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 ايباتك لأؤوسس827 اهنيب نم

ايهفسش779و

رظتني ةلئسسألا نم نافوط
ةفرغلا يف دارج ةموكح

ناملربلا نم ىلفسسلا
دبع» ديدجلا لوأ’ا ريزولا ةموكح نم رظتني

5071 برا˘ق˘ي ا˘م ى˘ل˘ع در˘ت نأا «دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا
اهاشصحأا يوفششلاو بوتكملا نيب اعزوم ’اؤوشس
ةكرتلا يهو ينطولا يبعششلا سسلجملا بتكم
يتلا ةقباشسلا تاموكحلا ءارزو نع ةثوروملا
بشصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع تب˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
زيزعلا دبع ةموكح ءارزو نم رظتنيو.ةيرازولا

نأا ة˘شصا˘خ ، ا˘ه˘لو˘ح تار˘ي˘شسف˘ت مد˘˘ق˘˘ت نأا دار˘˘ج
نأاب دهعت نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ل˘م˘˘ع سسا˘˘شسأا حو˘˘شضو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششلا نو˘˘كت

ناملربلا باون هجاوتشس يتلا ةديدجلا هتموكح
هدقع مت يذلا ءارزولا سسلجم دعب كلذو ابيرق
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م لوأ’ا و˘˘هو لوأ’ا سسمأا

نم نوكيشس يتلا ةديدجلا ةموكحلا ءاشضعأ’
هنم برقتلاو بعششلا ةقث ةداعتشسا اهماهم لوأا
ردا˘˘شصم تد˘˘كأاو.ى˘˘˘شضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

يذلا ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا نأا ة˘قو˘ثو˘م

21 تا˘با˘خ˘ت˘نا د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘˘م ه˘˘طا˘˘ششن ل˘˘شصاو
ءاشصحإاو زرف ةيلمع يف عرشش ،طرافلا ربمشسيد
اهب مدقت يت˘لا ة˘بو˘ت˘كم˘لاو ة˘يو˘ف˘ششلا ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا
ءا˘شضعأ’ ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘ن
تبشسلا موي اهبيشصنت مت يتلا ةديدجلا ةموكحلا
رخأا يف ىشصحأا ثيح ،يمشسر لكششب طرافلا

متي مل ابوتكم ’اؤوشس827 براقي ام هل عامتجا
ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا دد˘ع ل˘شصو ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه˘ن˘˘ع ة˘˘با˘˘جإ’ا

نأا ردشصملا سسفن رشسفو.لاؤوشس779 ةيوفششلا
ناملربلا يف ةدمجملا ة˘ل˘ئ˘شسأل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا
يذلا يشسايشسلا عشضولا ىلإا سساشسأ’ا يف عجري

يرفيف رهشش نم22ـلا خيرات ذنم رئازجلا هفرعت
ي˘ف ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ة˘ياد˘ب خ˘يرا˘ت ي˘شضا˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ف˘شسلا ة˘فر˘غ˘لا طا˘ششن فر˘ع ثي˘ح، ر˘ئاز˘ج˘˘لا
مغرلا ىلع ةليوط ةدملو اريبك لطعت ناملربلل
يف يودب ةموكح ءارزول مششتحملا روهظلا نم
.اهتدهع ةياهن تلت يتلا ةريخأ’ا عيباشسأ’ا
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ةيروهمجلل اسسيئر هباختنأ ىلع هتأانه

ـل ةيمسسر ةوعد هجوت لكريم
نيلرب رمتؤوم روسضحل «نوبت»

،نوبت ديجملا دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
ليجنأا ةيناملأ’ا ةراششتشسملا نم ةيفتاه ةملاكم
اشسيئر هباختنا ىلع اهللخ نم هتأانه لكريم
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بشسح كلذو.ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
ةيناملأ’ا ةراششتشسملا نأا نايبلا دكأاو.ةيروهمجلا
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل اهيزاعت تمدق
ىلإا ةفاشضإ’اب يرئازجلا بعششلا ةفاكو نوبت

،حلاشص دياق دمحأا قيرفلا ةافو رثإا ديقفلا ةلئاع
ةرايزل ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ةو˘عد ته˘جو ا˘م˘ك
ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر سضر˘˘ع˘˘ت˘˘شساو.ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا

روطت لكريم لي˘ج˘نأا ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ةرا˘ششت˘شسم˘لاو
اعفد اهئاطعإا ىلع ا˘ق˘ف˘تاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قل˘ع˘لا

سسلجملا يف اميشس ت’اجملا ىتشش يف اديدج
يتلا ت’اجملا مهأا نم ربتعي يذلا يداشصتق’ا
.ي˘نا˘م˘لأ’او ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ب˘نا˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي

،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىقلت امك
ليجنأا ،ةيناملأ’ا ةراششتشسملا نم ةيمشسر ةوعد
ايبيل لوح يلودلا رم˘تؤو˘م˘لا رو˘شضح˘ل ،ل˘كر˘ي˘م
نا˘فر˘ط˘لا سشقا˘نو.ن˘ي˘لر˘ب ي˘ف هد˘ق˘ع ع˘مز˘˘م˘˘لاو
بيلغت ةرورشض ىلع اقفتاو ،ايبيل يف عاشضوأ’ا
تل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘˘قوو ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
سسي˘˘ئر نأا كلذ˘˘ك نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا زر˘˘بأاو.ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا
ايفتاه ثحابت نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

نافرطلا قفتا ثيح ،ايبيل يف عشضولا لكريم عم
ل˘ح˘لا بي˘ل˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
حلشسملا ل˘م˘ع˘ل˘ل يرو˘ف˘لا ف˘قو˘لاو ،ي˘شسا˘ي˘شسلا

.ةيبنجأ’ا ةيركشسعلا تلخدتللو
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سسي˘˘ئر جار˘˘˘شسلا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قو
لح نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘مو˘كح˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘˘يزو ن˘˘م ل˘˘ك
ر˘˘يزوو ،ا˘˘غا˘˘ششا˘˘ب ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف قا˘˘فو˘˘˘لا
ىلإا «ةلايشس رهاطلا» دمحم ةيجراخلا
نلعي مل ةيمشسر ةرايز يف رئازجلا

فلملا تاروطت ثحبل لبق نم اهنع
سسلجملا سسيئر ءاقل حمشسو .يبيللا
تاهجو لدا˘ب˘ت˘ب نو˘ب˘ت ع˘م ي˘شسا˘ئر˘لا
ايبيل يف عاشضوأ’ا مقافت لوح رظنلا

هذه زواجتل ةليفكلا لبشسلا ثحبو

 .ةبيشصعلا فورظلا

د˘جاو˘ت˘ب ه˘ت˘لو˘ج ن˘ماز˘˘ت تفل˘˘لاو
سشوواششت ،يكرت˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو
مودت لمع ةرايز يف رئازجلاب ،ولغأا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو تلا˘ق ن˘يأا ن˘ي˘مو˘ي
ر˘يزو ع˘˘م ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي» ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ير˘˘ب˘˘شص ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
تاقلعلا تاثداحم لدابتل ،موداقوب
اذه ءانثأا و .«نيد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘˘جو لدا˘˘ب˘˘ت م˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةيمي˘ل˘قإاو ة˘ي˘لود ا˘يا˘شضق سصو˘شصخ˘ب

سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو .نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضي
سسلجمل عامت˘جا لل˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سضفر˘ت ي˘ت˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» نأا ءارزو˘˘لا
،ىر˘خأ’ا لود˘لا نوؤو˘شش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م يأ’ ةو˘˘ق ل˘˘كب ىد˘˘شصت˘˘ت
ركذو ةينطولا اهنوؤوشش يف لخدتلل
لكششت ىقب˘ت ي˘ت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا˘ب نو˘ب˘ت
ملشسلا ءازإا ر˘ئاز˘ج˘لا ماز˘ت˘لا «ةز˘ي˘كر»
برغملا يفو اهت˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ن˘مأ’او
ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإا ي˘˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

رئازجلا نأا نو˘ب˘ت فا˘شضأاو .»م˘لا˘ع˘لاو
ى˘ل˘ع ةد˘˘ق˘˘ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب» ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ت
،«ي˘لود˘لاو يو˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

-فاشضأا امل˘ث˘م- مويلا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسو˘ي˘ج تاروا˘ن˘م˘ل ا˘حر˘شسم»
ديدهت لماوع كباششتل اناديمو ةريبك
ر˘ئاز˘ج˘لا مز˘ت˘ع˘تو .«رار˘ق˘ت˘شسا مد˘عو
ءد˘بو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس تاردا˘˘ب˘˘م قل˘˘طإا

ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا فار˘˘طأ’ا ع˘˘م تاروا˘˘ششم
ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف لودو ة˘مزأ’ا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تايعادت˘لا ن˘م د˘ح˘لا فد˘ه˘ب ف˘ل˘م˘لا
دعب اميشس ’ ايبيل ددهتت يتلا ةرطخلا
يذ˘˘لا ي˘˘ماد˘˘لاو يو˘˘ج˘˘لا ف˘˘شصق˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘˘بر˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا

تار˘ششع ه˘ت˘ي˘ح˘شض حارو ،سسل˘˘بار˘˘ط
ةعراشستم تاروطت .نييبيللا ةبلطلا

ة˘شسا˘ئر˘لا ي˘ق˘ل˘ت با˘ق˘˘عأا ي˘˘ف تءا˘˘ج
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ةو˘˘عد ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لكريم ليجنأا ،ةيناملأ’ا ةراششتشسملا
نيلرب يف يلودلا رمتؤوملا روشضحل

لوأ’ا سسمأا حر˘˘شصو .ا˘˘ي˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل لو˘˘˘ح
نإا ،نا˘˘غودرأا بي˘˘˘ط بجر سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

اوأاد˘ب ي˘كر˘ت˘لا سشي˘ج˘˘لا ن˘˘م ادو˘˘ن˘˘ج

 .ايبيل ىلإا ايجيردت هجوتلا لعفلاب

ةلباقم يف ناغودرأا سسيئرلا دكأاو
ةنادإا نم هدلب جاعزنا مدع ةينويزفلت
تاوق لاشسرإا ايكرت رارقل ةيدوعشسلا
ا˘نزو م˘ي˘ق˘ن ’» ا˘ف˘ي˘شضم ،ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل ى˘˘لإا

ن˘˘يد˘˘ن ن˘˘˘م ن˘˘˘ح˘˘˘ن ل˘˘˘ب ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نادإ’
ة˘يدو˘ع˘شسلا» :ل˘ئا˘ق ع˘با˘تو .»ا˘ه˘ت˘˘نادإا

ناملربلا ةقداشصم نم اريثك ةجعزنم
ىلإا ادونج ايكرت لاشسرإا ىلع يكرتلا
دحأا ’و يبلقن’ا نومعدت متنأا ،ايبيل
نو˘˘م˘˘عد˘˘ت ’و ،كلذ ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي
ايلاح نيدوجوم˘لا بر˘ع˘لا ن˘ي˘ئ˘جل˘لا
مهددع غلابلاو ةيكرتلا يشضارأ’ا يف

نم نوج˘عز˘ن˘ت م˘كن˘كل ،ن˘ي˘يل˘م4
ةموكح عم اي˘كر˘ت ا˘ه˘ت˘مر˘بأا ة˘ي˘قا˘ف˘تا

حشصي ’ رمأا اذه ،ايبيل يف ةيعرشش
سسي˘ئر˘لا را˘ششأاو .«ه˘لو˘ب˘ق ن˘كم˘ي ’و
م˘ها˘ف˘ت˘˘لا ةر˘˘كذ˘˘م نأا ى˘˘لإا ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ةدايشسلا قطانم لوح ايبيل عم ةمربملا

أادب ط˘شسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف ذو˘ف˘ن˘لاو
ا˘شسي˘ئر نا˘ك نأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا

يف فاشضأاو.(2002-4102) ءارزولل
اهنامربأا يتلا ،ةيقافت’ا» :راطإ’ا اذه
وحن ىلع اهتاوطخ انذختا ،ايبيل عم
هرمع نكل ،يفاذقلا ةرتف يف لمششأا
عطتشسن ملو ، اهتقو كلذب حمشسي مل

 .«اهنيح اهيلع عيقوتلا

ميقتشس هدلب نأا ناغودرأا نلعأا امك
لارنج ةدايقب ايبيل يف تايلمع زكرم
سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ب
ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي˘شس» :فا˘شضأاو .ي˘كر˘ت˘لا
،ةبراحم ةوقك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ىر˘خأا قر˘ف
دّدششو .»اندونج نم اوشسيل اهدارفأاو
ير˘كشسع˘لا دو˘جو˘˘لا فد˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع
امنإاو ،لاتقلل سسيل ايبيل يف يكرتلا
ن˘م ثاد˘حأا عو˘قو نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘نا˘شسنإا ي˘شسآا˘م˘ب بب˘شست˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش
،ةقطنم˘لا ي˘ف رار˘ق˘ت˘شس’ا سضيو˘ق˘تو
.ةيعرششلا ةموكحلا معد ربع كلذو

سسلبأرط ىلإأ اهل دونج ةرقنأأ لاسسرإأ ةيسشع عاسضوألأ مقافت عنم نع اثحب

رئازجلا يف ايكرت ةيجراخ ريزوو جارسسلا رفنتسسي ايبيل يف ديعسصتلا
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يزو ى˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
«توواجوأا دمحم» ديدجلا ةينطولا
ه˘ي˘لو˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب ة˘لءا˘˘شسم لوأا

ل˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو .ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م
تا˘شسرا˘م˘م˘ل˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل ل˘خد˘˘ت˘˘لا
ةذ˘تا˘شسأا˘ب تق˘ح˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘شسع˘˘ت˘˘لا
نشش ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
امو نيلماك نيرهشش وحن ماد بارشضإا
م˘شصخ ر˘ب˘ع ع˘يو˘˘ج˘˘ت ن˘˘م م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ل

فلأا52 سضعبلا دنع تدعت مهروجأ’
ةعومجملا نع ةلشسارملا تءاجو .جد

بئانلا ا˘ه˘ع˘قو رار˘حأل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
وشضع دمحم يدا˘ه˘لا د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لا
سسلجملاب ةينازيم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ن˘م حر˘ط ثي˘ح, ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا لا˘˘غ˘˘ششنا ه˘˘لل˘˘خ
ق˘˘ح بار˘˘شضإ’ا نأا ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘ب’ا

داعو .روتشسدلاو نوناقلا يف لوفكم
فيظولا نوناق ىلإا يناملربلا بئانلا

ه˘نأا دد˘˘شش يذ˘˘لا66-60 يمومعلا
دعي ثيح ,سصوشصخلا اذه يف حشضاو
يئادت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا بار˘شضإا

لا˘ب˘ق˘ت˘شساو ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م ار˘خؤو˘م
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل ةرازو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

هيف حشضوي نايبل ةرازولا رادشصتشساو
ا˘فار˘ت˘عا د˘ع˘ي ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

بارشضإ’ا ةيعرششب ارششابمو اينمشض
مشصخ تاءارجإا انءاشس هنأا ’إا هيلثممو
بتارلا سسمخ ىلإا لشصت ةيلام غلابم
ةذتاشسألل نايحأ’ا سضعب يف رثكأاو
ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘شضت˘لا اذ˘كو ن˘ي˘بر˘شضم˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
عابتإا نود نييجوغاديبلاو نييرادإ’ا
سصو˘شصن˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

تارر˘˘ق˘˘مو تاراذ˘˘عا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع

 .مشصخلا

ريثكلا رششبتشسا دق هنا بئانلا لاقو

م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ةذ˘˘تا˘˘شسأا ن˘˘م
نم ديدجلا دهعلاب ميلعتلا تلئاع
ةريخأ’ا ةيشسائرلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا لل˘خ
دو˘˘˘فوو ة˘˘˘ل˘˘˘كششم˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لاو
نيلمأا ةرازولا سسأار ىلع مكشصخشش
يتلا ةدوهعملا تاشسرامملا نم دحلا

لل˘خ ن˘م ا˘ق˘با˘شس عا˘ط˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع

.ةلوؤوشسمللا ةيرادإ’ا تافشسعتلا

ر˘يزو ن˘˘م بئا˘˘ن˘˘لا بلا˘˘ط اذ˘˘ه˘˘لو
ل˘جا˘ع˘لاو ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

