأد سسيئر

ا˘يا˘شضق˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م ف˘ل˘م˘لأ أذ˘˘ه

ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘هد˘˘جو ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘كئا˘˘ششلأ

ناكو ةرئأدلأ سسأأر ىلع هبيشصنت

لشصفلأ مت دقو جأردإلأ سسيبح

يلأولأ تاميلعت ىلع ءانب هيف

تاقيقحتلأ نأأ امك دوهزم قيفوت

سصاخششأأ دوجو نع ترفشسأأ دق

نم ىرخأأ غيشص نم أودافتشسأ دق

ـلأ ةمئاق نم مهطاقشسإأ متو لبق

متو معدم يوقرت نكشس005

تاقيقحتلأو نيرخأاب مهشضيوعت

م˘ت˘˘ي˘˘شس ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ كششو ى˘˘ل˘˘ع

 .  ةيئاهنلأ ةمئاقلأ نع جأرفإلأ

 ةيروصس ةلئاع ىلإإ ةفاصضإإ تاي’و ةّدع نم نوردحني اصصخصش32 ةقفر هفيقوت مت

ةصصتخم ةيمأرجإأ ةعامج دأرفأأ دحأأ ةنأدإأ
رصشبلأ بيرهتو «ةقرحلأ» تÓحر ميظنت يف

 ةيصضق يف هطّروت دعب ةبانعب ةيئإدتبإ’إ تايانجلإ ةمكحم مامأإ ةيمإرجإإ ةكبصش دإرفأإ دحأإ نينث’إ سسمأإ ةحيبصص لثم
. ةيعرصش ريغ ةقيرطب ابوروأإ ىلإإ نيرجاهملإ بيرهتب ّقلعتت

 ةرئإدلإ مامأإ ةيجاجتحإإ ةفقو لÓخ

 ةمئاقلأ نع جأرفإلاب نوبلاطيAPL )2102( تافلم باحصصأأ
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 يواكصشلأ نم ديدعلأ ةحÓفلأ ةيريدم يقلت دعب كلذ

نامسضل نحاطملأ روزت ةسصتخم ةنجل
 نيبرملل ةلاخنلأ ةدام ريفوت

تايريدم نم ءاصضعأأ نم ةنوكم ةكرتصشم ةنجل ضسمأأ لوأأ تلقنت
ةيمومعلأ نحاطملأ د˘حأأ ى˘لإأ ة˘با˘ن˘ع˘ب بئأر˘صضلأو ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘حÓ˘ف˘لأ
ةقلعتملأ نيبرملأ لكاصشم لح لجأأ نم كلذو ةيلولاب ةدوجوملأ
فرط نم ةمظنملأ ةرايزلأ هذه تتأأ ثيح ةلاخنلأ ةدام ةرفوو رعصسب
عفر دعب بئأرصضلأو ةراجتلأ ةيريدم عم قيصسنتلاب ةحÓفلأ ةيريدم
موحللأ ةبعصشل يئلولأ كرتصشملأ ينهملأ ضسلجملأو نيبرملأ نم ددع
ةدام ةيمك ةرفو ىدمب ةقلعتم ةحÓفلأ ةيريدم ىلإأ يواكصش ءأرمحلأ
ةصصتخم ةنجل ليكصشت روفلأ ىلع متيل ةأاجف اهرعصس عفرو ةلاخنلأ

تايثيح ىلع عÓطإلأ متي نيأأ اهنم وكصشملأ نحاطملأ ىلإأ لقنتلأو
لصصأوتلأ مت فأرطألأ فلتخم فرط نم ةصشقانملأ دعبو عوصضوملأ

بصسح نييبرملأ ىلع ةلاخنلأ ةدام عيزوتو ليدعت نمصضي قافتإل

5361 ىلإأ تعفترأ يتلأ ةريعصستلأ نع لودعلأ عم رطصسملأ جمانربلأ

عم اهيلع قفتملأ ةريعصستلأ يهو جد0051 ىلإأ تصضفخ نيأأ جد

ضضفختل دحأولأ راطنقلل جد5361 رعصس ىلإأ تعفر ةحÓفلأ ةرأزو

ةرأزو عم اهيلع قفتملأ ةريعصستلأ يهو راطنقلل  جد0051 ىلإأ
نوناعي نمم نيبرملأ نم ريثكلأ نأأ ةراصشإلأ ردجتو يرحبلأ ديصصلأ

ةيذغتل نحاطملأ نم ةلاخنلأ ةدام ىلع لوصصحلأ يف ضصقن نم
نم اهئأرصشب موقي مهصضعب لعجي يذلأ رمألأ مهنجأودو مهتيصشام
ةصصاخلأ ةيكÓهتصسلأ ةداملأ هذه نم مهتايجاح دصسل ءأدوصسلأ قوصسلأ
تحبصصأأ نيبرملأ نم ةبصسن كانه نأأ نع كيهان مهنجأودو مهتيصشامل
 .ةلاخنلأ ةدام ءÓغ ببصسب اهريغو مانغألأو نجأودلأ ةيبرت نع فزعت
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ءايحأأ ةدعب ةيمومعلأ ةحصصلأ ىلع ايقيقح أرطخ لكصشت تتاب

ددهي يحسصلأ فرسصلأ تأونق راجفنأ
نينطأوملأ ةمÓسس

هايملأ برصست نم عيباصسأأ ذنم ،ةبانع ةنيدمب ءايحأأ ةدع ونطأوم يناعي
هذه تتاب ثيح،يحصصلأ فرصصلأ هايم تاعولاب راجفنأ ةجيتن ةرذقلأ
ىدبأأ دقو.ةيمومعلأ ةحصصلأ ىلع ايقيقح أرطخ لكصشت تابرصستلأ

ضسيدلأ رجحب انكصسم044 و لاحربب انكصسم041 ءايحأأ ونطأوم

ةزأرخب نكصسم007 يح،ةبانع ةيدلبب نيراخفلأ يح، رامع يديصسب
ضضأرمألأو ةئبوألأ راصشتنأ نم مهفوخت ،ملاصس يديصسب ءايحأأ ةدع و
ةصضرع رثكألأ نوربتعي نيذلأ راغصصلأ لافطألأ اميصس ناكصسلأ طصسو
ثدحي ضسافنألأ دصست يتلأ ةهيركلأ حئأورلأ كلت نع كيهان ،ضضرملل
يذلأ رمألأ ،مهتلاغصشنل ةيلحملأ تاطلصسلأ لهاجت لظ يف أذه
ام ، ةصصاخلأ مهبويج نم ةطيصسب تاحÓصصإاب مايقلأ ىلإأ مهعفدي
روهدت دوعيو حيرلأ بهم ي˘ف ة˘ي˘ح˘ط˘صسلأ تا˘م˘ي˘مر˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘ع˘ج˘ي
لك يف يحصصلأ فرصصلأ تاعولاب رجفنتو هيلع ناك ام ىلع عصضولأ

ديدعلأ برعأأ دقو.ديدج نم ةرذقلأ هايملأ يف ءايحألأ هذه قرغتل ،ةرم

044 ي˘ح˘ب ة˘صصا˘خ تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘صصأأو ءا˘ي˘حألأ هذ˘ه نا˘˘كصس ن˘˘م

ببصسب عصضولأ يدرت نم ديدصشلأ مهئايتصسأ نع ضسيدلأ رجحب انكصسم
ةهيركلأ حئأورلأ نع كيهان ،مهتÓحم لخأد ىلإأ ةرذقلأ هايملأ برصست
ىلع أريبك أرطخ لكصشيو ددهي تاب ام وهو مهتويب تلاط يتلأ

ةيذؤوملأ تأرصشحلأ راصشتنأ نع كيهان ،مهلافطأأ ةحصصو مهتحصص
ثيح،دأدصسنلأ لعفب ةهيركلأ حئأورلأ ثاعبنأو ةلاصضلأ تانأويحلأو
هايملاب اثولم تاب يذلأ مهيحب عصضولأ يدرت نم نونطأوملأ مئصس
تاطلصسلأ اهجهتنت يتلأ لهاجتلأ ةصسايصس وه مهرمذت دأز امو ةرذقلأ
ءأرج اهنوعراصصي يتلأ ةيمويلأ ةاناعم˘ل˘ل ا˘ه˘ثأر˘ت˘كأ مد˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نيلئاصستم ضسفنألأ اهل ززقتت يتلأ ةهيركلأ حئأورلأو طيحملأ ثولت

تاحاصسم مهل ضسيل نيذلأ لافطألأو ناكصسلأ ريصصم نوكيصس فيك
هذه مامأأو.مهيح يف ثوكملأ ريغ هيلإأ نوبهذي ناكم وأأ ءأرصضخ
ةيبلت ةينعملأ حلاصصملأ ءايحألأ هذه ناكصس دصشاني ةيرزملأ ةيعصضولأ

هذه راجفنأو دأدصسنأ ءأرج لكصشملأ أذه لح يف ةرركتملأ مهبلاطم
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رهاطلأ فلخ نأأ دعب كلذو

د˘ير˘ف ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لأ ي˘ط˘بأر˘م

ضسأأر ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘˘بأر˘˘˘˘˘˘˘م

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ.ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ

ةبانع ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ

هترود نأأ ضسمأأ هل نايب يف

دحألأ أذه دقع˘ن˘ت˘صس ة˘يدا˘ع˘لأ

ة˘قدا˘صصم˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذو

نم تافلملأ نم ديدعلأ ىلع

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘تو ة˘˘˘ه˘˘˘ج

ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

تد˘كأأ ضصو˘˘صصخ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘بو

نأأ «ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ» ردا˘˘˘صصم

مت˘ي˘صس ءا˘م˘صسألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘صسإأ

ءاطعإأ فدهب كلذو ةيذيفنتلأ

،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل ضسف˘˘˘˘˘ن

ضضع˘˘˘˘˘˘ب نأأو ا˘˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘صصخ
يف تلصشف ةيلاحلأ ءامصسألأ
ق˘ق˘˘ح˘˘ت م˘˘لو ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ءأدأأ
نإاف أذ˘ل ،ةر˘ط˘صسم˘لأ فأد˘هألأ
ي˘ف ل˘مأا˘ي د˘يد˘ج˘لأ «ر˘ي˘م˘˘لأ»
ةمصصاعل ةديدج ةعفد ءاطعإأ
دام˘ت˘علأ لÓ˘خ ن˘م ة˘يلو˘لأ

نأأ لمأاي ةديدج ءامصسألأ ىلع
ضضف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘˘ق نو˘˘˘كت
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع را˘˘ب˘˘غ˘˘˘لأ
ضصو˘صصخ˘ب ا˘مأأ ،تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ
ضصاخلأ لامعألأ لودج يقاب
نمصضتي هنإاف ةيداعلأ ةرودلاب
ةي˘نأز˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لأ

،0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوألأ
ضصي˘خأر˘ت ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘˘لأ

ةيفاصضإلأ ةينأز˘ي˘م˘لا˘ب ضصا˘خ

مصسق نم لكل9102 ةنصسل
ةيلام ةناعإأ ليجصستل رييصستلأ

ةصضا˘ير˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل
ةيلولأ ةينأز˘ي˘م ن˘م ة˘مد˘ق˘م
ل˘ي˘ج˘صست˘ل ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ م˘صسقو
ديوزتب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإأ
ة˘ي˘ئا˘م تا˘نأز˘خ˘ب ضسرأد˘م˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م تا˘˘نأز˘˘˘خ زا˘˘˘ج˘˘˘نإأو
ضسرأد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صسر˘˘˘˘خ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘نا˘˘عإأ ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صستو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
راهصشإلأو رصشنلأو لاصصتإÓل
قودن˘صص فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضلأو ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لأ
ا˘مأأ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘ل˘˘ل
متيصسف تاقفصصلأ ضصوصصخب
اهن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لأ

