
نيرخآا03 ميصسرتو ةاصضق4 نييعت ىلع ةقداصصملا

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد51 نمثلا1485 ددعلا - رصشع ةعصساتلا ةنصسلاـه1441 لوأ’ا عيبر92 ـل قفاوملا -9102ربمفون62 ءاثÓثلا

ةعاضس رخآا
âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

نيهجوتملا نيرفاصسملا تائم
  مهجاردأا اوداع ةمصصاعلا ىلإا

يف لجيج ناكضس
عطق ببضسب ةلزع
لبق نم قيرطلا
ةياجبب  نيجتحم

ريدملا يحنتب ةبلاطملل

ةيريدم وفظوم
 ةلودلا كÓمأا
سسارهأا قوضسب
نوـــــــــجتحي

5 صص علاط

ةزهجأ’ا نمصض ةفنصصم اهنأ’
مدختصست’و ةصساصسحلا

صصيخرتب ’إا

ةرــئاط زـــجح
دنع رايط نودب
 ةــضسبت يف باضش

4 صص علاط

4 صص علاط

 رئازجلاب ةيناملفاZIGةسسؤم ةريدمو يطاورز ةئيبلا ةريزو هترضح يماتتخقا لفحلا

تانكضس نومحتقي ““ةرطنقلا““ يح ونطاوم
لخدتت كردلا حلاضصمو ةرغاضشلا ““لايضسوضسلا““

يصشتفمل ةينطولا ةيقيصسنتلا
اهمعد دكؤوت يئادتب’ا ميلعتلا

ةعورصشملا مهبلاطمل

روطلا ةذتاضسأا
يئادــــــتبلا

 مهبارضضإا نوددجي
وـــحن نوـــهجتيو
تارابتخا ةعطاقم
لوألا لــــضصفلا

عورضشم نم ةبانع نم ةارما08 ةدافتضسا
«DLAVOR» تايافنلا ةلكضسرو نيمثت

ثدحي ام ةيلوؤوصسم ةبانعب ةيلحملا تاطلصسلا اولمح

 ءاضضقلل ىلعألا سسلجملا
 ةــئاملاب09 سضـــفري

 نوــــعطلا نـــــــم
2 صص علاط

6 صص علاط

3 صص علاط

ت
يوصص

 :ر
باع

ةدرو د

3 صص علاط



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2GdãÓKÉA 62fƒaªÑô 9102Gd©óO1485ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

اذفان اسسبح رهسشأا6ـب نيرخآا اسصخسش02 نيدأا اميف

ينامحد ىدهلا رون نيمشساي ةبلاطلا نع جرفت دمحمأا يديشس ةمكحم

 ةرئادلا رقم مامأا نونطاوملا جتحا اميف /ةدكيكسس
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ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م تنادأا

ذفانلا ضسبحلا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘م02 ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘شص
يشضاملا ربمتبشس رهشش م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت ا˘مد˘ع˘ب

كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘˘ششم ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ديدهتب قلعتت مهت مهل تهجو ثيح,يبعششلا
ةيارلا ري˘غ ة˘يار ع˘فر ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
ن˘ع ه˘ي˘ف جر˘فأا يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف.ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يتلاو ،ينامحد ىدهلا رون نيمشساي ةبلاطلا

،يبعششلا كارحلا تاري˘شسم ي˘ف ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت

عفر ببشسب ةينطولا ةدحولاب ضساشسملا ةمهتب

يديشس ةمكحم تردشصأاو.ةيغيزامألا ةيارلا

ىلع جارفإلاب امكح ضسمأا ،ةمشصاعلاب دمحمأا

يف نيرهشش نم رثكأا تشضق امدعب ةبلاطلا

ة˘م˘كح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘نادأا ا˘مد˘ع˘ب ضشار˘ح˘لا ن˘˘ج˘˘شس

ةفوقوم رهششأا ةعبرأاو اذفان اشسبح نيرهششب

رانيد فلأا02 تغلب ةيلام ةمارغ عم،ذفانلا

تاتفل عفر ةمهتب اهتنادإا دعب كلذو.يرئازج

رارشضإلا اهنأاشش نم تاراعششو تاروششنمو

ضساشسملا ةمهت طاقشسإاو ةينطولا ةحلشصملاب

هيف تشضق يذلا تقولا يف.ةينطولا ةدحولاب

يف رهششأا6 ةدمل ذفانلا ضسبحلاب ةئيهلا ضسفن

02 ةيلام ةمارغ عم ،نيرخآا امهتم02 قح

.ةمهتلا ضسفنب يرئازج رانيد فلأا

ةعومجم ضسمأا ةح˘ي˘ب˘شص ر˘شصا˘ح
ناو˘عأا بو˘ط˘لا مأا˘ب را˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م
ني˘ع˘با˘ت˘لا ضشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا
ىد˘حإا ل˘خاد ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل
نأا رو˘مألا تدا˘˘ك و تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘˘ت لو˘˘ل رو˘˘ط˘˘ت˘˘ت
ة˘ئد˘ه˘ت˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
˘˘ما˘˘ق تقو˘˘لا تاذ ي˘˘فو ،رو˘˘مألا

رقم مامأا ما˘شصت˘علا˘ب نو˘ن˘طاو˘م
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ةر˘˘ئاد˘˘لا
ناو˘عأا ة˘لز˘ه˘م فا˘ق˘يل ل˘خد˘ت˘˘لا
نونششي نيذ˘لا ،م˘ه˘ب˘شسح ة˘با˘قر˘لا

ذنم بوطلا مأا راجت دشض ةلمح
تامار˘غ م˘ه˘ي˘ل˘ع او˘شضر˘ف و ما˘يأا

راجتلا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ل˘ع˘ج ا˘م ةر˘ي˘ب˘ك
يدافتل تÓحم قلغل نورطشضي
نوقلغي مهلعج ام ةباقرلا ناوعأا

ة˘مزأا بب˘شس ا˘م ما˘يأل م˘ه˘تÓ˘ح˘˘م

ةبوع˘شص اود˘جو ن˘يذ˘لا نا˘كشسل˘ل
مهتاجايت˘حا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف
وهو،ةيئاذغلا داوملا و علشسلا نم
راجتلاب عفد يذلا ببشسلا ضسفن
ةيريدم ي˘ششت˘ف˘م ةر˘شصا˘ح˘م ى˘لإا
تÓحم˘لا ىد˘حإا ل˘خاد ةرا˘ج˘ت˘لا

مهي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ل˘ما˘ح˘ت ءار˘ج
م˘ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘ط˘ع˘˘ت و م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح
ثيح،مهششيع رد˘شصم ة˘برا˘ح˘مو
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘˘مار˘˘غ تشضر˘˘ف
ة˘ي˘ق˘ب˘لا ل˘ع˘ج ا˘م را˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب
ن˘م ا˘فو˘خ م˘ه˘تÓ˘ح˘م نو˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘ي
ام مايأل رمألا رمتشساو تامارغلا

نا رابتعا ىلع لكاششم مهل قلخ
،ديحولا مهلخد ردشصم مهتÓحم
ن˘م  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا مر˘ح ه˘نأا ا˘م˘˘ك
فلتخم ىلع لوشصحلا يف مهقح

ì.HƒOjæÉQ.علشسلا
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مايألا نم موي رمي داكي ل ثيح
ةيباختنلا ةلمح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا

نم71ـلا ي˘ف تق˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
قرطتلا متيو لإا, يراجلا ربمفون
نم دكأا يذلا عوشضوملا اذه ىلإا

ة˘شسم˘خ˘لا نو˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ
يف ةئفلا هذه كار˘ششإا˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ةا˘ي˘˘ح˘˘لا
نكشسلا ة˘لأا˘شسم تنا˘كو.ر˘ئاز˘ج˘لا

يششيعم˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ن˘ي˘شسح˘تو
ةلاطبلا ىلع ءا˘شضق˘لاو با˘ب˘ششل˘ل
نيشسفانتملا لج هيلع زكر ام مهأا

ةيدارملا رشصق ىلإا لوشصولا ىلع
ةشسفانملا نأا ريغ مهتاباطخ يف
يف عدبي مهنم دحاو لك تلعج
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه با˘ط˘ق˘ت˘شسل ه˘ث˘يد˘ح
يذلا يلاحلا فرظلا يف ةشصاخ
ن˘˘م با˘˘ب˘˘ششلا رو˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ب م˘˘˘شست˘˘˘ي
ا˘م وأا ة˘ي˘كي˘شسÓ˘كلا تا˘با˘ط˘خ˘لا
د˘ه˘ع˘تو .بششخ˘لا ة˘غ˘ل˘ب ى˘م˘˘شسي
،ةلبقملا تايشسائرلل نوحششرتملا
يف بابششلا رودب اوفرتعا نيذلا

عشضوب ، يبعششلا كارحلا دÓيم
ىلإا فدهت ةيمو˘م˘ع تا˘ي˘شسا˘ي˘شس
،عمتجملا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘ي˘قر˘ت

ثاد˘ح˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
.ةيتاوم تايلآاو ةديدج تاشسشسؤوم
تا˘حار˘˘ت˘˘قا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ق˘˘ف˘˘ت˘˘تو
ى˘ل˘ع ة˘شسم˘خ˘لا ن˘ي˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةم˘ئÓ˘م فور˘ظ ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شض
جامدناب حمشست نيوكتلاو ةيبرتلل
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف با˘˘ب˘˘ششل˘˘ل ل˘˘شضفأا
نوحششرتملا عمجأا امك .ةينهملا

ة˘ب˘شسن ضصي˘ل˘ق˘˘ت ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
،بابششلا ىدل ةعفترملا ةلاطبلا

نيجرختملل ةب˘شسن˘لا˘ب ا˘شصو˘شصخ
داد˘عإا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

اذه ةجلاعمل ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘برا˘ق˘م

ثاد˘ح˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م ل˘كششم˘لا
درو ا˘م˘ك.ة˘م˘ئاد ل˘غ˘شش بشصا˘ن˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
بشصانم لغششب حمشست تاشسايشس
ن˘˘˘م˘˘˘˘شض رار˘˘˘˘قو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا

.عمتجملا يف بابششلا ةئف ةناكم
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ج˘مار˘ب˘لا ن˘م˘شضت˘تو
نع ربعت تاحارتقا نيحششرتملل

حمشست ةئيب ريفوت ىلع مهمزع
مهألا يرششبلا دروملا اذه ررحتب

ىلعف.نييرئازجلا ناكشسلا نمشض
دبع حششرتملا دعو لاثملا ليبشس
هباختنا لاح يف هنأا نوبت ديجملا

موقيشس هنإاف ،ةيروهمجلل اشسيئر
لغششلا يبلاطل يجيردت جامدإاب
ةلاكولا ىوتشسم ىلع نيلجشسملا
ىلع رهشسلاو ليغششتلل ةينطولا
لغششلل لئاوألا ني˘ب˘لا˘ط˘لا جا˘مدإا
ىلع ةدعا˘شسم˘لا زا˘ه˘ج را˘طإا ي˘ف
فيظوت اذكو ين˘ه˘م˘لا جا˘مد˘نلا
لم˘ع˘لا د˘ق˘ع لÓ˘خ ن˘م با˘ب˘ششلا
ع˘ي˘ج˘ششت ل˘˘جأا ن˘˘مو.د˘˘عا˘˘شسم˘˘لا
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا
رحلا حششر˘ت˘م˘لا بر˘عأا ،با˘ب˘ششلا
نع نوبت ديجملا دبع تايشسائرلل
تازيفحت ثادحتشسل هداد˘ع˘ت˘شسا

مزتلا امك.ةيئابج ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج
ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا رود م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت˘˘ب
اهجاردإاو ةلودلا تائيه ىوتشسم
حششرتملا ربت˘عاو .رو˘ت˘شسد˘لا ي˘ف
ركذ يذلا ةنيرق نب رداقلا دبع
لام ضسأار ىلع رفوتت رئازجلا ناب
ل˘ث˘م˘ي با˘ب˘˘ششلا نأا ،ما˘˘ه ير˘˘ششب

هكارششإاب امزتلم ،رارقتشسا لماع
داد˘عإا ي˘ف و رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف
رييشست يفو ةيمو˘م˘ع تا˘شسا˘ي˘شس
.ىربكلا ةيمومع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ءانبلا ةكر˘ح ح˘ششر˘م د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ك

8ـب ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘شسن ضضي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب
م˘عد ى˘ل˘˘ع ادا˘˘م˘˘ت˘˘عا ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘˘ششلا
ثادحتشساو ةيدرفلاو ةي˘عا˘م˘ج˘لا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ل˘غ˘شش بشصا˘ن˘م
ة˘حا˘ي˘شسلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا

.ةعانشصلاو ةراج˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لاو
نب يلع حششرتملا حلأا هتهج نم
ن˘ي˘شسح˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع ضسي˘˘ل˘˘ف
،ير˘ئاز˘ج˘لا با˘˘ب˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
نيب لشصفت ةوه دوجو ىلإا اريششم
وهو يشسايشسلا ماظنلاو بابششلا

ع˘˘شضو ةرور˘˘شض ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ي ا˘˘م
نيشسحت ل˘جأا ن˘م ةءا˘ن˘ب ة˘شسا˘ي˘شس
ل˘كششب ه˘ت˘يو˘شستو ع˘شضو˘˘لا اذ˘˘ه
بز˘ح ضسي˘˘ئر حر˘˘ت˘˘قاو .ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا تا˘ير˘ح˘لا ع˘ئÓ˘ط
ةمجرت اهناكمإاب ة˘ل˘ما˘شش ة˘ي˘ن˘طو
.بابششل˘ل ة˘ي˘عر˘ششلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإلا هذ˘هو
ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ضسا˘شسألا ي˘ف مو˘ق˘˘ت
تائيهلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘مو با˘ب˘ششلا
نب اعد ا˘م˘ك.ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عم مئاد راوح رارقإا ىلإا ضسيلف
ا˘مز˘ت˘ع˘م ،با˘ب˘ششلا ع˘م روا˘ششت˘لا

ل˘جأا ن˘م ر˘م˘ع˘لا طر˘شش ة˘ع˘جار˘م
ةيباختنا دهع دلقت نم نكمتلا
ةيئلولاو ةينطولا ضسلاجملا يف
اشسيئر هباختنا لاح يف ةيدلبلا و
ءاششنإا ىلإا ةفاشضإلاب .ةيروهمجلل

ى˘ل˘ع با˘ب˘ششل˘ل عا˘م˘ت˘شسا ة˘ي˘˘ل˘˘خ
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر ىو˘˘ت˘˘شسم
ى˘لوألا ةرازو˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘عو
ر˘˘ئاود˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىد˘˘ل اذ˘˘كو
نيب نم دعت اهنأا ادكؤوم ةيرازولا
ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسي˘شس ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا
زيزعلا دبع حششرتملا امأا .اهذيفنت
د˘شصر˘م ءا˘ششنإا مز˘ت˘ع˘ي˘ف د˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ةبراحم لجا نم لغششلل ينطو

با˘ب˘˘ششلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششتو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

مهتاشسشسؤوم قÓطإا ىلع لواقملا

بزح ضسيئر ددشش امك .ةرغشصملا

ربتع˘ي يذ˘لا ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج

نيحششرتملا نيب نم انشس رغشصألا

ربمشسيد21 تايشسائرل ةشسمخلا

لك يفظوم ديدجت ةرورشض ىلع

تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلاو تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةشصرفلا ءاطعإا ةيغ˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل با˘ب˘˘ششل˘˘ل

حور ع˘ي˘ج˘ششت فد˘ه˘بو .ن˘˘طو˘˘لا

ىد˘ل ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ح و عاد˘˘بإلا

ىرق حتف ديعلب حرتقا ،بابششلا

هذهل ةشصشصخم ةيفاقث و ةيحايشس

ر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف.ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

نأا يبوهيم نيدلا زع حششرتملا

بابششلل ىلعألا ضسلجملا ءاششنإا

روتشسدلا يف هي˘ل˘ع ضصو˘شصن˘م˘لا

انموي ةياغ ىلإا قبطي مل يذلاو

نم ةلاعف ةيلآا ةباثمب نوكيشس اذه

بابششلا تلاغششناب لفكتلا لجا

دد˘شش ا˘م˘ك.ة˘مو˘كح˘لا فر˘ط ن˘˘م

ينطولا عمج˘ت˘لا بز˘ح ح˘ششر˘ت˘م

ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

با˘ب˘ششلا رود ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ثيد˘˘ح˘˘ت

ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو

نم ةحيرششلا هذهل ةشصشصخملا

ضسفن يف قرطت ام˘ك .ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

تا˘˘ششرو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ى˘˘˘لإا را˘˘˘طإلا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا ضسيرد˘˘˘ت

بوشساحلا لا˘ج˘م ي˘ف بيرد˘ت˘لاو

ة˘شصا˘خ ةد˘يد˘ج تا˘ب˘ت˘كم ح˘ت˘˘فو

ةر˘ي˘ق˘ف˘لا ءا˘ي˘حألا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

مهألا ةقلحلا بابششلا ةئف اربتعم

ىد˘ل, ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف

ا˘ه˘ح˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ت˘˘علا بجو

ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م مزÓ˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا

.ةيوق رئازج

يسشيعملا ىوتسسملا نيسسحتو نكسسلا ريفوت عم لمع بسصانمب دوعو

بابششلا نولزاغي تايشسائرلل ةشسمخلا نوحششرملا
ررقملا ةيسسائرلا تاباختنÓل ةسسمخلا نيحسشرملا لبق نم احرط رثكألا عيسضاوملا نيب نم بابسشلا تلاغسشناب لفكتلا عوسضوم ربتعي

 .لبقملا ربمسسيد رهسش نم21ـلا يف اهؤوارجإا

ءاشضقلل ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا د˘ق˘ع

يراجلا ربمفون42و12 يموي

ة˘ن˘شسل ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ه˘˘ترود

لد˘ع˘لا ر˘يزو ة˘شسا˘˘ئر˘˘ب9102

ضسي˘ئر بئا˘ن ي˘تا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘ل˘˘ب

ضسيئر نم ضضيوف˘ت˘بو ضسل˘ج˘م˘لا

ىلعألا ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئر ة˘لود˘لا

نع رداشص نايب فششكو ءاشضقلل

ن˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا

ةاشضق4 نييعت ىلع ةقداشصملا

ة˘لا˘حإاو ن˘ير˘خأا03 ميشسرتو

مت امنيب ،عاديتشسلا ىلع نيتلاح

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ي˘ف ةا˘شضق7 ةيقرت

64ـل تا˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصتو
ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا ضسردو ،ة˘لا˘ح
نم ةلجشسملا تاملظتلا ءاشضقلل
ةكرحلا جئا˘ت˘ن ي˘ف ةا˘شضق˘لا ل˘ب˘ق
يف ضسلجملا اهرقأا يتلا ةيونشسلا

42 موي ةدقعنملا ةقباشسلا هترود

املظت981 لوبق ررقو ،ربوتكأا

اهيلإا لشصو˘ت4541 لشصأا ن˘م
ى˘لو˘ت ي˘ت˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
مهتلاحإا لبق ةلاحب ةلاح اهتشسارد
ءاشضقلل ىل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
تام˘ل˘ظ˘ت˘لا ضضفرو ا˘ه˘ي˘ف ثب˘ل˘ل
.اهبابشسأا ةهاجو مدعل ىرخألا

S¢.Q

نار˘م˘ع˘˘لاو ن˘˘كشسلا ر˘˘يزو دد˘˘شش
،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
نومي˘م˘ي˘ت ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب

كرادت يف عارشسإلا ةرورشض ىلع
ع˘˘يرا˘˘ششم ضضع˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا
مارتحا ىلع هديكأات عم نكشسلا

ريزولا د˘كأاو .ة˘ي˘عو˘ن˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م
ةي˘ن˘كشس ع˘يرا˘ششم˘ل هد˘ق˘ف˘ت ىد˘ل
ىلع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا تاذ˘ب
رخأاتلا كرادت يف عارشسإلا» ةيمهأا
ع˘يرا˘ششم ضضع˘ب ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م˘لا
مارتحا ىلع ديكأاتلا عم نكشسلا

د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘˘م
لامك اعدو .» عاطقلا عيراششم
ى˘˘لإا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف دو˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب
لئا˘شسو ع˘م ة˘مار˘شصب ل˘ما˘ع˘ت˘لا»
اه˘جاردإا و ة˘شسعا˘ق˘ت˘م˘لا زا˘ج˘نإلا

و .«ءادو˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
ضضع˘˘ب ى˘˘لإا دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا

ناويد اههجاوي يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

راردأاب يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا

نكشسلا عيراششم زاجنإاب فلكملا

م˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا يو˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا

ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو . ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب

ي˘لوؤو˘شسم بشسح ضصو˘شصخ˘˘لا˘˘ب

ج˘ئا˘ت˘ن لو˘شصو ر˘خأا˘ت˘˘ب ناو˘˘يد˘˘لا

فر˘ط ن˘م يرا˘ق˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ضضعب˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

رخأا˘ت ي˘ف بب˘شست ا˘م˘م تا˘يلو˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘شسقألا فر˘˘˘˘شص

اذ˘ه ي˘فو . زا˘ج˘نإلا تلوا˘ق˘˘م˘˘ل

ن˘كشسلا ر˘يزو زر˘بأا ضصو˘شصخ˘˘لا

˘˘مز˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو

ناويدلا ةقفار˘م ى˘ل˘ع ه˘ح˘لا˘شصم

وحنلا ىلع ةلأاشسملا هذه ةجلاعمل

ةر˘ي˘تو ع˘ير˘˘شست˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي يذ˘˘لا

±.S°∏«º.لاغششألا

نيرخأا03 ميسسرتو ةاسضق4 نييعت ىلع ةقداسصملا

 ءاشضقلل ىلعأ’ا ضسلجملا
 نوعطلا نم ةئاملاب09 ضضفري

ءادوسسلا ةمئاقلا يف اهنم ةسسعاقتملا جاردإاب ددهت نكسسلا ةرازو

جئاتن لوشصو رخأات نم وكششت ت’واقملا
تاي’ولا ضضعبب يراقعلا قيقحتلا

ت
يوسص

تاف :ر
 ح

يق
مود

يسسنرفلا بئانلا حارتقا ضضفري يبروألا ناملربلا
نامسسكولغ ليئافار

مدع يبروأ’ا داحت’ا نم بلطت ةموكحلا
رئازجلل ةيلخادلا نوؤوششلا يف لخدتلا

،يبوروألا داحتلا لود ،يحبار نسسح ،ةموكحلا مسساب يمسسرلا قطانلا اعد
رئازج˘لا نأا ىل˘ع اد˘كؤو˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا نوؤو˘سشلا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا مد˘ع ىلإا

اهنوؤوسش رّيسست فيك فرعتو ،ةمسساح ةلحرمل رسضحتو رارقتسسا ةلاح ضشيعت
،هعون نم لوألا حيرسصتلا اذه دعيو ،ةيبنجأا ةدعاسسم ىلإا ةجاحلا نود نم
نسسح ،يمسسرلا اهقطان ناسسل ىلع ةيرئازجلا ةموكحلا نم درك ءاج يذلاو
انلو مكنيد مكل»:يبوروألا ناملربلا ابطاخم ةرابعلا حيرسصب لاق و يحبار
ة˘لا˘ح ضشي˘ع˘ن ن˘ح˘ن ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘ن˘نوؤو˘سش ي˘ف او˘ل˘خد˘˘ت˘˘ت ل»:فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘ن˘˘ن˘˘يد
ةلدابتم حلاسصم دوجوب اركذم ،«انسسفنأاب انرومأا رّيسسن فيك فرعنو رارقتسسا

هذهل تاعاطقلا فلتخم يف تارامثتسسا اذكو ةيبوروألا لودلاو رئازجلا نيب
هب مدقت يذلا بلطلا يبروألا ناملربلا ضضفر دقو ،«رئازجلا يف لودلا
رادسصإاو ضشاق˘ن ح˘ت˘ف ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو نا˘م˘سسكو˘ل˘غ ل˘ي˘ئا˘فار ي˘سسنر˘ف˘لا بئا˘ن˘لا

عوبسسألا ةيرئازجلا ةمزألا لوح يبوروألا ناملربلا نم ةلجعتسسم ةحئل
.«مداقلا

¥.h
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ةذ˘تا˘ضسألا ن˘م تار˘ضشع˘لا ع˘م˘ج˘تو
تايلو فلتخم نم اومدق نيذلا
،ةرازو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ما˘˘مأا ن˘˘طو˘˘لا

˘مار˘ت˘حا ةرور˘ضض ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘كؤو˘˘م
نوضصو يئادتبلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘ضسأا

ىلإا ةباجتضسلا لÓخ نم هتمارك
بارضضإلا فرعو.ةيعرضشلا هبلاطم
هتدكأا امبضسح ةيوق ةكراضشم سسمأا
نأا تلاق يتلا ةذتاضسألا ةيقيضسنت
بار˘ضضإلا ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لا ة˘ب˘˘ضسن

اهتهج نم .ة˘ئا˘م˘لا˘ب08ـلا تقا˘˘ف
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘˘ت˘˘لا ترد˘˘ضصأا
انايب يئادتبلا ميل˘ع˘ت˘لا ي˘ضشت˘ف˘م˘ل
روطلا ةذتاضسأا ةدناضسم هيف دكؤوت
ددجت يذلا مهبارضضإا يف يئادتبلا
.ن˘طو˘لا سسراد˘م ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع سسمأا