د˘شصق ة˘˘مزل˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تاو
تشضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه فا˘˘شصنإا
.فاحجإ’ا نم ريثكلل

ديدجلأ ةيبرتلأ ريزول ةيناملرب ةلءاسسم لوأأ هجوي رأرحألأ ةلتك نم يناملرب بئان

يئادتبلا ةذتاسسأا بتاور نم مسصخلا سصوسصخب دباعلب تارارق ءاغلإاب بلاطم
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كلشسألل ةينطولا ةباقنلا تدششان

ةيبرتلل نيينهملا لامعلاو ةكرتششملا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘ي˘ن˘طو˘لا
قيقحت لجأا نم لخدتلا نوبت ديجملا
سشيمهتلا عفرو ةيعام˘ت˘ج’ا ة˘لاد˘ع˘لا

ينهم لماع فلا002 نم ديزأا ىلع
دج ارجأا نوقلتي نيذلا ةيبرتلا عاطقب
طلشس يذلا م˘ل˘ظ˘لا د˘ع˘ب اذ˘هو ل˘يز˘ه
تاو˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اهه˘جو ة˘لا˘شسر تحر˘ششو .ة˘ي˘شضا˘م˘لا

ي˘˘ل˘˘ع يرا˘˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
اهششيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا»

ين˘ه˘م ل˘ما˘ع ف˘لأا002 ن˘˘م د˘˘˘يزأا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل
بتاور نوقلتي مهنأا هتملعأاو ،نوبت
يذلا لمعلا مجح ىلإا ىقرت ’ ةليزه
يف ةئفلا هذه نأا اددششم ،هب نوموقي

فذحو مهروجأا عفر ىلإا ةشسام ةجاح
ماتلا ءاغلإ’او مهلخد ىلع ةبيرشضلا

يشسائرلا موشسرملاو رركم78 ةداملل

لا˘م˘ع˘لا م˘ئاز˘ع ط˘ب˘ث يذ˘لا30/60

تافلخملاو يلعفلا جامدإ’ا ءاطشسبلا

ةنشس ذ˘ن˘م ر˘با˘خ˘م˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

هذهل بيهرلا روغششلا دشسو2102

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

سسي˘ئر ة˘لا˘شسر˘˘لا تعدو .ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ةئف ىل˘ع م˘ل˘ظ˘لا ع˘فر˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لامعلاو ةكرت˘ششم˘لا كل˘شسأ’ا لا˘م˘ع

ةيعامتجا عاشضوأا لظ يف ، نيينهملا

نإا» ةلاشسرلا يف ءاج ثيح, ةمزأاتم دج

نحنو نمازتت ةديدجلا ةنشسلا لولح

سشيعلا طورشش طشسبأ’ اهيف دقتفن

ثيح انتيناشسنإا قق˘ح˘ي ا˘م˘لو ،م˘ير˘كلا

يت˘لا ةد˘يد˘ج ة˘ن˘شس ل˘ك ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ط˘ت

ىقبت يتلا ةداعشسلا ةفشص اهل فيشضن

مل يتلا ةي˘لا˘ي˘خ˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ن˘م˘شض

انتايح يف ةدحاو ةظ˘ح˘ل ا˘ه˘شسشسح˘ت˘ن

وأا ة˘ن˘شسلا ا˘ن˘ششع ا˘ن˘نأا˘كو ،ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

ةمات ة˘حار ي˘ف ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا

،ة˘يدا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘˘م ،ءا˘˘خر˘˘ت˘˘شساو

.ةيونعملاو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ارشسق اهيف درجتن يتلا ةلاحلا يهو

انديع نأا مغر ،انمومهو انم’آا نم

تاذ بشسحو «.دعب لحي مل يقيقحلا

نيينهملا لامعلا ة˘ئ˘ف نإا˘ف» ة˘لا˘شسر˘لا

أاوشسأا سشي˘ع˘ت ة˘كر˘ت˘ششم˘لا كل˘شسأ’او

بب˘˘شسب ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لاو باذ˘˘ع˘˘لا عاو˘˘نأا

مدعو ةريق˘ح˘لا ةر˘ظ˘ن˘لاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا

لام˘ع˘ك ا˘ن˘تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ءا˘فو˘لا

،تد˘ياز˘ت تا˘ما˘شصت˘ع’ا˘˘ف ،ءا˘˘ط˘˘شسب

.ةر˘م˘ت˘شسم ة˘يو˘ئ˘ف˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘˘ح’او

مدعل ةجيتن ناكم لك يف تحبشصأاو

تلقنو .«د˘غ˘لا ي˘ف ل˘مأ’ا˘ب ا˘نرو˘ع˘شش

مادعناو سسأايلاب روعششلا ةلاشسرلا تاذ

ةئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ة˘يؤور˘لا

ةف˘ح˘ج˘م˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا سضع˘ب بب˘شسب

ي˘ف ةرادإ’ا ر˘ي˘كف˘ت مد˘عو عا˘ط˘ق˘لا˘˘ب

لاوحأل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا

يف راششأاو.اهنم يناعن يتلا ةئيشسلا

هذه ىلع نكي مل هنأا» ددشصلا تاذ

رارمتشس’ا ىوشس لامعلا نم نيتئفلا

ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ف˘قو˘ت ل˘ب م˘ه˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف

هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،يرادإ’ا ي˘با˘ق˘ن˘لا كار˘ع˘لا

لامعلا قوقح ةدوعل ديحولا نامشضلا

تافرشصتب انئجوف نكلو ،ةبولشسملا

بلاطم تققح يتلا ةيشصولا ةرازولا
ةبرشض تهجوو ،ىرخأ’ا نود تائف
ةي˘ح˘شضت˘ل˘ل ى˘ع˘شستو ة˘ي˘نا˘ث˘ل˘ل ة˘يو˘ق
ان˘ئا˘ن˘بأا تو˘ق˘بو لا˘م˘ع˘ك ا˘نر˘ئا˘شصم˘ب
نود قوقح˘لا ط˘شسبأا ن˘م ا˘ند˘ير˘ج˘تو
ءلغ لظ يف ةئيشسلا انلاوحأ’ رظنلا

 .«راعشسأ’ا باهتلاو ةششيعملا

لهاجتلا اذه نأا ةلاشسرلا تفاشضأاو
د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م با˘˘ب˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ىدأا
ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘عو ة˘˘شصخ˘˘شصخ˘˘ل˘˘ل
ل˘ك قا˘ف يذ˘لا يد˘قا˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
ةينطولا ةيبر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب تا˘ع˘قو˘ت˘لا

ماظنلاب لماع فلأا001 غلب ثيح,
د˘عاو˘ق˘ل ما˘ت با˘ي˘غ ي˘ف يد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

 .لمعلا

ةكرتششم˘لا كل˘شسأ’ا ة˘با˘ق˘ن م˘ت˘خو
لدعلا رظتنن نحن» ديكأاتلاب ةلاشسرلا
ةلماك انقوقح ذخأان نأا يف يقيقحلا

ةد˘يد˘شش فور˘ظ ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘نو˘˘ك
عا˘˘شضوأ’ا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شصلا
ة˘يدا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يدر˘˘ت˘˘م˘˘لا

.«ةينهملاو

رقفلأ طخ تحت نوسشيعي لماع فلأأ002 نإأ تلاق

 اهفاسصنإا ةيروهمجلا سسيئر دسشانت ةيبرتلا لامعل ةكرتسشملا ةينهملا كÓسسألا ةباقن

اقوفرم ةمزألأ تأروطت ثحبل ؛رئأزجلأ ىلإأ ةيمسسر ةرايز ،«جأرسسلأ زياف» ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكحل يسسائرلأ سسلجملأ سسيئر سسمأأ ىرجأأ
 .«ولغوأأ سشوواسشت» يكرتلأ ةيجراخلأ ريزو دجأوت عم ةأزأوم ىوتسسملأ عيفر دفوب
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ةيلحملا ةمششلاو رئاجشسلا فانشصا لك راعشسأا عفرب يراجلا عوبشسألا ةيادب عم رئازجلاب رئاجشسلل ةجتنملا تاكرششلا تماق

 .ةدحاولا ةششوطرخلا يف جد002و001لا نيب ام حوارتي امب
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طا˘ق˘ن تفر˘˘ع دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

يف ةدايز ةئزجتلاو ةلمجلاب عيبلا

ةيلحملا ةمششلاو رئاجشسلا راعشسأا

ةئاملاب02 ىلإا ل˘شصو لد˘ع˘م˘ب

يفناج ره˘شش ع˘ل˘ط˘م ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا

ل˘م˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م كلذو يرا˘ج˘لا

اقفو ةديدجلا ةنشسلا ةيلام نوناقب

عورششم يف ةلدعملا تاءارجإÓل

و0202 ةنشسل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق

ةميق ةيمومعلا تاطلشسلا تعفر

يلحملا كÓهتشسإلا ى˘ل˘ع م˘شسر˘لا

ىلإا ىدأا ام غبتلا تاجتنم ىلع

ام وهو جد71ب راعشسألا عافترا

ىلع غبتلل ةجتنملا تاكرششلا عفد

جا˘ت˘نإل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا رار˘˘غ

ةدا˘˘يز ى˘˘لإا تير˘˘ب˘˘˘كلاو غ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا

اب˘ل˘شس سسكع˘ن˘ي ا˘م و˘هو را˘ع˘شسألا

ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘خد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ن˘م ءز˘ج سصشصخ˘ي˘شس ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

ح˘˘لا˘˘شصل م˘˘شسر˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م
تلا˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شص
ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘ششنو
نا˘م˘شضل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلاو
ةحفا˘كم قود˘ن˘شصو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج لÓ˘˘˘˘˘خ . نا˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘شسلا
ر˘خا ““ ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ي˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘شسا
ةطقن ىلإا نينثلا سسماأا ““ةعاشس
““ سسرام دناشش  »ب ةلمجلاب عيبلا

ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع˘˘لو
فوقولا مت ةبانع ةنيدم طشسوب

ر˘˘ع˘˘شس ي˘˘ف ةدا˘˘يز دو˘˘جو  ى˘˘ل˘˘˘ع
نيب ام حوار˘ت˘ت ة˘ب˘شسن˘ب ر˘ئا˘ج˘شسلا

بشسح˘˘ب ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب جد02و01لا
ليبشس ىلعو .راجتلا تاحيرشصت
ر˘ئا˘ج˘شس ة˘ب˘ل˘ع تع˘ف˘ترا لا˘ث˘˘م˘˘لا

ىلإا ارانيد072 نم ““ وروبلام““

(ةششوطرخ) نيح يف ارانيد082

يف عفترا رئاجشسلا نم عونلا اذه

جد0542 نم ةجتن˘م˘لا ة˘كر˘ششلا

عفترا ““زاولوغ““ و جد0062 ىلإا

نم ةلم˘ج˘لا˘ب ة˘ششو˘طر˘خ˘لا ر˘ع˘شس

و  جد0032 ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا جد0012

ةدا˘يز فر˘ع (م˘ير˘لا)و ““ م˘˘ي˘˘شسن““

جد01و ة˘ششو˘طر˘خ˘ل˘ل جد001ب

ةمششلل ةبشسنلابو ةدحاولا ةبلعلل

جد054 نم ةمزرلا رعشس عفترا

يفو جد001 ةدايزب جد055 ىلا

ةدايز ةمششلا تفرع ةئزجتلا قوشس

راجتلا ءلؤوه عجرأاو .ريناند01ب

ىلإا رئاجشسلا يف ةدايزلا بابشسأا

ةراجت يف ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘شس م˘كح˘ت

نوكي امدنع ةشصاخ علشسلا هده

ع˘˘م را˘˘ع˘˘شسألا ي˘˘ف ةدا˘˘يز كا˘˘ن˘˘˘ه

فد˘ه˘تو .د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا لو˘خد˘لا

موشسرلا عفر لÓخ نم ةموكحلا

يلحملا كÓ˘ه˘ت˘شسلا ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع

يف غبتلا قوشس ميظنت ةداعإا ىلإا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘شصا˘خ دود˘ح˘لا ن˘ي˘˘ب بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ىلإا ةفاشضإلاب دÓبلا نم ةيبرغلا

ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘خاد˘م ي˘ف تادا˘˘يز
لجأا نم اهقيقحت ىلإا حمطت يتلا
دÓبلل ةيلاملا ةيعشضولا نيشسحت

ديزي ام رشسخت ةموكحلا نأا املع

ببشسب ايونشس رايلم0002 نع
قو˘شس ي˘ف ن˘ي˘برا˘شضم˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ
ةيبيرشضلا تابرهتلا ببشسب غبتلا

نود غبتلا قيوشست ةيلمع نأا ثيح
نيبراشضملاو راجتلا نكمت ريتاوف
بئارشضلا نم رييÓملا لاخدإا نم
كلذب عيشضت˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا

رئاز˘ج˘لا نأا م˘غر ة˘م˘خ˘شض غ˘لا˘ب˘م
رخآا. غلابملا كلت˘ل ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح˘ب
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت سضع˘ب ف˘ششكت ة˘عا˘شس
ةماعلا ةباينلاو ين˘مألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.فلملا ملتشست
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رخآا ةديرجل ةق˘با˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ن˘مأا ردا˘شصم تدروأا
رشصانع اهترششاب يتلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ة˘عا˘شس
ةعطاقملاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا

رقم بونج ملك05 راشششش ةديدجلا ةيرادإلا
و داشسف اياشضق لوح ةلششنخ ةيلولا ةمشصاع
ةجلولا ةيد˘ل˘ب˘ب ع˘يرا˘ششم ح˘ن˘م ي˘ف تازوا˘ج˘ت

فششكلا ىلإا تشضفأا دق ، ةقباشسلا ةدهعلا لÓخ
اهبكترا ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تازوا˘ج˘تو تا˘قور˘خ ن˘ع
ةدهعلا يف بختنم وه و قباشسلا ةيدلبلا سسيئر
ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا مد˘ق و سسل˘ج˘م˘لا سسف˘ن˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا
عم رهششأا ذنم يدلبلا سسلجملا نم ةيمشسرلا

لبق نم هواعدتشسا مت نيأا ، نيرخآا نيوشضع
ةبوشسنملا مهتلا لوح هعامشسل ةطرششلا دارفأا
و. ةماعلا ةباينلا مامأا هتيشضق فلم ةلاحإا و هيلإا

ل˘˘ي˘˘كو نإا˘˘ف ، ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م ردا˘˘˘شصم بشسح
ىوكشش ىقلت ، راشششش ةمكحمب ةيروهمجلا

يف ، اقباشس ةجلولا ةيدلب سسيئر طروت لوح
لغششي ناك امدنع داشسفلا اياشضق نم ريثكلا

، ةيشضاملا ةدهعلا يف ةيدلبلا سسيئر بشصنم
، ىوكششلا يف تركذ يتلا تازواجتلا يهو
ةلقنتملا ةقرفلا رشصانع ترمأا اهرودب ةباينلا

قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب را˘ششششب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
ترفشسأا دقو ، ىوكششلا يف لماششو عشسوم
ةينمألا ةقرفلا دارفأا اهرششاب يتلا تاقيقحتلا

تازواجت نع فششكلا ىلإا رهشش نم رثكأا ذنم
تاقفشصلا نوناق قرخ و رييشستلا يف ةريطخ
فششكو ، ع˘يرا˘ششم˘لا˘ب بعÓ˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
حنم قباشسلا ةيدلبلا سسيئر نأا ينمألا قيقحتلا

نويلم002 ةيلاملا اهتمي˘ق قو˘ف˘ت ع˘يرا˘ششم
نأا مغر ( دنوموك دنوب ) ءارشش تابلطب ميتنشس
يف ءارششلا ةيبلط حنم عنمي تاقفشصلا نوناق