ىلع ةقدا˘صصم˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع

63 م˘˘قر ة˘˘لوأد˘˘م˘˘لأ ءا˘˘˘غ˘˘˘لإأ

30/40/9102 يف ةخرؤوملأ

34 مقر ةلوأدملل ةححصصملأ

41/50/8102 يف ةخرؤوملأ

ىلع ةقداصصملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
مقر ةقفصصلل لافقإلأ قحلم

ةئيهتب ةقلعتملأ69/6102
يزاغوب عراصش رحبلأ ةهجأو
˘˘ما˘˘صسجأأ ي˘˘˘قأو- د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صسلأ

ةصسصسؤوم عم ةمربملأ ةيديدح
قداصصيصس ا˘م˘ك أذ˘ه ،ة˘صصا˘خ
يف يدلبلأ يبعصشلأ ضسلجملأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘ترود
رو˘ط ي˘ف ة˘يا˘ن˘ب ضصي˘صصخ˘˘ت
عرا˘˘صشب ة˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘ك زا˘˘˘ج˘˘˘نإلأ
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل «ن˘˘ي˘˘صسح دأرزو˘˘˘ب»
ةبانع ةيلوب ن˘مألأ ة˘ير˘يد˘م
ي˘ئلو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ن˘ي˘طو˘˘ت˘˘ل
ويديفلأ ةط˘صسأو˘ب ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل
ط˘ط˘خ˘م ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لأو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘˘صضأرألأ ل˘˘غ˘˘صش
.برح يديصس
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مويلأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ز˘كر˘ت˘ت˘صس
تÓخدتو تاصشقانم ءاثÓثلأ
ي˘ب˘ع˘صشلأ ضسل˘ج˘م˘لأ ءا˘˘صضعأأ
ةرودلأ ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ئلو˘لأ
لو˘˘ح »يو˘˘بألأ«ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لأ
ةيمنتلأ يف ن˘ي˘ما˘ه ي˘عا˘ط˘ق
ة˘حÓ˘ف˘لأ ا˘م˘هو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ضضرع متيصس ثيح ةحصصلأو
ا˘م˘ه˘تد˘عأأ ن˘ي˘ما˘ه ن˘ير˘ير˘ق˘ت
لÓخ نم ضسلج˘م˘لأ ي˘ت˘ن˘ج˘ل

ام ةصصاخ ةينأديملأ اهتاجرخ
ةحصصلأ ةن˘ج˘ل˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ ترأز ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيحصصلأ لكايهلأو ق˘فأر˘م˘لأ
ع˘˘ي˘˘با˘˘صسألأ ي˘˘ف ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
تع˘م˘˘ت˘˘صسأ ثي˘˘ح ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لأ

ى˘صضر˘م˘˘ل˘˘لو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل

ل˘كا˘ي˘˘ه˘˘لأ ى˘˘لإأ ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لو

تفقوو ةفدهتصسملأ ةيحصصلأ

ضصئاق˘ن˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘ل˘ع

ح˘لا˘صصم˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘˘خ

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسلأ

ن˘بأ ن˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘حأر˘˘ج˘˘لأو

أذ˘˘كو ا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس ن˘˘˘بأو د˘˘˘صشر

بطو ديلوت˘لأ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم

ي˘نو˘ب˘لأو ة˘با˘ن˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘طألأ

يتلأ مدلأ ةيفصصت ةحلصصمو

عاصضوأأ نم اهاصضرم يناعي

فقو يتلأ كلت يهو ةيرزم

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ ا˘˘هد˘˘˘ن˘˘˘ع

ه˘˘˘ترا˘˘˘يز ي˘˘˘ف » يوأر˘˘˘ي˘˘˘˘م»

Óصضف ةبانع ةيلول ةريخألأ

تأدايعلأ نم ديدعلأ ةلاح نع

ريثكلل رقتفت يتلأ ةيرأوجلأ

رأرغ ىلع تايرورصضلأ نم

ةبوانملأو فاعصسإلأ تأرايصس

يتلأ كلت رأرغ ىلع ةيليللأ

نع ةدايز ةيئان˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

ة˘لدا˘ي˘صصل˘ل ة˘بوا˘ن˘م˘لأ ما˘ظ˘˘ن

يتلأ لكاصشم˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

رخأاتك عاطقلأ اهيف طبختي

ىفصشتصسمب جÓعلأ ديعأوملأ

 . ناطرصسلأ ةحفاكم

ىر˘خألأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو

مويلأ اهي˘لإأ قر˘ط˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لأ

بع˘صشلأ ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صضعأأ

لوؤوصسملأ روصضحب يئلولاي

يذيفنتلأ زاهجلأ ىلع لوألأ

دوهزم قيفوت» ةبانع ةيلول

مغر يذلأ ةحÓفلأ عاطق »

لبق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ
هنأ لإأ عاطقلأ ىلع نيمئاقلأ

نم ريثكلأ نم يناعي لأزي ل
بجو˘ت˘صست ي˘ت˘لأ ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ة˘˘مد˘˘خ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت

.عاطقلاب ضضوهنلل

لود˘˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘صضت ا˘˘˘م˘˘˘كو
ة˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عألأ

ةينأزيملأ ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لأو

يتلأ0202 ةن˘صسل ة˘ي˘لوألأ
نم اهيلع تيو˘صصت˘لأ م˘ت˘ي˘صس

 .ءاصضعألأ لبق

ةرود˘˘˘لأ نو˘˘˘كت˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك
قر˘ط˘ت˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لأ
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ن˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘كا˘˘˘˘صشم
.ةحورطملأ

يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملل ةيداعلأ ةرودلأ سشماه ىلع

ةيذيفنتلأ ةئيهلأ ىلع ليدعت ءأرجإأ ررقي ةبانع «ريم»
ةرودلأ يهو ةيدلبلأ رقمل ةيفرصشلأ ةعاقلاب ةيداعلأ هترود مداقلأ عوبصسأ’أ علطم ةبانع ةنيدمل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ دقعي

. ةيذيفنتلأ ةئيهلأ سسأأر ىلع تأرييغت دهصشتصس يتلأ

 مويلأ دقعت ةيداع ةرود يف

 ةحسصلأ عاطق عقأو حرسشي يئ’ولأ يبعسشلأ سسلجملأ
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ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت

ةر˘كل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ةيناثلأ هتجرخ يف ثانإأ ديلأ

تامدخلأ ةيريدم قيرف مامأأ

ثيح وزو يز˘ي˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

يف61/ 31 ةجيتنب مزهنأ

ةيعماجلأ ةينطو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

اهن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لأ د˘ي˘لأ ةر˘كل

قيرفلأ ناكو ،ضسابعلب ةنيدم

ةلوجلأ يف اعئأر ءأدأأ مدق دق

حا˘˘˘˘طأأو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فلأ

تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م ق˘ير˘˘ف˘˘ب

،ريجلأ ريب نأرهو ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ

بنا˘ج ن˘م،22/12 ةجيت˘ن˘ب

ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك لو˘˘ع˘˘˘ي ر˘˘˘خآأ

ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘قإلأ تا˘ب˘عل

لجأأ نم فلصشلأ ريرصس006

ي˘ف ل˘صضفأأ ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت

ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘لو˘ج˘˘لأ

ةصصاخ مداقلأ رودل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ

ام تايناكمإلأ نم نهيدل نأأ

أديعب باهذلا˘ب ن˘ه˘ل ح˘م˘صسي

تأذ يف ،ةصسفانملأ هذه يف

ة˘ير˘يد˘˘م ل˘˘صصأو˘˘ت قا˘˘ي˘˘صسلأ

يديصس ةيعما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ابصسحت، ا˘ه˘تأر˘ي˘صضح˘ت را˘م˘ع

ةيعماجلأ ةينطولأ ةلو˘ط˘ب˘ل˘ل

د˘˘ق˘˘˘ع ثي˘˘˘ح مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘كل

ر˘ق˘م˘ب ي˘صضا˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسألأ

ةبانع رات˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج

ر˘˘يد˘˘م ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ

تامدخلأ يريدم و ةعماجلأ

و رامع يد˘ي˘صسل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ط˘˘صسو ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘ما˘قإلأ ءأرد˘م

ءاصسؤور و ماصسقألأ ءاصسؤورو

تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كلأ و تا˘˘˘ما˘˘˘قإÓ˘˘˘ل

د˘ق و ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ضسرأد˘م˘˘لأو
ريصضحتلل عامتجلأ ضصصصخ
ةينطولأ ةلوطب˘لأ نا˘صضت˘حل
رهصش مدقلأ ةركل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

.،مداقلأ ربمصسيد

مدقت ىلإأ قرطتلأ مت امك

ة˘ي˘ئلو˘لأ تلو˘ط˘ب˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صس

ربمفون رهصش تق˘ل˘ط˘نأ ي˘ت˘لأ

.ةبانع ةعماج ىوتصسم ىلع

 وزو يزيت قيرف مامأأ ديلأ ةركل فلصشلأ ةماقإأ تابع’ تمزهنأ اميف

 تأريسضحتلأ لسصأوت رامع يديسس ةيريدم
 ةيعماجلأ ةينطولأ ةلوطبلل ابسسحت

 ةدرابلأ نيعو3 ةرصضخوب يح نم لكب حورجب ناباصش بيصصأأ اميف

 ةددعتم تاباسصإأ يف هل ببسست نودلخ نبإأ عراسشب ينيعبرأأ طوقسس
نيرتم ولع نم هطوقصس بقع ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإل رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف لجر ضسمأأ راهن فصصتنم ضضرعت
ضسمأأ لوأأ راهن فصصتنم أوقلت اهنأوعأأ نأأ ةعاصس رخأل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تفصشك .ةبانع ةنيدم طصسو نودلخ نبإأ عراصشب
نيبت ةنياعملأو لوصصولأ بقعو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ركذلأ فلاصسلأ عراصشلاب نيرتم ولع نم لجر طوقصس هدافم ءأدن

حانج ىلع هلقنو ناكملأ نيع يف هفاعصسإأ تعدتصسأ ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإأ هلو ةنصس74 رمعلأ نم غلبي باصصملأ نأأ
اباصش ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تفعصسأأ مويلأ ضسفن يفو مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبإأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ تلاجعتصسإلأ ىلإأ ةعرصسلأ

ىلإأ هلقن مت نيأأ ىرصسيلأ لجرلأ ىوتصسم ىلع قيمع حرجب بيصصأأ ةدرابلأ نيع ةيدلبب ةصسابصسبلأ يحب ةنصس63 رمعلأ نم غلبي

يحب نطبلأ ىوتصسم ىلع حرجب ةنصس63 رمعلأ نم غلبي رخأأ باصش بيصصأأ قايصسلأ تأذ يفو جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتصسإلأ

ىفصشتصسملأ ىلإأ لقن مت ةنيدملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ هل تمدق نيأأ ينوبلأ ةيدلب3 ةرصضخوب
.جÓعلل
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

53859ددعلا9102 ربمفون91  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ليغسشتلا دسض ديربلا ةاعسس

ن˘م ادد˘ع نأا «لا˘ق˘لاو ل˘ي˘ق˘لا» ع˘ما˘سسم ى˘˘لإا غ˘˘ل˘˘ب
ةبانعب فيظوتلا تاقباسسم ىدحإل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