دا˘ح˘تلا نÓ˘عإا ع˘˘م اذ˘˘ه ن˘˘ماز˘˘تو
نيوكتلاو ةيبرتلا لامعل ينطولا
ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘ضضنلا ن˘˘ع «فا˘˘˘ب˘˘˘نألا»
كلذو ةيئادتبلا سسرادملا بارضضإا

ةرازو ىلع رثكأا طغضضلا لجأا نم
ةيقيضسنتلا تلاقو. ةينطولا ةيبرتلا
لامعل ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ا˘نا˘م˘يإا ه˘نأا «و˘ي˘ت˘ن˘ضسألا» ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ةدا˘ع˘ت˘˘ضساو ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا˘˘ب
اقيقحتو لاعفلا لاضضنلاب قوقحلا
ق˘ق˘ح˘ت˘ي م˘ل ا˘م» ة˘با˘ق˘ن˘لا را˘˘ع˘˘ضشل
ن˘م د˘يز˘م˘ب ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي لا˘˘ضضن˘˘لا˘˘ب
ربع ةي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا د˘كؤو˘ت «لا˘ضضن˘لا
اهنماضضت ىل˘ع ة˘ي˘ئلو˘لا ا˘ه˘عور˘ف
ميلعتلا ةذتاضسأا بناج ىلإا اهفوقوو
رمتضسملا مه˘لا˘ضضن ي˘ف ي˘ئاد˘ت˘بلا

هفادهأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ت˘ح عور˘ضشم˘لاو
عزتنت قوقحلا نأا ةدكؤوم ،ةلماك
ةباقن تعد اميف اذه. ىطعت لو
ةيبر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا

ةن˘ج˘ل ر˘ب˘ع «فا˘ب˘نألا» ن˘يو˘كت˘لاو
ةذتاضسألا يئادتبلا سسيردتلا ةئيه
ىلإا ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا
بار˘˘ضضإا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘˘لا
رظتنيو سسمأا ددجت يذلا ةذتاضسألا
د˘˘غ مو˘˘ي ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسي نأا

ينطو ماضصتعاب ةقوفرم ءاعبرألا
اذهو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو مامأا
يت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف
ىلع ةيئادتبلا ةضسردملا ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ت
ي˘ن˘ه˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘ي˘ع˘˘ضصلا

ن˘م ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا تم˘ضصلاو ة˘ضصا˘˘خ
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو فر˘˘ط
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لاو
فلتخم يف ةعوفرم˘لا ة˘ير˘هو˘ج˘لا
اهلجأا نم لضضان ي˘ت˘لاو تا˘نا˘ي˘ب˘لا
رار˘ضصإا ما˘مأاو ،تاو˘ن˘ضسل دا˘˘ح˘˘تلا
ى˘ل˘ع ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘ضسأا
ة˘مو˘ضضه˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح عاز˘˘ت˘˘نا

ةنجل˘لا تعد م˘ه˘ت˘مار˘ك دادر˘ت˘ضساو
ل˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
عاجر˘ت˘ضساو ة˘عو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا
دعاقتلاو يبضسنلا دعاقتلا يف قحلا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ع˘˘م ن˘˘ضسلا طر˘˘˘ضش نود

41- 662 ي˘ضسا˘ئر˘لا مو˘ضسر˘م˘˘لا

هرودضص خيرات ذنم يعجر رثأابو
ة˘ب˘تر˘ل˘ل ف˘ي˘ن˘ضصت˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘ت ع˘˘م
راوطألا ي˘ف ةذ˘تا˘ضسأÓ˘ل ة˘يد˘عا˘ق˘لا

ديحوتو31 فنضصلا يف ةثÓثلا

ي˘ضسي˘˘ئر ذ˘˘تا˘˘ضسأا بتر ف˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت

ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘كأاو .نو˘˘كمو

يعاضسلا مجح˘لا سضي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘م˘هأا

سصاخلا نوناقلا ليدعت راطإا يف

ذاتضسأا بتر ثادحتضساب513-80

داو˘م˘ل˘ل ىر˘خأاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا داو˘م˘ل˘ل

ذا˘ت˘ضسأاو ظا˘ق˘˘يإلا داو˘˘مو ة˘˘ي˘˘بدألا

ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا سسيرد˘˘˘ت˘˘˘ل

نم ةذتاضسألا ءافعإا عم ةيضضايرلاو

ة˘حا˘ضسلا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م

نيكمت ىلإا تعد امك . معطملاو

ةيقرت˘لا ن˘م ن˘ي˘نو˘كم˘لا ةذ˘تا˘ضسألا

ينهملا ناحتملا ربع ريدم ةبترل

ةقطنملا ةحنم نيضسحتو ليهأاتلاو

سسي˘ئر˘لا ر˘جألا ق˘فو ة˘ي˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا

9891 رو˘جأا م˘ل˘ضس لد˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

لك نيب زاي˘ت˘ملا ة˘ح˘ن˘م د˘ي˘حو˘تو

.بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

.ةينهملا ةربخلا تافلم ةيفضصتو
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سشما يئادتبلا ميلعتلا ةذتاضسأا نم ددع مظن

ةيبرتلا ةيريدم ةلابق ةيملضس ةفقو نينثلا

م˘˘هءÓ˘˘مز ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘ضضت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘ل

ررقت امدعب تايلولا يقاب يف نيبرضضملا

. مايأا ةثÓث ىلإا ةيجاجتحلا ةكرحلا ديعضصت

بلاطت تاراعضش ةدع ةذتاضسألا ءلؤوه عفرو

لخد˘ت˘لا˘ب » م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع د˘با˘ع˘ل˘ب» ر˘يزو˘لا

يتلا مهبلاطمل ةباجتضسلا سضرغب عيرضسلا

تاذ يف نيدكؤوم ةعورضشم˘لا˘ب ا˘ه˘نور˘ب˘ت˘ع˘ي

ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘لا ة˘ي˘عور˘ضشم ى˘ل˘ع قا˘˘ي˘˘ضسلا

ميلعتلا ةذتاضسأل ةينطولا ةيقيضسنتلا اهتعفر

سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘ل ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ي˘ئاد˘ت˘˘بلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو يلوؤوضسم عم طرافلا

نيضسحتو اهتوضص ع˘فر˘ل ا˘ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف

ةيرزملاب اهوفضصو يتلا ةينهملا اهتيعضضو

ديهزلا رجألا ىلإا يعاضسلا مجحلا نم ةيادب

روطلا داتضسا تايجاح يبلي ل تاب يذلا

ة˘ي˘ضضق ن˘ع Ó˘ضضف ة˘ي˘ضسا˘˘ضسلا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

. ىر˘خألا راو˘˘طألا ي˘˘قا˘˘ب ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةد˘˘تا˘˘ضسا نا ةرا˘˘ضشلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو

ةيقيضسنتلا ءاول تحت نيوضضنملا يئادتبلا

اوناك يئادتبلا ميل˘ع˘ت˘لا ةد˘تا˘ضسل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةينهملا مهب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ةرازو˘لا اود˘ضشا˘ن

ةيقيضسنتلا كضسمت نيددجمو ةيجوغاديبلاو

ع˘م كلذ نو˘كي نأا ة˘ط˘ير˘ضش راو˘ح˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘ب

ةيضضرأا نعو هنع لثمم وأا ايضصخضش ريزولا

مازتللا ةرورضض يف لثمتت اهناف بلاطملا

ةيميلعتلا راو˘طألا ةذ˘تا˘ضسأا ن˘ي˘ب ةاوا˘ضسم˘لا˘ب

اذكو فينضصتلاو يعاضسلا مجحلا يف ثÓثلا

جاردإا˘ب ءاو˘ضس ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م

قيقحتل يئادتبلا ميلعتلا يف سصاضصتخلا

ريياعملا اهضسركت يتلا ميلعتلا يف ةدوجلا

وأا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘˘لود˘˘لا

.يضساردلا ررقملا ةعجارم
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تاونضس ةد˘ع ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ه˘ضشت
قلعتي اهبلغأا ةديدع ةيودأا يف ةردن
ام وهو ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب

ي˘نا˘ع˘˘ت ة˘˘ع˘˘ضساو ة˘˘ح˘˘ير˘˘ضش ل˘˘ع˘˘ج
تاد˘˘ي˘˘ضسلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘مألا
يتÓلا ةيقردلا ةدغلاب تاضضيرملا
ل˘م˘ح˘لا ن˘م تا˘مور˘ح˘م ن˘ح˘ب˘˘ضصأا
نمضضي ماه ءاود رفوت مدع ببضسب
لاح يف نينجلا ةمÓضسو نهتمÓضس
ءا˘˘ب˘˘طألا د˘˘حأا ه˘˘ب˘˘˘نو .ن˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
ءا˘ضسن˘لا سضار˘مأا ي˘ف ن˘ي˘ضصت˘خ˘˘م˘˘لا

رخآا» ةديرج ةبانع ةيلوب ديلوتلاو
يتلا ة˘جر˘ح˘لا ة˘لا˘ح˘لا ى˘لإا «ة˘عا˘ضس
ى˘ضضر˘م˘لا تاد˘ي˘ضسلا ا˘ه˘ي˘ف سشي˘ع˘ت
نهف ،رئازجلا ي˘ف ة˘ي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا˘ب
مه˘تا˘ي˘ح˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح د˘يد˘ه˘ت ن˘ضشع˘ي
مدعل رظنلاب مهلمح لاح يف كلذو

enèdsaB»– نيدضساب» ءاود رفوت

اتفل ،رثكأا وأا نيتنضسلا يلاوح ذنم
هنوكل ادج اماه ءاودلا اذه نأا ىلإا
ن˘كم˘ي يذ˘لا ه˘عو˘˘ن ن˘˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
طاضشن طرفب ةبا˘ضصم˘لا ة˘ضضير˘م˘ل˘ل
ءانثأا نامأاب هلامعتضسا ةيقردلا ةدغلا
نإا˘˘ف رد˘˘ضصم˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو ،ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘يودألا ع˘ي˘م˘ج نأا تب˘ثأا برا˘ج˘ت˘˘لا
ي˘ت˘˘لاو ءاود˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ه˘˘با˘˘ضشم˘˘لا
يف هضضوعت نأا نكمي اهنأا سضرتفي

ة˘˘يودألا قو˘˘ضس ي˘˘ف ه˘˘ناد˘˘ق˘˘ف لا˘˘ح
نم نينجلا ىلع اريبك ارطخ لكضشت

ةي˘ق˘ل˘خ تا˘هو˘ضشت˘ب ه˘ت˘با˘ضصإا لÓ˘خ

يذ˘لا «ن˘يد˘ضسا˘ب«ءاود سسكع˘˘˘˘ب
يف هتدلوو ن˘ي˘ن˘ج˘لا و˘م˘ن ن˘م˘ضضي

رفوت مد˘ع نأا ا˘م˘ك ،ه˘ت˘ح˘ضص ل˘ما˘ك
اضضيأا ارطخ لكضشي روكذملا ءاودلا

ةبا˘ضصم˘لا ل˘ما˘ح˘لا مألا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع
،ةي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا طا˘ضشن ي˘ف طر˘ف˘ب

ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإا اهنأل
نم افوخ «نيدضساب» ءاودل هباضشملا
دق كلذ ةجيت˘ن نإا˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ن˘ج هو˘ضشت
ىلع ةريط˘خ تاد˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘لإا ل˘ضصت

نوكت يه يلاتلابو ةيحضصلا اهتلاح
ة˘قر˘ط˘م˘لا ن˘ي˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
يذ˘لا رد˘ضصم˘لا لو˘˘ق˘˘ي ناد˘˘ن˘˘ضسلاو
هذه لثمل لحلا سصوضصخب حضضوأا
را˘ب˘جإا و˘ه ةد˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا
ةد˘غ˘لا طا˘ضشن طر˘ف˘ب تا˘ضضير˘˘م˘˘لا
لحلا عنم بوبح يطاعتب ةيقردلا

دعا˘ضست ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
لا˘ح ي˘ف لإا ،ل˘م˘ح˘لا يدا˘ف˘ت ى˘ل˘˘ع
ةردقلا ةضضيرملا ةديضسلا ىدل تناك
دعي يذلا «نيدضساب» ءاود بلج ىلع
لمحلا ءانثأا هب حو˘م˘ضسم˘لا د˘ي˘حو˘لا

رمألا اذه نأا مغر ،رئازجلا جراخ نم
دكأا بيبطلا نأا لإا ،انوناق عونمم
ىلعو ةيضصولا تاهجلا فوقو نأاب
مامأا ةجرفتم ةحضصلا ةرازو اهضسأار

ةا˘˘ي˘˘ح دد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا ع˘˘ضضو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
– ةوضسنلا نم تائملا لب تارضشعلا

ىلإا ءوجللا سضيرملا متحي –هبضسح
ىلع ةظفاحملل ةينوناق ريغ قرط
ادكؤوم ،باجنإلا ملح قيقحتو هتايح
رهضشأا رادم ىلع اوبعت ءابطألا نأاب

ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن قد ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
.عوضضوملا اذه سصوضصخب

ةلدايسصلا ةباقن سسيئر بئان
ملع ىلع ةرازولا» :سصاوخلا

«ريغتي مل عسضولا نكلو ةيسضقلاب

فزيفز دكأا ،ةلضص يذ قايضس يف
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن سسي˘˘ئر بئا˘˘ن ق˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ـل حيرضصت يف سصاوخلا ةلدايضصلا
ىلع ةحضصلا ةرازو نأا «ةعاضس رخآا»
يف «نيدضساب» ءاود رفوت مدعب ملع
مل عضضولا نإاف كلذ مغرو رئازجلا
ةد˘ع بقا˘ع˘ت بب˘ضسب كلذو ر˘ي˘غ˘˘ت˘˘ي
يف ةروكذملا ةرازولا ىلع ءارزو
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘ضسلا
تÓماعملا يف ةدقعملا تاءارجإلا
ءاود» :ثدحتملا لاق ثيح ،ةيرادإلا
ذنم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف دو˘ق˘ف˘م ن˘يد˘ضسا˘ب
اوفقوت ءابطألا نإاف اذل ،نيماع ةبارق
اضصوضصخ ،ى˘ضضر˘م˘ل˘ل ه˘ف˘ضصو ن˘ع
يف هل سسينج ءاود دجوي ل هنأاو
نم نوكي هريفوت نأا ثيح ،رئازجلا

:فا˘ضضأاو ،«ط˘ق˘ف هدار˘ي˘ت˘˘ضسا لÓ˘˘خ

ةينطولا ةباقنلا مضضت) ةظقيلا ةيلخ»
ف˘ل˘ت˘خ˘مو سصاو˘خ˘˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘ضصل˘˘ل
نيجتنم نم ءاودلا عاطق يلماعتم
ع˘ضضت (ن˘ي˘عزو˘˘مو ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘ضسمو
ةحضصلا ةرازو ةلواط ىلع ايرهضش
ة˘يودألا ءا˘م˘ضسأا˘ب ة˘ن˘ي˘˘ح˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةيودألاب ةضصا˘خ ىر˘خأاو ةدو˘ق˘ف˘م˘لا
ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘ي˘م˘كب ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا
ىلإا ا˘ي˘لا˘ح ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا ل˘ضصي

رفوتم ريغو دوقفم نيب ءاود032
ةرازو ذ˘خ˘ت˘ت ةر˘م ل˘ك ي˘ف ،ةر˘ث˘˘كب
ىلع تاءارجإلا نم ةلمج ةحضصلا

نكلو داريتضسا سصخر رادضصإا رارغ
ىلإا دوعن ريزو ريغتي ةرم لك يف
راد˘ضصإا ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ر˘˘ف˘˘ضصلا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
را˘ظ˘ت˘نا بج˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج سصخر
رهضشأا ةت˘ضس ي˘لاو˘ح ا˘هراد˘ضصإا د˘ع˘ب

ةدقعملا ةيرادإلا تاءارجإلا لامكإل
،«ةيودألا داريتضساب ا˘ي˘ل˘م˘ع ما˘ي˘ق˘لاو
يف نيدضساب ءاود» :لوقلاب متخو اذه
بجاو نم نإاف اذلو ةيمهألا ةياغ
مادامف ،ى˘ضضر˘م˘ل˘ل هر˘ي˘فو˘ت ة˘لود˘لا
تا˘ي˘لد˘ي˘ضصلا ي˘˘ف دو˘˘ق˘˘ف˘˘م ءاود˘˘لا

كلذ˘˘ف ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ل سسي˘˘˘لو
دقل ،رطخلا سسوقان قد يعدتضسي
لضضفب افيفط انضسحت ارخؤوم انلجضس
ام عضضولا نكلو ةضسينجلا ةيودألا
.«ءيضس لازي

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةعورضشملا مهبلاطمل اهمعد دكؤؤت يئادتب’ا ميلعتلا يضشتفمل ةينطؤلا ةيقيضسنتلا

 مهبارسضإا نوددجي يئادتبلا روطلا ةذتاسسأا
لوألا لسصفلا تارابتخا ةعطاقم وحن نوهجتيو

رئازجلا يف نيتنضس ذنم «نيدضساب» ءاود رفؤت مدع ببضسب

رخآا راعسشإا ىلإا لمحلا نم تاعونمم ةيقردلا ةدغلاب تاسضيرملا

تاي’ؤلا نم ديدعلا يف مهئÓمز عم انماضضت / ةبانع

ةيبرتلا ةيريدم مامأا ةيملسس ةفقو يف يئادتبلا روطلا ةذتاسسأا

يف لؤخدلا اؤنلعأا ثيح, يلاؤتلا ىلع نماثلا عؤبضسأÓل ةيرودلا ةيجاجتح’ا مهتكرح ضسمأا يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاضسأا فنأاتضسا
 .طرافلا عؤبضسأ’ا ةياهن اعيرذ Óضشف ةيبرتلا ةرازو عم تاضضوافملا تدهضش امدعب كلذو .مايأا ةثÓثل بارضضإا

«نوطاريضشلا» قدنف سسمأا نضضتحا
ة˘ل˘ضصو˘حو ما˘ت˘ت˘خا ل˘ف˘ح ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب
رود زيز˘ع˘ت» عور˘ضشم تا˘ب˘ضست˘كم
نم ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا

تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ

DLAVOR» ةر˘˘يزو رو˘˘˘ضضح˘˘˘ب
ةمطاف ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا
تداف˘ت˘ضسا د˘قو ،ي˘طاورز ءار˘هز˘لا

نيوكتلا اذه نم ةيبانع ةأارما08

ةضسضسؤوم61 قلخ يف مهضسأا يذلا
نيمثتو ةلكضسر لاجم يف ةديدج
ةريزو تنثأاو ،تا˘يا˘ف˘ن˘لا ر˘يو˘ط˘تو
يف يطاورز ءارهزلا ةمطاف ةئيبلا

يتلا ةبانع ةنيدم ىلع اهتلخادم
ةن˘يد˘م˘ل˘ل ى˘لوألا ةز˘ئا˘ج˘لا تكت˘فا
اذه نأا تربتعاو ارخؤوم ءارضضخلا
ةهجاوك ةنوب ةناكم ززعي زاجنلا
ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘لا سضي˘˘بألا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
،زايتماب ةيحايضس ةهجو اهرابتعاو
ةيبانعلا ةأار˘م˘لا حا˘ج˘ن تن˘م˘ث ا˘م˘ك
نا˘هر˘˘لا بضسك ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ي˘˘ف ن˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ي˘ف تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘˘كل˘˘ضسر عور˘˘ضشم
هذه سضرعتضس اهنأا تدكأاو ةبانع
ةيلودلا خانملا ةمق يف تازاجنلا

اهب زت˘ع˘تو ر˘خ˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘نأا تفا˘ضضأاو
ي˘لاو ح˘ن˘م ن˘ع تف˘ضشكو ،ار˘ي˘˘ث˘˘ك
نيهنأا يتÓلا ءاضسنلل ةبانع ةيلو
حا˘ج˘نإل تÓ˘ح˘م عور˘˘ضشم˘˘لا اذ˘˘ه
تفا˘˘ضضأاو ،ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم
كل˘˘˘م˘˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا ي˘˘˘˘طاورز
عونتلا ةيحان نم ريبك تايناكمإا
لغتضست نأا بجي يتلاو يجولويبلا

ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا لو˘˘ضصو˘˘لا نأا تد˘˘كأاو

ةباثمب ةبانع يف ةارمإا08 عورضشم
تراز دقو ،ةديدج عيراضشمل ةيادب
ي˘تÓ˘لا ءا˘ضسن˘لا سضر˘ع˘م ي˘طاورز
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ع˘˘ن˘˘ضص ي˘˘ف ن˘˘عد˘˘بأا
تاراو˘˘˘ضسضسكلاو تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
تدكأاو ،تايافنلا ةلكضسر لضضفب
ي˘ه ة˘يو˘˘ق˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا نأا ي˘˘طاورز
نأا تدكأاو يوقلا عمتجملا سساضسأا

ءاضضقلل يم˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ة˘فدا˘ضصم
ماتتخل ةأار˘م˘لا د˘ضض ف˘ن˘ع˘لا ى˘ل˘ع

ةأارما08 ـب سصا˘˘خ˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ريد˘م ل˘خد˘ت ا˘م˘ك ،ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘حر˘فأا
ر˘م˘ع ر˘با˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ةئيبلا ةيريدمب ة˘ح˘ل˘ضصم ة˘ضسي˘ئرو

ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘م˘ضس رو˘عر˘عو˘ب ةد˘ي˘ضسلا
ة˘ضسضسؤو˘˘م ةر˘˘يد˘˘م ا˘˘ضضيأا تل˘˘خد˘˘ت

ZIG6 م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لألا

نم تاديف˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘ي˘ح تادا˘ه˘ضش
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشم

«DLAVOR» اميف امأا ،ةئضشانلا
ةكلضسرب قلعتيف عورضشملا سصخي
ةيراهضشإلاو ة˘ي˘مÓ˘عإلا تا˘ت˘فÓ˘لا

«CVP» ةدا˘˘م ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘ضصم˘˘لا
نم يجذومن عورضشم ةباثمب ناكو
ىوتضسملا عضضو متي مل ثيح ةبانع
لوبقل طرضشك رمعلا وأا يميلعتلا
ةئيبلا ةيريدم تقلتو تاكراضشملا

عورضشملل اهضضرع دنع بلط972

ثي˘ح ة˘كرا˘ضشم08 لو˘ب˘ق م˘تو
تانيوكتلا نم ةعومجمل نعضضخ
ة˘طا˘ي˘خ˘لاو م˘ي˘م˘ضصت˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

،بناجأا ءاربخ ةكراضشمب قيوضستلاو
ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا ةر˘ي˘˘ف˘˘ضس تراز ا˘˘م˘˘ك
سسرا˘م ي˘˘ف تا˘˘ضشرو˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ضضيأا او˘˘˘كرا˘˘˘ضشو،9102
براج˘ت سضر˘ع م˘ت ن˘يأا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م

ي˘ف «PU– TRATS» باح˘ضصأا
ةرهاظت يف تايافنلا ةكلضسر لاجم

«YROTS SSECCUS»
،اضسنرفو نانبل ،رضصم نم نيمداقلا

ةضصاخ تانيوكت اضضيأا اورجأا امك
نم تاضسضسؤوملا رييضست ةقيرط يف
تدا˘ف˘ت˘ضساو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا
ي˘ف ع˘˘يرا˘˘ضشم ن˘˘م تا˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا
ة˘فا˘ضضإا ،«كا˘˘ن˘˘كلا»و «جا˘˘ضسنوألا»
ةحايضسلا ةيريدم عم مهلماعت ىلإا

ة˘فر˘غو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘˘ضصلاو
تفاضضأاو ،ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘ضصلا
نأا ةر˘ي˘˘م˘˘ضس رو˘˘عر˘˘عو˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ضسلا
ن˘ح˘˘ب˘˘ضصأا ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا با˘˘ح˘˘ضصأا

نهضضورع ميدقتو لمعلل تازهاج
ة˘يلو ي˘لاو ر˘ضضح د˘قو ،ن˘ئا˘بز˘ل˘ل

لفحلا اذ˘ه دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘ع
نيوكتلاب ر˘ي˘ب˘كلا ه˘با˘ج˘عإا ىد˘بأاو
تدافتضسا يذلا ز˘ي˘م˘م˘لاو ر˘م˘ث˘م˘لا

ع˘م˘جأاو ،ة˘ي˘با˘ن˘ع ةأار˘ما08 ه˘ن˘˘م
عيراضشملا هذه لثم نأا نوريثكلا
جاتحتو ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م ةر˘كت˘ب˘م˘لا
ط˘ضشن د˘قو ،ع˘ي˘ج˘ضشت˘˘لاو م˘˘عد˘˘ل˘˘ل
قازر˘لا د˘ب˘˘ع ي˘˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا
  .ةبانع ةعاذإا نم يضسيردا
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ليغضشتلا ت’اكو

دوقعل ةيمسسإلا مئاوقلا ةلبرغ
نيبعÓتملا حسضفل ليغسشتلا لبق ام

لبق ام دؤقع باحضصأ’ ةيمضس’ا مئاؤقلا نيب ةنراقم ءارجإا ةمؤكحلا تررق
يتلا كلت عم ةيمؤمعلا تاضسضسؤؤملاو تارادإ’ا فلتخم اهتدعأا يتلا ليغضشتلا
ة˘ي˘م˘ضس’ا م˘ئاؤ˘ق˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ت˘م˘لا ح˘ضضف˘ل كلذو ل˘ي˘غ˘ضشت˘لا ت’ا˘كو ىد˘˘ل
ةرداضص ةخضسن ىلع «ةعاضس رخآا» تلضصحت.ةيفافضشلا نم دح ىضصقأا نامضضو