نويلم001 اهتميق قوف˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

تامدخلل ميتنشس نويلم05 و لاغششأÓل ميتنشس
يف ةلمجلاب تاقورخ نوققحملا فششتكا امك ،
ع˘يرا˘ششم ح˘ن˘م ثي˘ح ن˘م تا˘ق˘ف˘˘شصلا نو˘˘نا˘˘ق
كل˘˘ت˘˘ل ي˘˘لا˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عا يأا نود تلوا˘˘ق˘˘م˘˘˘ل
نأا دعب ، ةيدلبلاب رارشضأا قحلأا امم عيراششملا
د˘˘يد˘˘شست˘˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا أا˘˘ج˘˘ل
. ةيدلبلا دشض ماكحأا تردشص و مهتاقحتشسم
ريتاوف يف ميخشضت نوققحملا فششتكا امك
تازيه˘ج˘ت˘لاو را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘ق˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا د˘يوز˘ت
ةيدلبلا نأا ثيح ، فيظنتلا تاودأا و ةيبتكملا
اهنطقي و ةدحاو ةشسردم ىلع يوتحت يتلا

فيظنت داومب تدوزت نطاوم0002 يلاوح

يهو ميت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م ف˘شصن تزوا˘ج˘ت ة˘م˘ي˘ق˘ب
، ىربك تايدلب يف لشصحت مل يتلا ةميقلا

ماعلا لاملا يف تابعÓت دوجو دكؤوي ام وهو
ةيدلبلا سسيئر نأا اشضيأا تايرحتلا تفششكو.
ةيدلبلا سسيئر نم هما˘ه˘م م˘ل˘ت˘شسي م˘ل ي˘لا˘ح˘لا
ةريثك تاهوبشش و تازواجت ببشسب قباشسلا
يه و ةريظحلاو ةيدلبلا تاكلتمم درج يف
حلاشصم. اذه انموي ىلإا متت مل يتلا ةيلمعلا
تاقيقحتلاو تايرحتلا لامكتشسا دعبو نمألا
قباشسلا ةيدلب˘لا سسي˘ئر تعد˘ت˘شسا ، ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

هل تهجو نأا دعب هل عامشس رشضحم تررحو
رييشستلا ءوشسو دا˘شسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك م˘ه˘ت
لاومألاب بعÓتلاو تا˘ق˘ف˘شصلا نو˘نا˘ق قر˘خو
ن˘م دد˘ع ءا˘عد˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نييلاحلاو نيقباشسلا نيبختنملا و نيلوؤوشسملا
ءاهتنلا مت يتلا ةيشضقلا نأاششب مهل عامتشسÓل
اهيف رظنلل ةماعلا ةباينلا ىلإا اهليوحت و اهنم
ةمكاحمل سصاشصتخلا جراخ ةمكحم نييعت و
نإاف ملعلل. هعم نمو قباشسلا ةيدلبلا سسيئر
ءوشس تافلم يف عبوت قباشسلا ةيدلبلا سسيئر
ةلوادم ريوزت ةيشضق اهنم هتدهع ءانثأا رييشست
ىوكشش دعب بختنم عيقوت ديلقت و ةيمشسر
. يدلبلا سسلجملاب بختنم هدشض اهمدق

ةئزجتلاو ةلمجلاب عيبلا طاقن ىدل ةيعÓطتشسا ةلوجب موقت  ““ةعاشس رخآا““

ةئاملاب02و01 نيب حوإرتت تإدايز
ةيلحملإ رئاجصسلإو ةمصشلإ راعصسأإ يف

ةلششنخ يف قباشسلا ةيدلبلا سسيئر ةدهع لÓخ ةجلولا ةيدلب زهت ةلمجلاب داشسف حئاشضف

 كلذ عنمي نوناقلإ نأإ مغر ءإرصش تابلطب نييÓملإ تائمب عيراصشم حنم

ديدحلا عنشصم لخدم ىلع نوقفدتي بابششلا تارششع
 لغشش بشصانمب ةبلاطملل

ةقطنملاب تاجاجتحإلإ ددجت
 لجيجب ةرÓب ةيعانصصلإ

ةيعانشصلا ةقطنملا طيحم ىوتشسم ىلع سسمأا تاجاجتحإلا تددجت
نابششلا نم تارششعلا اددجم اهيلع قفدت يتلا ةيليملا ةيدلبب ةرÓب
ءاشضفلا اذهب لغشش بشصانمب ةبلاطملا لجأا نم لمعلا نع نيلطاعلاو
رطاقت ةقباشسلا تافقولاو تاجاجتحلا يف امكو . ريبكلا يعانشصلا

لمعلا نع نيثحابلاو نيلاطبلا نابششلا نم تارششعلا نينثلا ةحيبشص
ةفقو ءلؤوه ماقأا ثيح لجيجب ةرÓب ةيعانشصلا ةقطنملا لخدم ىلع
ةكرششلا هريدت يذلا بلشصلاو ديدحلا عنشصم مامأا ةديدج ةيجاجتحا
نوجتحملا اهلÓخ عفر يتلا ةفقولا يهو بلشصلل ةيرطقلا ةيرئازجلا

ةنيدم يلاطبو بابشش حنم ةرورشضب ةيدانملا تاراعششلا نم ةلمج
ةدعا˘ق˘لا هذ˘ه˘ب ل˘غ˘ششلا بشصا˘ن˘م ن˘م م˘ه˘ق˘ح ا˘ه˘ي˘حاو˘شضو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
ةقطنملا جراخ نم ةلامعلا بلج ةيلمع فيقوتو ةمخشضلا ةيعانشصلا
بلاط امك . بشصانملا هذهب ىلوأا ةهجلا هذه  نابشش نأا ىوعدب
ةشسايشسلا رييغت ةرورشضب ةيجاجتحإلا ةفقولا هذه يف نوكراششملا
نيمئاقلا لبق نم  مهبادتنا متي نيذلا لامعلا باطقتشسا يف ةعبتملا

تدهعت نأاو قبشس امب ءافولاو بلشصلاو ديدحلل ةرÓب عنشصم ىلع
فيظوتلا يف ةيولوألا حنم لÓخ نم بناجلا اذه يف تاطلشسلا هب

يف ريبك للخ دوجو نيجتحملا بشسح دكأات امدعب  ةقطنملا ءانبأل
نم لامع بلج لÓخ نم  ةقطنملا هذهب ةلامعلا باطقتشسا ةيلمع
بشصانملا لغششل ةيلولا جراخ وأا لخاد نم ءاوشس ةديعب قطانم
ةهجلا ءانبأل فئاظولا هذه حنم سضرفي قطنملا نأا مغر ةحوتفملا

تشسيلو. ةشصاخ ةيملع تÓهؤوم ىلا جاتحت ل يتلا كلت اشصوشصخ
تافقو ةيليملا ةقطنم اولاطب اهيف ميقي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه
ءلؤوهل قبشس ثيح ةرÓبل ةيعانشصلا ةقطنملا  لخدم مامأا ةيجاجتحا

نم يشضقنملا ماعلا ةياهن اهرخآاو ةهباششم تافقو ةدعب اوماق نأاو
نم ةريخألا هذه راوشسأا فلخ يرجيام ىلا تاطلشسلا هابتنا تفل لجأا
هذه ىلع نيمئاقلا رابجاو نيجتحملا بشسحب فيظوتلا يف تازواجت
فيظوتلا نم مهقح ةرواجملا تايدلبلاو ةيليملا نابشش حنمب ةريخألا
اهتمدقم يفو ةقطنملا هذهب تزجنأا يتلا  عيراششملا فلتخم يف
ةلا˘ط˘ب˘لا تا˘يو˘ت˘شسم ل˘ظ ي˘ف ا˘شصو˘شصخ بل˘شصلاو د˘يد˘ح˘لا بكر˘م
ىلا اهنابشش ةريخب تعفد يتلاو ةريخألا هذه اهفرعت يتلا ةيشسايقلا
ةرجهلا براوق بوكر ىتحو ةيلولا جراخ قطانم ىلا ةرجهلا
 Ω / eù°©ƒO ^. لشضفأا ةايح نع اثحب ةيرشسلا

يعوبشسألا قوشسلا عقوم يف رظنلا ةداعإاب نيبلاطم

ةيدلب طوطخ فلتخم ىلع نولقانلإ
 لمعلإ نع نوفقوتي لجيجب ريهاطلإ

فلتخم ىلع نيلماعلا نيلقانلا نم تارششعلا سسمأا ةحيبشص مدقأا
اهارق سضعبب لجيج ةيلوب ري˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ىلع ةرواجملا تايدلبلا سضعب اذكو فارطألا ةيمارتملا قطانمو
يف لوخدلا ىلع ركشسع دلوأا فيشسوبو رهطلا جرب ، ةفقششلا رارغ
قوشسلا تافلخم ىلع اجاجتحا كلذو لمعلا نع فقوتلاو بارشضا
تاب يذلاو نينثا موي لك ماقي يذلا ريهاطلا ةنيدمل يعوبشسألا
ىلع نيلقانلا ةئيه ءادن يظحو . ةريبك ةيرورم لكاششم يف ببشستي
يذلاو ةرواجملا تايدلبلاو لجيجب ريهاطلا ةيدلب ميلقا ىوتشسم
فقوتلا ةئيهلا هذه يف نيطرخنملا  نم ةريخألا هذه هلÓخ نم تبلط
ةعشساو ةباجتشساب نينثإلا ةحيبشص نم ةنماثلا ةعاشسلا دعب لمعلا نع
ةمشصاع طبرت يتلا طوطخلا بلغأا ىلع نيلماعلا نيلقانلا لبق نم
سضعب ىلا ةفاشضا ةيدلبلا هذهل ةعباتلا قطانملا سضعبب ريهاطلا ةيدلب
دلوأا فيشسوبو رهطلا جرب ، ةفقششلا ةروشص يف ةرواجملا تايدلبلا

هوفشصو امب اديدنت مهتÓفاح تاكرحم ءلؤوه فقوأا ثيح ركشسع
نم  ءاوشس دح ىلع مهنئابزو نولقانلا اهدباكي تاب يتلا ةاناعملاب

ىلع نينثا لك  ماقي يذلا ريهاطلا ةيدلبل يعوبشسألا  قوشسلا ءارج
طارشص ةباثمب تاب يذلاو ءادهششلا ةربقمل يذاحملا قيرطلا ىوتشسم
ةريبك ةلقرع نم هببشسي تابام لظ يف نيلقانلا ءلؤوهل يقيقح
يف ةيشصولا تاطلشسلا تلششف ةيهانتمل ىشضوفو رورملا ةكرحل
داجياب نوبرشضملا نولقانلا بلاطو. اهل يئاهن لح داجياو اهتجلاعم
قيرطلا حشسف لجأا نم رخآا ناكم ىلا هلقنو روكذملا قوشسلل لح
لكششب كرحتلل ةفقششلا ةيدلب ىلا يدؤوملا قيرطلا يلمعتشسم مامأا

يفكيام ىلع رفوتت ريهاطلا ةيدلب نأاب نيدكؤوم لكاششم نودو يداع
يف ةيشصولا تاهجلا تنعت نأاو قوشسلا اذه ةماقإل تاءاشضفلا  نم
امدعب  مهلبق نم مزاح فقومب هباجي نأا دبل ةلكششملا هذه ةجلاعم
لكششملا ةجلاعمل انكاشس كرحت ملو مهل اهرهظ ةريخألا هذه ترادأا
قوشسلا تابو . ةجرحدتملا جلثلا ةركك ربكيو مظاعتي كفناام يذلا
لÓخ نم نيقئاشسلل ريبك قئاع ةباثمب ريهاطلا ةيدلبل يعوبشسألا

تاب يذلا رمألا نينثا موي لك رورملا ةكرحل ةلقرع نم هببشسيام
راجتلا سضرع لظ يف كلذو تاششوانمو ةريثك لكاششم يف ببشستي
تا˘ئ˘م ه˘كل˘شست يذ˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ت˘ف˘شض ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ل˘˘شسل
قيرطلا ط˘شسو قو˘شسلا راوزو ن˘ئا˘بز˘لا ع˘م˘ج˘تو ا˘ي˘مو˘ي تا˘ب˘كر˘م˘لا

ريباوطو ريبك يرورم قانتخا يف ببشستي ام علشسلا فلتخم ءانتقإل
 Ω / eù°©ƒO ^. راتمألا فلآل انايحأا دتمت

   رايلم فشصن ةميقب فيظنت داومب دوزتت ةمشسن0002 و ةدحاو ةشسردم اهب يتلا ةيدلبلا ^
ةلادعلا ىلإا تلواقملا ءوجل دعب ةيدلبلاب ارارشضأا قحلأا امم تلواقمل يلام دامتعا نود عيراششم حنم ^
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نولوازي او˘نا˘ك ،ل˘ما˘ع003 قو˘ف˘ي ا˘م د˘جو

““زيرتشسدنأا زروتوم لابولق““ ةكرششب مهلمع

ة˘مÓ˘ع˘ل تÓ˘فا˘ح˘لاو تا˘ن˘˘حا˘˘ششلا بي˘˘كر˘˘ت˘˘ل

ةيفلخ ىلع كلذو ،ةلاطبلا حبشش ماما ،يادنويه

يف ررقت يذلا ،ةكرششلا هذه تاطاششن قيلعت

ةياغ ىلإاو ،ةيشضاملا ةنشسلا نم ربمشسيد13 ـلا

دافن دعب رارقلا اذه ءاج دقو.مولعم ريغ لجأا

اذكو بيكر˘ت˘لا م˘قاو˘ط ن˘م ة˘كر˘ششلا نوز˘خ˘م

وهو ،مقاوطلا ه˘تا˘ه˘ب داد˘مإلا ة˘ل˘شسل˘شس ف˘قو˘ت

60 ـلا تقا˘ف ةد˘م˘ل ر˘م˘ت˘شسا يذ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلا

يف اهلامعو ةكرششلا لخدأا يذلا رمألا ،رهششأا

،يشضاملا توأا72 ذنم ةمات هبشش ةينقت ةلاطب

يف ابيهر اشضافخنإا تقولا سسفن يف اببشسم

بشسحو هنأا ريغ ةئاملا يف89 زواجت جاتنإلا

هذ˘ه تلوا˘ح د˘ق˘ف ،ة˘كر˘ششلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

اهيفظوم لمع بشصانم ىلع ظافحلا ةريخلا

ةشصوقنم ريغ ةلماك مهروجأا مهل تنمشضو

اوربجا دق اهيف اوناك ،رهششأا ةعبرألا تقاف ةدمل

رداوب را˘ظ˘ت˘ناو ،م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ثو˘كم˘لا ى˘ل˘ع

يتلا ،ةيلاملا اهدراوم دافن ةياغ ىلإا ،جارفنلا

بتاور فر˘شص ن˘ع ة˘كر˘˘ششلا ز˘˘ج˘˘ع ى˘˘لا تدا

يهو جاتنإÓ˘ل ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ل˘ظ ي˘ف لا˘م˘ع˘لا

ةكرششلا ةرادإا تمغرأا يتلا ،ةجرحلا ةيعشضولا

ىلع اهلامع دادعت نم درف003 ةلاحإا ىلع

كلذ نع بترتي ام عم ةيلعفلا ةينفلا ةلاطبلا

مت يذلا تقولا يف .روجألا فرشصل فاقيإا نم

نولوتيشس Óماع082 دادعت ىلع ءاقبلا هيف

ةنايشص ،عنشصمل˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لا لا˘م˘عألا ف˘ير˘شصت

دح ىلإا هتآاششنم نيمأات اذكو هتازيهجتو هقفارم
ىرخأا ةهج نمو اذه.هطاششنل لماكلا فقوتلا
ىلع لوشصحلا ىلا ىعشست ةكرششلا ةرادإا نإاف
نم ا˘هراد˘شصإا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تارر˘ق˘م˘لا
ة˘كر˘ششلا تفو˘ت˘شسا ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘˘لا

ةكرششلا نيكمت هنأاشش نم ام .اهطورشش عيمج
ةلاح ع˘فر ي˘لا˘ت˘لا˘بو ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ثع˘ب ةدا˘عإا ن˘م
ىلإا ةدو˘ع˘لاو ا˘ه˘لا˘م˘ع ن˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا

اميشس باب˘ششلا ق˘ل˘ع˘ي ثي˘ح.م˘ه˘ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م
ةداعإا يف ةريبك لاما مهحيرشست مت نيذلا مهنم
ى˘لإا م˘ه˘عا˘جرإاو د˘يد˘ج ن˘˘م ة˘˘كر˘˘ششلا فو˘˘قو
يف مهملح تناك املاطل يتلا ،مهلمع بشصانم
اذه عورششملا نيربتعم ،مهتاناعم ىلع ءاشضقلا
حبشش نم مهذاقناو ،ةيلولا ىلع ريخ ةردابب
نأاو اشصوشصخ ،هيف نوطبختي يذلا ،ةلاطبلا
.رشسأا بابرأا مهبلغأا