رخأاتم تقو يف تاءاعدتسسلا مهتلسصو ارخؤوم
د˘ير˘ب˘لا ةا˘ع˘سس ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘˘لا˘˘سصيإا بب˘˘سسب كلذو
تقولا يف «رئازج˘لا د˘ير˘ب» ة˘سسسسؤو˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
نأا نكمي ةسصرف مهيلع توف ام وهو بسسانملا
رداسصم دكؤوتو فيظوتلا ملاع لوخدب مهل حمسست
ام ابلاغ تاسسرامملا هذه لثم نأا «لاقلاو ليقلا»
.فيظوتلا تاقباسسم يف ثدحت

نع عجارتت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

برغملاو صسنوت  تاسصبرت ءاغلإا رارق
تاهيجوتلا ءاغلإا ، يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تررق
برغملا نم لك ىلإا ىدملا ةريسصق تاسصبرتلا ديمجتب ةقلعتملا

ة˘يو˘ه˘ج˘لا تاود˘ن˘لا ءا˘سسؤور ن˘م ةرازو˘˘لا تب˘˘ل˘˘طو اذ˘˘ه.شسنو˘˘تو
يتلا ريراقتلا لاسسرإاب ةيعماجلا تاسسسسؤوملا ءاسسؤورو تاعماجلل
عسضختسس يتلاو ةياسصولا لبق نم ،قمعم مييقت عوسضوم نوكتسس
يف ةياسصولا تركذو اذه.ابيرق اهثادحإا متيسس ةديدج ريياعم ىلإا

ةيو˘ه˘ج˘لا تاود˘ن˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا ءا˘سسؤور ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘سسار˘م
ةسصاخلا تاسصبرتلا ريراقتب لاجآلا برقأا يف اهتافاوم ةرورسضب
. نيروكذملا نيدلبلاب تمت يتلا8102و7102 يتنسس مسسرب
ةريسصق ةيعماجلا تاسصبرتلا ديمجت تررق ةرازولا نإاف ةراسشإÓلو
بابسسألا حيسضوت نود ،ةيروف ةفسصب برغملاو شسنوت ىلإا ىدملا

.يراجلا ربمفون11 خيراتب رداسصلا ئجافملا رارقلا ءارو

نوناقلا مسساب هيوسشت

ةلاح ةريخألا تاونسسلا يف ةبانع ةنيدم تفرع
ثيح ،ينارمعلا جيسسنلا ةلاحل روهدتلا نم ةريبك
ةهجلا يف ةعقاولا ءايحألا ىلع ةرظن ءاقلإا يفكي
لزا˘ن˘م˘لا ةر˘ث˘كب ر˘ه˘ت˘سشت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘سشلا
،ةيرامعتسسلا ةبقحلا ىلإا دوعت يتلا اهيف ةسصاخلا

«تعرز» و تمده ةريخألا هذه نم ديدعلا نأا ريغ
قباوط ةدع نم ةنوكتم ةيتنمسسإا تابعكم اهناكم
وه نيقباط ءانب نأا ىلع شصني نوناقلا نأا مغر
يلاوح لبق تدهسش يتلا ةهجلا كلت يف ىسصقألا
يتلا «يروتافلاسس» ةيخيراتلا Óيفلا ميدهت ةنسسلا
يف ينارمعلا طخلا مرتحت مل ةرامع اهناكم زجنأا
.«ولكناسسلا»

ةبانع يف بولطم زاغلنوسس ريدم
نينطاوملا نم ديدعلا اعد
يندملا عمتجملا يلثممو
زاغلنوسس عمجمل ماعلا ريدملا
ةبانع ةنيدمل لوزنلا ىلإا
بابسسألا ىلع فوقولل
تاعاطقنلا ءارو ةيقيقحلا
ينوبلاب ءابرهكلل ةرركتملا

تاباجإا بايغ لظ يف زكرم
زاغلنوسس حلاسصم نم ةيفاسش
ةدسشانملا هذه يتأاتو ةيلولاب
نينطاوملا ىواكسش ديازت دعب
لسصاوتملا عاطقنلا نم
.يئابرهكلا رايتلل

صسرام نم ةيادب يسضاملب لابسشأل يملاع صصيمق
«شساديدأا » ةكرسش تفسشك
ةيداحتÓل داتعلل ةيعارلا
نع ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
شصيمق ميدقتل اهدادعتسسا

ةيملاع تافسصاومب ديدج
نم ةيادب ينطولا بختنملل
شسرام رهسش لبقملا شصبرتلا

بسسحبو0202.  ةنسس نم

نإاف ةبرسسملا تامولعملا
زيهجت ددسصب «شساديدأا»
عم بسسانتي ديدج شصيمق
تمدقأاو.ايقيرفإا لطب ةناكم
شضيفخت ىلع ةيملاعلا ةكرسشلا
يلاحلا شصيمقلا راعسسأا
لبق ةسصمقألا نم ةيقبتملا ةيمكلا لك عيب لجأا نم اذهو ،ةيسسنرفلا نويل ةنيدمب ةيمسسرلا اهتÓحم يف ةئاملاب05ـب رسضخلل
نوكيسس يسضاملب لابسشأل ديدجلا شصيمقلا نإاف ةددعتم ةيمÓعإا رداسصم بسسحبو.ةلبقملا ةنسسلا ديدجلا شصيمقلا شضرع ةيادب
.«شساديدأا » اهلومت يتلا تابختنملا شضعبل عوبسسألا اذه تحرط يتلا ةديدجلا ةسصمقأÓل هباسشمو ،ةيملاع تافسصاومب

راوزلا باب ةعماجب ةثحاب

ناطرسسلا ةحفاكم لاجم يف ثحب نسسحأا ةزئاجب زوفت
يف نيزئافلا ميركت ةمسصاعلا رئازجلاب دحألا ءاسسم مت
ةحفاكم لاجم يف ثحب نسسحأا ةزئاجب ىلوألا ةعبطلا
لفح ىرجو.ميقتسسملاو نولوقلاو يدثلا اميسس ناطرسسلا
لوح ةيتاعوسضوملا ةلاكولا هيلع تفرسشأا يذلا ميركتلا
ششور رباخم عم ةكارسشلاب ةحسصلا مولع يف ثحبلا
يلاعلا ميلعتلا تارازو يلثمم روسضحب ةيرسسيوسسلا

عافدلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاو يملعلا ثحبلاو
ةنجلل نييعماجلا ةذتاسسألا نم ةبخنو ينطولا
ةيلك نم عفار ةايح ىلإا ىلوألا ةزئاجلا تداعو.ميكحتلا

شصيخسشت» لوح اهثحب تسسرك ثيح ةمسصاعلا رئازجلاب راوزلا بابل ايجولونكتلاو مولعلا ةعماج نم ةيجولويبلا مولعلا
نب ىفطسصم ةعماجل بطلا ةيلك نم يمتف ةريمسس ةيناثلا ةزئاجلا تلان اميف » ميقتسسملاو نولوقلا ناطرسسل ةديدج تارسشؤوم
.«يرئازجلا قرسشلا ةقطنمب يدثلا ناطرسسب ةباسصإلا رطخ لماوع ةسساردب» قلعتملا اهثحب عوسضوم لوح ةنتابل ديعلوب
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سسمأا ةبانع ةمكحم  سسمأا تلجأا
يف ةرادإلا سسلجم سسيئر ةيشضق
مه˘شسألا تاذ ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘كر˘ششلا

2 مو˘ي ىلإا م˘ي˘عز ط˘˘شسا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ه˘عاد˘يإا د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد
بب˘شسب ناو˘˘ج03 مو˘˘ي سسب˘˘ح˘˘لا
ه˘ي˘لإا ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ي˘شضا˘ير˘لا دا˘شسف˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘˘يود˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
دا˘ح˘تا تاءا˘ق˘ل ر˘كاذ˘ت ف˘يرا˘˘شصم

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ي˘لا˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب ىلدأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت˘˘˘لاو

ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل هءار˘˘˘شش لو˘˘˘ح
ةبانع داحتا قيرف دوعشص مشسوم
ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘˘م
د˘جو˘يو ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ىلإا

هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف
ر˘ي˘ب˘ك نا˘ي˘ل˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ط˘˘˘˘˘˘شسو ما˘˘˘˘˘˘شسق˘˘˘˘˘˘نا ع˘˘˘˘˘˘˘قو ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
فقي نم دجوي ثيح نيريشسملا

يدانلل يلاحلا سسيئرلا فشص يف
نم دجو˘يو مور˘ك د˘م˘ح˘م يوا˘ه˘لا

بل˘˘˘قو ه˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا نود˘˘˘ير˘˘˘ي
ة˘شصر˘ف لوأا ي˘ف ة˘لوا˘ط˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لاومألا خشض نأا ودبيو مهل حنشست

ي˘˘ف بب˘˘شست يدا˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصر ي˘˘˘ف
نا˘ك يذ˘˘لا ما˘˘شسق˘˘نلا اذ˘˘ه عو˘˘قو
يف عير˘شس رو˘ط˘ت ع˘قوو ،ا˘ع˘قو˘ت˘م
ثيح داحتلا تيب يف ثادحألا

يف ةبغرلا مورك وشضراعم كلمي
ةيئانث˘ت˘شسا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م مور˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘تو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ق˘˘˘ت نأا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘يو
يف داحتلا تيب يف تادجتشسملا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا
قاششع ىنمتيو ،ةنخا˘شس نو˘ك˘ت˘شس
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘˘˘شضت ل نأا ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا
ةبانع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ب تا˘فÓ˘خ˘لا

.هجئاتنو

ناعرذلا مامأا ةبانع داحتا ءاقل
راجحلاب راتخم يديرد بعلمب

ةيوهجلا ةبان˘ع ة˘ط˘بار تج˘مر˘ب
يوهجلا رودلا ءا˘ق˘ل مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ىلإا يلي˘هأا˘ت˘لا ر˘ي˘خألاو سسما˘خ˘لا
سسأا˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م23 رود˘˘˘˘لا
داحتا عمجيشس يذلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

˘˘مو˘˘ي نا˘˘عرذ˘˘لا با˘˘ب˘˘ششب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نم ةياد˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن03 تب˘˘شسلا
يد˘˘يرد بع˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب لاوز00:41
رايتخا مت ثيح راجحلاب راتخم
ن˘˘˘˘م بير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه

.نيقيرفلا

يف ةلثمم ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةرادإا تفن
رشصنو ،قيرفلا ةكرششل ماعلا ريدملا جارجر ديششر
ةيلمع يف اهعورشش يشضايرلا ريدملا جوجم نيدلا
ةرتف يف همادقتشسا لجأا نم بعل يأا عم سضوافتلا
تا˘ه˘ج تجور نأا د˘ع˘ب كلذو ،ة˘يو˘ت˘ششلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
امك ،قيرفلا عم اهعيقو˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإاو ءا˘م˘شسألا سضع˘ب˘ل
برد˘م˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘جلا را˘ظ˘ت˘نا˘ب ا˘ه˘˘نأا ةرادإلا تد˘˘كأا
ةمئاقلا ديدح˘ت ل˘جأا ن˘م ،نا˘فل سسي˘ن˘يد ي˘شسنر˘ف˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

اشصوشصخ ،قيرفلا سصئاقن دشس لجأا نم ،ميعدتلاب
،تلو˘˘ج˘˘لا رور˘˘م ع˘˘م دادز˘˘ت مو˘˘يدو˘˘˘ب˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘طأا نأاو
يتلا سسأاكلا ةشسفانم يف اديعب باهذلا ىلإا ةفاشضإا

ةرداق رشصانع داجيإا ةمهم نوكتشسو ،ابيرق قلطنتشس
ذإا ،ة˘ب˘ع˘شص ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ،ة˘فا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت ىل˘˘ع
ىلإا نيديجلا اهيب˘عÓ˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا ة˘يد˘نألا ل˘شضف˘ت