ماعلا نيمأ’ا مضساب ةعقؤمو يعامتج’ا نامضضلاو ليغضشتلاو لمعلا ةرازو نع
نطؤلا تاي’و ةفاك ىؤتضسم ىلع ليغضشتلا ءاردم ىلإا تلضسرأا ةريخأ’ا هذهل
ضصنتو ذيفنتلا ضضرغب ليغضشتلل ةينطؤلا ةلاكؤلل ماعلا ريدملا ىلإا ةفاضضإ’اب

ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘مؤ˘ك˘ح˘لا ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا رار˘ق˘لا د˘ي˘ضسج˘ت را˘طإا ي˘ف» ه˘نأا ىل˘ع
نم نيديفتضسملا جامدإا نمضضتملاو9102 ربمفؤن12 ءاعبرأ’ا مؤي دقعنملا

ي˘ل˘ما˘ح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا جا˘مدإ’او ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا ىل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘لا يزا˘˘ه˘˘ج
ةلاكؤلا حلاضصم عم قيضسنتلا ،ةعرضسلا حانج ىلعو ،مكنم بلطأا ،تاداهضشلا
نم نيديفتضسملل ةيئاهنلا ةيمضسإ’ا مئاؤقلا دادعإا دضصق ليغضشتلل ةينطؤلا
ءاهنإا ليغضشتلل نييئ’ؤلا ءاردملا ىلع نؤكيضس ثيح ،«عاطق لك بضسح زاهجلا
فؤقؤلا فدهب ةيضصؤلا ىلإا اهلاضسرإا لجأا نم كلذو برقأا يف ةيمضسإ’ا مئاؤقلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘تد˘عأا ي˘ت˘لا م˘ئاؤ˘ق˘لا ي˘ف ةدراؤ˘لا تا˘مؤ˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘با˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ىل˘˘ع
نامضض لجأا نم كلذو ل˘ي˘غ˘ضشت˘لا ت’ا˘كو م˘ئاؤ˘ق ع˘م تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لاو تا˘ير˘يد˘م˘لا
ةلبرغ كانه نؤكتضس ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘قاد˘ضصم˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلا ن˘م د˘ح ىضصقأا

لوؤؤضسم ردضصم هدكأا امل اقفوو ،مئاؤقلا نيب ةنراقملا ةيلمع لÓخ نم ةريبك
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ف˘ضشك˘ت˘ضس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،ضصؤ˘˘ضصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب «ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا» ـل
ضصاخضشأا كانه نأا رابتعاب ،ليغضشتلا لبق ام دؤقع يف تثدح يتلا تابعÓتلا
نييحتلا ةيلمع لÓخ تماق اضضيأا تارادإا كانهو دقع نم رثكأا نم اودافتضسا
هنع رجنيضس يذلا رمأ’ا ؤهو ىرخأا نامرحو مئاؤقلل ءامضسأا ةفاضضإاب ةريخأ’ا

يف ببضستت نأا اهنأاضش نم تناك يتلا تاضسرامملا هذه لثمب اؤماق نمل تاخيبؤت
نامرحو قح هجو نود ةمئاد لمع بضصانم يف جامدإ’ا نم ضصاخضشأا ةدافتضسا
اذه نإاف هتاذ ردضصملل اقفوو ،جامدإ’ا نم مهتدافتضسا رمأا ريخأات وأا نيرخآا
مئاؤق˘لا داد˘عإا ن˘ع ن˘ي˘لوؤؤ˘ضسم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا جر˘ح˘ي˘ضس ع˘قؤ˘ت˘م ر˘ي˘غ˘لا ءار˘جإ’ا
قح يذ لك ىطع˘ي˘ضسو ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ح˘ضضف م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأ’ ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘تو ة˘ي˘م˘ضسإ’ا
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يطاورز ةئيبلا ةريزو هترضضح يماتتخ’ا لفحلا
 رئازجلاب ةيناملأ’اZIG ةضسضسؤؤم ةريدمو

عورسشم نم ةبانع نم ةارما08 ةدافتسسا
«DLAVOR» تايافنلا ةلكسسرو نيمثت
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ةمير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
ةصصاخ اهعاونأا ىتصشب ةيرصضحلا
صصاخصشألاب صساصسملاب ةقلعتملا

ةيطبصضلا تنكمت ،تاكلتمملاو
ير˘صضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ةنيطنصسق ةيلو نمأاب يجراخلا

ةقرصس لحم ةبكرم عاجرتصسا نم
لعفلا يف نيطروتملا فيقوتو

ةنصس33و72 نم رمعلا ناغلابلا

ىلإا ةي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت

نيأا رهصشلا اذه نم81 خيرات
ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘ج˘˘˘صس
ير˘صضح˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ ةرا˘م˘صسأا ن˘ي˘ع ي˘جرا˘خ˘لا
رورم ثداح ةي˘حا˘ب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘لا

ريغلا كلم بيرختب عوبتم يدام
ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘صست ة˘˘صسرد˘˘م راد˘˘˘ج
و˘ت˘نا˘كي˘ب ا˘ي˘ك عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘˘صس ذل نو˘˘˘ل˘˘˘لا ءادو˘˘˘صس
ثداحلا د˘ع˘ب رار˘ف˘لا˘ب ه˘ق˘فار˘مو

حانج ىلع لقنتلا متيل ،ةرصشابم
˘ما˘ي˘˘ق˘˘لاو نا˘˘كم ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘صسلا
ليوحت عم ةينوناقلا تاءارجإلاب
،ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا تاذ
نأا ن˘ي˘ب حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ا˘ع˘ب˘ت ة˘قر˘صس ل˘ح˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ىلع ةيحصضلا اهب مدقت ىوكصشل
ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
يلجنم يلع صسماخلا يجراخلا

و ،نيتحلصصملا نيب قيصسنتلاب و
تايرحتلا و ثاح˘بألا ف˘ي˘ث˘كت˘ب

و ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت

يف يصساي˘ق تقو ي˘ف ا˘م˘ه˘فا˘ق˘يإا

ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ة˘ي˘صسمألا صسف˘ن

72 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصشب

ةل˘ف˘غ Ó˘غ˘ت˘صسا ،ة˘ن˘صس33 و

حيتافم بلصسب اماق و ةيحصضلا

زاجنإا نم ءاهتنلا دعب ،هتبكرم

قح يف ةيئازج تاءارجإا تافلم

هميدقت مامأا مت امهيف هبتصشملا

.ةيلحملا ةباينلا

ةنيطنسسق

نيلعافلأ فاقيإأو ةرامشسلأ نيعب ةقورشسم ةبكرم عاجرتشسأ

ريدملا يحنتب ةبلاطملل

 ةلودلأ كÓمأأ ةيريدم وفظوم
نوجتحي صسأرهأأ قوشسب

كÓ˘مأا ة˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا صسمأا مو˘˘ي ما˘˘ق

ةيلاملا راد مامأا ةيجاجتحا ةكرحب صسارهأا قوصس ةيلوب ةلودلا

لامعلا ددن و يئلولا ريدملا ةيحنت اهنم بلاطم ةدع نيعفار

نم اذك  و مهتمارك ىلع  ظفاحت مل يتلا ، ريدملا تافرصصتب

مهبصسح تاراطإلا ةعمصس هيوصشت و ةيظفللا تاءادتعلا لÓخ

يئلولا ريدملا تافرصصت نأاب ءلؤوه لاق و ، هليحرب  نيبلاطم

تاديدهتلاو تاءادتعلا لÓخ نم ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘مار˘ك صشد˘خ˘ت

لكاصشملا مكارت دعب ءاج مهبصسح جاجتحلا اذه نأا و ةيظفللا

ا˘م˘م ،ف˘ظو˘م˘لا ة˘مار˘ك ظ˘ف˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا

بصسح «راوحلا لبصس هعم تعطقت يذلا ريدملا  ليحر  يعدتصسي

.لامعلا ءلؤوه

GB.T¢

 مأدطشصأ يف نيشصخشش ةباشصإأ
نيترايشسب ةيران ةجأرد

عوبصسألا ةياهن ،ةملاقب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت

رورم ثداح عوقو رثإا ةملاق ةيدلب عوطتلا عراصشب ،يصضاملا

و نيتنوكرم نيترايصسب ةيران ةجارد مادطصصا يف لثمت ،ريطخ

ءاوصضألا و تامدصصلا يقاو مطحت ىلإا ىدأا امم ، صصخصش صسهد

ةرايصسل ةيفلخلا ءاوصضألا مطحتو ايصساد ناقول عون نم ةرايصسل

يمامألا ءوصضلا ىوتصسم ىلع صشودخ و رابصسكإا وجيب عون نم

قئاصس ةباصصإا ىلإا ىدأا امم ،يتافيج عون نم ةيرانلا ةجاردلل

ةنصس81 نصسلا رمعلا نم غلابلا (صش ب) وعدملا ةيرانلا ةجاردلا

ىوتصسم ىلع صشودخ و هجولا و صسأارلا ىوتصسم ىلع حورج هل

غلبي ركذ صسنج نم (صس ع) ىعدي ناث صصخصش ةباصصإا و فارطألا

.صسأار˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م حر˘ج˘ب ة˘ن˘˘صس14 رمع˘لا ن˘م

ىلإا امهؤوÓجإا متو ناكملا نيع يف امهفاعصسإا مت ناتيحصضلا

.ةمزÓلا ةيبطلا ةنياعملل اعصضخ نيأا .يبقع ميكحلا ىفصشتصسم

∫.Yõ Gdójø

ةملاق

اهطوقشس دعب ةأأرمأ ةباشصإأ
يناثلأ قباطلأ نم

07 يحب ،ي غابد مامح ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

لثمت ثداح لجأل رامع زاجم ةيدلب50:مقر20 ةرامع انكصسم

ةوعدملا ةيحصضلا .ةرامعل يناثلا قباطلا نم صصخصش طوقصس يف

ىلع ملآا اهل ةنصس12 رمعلا نم غلبت ىثنأا صسنج نم (خ ب)

ناوعأا فرط نم ناكملا نيع يف اهفاعصسإا مت و رهظلا ىوتصسم

ةصسصسؤوملا ىلإا فاعصسإلا ةرايصس ةطصساوب تلقنو ةيندملا ةيامحلا

.غابد مامح ةيئافصشتصسإلا ةيمومعلا
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ةملاق

ةرامع لخأد ةفرغ يف قيرح بوبشش
ةدحولاب اموعدم ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘خد˘ت

،نادعصس ةوخإلا يحب ،يصضاملا عوبصسألا ةياهن ةملاقب ةيصسيئرلا

ةفرغ قيرح علدنا رثإا21 مقر ةقصشلا أا93 ةرامعلاب طبصضلاب و

ركذ صسنج نم صصخصش ةباصصإا فلخ ام وه و ، ةرامعب ةقصش لخاد

ىلع قورح عم يوئر يبلق فقوتب ةنصس76 رمعلا نم غلبي

فÓتإا و ،ةرفوتملا تامولعملا بصسح نيديلاو هجولا ىوتصسم

يف ةيلوألا تافاعصسإلا هل تمدق ةيحصضلا ،ةفرغلا ثاثأا و ةصشرفأا

ميكحلا ىفصشتصسم ىلإا فاعصسإلا ةرايصسب لقن و ناكملا نيع

ةنيدملاب ،حلاصصملا صسفن تلخدت ،لصصتم قايصس يف و .يبقع

فرغ قيرح بوبصش دعب ريخلب ةيدلب بوقنم رجح ةديدجلا

30 قيرح فلخ ثداحلا .لدع ءانبلا ةكرصش لامعل ةايحلا ةدعاقب

يقاب ةيامح مت امك ،فييكت ةزهجأا و ةصشرفأا اهب ةزهاج فرغ

ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت امك .ةرواجملا فرغلا

ينطولا قيرطلا ةداقر نيع نيرفاصسملا ةطحمب يتانزلا يداو

ةرايصس قيرح لجأل ةنيطنصسق و ةملاق يتيلو نيب طبارلا02مقر

نيرفاصسملا ةطحمب ةنوكرم تناكKSFD عون نم ةيراجت

ليجصست نود ةرايصسلل ايلك اقيرح ثداحلا فلخ ،باكر نودب

.ةيرصشب رئاصسخ
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ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت

يد˘ي˘صس ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل

،ةنيطن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب كور˘ب˘م

ديلقتب قلعتت ةيصضق ةجلاعم نم

ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا ،ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا ما˘˘ت˘˘خأا

،ا˘ه˘لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ة˘˘يرادإا ق˘˘ئا˘˘ثو

ةنهمل ةيعرصشلا ريغ ةصسرامملا

ة˘يودأا ع˘ي˘˘بو صضر˘˘ع˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلا

طروت ةصصخر نود ة˘ي˘نلد˘ي˘صص

رمعلا نم ناغلبي ناصصخصش اهيف

 .ةنصس52
ىلإا اه˘ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا

ر˘ثإا ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘صشلا ف˘صصت˘ن˘م
هيف هبتصشم مايقب ديفت تامولعم
داوملا و ةيلقعلا تارثؤوملا عيبب
مت ،ةنيدملا طصسوب ةينلديصصلا
،ثاحبألا و تاير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت
لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م
مت اهيلع لصصحتملا تامولعملل
و ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
د˘حأا ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ب قاو˘˘˘صسألا

ةين˘مألا ة˘صسمÓ˘م˘ل˘ل ه˘عا˘صضخإا˘ب

90 ىلع هتزوحب رثع ةيدصسجلا
نيلباغ˘ير˘ب ءاود ن˘م تلو˘صسب˘ك
ةقرفلا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل

،ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسل
ىلع ءانب و حوتف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
اذه ةماقإا ر˘ق˘م˘ل صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا

بلع70 ط˘˘ب˘˘صض م˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا
ةفاصضإلاب ءاودلا تاذ نم ةغراف
و ةد˘ل˘ق˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘˘صصو ى˘˘لإا
ي˘ف ق˘ي˘م˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘م و ، ة˘˘غرا˘˘ف
ى˘لإا لو˘صصو˘لا م˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

و ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ه˘كير˘صش ة˘˘يو˘˘ه
م˘ت ه˘لز˘ن˘م صشي˘ت˘ف˘ت د˘˘ن˘˘ع يذ˘˘لا

نم ةلوصسبك362 ىلع روثعلا
تنكم ةيلمعلا ،نيلباغيرب ءاود

ةلوصسبك272 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م

ة˘غرا˘ف بل˘ع70 ،نيلبا˘غ˘ير˘ب

تافصصو30 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
د˘ع˘ب ،ة˘غرا˘ف و ةد˘ل˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتنلا
يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا

ةيصضقلا حرط و ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح
.ةيلحملا ةباينلا مامأا

صصيخرتب ’إا مدختسست’و ةسساسسحلا ةزهجأ’ا نمسض ةفنسصم اهنأ’

 ةشسبت يف باشش دنع رايط نودب ةرئاط زجح
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ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘صصم تل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘صس

ن˘مأا˘ب ع˘بار˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا

زجح ةيلمع ،ارخؤوم ،ةصسبت ةيلو

ةرئاط) يف لثمتي صساصسح زاهج

دعب ن˘ع م˘كح˘ت˘لا تاذ ةر˘ي˘غ˘صص

(senord) ي˘ت˘˘لاو ة˘˘صصخر نود

نم غلبي صصخصش ةزوحب تناك

ه˘نأا˘ب حر˘صص ، ة˘ن˘˘صس62 رمعلا

ا˘ه˘صضر˘ع ق˘ير˘ط ن˘˘ع ا˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘قا

ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ح˘ف˘˘صصلا ىد˘˘حإا˘˘ب

لبق نم ينورتكلإلا قيوصستلاب

ةنصس32 رمعلا نم غلبي صصخصش

، ايفتاه هب لاصصتلاب ماق نأا دعب

مكحتلا ةادأاو ةرئاطلا زجح متيل

لاقن فتاه زاهجو اهب ةصصاخلا

تحت ةزهجألا هذه عصضو متيو

ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا فر˘˘صصت

ةيلو نمأاب ةيصصخصشلا قيقحتل

تل˘ف˘كت ا˘هرود˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسب˘˘ت

تح˘˘ت ةز˘˘ه˘˘جألا هذ˘˘˘ه ع˘˘˘صضو˘˘˘ب

ة˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘صصت
ريرقت يف دعب اميف تدكأا يتلاو
نأا اهب صصاخلا ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا

ن˘م˘صض ة˘ف˘ن˘صصم ةر˘ئا˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه
صصوصصنملا ةصساصسحلا ةزهجألا

يرازو˘لا رار˘ق˘لا ن˘م˘صض ا˘ه˘ي˘ل˘ع
خرؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا كر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘˘لا

ممتي يذ˘لا،5102/90/80:يف
يف ةصساصسحلا تازيهجتلا ةمئاق
˘مو˘صسر˘م˘لا ن˘م لوألا ق˘ح˘ل˘˘م˘˘لا

يف خرؤوملا014:مقر يذيفنتلا

دد˘ح˘ي يذ˘˘لاو9002/21/01

ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ن˘مألا د˘˘عاو˘˘ق

ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘صصن˘˘م˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا

نأا ثيح ،ةصساصسحلا تازيهجتلا

لوصصحلا بل˘ط˘ت˘ي ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا

تاــط˘ل˘صسلا ن˘م ة˘˘صصخر ىـل˘˘ع

كلذ ىلع ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘لو˘خ˘م˘لا

م˘كح˘ت˘لا ةادأاو ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح

ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نإاو .ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

هلاصسرإاو ة˘ي˘صضق˘لا لو˘ح ي˘ئاز˘ج

.ةلادعلل

كوربم يديسسل ةلقنتملا ةقرفلل ةيعون ةيلمع يف/ةنيطنسسق

تاشسولهملأ نم ةيمكو ةروزم ماتخأأ زجحو نيشصخشش فاقيإأ
تاكبسشلا ةسصاخ اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم رطسسملا ططخملل اديسسجت

.ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا جيورت يف ةسصتخملا ةيمارجإ’ا

أرايلم14و اهنئابز عم زاغلنوشس نويد أرايلم18
 ةشسبتب تاشسشسؤوملأ عم ةقلاع

نئابزلا قتاع ىلع يه يتلا ةقلاعلا اهنويد ةصسبتب زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل زايتما تردق

رايلم04 نييداعلا نئابزلل يلامجإلا غلبملا ردق اميف ،ميتنصس رايلم18 ب اهل نايب يف

نويدلا اهيف امب ةصصاخلاو ةيمومعلا تاصسصسؤوملل ةبصسنلاب ميتنصس رايلم14 و ميتنصس
ةلمح قÓطإل زايتما حلاصصم د˘ع˘ت˘صست ل˘صصف˘ن˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ،ط˘بر˘لا لا˘غ˘صشأا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
حئارصش عيمج فدهتصست يتلاو يعيبطلا زاغلا لÓغتصسا ءوصس رطاخم لوح ةيصسيصسحت
نم ةياقولاو ثداوحلا نم دحلل ،يعيبطلا زاغلا ةكبصش هلصصت ناكم لك يفو عمتجملا
زايتما مظنت ثيح .نامألا طورصش بايغو لامعتصسلا ءوصس ببصسب ئجافملا توملاو كÓهلا
ةصصتخم تاراطإاب رطؤوم صضرعم ةماقإا بناج ىلإا نييوعوت نييمÓعإا نيموي ةصسبت عيزوت

صصصصختملا ينطولا دهعملا ىوتصسم ىلع يراجلا ربمفون82و72 يموي ،لاجملا يف
ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘صسل ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ،ر˘ي˘صشب ي˘نا˘ح˘ي˘صش ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا ي˘˘ف
ريبادتلاو حئاصصنلا فلتخم نم ةدافتصسلاب مهل حامصسلل ،صصيصصرتلا يف نيصصصصختملا
قرطلا خيصسرت ةيمهأا لوح ةيصسيصسحتلا ةلمحلا هذه تايلاعف روحمتتو اهعابتإا بجاولا
تاداصشرإا ميدقت ىلإا ةفاصضإلاب ،ةحيرصشلا هذه ةيعوتل زاغلا لامعتصسا يف ةنمآلاو ةيئاقولا
ءانثأا ةينمألا تافاصسملا مارتحا مدعل ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تآاصشنملا ىلع يدعتلا يدافتل

حرطت يتلا رئاصسخلا نم ةلمج ايونصس ةصسصسؤوملا فلكي ام وهو ،رفحلا وأا ءانبلا تايلمع
ةمÓصسو عيمجلا ةمÓصس ىلع ظافحلل كلذو ،نئابزلل ةنصسح تامدخ ميدقت يف تابوعصص
تاكبصشلا ىل˘ع يد˘ع˘ت˘لا تلا˘ح ل˘م˘ج˘م ترد˘ق ثي˘ح ،ة˘ما˘ع˘لاو ة˘صصا˘خ˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا

ةفاك كارصشإا ىلع ةصسبت عيزوتلا زايتما صصرح عم ةلاح83 ىلإا ةيزاغلاو ةيئابرهكلا
ةفاقث رصشن يف عيمجلا مهاصسيل ،تايعمجو تايريدم نم لاجملا يف نيلعافلا ءاكرصشلا
ايونصس دصصحت تحبصصأا يتلا ةرهاظلا هذه نم دحلل ،يعيبطلا زاغلل نمآلا لامعتصسلا

¿GdëªõI S°Ø«É.انتاعمتجم ددهتو ديدعلا حاورأا

جيريرعوب جرب

صصاخششأأ ةثÓث فيقوت
ةقرشسلاب نيشسبلتم

لوألا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
فيقوت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘يلو ن˘مأل

32و81 نيب م˘هرا˘م˘عأا صصا˘خ˘صشأا ة˘ثÓ˘ث
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘˘قر˘˘˘صسلا  ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘صس
و (ا-م)  :نيوعدملاب :رمألا قلعتيو صسبلت

ةنصس81 (ر-ب) ة˘˘˘ن˘˘˘صس32 (صس-ا-م)
ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسحو
او˘ما˘ق م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا نإا˘ف ة˘يلو˘لا ن˘˘مأل
عيبل دعم ةيحصض لحم نم ةأافدم ةقرصسب
نانثا ماق نأا دعب ، ةيلزنم ورهكلا تاودألا

ل˘ح˘م˘لا بحا˘˘صص ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م
مه˘ق˘يد˘صص م˘ن˘ت˘غ˘ي˘ل ع˘ل˘صسلا ن˘ع لاؤو˘صسلا˘ب
و ةأافدم ةقرصسب موقي و ةصصرفلا ثلاثلا

تنكم ةيطرصشلا تاقيقحتلا ،رارفلاب اوذل
مهفاقيإاو مهب هبتصشملا ةيوه ديدحت نم
او˘مد˘ق م˘هد˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإاو
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘صسلا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب

.رصشابملا ءاعدتصسلا نم اودافتصسا ثيح
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 فويضسلا اهيف تلمعتضسا ةرجاضشمب اوماق/فراطلا
ماعلا قيرطلا يف

 ةحلشسأ’اب ةججدم ةباشصع فيقوت
ةلاقلا يف ءاشضيبلا

8 عاديإاب سسمأا فراطلاب ةلاقلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو رمأا
تحت نيرخآا سصا˘خ˘ضشا ة˘ثÓ˘ث ع˘ضضوو تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا سصا˘خ˘ضشا
ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا لمح يف مهطروت دعب ةيئاضضقلا ةباقرلا

ةليلقلا مايألا ىلإا ةيضضقلا عئاقو دوعتو.ماعلا ماظنلاب لÓخإلاو
نع اغÓب ةلاقلاب لوألا يرضضحلا نمألا حلاضصم ىقلت امل ةطرافلا

م˘ي˘ل˘قا ة˘ي˘ن˘كضسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا د˘حا ي˘ف ة˘ف˘ي˘˘ن˘˘ع ةر˘˘جا˘˘ضشم عو˘˘قو
اهيف تلمعتضسا ني˘فر˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب سصا˘ضصت˘خلا

رجانخلاو فويضسلاك ةروظحملا ءاضضيبلا ةحلضسألا عاونأا فلتخم
ةرضصاحم نم اونكمتو راجضشلا ناكم ىلا نمألا رضصانع لقنت ثيح

اوطبضض اضصخضش11 ةرضشع ىدحا ىلع سضبقلا ءاقلاو نيتعومجملا
مجحلا نم نيكاكضسو يديلقت عنضص نم فويضس ةزايحب نيضسبلتم
نمألا رقم ىلإا مهليوحت م˘ت˘ي˘ل ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ةزو˘ح˘ب تنا˘ك ر˘ي˘ب˘كلا
ةحلضسألا ردضصمو ةرجاضشملا عوقو بابضسا يف مهعم قيقحتلل
فلم زاجنإا مت مهقح يف عامضس رضضاحم ريرحت دعبو ءاضضيبلا
ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا ىلإا مهليوحتو مهقح يف يئاضضق
.مهيلإا بضسن اميف رظنلل ةلاقلا ةمكحم ىدل
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اينابضسإا وحن توملا براوق بوكرل تنضشومت نيع ـل Óقنت