 دادمإلا ةلشسلشس فقوت اذكو بيكرتلا مقاوط نم ةكرششلا نوزخم دافن دعب

ةنتابب ““يإدنويه““ ةمÓعل تÓفاحلإو تانحاصشلإ بيكرت عنصصمب ةلاطبلإ ىلع لماع003 ءاهز ةلاحإإ
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ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6785ددعلا0202 يفناج70  ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

ةبانعب ةيئاقتنا سشيتفت ةيلمع يف

طاطيب حبار راطمب ةدروتشسم رئاجشس زجح
و صشغلأ  عأونأأ لك ةحفاكمب ةقلعتملأ ةيرودلأ تاطاششنلأ راطإأ يف

حلاشصم تنكم˘ت ، ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لأ بتا˘كم˘لأو دود˘ح˘لأ ر˘ب˘ع بير˘ه˘ت˘لأ

قيقحت نم  ةبانعب كرامجلل ةيوهجلأ ةيريدملل ةعباتلأ كرامجلأ

ةيريدملل عباتلأ يكرمجلأ ميلقإ’أ  ةفاك ربع ةيعون زجح تايلمع

ةلماعلأ كرامجلأ حلاشصم تنكمت ثيح ةبانعب كرامجلل ةيوهجلأ

ىلع نير˘فا˘شسم˘لأ صصح˘ف˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

مامتإأ ءانثأأ ، ةيئاقتنأ صشيتفت ةيلمع يف طاطيب حبأر راطم ىوتشسم

رئاجشس ةبلع64 زجح نم  ينطولأ بأرتلأ نم جورخلأ تأءأرجإأ

لخأد ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘كEGUOR( OROBLRAM( عو˘ن ن˘م

ةنيدم وحن ةهجوتملأ ةلحرلأ نتم ىلع رفاشسمل ةيشصخششلأ ةعتمأ’أ

ةعيبطو جد00.000.64  ب ةعاشضبلأ ةميق تردقو ايليشسرم

رمأ’أ وه و يراجت عباط تأذ  ةعاشضبب حيرشصتلأ مدع ةفلاخملأ

نكمت امك كرامجلأ نوناق نم رركم523 ةداملأ ماكحأ’ فلاخملأ

زجاح رثإأ ىلع  صشوروأدم ماهملأ ةددعتملأ ةقرفلل نيعباتلأ نأوعأ’أ

نتم ىلع ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو024  زجح نم  يليل

بيرهت ةحنج يف تلثمت ةفلاخملأ ةعيبطو (ايشسأد)  عون نم ةرايشس

. بيرهتلأ ةحفاكمب قلعتملأ60/50 رمأÓل اقفو اهيلع بقاعملأ
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 سسبحلا نهر هعشضوب رمأا مكحلا يشضاق

رارفلا لواحي تاردخم ةزايحب مهتم
 ةلششنخ ةنيدمب هفيقوت ةيلمع رثإا

،ةلششنخ ةي’و نمأاب يلخأدلأ عباشسلأ يرشضحلأ نمأ’أ رشصانع نكمت

ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف صصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ، صسمأأ لوأأ

تأردخملأ ةزايحب ةيعرشش ريغ ةقيرطب مايقلأ ةيشضق صصوشصخب

ةيطرشش ةيلمع رثإأ دوعت ةيشضقلأ .يشصخششلأ كÓهتشس’أ صضرغل

نيأأ ،صصاشصتخ’أ عاطقب عباشسلأ يرشضحلأ نمأ’أ حلاشصم اهب تماق

ةطرششلأ رشصانعل هتدهاششم ىدل اهوبششم اشصخشش مههابتنأ تفل

هيف هبتششملأ فيقوت مت اهرثإأ ىلع ، ةلوهجم ةهجو ىلإأ رأرفلأ لواح

ةعطق ىلع هتزوحب رثع يدشسجلأ صسملتلأ ةيلمعل هعاشضخإأ متو

عم اهزجح متيل غ5,2 نزت ( يدنهلأ بنقلأ جنتأر) تأردخم

تأءأرجإأ لامكتشس’ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ل˘يو˘ح˘ت

هيف هبتششملأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتشسأ دعبو ، قيقحتلأ

تأءأرجإاب Óمعو ، ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو  مامأأ

رمأأ يذلأ مكحلأ يشضاق  مامأأ ةيشضقلأ فلم ليحأأ يروفلأ لوثملأ

ةزايحب ةيعرشش ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ة˘م˘ه˘ت ن˘ع صسب˘ح˘لأ ه˘عأد˘يإا˘ب

. يشصخششلأ كÓهتشس’أ صضرغل تأردخملأ
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ديشسكأا يداحأا زاغب باششل لتاق ممشست
ةنتابب نوبراكلا

رثإأ ،هفت˘ح ة˘ن˘شس33 رمعلأ نم غ˘ل˘ب˘ي با˘شش صسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص ،ي˘ق˘ل

دقوم نم ثعبنملأ نوبراكلأ ديشسكوأأ يداحأأ زاغب ممشستل هشضرعت

نم هيلع رثع نيأأ ،ةنتاب ةنيدمب جأروفأأ كراب يحب كلذو ،يديلقت

ةيامحلأ حلاشصم راطخإأ لبق أذه ،ةايحلأ قراف دقو هيوذ فرط

زكرملأ تافاعشسإأ يف ةلثمم ناكملأ نيع ىلإأ تلقنت يتلأ ةيندملأ

ةلجعتشسملأ ةيب˘ط˘لأ ة˘نا˘عإ’أ ح˘لا˘شصم رو˘شضح˘بو ،ة˘ن˘تا˘ب مد˘ق˘ت˘م˘لأ

(UMAS) يئافششتشسإ’أ زكرملاب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ لقنل

يف اقيقحت نمأ’أ حلاشصم هيف تحتف تقو يف ،ةنتاب يعماجلأ

.ةافولل ةيقيقحلأ بابشسأ’أ دنع فوقولل ةثداحلأ
T°ƒT°É¿.ì

طششلا ةقطنمب يبشصلا ئطاششب ديشصلل براق بÓقنا رثإا /فراطلا

حلاشصمو رحبلا هايمب دوقفم رخآاو شصخشش ةاجن
ثحبلا ةيلمع لشصاوت ةيندملا ةيامحلا

دودح يف دحأ’أ موي فراطلاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تنلعأأ

ئطاششلاب ديشصل˘ل برا˘ق بÓ˘ق˘نأ ن˘ع ف˘شصن˘لأو ةد˘حأو˘لأ ة˘عا˘شسلأ

ناك يذلأو فراطلاب طششلأ ةيدلب ميلق’ عباتلأ » يبشصلأ » ىمشسملأ

صصخ˘شش ةا˘ج˘ن ى˘ل˘ع ثدا˘ح˘لأ ر˘ف˘شسأأ ثي˘ح نا˘شصخ˘شش ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع

تأذب نط˘ق˘ي ة˘ن˘شس93 رمعلأ نم غلا˘ب˘لأو ة˘شصا˘خ˘لأ ه˘تأدو˘ه˘ج˘م˘ب

رحبلأ هايم صضرعب يناثلأ صصخششلأ نأدقف مت اميف طششلأ ةنيدملأ

حلاشصم قر˘ف فر˘ط ن˘م ة˘ل˘شصأو˘ت˘م ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تلأز’ ثي˘ح

يناثلأ صصخششلأ نع رطشسأ’أ هذه ةباتك ةياغ ىلأ ةيندملأ ةيامحلأ

. ةنيدملأ صسفنب نطقيو ةنشس63 رمعلأ نم غلابلأ دوقفملأ
¿ . e©£≈ Gd∏¬
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ة˘طر˘ششلأ ر˘شصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
صسما˘خ˘لأ ير˘شضح˘لأ ن˘مأ’ا˘˘ب
ةيا˘ه˘ن ي˘ف ،ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب

30 ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ،عو˘˘ب˘˘شسأ’أ

ةقرشسلأ ةيشضق يف صصاخششأأ
ةا˘ما˘ح˘م بت˘كم تفد˘˘ه˘˘ت˘˘شسأ
رثإأ دوعت ةيشضقلأ  .ةلششنخب
د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ح˘˘شضلأ مد˘˘ق˘˘ت
نم ردحني رمعلأ نم ثلاثلأ

ىدل يماحم ، ةلششنخ ةنيدم

، ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ءا˘˘˘شضق صسل˘˘˘ج˘˘˘م

صصوشصخب ىوكشش م˘ي˘شسر˘ت˘ل

يحب نئاكلأ ه˘ب˘ت˘كم صضر˘ع˘ت

ةقرشسلل ةلششنخ انكشس021

ةز˘˘ه˘˘جأأ : تفد˘˘ه˘˘ت˘˘شسأ ثي˘˘˘ح

،ةيشسمشش تأراظن ،يلآأ مÓعإأ

تÓبقت˘شسم  ، ة˘لا˘ق˘ن ف˘تأو˘ه

ةشصاخ رفشس تأزأوج ، يفيو

حتف متيل ، هتلئاع و ةيحشضلاب

،ةيشضقلأ يف قم˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت

تنكم ة˘ف˘ث˘كم˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ

ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع

ى˘لإأ ل˘شصو˘ت˘لأ ن˘م صسما˘خ˘˘لأ

د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ، ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لأ

نم ردحني رمعلأ نم يناثلأ

قو˘˘ب˘˘شسم ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

أذه مأدقإأ دعب كلذ و ،ايئاشضق

تأزأوج صضرع ىلع ريخأ’أ

نوك يلام غلبم لباقم رفشسلأ

ىلع يوتحت تأزأوجلأ هذه

قيقحتلأ دعب ةيلود تأريششأات

فيقوت مت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ع˘م

ة˘قر˘شسلأ مر˘ج ي˘ف ه˘ي˘˘كير˘˘شش

ةنيدم ن˘م نأرد˘ح˘ن˘ي ن˘يذ˘ل˘لأ

لا˘˘م˘˘كت˘˘شسأ د˘˘ع˘˘ب .ة˘˘ل˘˘ششن˘˘˘خ

فأرطأأ مدق قيقحتلأ تأءأرجإأ

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘مأأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لأ

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ

فلملأ ةلاحإأ مت نيأأ ،ةلششنخ

يذ˘˘لأ م˘˘كح˘˘لأ ي˘˘شضا˘˘ق ما˘˘مأأ

عأد˘يإ’أ م˘كح م˘هد˘شض رد˘شصأأ

ةنرتقملأ ةقر˘شسلأ ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع

 .ددعتلأ و ليللأ يفرظب
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ثحبلأ ةقرف رشصانع نكمت

ةلششنخ ةي’و نمأاب لخدتلأ و

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘˘م ، لوأ’أ صسمأأ ،

حÓشس ةزايحب مهتم صصخشش

ةعانشص و ةشصخر نود يران

صسماخلأ فنشصلأ نم ةريخذلأ

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’أ صضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل

دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘˘لأ.ي˘˘شصخ˘˘ششلأ

ن˘مأا˘ب لا˘شصتإ’أ ة˘ي˘ل˘˘خ بشسح

دورو ر˘˘˘ثإأ ة˘˘˘ل˘˘˘ششن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و

اشصخشش نأأ د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
رمعلأ ن˘م ثلا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف
ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي
نود يران حÓشس ىلع زوحي
’Ó˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسأو ،ة˘˘˘˘˘˘شصخر
صشي˘ت˘ف˘ت م˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ا˘ق˘فو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ن˘كشسم
ليكو نع رداشص صشيتفت نذإ’
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ

ج˘ئا˘ت˘˘ن تر˘˘م˘˘ثأأو  ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
و زجح ىلع صشيتفتلأ ةيلمع

21 رايع يران حÓشس طبشض

27 ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأ ع˘˘ن˘˘شص ن˘˘م

،21 راي˘ع ة˘غرا˘ف ة˘ششو˘طر˘خ

تابيبحب ةأابعم صشيطأرخ80

صشيطأرخ50 ،صصاشصرلأ

10 ،دورا˘ب˘˘لأ ةدا˘˘م˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘ع˘˘م

ءاطغ63 ،ةيطاطم ةششوطرخ

،صشيطأرخلاب صصاخ ي˘نو˘تر˘ك

ة˘شصا˘˘خ ت’و˘˘شسب˘˘ك50

ةدام نم ةيمك ،صشي˘طأر˘خ˘لا˘ب

003 نزو˘ب دو˘شسأ’أ دورا˘˘ب˘˘لأ

فنشصلأ نم ةريخذ53 ،مأرغ

، ير˘˘كشسع مأز˘˘حو ع˘˘˘با˘˘˘شسلأ

تأءأر˘˘جإأ لا˘˘م˘˘كت˘˘شسأ د˘˘ع˘˘بو

هبتششملأ ميدقت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ةيروهم˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ ه˘ي˘ف

يذلأ ة˘ل˘ششن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ي˘شضا˘˘ق ما˘˘مأأ ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ لا˘˘حأأ

تأءأر˘˘جإا˘˘ب Ó˘˘˘م˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لأ

ر˘مأأ ثي˘ح يرو˘ف˘˘لأ لو˘˘ث˘˘م˘˘لأ

ةباقرلأ تحت مه˘ت˘م˘لأ ع˘شضو˘ب

هتمكاحم ليجأاتو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ

. مداقلأ عوبشسأÓل
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تأرششع˘لأ صسمأأ حا˘ب˘شص مد˘قأأ
نكشسلأ يبلاطو بابششلأ نم

قرشش ملك5 لمحملأ ةيدلبب
ةلششنخ ةي’ولأ ةمشصاع رقم
ماشصت˘ع’أو جا˘ج˘ت˘ح’أ ى˘ل˘ع
صشاششر د’وأأ ةرئأد رقم مامأأ
ةمئاق نع جأرفإ’اب ةبلاطملل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلأ

ىلع ةيشضرأ’أ عطقلأ عيزوتو
ع˘˘فر ثي˘˘ح ، ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

دد˘ن˘ت تأرا˘ع˘شش نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘˘ب
ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج م˘˘˘غر ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لأ
لاغ˘ششأ’أ ءا˘ه˘ت˘نأو تا˘ن˘كشسلأ
ةيدلب ءانبأأ نم تأرششعلأ .اهب
صسمأأ حابشص أولقنت ، لمحملأ
، صشاششر د’وأأ ةرئأد رقم ىلإأ

ةكرح نشش ىلع أومدقأأ ثيح
ديدن˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ
ي˘ف ةر˘ئأد˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ل˘طا˘م˘ت˘˘ب
ةيمشسرلأ ةمئاقلأ نع جأرفإ’أ
تانكشسلأ نم نيدي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل

تأراعشش أوعفرو ،مه˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب
نع يروفلأ جأرفإ’اب بلاطت
، لاغششأ’أ ءاهتنأ دعب ، ةمئاقلأ
رواحتلأ أوشضفر نو˘ن˘طأو˘م˘لأ

ةر˘ئأد˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ ع˘˘م
صسي˘ئر ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘ب أو˘˘ب˘˘لا˘˘طو
لز˘ن ن˘يأأ ، ا˘ي˘شصخ˘شش ةر˘ئأد˘˘لأ
مهل دهعتو ريخأ’أ أذه مهيلإأ
تا˘˘ششو˘˘تور˘˘لأ لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا˘˘ب
، عوبشسأأ نوشضغ يف ةريخأ’أ

ةمئاق نع ايمشسر نÓعإ’أ و
ة˘شصح˘لأ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘شسم˘˘لأ

ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسأ ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلأ

لجأأ نم ةبشسانملأ نوجتحملأ

نع جأرفإ’اب اشضيأأ ةبلاطملأ

عطقلأ نم نيديفتشسملأ ةمئاق

ل˘م˘ح˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘˘شضرأ’أ

يتلأ نكشسلأ ة˘مزأأ صصي˘ل˘ق˘ت˘ل

ربتعت يتلأ مهتيدلب ا˘ه˘ششي˘ع˘ت

ة˘˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘˘كأأ ن˘˘˘م

ة˘فا˘ث˘كلأ ثي˘ح ن˘م ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ

. ةينكشسلأ

سسبحلا مهعاديإا و نيمهتملا فيقوت مت اميف

ةلششنخب رفشس تازاوج ةقرشس و ةاماحم بتكم ىلع وطشسلا
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صصاخششأأ30 نم نو˘كت˘ت