برد˘م˘لاو ةرادإلا ع˘شضي˘شس ا˘م ،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل ءا˘ق˘ت˘نل ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح يد˘ح˘ت ما˘مأا ،نا˘˘فل

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا جرا˘˘خ ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت د˘˘قو ،ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
قيرفلا ةرادإا سضفرت قايشسلا تاذ يفو ،ةيرئازجلا

لÓخ ةدايع نب نيشسح بعÓلا نع يلختلا ةركف
م˘شسا ط˘بر د˘ع˘˘ب كلذو ،يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ىعشسي لازل يذلا ،يشسنوتلا يجرتلا قيرفب بعÓلا
نع رابخأا كلذكو ،ةفئاشصلا ذنم هتامدخب رفظلل
بقع ،ةيجيلخ تا˘يرود ن˘م ة˘ير˘غ˘م ا˘شضور˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت

ةرادإا لوعتو ،بعÓلا هرهظأا يذلا ديجلا ىوتشسملا
يذلا ديجلا ىوتشسم˘لا ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك هرا˘شصنأاو د˘ي˘م˘ع˘لا

،ةيباجيا جئاتن قيقحت لجأا نم ،ةدايع نب همدقي
،ةليحتشسم ايلاح هحيرشست ةركف نم لعجي ام وهو
ةيولوأا زئاكرلا سضعب ةقفر هدقع ديدجت دعي امك
،هليحر لاح يف ايلام ةدافتشسÓل ،ةرادإÓل ةبشسنلاب

بغري ذإا ،فيشصلا اذه يهتنيشس هدقع نأاو اشصوشصخ
ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك بعÓ˘˘لا
يذلا ،ينطولا بختنملا باوبأا قرط لجأا نم ابوروأا

سساك تايفشصت عم انمازت ،همايأا ىهزأا ايلاح سشيعي
1202. ايقيرفا ممأا
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بختنملا بردم يشضاملب لامج در

ةيناكمإا لوح هتق˘ير˘ط˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

لاير مجاهم اميزنب ميرك ليثمت

ةرتف˘لا لÓ˘خ ““ر˘شضخ˘لا““ ـل ،د˘يرد˘م

عم رمتشسملا هفÓخ د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

يتلا ةديرغتلاو ،يشسنرفلا داحتلا

““رتيوت““ ىل˘ع ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ا˘ه˘ق˘ل˘طا

يف هت˘ب˘غر ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ار˘ب˘ع˘م

لا˘قو ،ر˘خآا د˘ل˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت

ا˘ه˘ب ىلدأا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘ب

ر˘˘م˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ سسما لوا ءا˘˘˘شسم

اناوشستوب ءاقل قبشس يذلا يفحشصلا

ةلوطبل ةلهؤوملا تايفشصتلا نمشض

سضعبلا““1202: ةيقيرفألا م˘مألا

ةيلامتحاب امتهم تنك نإا ينلأاشسي
بخت˘ن˘م˘ل ة˘م˘يز ن˘ب م˘ير˘ك ل˘ي˘ث˘م˘ت
د˘ي˘ع˘شس ي˘ن˘نأا م˘ك˘˘ل د˘˘كؤوأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسألا˘˘ب
:فا˘˘شضأاو ،““ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا مو˘˘˘ج˘˘˘ه ط˘˘˘خ

،يناميل˘شس مÓ˘شسإاو حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب““
نو˘مد˘ق˘ي ،ي˘نادو˘شسو رو˘ل˘˘يد يد˘˘نآاو
طخلا يف ةياغلل ةعئار تايوتشسم
ميرك يشسنرف˘لا م˘جا˘هو ،““ي˘ما˘مألا

د˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘م˘˘˘˘يز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
سسيئر تيرغ ول ليون تاحيرشصت
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م نأا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لاو
ةرم كويدلا عم كراششي نل يكلملا
هباشسح ربع اميزنب بتكو ،ىرخأا
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ىل˘˘˘ع ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا
ىل˘˘ع ادر ““ر˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ت““ ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

نل كنأا تدقتعا»:ليون تاحيرشصت
انأاو ،بردملا تارارق يف لخدتت
ادح عشضي نأا هنكمي يذلا ديحولا
ق˘˘˘ب˘˘˘شسو ،““ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل
بخت˘ن˘م سصي˘م˘ق˘ب بع˘ل˘لا ا˘م˘يز˘ن˘ب˘ل

ليثمت نم همرحي ام وهو ،اشسنرف
ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ر˘˘˘خآا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م يأا
،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا
ة˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ج˘˘˘لا بح˘˘˘شس ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف لإا
تاطلشسلا بناج نم هنم ةيشسنرفلا
.ةيفشسعت ةفشصب ةيموكحلا

لمع ةقيرطب ديششت بيكيل ةفيحشص
ينطولا بخانلا

ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تدا˘˘ششأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
ا˘هدد˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ““بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل““
بخا˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘ب سسمأا ردا˘˘˘شصلا

دوقي يذلا يشضاملب لامج ينطولا
ىلا يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ديعشص ىلع ةيقيقح ةروث قيقحت
،ءار˘˘م˘˘شسلا ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف تازا˘˘ج˘˘˘نلا

ن˘˘˘شسح ىلإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ترا˘˘˘˘ششاو
بختنملل قبا˘شسلا برد˘م˘لا ة˘ه˘يد˘ب
تقو˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شضف يذ˘˘لا ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ناكلا تايفشصت قÓطنا عم يلاحلا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
يتلا ةليكششتلا سسفن ىلع ظافحلا

ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا سسأا˘˘ك˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب زا˘˘ف

ةرما˘غ˘م˘لا ه˘شضفرو ،ر˘شصم˘ب9102
يف ةشصاخ ةديدج ءامشسا ماحقإاب

بشسح˘˘بو ،تاذ˘˘لا˘˘ب تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘ه
بغري يشضاملب نإاف ،هتاذ ردشصملا

ىلا ة˘˘عر˘˘˘شسب ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘شسح ي˘˘˘ف
ا˘م و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا يرا˘ق˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا

ديزملا بيرجت اقحل هل لوخيشس

تاءاقللا نأاو ةشصاخ ،ءامشسلا نم

لاح يف ةي˘ل˘ك˘شش نو˘ك˘ت˘شس ةر˘ي˘خلا

نا˘˘ك ىلإا ار˘˘ك˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ها˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض

ي˘ف فور˘ع˘م ه˘نأا ا˘م˘ك ،نور˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا

نأا ،ةر˘˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘لا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م

ا˘م˘ه دا˘ه˘ت˘جا˘ب ل˘م˘ع˘لاو رار˘ق˘ت˘شسإلا

قيرف يأاو بختنم يأا حاجن سساشسأا

““بيكيل““ ةفيحشص ىرتو ،ملاعلا يف

يف ةبوعشص هجاوي نل يشضاملب نأاب

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل يل ءلد˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا

ىلا رظنلاب ةليكششتلا يف نييلاح

اهب لمعي يتلا ةيقابتشسلا ةرظنلا

لوح قيلعت يف كلذو ،رشضخلا عم

ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير با˘˘ي˘˘˘غ

.اناوشستوب ماما سسمأا

(ةيناثلا ةلوجلا) ايقيرفإ ممأ سأك تايفصت

ة˘يدو˘لو˘م˘ل ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
برد˘˘˘م˘˘˘لا ،ير˘˘˘خ˘˘˘شص داؤو˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ه˘˘ت˘˘جر˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ي˘˘˘نوزا˘˘˘ك درا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب
ن˘م ة˘لا˘ق˘ت˘شسلا˘ب هد˘يد˘˘ه˘˘تو ةر˘˘ي˘˘خألا

هيق˘ل˘ت مد˘ع ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،ه˘ب˘شصن˘م
دبع نأا دكأا اميف ،ةيلاملا هتاقحتشسم
ةعطاقم رارقب أاطخأا مديروب نمحرلا
لوأا ءا˘شسم جر˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ءا˘ق˘˘ل
نم11 ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ل ،سسمأا
يلاتلابو ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
د˘كأاو .ة˘ي˘˘شسا˘˘ق ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘شس

بق˘˘˘ع ه˘˘˘تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘ف ،ير˘˘˘˘خ˘˘˘˘شص
يتلا ،جربلا يلهأاو ““دي˘م˘ع˘لا““ ة˘ه˘جاو˘م

ر˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،سسمأا لوأا ءا˘˘شسم تر˘˘ج
ح˘لا˘شصل ته˘ت˘ناو ن˘ي˘غو˘˘لو˘˘ب˘˘ب يدا˘˘م˘˘ح

ّنأا ،در نود فد˘ه˘ب ي˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
اميشسج أاطخ بكترا يشسنرفلا ينقتلا

ةمزأا ببشسب ليحرلاب هتاديدهت دعب
دد˘شصلا تاذ ي˘ف ار˘ي˘ششم ،تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح““

ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘نو ،ةرادإÓ˘ل نو˘˘ن˘˘يد˘˘ي
نكل ،ةيئاهن ةفشصب لكششملا اذه لح

ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب أا˘˘ط˘˘خأا ي˘˘نوزا˘˘ك
لكششم وه تاقحتشسملا لكششم ،ةمزألا

نل ،كلذك ىقبي نأا بجي ناكو يلخاد
ا˘ن˘نأل ة˘ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ن
ّنأا˘˘˘ب ه˘˘˘مÓ˘˘˘ك ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،““نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ةرادإلا
ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘يد˘˘لا ل˘˘ك˘˘ششم ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
ىل˘ع تر˘ثأاو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع تح˘˘ب˘˘شصأا

وهو ،ةيشضام˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا
ينوزاك بردملا هب جّجحت يذلا رمألا

ةبي˘ب˘شش ما˘مأا ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘ب
قايشس يفو .يشضاملا ءاعبرألا لئابقلا

بعÓ˘˘لا نأا ير˘˘خ˘˘شص ف˘˘ششك ،ة˘˘ل˘˘شص يذ
˘ما˘مأا ل˘ث˘م˘ي˘شس م˘يدرو˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةهجاوم ةعطاقم دعب ،بيدأاتلا سسلجم
ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ،جر˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا

ةينعملا81 ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘شض هد˘˘جاو˘˘ت
مديروب““ ددشصلا تاذ يف زربأاو ءاقللاب
نمشض ناك هنأا مغر قدنفلاب قحتلي مل

أاطخأاو فرتحم بعل وه،81 ةمئاق
،““هد˘حو هذ˘خ˘تأا يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ي˘˘ف
ابلاطم نوكيشس ّهنأا ريخألا يف دّكؤويل
.بيدأاتلا سسلجم مامأا هتلعف ريربتب
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لبقملا عوبسفا نيدايملل بلاط نبل ةبقترم ةدوع
لب ،لولا قيرفلا عم سسيل نكل ،لبقملا عوبشسلا نم ارابتعا نيدايملا ىلا بلاط نب ليبن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةدوع لامتحا نع سسمأا ةرداشصلا ةينامللا ةفاحشصلا تفششك

لبق ،نيدايملا نع ةليوط ةرتفل دعتبي هلعج ام يراجلا مشسوملا علطم هتبكر ىلع ةيحارج ةيلمع ىرجا دق يرئازجلا بعÓلا ناكو ،ينامللا هكلاشش يدانل فيدرلا قيرفلا عم
يف““ :هلوق ينامللا هكلاشش يدان فيدر بردم نع ةينامللا ةفاحشصلا تلقنو ،هنم سصلختلا ىلع هقيرف ةرادإا رارشصا لظ يف ةشصاخ لدجلا نم ريثكلا هتيعشضو عنشصت ناو