 ةكبششب ناحيطي ةليم نم ناباشش
ةقرحلا يف ةشصشصختم

براوق ةليم ةيلو نم ناردحني نيباضش بوكر ةلواحم تعقوأا
ةقرحلا يف ةضصضصختم ةكبضشب ةينابضسإلا لحاوضسلا وحن توملا
ةرئاد نمأا رضصانع تنكمت ثيح تنضشومت نيع ئطاوضش نم اقÓطنا

ةكبضش اول˘كضش سصا˘خ˘ضشأا4 فيقوت نم تنضشوم˘ت ن˘ي˘ع˘ب ح˘لا˘م˘لا
راحبإلا ربع ةيعرضشلا ريغ ةرجهلا تÓحر ميظنت يف ةضصتخم
تاقÓعلاو لاضصتلا ةيلخ ىدل دحألا موي ملع امبضسحو.يرضسلا
نيباضش ءايلوأا مدقت رثإا تمت ةيلمعلا نإاف يئلولا نمأÓل ةماعلا
لقنت هدافم غÓبب نمألا حلاضصم ىلإا ةليم ةيلو نم ناردحني
يتلا تامولعملا نأاو تنضشومت نيعب حلاملا ةنيدم ىلإا نانبلا
ةيعرضشلا ريغ ةرجهلا لجأا نم ايتأا ناباضشلا  نأا ىلع لدت مهتزوحب
حلاضصم ترضشاب دقو تنضشومت نيع ةيلو ئطاوضش دحأا نم اقÓطنا
ثيح ةيضضقلا هذ˘ه لو˘ح ير˘ح˘ت˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف ي˘ئلو˘لا ن˘مألا
ناكم ديدحتب مÓعتضسلا رضصنع طيضشنت و ثحبلا ةيلمع تحمضس
تضضفأا دقو.حلاملا ةيدلبب ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ناذ˘ل˘لا ن˘ي˘با˘ضشلا د˘جاو˘ت
ةلحرلا يمظنم دحأا ةيوه ديدحت ىلإا كلذك ةينمألا تايرحتلا
غلابم لباقم اهيلإا مامضضنÓل نادعتضسي ناباضشلا ناك يتلا ةيرضسلا

ةثÓث فيقوتب قيقحتلا تاذ حمضس امك .نيمظنملل اهوحنمي ةيلام
مهميدقت مت ثيح يرضسلا راحبإلا ميظنت ةيلمع يف نيرخآا ءاكرضش
مهقح يف ردضص نيأا تنضشومت نيع ةمكحمب ةلادعلا مامأا اعيمج

مت اميف جد فلأا05 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اضسبح نيتنضسب امكح

.ةليم ةيلو نم نيردحنملا نيباضشلا ليبضس ءÓخإا
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ةيعمجب حيطي سسداشسلا يرشضحلا نمأ’ا
تÓحملا ةقرشس يف ةشصتخم رارششأا

ةليشسملاب ةيراجتلا
سسداضسلا يرضضحلا نمأÓل ةطرضشلا تاوق  سسمأا ءاضسم تنكمت
ةعبرأا نم ةنوكتم رارضشأا ةعامج فيقوت نم ةليضسملا ةيلو نمأاب

مهطروتل ةنضس52و81 نيب ام مهرامعأا حوارتت ،سصاخضشأا (40)
ةيضضقلا .ةيراجت تÓحم لخاد نم ةقرضسلاب قلعتت اياضضق يف
دحأا لبق نم ىوكضشل حلاضصملا تاذ يقلت دعب تءاج ةيعونلا
لبق نم ةقرضسلا ىلإا يراجتلا هلحم سضرعت اهدافم نينطاوملا

ةطرضشلا رضصانع ،ةيحÓف تلآاو داتع لاط يذلا لعفلا نيلوهجم
حتفو مهفيقوت متيل نيلعافلا نع يرحتلاو ثحبلا ةيلمعب تماق
سشيتفت مت ةيلحملا ةباينلا عم ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘بو ،ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاقورضسملا عاجرتضسا مت ثيح ةيباجيإا جئاتنلا تناك نيأا ،مهنكاضسم
Óحم تلاط ةقباضس ةقرضس زغل لح نم اضضيأا تنكم يتلا ةيلمعلا
لÓخ مت امك ،تاقورضسملا عاجرتضسا اضضيأا مت نيأا رخآا ايراجت

ةيران تاجارد ةدع زجح مهيف هبتضشملا نكاضسم سشيتفت تايلمع
مامأا مهميدقتو مهدضض يئاضضق فلم ليكضشت متيل ،قئاثو نودب
ةيعمج نيوكت ةمهتب ةليضسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
دد˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘ل˘لا ي˘فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ضسكلا˘˘ب ة˘˘قر˘˘ضسلاو رار˘˘ضشأا
حرضص ام بضسح اذهو ةقورضسم ءايضشأا ءافخإا عم ةبكرم راضضحتضساب
.ةليضسملاب يئلولا نمآلاب مÓعلاب فلكملا ةعاضس رخآل هب
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نا˘كضس ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا د˘˘جوو

نيهجوتملا اميضس لجيج ةيلو

تايلولا ةيق˘بو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ى˘لإا

/ لجيج قيرطب ارورم ىرخألا

دعب ةطرو ي˘ف م˘ه˘ضسف˘نأا ة˘يا˘ج˘ب

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حلا دد˘˘˘ج˘˘˘ت

يذلا يضسيئرلا قيرطلا ىوتضسم

ةمضصاعلا هاجتاب ءلؤوه هكلضسي

نيتيلولا طبر˘ي يذ˘لا د˘يد˘ح˘تو

امدعب رضشع ةنماثلاو ةضسداضسلا

ةياجب ةيلو نم نوجتحم مدقأا

ةراجحلاو سسيراتملاب هقلغ ىلع

ىلع تابكر˘م˘لا فلآا ن˘ير˘ب˘ج˘م

ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا وأا ا˘˘ه˘˘جاردأا ةدو˘˘ع˘˘˘لا

جرفلا ةعاضس راظتنا يف اهناكمب

ددع ناك يتلا تابكرملا يهو

ةيلو ىلإا اهجو˘ت˘م ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك

هاج˘تا˘ب ا˘ه˘ن˘م ا˘جرا˘خ وأا ل˘ج˘ي˘ج

. ىرخأا تايلوو ةمضصاعلا

نيرفاضسملا تائم رطضضا امك

ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ن˘˘م ن˘˘˘يرد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةهجلا ربع اهي˘لا ن˘ي˘ه˘جو˘ت˘م˘لاو

م˘ه˘جاردأا ةدو˘˘ع ى˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

ىلإا مهلضصوي ذفنم نع ثحبلاو

عطق لÓخ نم كلذو مهدضصقم

ةيفاضضإلا تارتمو˘ل˘ي˘كلا تا˘ئ˘م

يقرضشلا قيرطلا كلضس لجأا نم

ق˘ير˘ط˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ط˘بر˘ي يذ˘˘لا

ارور˘˘م بر˘˘˘غ قر˘˘˘ضش را˘˘˘ي˘˘˘ضسلا

نع بترت ام لكب ةليم ةيلوب

ف˘˘يرا˘˘ضصمو ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م كلذ

. ةيفاضضإا

اذكو ةاناعملا هذه نأا رهاظلاو

ل˘ضصاو˘ت˘ت˘ضس ة˘ن˘مز˘م˘لا ة˘لز˘˘ع˘˘لا

نيجتحم ءوجل لظ يف رركتتو

ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘˘م

ة˘˘يلو ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

نو˘جر˘خ˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج

ةبلاطملا لجأا نم عراضشلا اهيف

ع˘ضضو يذ˘لا ر˘مألا م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب

ةنمزملا ةلزعلا ةرئاد يف لجيج
اهنم ةيبرغلا ةهجلا ناكضس اميضس
تاو˘˘˘ن˘˘˘ضسب سضع˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ا˘˘˘م
اذ˘˘˘˘كو ءادو˘˘˘˘ضسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضشع˘˘˘˘˘لا
قلغ رارق تبقعأا يتلا تاونضسلا
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ءاز˘جأا سضع˘ب

قا˘ف˘نأا ح˘ت˘ف ل˘جأا ن˘م34 م˘˘قر
ريخألا اذه ىوتضسم ىلع ةيضضرأا

ةلزع ةيلولا ناكضس سشاع ثيح
رركتيل  ةرتفلا كلت يف ةريبك
ن˘˘˘كل ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا

لولح بايغ يف ىرخأا بابضسأل
هيمضسي تاب ام يهنت نأا نكمي
. ثبعلاب ةلجاوجلا

 مهت’اغضشنا ىلإا عامتضسÓل مهل لوؤوضسم يأا ةرايز  مدع لظ  يف

 رامع نب سسابشسبلا قيرطب رورملا  ةكرح لشش نولشصاوي «ةششامششم» يح ناكشس
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ي˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘كضس سسمأا ل˘˘˘˘˘ضصاو
«ة˘ضشا˘م˘ضشم» د˘م˘ح˘م ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
قيرطلا لضش سسابضسبلا  ةيدلبب
ةيدلبب راّمع نب يح نيب طبارلا
مويلل ،سسابضسبلا ةنيدمو طضشلا
اجاجت˘حا ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا

ةينارمعلا ةئي˘ه˘ت˘لا ماد˘ع˘نا ى˘ل˘ع
˘˘مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘نإلاو
ي˘ف سصضصح ن˘م م˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كضسلا
.بلاطملا

رخآا«ـل نوجت˘ح˘م˘لا لا˘ق ثي˘ح
ق˘ل˘˘غ او˘˘ل˘˘ضصاو م˘˘ه˘˘نأا «ة˘˘عا˘˘ضس
ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
لا˘˘˘ضصيإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘لاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘تلا˘غ˘ضشنا

ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلاو

ةرايز مد˘عو ة˘ه˘ج ن˘م فرا˘ط˘لا
مو˘ي˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ح˘ل لوؤو˘ضسم يأا
ل˘جا ن˘م جا˘ج˘˘ت˘˘حلا ن˘˘م لوألا
نا˘كضسلا بلا˘ط˘م˘ل  عا˘˘م˘˘ت˘˘ضسلا

دقو  اذه ،ةلب ةنيطلا دازام وهو
ةرا˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا تق˘˘ل˘˘غأا

باح˘ضصأا ه˘جو ي˘ف سسيرا˘ت˘م˘لاو
ةكرحلا كلذب نيلاضش ،تابكرملا
ىلع ابلضس رثأا ام وهو ةيرورملا

طبارلا قيرطلا˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
ة˘ن˘يد˘˘مو را˘˘ّم˘˘ع ن˘˘ب ي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب
كا˘ن˘ه نأاو ة˘ضصا˘˘خ ،سسا˘˘ب˘˘ضسب˘˘لا
ذيمÓتلاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
يح ناكضس لاقو اذه هنولمعتضسي

«ة˘ضشا˘م˘ضشم» د˘م˘ح˘م ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
او˘˘ق˘˘ل˘˘غ م˘˘ه˘˘نأا »ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا«ـل
ي˘˘ف تّد˘˘ضس نأا د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

مغرلابف لبضسلا عيمج مههوجو

ى˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا ىوا˘˘كضشلا ن˘˘م
مل مهنأا ّلإا ،ةينعملا تاطلضسلا
لحلا يقبو ةيغاضص اناذآا اودجي
ق˘ل˘غو عرا˘˘ضشل˘˘ل جور˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
م˘ه˘تلا˘غ˘ضشنا لا˘ضصيإل ق˘ير˘ط˘˘لا
ةيلولا نع لوألا لوؤوضسملا ىلإا

،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لاو
ةبلاطملا يف اضساضسأا  ةلثمتملاو
ةرا˘نإلاو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘˘ب
تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
م˘˘ه˘˘نأا ذإا ،ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
يف ةبو˘ع˘ضص نود˘ج˘ي او˘ح˘ب˘ضصأا
مهلزانم ىلإا لوخدلا وأا جورخلا

نم ىلوألا تاخزلا طوقضس دنع
ر˘ط˘ضضي ن˘م م˘ه˘ن˘˘م˘˘ف را˘˘ط˘˘مألا
لوضصولا دنع ة˘يذ˘حألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل
قراغ يحلا نأا نوك قيرطلا ىلإا
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا كر˘ب˘˘لاو لا˘˘حوألا ي˘˘ف
سضع˘˘ب نا˘˘ضضي˘˘˘ف ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن

،راطمألا لطا˘ه˘ت د˘ن˘ع لزا˘ن˘م˘لا
طبرب نوجت˘ح˘م˘لا بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك
مهريغك يعيبطلا زاغ˘لا˘ب م˘ه˘ي˘ح
سسا˘ب˘˘ضسب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا ن˘˘م
ن˘م سصضصح م˘ه˘ل سصي˘˘ضصخ˘˘تو
يف ني˘ح˘ضضو˘م ،ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
ءا˘ي˘حألا ع˘ي˘م˘ج نأا قا˘ي˘ضسلا تاذ
ءا˘ن˘ب˘لا سصضصح ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضست
نم ربتعي يذلا مهيح ّلإا يفيرلا
،ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ضشم˘ه˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا

فر˘ضصلا عور˘˘ضشم نأا ن˘˘يزر˘˘ب˘˘م
م˘ل م˘ه˘ي˘ح˘ب ز˘ج˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘ضصلا
ةمزأا لح˘ي م˘لو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ل˘م˘ت˘كي
،ي˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا فر˘˘˘ضصلا

ق˘ل˘غ نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ضشإلا رد˘˘ج˘˘تو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘˘ح˘˘ضصأا

نكامألا ىلإا لوضصولل مهتهجو
.ةوجرملا

 فيظوتلا تايلمع نع ديمجتلا عفرب اوبلاط

 لجيج ةي’و رقم مامأا نوجتحي نيلاطبلا تارششع
¯Ω 
.

eù°©ƒO 
نيلاطبلا نم تارضشعلا مدقأا

ن˘م ن˘ي˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
فلتخمو دهاعم˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا

ةفقو ةماقإا ىلع نيوكتلا زكارم
لجيج ةيلو رقم مامأا ةيجاجتحا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو
ةيعامتجإلا مه˘فور˘ظ ن˘ي˘ضسح˘ت˘ب
بضصا˘ن˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف عار˘˘ضسإلاو
عم مهتانا˘ع˘م ي˘ه˘ن˘ت م˘ه˘ل ل˘م˘ع
تاقرطلاو يهاقملا يف عكضستلا
ن˘˘م  ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘˘ضس د˘˘˘ع˘˘˘ب
نم تارضشعلا عمجتو. ةضساردلا

دهاعم˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ج˘ير˘خ
مامأا نيوكتلا تاضسضسؤوم ىتحو
ىضسوم يحب لجيج ةيلو رقم

ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو او˘ما˘قأا ثي˘˘ح

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م او˘˘ع˘˘فر ة˘˘ب˘˘خا˘˘ضص

ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ت تا˘˘˘ت˘˘˘فل

لغضشلا بضصانم حنمو فيظوتلا

نع ديمجتلا عفر يف عارضسإلاو

فلتخم يف فيظوتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع

عاط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

يف نوكراضشملا عفر امك ، ماعلا

تاتفل ةيجاجتحإلا ةفقولا هذه

نيجرختملا حنمب بلاطت ىرخأا

وأا ةضصاخ ةحنم تاعماجلا نم

ىتح ةلاطبلا ة˘ح˘ن˘م˘ب ى˘م˘ضسيا˘م

يف ةيموي˘لا م˘ه˘نوؤو˘ضش اور˘بد˘ت˘ي

بضصانم ىلع مهلوضصح راظتنا

ي˘ه˘ن˘˘ت ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ن˘˘ضسو ل˘˘غ˘˘ضش

تح˘ت ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا  تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

» فيظوتب ىمضسيام وأا ةلواطلا

مهبضسح ىضضق يذلا «ةفيرعملا

سسوفن يف لمألا تارذ رخآا ىلع

ةيلحملا تاراطإلاو نيجرختملا

ةيلوب بضصا˘ن˘م˘لا تتا˘ب ا˘مد˘ع˘ب

ق˘ط˘˘ن˘˘م ق˘˘فو ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

و˘هو ة˘˘بار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘كو تاءلو˘˘لا

ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا مÓ˘˘حأا م˘˘ط˘˘حا˘˘م

تنفأا يت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تارا˘طإلا

ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘م˘˘ع تاو˘˘ن˘˘ضس ل˘˘م˘˘˘جأا

هذه تيقلو. داهتجإلاو ةضساردلا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلا ة˘˘ف˘˘قو˘˘˘لا

لبق نم اريبك افاطعت ةقوبضسملا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ق˘ب˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيضسا˘ي˘ق˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا تا˘يو˘ت˘ضسم

نييعماجلا طاضسوأا برضضت يتلا

دهاعم ي˘ج˘ير˘خ اذ˘كو ة˘يلو˘لا˘ب

تاريدقتلا ريضشت ثيح نيوكتلا

ةئاملاب08 نم رثكأا دوجو ىلإا

لجيجب تاعماجلا يجيرخ نم

هتاذ نأاضشلاو  ةلاطبلا ةبتع تحت

د˘ها˘ع˘م ي˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب

م˘ظا˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘ضسا˘م ن˘يو˘كت˘لا

ىدل طا˘ب˘حإلاو سسأا˘ي˘لا ر˘عا˘ضشم

لظ يف اميضس ةريبكلا ةئفلا هذه

يف فيظوتلا  تايلمع ديمجت

يذ˘لاو تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ةيفلخ ىلع تاونضس ذنم ذختأا

ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا

طفنلا راعضسأا يواهت دعب دÓبلا

. ةيملاعلا قاوضسألا يف

   مهجاردأا اوداع ةمضصاعلا ىلإا نيهجوتملا نيرفاضسملا تائم

ةياجبب  نيجتحم لبق نم قيرطلا عطق ببشسب ةلزع يف لجيج ناكشس
لظ يف كلذو ةياجب ةي’وو ةريخأ’ا هذه نيب طبارلا قيرطلا يلمعتضسم اميضس لجيج ةي’و ناكضس ىلع ميخيل ةلزعلا حبضش داع

. يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل قيرطلا قلغ ىلع مهمادقإاو ةضسداضسلا ةي’ولا قطانم نم ددع ناكضس لبق نم تاجاجتحإ’ا لضصاوت

ةيلقع تابارطضضا نم يناعي يناجلا

ءاشضيبلا نيعب دراب مدب هتقيقشش لتقي باشش
ةنضس71 رمعلا نم غلبت ةاتف اهتيحضض تحار ءاعنضش لتق ةميرج عقو ىلع سسمأا لوأا يقاوبلا مأاب ءاضضيبلا نيع ةيدلبب نماضضتلا يح زتها

زوكعوب يحب يلئاعلا امهنكضسم لخاد دراب مدب اهلتق ىلع يلقع بارطضضا نم يناعيو ةنضس72 رمعلا نم غلابلا اهقيقضش مدقأا امدعب
بضسحو ءاضضيبلا نيع ىفضشتضسمب ثثجلا ظفح ةحلضصم ىلإا حلاضصملا تاذ فرط نم اهلقن متيل سسأارلا يف ةداح ةلآا ةطضساوب (نماضضتلا)

دحألا موي حابضص نم11 هعاضسلا دودح يف اهحلاضصم تلخدت دقف يقاوبلا ما ةيلول ةيندملا ةيامحلل ةيئلولا ةيريدملل مÓعإلا ةيلخل نايب
نيع ةرئاد نمأا حلاضصم تلقنتو . لتق ةميرجل تضضرعت يتلاو ءاضضيبلا نيع ةيدلب نماضضتلا يح ىمضسملا ناكملاب ةاتف ةثج لقن لجأل

YÉO∫ GCe«ø.يناجلا ىلع سضبقلا ءاقلإا نم نكمتتل ةثداحلا هذه عوقو بابضسأا ديدحتل اقيقحت تحتفو ناكملا نيع ىلإا ءاضضيبلا
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 ةنسس07 ـلا هرمع قوفي خيسش مهنيب نم

 نوطّروتم صصاخسشأا ةثÓث ةنادإا
 ةحلسسألاب ةرجاتملا يف

يف ةنشس37و54 نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا ةثÓث طّروت
يران حÓشس ةزايح عم ةحلشسأ’ا يف ةرجاتملاب قّلعتت ةريطخ ةيشضق

«ن.ع» ،«م.ق» نوم˘ه˘ت˘م˘لا ل˘ث˘م ثي˘حة˘شصخر نود ن˘م ةر˘ي˘˘خذو

ةبانع ءاشضق سسلجم ىدل ةيئادتبإ’ا تايانجلا ةمكحم مامأا «م.ع«و
ةيانج مهباكترا يف ةلثمتملاو مهيلإا ةبوشسنملا مهتلاب مهتعباتمل
ةشصخر نود سسماخلا فنشصلا نم ةحلشسأ’اب عورششملا ريغ راجتإ’ا

لمح ةحنجو عبارلا فنشصلا نم ةريخذو حÓشس ةزايح ةحنج عم
ربم نود عبارلا فنشصلا نم سضيبأا حÓشس

ّ
ىلإا ةفاشضإ’اب يعرشش ر

سسماخلا فنشصلا نم ةحلشسأا قحاول عم داتعو ةريخذ ةزايح ةحنج
نم حÓشس ةزايح ةحنج بناج ىلإا لوأ’ا مهّتملا ّدشض ةشصخر نود
نم حÓشس ل˘ق˘ن ة˘ح˘ن˘جو ي˘نا˘ث˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ّد˘شض سسما˘خ˘لا ف˘ن˘شصلا
ّفلم نم سصلختشسيو اذه ،ثلاثلا مهتملا ّدشض سسماخلا فنشصلا
كردلل ثاحبأ’ا ةليشصف تذّفن6102/90/82 خيراتب هنأا ةيشضقلا
نم غلابلا «م.ق» مهّتملا لزنم تلاط سشيتفت ةيلمع ةبانعب ينطولا

رفشستل يديارشس ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ئا˘كلاو ة˘ن˘شس37 رمعلا
عم هتفرغ لخاد «اتكيكرب» عون نم يلآا سسّدشسم طبشض نع ةيلمعلا

ىلإا ةفاشضإ’اب لامعأ’ا ديدحت زاهجو ملم61 رايعب ديشص ةيقدنب
امك ،ريوشصتلل نÓمعتشسي نيرا˘ظ˘ن˘مو ءا˘م˘لا تح˘ت د˘ي˘شص ة˘ي˘قد˘ن˘ب

ةلآاو نيّدح يذ رجنخ ىلع كلذك ينطولا كردلا حلاشصم ترثع
عاونأا فلتخم نم ةربت˘ع˘م ة˘ّي˘م˘ك ع˘م سشي˘طار˘خ˘لا ف˘ل˘غو ر˘ي˘م˘ع˘ت

ةلمعتشسم ريغ23و ةلمعتشسم ةلوشسبك72 ىلإا ةفاشضإا ،دورابلا

امم ،ةلمعتشسم ةششوطرخ95 عم ةلمعتشسم ريغ ةششوطرخ58و
يف ذّختتو «م.ق» فيقوتب موقت افلاشس ةروكذملا حلاشصملا لعج
تاهجلا ىلإا هليوحت عم ةمزÓلا ةيرورشضلا تاءارجإ’ا ةفاك هّقح
اهلÓخ نم فششك نيح هتاحيرشصتل اهنيح تعمتشسا يتلا ةشصّتخملا
ادرف هرابتعاب ةينوناق ةقيرطب تازوجحملا كلت لك كلتمي هنأا
هدلاو نع ثرو امنيب ينطولا يبعششلا سشيجلا دارفأا نم اقباشس
اذه نأا ديفت تامولعم رثإا ىلعو ،ةشصخر نود نم يلآ’ا حÓشسلا

ىمشسملل هبتششملل ملم21 رايع ديشص ةيقدنب عيبب ماق ريخأ’ا
ةيقدنب عيب ةركف سضرع هنأا دكأا يذلا «م.ع» مهتملا عامشس مت «ن.ع»
هشسفن عشضوو «ن.ع» ىمشسملا ىلع لوأ’ا مهتملاب ةشصاخلا ديشصلا

ميتنشس نويلم53 غلبمب تّمت يتلا عيبلا ةيلمع يف لشصو ةزمه
دق ةينمأ’ا ةزهجأ’ا نأاو املع ،ةقفشصلل لباقم يأا سضبقي نأا نود
نم نارّوشصم اهب ديشص ةيقدنب ىلع ترثعو «ن.ع» لزنم تمهاد

نأا نود دعاقتم طباشض دنع نم اهارتششا هنأاب لاق ملم21 رايع
ىلإا ةيناث ةهج نم ةراششإ’ا ردجت ،اهب ةشصاخلا قئاثولا ىلع لشصحي
ةليقثلا مهتلا سسمأا ةحيبشص اوركنأا دق ةيشضقلا يف نيمهّتملا نأا
تبراشضت نيح يف ةيئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل ة˘هّ̆جو˘م˘لا
ةنراقم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا رشصانع مامأا اهب اولدأا يتلا مهلاوقأا
سسمتلا نيأا ،ةيئادتبإ’ا تايانجلا ةمكحم ةئيه ىدل مهتاحيرشصتب

80و40 نيب ام ةتوافتم تابوقع ةباينلا ىدل ماعلا قحلا لّثمم
رق تقو يف نيّمهتملا ّدشض اذفان انجشس تاونشس