23 ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘˘ت

ن˘م نورذ˘ح˘ن˘˘ي ة˘˘ن˘˘شس66و
،ة˘ل˘ي˘مو ي˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ي˘˘ت˘˘ي’و

30 ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘˘شض حأر يذ˘˘˘لأو

ام مهرامعأأ حوأرتت صصاخششأأ

نوردحني ةنشس37و16 نيب
،فراطلأو ة˘م˘لا˘ق ي˘ت˘ي’و ن˘م
ةيشضقلأ هذه تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘تو

نيأأ9102/90/50 خيرات ىلإأ
ع.ل ىمشسملأ ة˘ي˘ح˘شضلأ مد˘ق˘ت
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘˘م ى˘˘لإأ
ن˘ب ن˘ي˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل
ىوكشش عفر لجأأ نم ءاشضيب
لايتح’أو بشصن˘ل˘ل ه˘شضر˘ع˘ت˘ل
قو˘˘˘شسلا˘˘˘ب هد˘˘˘˘جأو˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأ

،فوقششوب ةنيدمب يعوبشسأ’أ

صصاخششأأ30 هنم مدقت ثيح
نأا˘˘ب هو˘˘م˘˘هوأأو ،نو˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م
عيبل˘ل ة˘شضور˘ع˘م˘لأ ة˘عا˘شضب˘لأ
عطق يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو ة˘ي˘ل˘شصأأ

اهعيب مت دقو تأرايشسلأ رايغ
كلمي ’ هنأ حشضتأ صصخششل
مهملشس يذلأو Ó˘ما˘ك غ˘ل˘ب˘م˘لأ

نم أوبلط اهرثإأ ىلع ،هنم ءزج
غل˘ب˘م˘لأ م˘ه˘م˘ي˘ل˘شست ة˘ي˘ح˘شضلأ
ه˘م˘ي˘ل˘شست ل˘با˘ق˘م ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لأ
نأأ ةياغ ىلإأ نامشضك ةعاشضبلأ
غلبملأ يرتششملأ مهل رشضحي

أولشصتي مل اهموي نمو Óماك

قيقحتلل ةلشصأومو،ةيحشضلاب
صصاخ˘ششأأ ةد˘ع كا˘ن˘ه نأأ ن˘ي˘ب˘ت
ةباشصع˘لأ هذ˘ه ة˘ي˘ح˘شض أو˘ع˘قو
بشصنلل م˘ه˘شضر˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م

ة˘ق˘ير˘ط˘لأ صسف˘ن˘ب لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أو
مهن˘م تب˘ل˘شس ن˘يأأ بو˘ل˘شسأ’أو

اطيششنت و،ةربتعم ةيلام غلابم
ثحب˘لأو مÓ˘ع˘ت˘شس’أ ر˘شصن˘ع˘ل
نا˘كم د˘يد˘ح˘ت م˘ت ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
ة˘˘كب˘˘ششلأ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘هو
ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘˘مأ’أ ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
،صس.ب و ر.ك ،ر.ب ىمشسملأ
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ’Ó˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسأ
عشضو م˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘م˘لأ

ة˘˘حا˘˘طإÓ˘˘ل ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘خ
خ˘يرا˘ت˘بو ،ة˘كب˘ششلأ ر˘شصا˘ن˘ع˘˘ب

مهفي˘قو˘ت م˘ت0202/10/40
-قرشش رايشسلأ قيرطلأ لخدمب

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ
يراتخم  ىمشسملأ  ناكملاب

،ةبكرم نتم ىلع ديجملأ دبع

40 ىلع رثع ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب

ةفل˘غ˘م كر˘ح˘م ة˘ل˘ت˘كل صسوؤور
صسف˘ن ل˘م˘ح˘ت كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةزوحب يتلأ عطقلأ تافشصأوم
م˘ت كلذ ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلأ
دعب ةقرفلأ رقم ىلإأ مهدايتقأ

فرعت ةيحشضلأ ىلع مهشضرع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ،ةر˘ششا˘ب˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

81 ،ةرايشس زجح نع ترفشسأأ

ر˘ي˘غ تأرا˘ي˘شسلأ را˘ي˘غ ة˘ع˘ط˘ق
،لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شص
ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘نأو˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسأو
يف لمعتشسم˘لأ ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لأ
ةلمعتشسملأ رايغلأ عطق فيلغت
د˘˘شصق كلذو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ ي˘˘˘ف

م˘˘ت ن˘˘يأ.اياح˘شضلأ ل˘ي˘ل˘شضت
˘ما˘مأأ ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تا˘ه˘ج˘لأ
.صسبحلأ مهعأديإأ متيل

ةليم و يقاوبلا مأا نم نوردحني نيمهتم ةثÓث نم نوكتت

 ةملاقب لايتح’او بشصنلا يف ةشصتخم ةيوهج ةكبششب ةحاطإ’ا
بشصنلا يف ةشصتخم ةيوهج ةيمارجإا ةكبشش كيكفت نم ، ةملاقب ءاشضيب نب نيعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت

.تايلو ةدع ربع طششنت لايتحلاو

 هيف هبتششملا لزنمل ةينمأا ةمهادم رثإا

 ةلششنخ ةنيدمب يركشسع مازحو ةريخذ و يران حÓشس هتزوحب شصخشش فيقوت

لمحملا ةيدلبب ةزهاجلا تانكشسلا عيزوتب ةبلاطملل /ةلششنخ

 ششاششر د’وأا ةرئاد رقم مامأا ةمراع تاجاجتحا
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ينوبلاب ةيرواون هللا دبع ةيئافضشتضسلا ةضسضسؤوملا

لشصاوتملا نيوكتلا ةيلخ

ةيعوتلاو ةءافكلا نيوكت وحن هجتت
نيوكتلا راطإا ي˘ف ير˘ث ج˘ما˘نر˘ب ع˘سضو˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تما˘ق

تاسصاسصتخإ’ا ةفاك يف لماعلا ىدل ةمولعملا نييحتو ثادحتسسا فدهب لسصاوتملا

ماعلا ريدملا فرط نم هيلع قداسصمو رطسسم لمع لودجل ةسسارد عسضوب كلذو

تحت ر.يقينسش ديسسلا لسصاوتملا نيوكتلا ةيلخ ضسيئر اذكو يلع يمسساق ديسسلا

ةيجراخو ةيلخاد تاءافك فرط نم جمانربلا اذه طسشن دقو ةحسصلا ةيريدم ةياعر

اوماق ثيح ةواقأا ةروتكد˘لا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص ة˘ي˘ئا˘سصخأا م.م˘ي˘غ˘جأا ةرو˘ت˘كد˘لا ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن

ةيفيك اذكو هتافعاسضم ،هسضارعأا ،ةبسصحلا ضضرمب فيرعتلا ضصخي اميف تاطاسشنب

بسسنب لامعلا فرط نم ابواجت ةيسسيسسحتلا مايأ’ا هذه تق ’ دقو هنم ةياقولا

مهنم  ركذن ضشاعنإ’او ريذختلا يف نيسصتخملا ءابطأ’ا ةقرف تماق امك .ةتوافتم

،ةريدز نب ،روتكدلا اذكو ينموم ،توتنسش ،ةنهوب ،يسشكارب ،هللاطع ،ةروتكدلا

ةدع ضسمل نيلماعلل لسصاوتم نيوكت˘ب ب.ي˘سشا˘ي˘ع ةرو˘ت˘كد˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب ةد˘ي˘سصعو˘بو

ريذختلا ضصخي اميف ا˘سضير˘ع ا˘بوا˘ج˘ت تق’ ة˘ي˘ب˘ط˘لا اذ˘كو ة˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘سش تا˘سصسصخ˘ت

ربع نطاوملا ةقفارمب (ةحوتفم باوبأا (ةيسسيسسحت مايأا) ءايحإاب اوماق امك ،ضشاعنإ’او

ضشاعنإ’او ريذختلا لوح ت’اغسشنإاو ت’ؤواسست ةدع ىلع ةباجإ’او ةحوتفم باوبأا

ضضارمأ’ا ةيئاسصخأا ب.فايسضوب ةروتكدلا تكراسش راطإ’ا تاذ يف .ت’اجعتسس’او

تسضرعتسسإاو مدلا قيرط نع ىودعلل ضضرعتلا رطاخم لوح ةسسارد طيسشنتب ةيدعملا

ةسصاخو مدلا ربع ةلقنتم ةدع ضضارمأا نم ةياقولا قرط اذكو تايئاسصحإ’ا ثدحأا

هيجوتب ةكراسشملا يف اهب ناهتسسي’ ةسصح ينوبلا ىفسشتسسم تÓباقل ناك .اديسسلا

ربوتكأا) يدثلا ناطرسس لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ما˘يأا ءا˘ي˘حإا˘ب تا˘ن˘طاو˘م˘لا اذ˘كو تÓ˘ما˘ع˘لا

ةديسسلاو ةديسصعوب ةديسسلا فارسشإابو امأا «AMA » ةيعمج عم قيسسنتلاب (يدرولا

ةيسسيسسحتلا مايأ’ا نع نÓعإ’ا دعب تانطاوملا تÓباقلا تفاسضتسسا ثيح ةلمسشوب

فسشكلاو ةياقولا قرط ،يدثلا ناطرسسب فيرعتلا فدهب يقيبطت ضضارعتسسا لمعو

هذه تق’ دقو .تانطاوملا ىدل ةئطاخلا تامولعملا ضضعب حيحسصت اذكو ركبملا

نيوكتلا ةيلخ تعسضوامك .ةربتعم ةكراسشم ةبسسنو تانطاوملا ناسسحتسسإا ةتافتلإ’ا

ةقفارمب ةيعيبطلا ةعاسضرلا لوح ينطولا عوبسسأ’ا ءايحإا يف اهتاسسمل رخآا ينوبلاب

ةيعيبطلا ةعاسضرلا ضصخي اميف تاعسضرملا ءاسسنلا ت’اغسشنإا لوح ةحوتفم باوبأا

رظتنت يتلا ةيسساسسأ’ا تانبللا نم لسصاوتملا نيوكتلا ةيلخ ربتعت  .اهدئاوفو اهفادهأا

ةديدج طور˘سش ق˘فو ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘ي˘سسح˘ت اذ˘كو ل˘ما˘ع˘لا ة˘ل˘كسسر ةدا˘عإ’ م˘عد˘لا

ةنسسل ديدجو يرث جمانرب عسضو ىلإا بيرقلا لبقتسسملا يف فدهت امك ةثدحتسسمو

Ü.GC.جÓعلا ىوتسسم نيسسحتو ةءافكلا ميعدت هلÓخ نم ضسملت0202
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ي˘فو˘ت يذ˘لا ع˘ي˘سضر˘لا  ة˘ل˘ئا˘ع تب˘لا˘ط

ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م لوأ’ا عو˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

نأا دع˘ب فرا˘ط˘لا ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب يرا˘ج˘لا

لا˘ف˘طأ’ا ى˘ف˘سشت˘سسم ح˘لا˘˘سصم تسضفر

مغر هلابقتسسا ةبانعب از˘ير˘ي˘ت ة˘سسيد˘ق˘لا

فورظ يف قيقحت حتفب هتلاح ةروطخ

د˘ح ى˘ل˘ع لا˘م˘هإ’ا بب˘سسب ا˘ه˘ن˘˘با ةا˘˘فو

ل˘ئا˘سسو ماد˘ع˘نا بنا˘ج ى˘لإا  م˘هر˘ي˘ب˘ع˘˘ت

ةرايسسب ضصتخم بيبط اذكو ضشاعنإ’ا

نم ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا فا˘ع˘سسإ’ا

ى˘ف˘سشت˘سسم و˘ح˘ن فرا˘ط˘لا ى˘ف˘سشت˘˘سسم

كلذ رثإا ىلع عسضخي مل ةبانعب لافطأ’ا

نم رهسشلا زوا˘ج˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا ع˘ي˘سضر˘لا

زا˘˘ه˘˘ج ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب فا˘˘ع˘˘سسإÓ˘˘ل هر˘˘م˘˘ع

ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ة˘ل˘حر لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكوأ’ا

عيسضرلا لفطلاب رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘با˘ن˘ع

يذ˘لا يؤو˘ل د˘م˘ح˘م يرا˘خو˘ب و˘عد˘˘م˘˘لا

قلحلاب داح باهتلاب هتباسصإا دعب يفوت

يديهم ن˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لا ن˘ي˘تزو˘ل˘لاو

حانج ىلع هليوحت مت فراطلا ةي’و

ازيرت ةسسيدقلا ىفسشتسسم ىلإا ةعرسسلا

زاهجب هعسضو لجأا نم لافطأ’ا بطل

تسضفر حلاسصملا تاذ نا ’إا ضسفنتلا

نيجسسكوأ’ا رفوت مدع ببسسب هلابقتسسا

مغر تانسضاح عبسس لطعت بناج ىلإا

ةرادإا فرط نم ئراوطلا ةلاح نÓعا
يذ˘لا ظا˘ظ˘ت˘ك’ا اذ˘كو ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ببسسب ت’اجعتسس’ا ةحلسصم هدهسشت
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا لا˘˘ف˘˘ط’ا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘˘ترا
ثيح نيتزوللاو قلحلاب ةداح تاباهتلاب

لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ةر˘غا˘سش ن˘كا˘ما ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ’
ى˘لإا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ه˘ب تدا˘ع يذ˘لا ع˘ي˘سضر˘لا

هسسافنا ظ˘ف˘ل ن˘يأا فرا˘ط˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم
تايناكمإ’ا رفوت مدع ببسسب ةريخ’ا
ةيحسضلا ةلئاع بسسحو هتلاحب لفكتلل
يبطلا قيرفلا وأا ةسصتخملا تاذ نإاف
ل˘م˘ح از˘ير˘ي˘ت ة˘سسيد˘ق˘لا ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
مهنوك ةحسصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ىلع لوسصحلل تا˘ب˘ل˘ط ةد˘ع˘ب او˘مد˘ق˘ت
تانسضاحلا حÓسصإا اذكو نيجسسكوأ’ا
بنا˘ج ى˘لإا يدا˘ن˘ت ن˘م˘ل ةا˘˘ي˘˘ح ’ ن˘˘كل
ىفسشتسسم فرط نم لجسسملا لامهإ’ا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا او˘ل˘ق˘ن ن˘يذ˘˘لا فرا˘˘ط˘˘لا

ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ةيحسص ريغ فورظ
رهسشلا ةيادب يفوت يذلا عيسضرلا نأا
ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا د˘˘حأا و˘˘ه يرا˘˘ج˘˘˘لا
قباسسلا لاقملا يف ةعاسس رخآا مهتلوانت

رسشتنا يذلا داحلا ضسوريفلا اياحسض نع
قلحلاب ةداح تابا˘ه˘ت˘لا ا˘ب˘ب˘سسم ار˘خؤو˘م
نيلفط ةافو هرثإا ىلع لجسس نيتزوللاو
د˘م˘ح˘م ع˘ي˘سضر˘لا وا ل˘ف˘ط˘لا ا˘˘م˘˘هد˘˘حا
نم ادحاو ارهسش رمعلا نم غلابلا يراخب
ىرخأا ةلفط ةافو اذكو فراطلا ةي’و
ضسار˘هأا قو˘سس ة˘ي’و˘˘ب ضشورواد˘˘م ن˘˘م
.ضسوريفلا ضسفنب
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ريراقت يف ةينيسصلا تاطلسسلا ققحتو
با˘ه˘ت˘ل’ا ن˘م ضضما˘غ عو˘ن را˘سشت˘˘نا لو˘˘ح
ة˘ن˘يد˘م ي˘هو نا˘هوو ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف يو˘˘ئر˘˘لا
دعب ىلع دجاوتتو ياهغنسش برغ ةيلخاد

لاقو ،غنوك غنوه لامسش مك009 يلاوح

اوبيسصأا اسصخسش44 نإا نوينيسص نولوؤوسسم

ةلاح11 فينسصت عم نآ’ا ىتح ىودعلاب
دد˘ع تع˘ف˘ترا د˘قو ،»ةر˘ط˘خ» ا˘ه˘نأا˘ب م˘ه˘ن˘˘م