يف ،يلاحلا مشسوملا لÓخ ةقيقد لو بعلي مل قباشسلا يزيلجنلا ماهنتوت بعل نأا ىلا ةراششلا ردجتو ،““بعلل ازهاج نوكي ىتح ةلماك رهششا5 بردتي ناو هيلع ،بلاط نب ةلاح
.مداقلا يوتششلا واكريملا لÓخ هدقع عيب يف هكلاشش قيرف يريشسم ةبغر نع باهشساب ةينامللا ةفاحشصلا ثدحت نيح

ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةلصقملا يف مورك سأرو ةرادإلا يف نيريسملا نيب ماسقنا / ةبانع داحتا

ةنيطنسق بابش

مداقلا ربمشسيد2 ىلإا ميعز ةيشضق لجؤوت ةبانع ةمكحم

نيبعÓلا عم اهشضوافت يفنتو ةدايع نب يف طيرفتلا سضفرت بابششلا ةرادإا
قباسلا هقيرفل ةيلام ةدعاسم مدقي ةخيش نب

يسنوتلا يقيرفإلا
دبع يرئازجلا بردملا نأاب يبرغلا يدهم يقيرفإلا يدانلا تاعازنب سصاخلا يكنبلا باشسحلا ىلع ةفرششملا ةنجللا وشضع دكأا
جوت9002 –8002و8002 –7002 يمشسوم يف كلذو نيتنشسل ىلوألا نيترتف يف يدانلا بيردت ىلع فرششأا يذلا ةخيشش نب قحلا

هردق غلبم ليوحتب ماق هنأاب هملعأا دق1102 مشسوم يف Óيوط رمعت مل ةيناثلاو ايقيرفإا لامشش سسأاكو سسنوت ةلوطبب اهلÓخ
هنم ةمهاشسمك تاعازنلاب سصاخلا باشسحلا ىلإا (يرئازج ميتنشس نويلم04 نم ديزاو ،يشسنوت رانيد0036 يلاوح يأا) وروأا0002
ىلع فارششإلا هل حتف ثيح ،هيلع ديدجلا باب يدان لشضف يرئازجلا ينقتلا سسني ملو ،قيرفلا ذاقنا يف روهمجلا دوهج معد يف
براجت نع Óشضف لوألا بختنملا مث نييلحملل يرئازجلا ينطولا بختنملا بيردت باوبأا سضيبألاو رمحأÓل ةينفلا ديلاقملا
.ةيدنلا نم اهريغو يبيللا داحتلاو يبرغملا يواشضيبلا ءاجرلاو فيطشس قافوو رئازجلا ةيدولومك ةمهم ىرخأا

ديلو.ف

از˘ها˘ج ح˘ب˘شصا ه˘ق˘ير˘ف ّنأا ،نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ي˘˘فو˘˘ع˘˘لا م˘˘لا˘˘شس د˘˘ّكأا ي˘˘فو˘˘ع˘˘لا

31 ـلا ةلوجلا باشسحل ،لبقملا ءاعبرألا موي ،ةيدملا يبملوأا دئارلاب ةحاطإÓل

ةيلاملا ةمزألا رثات نم ““ومزل““ ةرادإا رّذح اميف ،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا نم

ينقتلا فرتعاو .مشسوملا ةياهن يف دوعشصلا قيقحت يف قيرفلا تاحومط ىلع

ّنأا ر˘ي˘غ ،قÓ˘طإلا ىل˘ع ة˘ل˘ه˘شس نو˘ك˘ت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا ّنأا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ي˘˘نار˘˘هو˘˘لا

م˘لا˘شس فا˘شضأاو ،““مو˘يدو˘ب˘لا““ ن˘م ر˘ث˘كأا بار˘ت˘قÓ˘ل زو˘ف˘لا ىل˘ع ة˘م˘م˘شصم ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘˘لا

،انتهج نم .ةعفترم تايونعمب نارهو ىلإا لقنتيشس سسفانملا نأا ملعن““ :يفوعلا

عييشضت بنجت يلاتلابو ثÓثلا طاقنلاب رفظلل ةقيرط لشضفأا داجيإا ىلع لمعنشس

ةبترملا ““ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا““ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت ل˘ت˘ح˘تو .““ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م˘ب طا˘ق˘ن˘لا ن˘م اد˘يز˘م

ل˘مأا ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘شص ن˘ع طا˘ق˘ن ثÓ˘ث قرا˘˘ف˘˘بو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن71ب ةشسما˘خ˘لا

ا˘فÓ˘خو .ا˘ه˘ناد˘ي˘م ىل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘برأا نآلا د˘˘ح˘˘ل ترد˘˘هأا ا˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ءا˘˘ع˘˘برألا
دئارلا ةهجاوم لÓخ هنكمي ي˘فو˘ع˘لا م˘لا˘شس برد˘م˘لا نإا˘ف ,ة˘ق˘با˘شسلا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
ةشصرف هل حيتي ام وهو ،باشصملا سسيورب ادع ام هيبعل ةفاك ىلع دامتعلا
ىلع ،دئارلاب ةحاطإلا لجأا نم اهيلع نهاريشس يتلا ةيلاثملا هتليكششت رايتخا

رارمتشسا نم ريبكلا هشضاعتما ثدحتملا سسفن ددج ,ىرخأا ةهج نم .هريبعت دح
نيبعÓلا تاحومط ىلع رثؤوي دق يذلا رمألا وهو ،يدانلا يف ةيلاملا لكاششملا

ةرجأا يأا اوشضاقتي مل هلابششأاو هنأا ىلإا اريششم ,حشضوأا املثم ،دوعشصلا قيقحت يف
زو˘ف˘لا تاوÓ˘ع م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب نآلا د˘ح˘ل تف˘˘ت˘˘كا ةرادإلا نأاو م˘˘شسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م
ل يتلاو ادج ةعشضاوتملاب تاوÓع˘لا كل˘ت ف˘شصو ه˘ن˘ك˘لو ،ة˘ق˘با˘شسلا م˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م˘ب
.مهيبعÓل ىرخألا قرفلا ولوؤوشسم اهمدقي يتلا كلت يهاشضت

بيجن.ج

 هــــتقيرطب درــــي يشضاــــملب
““رشضخلا““ ىلإا ةميز نب مامشضنا ةيناكمإا لوح

ةياجب ةبيبشش

نازيلغ مامأا قيرفلا سسجاه تابايغلا
باحشصأاب فشصعت يتلا ةديدعلا تابايغلا ءارج ةريبك قلق ةلاح ،زاكعوب زعم بردملا ةداقب ةياجب ةبيبششل ينفلا مقاطلا سشيعي
عيرشس مامأا ةماقلا ةارابملل ابشسحت نابششلا نيبعÓلا سضعبب داجنتشسلا يف ركفي يشسنوتلا ينقتلا لعج ام ،رمحألاو رشضخألا نينوللا

بابشسأل ةنينقو ةباشصإلا يعادب يحاتفمو مناغ ،يطاين نم لك بيغي نأا رظتني ثيح ،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا نمشض ،نازيلغ
،نييواجبلل ةبشسنلاب ةريبك ةيمهأا يشستكت يتلا ةارابملا هذه يف اهناكم ذخأل رشصانعلا سضعب رشضحي زاكعوب لعج ام وهو ،ةلوهجم
لشصاويو .ةفرششم ةبترم يف باهذلا ةلحرم ءاهنإاو ءارمحلا ةقطنملا نع داعتبلاب حمشست يتلا ثÓثلا طاقنلا دشصحب نيبلاطملا
ةيلوؤوشسملاب عاو عيمجلا نأا ثيح ،ةبيبششلل ةبشسنلاب ةريبك ةيمهأا يشستكي يذلا ءاقللا اذهل ابشسحت هلابششأا ريشضحت ،يشسنوتلا ينقتلا
عيمجلا نأا ليلدب ،ةفيرك لمأا مامأا ريخألا ءاقللا لÓخ ققحملا لهأاتلا دعب ةشصاخ ،يدحتلا عفر ىلع نومزاعو مهقتاع ىلع ةاقلملا

قيقحتل نودنجم نيبعÓلا نأا ثيح ،ةلوطبلا يف ةيبلشسلا جئاتنلا ةلشسلشسل دح عشضوو ةيباجيإا ةجيتن قيقحت سصوشصخب لئافتم
بيجن.ج.ةفرششم ةبترم يف باهذلا ةلحرم ءاهنإاو ةديدج ةقÓطنا

نارهو ةيعمج

ةـــيدملا طاـــقنب هـــيبعل بـــلاطي يفوـــعلا بردــــملا

م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شضو حر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت

ي˘ف ،زر˘ح˘م سضا˘ير ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ه˘ق˘ير˘ف˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م

م˘ل ثي˘ح ،ةر˘ي˘ث˘ك˘لا تلؤوا˘شست˘لا

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي

ي˘ف لو˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘شسإلا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ع˘˘˘برأا ر˘˘˘خآا

ةشصرفلا تءا˘جو ،““نز˘ي˘ت˘ي˘شسلا““

قباشسلا دئاقلا مامأا ةرملا هذه

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل

ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘˘م˘˘لاو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصلا

بعÓ˘ك ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا تخ˘˘لرد˘˘نأا

،ي˘˘نا˘˘ب˘˘مو˘˘ك نو˘˘شسنا˘˘˘ف ،برد˘˘˘مو

يف هولدب رخآلا وه ىلدأا يذلا

سضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘شضو

ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘مو˘˘˘ك ىر˘˘˘يو ،زر˘˘˘ح˘˘˘م

اذ““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘شصت

نأا˘ب ،ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ““نا˘˘يدرا˘˘غ

بعلي ل هنأا مغرو زرحم سضاير

امهم ابعل ىقبي هنأا لإا اريثك

املث˘م ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن˘ل

امدنع ،يشضاملا مشسوملا ثدح

ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق ءارو نا˘˘˘˘˘ك

ةر˘˘ير˘˘م˘˘تو فد˘˘ه˘˘ب را˘˘˘شصت˘˘˘نÓ˘˘˘ل

دشض ريخألا ءاقللا يف ةمشساح

:ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ك لا˘˘˘قو ،نو˘˘˘ت˘˘˘يار˘˘˘ب

ه˘لو˘شصو د˘˘ن˘˘عو زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير““

ينكل ،ةقث ةلق˘ب ر˘ع˘شش ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ه˘˘نأا ه˘˘ل تد˘˘كأاو ه˘˘ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘˘ت

،ءود˘˘˘ه˘˘˘لاو ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ةروشصلل رظنن امدنع لعفلابو

نا˘ك ه˘نأا د˘ج˘˘ن˘˘شس ،ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ك˘˘ششب

ي˘˘ف قرا˘˘ف˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك

كلمي هنأل اهبعل يتلا تاءاقللا

ثدح املثم ةيئانثتشسا ةبهوم

،ةر˘ي˘خألا نو˘ت˘يار˘ب ةارا˘ب˘م ي˘ف

ةر˘ير˘م˘تو فد˘ه˘ب م˘˘ها˘˘شس ثي˘˘ح

ةارابملل قيرفلا تداعأا ةمشساح

ام““ :عباتو ،““بقللاب جيوتتلا مث

يل ثدح زرحم سضاير هششيعي

ي˘˘˘ن˘˘˘نأا نو˘˘˘شسن˘˘˘ي سسا˘˘˘ن˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘شضيأا

د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م ىل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ك تشسل˘˘˘˘ج