ّ
ةمكحم هيف تر

ةبوقعب «م.ق مهتملا ةنادإا فارطأ’ا ةفاكل اهعامتشسا دعب تايانجلا

«م.ع» و «ن.ع» نامهتملل اذفان انجشس ماعو اذفان انجشس تاونشس3

. امهتنادإا ةلدأا توبثل

hd«ó S°Ñà»

عوبسسأا يف ةبكرم3181 ةـبقارم مـت امـيف

 ةفلتخم اياسضق يف مهنع ثوحبم صصاخسشأا4فيقوت
فيقوت نم سسمأا لوأا ينوبلاو راجحلا يترئاد نمأا حلاشصم تنكمت
تاردخملا ةزايح لجأا نم نيشصخشش فيقوت ،ثحب لحم نيشصخشش
هذه يف كراشش ثيح.ءايحأ’ا نم ددع تشسم ةينمأا ةلمح لÓخ كلذو
يجراخلا يرشضحلا نمأ’اب ةلماعلا ةطرششلا رشصانع نم لك ةلمحلا
نمأ’ا ينوبلا ةرئاد نمأ’ ةطرششلا تاوق عم قيشسنتلاب ملاشس يديشس

،30 ةرشضخو˘ب20 ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا، ةرور˘عزو˘ب30 يرشضحلا

يرشضحلا نمأ’ا ،راجحلا ةرئاد نمأا ةرشضخوب10 يرشضحلا نمأ’ا
ةطرششلل ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ،ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا ةد˘حو،را˘م˘ع يد˘ي˘شس
و ةيئاشضقلا ةطرششلل نيتيئ’ولا نيتحلشصملاو لاحرب ةيئاشضقلا

602 يح ،انكشسم411 يح نم لك تشسم نيأا ،يمومعلا نمأ’ا

،نكشسم007 يح ،انكشسم081 يح ،انكشسم082 يح ،نكشسم

سصحف نع ةيلمعلا ترفشسأا نيأا ،ةيرحبلا ةهجاولا،نكشسم004 يح

فيقو˘ت ،ثح˘ب ل˘ح˘م ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ع˘م،ا˘شصخ˘شش72 ةلاح
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح،تاردخملا ةزايح لجأا نم نيشصخشش
ةحلشصملا اهتهج نم،مهيف هبتششملا مهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
نيبام ةدتمملا ةرتقلا يف تماق ةبانعب يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا

Óخدت191 ، ماظنلا ظفحل ةيلمع162 ـب يراجلا ربمفون32و71

عم، اشصخشش3591 و ةبكرم3181 ةبقارم عم ةيفاقث ةرهاظت73 ،

.سصاخششأا70 حرج نع ترفشسأا ، ةينامشسج رورم ثداوح6ليجشست
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نا˘˘˘˘كشسلا هد˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م بشسحو

07 م˘˘˘هدد˘˘˘ع زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
عم نيرمأ’ا نوناعي مهنأا اشصخشش
اوعشضو مهنأاو نكشسلا لكششم
دحل نكل تاونشس ذنم مهتافلم
نأا ا˘˘م˘˘ك، ر˘˘كذ˘˘ي د˘˘يد˘˘˘ج ’ نآ’ا
لÓ˘خ اءو˘˘شس تدادزا عا˘˘شضوأ’ا
او˘˘˘تا˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ءا˘˘˘ت˘˘˘ششلا ل˘˘˘˘شصف
د˘˘ن˘˘ع ءا˘˘شضي˘˘ب لا˘˘ي˘˘ل نو˘˘شضق˘˘ي
نود اذهو، رطملا تاخز طقاشست
ه˘˘شسف˘˘ن لوؤو˘˘شسم يأا ف˘˘ل˘˘كي نأا

مهتيعشضو يف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘يو
لمح امك مهتلكششمل لح داجيإاو
راجحلا ةرئاد سسيئر نونطاوملا

قلغ ببشسب ثدحي ام ةيلوؤوشسم
مهبلاطم لها˘ج˘تو راو˘ح˘لا با˘ب
ا˘م˘ك، ةد˘يد˘ع˘لا يوا˘كششلا م˘˘غر
دوهز˘م ق˘ي˘فو˘ت ي˘لاو˘لا اود˘ششا˘ن
ةيعشضولا نم مهلاششتناو لخدتلا
اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا

يأا دجت مل مهتاوشصأا نأا ةشصاخ
ة˘شسا˘ي˘شس بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘غا˘˘شص نادأا
فرط نم ة’ابمÓلاو سشيمهتلا
ا˘م و˘هو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ماحت˘قا ى˘ل˘ع نو˘مد˘ق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نأا دعب مهتÓئاع ةقفر تانكشسلا
ي˘˘ف باو˘˘˘بأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج تد˘˘˘شس
تلخدت قايشسلا تاذ يف، مههجو
لجأا نم ينطولا كردلا حلاشصم
اوبأا مهنأا ريغ نينطاوملا جارخإا
يلاولا لخدت ةياغ ىلإا اذهو كلذ
داجيإ’ راجحلا ةرئاد سسيئر وأا

عم و رخآا بناج نم، مهل لح
تا˘ب ءا˘ت˘˘شش ل˘˘شصف ل˘˘ك لو˘˘ل˘˘ح
يتلا ةرغاششلا تانكشسلا ماحتقا
اهنم نيديفتشسملا ىلع عزوت مل
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ما˘˘مأا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘حأا

تويبلا يف ني˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘شصا˘خو
رطخ بنجت لجأا نم ةيوشضوفلا
م˘هدد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا

ام وهو، سسراقلا دربلا تاحفلو
رماوأا ءاطعإ’ دوهزم قيفوت عفد

سصوشصخب عشسوم قيقحت حتفب
نم ةرغاششلا تا˘ن˘كشسلا ما˘ح˘ت˘قا

ةزارخ نم لكب نينطاوملا فرط
و سشير˘˘˘˘˘˘لا عارذ و يا˘˘˘˘˘˘˘م لوأا،
نود اهيف نكشسلا ىلع مهمادقإا
امم، ةطرافلا ةنشسلا قح هجو يأا
ة˘˘شصا˘˘خ نا˘˘ج˘˘ل ثع˘˘ب ى˘˘˘لإا ىدأا
نأا ةشصاخ، رمأ’ا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ةجح اولغتشسا نينطاوملا سضعب
ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

ةدافتشسÓ˘ل لزا˘ن˘م˘لا او˘م˘ح˘ت˘قاو
اونوكي مل مهنأا مغر نكشس نم
يف اوبب˘شستو ن˘يرر˘شضت˘م˘لا ن˘م
ذا˘خ˘تا م˘ت ا˘م˘ك،ى˘شضو˘ف˘لا ق˘ل˘˘خ
و ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ا˘ه˘ح˘ن˘مو تا˘ن˘كشسلا عا˘جر˘ت˘شسا

ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأ’
لازت ’ نيح يف،ماحتق’ا ةيلمع
ةزار˘خ ي˘ح˘ب تا˘ن˘˘كشسلا سضع˘˘ب
نود نينطاوملا ء’ؤوه ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ي
تنا˘˘˘كو، م˘˘˘ه˘˘˘جار˘˘˘خإا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا

ةشسارد يف تأادب دق تاطلشسلا
ةيمومع˘لا ةو˘ق˘لا ر˘ي˘خ˘شست را˘ي˘خ
ن˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا ماد˘˘˘قإا بب˘˘˘شسب
تانكشس ماحتقا ىلع نينطاوملا
ي˘ف ىر˘خأاو ةر˘غا˘شش ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ةفلاشسلا ءاي˘حأ’ا˘ب زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط
مغر هنإاف رخآا قايشس يف، ركذلا
فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا
ىلع ءاشضقلل ةيئ’ولا تاطلشسلا
ن˘كشسلا ف˘ل˘˘م نأا ’إا ل˘˘كششم˘˘لا
ةد˘ق˘ع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م ى˘ق˘ب˘˘ي
ةظحل يأا يف راجفنÓل ةلباقلا

دوه˘ج ف˘ثا˘كت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو
عم راوحلا با˘ب ح˘ت˘فو ع˘ي˘م˘ج˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ة˘ئد˘ه˘ت ل˘جا ن˘م ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر
لولح ىلإا لشصوتلاو عاشضوأ’ا
بر˘˘شضو باو˘˘˘بأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘غ لد˘˘˘ب
طئاحلا سضرع يلاولا تاميلعت
ىشضوفلا نم ةلاح يف ببشست ام
فرط نم سسمأا لوأا ثدح املثم
.ةرطنقلا ينطاوم

ةمهبم ةموكحلا تارارق اوربتعا

جامدإلا بلطم نوعفريو نوجتحي ةيعامتجلا ةكبسشلا دوقع باحسصأا
¯hd«ó gô…

رق˘م ما˘مأا سسمأا حا˘ب˘شص ج˘ت˘حا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘ششن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ن˘˘˘م ادد˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
ةكبششلا دوقع نم نيديفتشسملا
ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
رارغ ىل˘ع جا˘مدإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
.ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصأا

ىلع ةموكحلا مادقإا نأا ودبي
تاداهششلا يلماح دوقع ةيوشست
ل˘ب˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘م
يف مهجامدإا لÓخ نم ليغششتلا

ديدعلا زفح ةمئاد لمع بشصانم
لمعت يتلا ىرخأ’ا تائفلا نم
كرحتلا ى˘ل˘ع دو˘ق˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف
يتلا اهبلاط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
وهو ةليوط تاونشسل اهب تملح
ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ن˘˘ع ا˘˘شضيأا ر˘˘م˘˘ثأا ا˘˘˘م
ح˘ب˘شصت˘ل ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ناو˘عأ’ا

رمأ’ا ،ةدملا ةددحم ريغ مهدوقع
دوقع نم نيديفتشسملا عفد يذلا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا جا˘˘˘مدإ’ا طا˘˘˘ششن

يوذ ة˘ح˘ن˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘بو «سسياد»
نم كرحتلا ىلإا «ديب» تاداهششلا

ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ
طاششنلا ةيريدم رقم مامأا سسمأا
نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
لاز˘˘ت ا˘˘م ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تارار˘˘˘ق
بناو˘ج˘لا سضع˘ب ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘م
رود˘شص مد˘˘ع˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو
يذ˘˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا
يتلا تائفلا ليشصفتلاب ددحيشس
ة˘طرا˘خو جا˘مدإ’ا ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ششي˘˘شس
اه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘شست˘شس ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا

تاشسشسؤوملاو تارادإ’ا فلتخم
،جامدإ’ا ةيلم˘ع ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةلباقم نوجتحملا لواح دقو اذه
نأا ’إا يعامتج’ا طاششنلا ريدم
دعب لششف˘لا˘ب تءا˘ب م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م
يف ريدملا دجاوت مدعب مهمÓعإا

تاراطإ’ا دحأا لفكت˘ي˘ل ،ه˘ب˘ت˘كم
ن˘˘ع ة˘˘با˘˘جإ’ا˘˘ب ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
دكأا ثيح ،نيجتحملا ت’اغششنا
ةرفوتملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا نأا˘ب م˘ه˘ل

اهنع نلعملا اهشسفن يه مهيدل
ةيمشسرلا لا˘شصت’ا تاو˘ن˘ق ر˘ب˘ع
يتلا تايلآ’اب مهل ملع ’ هنأاو
ةيأا مه˘ل˘شصت م˘ل م˘ه˘نأاو ذ˘خ˘ت˘ت˘شس
م˘˘ئاو˘˘ق ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
نأاو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ،ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘ششن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت ن˘م ي˘ه تشسي˘˘ل
تارادإ’ا اهب موقت لب ،نييحتلا

لامع اهيدل يتلا تاشسشسؤوملاو
موقتو «ديب«و «سسياد» راطإا يف
مامأاو ،ةيريدم˘لا ى˘لإا ا˘ه˘لا˘شسرإا˘ب
نم نيديفتشسملا نإاف عشضولا اذه
ةيريدم ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا دو˘ق˘ع˘لا
مهنأاب اودكأا يعامتج’ا طاششنلا
قيرط ي˘ف ر˘ي˘شسلا نو˘ل˘شصاو˘ي˘شس
رودشص نيح ى˘لإا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
كانه يذلا يذيفن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا

ه˘ن˘م˘شضت ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح
تافلم ل˘يو˘ح˘ت˘ب ي˘شضق˘ي ارار˘ق
ةرازو ن˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

ل˘م˘ع˘˘لا ةرازو ى˘˘لإا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
هذ˘ه ن˘كم˘ت˘ت ى˘ت˘ح ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو
مهتي˘ع˘شضو ة˘شسارد ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا

لحل ةنكمملا لبشسلا يف رظنلاو
ةراششإ’ا ردجتو اذه ،مهتلكششم
جا˘˘مدإ’ا طا˘˘ششن زا˘˘ه˘˘ج نأا ى˘˘لإا
سصا˘˘خ «سسياد» ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
يميلعتلا ىوتشسملا يطشسوتمب
ةتقؤوم لمع بشصانم مهل رفويو
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تارادإ’ا ي˘˘˘˘ف
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
ةلباق نيتنشس ةد˘م˘ل ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ة˘ه˘˘ج˘˘لا تق˘˘فاو اذإا د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓخ ىشضاق˘ت˘يو ة˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا

اهردق ةير˘ه˘شش ةر˘جأا ةد˘م˘لا هذ˘ه

ةحنم جمانرب امأا ،رانيد0006
ةد˘م˘˘ف «د˘˘ي˘˘ب» تادا˘˘ه˘˘ششلا يوذ
ن˘ي˘ت˘ن˘شسل د˘ت˘م˘ت ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م ف˘˘شصنو

يماح˘ل را˘ن˘يد ف’آا01 اهرد˘ق

0008و سسنا˘شسي˘˘ل˘˘لا تادا˘˘ه˘˘شش
.نيماشسلا نيينقتلل رانيد

ثدحي ام ةيلوؤوسسم ةيلحملا تاطلسسلا اولمح

لايسسوسسلا تانكسس نومحتقي رامع قوزرم يح ونطاوم
 لخدتت كردلا حلاسصمو ةرغاسشلا

تانكسسلا ماحتقا ىلع رامع يديسس ةيدلبب «ةرطنقلا «ب فورعملا رامع قوزرم يحب نينطاوملا تارسشع سسمأا ةيسشع مدقأا
عيباسسألا لÓخ لايسسوسسلا باحسصأا نم اهنم نيديفتسسملا ىلع اهعيزوت متي نأا سضورفملا نم يتلاو يحلاب ةدجاوتملا ةرغاسشلا

. ةمداقلا

نيديفتسسملل مويلا ءاسسم اهحنم ىلع ةبانع يلاو فرسشيسس

راجحلاو رامع يديسسب ايعامتجإا انكسس5321 ةّسصحب ةسصاخلا ةدافتسسإلا تارّرقم ميلسست
ةدئافل ةيراجيإ’ا ةيمومعلا تانكشسلا نم ةدافتشسإ’ا تاررقم عيزوتلفح ميشسارم ىلع دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و يلاو مويلا فرششي نأا رظتنملا نم
حنم اهدعب متيشس نيح يف ’اوز ةيناثلا ةعاشسلا دودح يف يئ’ولا سسلجملا رقمب لفحلا مظني نأا بقترملا نم نيأا ،راجحلاو رامع يديشس ةيدلب ينطاوم

اورظتنا ء’ؤوه نأاو املع ،راجحلاو رامع يديشسب انكشس5321 ّةشصحب ةشصاخلا يعامتجإ’ا نكشسلا ةمئاق نمشض مهؤوامشسأا ةجردنملل ةدافتشسإ’اتاررقم
يشضم دعب ربشصلا غرافب ةيلمعلا

ّ
ددع مادقإا عم تازواجتلا سضعب فاششتكا دعب ةلبرغ ةيلمع اهتلت يتلا ةيلوأ’ا مئاوقلا نع جارفإ’ا ذنم نيماع نم ديزأا 

لشصاوت تافلملا ةشسارد ةنجل لعج ام وهو ،انوناق ةلوخملا ةيئ’ولا ةنجللا ىدل نوعط عاديإا ىلع مئاوقلا يف مهؤوامشسأا رهظت مل نيذلا نينطاوملا نم
رحت يف نولمأاي نوديفتشسملا لظيل ،ةيئاهنلا ةمئاقلا نع راتشسلا ةلازإا لبق ةلوطملا ةيناديملا اهتاقيقحت

ّ
ءاهنإاو مهليحرت لجأا نم ةيشصولا تاطلشسلا ك

رق دق ةيئ’ولا حلاشصملا نأاب «ةعاشس رخآا» رداشصم هيف تفششك تقو يف ،ةليوط تاونشسل تماد يتلا مهتاناعم
ّ

لّفكتلا ةّفثكم تاريشضحت دعب تر

ةي’ول يذيفنتلا زاهجلا لوؤوشسم فرششي نأا رظتنملا نم نيذلا ،راجحلاو رامع يديشسب ايراجيإا ايمومع انكشس5321 ّةشصح نم نيديفتشسملا ت’اغششناب
ردجت.هجو لمكأا ىلع اهريشس ميلشست نامشضو ةيلمعلا حاجنإ’ لئاشسولا ةفاك ،ةينعملا تاطلشسلا تذّختا نأا دعب مويلا ةدافتشس’ا تارارق مهحنم ىلع ةبانع
عرششتشس ثيح ءاعبرأ’ا ادغ موي نوكتشس اهباحشصأا ىلع حيتافملا عيزوت ةيلمع نأاب حشضوأا دق ةبانع ةي’ول يراقعلا رييشستلا و ةيقرتلا ناويد نأا ةراششإ’ا

ةيلمع لشصاوتتشس نيح يف ةرطنقلاب نكشسم0091 يح ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا ةديدجلا مهتانكشس ىلإا نيديفتشسملا ليحرت يف ةيشصولا تاطلشسلا

«hd«ó S°Ñà. لبقملا ربمشسيد رهشش نم عشساتلا ةياغ ىلإا ليحرتلا
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سضع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حو

ل˘جأأ ن˘م ي˘ت˘لأو تا˘ق˘با˘سسم˘لأ

بجو˘ت˘سسي ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لأ

ةقاطب نم  ةخسسن راهظتسسأ

قدا˘سصم ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ف˘ير˘ع˘ت˘لأ

ىلإأ قئاثولأ هذه عفدت اهيلع

ذ˘خأا˘تو بئأر˘˘سضلأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم

نوكي نأأ ىلع اهلباقم Óسصو

لإأ يلأوملأ مويلأ يف ميلسستلأ

مل عوبسسأأ نم رثكأأ ذنم اهنأأ

نم تابلطلأ باحسصأأ نكمتي

مدع ببسسب اه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ

ددعلأ نم تايسشتفملأ نيكمت
.ةقيثولأ هذه نم يفاكلأ

دد˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسحو
نينثلأ سسمأأ ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م
تا˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م ىد˘˘حإأ ة˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ق
نوتأاي موي لك مهنإاف بئأرسضلأ
لوسصحلأ لجأأ نم أركاب ىلإأ

م˘ه˘نأأ لإأ ة˘ق˘ي˘ثو˘لأ هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نم اهيريرحت مدعب نوهجأوي
ىلع نيفرسشملأ نأوعألأ لبق
ةقيثولأ جذومن بايغل ةيلمعلأ
مهيلع بجوتي امم ةروكذملأ
. ىرخأأ ةرم عوجرلأ

نإا˘˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو

ةدو˘جو˘م تسسي˘ل ة˘ي˘˘لا˘˘كسشإلأ
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ل˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

لمعت نيأأ ةمسصاعلأ ىوتسسم
ةرأزول ة˘يز˘كر˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ
تايمك لاسسرإأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ىلإأ ةقي˘ثو˘لأ هذ˘ه ن˘م ةدد˘ح˘م
نكل ةبانع اهنيب نم تايلولأ

ل تح˘ب˘سصأأ تا˘˘ي˘˘م˘˘كلأ هذ˘˘ه
نم ديأز˘ت˘م˘لأ بل˘ط˘لأ ي˘ط˘غ˘ت

ةداهسش ىلع نينطأوملأ فرط
ىلع ةبيرسضلل عوسضخلأ مدع
عم ةسصاخ ةهجوملأ كلت رأرغ
فلتخمل ماعلأ ة˘يا˘ه˘ن بأر˘ت˘قأ

تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘مو تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ

يتلأ ةينماسضتلأ تأد˘عا˘سسم˘لأ

تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ةدا˘ع ة˘لود˘لأ ا˘هر˘ق˘ت

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ بلا˘ط˘يو ة˘سشه˘لأ

ةينعملأ تاهجلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

هذ˘˘ه˘˘ل ع˘˘ير˘˘سس ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإا˘˘˘ب

اهنم نوناع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ظ˘ع˘م˘لأ

. عيباسسأأ ةدع ذنم

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ك

ي˘˘˘ف سصق˘˘˘ن ا˘˘˘سضيأأ ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ

زأوجلأو تأرايسسلأ تاميسسق

. ةدع مايأل يرتمويبلأ رفسسلأ

عوبسسأا نم رثكأا ذنم بئارسضلا تايسشتفم ىدل ةسسدكم تابلطلا

ةبيرضضلل عوضضخلا مدع ةقيثو نم «نومورحم» نينطاوملا تائم
كلذو ةيلولا رئاودب تايسشتفملا فلتخم يف ةبيرسضلل عوسضخلا مدع ةقيثو بايغ نم ةبانع ةيلوب نينطاوملا نم ريثكلا يكتسشي

ةحنمك ىرخأا حنمو ناسضمر ةفق ةحنم رارغ ىلع ةدع تافلم يف ةقيثولا هذهل نينطاوملا ءلؤوه ةجاح مغر عوبسسأا نم رثكأا ذنم
.اهريغو ةلمرألا

اهيف ةنيدملا جراخ طوطخ ىلع ةلماعلا ةرجألا تارايسس عيمجت متيسس

ابيرق نيدلا رون ششوك ةطحم ةئيهت ةداعإا
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ةداعإأ ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف عر˘سشي˘سس
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت
نيد˘لأ رو˘ن سشو˘ك تÓ˘فا˘ح˘لأ
ةيدلب حلاسصم فرط نم ابيرق
را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
يتلأ ةيتلوا˘ق˘م˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ
اهنأأ ثيح لا˘غ˘سشألا˘ب مو˘ق˘ت˘سس
ةبانع ةنيدم طسسوب ةدجأوتم
يتلأ تÓفاحلأ ليوحت متيلو
نيب ام طوطخلأ ىلع لمعت
ىلإأ اهب ةدجأوت˘م˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

تÓفاحلل نيرفاسسملأ ةطحم
ةيلمع لÓ˘خ م˘ي˘هأر˘بإأ يد˘ي˘سس
تاحيرسصت بسسحبو ةئي˘ه˘ت˘لأ

ةطحم˘لأ نإا˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر
مت˘ي˘سس ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب
ةرجألأ تأرايسسل اهسصيسصخت
جرا˘خ ة˘ل˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ىلع لمعت يتلأ يأأ ةنيدملأ
ةبانع نيب ام طبأرلأ طوطخلأ

رأرغ ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ي˘قا˘بو

راجحلأو رامع يديسسو لاحرب
ر˘ج˘حو ةر˘م˘حو˘بو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأو
يبياطسشو بنعلأ دأوو سسيدلأ

ةرابع ةطح˘م˘لأ هذ˘ه نو˘كت˘لو
ل˘كل سصسصخ˘م ف˘˘قو˘˘م ن˘˘ع
ةيدلب نيب ام ةرجألأ تأرايسس
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘قا˘˘بو ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع
ايلاح اهفقأو˘م ى˘لإأ ةروا˘ج˘م˘لأ

ءاجرألأ فلتخم ربع ةرسشتنم
طسسوب ةدجأوتملأ عرأوسشلأو
يف ببسست يهو  ةبانع ةنيدم
ثودح يف نايحألأ نم ريثكلأ
ةكر˘ح ي˘ف قا˘ن˘ت˘خأو ى˘سضو˘ف
تاهجلأ لعج ام أذهو رورملأ
اهعيمجت يف ر˘كف˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
نم فيفختلل دحأو ناكم يف

يرور˘م˘لأ قا˘ن˘ت˘˘خلأ ةر˘˘ها˘˘ظ
كر˘˘˘˘ت  ىر˘˘˘˘خأأ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
˘˘ما˘˘˘مأأ ة˘˘˘ع˘˘˘سسأو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ

نكرلأ يدافت˘ل ا˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
هذ˘˘ه نأأ ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘ئأو˘˘سشع˘˘لأ
رون سشوك ةطحم يأأ ةطحملأ
ا˘ه˘ت˘لا˘ح ترو˘هد˘ت د˘ق ن˘يد˘˘لأ

ببسسب ةيثراك ةلاح يف يهف
بنا˘ج ى˘لإأ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لأ مأد˘˘ع˘˘نأ
تÓسضفلأو خاسسوألأ راسشتنأ

ةطحملأ ءا˘جرأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
نم ديدعلأ ةهجو ربتعت يهو
اهيلع ن˘يد˘فأو˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ةلماعلأ تÓفاح˘لا˘ب بو˘كر˘ل˘ل
تايدلبلأو ةبانع ةيدلب نيب ام
ىلع فقوت˘ت ي˘ت˘لأ ةروا˘ج˘م˘لأ

ثيح ةط˘ح˘م˘لأ كل˘ت ىو˘ت˘سسم
يبعسشلأ سسلجملأ ءاسضعأأ دكأأ
ةتافتللأ ةرورسض ىلع يدلبلأ
نيسسح˘تو ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘ه ى˘لإأ