13 ذنم ةنيدملا يف اهنع غلبملا ت’احلا

ةئيه تلاقو يراجلا يفناج5 ىلإا ربمسسيد
نيتللا نيتأارملا نإا غنوك غنوه ىفسشتسسم

اتناك ةنسس14و21 نيب امهرامعأا حوارتت
،نييسضاملا ن˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا لÓ˘خ نا˘هوو ي˘ف
،ةرقتسسم امهتلاحو ةلزع يف امهعسضو متو
فواخ˘م ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه رو˘ه˘ظ ر˘ب˘خ را˘ثأاو
نيسصلا عم لماعتت يتلا لودلا نم ديدعلا

تÓما˘ع˘ت كل˘م˘ت ي˘ت˘لا ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
تاعاطقو ت’اجم يف نيينيسصلا عم ةريبك
  .ةديدع

«ضسراضس» ضسوريف ةدوع نم فوخت
«ازنولفنألا» هبضشي يذلا لتاقلا

ةباسصإ’اب ةدكؤوملا ت’احلا ددع تعفترا
يف ضضماغلا يسسوريفلا يوئرلا باهتل’اب
قلعتي رمأ’ا نأا ضضعبلا ىسشخيو ،نيسصلا
ىر˘خأا ةر˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ ةدو˘˘عو د˘˘يد˘˘ج ءا˘˘بو˘˘ب
دد˘ع ل˘سصوو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ضسرا˘˘سس ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل

وهو ،ة˘با˘سصإا44 ـل ة˘با˘سصم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
تائم ةايحب ىدوأا ازنولفنأ’اب هيبسش ضسوريف

اقفو ،تاونسس01 نم رثكأا ذنم ضصاخسشأ’ا
ةيحسصلا تاطلسسلا  اهنع تفسشك ريراقتل
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ي˘˘˘هو نا˘˘˘هوو ي˘˘˘ف

72  ةباسصإا نع نÓعإ’ا مت نأا دعب  »يبوه»

0202. ماعل ىلوأ’ا تاعاسسلا عم ةلاح

رويطلا ازنولفنأا نودعبتضسي ءابطألا
ةعئاضشلا يضسفنتلا زاهجلا ضضارمأاو

ناي˘ب ي˘ف نا˘هوو ي˘ف ة˘ح˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل تلا˘ق
ىسضرملل ةيوي˘ح˘لا تا˘مÓ˘ع˘لا» نإا ي˘م˘سسر
نولواحي ءابطأ’ا لازي ’و «اًمومع ةرقتسسم
نودعبتسسي مهنكل ،ةباسصإ’ا ببسس ديدحت

ىود˘عو رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأاو از˘نو˘ل˘˘ف˘˘نأ’ا»
زاهجلا ضضارمأا نم هريغو يدغلا ضسوريفلا
ةحسصلا ةنجل تفاسضأاو ،«ةعئاسشلا يسسفنتلا
جÓعلا نوقلتي ىسضرملا عيمج نأا اهنايب يف
ددع بقارت ةنيدملا نأاو مهريغ نع لزعمب
قيثو لاسصتا ىل˘ع او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا
يف نولمعي نيباسصملا ضضعب نأا ةنلعم ،مهب
دنع هنأا ركذي ،ةنيدملا يف كامسسأÓل قوسس

3002 ما˘˘ع ي˘˘ف «ضسرا˘˘سس» ءا˘˘بو رو˘˘ه˘˘ظ
نيسصلا ةيملاعلا ةحسصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تد˘ق˘ت˘نا
ماعلا كلذ يف ،ت’احلا ددع نم اهليلقتل

نيسصلا يف اًسصخسش943 ضضرملا لتق ثيح

اقفو ،غنوك غنوه يف نيرخآا992 و ةيراقلا
ضسوريفلا نإاف ةيملا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل

عي˘م˘ج ي˘ف ضصخ˘سش0008 با˘˘سصأا يذ˘˘لا
غنودغناوق ةعطاقم يف أاسشن  ملاعلا ءاحنأا

تنلعأا4002 يام يف و ،نيسصلا بونجب
ن˘م ة˘ي˘لا˘خ ن˘ي˘سصلا نأا ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
يف ضضماغلا ضسوريف يسشفتو ،«ضسراسسلا»
فواخ˘م ن˘م د˘يز˘ي د˘يد˘ج ن˘م غ˘نو˘ك غ˘نو˘ه
.«ضسراسسلا» ءابو ةدوع

يدافتل ةعنقألا ءادترا ىلع ثحلا
ضسوريفلا يضشفت

«ضسرب دتيسشو˘سسأا» ة˘لا˘كو˘ل ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فوو
ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ،م’ يرا˘˘˘ك ّثح  ة˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا
نيذلا نيرفاسسملا غنوك غ˘نو˘ه˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ءاد˘ترا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسف˘ن˘ت ضضار˘عأا˘ب نو˘با˘˘سصي
ةيبطلا ةياعر˘لا ضسا˘م˘ت˘لاو ،ة˘ي˘حار˘ج ة˘ع˘ن˘قأا

ثي˘ح م˘˘هدو˘˘جو نا˘˘كم˘˘ب ءا˘˘ب˘˘طأ’ا مÓ˘˘عإاو
ىوتسسم ىلإا غنوك غنوه تاطلسس تلقتنا
تر˘سشت˘نا ثي˘ح «ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا»
دعب ضضماغ يدعم ضضرم نأاسشب فواخملا
ةلمتحم ت’اح ضسمخ نع غÓبإ’ا مت نأا
ببسست يذلا يسسوريفلا يوئرلا باهتلÓل

ي˘ف ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع اً̆سصخ˘سش44 ةبا˘سصإا ي˘ف
.ناهوو ةنيدم

تاءارجإلا أادبت ةروفاغنضس
نيرفاضسملا عضضختو ةيزارتحلا

ةيبطلا تاضصوحفلل
اذ˘ه رو˘ه˘ظ ر˘ب˘خ را˘سشت˘نا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘مو

غنوك غنوه يف تاطلسسلا تذختا ضسوريفلا
نيرفاسسملا ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘جإا
م˘ت˘ي ثي˘ح نا˘هوو ة˘ن˘يد˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
لبق ةقمع˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘ف˘ل ه˘عا˘سضخا
لجأا نم ةنيدملا ىلإا لوخدلاب مهل حامسسلا
،ةعرسسب هراسشتناو ضسوريفلا يسشفت يدافت
ة˘˘لود ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا يذ˘˘لا ءار˘˘جإ’ا ضسف˘˘ن و˘˘هو
نولخدي نيذلا ني˘ي˘ن˘ي˘سصلا ع˘م ةرو˘فا˘غ˘ن˘سس
عونلا اذه ةروطخ مجح دكؤوي ام وهو اهدلب
تا˘با˘ه˘ت˘ل’ا˘ب ضصا˘خ˘لا تا˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
  .ةيوئرلا

-ةينيضصلا ةيراجتلا تلدابملا
نم ريبك فوختو ةمخضض ةيرئازجلا

ضسوريفلا لوضصو
نيب نم نيسصلا «يويسسأ’ا قÓمعلا» ربتعي
ةريبك ةيراجت ت’دابم كلمت يتلا لودلا

ة˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ة˘م˘خ˘˘سضو

ر’ود رييÓم9 ـب نيسصلا نم تادراولا

ر˘سشت˘ن˘˘تو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا بسسح
قاو˘˘سسأ’ا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا
تاراو˘˘سسسسكاو ة˘˘سسب˘˘لأا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

لسصتو ،ةديد˘ع ت’ا˘ج˘م ي˘ف تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
ر˘ئاز˘ج˘لا تارا˘ط˘˘مو ى˘˘ئاو˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
وهو نيسصلا نم ةمداقلا علسسلاو ت’ومحلا

لو˘سصو لا˘م˘ت˘حاو فوا˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يز˘ي ا˘˘م
.ةمداقلا مايأ’ا يف رئازجلا ىلإا «ضسوريفلا»

نولمعي ينيضص فلأا55 يلاوح

ءانبلا لاجم يف رئازجلا يف
ضسل˘ج˘م˘لا ا˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘قرأ’ا بسسح و
رثكأا نإاف يعامتج’ا و يداسصتق’ا ينطولا

رئازجلاب نو˘ل˘م˘ع˘ي ي˘ن˘ي˘سص ف˘لأا55 نم
ةيمومعلا لاغسشأ’ا و ءانبلا لاجم يف ةسصاخ

542 اهدحولCESC ةكرسش تزجنأا ثيح

ةيبلاغ يف دجويو6102 ةنسس ذنم اعورسشم
يتلا ةينيسص ءانب تاسشرو ةيرئازجلا ندملا
ةيمومعلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تا˘ن˘كسسلا ز˘ج˘ن˘ت
لامع تاكر˘سشلا هذ˘ه ل˘غ˘سشتو ،ة˘سصا˘خ˘لاو
اذهو ،ةيوي˘سسأا تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م وأا نو˘ي˘ن˘ي˘سص
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب م˘ه˘ل˘ق˘ن˘تو اد˘ج ر˘ي˘ب˘ك م˘قر˘˘لا

م˘ه˘ل˘ق˘ن ت’ا˘م˘ت˘حا ن˘م د˘يز˘ي˘سس ن˘˘ي˘˘سصلاو
.ضسوريفلل

ةبلاطم ةيرئازجلا تاطلضسلا
ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختاو كرحتلاب
يف ضضماغ ضسوريف دوجو دكأات لظ يفو
يدعملا يوئرلا باهتل’اب ضصاخ نيسصلا
كرحتلاب ةبلاطم ةيرئازجلا تاطلسسلا نإاف
ئناو˘م ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا ذ˘خ˘ت˘ت نأاو
ى˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘ت نأاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تارا˘˘ط˘˘مو
نيين˘ي˘سصلا ا˘يا˘عر˘لاو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا عا˘سضخإا

ةبقارملل ة˘يو˘ي˘سسأ’ا لود˘لا ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لاو
ىلإا ضسوريفلا اذه لوسصو يدافتل ةيبطلا
ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ة˘ح˘سصلا» نأا ة˘سصا˘خ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ى˘لإا ة˘جا˘ح˘˘ب تسسي˘˘لو ي˘˘نا˘˘ع˘˘تو ة˘˘سضير˘˘م
.اهلهاك لقثت ةديدج «تاسسوريف»

 ةبانعب لافطألا ىفضشتضسمب نيجضسكوألا ضصقن ببضسب عيضضر ةافو دعب

اهنبا ةافو فورظ يف قيقحتلاب بلاطت ةيحشضلا ةلئاع

 رئازجلا ىلإا هلقن نم ةريبك فواخم

 نيشصلا يف رششتني سضماغ يوئر باهتلا  سسوريف
ديدج نم «ضسراضس» ضسوريف ةدوع نع ثيدح^

.لتاقلا «ضسراضسلا» ضسوريف روهظ ةدوعب ركذي ام دÓبلا باضصأا يذلا ضضماغلا ضسوريفلا وهو ،يوئرلا باهتللا وأا ةيضسفنتلا تاباهتللا ضضارعأاو ىمحب غنوك غنوه يف نيتأارما ةباضصإا نع نيضصلاب ةحضصلا ولوؤوضسم نلعأا

ةمÓضسلا طورضش اهب رقتفت فاعضسإا ةرايضس نتم ىلع ةبانع ىلإا فراطلا ىفضشتضسم نم لقن عيضضرلا^

تانضضاح عبضس لطعتو نيجضسكوألا رفوت مدعل ةيحضضلا لابقتضسا ضضفر ةبانعب يبطلا مقاطلا^
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www.akhersaa-dz.com

برقتلأ راجتلأ ناكمإاب هنأأ ةراجتلأ حلاسصم تدكأأ اميف
تافلملأ عأديإ’ اهنم

 ءادتبا دلوسصلاب  عيبلا قÓطنا

 يفناج61 نم
عيبلا ةيلمع قÓ˘ط˘نا ن˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘عأا

0202 يفناج61 مؤي نم ةيادب ةيؤتصشلا ةرتفلل «دلؤصصلا» شضيفختلاب

8452 مقر يئ’ؤلا رارقلل اقيبطت كلذو0202 يرفيف92 ةياغ ىلإا

شضيفختلاب عيبلا تارتف ديدحتب قلعتملا13/21/9102 يف خرؤؤملا

ةراجتلا ةيريدم حلاصصم تهجو دقف شصؤصصخلا اذهبو0202 ةنصسل
ةرصشابم اهحلاصصمب لاصصت’ا ةيلمعلا هذه نم ةدافتصس’ا نيبغارلا راجتلل
دلؤصصلا شضيفختلاب عيبلا ةصصخر ىلع لؤصصحلا تافلم عاديا لÓخ نم
ينورتكلإ’ا عقؤملا قيرط نع اينورتكلإا تابلطلا عاديإا وأا ةيؤتصشلا ةرتفلل
.ةيريدملل

zd.abanna.cd.w.w.wنأاب ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم تد˘كأا ثي˘ح
ةصصخر ىلع لؤصصحلا تافلم عاديإا شضرغب راجتلا مامأا ةحؤتفم اهباؤبأا
عيبلا شصخر نأا امك يلاؤلا نم رارقب ةراجتلا ةيريدم نم شضيفختلاب عيبلا

يؤتصشلا نيلصصفلل ةلصصاؤتم عيباصسأا6 اهتدم ةنصسلا يف نيترم شضيفختلاب

يرفيف92 ةياغ ىلإا يفناج61 نيب ةدتمملا تارتفلا لÓخ يفيصصلاو

امكو توأاو ةيليؤج نيب ام ةيفيصصلا ةرتفلاو ةيؤتصشلا ةرتفلا يف0202
رارقلل اقفو ةددحملا تارتفلا جراخ شضيفختلاب عيبلا عنمب نؤناقلا نأا
ةيريدم حلاصصم  تدكأا دقف تابلطلا عاديإا قرطل ةبصسنلاب امأا .يئ’ؤلا
ةبصسنلاب ةيكيصسÓكلا ةقيرطلا يهو نيت˘ق˘ير˘ط تد˘م˘ت˘عا ا˘ه˘نأا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا
لÓخ نم ةينورتكلإ’ا تاءارجإ’ا عم لماعتلا نؤفرعي ’ نيذلا راجتلل
ةصصخرلا ىلع لؤصصحلل ةبؤلطملا قئاثؤلاب نيقؤفرم رقملا ىلإا لقنتلا

اذكو مهحلاصصم نم اهبحصسل مهب لاصصتإ’ا متي ةصصخرلا رادصصإا دعبو
ةدافتصس’ا يف نيبغارلا راجتلا يقاب فرط نم ةينورتكلإ’ا ةقيرطلا دامتعا

عم اينورتكلإا تابلطلا لاصسرإا لÓخ نم شضيفختلاب عيبلا ةيلمع نم
تاذ اهتعصضو يت˘لا طور˘صشلاو ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘لإ’ا ةرور˘صض
فلملا قافرإاو ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا شضر˘غ˘ب را˘ج˘ت˘ل˘ل ح˘لا˘صصم˘لا
ديدحت عم شضيفختلاب عيبلل اهصضرع متي يتلا عئاصضبلل ةيلصصأ’ا ريتاؤفلاب
هديدحت مت يذلا غلبملاو اقباصس هب لؤمعملا غلبملاو شضيفختلا ةبصسن
ةيكيصسÓكلا ءاؤصس تافلملا ةصسارد متي امك شضيفختلا ةرتفب شصاخلاو
ةبصسنلاب ةيقرؤلا شصخرلا مÓتصس’ نيينعملاب لاصصت’ا متيو ةينورتكلإ’او
اهلاصسرإا متي نورخآ’او ةيكيصسÓكلا ةقيرطلاب تابلطلا اؤعصضو نيذلل
تابلطلا راجتلا هنم ل˘صسرأا يذ˘لا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قؤ˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا

عيبلا ةيلمع ىلع دامتع’اب نيبغارلا راجتلا تابلط نؤكت نأا رظتنيو

9102 فيصصل ةيفيصصلا ةرتفلاب ةنراقم يؤتصشلا مصسؤملا اذهل شضيفختلاب
عفدب راجتلل لاجملا تحتف دق ةراجتلا ةيريدم حلاصصم نأا رابتعا ىلع
ةيكيصسÓكلا نيتقيرطب شضيفختلاب عيبلا شضخر ىلع لؤصصحلل تافلملا