،يشضاملا مشسوملا اريثك ءلدبلا

امدنع دعو˘م˘لا ي˘ف تن˘ك ي˘ن˘ك˘ل

ىمر˘م˘ب ا˘م˘شسا˘˘ح ا˘˘فد˘˘ه تل˘˘ج˘˘شس

رمألا سسفن وهو ،يتيشس رتشسيل

ءا˘ق˘ل ي˘ف زر˘˘ح˘˘م˘˘ل ثد˘˘ح يذ˘˘لا

امب موقت نأا وه مهألا ،نوتيارب

حا˘ت˘ت ا˘مد˘ن˘ع ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا كي˘ل˘ع

ريدملا نأا ركذي ،““ةشصرفلا كل

،يشضاملب لامج رشضخ˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا

زرحم سضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا ىف˘عأا د˘ق

نورو˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘غ ىلإا ر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘˘˘م

ا˘ناو˘شستو˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

بب˘˘شسب ،ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإلا سسما ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل

ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ة˘ي˘شصخ˘˘شش ل˘˘كا˘˘ششم

تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شصت بشسح بعÓ˘˘˘˘˘لا

ام وهو ،قباشسلا ليحدلا بردم

اذ˘ه ة˘ي˘ع˘˘شضو ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا د˘˘ق˘˘ع˘˘ي

.قلأاتملا مجنلا

ديلو.ف

 ”يبرادلا“ ةيضق يف تبلا ليجأت

”ةراطسوس”و ”ديمعلا“ نيب
نم طاقنلا مشصخ ةبوقع عفرب ،ةمشصاعلا داحتا ةرادإا بلط نأاششب اهمكح ،نينثإلا سسمأا ،ةيرئازجلا ةيشضايرلا ةمكحملا تلجأا

بلج مدع ىلإا مكحلاب قطنلا ليجأات ببشس دوعيو ،رئازجلا ةيدولوم دشض ““يبرادلا““ ةارابم ةجمرب ةداعإاو ،يرودلا يف يدانلا ديشصر
سصنيو ،ةلقرو ةيلوب ،ريخألا هعامتجا لÓخ يلارديفلا بتكملا هردشصأا يذلا رارقلا سصن ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةطبارلا يلثمم
مدع ةطيرشش ،يلودلا فقوتلا ةرتف لÓخ يرودلا يف ةلجؤوملا تايرابملا ةجمربب ،ةطبارلل حامشسلا ىلع يرئازجلا داحتلا رارق
ةقفر نيبعل6 دجاوت ببشسب ، ةارابملا سضوخ ،ةمشصاعلا داحتا سضفرو ،مهنادلب تابختنم ليثمتب ةيدنألا هذه يبعل طابترا
بختنم ةقفر يدادعإا ركشسعم يف لوخدلل ةوعدلا هل تهجو يذلا ،يفÓلا ديؤوم يبيللا فرتحملا مهمدقتي ،ةينطولا تابختنملا

.هدÓب
ر.ع

ةلاقتشسلاب هديدهتو ةريخألا هتجرخ دعب

ينوزاك درانريب بردملا ىلع رانلا حتفي يرخشص

لويدراوغ عم ويرانيشسلا سسفن سشاع

زرحم عم هنماضت يدبي ينابموك

راتخأس:يرون تيآ

لاحلا ةعيبطب اسنرف
يرو˘ن تيآا نا˘ير ير˘ئاز˘ج و˘ك˘نار˘ف˘لا بعÓ˘لا ف˘˘ششك
لولا ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ه˘ل˘ي˘شضف˘˘ت ن˘˘ع
،كلذل ةشصرفلا هل تحنشس لاح يف رشضخلا سضوع
دودحلا دعبأا ىلا احيرشص ،لشصألا يرئازجلا ناكو

ر˘شضخ˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ي˘لود˘لا ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ل قر˘ط˘ت˘لا د˘ن˘˘ع
ر˘شسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ح˘˘شضوأاو ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ة˘يو˘لوألا نأا˘ب ،م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه1 غ˘ي˘ل ي˘ف ق˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

مهلثميشس هنأابو ،ةكيدلل نوكت˘شس ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ف˘شصبو
ةانقل تاحيرشصت يف لاقو ،ةشصرفلا هل تحنشس نإا
ةيناكمإا سصوشصخ˘ب ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ““رو˘ب˘شس سسو˘ل˘ب لا˘ن˘ك““
،لاحلا ةعيبطب““ :نوششيد ييديد لابششأا عم دجاوتلا
عم انأا ايلاح““ :فاشضأاو ،““يل ةبشسنلاب املح نوكيشس
فششكتو ،““ريغ ل مهيلع زيكرتلا لواحأاو ،لامآلا

يأا نع فلتخي ل يرون تيآا ناي تاحيرشصتلا هذه
بهاوملا نم ةيرئازجلا لوشصلا يوذ نيبعÓلا نم
اشسنرف بختنم لشضفي هنا ثيح ،ةدعاشصلا ةيلاحلا

يناث رايخك اهنولمعتشسي ام امئاد يتلا رئازجلا ىلع
.ريغ ل

ديلو.ف

نيبام ةلوطب تايلاعف نم ةرششاعلا ةلوجلا جمانرب انيلع حرتقي
يشضاملا تبشسلا دعوملا ناك امدعب ءاثÓثلا اذه ةريهظ تاطبارلا

هذ˘ه˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ع˘˘م
با˘ب˘ششو تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع با˘ب˘شش ناد˘ئار˘لا بعÓ˘م ةد˘ع ىلإا ة˘ي˘شسمألا

با˘ب˘شش ن˘م ل˘ك ا˘م˘ه˘ي˘ب˘ع˘ل˘م ة˘ي˘شضرأا ىل˘ع نÓ˘ب˘ق˘ت˘شسي ة˘˘ششر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع
نا˘تر˘ي˘ث˘م نا˘ت˘ه˘جاو˘م ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ةر˘ه˘مو˘ب ي˘ب˘˘م˘˘لوأاو نا˘˘عرذ˘˘لا
ي˘جر˘ت را˘ج˘لا ه˘جاو˘ي ة˘فا˘شصو˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا فرا˘ط˘لا ي˘ب˘م˘لوأا

ة˘ي˘ما˘ح نو˘ك˘ت˘شس  ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا اذ˘ل ط˘ق˘ف نا˘ت˘ط˘ق˘ن ا˘ه˘ل˘شصف˘يو ة˘م˘لا˘ق
ءا˘ق˘ل ي˘ف را˘ج˘ح˘لا دا˘ح˘تإا ف˘ي˘شضت˘شست ة˘ك˘ير˘ب ة˘يدو˘لو˘˘م سسي˘˘طو˘˘لا
ةاقÓمل ةلششنخ ىلإا هجوتي جوج˘ف˘لا ر˘شصنو ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا
رودلا ىلإا هلهأات دعب ةعفترملا تايونعملا لظ يف ترقوزات مجن
ةيباجيا ةجيتنب ةدوع˘ل˘ل ر˘شصن˘ل˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘شصر˘ف˘لا اذ˘ل سسما˘خ˘لا
رود˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا˘ب ي˘ششت˘ن˘م ر˘خألا و˘˘ه ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه با˘˘ب˘˘شش
قافو قير˘ف ف˘ي˘شضت˘شسي ة˘ل˘ي˘م با˘ب˘شش ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك˘ل ر˘ي˘خألا

هجاوي ةيليملا بابشش تلامتحإلا لك عم حوتفم ءاقل يف ةشسبت
.نيقيرفلا نيب كرادتلا ءاقل ةناورم لمأا قيرف
  يلاجق نب ديمحلا دبع

 : لماكلا جمانربلا
 ناعرذلا بابشش/ توقاي نيع سش: توقاي نيعب

 ةشسبت قافو – ةليم بابشش : ةليمب
 ةرهموب يبملوأا – ةششرك نيع بابشش : ةششرك نيعب

 ةملاق يجرت – فراطلا يبملوأا : فراطلاب
 جوجفلا رشصن – ترقوزات مجن : ةلششنخب

 ةناورم لمأا – ةيليملا بابشش : ةيليملاب
 راجحلا داحتا – ةكيرب ةيدولوم : ةكيربب

 لقلا قافو نيدموب يراوه بابشش : نيدموب يراوهب
ةعاشسلا نم ءادتبا ءاثÓثلا اذه ةريهظ تايرابملا هذه ىرجت

00:51

 ةيقرششلا ةعومجملا : تاطبارلا لبق ام ةلوطب

 نيدموب يراوهو فراطلاب راظنألاو ةششركلا نيعو توقاي نيعب ةراثإلا



بيضق لامعتسإب ءانب ىلع يدتعي ينيص
 سيدلا رجحب يديدح

هبرشض مت نأا دعب ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل رامع يديشسب ضسيدلا رجح ةقطنمب تايف ةكرششب ءانب لمعي باشش ضسمأا ضضرعت
ةياهن ىلإا دوعي ينيشصلا لماعلا و قيفوت وعدملا باششلا نيب فÓخلا نإاف انرداشصم هتدكأا ام بشسحو ،ينيشص لماع فرط نم
نذألا ىوتشسم ىلع يديدح بيشضق لامعتشسإاب ءادتعا ىلإا لوحتيو رمألا روطتي نأا لبق لمعلاب قلعتت بابشسأل يشضاملا عوبشسألا

نمشض نمألا حلاشصم ىدل ىوكشش ميدقتب ةيحشضلا اهدعب موقيل .مزÓلا جÓعلا يقلت لجأا نم ىفششتشسملا ىلإا هلقن ىعدتشسا ام
ب .ضص                     .ينيشصلا لماعلا دشض ضصاشصتخلا ةرئاد

24
ةعأشس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرششلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41ضسارهأا قوشس

°51ةملاق

.ضسرفلا ىلع نيملشسملا رشصنب ةيشسداقلا ةكرعم ةياهن636 -
.ديدجلا ملاعلا يف وكيروتروب ةريزج ىلع لزني ضسوبمولوك رفوتشسيرك3941 -

.وشسراو ةعماج ضسيشسأات6181 -
.ةدحتملا ممألا ىلإا نومشضني ديوشسلاو ادنلشسيآاو ناتشسناغفأا6491 -

.ضسدقلا يف تشسينكلا رقمب ًاباطخ يقليو ليئارشسإا روزي تاداشسلا رونأا دمحم يرشصملا ضسيئرلا7791 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لوألا عيبر22 ـل قفاوملا -5385 ددعلا9102 ربمفون91 ءاثÓثلا

13:50

41:21

85:41

81:71

54:81

مويلا اذهلثم يف ثدح

لازأا نيع ةيدلبب ““فشسوي ةرزخ““ مجنم لامع ضسمأا مشصتعإا
و ،مجنملا ةرادا رقم ماما ، فيطشس ةيلو يبونج ةعقاولا

و مجنملا اهيلا لآا يتلا عاشضولا نم ديدعلاب اديدنت اذه
لامعلا حيرشست اهتمدقم يف يتأات ةينهملا لامعلا ةيعشضو
ةدم ةياهن دعب مه˘ل˘م˘ع دو˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت مد˘ع و نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
ةلق ببشسب مجنملا جاتنا دودرم ىلع ابلشس رثؤويشس امم دقعلا
87 مهنيب نم لماع041 مجنملا ىشصحي ثيح ةلماعلا ديلا

ةشصاخ فيظوتلا ةيلمع فيقوت ىلا ةفاشضإلاب اذه ،دقاعتم
لامعلا ولثمم دكا و ،دعاقتلا ىلع هتلاحا مت ريبك ددع نا و
اهشضفر ريدملا ن˘ك˘ل ةرادلا ع˘م ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب او˘ب˘لا˘ط ه˘نا

ريدملا فرط نم هحنم متي ةيعمجلا ضصيخرت نا ةجحب
نم اشصلمت اذه لامع˘لا ر˘ب˘ت˘عا و ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ما˘ع˘لا
ةيدولا قرطلاب لامعلا تايعشضو ةيوشست مدع و ةيلوؤوشسملا