ى˘لإأ ة˘فا˘˘سضإلا˘˘بو ا˘˘هر˘˘ه˘˘ظ˘˘م
ة˘ع˘م˘جو˘ب ي˘نأد˘يو˘سس ة˘ط˘ح˘م
دجوت اسضيأأ يه˘ف تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل
بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
تÓسضف˘لأ را˘سشت˘نأو لا˘م˘هإلأ

امهف نمألأ مأدعنأو خاسسوألأو
ءأدوسس ةطقن نÓثمت انحبسصأأ
يند˘ت بب˘سسب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل
ةئيهتلأ مأدعنأو اهب عاسضوألأ

ةيدلب سسي˘ئر دا˘فأأ د˘ق˘ف أذ˘ه˘لو

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ىوتسسم ىلع ابيرق قلطنتسس

ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن سشو˘˘ك ة˘˘ط˘˘ح˘˘م

ةئيهت ةداعإل  عسضختسس يتلأو

م˘تو ا˘ب˘ير˘ق م˘ي˘مر˘˘تو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك

ةيتلواقملأ ةسسسسؤوملأ رايتخأ

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ

را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نأ ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألأو

ةمزÓلأ تأءأرجإلأ لامكتسسأ

عور˘سشلأ  د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘لو

م˘تو لا˘غ˘سشألأ ي˘˘ف ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م

ردقي يلام فÓغ سصيسصخت

لاغسشأل نويلم004 نم ديزأاب

ةطحم م˘ي˘مر˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ

ة˘فا˘سضإلا˘ب ن˘يد˘لأ رو˘ن سشو˘ك

ةئيهتل انويلم024 غلبم ىلإأ

ةدجأوتملأ ةعمجوب ينأديوسس

بل˘˘ق˘˘ب با˘˘ط˘˘ح˘˘لأ ةأذا˘˘ح˘˘م˘˘ب

ن˘ي˘˘سسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ

كل˘ت˘ل ير˘˘سضح˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘م˘˘لأ

.نيتطحملأ

 راهنلا تاعاسس عم لاغسشألا نمازتو نمألا مادعنا ةجيتن ىسضوفو تارايسسلا ريباوط

44 مقر ينطولا قيرطلاب ءادوضس ةطقن ىلإا لوحتت ةرضضخوب رضسج زاجنإا لاغضشأا ةضشرو
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و˘ح˘ن يدؤو˘م˘˘لأ ءز˘˘ج˘˘لأ لو˘˘ح˘˘ت

برقلاب44 مقر ينطولأ قيرطلأ
مداقلأ رسسج˘لأ زا˘ج˘نإأ لا˘غ˘سشأأ ن˘م
ىلإأ ينوبلاب ةرسضخوب ةقطنم نم
أز˘˘جا˘˘ح ل˘˘كسشت ءأدو˘˘سس ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ةجيتن عي˘با˘سسأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م ا˘يرور˘م
ر˘˘سسج˘˘لأ زا˘˘ج˘˘نإأ لا˘˘غ˘˘سشأأ مد˘˘˘ق˘˘˘ت
تا˘عا˘سس ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘ن˘مأز˘ت˘م˘˘لأ
تاعاسس يقاب لÓخ ىتحو ةورذلأ
ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط د˘˘ت˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح را˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ءأو˘˘سس تأرا˘˘ي˘˘سسلأ

ةهجوتملأ وأأ ةبانع ةنيدم طسسو
مقر ينطولأ قيرطلأ ربع اهوحن

ةبانعو فراطلأ نيب طبأرلأ44
ىتح لايترف عم˘ج˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
دتمتو فورخ نيع ينمألأ زجاحلأ

لوط ىلع ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ ن˘م
ةلاح قلخ ام˘م ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ
باحسصأأ اههب˘سش ن˘ير˘ي˘ب˘ك أر˘مذ˘ت
قيرطلأ ولم˘ع˘ت˘سسم وأأ تأرا˘ي˘سسلأ

تنمأزت يت˘لأ ة˘يرور˘م˘لأ ة˘مزألا˘ب

يديسس ر˘سسج ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘م

املع ،يسضاملأ ماعلأ لÓخ ملاسس

نم ةسصاخ نينطأوملأ سضعب نأأ

ءا˘ي˘˘حألا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لأ نا˘˘كسسلأ

أودمع ىرخألأ ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ع˘قأو˘لأ

كل˘سسم˘لأ وأأ ق˘ير˘˘ط˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل

سسوبيسس يح قيرط أو˘ل˘م˘ع˘ت˘سسي˘ل

باحسصأأ ةسصاخ نطفت دعبو نكل

ةيلمعلأ تناك نأأ دعب تابكرملأ

تأرايسس باحسصأأ ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ت

ط˘سسو ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ لو˘˘ح˘˘ت ةر˘˘جألأ

جعت ىرخأأ ءأدوسس ةطقن ىلإأ يحلأ

بلا˘ط د˘قو تأرا˘ي˘سسلأ ر˘ي˘بأو˘ط˘˘ب

ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘سضب نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ

رورم˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ن˘مألأ ح˘لا˘سصم

لاغسشألأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ةسصاخ ةرسضخوب رسسجب ةسصاخلأ

ةيئو˘سضلأ تأرا˘سشإلأ ف˘قو˘ت د˘ع˘ب

ر˘مألأ تا˘قر˘ط˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

أر˘ي˘ب˘ك أر˘ط˘خ ل˘كسشي تا˘ب يذ˘˘لأ

ةجردلاب تأرايسسلأ باحسصأأ ىلع

لو˘ح˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ى˘˘لوألأ

اهتزغ ةريبك ةسشرو ىلإأ ةقطنملأ

لمحت يتلأ ةقÓمعلأ تانحاسشلأ

ةسشرولأ دوزت يتلأ وأأ ةناسسرخلأ

. ةيلوألأ دأوملاب

ةينيوكتلا تارودلا يف تعرسش اميف
 ةسسسسؤوملا تانبل ةسساردلا سصسصحو

نماضضتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا
دÓيم ديعب لفتحت ينابضشلا
 ةفعضسملا ةلوفطلا رادب ماتيأا5

روطتلل ةيئلولأ ةيعمجلأ دحألأ سسمأأ لوأأ ءاسسم تمظن
لفح قيفر ومع ةقرف عم قيسسنتلاب ينابسشلأ نماسضتلأو
ديع ةبسسانمب أزيلإأ ةفعسسملأ ةلوفطلأ رأدب دÓيم ديع
فأرسشإأ تحت ةسسسسؤوملأ ماتيأأ نم تانب سسمخ دÓيم
ةيعمجلأ ءاسضعأأ لكو «ةيدعسس دامع » ةيعمجلأ سسيئر
يسسيروأأ لامأأ ةيعمجلل ةيفرسشلأ ةوسضعلأ روسضحبو
نم ةئفلأ هذه نم رثكأأ بأرتقÓل نيعربتملأ سضعبو
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘ب سسا˘سسحإلأو ى˘ما˘ت˘ي˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ لا˘˘ف˘˘طأأ
هذه يف اسصوسصخ عم˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘ي˘عو˘ت ي˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
مهف نيسشمهم لافطألأ نم ةئفلأ هذه رابتعابو تلاحلأ
عيمج نم مهب لفكتلأو ةدعاسسملأ ديل ةسسام ةجاحب
روطتلل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو ي˘حأو˘ن˘لأ

تأرودلأ يف مايأأ ذنم تعرسش دق ينابسشلأ نماسضتلأو
افرح مهميلعتل ةسسسسؤو˘م˘لأ لا˘ف˘طأأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لأ
خبطلأو راخفلأو جاجزلأ ىلع مسسرلأو ةطايخلاك ةيودي
معدلأ سسورد ميدقت بناج ىلإأ ليمجتلأو ةقÓحلأو
ي˘ئأد˘ت˘بلأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ رأو˘طألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
بناج ىلإأ دأوملأ فلت˘خ˘م ي˘ف يو˘نا˘ث˘لأو ط˘سسو˘ت˘م˘لأو
متو نيسصتخم ةذتاسسأأ فرط نم ةيمألأ وحم سسورد
ىقيسسوملأو ةيندب˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأو م˘سسر˘لأ ة˘فا˘سضإأ أر˘خؤو˘م
تأرودلأ نم سصسصح ميدقت متي موي لكف جمانربلل
ةسسأردلأ سصسصح ءاسسملأ يفو حابسصلأ يف ةينيوكتلأ

.ةسسسسؤوملاب تاميقملأ ةدئافل ميلعتلأو
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 زاجنإلا لاغسشأا رخأاتو رفحلا ةجيتن

حلاضص يوطع يح ديوزت لاغضشأا
ىلع ةمقن ىلإا لوحتت ةرانإ’اب

نينطاوملا
ح˘لا˘سص يو˘ط˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلأ عور˘˘سشم لو˘˘ح˘˘ت
رسشاب وأأ مدقأأ امدعب نينطأوملأ ىلع ةمقن ىلإأ راجحلاب

ديزي ام ذنم ةفسصرألأ رفح ةيلمع عورسشملأ بحاسص
لوط ىلع قيمع قدنخ قلخل دمع ثيح رهسشلأ نع
ءايحألأ عيمج وحن يدؤوملأ قيرطلل يذاحملأ فيسصرلأ

احوتفم هكرتو يحلاب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ أذكو
طوقسس يف ةلثمتملأ ثدأوحلأ نم ديدعلأ لجسس امم
رطخ نع كي˘ها˘ن ،قد˘ن˘خ˘لأ ي˘ف خو˘ي˘سش ى˘ت˘حو لا˘ف˘طأأ
عم لاحوأÓل عمجم ىلإأ فيسصرلأ لوحتو تاقلزنلأ
لاحوألاب قرغت يتلأ ةقطنملأ نأأ املع ،راطمألأ طقاسست
ا˘ن˘كا˘سس تا˘ط˘ل˘سسلأ كر˘ح˘ت نأأ نود ع˘ي˘با˘سسأأ ةد˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ةفسصب ناكسسلأ بسضغ ريثت تأأدب عسضولأ حÓسصإل
لاغسشأأ ةريتو نأأو ةسصاخ فيسصرلأ يلمعتسسمو ةماع
لظ يف أدج ةئيطب ةريتوب ريسست ةرانإلأ ةدمعأأ بيكرت
نينطأوملأ ىلع ر˘ط˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ لو˘ح˘ت
مأدعنإأ لظ يف ليللأ لÓخ ةسصاخ قيرطلأ يلمعتسسمو
ةرانإلاب يحلأ ديوزت ةيلمع نأأ املع .ةيمومعلأ ةرانإلأ
مسسوم لبق يأأ نيرهسش يلأوح ذنم تقلطنأ ةيمومعلأ
لبق لاغسشألأ ءاهنإأ متي نأأ لمأأ ىلع راطمألأ طقاسست
ءأدوسس ةطقن لكسش لاغسشألأ رخأات نكل ءاتسشلأ لسصف

.يحلأ ىوتسسم ىلع ةريطخ

Qjº.Ω

حضوت هايملل ةيرئازجلا
يدـــــــــــــيسس

رسشابي نمألاو ديمجتلاب رمؤوي ءاسضقلا» ناونع تحت42/11/9102 سسمأا ددع يف مكتديرج يف   لاقم رودسصل اعبتو نوناقلا هلفكي يذلا درلا قحب Óمع
:ةيلاتلا تاحيسضوتلا رسشنب لسضفتلا مكتدايسس نم بلطن ،«تاقيقحتلا
ةيفسصت سضرغب اذهو ةيفحسصلا هيلع تدمتعا يذلا موعزملا ردسصملا لايخ يحو نم يهو ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل لاقملا اذه يف ةدراولا تامولعملا نإا

يف تايقرتلا ديمجت سصوسصخب يلاجعتسسا يئاسضق رمأاب غيلبت يأا قلتت مل هايملل ةيرئازجلل ةبانع ةدحو نأا ثيح ،ةدحولا لخاد ةيسصخسش تاباسسح
9102.و8102 يماع يف فيظوتلا فلم لوح ىرخأا ةهج يأا وأا نمألا فرط نم قيقحت يأا لحم تسسيل اهنأا امك ،ةيراجتلا تلاكولا ءاسسؤور بسصانم
.ةيفاسضإا ةمولعم وأا راسسفتسسا يأا لجأا نم مكفرسصت تحت ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاسصم ىقبتو
.ريدقتلاو مارتحلا قئاف يديسس انم اولبقت ،ةحفسصلا سسفن يفو ةمداقلا دادعألا يف تاحيسضوتلا هذه رسشن راظتنا يف



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

14859ددعلا9102ربمفون62  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

يقوزرملا فصنملا

ةيسايسلاةايحلا نم بحسني

يسسنوتلآ شسيئرلآ نلعأآ اهعون نم ةقباسس يف
نم هباحسسنآ نع يقوزرملآ فسصنملآ قبسسأ’آ
يف ءاج آذه يقوزرملآ نÓعإآ .ةيسسايسسلآ ةايحلآ

دعب كوبسسيف ىلع هعقوم ربع اههجو ةلاسسر
ي˘ف ه˘بز˘حو و˘ه ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لآ ة˘ئ˘ي˘سسلآ ج˘ئا˘ت˘ن˘لآ
ع˘جرأآو .ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لآو ة˘ي˘سسا˘ئر˘لآ تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’آ
جئاتن ىلإآ ،باحسسن’آ رآرق (اماع47) يقوزرملآ
لماك لمحتي هنأآ لاق يتلآ ،ةريخأ’آ تاباختن’آ
هنأآ ىلإآ لباقملآ يف راسشأآ هنكل ،اهيف ةيلوؤوسسملآ
،«ةمأ’آو بعسشلآ اياسضق لكب امزتلم» ىقبيسس
ةلاكو تركذ امبسسح ،اهتمدخ لسصآويسس هنأآو

.(تآو) ايقيرفإآ شسنوت ءابنأآ

نبا ىفشتسمب «وبمر»

ةبانعب دشر

لوأآ ةبانعب دسشر نبآ ىفسشتسسم طيحم دهسش
نأآ تداك تاسشوانمو آريبك ايرورم اسسدكت شسمأآ
باحسصأآ نيب شسيطولآ ةيماح كراعم ىلإآ يدؤوت
لواطت يذلآ «بآوبلآ»  تنعت ببسسب تآرايسسلآ

لوخد˘لآ ع˘ن˘مو بط˘لآ ي˘ف د˘عا˘سسم ذا˘ت˘سسأآ ى˘ل˘ع
شضعبلآ رمذت طسسو ىفسشتسسملآ نم جورخلآو
يذلآ «وبمرلآ» آذه نم رخآ’آ شضعبلآ لوهذو
.عيمجلآ ىلع هقطنم شضرف

!تاباختنقا ببسب ةيقولا معطم قلغ
ةي’وب ةيلحملآ تاعامجلآ وفظوم أاجافت
معطم قلغ رآرق نم شسآرهأآ قوسس
تابجولآ ميدقتل شصسصخملآ ةي’ولآ
ةيلحملآ تاعامجلآ يمدختسسم و لامعل
ىدل و ،ةرئآدلآ و ةي’ولآ نم
هنأآ مهرابخإآ مت ببسسلآ نع مهراسسفتسسآ
قيدانسصلآ نيزختل هسصيسصخت متيسس
21 موي عآرتقÓل ةسصسصخملآ
ءآرجإ’آ آذه راثأآ دق و ،لبقملآ ربمسسيد
نونطقي نيذلآ ةسصاخ لامعلآ ءايتسسآ
نكامأآ رفوت نع كيهان ، ةديعب ءايحأاب
.معطملآ لدب قيدانسصلآ عسضول ىرخأآ

بجعلا شوبجعي ام قويدراوغ
بعÓلآ وبحم برغتسسآ
ير˘˘˘ئآز˘˘˘ج˘˘˘لآ ي˘˘˘لود˘˘˘˘لآ

ن˘˘˘˘م زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م شضا˘˘˘˘ير
برد˘م˘˘لآ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

فسسأات يذلآ ’ويدرآوغ
ءاطخأ’آ ىلع اهلÓخ نم
نم ة˘ب˘كتر˘م˘لآ ةر˘ي˘ث˘كلآ

ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لآ ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م
اهيف لجسس يتلآ ةريخأ’آ

.ايملاع افده زرحم

ةماعنلا ينطاومل رذتعي سيلف نب
حسشرتملآ رذتعآ
ربمسسيد21ـلآ تايسسائرل
شسيلف نب يلع ةمداقلآ
ةماعنلآ ةنيدم ناكسسل
باهذلآ ىلع هتردق مدعل
عمجت اهب طيسشنتل اهيلإآ
تايلاعف راطإآ يف يبعسش
ةيباختن’آ هتلمح
عوبسسأÓل ةلسصآوتملآ
.يلآوتلآ ىلع يناثلآ

يئادتبقا ميلعتلا طايتحا

ةدكيكسب ةيبرتلا ةيريدم نوكتشي
ةيرآزو ششيتفت ةنجل  نأآ ةعاسس رخآآ ةديرج تملع
امدعب، ةدكيكسس ةي’ول ةيبرتلآ ةيريدمب تلح دق
يئآدتب’آ طايتحآ فرط نم ىوكسش ميدقت مت
عدتسسي مل يتلآ ةيطايتح’آ ةمئاقلاب قلعتي اميف
بسصانملاب و يئآدتب’آ روطلل ليلقلآ ’إآ اهنم
تحنم يتلآو اهب حرسصملآ ريغ ةرغاسشلآ ةيلاملآ

شصخي اهيف تآزواجتلآ كلذكو.فÓختسسإاك
قرطبو نيجوزتملآ ريغل يئ’ولآ لوخدلآ لوبق
تايئآدتب’آو ءامسسأ’آ عسضو متو ةينوناق ريغ
لك نيح يف ةرغاسش بسصانم ىلع يوتحت يتلآ
ةرآزو بسسح نييطايتح’آ قح نم بسصانملآ
.ةيبرتلآ
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،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يد˘نأ’أ أر˘ي˘خأأ تفر˘ع˘˘ت
رود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
لاطبأأ يرود يتقباسسمل ،تاعومجملأ
بعÓملأ ىلع ،““فاكلأ““ شسأاكو ايقيرفإأ
،ا˘ه˘ي˘سسفا˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ف˘ي˘˘سضت˘˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ

مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ فسشكو
هفيسض يق˘ت˘ل˘ي˘سس ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش نأا˘ب
ة˘ع˘م˘ج˘لأ مو˘ي ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لأ بو˘ل˘ك ا˘ت˘ي˘ف
ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأأ بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ ي˘˘˘ف ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب

يرود نم ةعبأرلأ ةعومجملأ تايرابم

،ةمسصاع˘لأ دا˘ح˘تأ ا˘مأأ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘ط˘بأأ

يوا˘سضي˘ب˘لأ دأدو˘لأ ه˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘جأو˘˘ي˘˘سسف

بعلم ىلع ،لبقملأ تبسسلأ ،يبرغملأ

،ةديل˘ب˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب ““ر˘كا˘سشت ىف˘ط˘سصم““

تا˘يرا˘ب˘م ن˘م ىلوأ’أ ة˘لو˘ج˘لأ با˘˘سسح˘˘ل

تأذ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ث˘˘˘˘لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ

كيتيلتأ ةأراب˘م ة˘ما˘قإأ ن˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ

ر˘يدا˘غأأ ة˘ي˘˘ن˘˘سسح ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ع˘˘م ،ودأرا˘˘ب

ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ

ن˘م ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

8 موي ةررقملأ ،““فاكلأ““ شسأاك ةلوطب
ىفطسصم بعلم ىلع ،لبقملأ ربمسسيد
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت’أ تح˘˘˘˘˘˘سضوأأو ،ر˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘سشت
ة˘ن˘ج˘ل نأا˘ب ،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ترأز د˘˘ق فا˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ششي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت

32 ىلإأ91 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

شضعب ليهأات شضرغب ،يراجلأ ربمفون
ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سس’ ة˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لأ ،بعÓ˘˘˘م˘˘˘لأ

،ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’أ تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
،نيتيراقلأ نيتقباسسملأ يف ةكراسشملأ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ نأا˘˘ب ““فا˘˘ف˘˘لأ““ تر˘˘˘كذو
،ي˘˘˘برأو˘˘˘سشلأ ن˘˘˘ي˘˘˘مأأ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘سسأأر˘˘˘ت

ترأز د˘˘˘ق ““فا˘˘˘ك˘˘˘لأ““ ىد˘˘˘˘ل ششت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

لوأأو ،توأأ02و ،ة˘˘ب˘˘يور˘˘لأ بعÓ˘˘م
ىف˘˘ط˘˘˘سصمو ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
مت ،ةرايزلأ هذه ءاهتنأ دعبو ،ركاسشت
ىفطسصمو ربمفون لوأأ يبعلم دامتعأ

تا˘˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ شضع˘˘˘ب م˘˘˘غر ،ر˘˘˘كا˘˘˘˘سشت
ا˘م˘˘ك ،لوأ’أ بع˘˘ل˘˘م˘˘لأ ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لأ
دا˘م˘ت˘˘عأ مد˘˘ع ىلإأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ ترا˘˘سشأأ

،ةبيورلأ بعلم فÓخب ،توأأ02 بعلم
لاح يف ،ا˘ب˘ير˘ق ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ن˘ك˘م˘ي يذ˘لأ

ةنجل ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لأ تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ ع˘فر
.““فاكلأ““

هرا˘ج لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘سسي
ةفرتحملأ ةلوطبلأ نم21 ةلوجلأ يف دأدزولب بابسش
تب˘سسلأ ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ىلو’أ
أد˘ه ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لأ م˘سسر˘ت ثي˘ح ،ر˘ب˘م˘فو˘ن03 لبق˘م˘لأ
نا˘ك˘م لو˘ح مو˘ح˘ت كو˘ك˘˘سشلأ تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘لأ
دا˘ح˘تأ ةأرا˘˘ب˘˘م ع˘˘م ه˘˘ن˘˘مأز˘˘ت بب˘˘سسب ي˘˘برأد˘˘لأ ءأر˘˘جأ
راطأ ف يبرغملأ يواسضيبلأ دأدولأ هفيسضو ةمسصاعلأ
لاطبأ ة˘ط˘بأر تا˘عو˘م˘ج˘م يرود ن˘م ىلو’أ ة˘لو˘ج˘لأ
نيغولوب بعلم يف ايمسسر ءاقللأ يرجيسس و ،ايقيرفأ

يبملو’أ ةيليوج5 بعلم بأوبأ قلغ دعب ةسصاخ
ن˘مو ،ة˘نا˘ي˘سص ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عو˘˘سضخ˘˘ل ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأ د˘˘ن˘˘م
لبقملأ تبسسلأ يبرأدلأ ةأرابم نمأزتت نأ رظتنملأ
ن˘م دد˘ع˘ل ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م ةدو˘˘ع ع˘˘م دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش ما˘˘مأ
ن˘م أر˘خؤو˘م ىنا˘ع يذ˘لأ و˘با˘˘ج م˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لأ
يز˘˘ع ىت˘˘حو قأر˘˘ح ن˘˘˘م ل˘˘˘ك بنا˘˘˘ج ىلأ ،ة˘˘˘با˘˘˘سص’أ
ي˘نوزا˘ك برد˘م˘لأ ما˘مأ ن˘ي˘حا˘ت˘م ا˘نو˘ك˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ

،ةباسص’أ نم امهسصلخ˘ت د˘ع˘ب ي˘برأد˘لأ ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب د˘ي˘م˘ع˘لأ و˘˘ب˘˘ع’ ز˘˘كر˘˘يو
ثي˘ح ،ةأرا˘ب˘م˘لأ ل˘ب˘ق عو˘ب˘سس’أ أد˘ه لÓ˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ طا˘ق˘ن ىل˘ع يدا˘ن˘˘لأ ةرأدأ ر˘˘سصت
نم ةلوطبلأ ةداير عاجرتسسأ يف ةمهم نوكتسس اهنوكل
د˘ي˘ع˘ي˘سس ن˘م هد˘حو زو˘ف˘لأ نأ ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل ءا˘˘ن˘˘بأ
لدا˘ع˘ت˘لأ نأ ا˘م˘ب بي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘ير ة˘˘جرأرد ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل
.رثكأأ ينأرمع بردملأ لابسشأ مدخيسس

ديلو.ف

ودروب مامأ ةراسخلا ةيلوؤسم هلمح

 يضاملب حيريو ةسفانملل دوعي لحكل
لامج ينطولأ بردملأ كلذب حيريل ةباسصإ’أ يعأِدب رهسشأأ8 مأد ليوط بايغ بقع ،ةسسفانملأ ءأوجأأ ىلإأ يسضاملأ تبسسلأ رهظ دعب لحكل روتكيف يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ داع

يف ،يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ عم ايسساسسأأ هتكراسشم لÓخ ،ىنميلأ ةبكرلل ةيبيلسصلأ ةطبرأ’أ قزمت نع ةرابع يه ةريطخ ةباسصإاِل شضرعت لحكل روتكيف ،يسضاملب
دعب لحكل روتكيف نأديملأ طسسوتم كراسشو ،رسضخلأ عم لحكل روتكيفل يلود ءاقل لوأأ ةهجأوملأ تناك ثيح ،يسضاملأ شسرام نم62 ـلأ يف ،يسسنوتلأ فيسضلأ مامأأ ةيدولأ ةأرابملأ