MƒQjá aÉQì.ةينورتكلإ’او

 قرؤوي ةيمومعلا ةرانإلا بايغ
 ممقلا يح ينطاوم

ةيمؤمعلا ةرانإ’ا بايغ لكصشم نم ينؤبلا ةيدلبب ممقلا يح ناكصس يناعي
تاب ثيح ،يصسيئرلا قيرطلاب ةصصاخ شسماد مÓظ ىلإا ةقطنملا لؤح يذلا
يف مهئانبا ةمÓصس و مهتمÓصس ىلع افؤخ Óيل جورخلا نؤصشخي ناكصسلا

مهئانبا ىلعو، مهيلع ارطخ لكصشت يتلا ةدرصشملا تاناؤيحلا راصشتنا لظ
يف اصضيا لكصشملا مهاصس امك، نيرمأ’ا نؤناعي ناكصسلا لعج ام ؤهو
ةينعملا تاهجلا كرحت بلطتي تاب يذلا رمأ’ا ةقرصسلا تايلمع راصشتنا

ةيعصضؤلا هذه نم نؤناعي ناكصسلا نأا ةصصاخ لكصشملا اذه لح لجأا نم
ؤنطاؤم هنم يناعي لكصشملا شسفن رخآا بناج نم، رهصشأا ذنم ةيرزملا
ةيمؤمعلا ةرانإ’ا بايغ نم نؤكتصشي نيذلاو ةيدلبلا لباقم زكرم ينؤبلا

نم ةريبك تايمك ةراصسخ يف ببصستت يتلا ةيئاملا تابرصستلا لكصشم و
.هايم ةمزأا نؤنطاؤملا هيف يناعي تقو يف هايملا
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0202 ديدجلا ماعلا ةيادب عم

تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تدد˘˘ح
ةد˘يد˘ج تادا˘يز ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘ب

ا˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ءار˘ك مؤ˘صسر ى˘ل˘ع
تفلتخاو شصيخارتلا حنم يفو
ىرخأا ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م تادا˘يز˘لا
اذ˘ه ي˘ف ت’واد˘م تر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘م˘ث˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو نأا˘˘صشلا

نم عفرلاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م
.اهليخادم

’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘˘عو
رامع يديصس ةيدلب نإاف رصصحلا

ىلع طرافلا عؤبصسأ’ا تقداصص
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تدد˘˘ح ة˘˘لواد˘˘˘م
ةزهاج كاصشكأا لÓغتصسا مؤصسر
ةيراجت ةطصشنأا يف اهلÓغتصس’
نيب ام حوارتت ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

عبرملا رت˘م˘ل˘ل جد006و004لا

ءايحأا عيمج يف ايرهصش دحاؤلا
.ةيدلبلا

شصاخ لامعأا لوادج بصسحو

ي˘ب˘ع˘صشلا شسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جا˘˘ب

ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ترود ي˘˘ف يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

كا˘صشكأÓ˘ل مؤ˘صسر˘لا د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت

فلتخمل اه˘لÓ˘غ˘ت˘صس’ ةز˘ها˘ج˘لا

قطانملاب ددح ثيح تاطاصشنلا

جد004و جد006 ةيرصضحلا

عبرملا رتملل ةيفير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل

ن˘كا˘مأا د˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘يو د˘˘حاؤ˘˘لا

نم اهعصضو نكامأاو شسيياقمو

ةيدلبلل ةينقتلا حلاصصملا فرط

نم ةمدقملا تابلطلا ىلع ءانب

قدا˘˘صص ا˘˘م˘˘ك ،با˘˘ب˘˘صشلا فر˘˘˘ط

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا

˘مؤ˘صسر د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

د˘يد˘˘ح˘˘تو جد0001ب ن˘˘فد˘˘˘لا

تا˘˘˘˘ت˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘صضو مؤ˘˘˘˘˘صسر

م˘ي˘ل˘قإا بار˘ت ر˘ب˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ه˘˘صشإ’ا

ة˘ي˘ف˘ير˘لاو ة˘ير˘صضح˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ى˘˘لإا جد005 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘˘تو

مصسر ديدحتو ايرهصش جد0001

شضيحارمو  رؤهزلا عيبل كصشكل

جد0021 را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘˘صسب

ددح امك .ايرهصش عبرملا عبرتملل

يتلا ن˘كا˘مأÓ˘ل جد0003 م˘صسر

ةلق˘ن˘ت˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘صست
ةدئافل ةيعؤبصسأا قاؤصسأا ءاصشنإاو
يد˘ي˘صس ن˘م ل˘كب ن˘ي˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا

عم شسيدلا ر˘ج˘حو ز˘كر˘م را˘م˘ع
ة˘ي˘قاو زا˘˘ج˘˘نإا مؤ˘˘صسر د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
اذ˘˘كو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا تا˘ف˘صصاؤ˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘كت نأا بجؤ˘˘˘ت˘˘˘صست
يلامجلا عباطلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

جد0002ب تدد˘حو ءا˘ي˘˘حأÓ˘˘ل

اهتهج نم .ايؤنصس عبرم عبرتملل
يف تدقع تناك ينؤبلا ةيدلب

حارتقا متو ةلوادم9102 رخاوأا

ىلع لزانتلا ةبيرصض يف ةدايز
ة˘ل˘م˘ج˘لا قؤ˘صس تا˘نا˘خ ة˘ي˘كل˘˘م
ىلإا لصصي˘ل ه˘كاؤ˘ف˘لاو ر˘صضخ˘ل˘ل

ديدحتو ميت˘ن˘صس نؤ˘ي˘ل˘م001

رتملل جد052ب راجيإ’ا قؤقح

نا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب د˘˘حاؤ˘˘لا ع˘˘بر˘˘م˘˘لا

امأا جد001 ةدايزب يأا  جد051

ن˘م تÓ˘ح˘م˘لا ن˘ع ت’زا˘ن˘ت˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ير˘˘صضلا نإا˘˘ف ر˘˘خآ’ شصخ˘˘صش

نؤيلم04 ىلإا لصصت ةددحملا
يصضاملا يف تناك امدعب ميتنصس

شسلجملا ناكو.ميتنصس نؤيلم02
ينؤبلا ةيدلبل يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
رخاوأا ةيداع ةرود يف رقأا ةبانعب

ةيل˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘مؤ˘صسر9102
تاقاطب˘لا جار˘خ˘ت˘صساو بط˘صشلا
فدهي ديدج ءارجإا يف ،ةيدامرلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ي˘خاد˘˘م ع˘˘فر˘˘ل ه˘˘ن˘˘م
ينؤبلا ةيدلب ؤنطاؤم نؤكيصسو
د˘ع˘ب ىر˘خأ’ا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘قا˘بو
ىلع ةيلحملا تاطلصسلا قيدصصت
ع˘فد ى˘ل˘ع نور˘ب˘ج˘م ة˘لواد˘˘م˘˘لا

0001 ة˘م˘ي˘ق˘ب تا˘مد˘خ مؤ˘صسر
جار˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘يد
ىد˘˘ل ة˘˘يدا˘˘مر˘˘لا تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

لخدي نأا رظتني يتلاو اهحلاصصم
مايأ’ا يف ذيفنتلا زيح اهب لمعلا
ةقداصصملا دعب ةمداق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘لواد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةياصصؤلا

يداسصتق’أ قوسسلاب ةنراقم اهيلخأدم ميعدتو اهتاكلتمم نيمثت راطإأ يف

  تÓحملا نع لزانتلاو شصيخارتلا ىلع ةديدج ةيلام تادايز شضرفت تايدلبلا

¯ eÉRhR HƒY«û°á

طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تدد˘˘˘ح
ةي’ؤب نما˘صضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع

ة˘يؤ˘بر˘ت تا˘صسصسؤؤ˘م4 ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘˘جإ’
يف ا˘هؤوار˘جإا ع˘مز˘م˘لا تÓ˘با˘ق˘م

.لبقملا يفناج11

نمرثكأازا˘ت˘ج˘ي ثي˘˘ح

لكب ةقبا˘صسم˘لا ح˘صشر˘ت˘م0051

ي˘˘ناد˘˘يؤ˘˘صس ة˘˘ط˘˘˘صسؤ˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘م

دارزؤ˘ب ة˘ط˘صسؤ˘ت˘م،ةعمجؤب

بطقلاب عماؤج ةيؤناث،نيصسؤح

دؤغيز ةيؤناث،ينؤبلاب يعماجلا

ىقلت نأا دعب اذه يتأاي،فصسؤي

ةليلقلا مايأ’ا ي˘ف نؤ˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
فرط نم تاءاعدتصسا  ةيصضاملا

،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصؤ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

0051 نم رثكأا شسفانتيصس ثيح

يف اب˘صصن˘م52ىلع حصشر˘ت˘م
ميلعتلا ةذتاصسأا فيظؤت ةقباصسم
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ل˘ع˘مو شصصصخ˘ت˘م˘˘لا
ةي’ؤ˘ب ي˘صسي˘ئر˘لا شصصصخ˘ت˘م˘لا

ةقباصسمب ةقلعتم02 اهنم ،ةبانع
شصصصخ˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘م

ةقلعت˘م بصصا˘ن˘م5و ي˘صسي˘ئر˘لا
اذه ،شصصصختملا ميلعتلا ذاتصسأاب
ةيصصؤلا ةرازؤلا تطرتصشا دقو
ايطخ ابلط نيحصشرتملا فلم يف

،ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل

لهؤؤملا وأا ةداهصشلا نم ةخصسنو

اقفر˘م نؤ˘كي يذ˘لا ،بؤ˘ل˘ط˘م˘لا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘صشكب

،ينيؤكتلا وأا يصساردلا راصسملاب

ن˘م أÓ˘م˘ت تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ة˘قا˘˘ط˘˘بو

دحأا ربع لمحت ،حصشرتملا فرط

تب˘ث˘ت تادا˘ه˘صشو،ن˘ي˘˘ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا

يف ةبصستكملا ةين˘ه˘م˘لا ةر˘ب˘خ˘لا

ى˘ل˘ع شصصصخ˘ت˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

تارادإ’او تاصسصسؤؤملا ىؤتصسم

عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا

نود ط˘ق˘ف ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘ما˘صضت˘˘لا

ةقيثوو ،ءاصضتق’ا دنع ،اهاؤصس

نم ىلعأا Óمكم انيؤكت تبثت

بؤلطم˘لا ل˘هؤؤ˘م˘لا وأا ةدا˘ه˘صشلا
يف ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،شصصصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘˘ن

ةق˘ي˘ثو ى˘لإا ة˘فا˘صضإا،ءاصضتق’ا

تا˘˘صسارد˘˘لاوأا لا˘˘م˘˘عأ’ا تب˘˘ث˘˘ت
يف حصشرتملا فرط نم ةزجنملا

،ءا˘صضت˘ق’ا د˘ن˘ع،شصصصختلا

ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش

،ن˘ي˘جوز˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل

ؤه حصشرتملا نأا تبثت ةداهصشو
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد ي˘˘˘˘˘ف لوأ’ا
ة˘قا˘ط˘ب ن˘م ة˘خ˘صسن ،ءا˘˘صضت˘˘ق’ا
ة˘ق˘ي˘˘ثو وأا قؤ˘˘ع˘˘م˘˘لا شصخ˘˘صشلا
د˘ن˘ع ،ح˘صشر˘ت˘م˘لا ة˘قا˘˘عإا تب˘˘ث˘˘ت
ةصصخر،ةماقإا ةدا˘ه˘صش،ءا˘صضت˘ق’ا
ةلاقتصس’اب دهعت˘لاو ة˘كرا˘صشم˘لا

ةب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘صصأ’ا ة˘ب˘تر˘لا ن˘م
ةلاح يف نيدؤجؤملا نيفظؤملل
دنع ،ىرخأا تارادإا ىدل طاصشن

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘يو،ءاصضتق’ا

ايئاهن نيلؤبقم˘لا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
لب˘ق ف˘ي˘ظؤ˘ت˘لا تا˘ق˘با˘صسم ي˘ف
دار˘م˘˘لا بتر˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مه˘تا˘ف˘ل˘م ما˘م˘تإا ،ا˘ه˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
.ةبؤلطملا قئاثؤلاب

ابسصنم52ىلع نوحسشرتملأ سسفانتيسس اميف

 ةذتاسسألا فيظوت ةقباسسم تÓباقم ءارجإل ةيوبرت تاسسسسؤوم عبرأا

رامع يديسس ةيدلبب جد0001ـب نفدلأ موسسر ديدحت^
 ينوبلأ ةيدلبب ةيدامرلأ تاقاطبلأ جأرختسس’ رانيد0001^

 نكسسلاب ةبلاطملل ةيدلبلأ رقم و قيرطلأ قلغ ىلع أومدقأأ

 ششيمهتلا دسض نوسضفتني بنعلا داو ونطاوم
 ريملا ليحرب نوبلاطيو

مقر ينطؤلا قيرطلاو ةيدلبلا رقم قلغ ىلع بنعلا داو ةيدلب ينطاؤم نم تارصشعلا شسمأا حابصص مدقأا

نم يدلبلا يبعصشلا شسلجملا يف مهيلثمم لصصنتو اهنؤصشيعي يتلا ةاناعملاب هؤفصصو ام ببصسب44
دايز داو رارغ ىلع ءايحأ’ا فلتخم نؤلثمي نيذلا ةيدلبلا ناكصس قرطت دقو.مهلؤق دح ىلع مهدؤعو
تاطلصسلا ىلإا اهب اؤهجؤت يتلا مهبلاطم ىلإا ةعاصس رخآا ةديرجل مهثيدح يف زكرم بنعلا داو، ةزارخ،
ةيعامتجا لكاصشمب ةقلعتملا رارغ ىلع اهنم ةلمج ىلإا ةباجتصس’ا ةرورصض تنمصضت يتلاو ةينعملا

لكصشم رارغ ىلع ،انكاصس لوؤؤصسم يأا كرحي نأا نود تاؤنصس ذنم اهيف نؤطبختي يتلاو ةيؤمنتو
اهنم نؤناعي يتلا ىرخأ’ا لكاصشملا نع كيهان ،يصساصسأ’او لوأ’ا بلطملا ربتعي يذلا نكصسلا

ءارتهاو يحصصلا فرصصلا تاؤنق بايغو،ءايحأ’ا بلغأاب ةيمؤمعلا ةرانإ’ا مادعنإاك ةئيهتلاب ةقلعتملاو
يف،ةيمؤمعلا قفارملا نم ديدعلا يف ظؤحلملا شصقنلا لكاصشملا هذه ةلمج ىلإا فاصضتو تاقرطلا

44 مقر ينطؤلا قيرطلا قلغ ىلع اؤمدقأا نيأا عراصشلا ىلإا مهجاجتحا نؤنطاؤملا لؤح قايصسلا تاذ
ديعصصتب اودده امك ،قناخ يرورم ماحدزا يف ببصست ام ةبانع ةنيدم و لاحرب ةيدلب نيب طبارلا
ة’ابمÓلا ةصسايصسب اوددن نيأا ةرئادلا رقم قلغب هيلع ؤهام ىلع عصضؤلا لظ ام لاح يف مهتجهل
نع كيهان، نكصسلاب ةقلعتملاو ةرركتملا ىواكصشلا مغر نيلوؤؤصسملا فرط نم ةبذاكلا دؤعؤلاو
ةيتامدخلاو ةيراجتلا تÓحملا ةيبلغأا لازت ’ امك، ةيجراخلا ةئيهتلا بايغو ءاملا و ءابرهكلا لكصشم
ةكرحلا ةلق ناكصسلا هيف ؤكصشي يذلا تقؤلا يف ،ةقلغم ششيرلا عارذب ةديدجلا ءايحأ’اب تزجنأا يتلا
،ةصضايرلا تاعاق ،ةيهيفرتلا قفارملا بايغ بناج ىلإا ،ةماهلا تامدخلا شضعب شصقنو ةيراجتلا
ريملا ليحرب نؤنطاؤملا بلاط ريخأ’ا يف،نيرمأ’ا نؤناعي نينطاؤملا لعج ام ؤهو،اهريغو تانرتنأ’ا
لح داجياو لخدتلا ةرورصضب دؤهزم قيفؤت يلاؤلا اودصشان امك مهتاعلطت ىؤتصسم يف نكي مل يذلا