كلذ˘ك لا˘م˘ع˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك ،نو˘نا˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘ي ا˘˘م بشسح
و ،ىرخلا تادحو˘لا ي˘قا˘ب رار˘غ ىل˘ع م˘ه˘ف˘ي˘ن˘شصت ة˘يو˘شست˘ب
لمعتشسي يق˘ب يذ˘لا م˘ج˘ن˘م˘لا دا˘ت˘ع د˘يد˘ج˘ت و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

و لامعتشسÓل لباق ريغ حبشصا و تاونشس هيلع تشضم داتع
نع لامعلا ثدحت ريخلا يف و ،جاتنلا دودرم ىلع هريثأات
8102 ةنشس ميتنشس رايلم52 تاقف يتلا عنشصملا جاتنا ةيشضق

ةيمك ريدشصت  ىلع قافتلا مغر و عيب نود ةشسدكم تيقب و

ـب ردقت نيشصلاب نيرمثتشسملا دح ل كنزلا ةدام نم ةماه
مت كلذ دعب نكل جاتنلا لك ءانتقا كلذ دعب و  نط0002
،ةلوهجم لامعلا دنع ىق˘ب˘ت با˘ب˘شسأل ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه ءا˘غ˘لا

ا˘م ه˘ن˘م ل˘يو˘ح˘ت و7102 ما˘ع جا˘ت˘نا ضسد˘ك˘ت ىلا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
متي مل نكل تاوزغلاب ““كازلا““ عنشصم ىلا نط0052 براقي
ةراجتلا ريزو ناك و .عنشصملا عم ةيلاملا هتيعشضو ةيوشست
عفر ةرورشضب دكأا مجنملا ىلا هترايز دنع ةيشضاملا ةنشسلا

ىلا ءوجللا و ةيلخادلا تابلطتملا دشسل جاتنلا يف  ةقاط
تافقولا نا دكأاف مجنملا ريدمب انلشصتا ،ريدشصتلا ةيلمع

ةيارد ىلع ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا و ة˘عو˘ن˘م˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ريغ ل ةيعامتجا  عنشصملاب فئاظولا نأا و بلاطملا هذهب

ةيشضق يف لشصفلا مت و ةيونشس رئاشسخ لجشست ةدحولا نل
عنشصملا نا و  ،ةلادعلا و لمعلا ةيششتفم فرط نم لامعلا

،ايلاح ةقلغم يه يتلا ““كازلا““ ةشسشسؤومل هجاتنا عيبي ناك
ريدشصتل نيرمثتشسم ضسمخ نم تابلط ةدع ىقلت هنا  امك
ريغ ةدحولا نيبغارلا نم ةبو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك˘لا ن˘ك˘ل جا˘ت˘نلا

مجن˘م˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت ن˘ك˘م˘ي ل ي˘لا˘ت˘لا˘ب و ا˘هر˘ي˘فو˘ت ىل˘ع ة˘ل˘با˘ق
ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك˘لا ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىر˘خا ءا˘˘ب˘˘عا
.ريدشصتلا

ر نميا

مهتيعشضو ىلع فشسوي ةرزخ مجنم لأمع جأجتحا
مجأنملاو ةقأطلا ةيريدم مأمأا ةيعأمتجلا

ةيريدمب فظومو “ رمع  ضس “ يباقنلا عرف نيمأا مدقأا
راد رقم مامأا ماعطلا نع بارشضإا يف  ةليشسملاب ةحشصلا
يذلا ةرقحلاو ملظلا نع اجاجتحا ةليشسملاب ةفاحشصلا

ةليشسملاب ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم فرط نم اهل اشضرعت
ه˘ف˘ششت˘كا يذ˘لا دا˘شسف˘لا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا˘ب ف˘ظو˘م ما˘ق ثي˘˘ح

عاديإا˘ب  ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تما˘ق  ا˘م˘ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب
ءادأا نع هفيقوت مت امك  داشسفلا نع غلبملا دشض ىوكشش
يئاشضق رار˘ق رود˘شص ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ة˘ف˘شصب ه˘ما˘ه˘م
ضسبح رهششأا30 ب غلبملا تنادأا تمت9102/7/9 خيراتبو
دعب فذقلا ةمهتب ةذفان ةيلام ةمارغو ذافنلا ةفوقوم
8102/90/31 ي˘ف  ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت ىو˘ك˘˘شش

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف هر˘ششن ا˘˘م بب˘˘شسب كلذو

ةرو˘شصل ه˘يو˘ششت ةرادإلا ه˘تر˘ب˘ت˘˘عا ا˘˘م و˘˘هو كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا
دا˘شسف تلا˘ح ن˘ع م˘ه˘ف˘ششك د˘ع˘ب اذ˘هو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم ضضع˘˘ب
دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا ىدل اهنع غيلبتلاو ةيريدمب
تÓشسارم م˘غرو ا˘ن˘كا˘شس او˘كر˘ح˘ي م˘لو ة˘لاد˘ع˘لا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
يلاو مهشسأار يلعو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ةرر˘ك˘ت˘م ة˘ي˘م˘شسر
ةنجلب ابلاط اميف ناكشسلاو ةحشصلا ريزو اذكو ةيلولا

ةليشسملاب ةحشصلا ةيريدمب داشسفلا نع فششكلل قيقحت
انل˘شصتا ا˘مد˘ن˘عو   ا˘ه˘ت˘ع˘م˘شسو ا˘ه˘ب˘شصن˘م˘ل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإاو
ةيشضق ضصوشصخب درلا قلت م˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م˘ب
ةحشصلا ةيريدمب فظومو “ رمع  ضس “ يباقنلا عرف نيمأا

.ةليشسملاب
  خوششخشش حلاشص

 ةحشصلا ةيريدمب فظومو يبأقن عرف نيمأا
 ةليشسملأب مأعطلا نع بارشضإا يف

فيطشسب لازأا نيع ةيدلب

ةيبلق ةتكشسل هشضرعت دعب

ةشسبت يف ةيدلبلا يحب مأمح لخاد يفوت ينيتشس ةثج ليوحت
رمعلا نم غلبي لجر ةثج ليوحت لجل ،ضسمأا لوأا ءاشسم ةشسبتب نيتايزلا باب ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا عاطقلا ةدحو تلخدت

ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلا كلذو ةيدلبلا يحب يبعشش مامح لخاد ريرشس ىلع ىقلم يفوتم دجو ةنشس56 يلاوح
ضضرعت يفوتملا نأاب تنيبت يتلا ةافولا تاشسبÓم يف قيقحتلل ناكملا نيع ىلإا ةطرششلا تلقنت اميف .ةشسبتب حلاشص ايلاع

نايفشس ةزمحلا.ةيبلق ةبونل

دوعولا ذيفنتو ةئيهتلأب ةبلأطملل ةبأنع قيرط يحب تأجأجتحلا ةدوعو..
يف رانلا مارشضإا عم ينطولا قيرطلا قلغ ىلع ةشسبت ةنيدمب ةبانع قيرط يحب نينطاوملا نم تارششعلا ضسمأا راهن مدقأا
يف مهقحب يحلا اذه يف ةنكاشسلا بلطم قيقحت مدعو ةدشسجملا ريغ دوعولا ةشسايشس نم مهربشص ذافن ىلع اريبعت تÓجعلا
يف نوجتحملا نا لا تاطلشسلا نع نيلثمملا ضضعب لخدت مغرو ىرخألا ةيعامتجإلا بلاطملا نم ةلمجو زاغلاو ةئيهتلا

نم تانيمطت ةرملا هذه اوقلتي نأا لبق ضسوملم لمعوأا تانامشضب لإا يجاجتحلا مهفقوم نع لودعلا اوشضفر رمألا ئداب
ةيجاجتحا تاكرحب اقباشس اوماق املاطل يحلا ناكشس نأا ركذيو .نكمم تقو برقأا يف مهتلاغششنا يف رظنلاب ةيدلبلا يلوؤوشسم
نايفشس ةزمحلا.عشضولا اذه مامأا ةرمتشسملا مهتاناعم نع ترجفت لكششلا اذهب

رشضخألا طخلا ربع ةملاكمل كردلا يقلت دعب

فيطشسب ةلوزعم ةقطنمب لأحوألاو جولثلا طشسو ةقلأع ةلئأع ذأقنإا
لاحوألاو جولثلا يف ةقلاع ةلئاع ضضاقنإا نم ضسما،فيطشسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رشصانع نكمت
نع ةعومجملا دارفأا يقلت دعب تءاج ةيلمعلا،57 مقر ينطولا قيرطلا ىوتشسم ىلع، فيطشس ةيلوب ةلوزعم ةقطنمب

ارورم ةلششنخ ةيلو ىلإا ةياجب ةيلو دودح نم ةهجوتم تناك يتلا ةلئاعلا نم لاشصتإا55.01 رشضخألا مقرلا قيرط
تاميلعتلا تيطعأا ايشصخشش ةعومجملا دئاق فارششإا تحتو لاشصتإلا يقلت روف ،ونور عون ةرايشس نتم ىلع فيطشس ةيلوب
تللك ةيلمعلا،تايرود ليكششتب ثحبلاو لخدتلاب اهميلقإاب تقلع دق ةلئاعلا نوكت نأا لمتحملاو ةبيرقلا تادحولا ةفاكل
ىوتشسم ىلع ةديج ةيحشص ةلاح يفو يشسايق فرظ يف ةلئاعلا ىلع روثعلا نم تادحولا دارفأا نكمت ثيح حاجنلاب
ر نميا.ةشسابع نيع ةيدلب ناوملا دشس ةاذاحمب ةلوزعم ةقطنمب57 مقر ينطولا قيرطلا

 ““ توملا ةقئاذ سسفن لك““““
م˘˘لأا يذ˘˘لا ل˘˘ل˘˘ج˘˘لا با˘˘شصم˘˘لا ر˘˘˘ثإا ىل˘˘˘ع
ة˘ل˘ي˘مز˘لا ةد˘ج ةا˘فو˘˘ب يرارز ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ب

هللا نذإاب اهل روفغملا ءاميشش هللا باج
ضسمأا ي˘ن˘ي˘لز˘م ة˘جوز ضسوا˘˘ط˘˘لا يرارز
98 زهان رمع نع9102 ربمفون81

ةعاشس رخآا ةديرج مقاط مدقتي ةنشس
يرارز ةلئاعل ةي˘ب˘ل˘ق˘لا يزا˘ع˘ت˘لا ر˘حأا˘ب
ةد˘ي˘ق˘ف˘لا د˘م˘غ˘ت˘ي نأا ه˘ل˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جار
ليمج اهيوذ مهلي نأاو هتمحر عشساوب
.ناولشسلاو ربشصلا

““نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا »

J©õj````````````á

ةدكيكشس

 ةروطشسب ةيلوحكلا تأبورششملا نم ةدحو0041 نم رثكأا زجح
تامولعم ىلع ءانبف عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0041 نم رثكأا ةدكيكشس ةيلو نمأا حلاشصم تزجح
ئطاششلا يف نئاكلاو عيرشسلا ماعطإلا يف ضصتخم يراجت لحم لÓغتشسا اهدافم نماثلا يرشضحلا نمألا حلاشصمل تدرو
كل˘ت˘ل لÓ˘غ˘ت˘شساو ن˘ما˘ث˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا˘ب ة˘طر˘ششلا تاو˘ق. ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘ششم˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف ةرو˘ط˘شسب ي˘نا˘ث˘لا ير˘ك˘شسع˘لا
ءانتقا و ءاشستحل افنأا روكذملا لحملا ىلع ضصاخششألا ضضعب ددرت تنيب يتلا يرحتلاو ثحبلا ةيلمع نم تفثك تامولعملا
ةدحو5341 ىلع لحملا لخادب رثع ، ةينوناقلاو ةينمألا تاءارجإلا عيمج ذاختا دعبو هيلعو ، ةيلوحكلا تابورششملا