قيرفلأ زافو ،ةسسماخلأ ةجردلل اسسنرف ةلوطب رمع نم01 ـلأ ةلوجلأ باسسحِل ،ينيم يسساب قيرف فيسضلأ هجأوم يف ،رفاهول هيدانِل فيدرلأ قيرفلأ عم يسضاملأ تبسسلأ رهظ
.ءأزج ةلكر نم افده لحكل روتكيف لجسس اهلÓخو ،ةفيظن ةيسسأدسسِب رفاهول يدانِل فيدرلأ

ديلو.ف

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”فاكلا“ سأكو ايقيرفإ لاطبأ ةطبار تاسفانم نمض

ىلع فرعتت ةيرئازجلا ةيدنأ’ا
اهيشسفانم اهيف لبقتشست يتلا بعÓملا

 يزعو قأرح ،وباج ةدوع دهسشتسس /رئأزجلأ ةيدولوم

 نيغولوب بعلم يف مشسرت ““يبرايشسلا““ ةهجاوم

 :لاطع
بعللاو لايدنوملاب ملحأ“

 ”ريبك يبوروأ يدان ناولاب
شسين يدان بع’ ،لاطع فسسوي يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ لح

ينويزفل˘ت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ىل˘ع شسمأ لوأ ةر˘ه˘سس ا˘ف˘ي˘سض ،ي˘سسنر˘ف˘لأ
ةانق ىلع ثبي يدلأ ““بولك لوبتوف لانك““ ريهسشلأ يسسنرفلأ
نع لاق ثيح ،عيسضأوملأ نم ديدعلل قرطت نيأأ ““شسولب لانك““

ةيدنأأ ةدعب همسسأ طابترإأ مغر شسين يدان يف هئاقب ةيسضق
ىلإأ مامسضنÓل أركبم تقولأ ناك““ :يسضاملأ فيسصلأ يف ةريبك
،““اهقيقحت ديرأأ يتلأ فأدهأ’أ نم فده أذه نكلو ،ريبك يدان
،ىوتسسملأ يف مسسوم مدقأأ يكل أديج زكرأ نأأ يلع““ :فاسضأأو
يلودلأ دكأأ امك ،ريبك يدان عم بعللأ عيطتسسأأ يننأأ دقتعأأو
لهأاتلاب ةينطولأ رسصانعلأ يقاب ةقفر ملحي هنأاب ،يرئأزجلأ
قباسسلأ ودأراب كيتيلتأ بع’ ىنثأأو،2202 رطق لايدنوم ىلإأ

ىلع نكمت يذلأ ،يسضاملب لامج ينطولأ بردملأ ىلع أريثك
:لاقو بختنملأ تيب يف رومأ’أ نم ديدعلأ رييغت نم هلوق دح

أذهو،2202 رطق لايدنوم تايئاهن غولبل ءيسش لك لعفنسس““
أوركذتي نأ عيمجلل نكميو ،نيبعÓلأ لكل و يل ةبسسنلاب ملح

زاجن’أ نع ثيدحلأ ىلأ لاطع داعو،““4102و0102 يتخسسن يف انلهأات امدنع ةيرئأزجلأ ريهامجلأ شسوفن ترمغ يتلأ ةحرفلأ
أزربم ،رسصمب9102 ايقيرفأ ممأأ شساكب جيوتتلأو ةيناثلأ ةمجنلأ عأزتناب ةيسضاملأ ةفئاسصلأ يف رسضخلأ هققح يدلأ ريبكلأ يراقلأ

،ةريبك غأرف ةرتف نم نيدئاع أوناك رسضخلأ نأأو ةسصاخ ،بقللأ كلدب رئأزجلأ جيوتت عقوت دحأأ ’ نأأ امك ،Óهسس نكي مل هنأاب
يعأدب نيريخأ’أ نيءاقللأ هعييسضت نع لاطع فسسأات امك ،ةيراقلأ ةحاسسلأ ىلع ةبرجت نوكلمي ’ نوبعÓلأو ديدج مهبردمو
ةيبوروأ ةيدنأأ ةدعب همسسأ طبترأ دق لاطع نأأ ىلأ راسش’أ ردجتو ،يئاهن عبرلأ يف رأوفيد توك ءاقل يف اهل شضرعت يتلأ ةباسص’أ

.مهريغو يلاطي’أ ديردم وكيتيلتأ ىتحو ،يزيلجنإ’أ ريبسستوه ماهنتوتو ،نامريج ناسس شسيراب اهمهأأ ،ةريبك
ديلو.ف

يشسنرفلا مÓعإ’ا موجه لحميناميلس

 :لازغ
نم يجورخ“

رما يضاملب تاباسح
ىلع لمعاو يعيبط
”بختنملل ةدوعلا

ابعسص امسسوم ،لأزغ ديسشر ،يرئأزجلأ مجنلأ ششيعي
رهظ ثي˘ح ،ي˘لا˘ط˘يإ’أ ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘م أد˘ج

،يزيلجنإ’أ يتي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘ن ن˘م را˘ع˘م˘لأ بعÓ˘لأ
ام وهو ،ةدحأولأ ديلأ عباسصأأ ىلع دعت تايرابم يف
،رسضخلأ بختنم عم هتيعسضو ىلع بلسسلاب شسكعنأ

هتاح˘ير˘سصت ي˘ف (ا˘ما˘ع72) لأز˘˘غ د˘˘ي˘˘سشر ف˘˘سشكو
تمهاسس يتلأ بابسسأ’أ نع ““’ويف يزنيرف““ عقومل

لا˘م˘ج ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ تا˘˘با˘˘سسح ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ ي˘˘ف
ةأرا˘ب˘م ذ˘ن˘م ةو˘عد˘لأ ه˘ل ه˘جو˘ي م˘ل يذ˘لأ ،ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب
،ماع نم رثكأأ لب˘ق و˘نو˘تو˘ك ي˘ف تب˘ع˘ل ي˘ت˘لأ ن˘ي˘ن˘ب˘لأ

لا˘˘ط˘˘بأ’ ةرا˘˘سسخ ر˘˘˘خآأو لوأأ كلذ˘˘˘ك تل˘˘˘ث˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
ل˘˘ي˘˘حد˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ برد˘˘م˘˘لأ ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأأ
يداعبإأ نأأ ىلع قفتأأ““ :لأزغ ديسشر لاقو ،يرطقلأ

دعبأأ ىلإأ ايعيبط أرمأأ دعي يرئأزجلأ بختنملأ نع
مل انأاف ،يقيرف عم يتيعسضول عجأر أذهو ،دودحلأ
يفده““ :فاسضأأو ،““يفاكلأ ل˘ك˘سشلا˘ب ي˘ت˘سصر˘ف˘ب ظ˘حأأ

ةرتفلأ هذه زواجتو ،نيبراحملل ةدوعلأ امئأد ىقبي
يل ةبسسنلاب يدل˘ب˘ل بع˘ل˘لا˘ف ،ا˘ه˘ب ر˘مأأ ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘سصلأ

عم يسسفن شضرفأأ نأأ يلع كلذ لبق نكل ،ريبك رخف
برد˘م˘لأ ة˘ق˘ث˘ب ىظ˘حأأ ي˘ك˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف
هليمز نع هثيدح يف لأزغ ديسشر جرعو ،““يسضاملب
وه مسضنأ دق ناك يذلأ ،يريبير كنأرف ،مرسضخملأ
لهسسلأ نم““ :هلوقب ،يسضاملأ فيسصلأ قيرفلل رخآ’أ
تبثأأ دق يريبيرو ،رابكلأ نيبعÓلأ عم ششياعتت نأأ

نحنو ،ةنيطلأ هذه نم بع’ هنأأ تأونسس رأدم ىلع
أر˘ي˘ث˘ك ا˘ند˘عا˘سسي ه˘نأ’ ،ه˘ل˘ث˘م بعÓ˘˘ب نو˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘م

.““تابيردتلأ يف ةسصاخ
ديلو.ف
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م˘جا˘˘ه˘˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإأ لو˘˘ح˘˘ت
امدنع ذوبنم ىلإأ لطب نم وكانوم
نأأ لبق هقيرف˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘لأ ح˘ت˘ت˘فأ

جر˘خ˘يو ءأز˘ج ة˘˘ل˘˘كر ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي
ىلإأ هر˘خأا˘ت ودرو˘ب بل˘ق˘ي˘ل أدور˘ط˘م

ثلاثلأ زكرمل˘ل مد˘ق˘ت˘يو2-1 زو˘˘ف
،شسمأأ لوأ ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ يرود˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ ح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فأو
ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف و˘كا˘نو˘م˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘˘لأ

فأدهأأ6 ىلإأ هديسصر عفريل،51
كردأأو ،م˘سسو˘م˘لأ أذ˘˘ه يرود˘˘لأ ي˘˘ف
ورتسساك ولباب ربع لداعتلأ ودروب
لوحيل عيمجلأ نم ىلعأأ زفق يذلأ

شسأأر ةبرسضب ةينكر ةلكر نم ةرك

،92 ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف كا˘ب˘سشلأ ل˘˘خأد
يف هتدوع شضرأ’أ بحاسص لمكأأو
ع˘˘فر ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نو˘˘ن˘˘ج تا˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل
ةرح ةبرسض ءانثأأ هعأرذ يناميلسس
بسست˘˘ح˘˘يو ،ةر˘˘ك˘˘لأ ه˘˘ب مد˘˘ط˘˘˘سصت˘˘˘ل
در˘˘˘ط˘˘˘يو ،ءأز˘˘˘ج ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كر م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
ىلع هلوسصحل يرئأزجلأ م˘جا˘ه˘م˘لأ
ةف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو ،ي˘نا˘ث˘لأ رأذ˘نإ’أ
ا˘هدد˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ““بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل““
يناميلسس نأاب نينثإ’أ شسمأأ رداسصلأ

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘ظ د˘˘˘ق
لجسس دق وهف ،ودروب مامأ وكانوم
نأأ ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسلأ فد˘˘˘ه
در˘ط˘يو ءأز˘ج ة˘بر˘سض ي˘ف بب˘سست˘˘ي
بع’ نأأ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،ةأرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘م
تناك قباسسلأ ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
هاجتأ ةسصاخ ةر˘ي˘ب˘ك ةز˘فر˘ن ه˘يد˘ل
لبق وكانوم لطب ناك دقف مكحلأ
ي˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لأ بب˘˘˘˘˘سسلأ ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سصي نأأ
.ةراسسخلل

ازكرم نكي مل يناميلشس““ :ميدراج
 ““رثكأا هنم ترظتناو ءاقللا يف

م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإأ دأزو
اهسشي˘ع˘ي ة˘مزأأ ،ي˘سسنر˘ف˘لأ و˘كا˘نو˘م
م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ قÓ˘˘ط˘˘نأ ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ءأرمحلأ ةقاطبلأ دعتو ،يراجلأ
باب˘سش بع’ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ

ي˘˘˘ه شسمأأ لوأأ ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ دأدزو˘˘˘ل˘˘˘ب
41 رورم دع˘ب و˘كا˘نو˘م˘ل ة˘سسدا˘سسلأ

يرود˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج
ق˘ب˘سسو ،م˘سسو˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ
ردنسسكلأ نم لك يناميلسس مÓسسإأ

كسسي˘سس ،نو˘سسر˘م˘ي˘ج ،ن˘ي˘فو˘˘لو˘˘غ
يذلأ رÓيغأأ نيبورو ،شسغيرباف
اهبناج نم ،نيترم درطلل شضرعت
ةيئاسصحإأ يف اتبوأأ ةكبسش تركذ

ق˘ير˘ف ر˘ث˘كأأ تا˘ب و˘˘كا˘˘نو˘˘م نأأ ا˘˘ه˘˘ل
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب ىل˘˘ع هو˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘سصح˘˘˘ي

ةيبوروأ’أ تايرودلأ يف ءأرمح
،م˘سسو˘م˘لأ أذ˘ه ىر˘ب˘ك˘لأ ة˘سسم˘˘خ˘˘لأ

نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘يدا˘˘˘ن و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو
ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ شسي˘˘˘˘نو ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’أ

مث ءأر˘م˘ح تا˘قا˘ط˘ب5 دي˘سصر˘ب

امك ،تاقا˘ط˘ب4ـب ا˘مورو ىو˘ن˘˘ج
برد˘م م˘˘يدرا˘˘ج ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل ىد˘˘ب

ه˘ب˘سضغ ي˘سسنر˘ف˘لأ و˘كا˘نو˘م ق˘ير˘ف
يف درط يذلأ يناميلسس مÓسسإأ نم
لاقو ،لو’أ شسمأأ هقيرف ةأرابم

ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘يدرا˘˘˘˘˘ج
ن˘ك˘˘ي م˘˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس““ :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ثدحت د˘ق˘ل ،ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف أز˘كر˘م
ع˘˘˘م ىت˘˘˘حو م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ ع˘˘˘م أر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
لجسس دقل““ :فاسضأأو ،““ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ

رظتنأأ تنك يننكل ،حيحسص افده

نو˘ك˘ي نأأ م˘ه˘م˘لأ ن˘مو ،ر˘ث˘كأ ه˘˘ن˘˘م

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضرأأ قو˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ه˘˘˘˘فر˘˘˘˘سصت

،““ه˘مو˘ي ن˘ك˘ي م˘ل أذ˘هو ،نأد˘ي˘˘م˘˘لأ

بعÓ˘لأ با˘ي˘غ د˘كؤو˘م˘لأ ن˘م تا˘˘بو

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘ع ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ ن˘م ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ق˘ير˘ف ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ه˘˘جأو˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأو

.يجسسايبلأ

نم ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن ن˘ك˘م˘ت
ه˘ف˘ي˘سض ىل˘ع بع˘سص زو˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نمسض،(2-1) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘سسل˘سشت
يرودلأ نم رسشع ثلاثلأ عوبسسأ’أ
،مدقلأ ةركل زات˘م˘م˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ
ن˘م ““نز˘ت˘ي˘˘سسلأ““ كلذ˘˘ب ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ثلا˘˘˘ث˘˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لأ ىلإأ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘تر’أ

ردسصتملأ نع طاقن9ـب أرخأاتمو
ًاقلأات ةأرابملأ تفرعو ،لوبرفيل

شضا˘ير ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘ل˘ل أر˘ي˘˘ب˘˘ك
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسأ يذ˘˘˘لأ زر˘˘˘ح˘˘˘م
ثي˘˘ح ،ة˘˘ع˘˘ئأر ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب فد˘˘˘ه
نو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘يإأ ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب بعÓ˘˘˘ت
ىل˘˘˘ع ل˘˘˘˘غو˘˘˘˘تو ،ششت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘فو˘˘˘˘كو

ةرك˘لأ ع˘سضوو ،ة˘سصا˘خ˘لأ ه˘ت˘ق˘ير˘ط
،ابيك ينابسسإ’أ شسراحلأ ىمرم يف
لطب نم زيمملأ فدهلأ أذه ءاجو
عسضيل ،رسضخلأ بختنم عم ايقيرفأأ
يدان˘ل ي˘لا˘ط˘يإ’أ ر˘سسيأ’أ ر˘ي˘ه˘ظ˘لأ

لحم ،يريملاب نوسسرميإأ ،يسسلسشت
ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لأ ة˘ير˘خ˘˘سس
ةليللأ دعب ،يعامتج’أ لسصأوتلأ
ا˘مور م˘ج˘ن ا˘ه˘˘سشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ءأدو˘˘سسلأ
تلقنو ،زرحم شضاير مامأأ قباسسلأ

ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ ““ن˘سص أذ““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ها˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘تأ لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘فأ’أ دودر شضع˘˘˘˘˘˘ب

يذلأ ،يريملاب نوسسرميإأ عفأدملأ
كنأر˘˘˘ف ““زو˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ““ برد˘˘˘˘م عرا˘˘˘˘سس

˘˘مد˘˘ع د˘˘ع˘˘ب هر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل درا˘˘˘ب˘˘˘م’
شضاير مجنلأ فاقيإأ ىلع هتردقم
ىلع نيدرغملأ دحأأ بتكو ،زرحم
’ د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب نو˘سسر˘م˘يإأ““ :ر˘ت˘يو˘ت““

ل˘مأا˘ن ،أد˘ج أد˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم كل˘م˘˘ي
ن˘م ي˘سسل˘سشت يدا˘ن ن˘ك˘م˘˘ت˘˘ي نأأ ي˘˘ف
،““هبسصنم يف ديدج بع’ ءأرسش
نوسسرميإأ لعفي أذام““ :رخآأ قلعيل
بع˘˘˘ل˘˘˘ي زر˘˘˘ح˘˘˘م ؟ششي˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘فو˘˘˘˘كو
ءا˘جو ،““ا˘م˘ه˘ما˘مأأ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘لو˘ه˘˘سسب
:كلذ˘ك ىر˘خأ’أ تأد˘ير˘غ˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

˘مد˘ق˘ي نو˘سسر˘˘م˘˘يإأ م˘˘تد˘˘ها˘˘سش ل˘˘ه““
م˘˘ل ا˘˘نأأ ؟ما˘˘مأÓ˘˘ل ةد˘˘حأو ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت
زرحم هنم رم امدنع ’إأ هدهاسشأأ

:م˘هد˘˘حأأ ع˘˘با˘˘تو ،““ا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سسو
بع˘ل و˘ل ه˘نأأ ي˘ع˘م نود˘ق˘ت˘ع˘˘ت ل˘˘ه““
موي˘لأ نو˘سسر˘م˘يإأ ن˘م ’د˘ب و˘سسنو˘لأأ
ه˘نإأ ؟ةو˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب زر˘˘ح˘˘م ىر˘˘ن˘˘سس

.““أدج فيعسض

ىلع رداق زرحم““ :’ويدراوغ
 ““يتيشس رتشسششنام ـل رثكأا ميدقت

م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ رود˘˘˘ب ’و˘˘˘يدرأو˘˘˘غ دا˘˘˘سشأأ
ىل˘˘ع را˘˘˘سصت˘˘˘ن’أ ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

هتأرد˘ق ىل˘ع ىن˘ثأأ ا˘م˘ك ،““زو˘ل˘ب˘لأ““
هبلاط لباقملاب هن˘ك˘ل ،ه˘تأرا˘ه˘مو
نم للقو ديزملأ ميدقت ةرورسضب
يف اهحنم يتلأ ة˘م˘ها˘سسم˘لأ ة˘م˘ي˘ق
لاقو ،يسسليسشت ىلع هقيرف زوف
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ
ىلع اقلعم ءاقللأ دعب نييفحسصلل

ناك دقل معن““ :زرحم شضاير فده
بحأأ امئأد انأأو ،أدج اعئأر افده

ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘سضفأ’أ ىل˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘˘سصحأأ نأأ
شضاير““ :افيسضم ،““ي˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’
،تأرا˘ه˘م˘لأو تا˘نا˘ك˘مإ’أ ل˘ك كل˘م˘ي
ه˘˘نأأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ا˘˘ند˘˘ها˘˘سش د˘˘ق˘˘ل

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع ةدو˘˘˘ج وذ بع’
فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ن˘ك˘م˘˘تو ،أد˘˘ج
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ك˘˘˘لو ،ع˘˘˘ئأر
هيدل زرحم““ :لسصأوو ، ،““لسضفأ’أ
،عئأر رمأأ أذ˘هو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘ك˘مإأ
نم ريثكلاب ماق يسسليسشت مامأأ نكل
حلسصنسس اننأاب دكأاتم انأأ ،ءاطخأ’أ

،““لبقملأ عوبسسأ’أ يف رومأ’أ هذه
ي˘ت˘˘لأ ىلوأ’أ ةر˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه تسسي˘˘لو
هذه لثمب ’ويدرأوغ اهيف يلدي
ق˘ح ي˘ف ة˘ط˘ب˘ح˘م˘لأ تا˘ح˘ير˘سصت˘لأ

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ل˘˘˘ك د˘˘˘ع˘˘˘ب زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
هل قبسس ثيح ،““يتيسسلأ““ تايرابم

ع˘ل˘ط˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلأ ن˘˘م بل˘˘ط نأأ
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ يور˘˘ك˘˘لأ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ

اهأدأأ يتلأ ةيوقلأ ماهتسسيو ةأرابم
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ ي˘˘ف ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ
نأاب لوقلأ نع أوفكي نأاب ،يرودلأ

شضا˘˘ير م˘˘سسو˘˘م و˘˘ه م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه
ل˘ك ل˘˘ب˘˘ق““ :ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو لا˘˘قو ،زر˘˘ح˘˘م
أر˘ي˘ث˘ك كرا˘سشي م˘ل بعÓ˘˘لأ ،ءي˘˘سش
مسسوملأ يف ق˘ير˘ف˘لأ تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف
ةد˘˘حأو ةأرا˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘بو ،ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ

أذ˘˘ه نأا˘˘ب دا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’أ دو˘˘سسي ط˘˘ق˘˘˘ف
أو˘نو˘ك ،شضا˘ير م˘سسو˘م و˘ه م˘سسو˘م˘لأ

نأأ ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو ،““ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئدا˘˘˘˘˘ه
شضا˘˘˘˘ير كر˘˘˘˘سشي م˘˘˘˘ل ’و˘˘˘˘يدرأو˘˘˘˘غ
ي˘ف ““ي˘ت˘˘ي˘˘سسلأ““ ع˘˘م أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك زر˘˘ح˘˘م
ذإأ ،م˘سسو˘م˘لأ أذ˘ه ““غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘˘لأ““

ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تا˘يرا˘ب˘م ع˘برأأ ي˘ف با˘غ
يسساسسأ’أ لي˘ك˘سشت˘ل˘ل دو˘ع˘ي نأأ ل˘ب˘ق
ًأرود بعل هنأأ ’إأ ،يسسلسشت ءاقل يف
يتلأ تأراسصتن’أ يف أدج أرثؤوم

هرو˘˘سضح ي˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح
01 ي˘˘˘˘ف كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشأ ذإأ ،ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘ك
تا˘ق˘با˘سسم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف فأد˘˘هأأ

تأريرمت6و فأد˘˘˘هأأ4 ع˘قأو˘˘ب
.ةمسساح

ديلو.ف

كلاسش فيدر عم ةقيقد58 ةدمل كراسش

بايغلا نم رهشأ ةعبس دعب ةسفانملا ىلإ دوعي بلاط نب
دعب كلذب رهظيل ةقيقد58 ةدمل ةنسس52 بحاسص كراسش ثيح ،يناملأ’أ كلاسش هقيرف فيدر ةبأوب نم ،ةسسفانملأ وج ىلإأ يرئأزجلأ يلودلأ بلاط نب ليبن داع
،يراجلأ مسسوملأ ةيأدب لبق ةبكرلأ ىوتسسم ىلع ةيحأرج ةيلمعل عسضخ امك ،يسضاملأ ليرفأأ21 ذنم ةأرابم يأأ يف بلاط نب كراسشي ملو ،رهسشأأ ةعبسس ةدمل مأد بايغ
نود نم يذلأ لماعلأ وهو ،ةسسفانملأ ىلإأ اهلÓخ نم ةداع يتلأ ةأرابملأ يف لوبقم ىوتسسمب يزيلجنإ’أ ماهنتوت ـل قباسسلأ بعÓلأ رهظو ،هتيعسضو ديقعت عم دأز ام وهو
ع.شش.م.لجاعلأ بيرقلأ يف دوهعملأ هأوتسسم ةداعتسس’ ةمزÓلأ ةقثلأ هحنميسس كسش

 ربمفونو ربوتكأ يرهسش نع

 يرطقلا يرودلا يف بع’ لشضفا ةزئاج ملتشسييميهارب
يرطقلأ يرودلأ يف بع’ لسضفأ ةزئاج يرطقلأ نايرلأ يدان فوفسص يف طسشانلأ يميهأرب نيسساي يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ ملتسسأ
ىدل ةريبك ةيونعم ةميق اهل يتلأ ةزئاجلأ هتاهب رطقلأ هقيرف عم هتأدوهجم تللك ثيح ،ةيراجلأ ةنسسلأ نم ربمفونو ربوتكأ يرهسشل
،هقيرف عم اهيلع مسصب يتلأ ةبعسصلأ ةيأدبلأ مغر ةيرطقلأ ةلوطبلأ يف هقلأاتب يميهأربل فأرتعاك ةزئاجلأ هده تءاجو ،نيبعÓلأ

يرئأزجلأ بعÓلأ ملسستو ،فأدهÓل ةعانسصو Óيجسست يرطقلأ يرودلأ يبع’ رثكأ نم قباسسلأ يلاغتربلأ وتروب بع’ ىحسضأ ثيح
لجسس دق يميهأرب نأأ ىلأ ةرسش’أ ردجتو ،يناث لآأ دوعسس خيسشلأ نايرلأ يدان شسيئر روسضح يفو رطق موجن يرود ةسسسسؤوم نم ةزئاجلأ
ديلو.ف.تأءاقل ةرسشع يف هقيرف عم ن’أ ةياغ ىلأ فأدهأ5

““يتيسس ناملأ““ ةهجأوم يف ءأدوسس ةيسسمأأ ششاع

زرحم ببشسب ةيرخشس لحم يشسليششت بع’ يريملاب



جيريرعوب جرب

ديقلا نود راق ريغ يراجت طاششن ةشسرامم ةمهتب ينيرششع فيقوت
 راــــــــجتلا لــــــــجشس يف

ة˘ي’و˘ب م˘ي˘ق˘م ي˘ن˘ير˘صشع ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ صسما˘خ˘لأ ير˘˘صضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو راجتلأ لجصس يف ديقلأ نود راق ريغ يراجت طاصشن ةصسرامم ةمهتب  ةليصسملأ
و ةبقأرم ةطقن رثإأ ةنيدملل يقرصشلأ لخدملاب هفيقوت مت ةنصس42 ،(ـه –ل) طروتملأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ

تاعقرفم يف ةلثمتملأو ةيرانلأ باعلأ’أ نم ةعومجم طبصض مت صشيتفتلل504 وجيب عون نم هتبكرم عاصضخإأ دعب
.ةيلحملأ ةباينلأ ىلإأ لصسرأأ و، هدصض يئاصضق فلم زاجنإأ مت  هيلعو لاكصشأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم

ىصسوم.ع
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°71ةبانع

°71 ةدكيكصس

°41صسأرهأأ قوصس

°51ةملاق

.م0011 ماع ىتح مكحيو لوأ’أ مايلو هيبأ’ افلخ ، أرتلكن’ كلم جوتي يناثلأ مايلو7801 -
.ةيصضرأ’أ ةركلأ لوح فأوطلأ نم يهتني كيرد صسيصسنأرف ريصسلأ يناطيربلأ فصشتكملأ0851 -
.نأريإأو ةينامثعلأ ةلودلأ نيب ““ليبدرأأ““ ةدهاعم عيقوت8161 -
.ةيكيرمأ’أ لÓقتصس’أ برح لÓخ اينافليصسنب ىلع رطيصست ةيناطيربلأ تأوقلأ7771 -
.برغلأ نع عافدلأ يف ةيداحت’أ ايناملأأ كأرصشأ ررقي يصسلط’أ لامصش فلح0591 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لوألا عيبر92 ـل قفاوملا –1485 ددعلا9102 ربمفون62 ءاثÓثلا

83:50

61:21

45:41

41:71

24:81

مويلا اذهلثم يف ثدح

تأردا˘صصلأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تف˘˘صشك
ةروتاف9102 ربمتبصس و يفناج نيب ةرتفلأ يف ةيرئأزجلأ
يف ةئاملاب67.09 لباقم ةئاملاب09.38 ةبصسنب تأدرأولأ
يراجتلأ نأز˘ي˘م˘لأ ل˘ج˘صسو .ي˘صضا˘م˘لأ ما˘ع˘لأ ن˘م ا˘ه˘تأذ ةر˘ت˘ف˘لأ
ةعصستلأ رهصشأ’أ لÓخ ر’ود رايلم22.5 ـب أزجع رئأزجلل
ةرتفلأ صسفن يف ر’ود رايلم61.3 لباقم9102 نم ىلوأ’أ

تاصسأردلأ ةيريد˘م˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لأ تا˘نا˘ي˘ب˘لأ ر˘ه˘ظ˘تو8102. نم
ةيرئأز˘ج˘لأ تأردا˘صصلأ نأأ كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ فأر˘صشت˘صس’أو
نم ىلوأ’أ ةعصستلأ رهصشأ’أ لÓخ ر’ود رايلم12.72 تغلب
صسف˘ن لÓ˘خ ا˘ه˘ترد˘صص ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م70.13 لباقم9102
امأأ .ةئاملاب34.21– هردق صضافخناب يأأ8102 نم ةرتفلأ
رايلم32.43 لباقم ر’ود رايلم34.23 تغلب دقف تأدرأولأ

اقفوو .ةئاملاب72.5– هتبصسن اصضافخنأ كلذب ةلجصسم ر’ود
نيب ةرتفلأ يف ةيرئأزجلأ تأرداصصلأ نإاف تانايبلأ صسفنل

ة˘ب˘صسن˘ب تأدرأو˘لأ ةرو˘تا˘ف تط˘˘غ9102 ربمتبصسو يف˘نا˘ج
نم اهتأذ ةرتفلأ يف ةئاملاب67.09 لباقم ةئاملاب09.38
تأرداصص نم دصسأ’أ ةصصح تاقورحملأ تلانو .يصضاملأ ماعلأ
ي˘لا˘م˘جإ’أ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب19.29 ة˘ب˘صسن˘ب دÓ˘ب˘لأ
9102 ن˘م ىلوأ’أ ة˘ع˘صست˘لأ ر˘ه˘صشأ’أ ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لأ تأردا˘صصل˘ل

رايلم98.82 ل˘با˘ق˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م82.52 ـب ترد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح,
ينع˘ي ا˘م و˘هو8102 ة˘ن˘صس ن˘م ا˘ه˘صسف˘ن ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘˘خ ر’ود
قلعتي ام˘ي˘فو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب25.21˘– ة˘ب˘صسن˘ب ع˘جأر˘ت ل˘ي˘ج˘صست
م˘ل ثي˘ح ة˘ي˘صشما˘ه ىق˘ب˘ت˘ف تا˘قور˘ح˘م˘لأ جرا˘خ تأردا˘صصلا˘˘ب
وهو ىلوأ’أ ةعصستلأ رهصشأ’أ لÓخ ر’ود رايلم39.1 زواجتت
لباقم تأرداصصلل يلامجإ’أ مجحلأ نم ةئاملاب1.7 لثمي ام
يأأ8102 ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ صسف˘˘ن لÓ˘˘خ ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م71.2
صسف˘˘ن بصسح (ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب62.11˘˘–) هرد˘˘ق صضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا˘˘˘ب
تاقورحملأ جراخ ة˘ل˘ج˘صسم˘لأ تأردا˘صصلأ نو˘ك˘ت˘تو .رد˘صصم˘لأ
ر’ود رايلم54.1 ةميقب ةعنصصملأ فصصن دأوملأ نم اصساصسأأ

ةئاملاب61 – ةبصسن˘ب ة˘ع˘جأر˘ت˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م27.1 لباقم
لبا˘ق˘م) ر’ود نو˘ي˘ل˘م01.603 ب ة˘ي˘ئأذ˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘كو
داتعلأو ةئاملاب13.21 هردق عافتراب (ر’ود نويلم65.272

نويلم49.37 ل˘با˘ق˘م) ر’ود نو˘ي˘˘ل˘˘م85.86 ـب ي˘عا˘˘ن˘˘صصلأ
هذه تلك˘صشتو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب52.7 ه˘ت˘ب˘صسن صضا˘ف˘خ˘نا˘˘ب (ر’ود
ر’ود نويلم28.67 ةميقب ماخلأ دأوملأ نم اصضيأأ تأرداصصلأ

دأوملأو (ةئا˘م˘لا˘ب86.4+) ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م93.37 لباقم
لباقم ر’ود نويلم82.62 ـب ةيئأذغلأ ريغ ةيكÓهتصس’أ

داتعلأ ىلإأ ة˘فا˘صضإأ (ة˘ئا˘م˘لا˘ب84.1˘–) ر’ود نو˘ي˘ل˘م86.62
نويلم03.0 ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م32.0 ةميق˘ب ي˘حÓ˘ف˘لأ

˘˘˘˘–) ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ صسف˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘خ ر’ود
لصصأأ نم ةصسمخ تعجأرت دقف تأدرأولل ةبصسنلاب .(32.22
دأريتصس’أ ةبعصش اهنمصضتت يتلأ تاجوتنملأ تاعومجم عبصس

ة˘نرا˘ق˘م ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘صسلأ ن˘م ىلوأ’أ ة˘ع˘صست˘لأ ر˘ه˘صشأ’أ لÓ˘خ
ع˘صضو˘لأ صسف˘ن و˘هو .ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأ ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ صسف˘˘ن˘˘ب
ةبصسنلابف9102. نم ىلوأ’أ ةينامثلأ رهصشأ’أ لÓخ لجصسملأ
لكيه نم ةئاملاب23 نم ديزأأ لكصش يذلأ ،يعانصصلأ داتعلل
غولبب،9102 نم ىلوأ’أ ةعصستلأ رهصشأÓل ةبصسنلاب تأدرأولأ

صسفن لÓخ ،ر’ود رايلم78.11 لباقم ر’ود رايلم25.01
تصضفخنأ ا˘م˘ك .ة˘ئا˘م˘لا˘ب64.11 ب ع˘جأر˘ت د˘ق˘ف ،ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ

م˘ي˘ح˘صشت˘˘لأ تو˘˘يز و ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م دأر˘˘ي˘˘ت˘˘صسأ ةرو˘˘تا˘˘ف
نويلم03.997 دنع رقتصستل ةئاملاب9 يلأوحب (دوقولأ)
دأوملأ تأدرأو تردقو .ر’ود نويلم89.878 لباقم ر’ود
ةلجصسم ،ر’ود رايلم16.6 لباقم ر’ود رايلم2.6ـب ةيئأذغلأ

تظحولو .كرامجلأ بصسح ،ةئاملاب23.6 ـب ردق اعجأرت
ةروتاف تردق يذلأ يحÓفلأ داتعلل ةبصسنلاب ةريتولأ صسفن
نويلم99.924 ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘ل˘م58.963 ـب هدأري˘ت˘صسأ

ةيئأذغلأ ريغ ةيكÓهتصس’أ دأوملأ أريخأأو،(99.31 –) ر’ود
–) ر’ود رايلم64.4 لباقم ر’ود رايلم2.4 ـب تردق يتلأ

ةبعصش نم ناتعومجم تفرع ،لباقملأ يف .(ةئاملاب94.1
رمأ’أ قلع˘ت˘ي و. ة˘نرا˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘عا˘ف˘ترأ دأر˘ي˘ت˘صس’أ

رايلم41.8 تغلب يتلأ ةعنصصملأ فصصن تاجتنملأ تأدرأوب
(ةئاملاب82.1 +) ر’ود را˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م40.8 ل˘با˘ق˘˘م ر’ود
24.1 لباقم ر’ود رايلم15.1 تغلب يتلأ ماخلأ تاجتنملأو

ف.ميلصس.ةئاملاب6+ ر’ود رايلم

طقف رهصشأأ ةعصست لÓخ

رلود رايلم39.1 ىلإا تاقورحملا جراخ تارداشصلا رايهنإا

،رافصسأ’أو ةحاي˘صسلأ ةرأزو˘ل ة˘ي˘ما˘صسلأ ة˘يا˘عر˘لأ تح˘ت
02 ـلأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ي˘˘ف صسي˘˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘˘م كرا˘˘˘صشي

نم ةدقعنملأ ،رافصسأ’أو ةحا˘ي˘صسل˘ل ي˘لود˘لأ نو˘لا˘صصل˘ل
يدفم““ ةفاقثلأ رصصقب9102 ربمفون62 ىلإأ42
ر˘ئأز˘ج˘لأ““ را˘ع˘صش تح˘ت ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ““ا˘ير˘˘كز
يو˘ن˘صسلأ د˘عو˘م˘لأ أذ˘ه فر˘ع  .““م˘ك˘˘صسي˘˘صسا˘˘حأأ أور˘˘ه˘˘بأأ

ة˘صسم˘خو ر˘ئأز˘ج˘لأ نو˘ل˘ث˘˘م˘˘ي صضرا˘˘ع ة˘˘ئا˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم
يلامو ايبويثإأو نيصصلأو صسنوت اهنم ةيبنجأأ نأدلب
ةحا˘ي˘صسلأ ة˘ي˘قر˘تو ج˘يور˘ت˘لأ ه˘ن˘م فد˘ه˘لأ ،ر˘ج˘ي˘ن˘لأو
ربتعي امك . ةيوأرحصصلأ ةحايصسلأ ةصصاخ رئأزجلاب

بنا˘جأ’أو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘تأو˘م ة˘˘صصر˘˘ف
براجتلأو تأربخلأ مصساقتو ةدافتصسإ’أو كاكتحإÓل

ةيلدابت تاقÓع ةماقإأ لÓخ نم ةحايصسلأ لاجم يف
ا˘يو˘ق ا˘ع˘فد ي˘ط˘ع˘ت نأأ ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ،ة˘يرا˘ج˘تو ة˘يو˘قر˘ت
وذ يرئأزجلأ يحايصسلأ دصصقملل جيورتلأ يف مهاصسي
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ’أ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلأ تا˘˘مو˘˘ق˘˘م˘˘لأو تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’أ

.ةيرصصحلأو
همامتهأ صسيليبوم ددجي ،ةكراصشملأ هذه لÓخ نم
ة˘ه˘جو˘لأ ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صسلأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب
 .ةيرئأزجلأ

 كراصشي صسيليبوم

رافشسألاو ةحايشسلل يلودلا نولاشصلل02 ـلا ةعبطلا يف

ةينكصس ةرامعل يناثلأ قباطلأ نم اهطوقصس بقع

مشسر يحب ةفلتخم روشسكو حورجب باشصت ةاتف
اهطوقصس بقع ةفلتخم روصسكو حورجو صضوحلأ يف تاباصصإ’ ةنصس71 رمعلأ نم غلبت ةاتف صسمأأ لوأأ راهن فصصتنم تصضرعت
فصشك.ةبانع ةيدلبب مصسر يحب ةينكصس ةرامعل يناثلأ قباطلأ نم اهطوقصس بقع ةفلتخم روصسكو ةرامعل يناثلأ قباطلأ نم
صسمأأ لوأأ راهن فصصتنم تقلت هحلاصصم نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاصصتإ’أو مÓعإ’اب فلكملأ

مت روفلأ ىلع ميرلأ يح يف انكصسم053 يحب ةينكصس ةرامعل يناثلأ قباطلأ نم ةاتف طوقصس هدافم ءأدن قئاقد عصضبو
حورجو صضوحلأ يف تاباصصإأ اهل ةنصس71 رمعلأ نم غلبت ةاتفلأ نأأ نيبت  ةنياعملأو لوصصولأ دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

ت’اجعتصس’أ ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع تلقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ اهل تمدق ثيح ،ةفلتخم روصسكو
ةثداحلأ يف قيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ حلاصصملأ اهتهج نم مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ
يف ةباصصإ’ ةنصس53 رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأ تصضرعت ةيصضاملأ ةليلقلأ مايأ’أ يف هنأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو ،اهتاصسبÓم ةفرعمل
لاجرل يروفلأ لخدتلأ ىعدتصسأ امم راجحلاب انكصسم051 يحب ةينكصس ةرامعل ثلاثلأ قباطلأ نم  اهطوقصس بقع صضوحلأ
ةيب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’أ ىلإأ رو˘ف˘لأ ىل˘ع تل˘ق˘ن نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’أ تا˘فا˘ع˘صسإ’أ ا˘ه˘ل أو˘مد˘ق ن˘يذ˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ب.زوزام.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل راجحلأ ىفصشتصسمب

ابوروأأ ىلإأ ةرجهلاب ةيحصض03 نم رثكأأ مهوأأ امدعب /ةنيطنصسق

 نينطاوملا ىلع لاتحي ناك ةروزم ةلاكو بحاشص فاقيإا
بتك˘م بحا˘صص طا˘صشن˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ي˘نا˘ث˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق تن˘ك˘م˘ت
مهماهيإأ قيرط نع اصصخصش62 ىلع بصصنلأ يف هطروتل ،ةنصس75 رمعلأ نم غلبي ةيرأدإأ تأراصشتصسأو ةيراتركصس
ىواكصشل ةحلصصملأ يقلتل دوعت ةيصضقلأ تايثيح .ةيبنجأ’أ لودلأ ىدحإأ يف لمعلأو ةرجهلأ نم مهنيكمتب
جأردتصسأ يف هبتكمل هلامعتصسأ تايرحتلأ تنيب يذلأ ينعملأ صصوصصخب ةيباين تاميلعت ربع ىرخأأو ةرصشابم
ثيح مهنم ةربتعم ةيلام غلابم كلذ لباقم ملتصسيل ،ةصصاخلأ دئأرجلأ ىدحإأ يف انÓعإأ رصشن نأأ دعب هاياحصض
تنكم ةينأديملأ ثاحبأ’أ ،(ىواكصش أومدق نيذلأ صصاخصشأ’ ةبصسنلاب) ميتنصس نويلم005 ةبأرقب ’امجإأ تردق
لعافلأ ءوجلب ةنامأ’أ ةنايخ ةمهتب اهب لومعملأ ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ هدصض زاجنإأ متيل لعافلأ ىلإأ لوصصولأ نم
هميدقتو ةلاكولأ ليبصس ىلع لأومأأ ىلع ةكرصش نع ابودنم هفصصوب ،صصاخلأ هباصسحل لوصصحلأ صضرغب روهمجلل
.صصوصصخلاب ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

زاكعوب لامج

ةنيطنصسق

رخآا لجر رشسك يف ببشستيو باشش ةايحب يدوي رارج بÓقنا
جرب ةيرقب فصصنلأو ةدحأولأ ةعاصسلأ دودح يف ديبعأأ نيع ةيدلب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
نم نيتيحصض فلخ ثداحلأ يحÓف رأرج بÓقنأ ثداح لجأأ نم كلذو طايع ةعرزم نم برقلاب صسيريهم

ديبعأ نيع تامدخلأ ةددعتم ةدايعلأ ىلإأ هلقن متو ناكملأ نيعب يفوتم ةنصس43 رمعلأ نم غلبي »ز–و» ركذ صسنج
.ةدايعلأ تأذ ىلإأ لقنو فعصسأأ ثيحب ىنميلأ لجرلاب رصسك هل ةنصس34 رمعلأ نم غلابلأ »ز–ع» ةيحصضلأو

زاكعوب لامج

ßنج يلخداو يدابع à يلخداف ةييضرم ةييضار كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي

نأدقفب نيدلأ رون هللأ ىطعم ليمزلأ ةلئاعب ملأأ يذلأ للجلأ باصصملأ رثإأ ىلع

نع42/11/9102 موي هبر رأوج ىلإأ لقتنإأ يذلأقازرلا دبع هللا ىطعم هدلأو

نع ةباينو هصسفن  نع ةلاصصأأ ةجوجحلب ديعصسلأ هل مدقتي ةنصس97 زهاني رمع
ن˘م ن˘ي˘جأر ةا˘صسأو˘م˘لأ تأرا˘ب˘ع ىم˘صسأا˘ب يرأدإ’أو ي˘ن˘ق˘ت˘لأو ي˘ف˘ح˘صصلأ م˘قا˘ط˘لأ ل˘ك
هللأ ىطعم نيدلأ رون فراطلاب ةعاصس رخآأ بتكم صسيئر مهلي نأأ لجو زع ىلوملأ
.هنانج صسيدأرف هنكصسي نأأو هتمحر رفأوب موحرملأ دمغتي نأأو نأولصسلأو ربصصلأ

نوعجار هييلإ ايّنإو هلل ايّنإ

J©õj````````````á

ةنيدملا زاغ برست ببسب ةرامسلا نيعب ينيثقث ةافو
ةيحصض فاعصسإأ لجأ’ ، ةنصسوب معلأ ءانبأأ يحب ي بورخلاب ةرامصسأأ نيعب ةيندملأ ةيامحلل عاطقلأ ةدحو تلخدت
ةنيدملأ زاغب قنتخأ هانكصس رقم لخأد ناكملأ نيعب يفوتم ةنصس03 رمعلأ نم غلبي ركذ صسنج نم »إأ – ب»
زاكعوب لامج.بورخلأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ هلقن مت نيأأ خبطلأ ةلآأ نم برصستملأ

ةنيطنصسق

 قيقحتلأ ديق بابصسأ’أ ىقبت اميف

 ولكناشسلاب ةرامع يف ناريتشسيلوب ““ ةعطق005 مهتلي قيرح
تتأأ نيأأ ولكناصس ديصشر حÓف ديهصشلأ يحب  زاجنإ’أ روط يف ةرامعل يناثلأ قباطلاب قيرح صسمأأ لوأأ ءاصسم بصش
قئاقد عصضبو ءاصسم ةدحأولأ ةعاصسلأ دودح يف علدنأ قيرحلأ .نأريتصسيلوبلأ نم ةعطق005 ىلع بهللأ ةنصسلأأ

هرصصانع تقلت نيأأ ةعاصس رخأ’ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاصصتإ’أو مÓعإ’اب فلكملأ هلقن ام بصسح
يصضرأأ قباط نم ةنوكتملأو ولكناصسلأ يحب زاجنإ’أ روط يف ةرامعل يلاتلأ قباطلأ يف بصش قيرح دامخإ’ ءأدن
لوصصولأ دعبو نأريتصسيلو˘ب˘لأ ن˘م ة˘ع˘ط˘ق005 يلأوح به˘ل˘لأ ة˘ن˘صسلأأ تم˘ه˘ت˘لأ ن˘يأأ ىر˘خأأ ق˘بأو˘ط9 ىلإأ ةفا˘صضإأ

ريخأ’أ أذه فلخ ثيح قبأوطلأ يقاب ىلإأ راصشتن’أ نم هعنمو هترصصاحمو قيرحلأ دامخإأ ةرصشابم مت ةنياعملأو
يف اقيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ حلاصصملأ اهتهج نم ركذت ةيرصشب رئاصسخ يأأ نود ةيدام رئاصسخ

ردجتو رطصسأ’أ هذه ةباتك دح ىلإأ ةصضماغ لأزت ’ يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابصسأ’أو اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ
ب.زوزام .هوصشياع نم طصسو اعزفو اعله ثدحأأ قيرحلأ نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ

يقأوبلأ مأأ

نوركف نيعب لشسعملا ةعانشصل ةيرشس ةششرو ىلا هنكشسم لوح صصخشش فيقوت
ةدام ةعانصصل ةيرصس ةصشرو ىلأ يلئاعلأ هنكصسم لوح صصخصشل دح عصضو نم نوركف نيعب ينطولأ كردلأ حلاصصم تنكمت

ىلأ دوعت يقأوبلأ م’ ينطولأ كردلل ةيميلق’أ ةعومجملاب مÓع’أ ةيلخ نايب بصسحب ةيصضقلأ عئاقو دوعت لصسعملأ
ةصشرو دجأوت اهدافم ،نوركف نيعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ دئاقل ةدكؤوم تامولعم دورو رثأ نيريخ’أ نيمويلأ
ةينوناقلأ تأءأرج’أ تذختأ ةمولعملل ’Óغتصسأو ،نوركف نيع ةيدلبب  نكاصسملأ دحأاب ،لصسعملأ ةدام ةعانصصل ةيرصس
صشيتفت مت ،نوركف نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ نع رداصص صشيتفتلاب  نذإأ ىلع لوصصحلأ دعب اهب لومعملأ
لصسعملأ ةدامب أابعم رتل0001 ةعصس وذ ريبك مجح جيرهصص زجح مت نيأأ ةبيتكلأ دأرفأأ رصصانع فرط نم هقحأولو نكصسملأ

ةبلع (0086) , لصسعملأ ةدام نم راطنق (52) هردق يلامجإأ نزوب ،دلقم لصسعملأ ةدامب ةأابعم ةيئام صضأوحأأ (70 ) و دلقم
نزت ةبلع لك رخافلأ عون لصسعم بلع9102 , )60( ربمتبصس رهصش خيرات ذنم ةيحÓصصلأ ةيهتنم ايأزام عون لصسعملأ ةدام نم
ةدع ىلإأ ةفاصضإ’اب ,لصسعملأ ةدام بيلعت و طلخ ةلآأ ,ةيحÓصصلأ ةيهتنم ريغ غلك (60) هردق يلك عومجمب ، غلك (10)
رقمل هدايتقأ و ينعملأ فيقوت و اهزجح روفلأ ىلع متيل ،  لصسعملأ ةدام بيلعتو ةعانصصل لمعتصست ةصصاخ تأدعمو ت’آأ
راهز دمحأأ.هعم قيقحتلأ ةلصصأومل ةقرفلأ

يقأوبلأ مأأ

ةيلقعلا تارثؤوملا نم اشصرق921 امهتزوحبو نيشصخششل دح عشضو
امهيف طروتم هيلقعلأ تاصسولهملأ نم صصرق921  جيورت يتيلمع ءاصضيبلأ نييع ةرئأد نمأ حلاصصم أرخؤوم تطبحأ
مأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ  نايب  بصسحو, ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأ امهميدققتو امهفيقوت مت نيصصخصش
تأرثؤوملأ جيورتب صصاخصشأ’أ نم ةعومجم مايقب ديفت تامولعم لÓغتصسأ مت نأأ دعب تءاج ىلوأ’أ ةيلمعلأ ناف يقأوبلأ
صصخصش فيقوتو ناكملأ ةمهأدمب ةطرصشلأ لاجر موقيل ، ءاصضيبلأ نيعب (يأريفلأ) ديدجلأ يحلأ ىوتصسم ىلع ةيلقعلأ

هردق عيبلأ تأدئاع نم يلام غلبمو غلم051 ليريصسأأ ءأود نم ةلوصسبك911 ىلع هتزوحب رثع ةنصس42 رمعلأ نم غلبي
ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةين’ديصص دأوم ريغلل صضرعو عيب ةيصضق نع يئأزج فلم هدصض زجنأأ هيف هبتصشملأ، جد00026
تأذ تنكم ىلوأÓل اعابت تءاج ييتلأ ةيناثلأ ةةيصضقلأ امنيب42.11.9102 . خيراتب ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هميدقت مت
01 هتزوحبو ةبكرم نتم ىلع ناك ةنصس13رمعلأ نم غلبي ةنيدملأ ءايحأأ دحأأ ىوتصسم ىلع صصخصش فيقوت نم حلاصصملأ

كÓهتصس’أ صضرغل ةيلقع تأرثؤوم ةزايح ةيصضق نع هدصض يئأزج فلم زاجنأ متيل ، غلم52 ونيزون ءأود نم صصأرقأأ
.ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ مويلأ صسفن يف مدق ، يصصخصشلأ

راهز دمحأأ
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