رانيدوب.ح . ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورششملا نم

ةليسملاب باش راحتنا
طشسو انكشسم441 يحب ةنشس61 رمعلا نم غلبي باشش راحتنا نع Óيل00.9 ةعاشسلا دودح يف ةعاشس رخآا ةديرج تملع
ىدحإا لخاد ةبقرلا يوتشسم يلع ضشامق ةعطق لمعتشسا باششلا نأاب انرداشصم بشسحو ةيلولا ةمشصاع ةليشسملا ةنيدم
بيبطلا يلع هشضرع متيل ةليشسملاب يوارهزلا يفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا هلقن مت ثيح يلئاعلا لزنمب فرغلا
ةلئاع ةشصاخو ةيلولا ناكشس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمألا حلاشصم تحتف اميف يفششتشسملا تاذب يعرششلا
  خوششخشش حلاشص.رطشسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةلوهجم راحتنلا بابشسأا ىقبت اميف ةيحشضلا

ي˘ف يو˘ه˘ج ىق˘ت˘ل˘م ““تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ة˘مار˘ك““ ة˘كر˘شش ضسمأا تم˘ظ˘˘ن
ددجلا نيلماعتملا ضضعبو اهنئابزل ةبانعب نوطاريششلا قدنف
ة˘ل˘˘شصف˘˘مو ة˘˘ل˘˘ما˘˘شش تا˘˘حور˘˘شش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف
ة˘شصر˘ف ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نا˘كو ،لا˘م˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ة˘مار˘ك““ ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘مإلا م˘˘ه˘˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م رو˘˘شضح˘˘ل˘˘ل
ضضارمألا ،ناتخلا ،ةمومألا تاني˘مأا˘ت رار˘غ ىل˘ع ““تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
امك ،راقعلاب ةشصاخلا تانيمأاتلاو رفشسلا ،ةافولا ،ةيشصعتشسملا

ضضرقلا كن˘ب ع˘م ا˘ه˘ك˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا ىلإا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت
تارا˘طإا تÓ˘خاد˘م˘ل ن˘ئا˘بز˘لا ع˘م˘ت˘شساو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا

رامع ماعلا ريدملا ضسيئرلا رارغ ىلع ةشسشسؤوملا يلوؤوشسمو
ةر˘يد˘م˘لا ،ر˘ي˘˘ن˘˘م ي˘˘طو˘˘نر˘˘غ ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بئا˘˘ن ،حو˘˘ل˘˘شصم
ـل ةينقتلا ةريدملا ىلإا ةفاشضإا ،ءافو دوشسل ةديشسلا ةيوهجلا

نيمل ةاي˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا رو˘ت˘كد˘لاو م˘لا˘شس ن˘ب ة˘ل˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ر˘ي˘غ
لثمألا نيشسحتلا لوح تÓخادملا عوشضوم تناكو ،نانشسوب
ضضارمألا ،يعامجلا نيمأاتلا رارغ ىلع تامدخلاو رييشستلل
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةد˘عا˘شسم˘لا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ةد˘عا˘شسم˘لا ،ة˘ي˘˘شصع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

برقتلاو لشصاوتلا ةلوهشس ىلإا ةفاشضإا ،ثلاثلا فرطلا ةمدخو
ىلع مشسقم ناكف ةودنلا نم يناثلا رطششلا امأا ،نئابزلا نم
ميدقت نمشضتت يتلا يعامجلا نيمأاتلا ةششرو يهو تاششرو
تا˘نا˘م˘شضلاو ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ه˘ن˘ك˘˘م˘˘ي ن˘˘م حر˘˘ششو ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ـب قلعتت˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ششرو˘لا ا˘مأا ،ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘لا
فرطلا ةمدخ لوح ةثلاثلا ةششرولاو ةيشصعتشسملا ضضارمألا
ـب قلعتتف ةعبارلا ة˘ششرو˘لا ا˘مأا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةد˘عا˘شسم˘لاو ثلا˘ث˘لا
ىلع ةلاكو052 تلاكولا ددع غلبتو ،““ضضيوعتلا تاءارجإا““
˘مألا ة˘كر˘ششلا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘لا˘˘كو09 اهنم ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
““raac““ ةلاكو02و ةيكنب ةلاكو021 ،ةرششابم ةلاكو02 يهو

ةشصاخ اه˘ن˘م53% ـف تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ةد˘م˘ت˘ع˘م
52 % ىلإا02 نمو تاكرششلا تانيمأاتل04 % ،ضضورقلاب

نع اوفقوت نيذلا تلاح ىلإا ةفاشضإا ،رفشسلا نيمأاتب ةشصاخ
فلأا004 يلاوح ““تانيمأاتلل ةمارك““ ةكرشش كلمتو ،لمعلا

ةبانع يف كلمتو ،مهنم ديزملا باطقتشسل حمطتو نوبز
،را˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا راد˘˘˘ي˘˘˘شس بكر˘˘˘م رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا
تاشسشسؤوملا نم ديدعلاو ““ivns““ ،ةبانع ةعماج ، ““لايفوريف““
ضضورع ميدقت ضسمأا ىقتلم يف ةكرششلا تمنتغاو ،ىرخآلا

ةقفارم ةلواحم ضصاخششألا ىلع نيمأاتلا لاجم يف ةديدع

ةفشصب لامعلاو نيمدختشسملاو ةماع ةفشصب تاكرششلا لشضفأا
ي˘ت˘لا ““ة˘ثاد˘ح˘لاو را˘ك˘ت˘بلا““ ىل˘ع ة˘كر˘ششلا د˘م˘ت˘ع˘تو ،ة˘شصا˘خ

ةياعرلا ةمدخ ثادحتشسا مت نأا دعب ةشصاخ اهتاجتنم زيمت
وأا ةي˘ل˘ح˘م تنا˘ك ءاو˘شس ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘نا˘عإلا ،ر˘ششا˘ب˘م˘لا ل˘ف˘ك˘ت˘لاو
ي˘عا˘م˘ج˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حلا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ءار˘˘ثإا ع˘˘م تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ىلإا ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ““ا˘˘ن˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج““
نم تعفترا يتلا ةيشصعتشسملا ضضارمألاب ةشصاخلا تايطغتلا

تارا˘ك˘ت˘بلا هذ˘ه تثد˘ح˘ت˘شساو ،ر˘ي˘ط˘˘خ ضضر˘˘م21 ىلإا6
نم ةمظنم لمع تاششرو نم ةلشسلشس مشضخ يف تاروطتلاو

ة˘شصر˘ف˘لا تحا˘تا ي˘ت˘لاو ““تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘مار˘˘ك““ م˘˘قا˘˘ط فر˘˘ط
تاعلطتو يششامتت لولح حارتقاو تلؤواشستلا ىلع ةباجإÓل
ةياعرلا ماظن““ةششرو يهو لمع تاششرو4 تمظنو ،نئابزلا

ن˘م م˘ه˘يوذو ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ن˘ك˘م˘˘ي ثي˘˘ح ““ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
نآا يف لاملاو تقولا ريفوت عم ةزيمتم ةيطغت ىلع لوشصحلا

راعشسأا نم ةدافتشسلاو ضضيوعتلا تايلمع لهشسي ثيح دحاو
نود ةدقاعتملا تادايعلا نم ةكبشش اهنمشضت يتلا ةيليشضفت
ة˘ششرو ،ضصا˘خ˘لا لا˘˘م˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ع˘˘فد ىلإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا
نم نيمدختشسملا نكمت يتلاو ““رئازجلا يف ةيبطلا ةناعإلا““
مايأا لك ةعاشسلا رادم ىلع ةئراط ةيبط ةناعإا ىلع لوشصحلا
ةيب˘ط˘لا ةرا˘ششت˘شسلا ،ي˘ح˘شصلا ل˘ق˘ن˘لا ل˘م˘ششت ي˘ت˘لاو عو˘ب˘شسألا
ةثاغإلاب ةشصاخلا ةيلعفلا فيراشصملاب لفكتلاو ةيفاشضإلا
ن˘ك˘م˘ي ذإا ““ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم˘لا ضضار˘مألا ن˘ي˘مأا˘ت““ ة˘ششرو ،ة˘ئرا˘ط˘˘لا
ضضر˘م˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ح˘ن˘م˘لا ىل˘ع ا˘ق˘ب˘شسم لو˘شصح˘لا ن˘مؤو˘م˘˘ل˘˘ل
ل˘م˘ششت˘ل ا˘ما˘ه ا˘ثاد˘ح˘ت˘شسا ة˘مد˘خ˘لا هذ˘˘ه تفر˘˘عو ،ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ةطلجلا ،ناطرشسلا ـك ةريطخلا ضضارمألا نم اعون21 ةيطغت
ة˘حار˘ج ،ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ة˘ح˘بذ˘لا ،يو˘ل˘˘ك˘˘لا رو˘˘شصق˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘غا˘˘مد˘˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يار˘˘˘˘ششلا ل˘˘˘˘شصت ،ىم˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ،ءا˘˘˘˘شضعألا عرز ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يار˘˘˘˘˘ششلا

““تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘تو ضضيو˘ع˘ت˘لا““ ة˘ششرو ا˘مأا ،““نو˘شسن˘كرا˘ب˘لا»و
ا˘˘ه˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘تا بجاو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘تو حر˘˘˘ششب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘ف

ضضيوعتلا ةدم ضصي˘ل˘ق˘تو ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا تا˘نا˘م˘شضلا ماد˘خ˘ت˘شسل
ـل ة˘ي˘لا˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘شسلا م˘ج˘ح رد˘ق˘تو ،تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘˘تو
ضصاخلا لاملا ضسأارو رانيد رايلم1,6 ـب ““تانيمأاتلل ةمارك““

ـب ردقت ةيراجت ةكبشش كلمتو ،رانيد رايلم054,1 ـب ردقي
8102. ةنشس501 اهددع ناك نأا دعب عيب ةطقن182

ضسافر ناميلشس

ةشسبت

تمأشصلا لتأقلا رطخ نم سسيشسحتلل ةلقعلا ةيدلب روزت ةلفأق
برغ ةلقعلا ةيدلب ىلإا نوبركلا ديشسكا يداحا زاغب قانتخإلا رطخ لوح ةينطولا ةيشسيشسحتلا ةلفاقلا ضسمأا تلقنت

حلاشصم ةكراششمب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا اهميظنت ىلع تفرششأا يتلا  ةيلمعلا يهو ،ةشسبت ةيلولا ةمشصاع
يهاقملا ربع عمتجملا حئارشش فلتخم ةدئافل و ةبلطلا ةدئافل ةلقعلاب ينهملا نيوكتلا زكرم ىوتشسم ىلع زاغلنوشس
ةدئافل38 مقر ينطولا قيرطلاو قرطلا قرتفم ىوتشسم ىلع قرطلا يلمعتشسم فلتخم اشضيأا ةدئافلو ةيراجتلا تÓحملاو
ةشصاخو راطخألا فلتخمب فرعت تايوطم عيزوتو راطخألا فلتخمب نطاوملا ضسيشسحت لجا نم اذهو قاوشسلا فلتخم

نايفشس ةزمحلا.هنم ةياقولا قرطو نوبركلا ديشسكا يداحا زاغ

ةديدع تÓخادمو تاشضيوعتلاو ةيشصعتشسملا ضضارمألا لوح تاششرو تمظن

 ةلشصفم أحورشش مدقت ““تأنيمأأتلل ةمارك““
ةبأنعب يوهج ىقتلم يف أهتأمدخ نع



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/