U°Édí. Ü .ءاتصشلا لصصف لÓخ ةصصاخ مؤي دعب امؤي اءؤصس دادزت يتلا مهتيعصضؤل

داوملاو موحللا نم غلك145 يلاوح زجح
 ةدسسافلا ةيئاذغلا

نم ةبانع ةي’ؤل ةراجتلا ةيريدمل ةيئ’ؤلا حلاصصملل ةعباتلا ششغلا عمق ةبقارم ناؤعأا ارخؤؤم نكمت

ت’افتحا عم انمازتو كÓهتصسÓل ةحلاصصلا ريغ ةدصسافلا ةيئاذغلا تاجؤتنملا نم غلك145 زجح

ششغلا عمق ناؤعأا نيب ةطلتخملا ةقرفلل ةيعؤنلا تايلمعلا راطإا يف0202 ةيدÓيملا ةنصسلا شسأارب

مؤحللا نم غلك192 اهنم ةزؤجحملا داؤملا كلت فÓتإا مت ثيح ةي’ؤلل ةيرطيبلا ةيصشتفملاو

يتلا ةيناديملا تÓخدتلا ءانثأا ةيلمعلا تمت امك .دصسافلا كيرفلا ةدام نم غلك652و اهتاقتصشمو

تلمصش دقو0202 يفناج1و9102 ربمصسيد13 يمؤي يف ششغلا عمقو ةبقارملا ناؤعأا اهب ماق
نجاودلا مؤحللا راجت ةيراجتلا ةطصشنأ’ا فلتخم يف راجتلا نم ديدعلا ةنياعملاو ةبقارملا تايلمع
ةيدلبو ينؤبلاو ةدرابلا نيع رارغ ىلع ةبانع تايدلب فلتخم ربع ةيئاذغلا تاجؤتنملا راجتو
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يثراكلا عصضولا سصوصصخبو
رجح ناكصس هنم يكتصشي يذلا
م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘م˘ت م˘ل ن˘يذ˘˘لا سسيد˘˘لا
ذ˘ن˘م ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘˘فر تا˘˘ن˘˘حا˘˘صش
نأا˘ب سسي˘ئر˘لا د˘كأا د˘ق˘ف عو˘˘ب˘˘صسأا
نأاو مهقاطن نع جراخ لكصشملا
يفكت ’ ةدوجو˘م˘لا تا˘ن˘حا˘صشلا
متيصس نكل ءايحأ’ا بلغأا ةيطغتل
راظتنا يف لجاع مهل لح داجيا
ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لا با˘ط˘عأ’ا حل˘صصإا

ي˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘صشلا ي˘قا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نع امأا،ةنايصصلا يف نآ’ا دجاوتت

ةقطنمب ةمام˘ق˘لا غ˘ير˘ف˘ت ةر˘ها˘ظ
لعج يذ˘لا ل˘كصشم˘لا ة˘ب˘ي˘ع˘صشلا

008 و003 ي˘ي˘ح ي˘ن˘طاو˘م

نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي ي˘˘م˘˘ها˘˘صست ن˘˘كصسم
ثود˘ح ل˘ب˘˘ق ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
دجوي ’ هنأاب انل دكا دقف ةثراكلا
قلعتي امنإاو لكصشم وا ةثراك يا
مت يت˘لا ة˘ما˘م˘ق˘لا سضع˘ب˘ب ر˘مأ’ا

يفو، اهمدر مت امك كانه اهيمر
نأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا˘م˘ط ر˘ي˘خأ’ا
د˘ع˘ب ن˘˘صسح˘˘ت˘˘ت˘˘صس ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ةمامقلا ع˘فر تا˘ن˘حا˘صش حل˘صصإا
ل˘كصشم˘لا نأا ة˘صصا˘خ ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا

نأا ا˘م˘ك ،م˘˘ه˘˘قا˘˘ط˘˘ن ن˘˘ع جرا˘˘خ
مهل حمصست ’ ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ة˘صصا˘خ تا˘كر˘صش ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
ىلع يصضقيصس ناك يذلا رمأ’ا

بناج نم .ايئاهن لكصشملا اذه

يديصس ةيدلبب عصضولا تاب رخآا
زجع لظ يف لمتحي ’ رامع
ةهجاوم نع ةيلحملا تاطلصسلا
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘˘صسبأا
ةدر˘صشم˘لا بل˘˘كلاو ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا

رم’ا، اهيلع ءاصضقلل لح داجياو

vu 5/4 يح ةيعمج عفد يذلا

ريرقت لاصسرإا ىلإا رامع يديصسب
و ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ى˘˘لإا دو˘˘صسأا
ةئيهتلا و ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
عصضو˘لا˘ب ه˘ي˘ف دد˘ن˘ت ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ىد˘حإا ه˘ي˘لإا تلآا يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا
ةجيتن ةبانع ةي’و تايدلب مهأا
يف، ةمام˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘صشت˘ن’ا

ةقطنم و˘ن˘طاو˘م ي˘كت˘صشي ن˘ي˘ح
يحب نينطاقلا ةصصاخ ةبيعصشلا

يمهاصست نكصسم008 و003
ةيثراكلاو ةيرزملا ةيعصضولا نم
ءارج مهب لحت دق يتلا ةيئيبلا
يديصس ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم ل˘يو˘ح˘ت

ة˘غر˘ف˘م ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘م˘˘ع
ن˘˘م نا˘˘ك تقو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
هذ˘ه ي˘مر م˘˘ت˘˘ي نأا سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
ة˘غر˘ف˘م˘ب ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لا
هذه تببصست دقو ،ءاقرزلا ةكربلا
يتلا ةهيركلا حئاورلا يف ةلاحلا

نأا ةجردل ، لزانملا ىلإا تلصصو
حتف مهناكمإاب دعي مل نينطاوملا
عصضولا نأا امك، ةيوهتلل ذفاونلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بصسح ؤو˘ب˘ن˘˘ي تا˘˘ب
ام لاح يف ةيئيب ةثراك ثودحب

.هيلع وهام ىلع عصضولا لظ
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يف رباقملا نم ديدعلا يناعت
طصسبأا بايغ نم ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
لمحتت يتلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘صش
ةينعملا تاه˘ج˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم
’و رب˘كأ’ا بئا˘غ˘لا ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا
دقو ،ىتوملا لايح اهبجاوب موقت

نع نينطاوملا نم ديدعلا ربع
دو˘˘جو ن˘˘م د˘˘يد˘˘صشلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘˘ت
راصشتناو روبقلا لوح سشئاصشحلا
رباقملا يف تايافنلاو خاصسوأ’ا

تل˘˘˘م˘˘˘ح ’و˘˘˘لو ،ا˘˘˘ه˘˘˘جرا˘˘˘خو

ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا

سضع˘بو ة˘ير˘ي˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘˘لا

ةعومجم سسمأا لوأا هب ماق املثم

او˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘يأا با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م

ثي˘ح ناو˘غز ةر˘ب˘ق˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب

ةمامقلا و سشئاصشحلا عزنب اوماق

تق’ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئار ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف

اونمت نيذلا نيريثكلا ناصسحتصسا

يتلا ،رباقملا يقاب ىلع اهميمعت

ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ل˘بز˘م ى˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت

ي˘عو˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ

’ نيذلا نينطاوملا سضعب ىدل

’ ه˘نأا ا˘م˘ك،ر˘با˘ق˘م˘لا نو˘مر˘ت˘ح˘ي

ي˘مو˘يو يرود ف˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘جو˘˘ي

ن˘م ا˘بو˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘يو ر˘با˘ق˘م˘ل˘˘ل

ةي’و ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

نأاو ا˘˘هرود˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت نأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

رباقم د˘جو˘يو ،ى˘تو˘م˘لا مر˘ت˘ح˘ت

جاتحت ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘ف ةد˘يد˘ع

ةربقمك ةعصساو ةفاظن تلمحل

يد˘ي˘صسو سسا˘ط˘ن˘قو˘ب ،د˘يد˘حو˘˘ب

هذ˘ه ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ثي˘˘ح ،بر˘˘ح

ن˘كي م˘ل كلذ نأا ’إا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا كير˘˘ح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك

هذه فيظن˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

،سشيمهتلا يناعت ي˘ت˘لا ر˘با˘ق˘م˘لا

مدصصت تلئاعلا تحبصصأا امك

ةلاصضلا بلكلاو راقبأ’ا ةيؤورب

ي˘ف م˘ه˘برا˘قأا رو˘ب˘˘ق قو˘˘ف ر˘˘م˘˘ت

نيدلا ميلاعت عم يفانتت ةروصص

.يملصسإ’ا

فيظنت ةيلمع نأوغز ةربقم تدهشش اميف

 رباقملا اهيف طبختت ةيرزم ةيعصضو
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( ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م) ردا˘صصم تف˘˘صشك
لازت ’ اهنأا ةبانعب دحأ’ا سسمأا
ن˘م ر˘˘صضخأ’ا ءو˘˘صضلا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
يف عورصشلل ةيلحملا تاطلصسلا
ة˘˘يو˘˘صست˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م مل˘˘˘ت˘˘˘صسا

نلعإ’ا دع˘ب51/80 ةيراقع˘لا

30ل نوناقلاب لمعلا ديدمت نع

يأا اهيقلت ةيفان .ىرخأا تاونصس
لا˘ب˘ق˘ت˘صسا قل˘ط˘نل˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

نا˘˘كو .ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘˘لا

سسمأا اود˘فاو˘ت ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘ب

ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

عورصشلا خيرات نع راصسفتصس’ا

تافلم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

ةيراقعلا ةيوصستلا يف نيبغارلل

.8002 لبق ةزجنملا مهتايانبل

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نا˘كو

د˘يد˘م˘ت تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م او˘ب˘لا˘˘ط

˘مد˘ع ا˘مد˘ع˘ب نو˘نا˘ق˘لا˘ب ل˘م˘ع˘˘لا

تا˘ف˘ل˘˘م عاد˘˘يإا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت

ة˘ق˘با˘صسلا لا˘جآ’ا ي˘ف ة˘يو˘˘صست˘˘لا

توأا رهصش علطم يف تهتنا يتلا

ر˘ي˘خأ’ا دد˘ع˘˘لا بصسحو.9102

نوناق نإا˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘ل˘ل

تاونصس3 ـل هديدمت مت51/80

يفو.2202 ةنصسل ة˘ي˘فا˘صضإا

ة˘ي˘ل˘م˘ع لاز˘ت ’ ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس

تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘صساردو ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م

ىدل ةعدوملا ةيراقعلا ةيوصستلا

توأا ل˘ب˘ق تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم

نا˘ج˘ل ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع9102

ءطبلا نم اعون فرعت رئاودلاب

نيذلا تافلملا باحصصأا بصسح

لخدت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘لاو او˘ب˘لا˘ط

ل˘جأا ن˘م ر˘ئاود˘˘لا ءا˘˘صسؤور ىد˘˘ل

ة˘ي˘عو˘ب˘˘صسأا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع

مهتا˘ف˘ل˘م ة˘يو˘صست ي˘ف عار˘صسل˘ل

.نوعطلا ىلع درلاو

ىرخأأ تأونشس3 ـل نوناقلاب لمعلأ ديدمت دعب

51/80تافلم مÓتصسا يف عورصشلل رصضخأ’ا ءوصضلا رظتنت تايدلبلا

 اهئانتقأ ىلع رهششأأ ىوشس رمت مل هنأأ مغر

ريبكلا راصشتن’ا عجري رامع يديصس ريم
  تانحاصشلا  لطعت ىلإاةمامقلل

 رامع يديشس ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدم نم قرف4 ةكراششمب

 ةيئ’ولا تايفصصتلا قÓطنا

 ادغ ةيعماجلا تاصضايرلل
تا˘صضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا اد˘غ ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت

نم قرف ةينامث ةكراصشم فرعتصس يتلاو ةيعماجلا

تامدخلا ةيريدم نو˘ل˘ث˘م˘ي˘صس قر˘ف ة˘ع˘برأا م˘ه˘ن˘ي˘ب

مدقلا ةرك قيرف رارغ ىلع رامع يديصس ةيعماجلا

ةماق’ا قير˘ف، را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإل˘ل

ةلصسلا ةرك قيرف، ديلا ةركل2 سسوفيصس ةيعماجلا

ديلا ةرك قيرفو،65 يام91 ةيعماجلا ةماقإلل

يفو ، فلصش-ريرصس006 ةيعماجلا ةماقإلل ثانإا

ي˘ف تا˘ي˘ف˘صصت˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب نو˘˘كت˘˘صس ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا

ة˘ير˘يد˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ب رو˘كذ ة˘ل˘صسلا ةر˘˘ك ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م

ةيريدم ما˘مأا ط˘صسو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ة˘عا˘ق˘ب اد˘غ را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا

ديلا ةرك تاصسفانم،65 يام91 ةيعماجلا ةماقإ’ا

ةعماج قيرف هجاويصس نيأا دغ دعب قلطنتصس روكذ

ةيريدم65 يا˘˘م91 ةيعماجلا ةماقإ’ا˘ب ة˘با˘ن˘ع

سصخي اميفو، رامع يديصس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ديلا ةرك ةيئ’و˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘نزر

تامدخ ةيريدم ةهجاومب دغ دعب قلطنتصس ثانإا

ةيعماجلا ةماق’اب ةبانع ةعماج مامأا طصسو ةبانع

مداقلا يفناج31 موي ةيناثلا ةهجاوملا، فلصشلا

ةبانع ةيعماجلا تامدخلا ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت˘صس

رامع يديصس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم و طصسو

51 موي بعلتصس رودلا اذه يف تاهجاوملا رخآا،

قيرف و ةبا˘ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب مدا˘ق˘لا ي˘ف˘نا˘ج

يذلا رامع يديصس ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م

˘مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ر˘ب˘كأ’ا ح˘صشر˘م˘لا ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي

 .ةعومجملا ردصصتو

U¢. Ü

عاطقلأ بودنم فأرششإاب

تايافنلل عفرو ةفاظنلل ةعصساو ةلمح

ةرورعزوب يحب ةبلصصلا
ةعصساو ةفاظن ةلمح نع ينوبلا ةيدلب حلاصصم تنلعأا

فار˘صشإا˘ب ةرور˘عزو˘ب ي˘ح ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا

لك ترخصس ثيح «يل˘يا˘ن د˘م˘ح˘م» عا˘ط˘ق˘لا بود˘ن˘م

ةيلمعلا هذه حاجنإ’ ةيرصشبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا

نإاف «ةعاصس رخآا» ـل عاطقلا بودنم بصسحو .ةيرودلا

اهل ترخصس يتلاو دحأ’ا سسمأا تقلطنا يتلا ةلمحلا

عيباصسأ’ رمتصست˘صس ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

ءايحأ’ا عيمج لمصشت˘صسو ة˘ل˘صصاو˘ت˘م ة˘ق˘ير˘ط˘بو ةد˘ع

سسم˘تو (د˘ي˘لو˘لا ن˘با د˘لا˘˘خ ،ةرور˘˘عزو˘˘ب ،ةرد˘˘صسو˘˘ب)

د˘جا˘صسم˘لا ط˘ي˘ح˘مو ر˘با˘ق˘م˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا روا˘˘ح˘˘م

ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘˘فر كلذ˘˘كو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو

يف ادكؤوم .بئاوصشلا لك ةلازإاو ةبلصصلا تايافنلاو

هب تماق يتلا ةقباصسلا تايلمعلا نع قايصسلا تاذ

تاجرخلا نع لصضف ةروكذ˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ه˘ح˘لا˘صصم

ةصسصسؤوم عم ارخؤوم اه˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

عقاو ى˘ل˘ع ا˘ي˘ناد˘ي˘م فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م (رو˘ن ة˘با˘ن˘ع)

م˘ت ثي˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘لا بار˘ت ل˘ما˘كب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا

ةصسصسؤوملا دهعت عم ءادوصسلا طاقنلا عيمج ليجصست

ةرانإ’ا ةدوع لجأا نم لمعلاو باطعأ’ا لك حلصصإاب

 .ةدمعألل
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عم ءايحألأ بلغأأ اهيف طبختت يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ بابشسأأ دايشص رامع يديشس ةيدلبل يدلبلأ يبعششلأ سسلجملأ سسيئر عجرأأ
دأز ام وهو اهئانتقأ ىلع ةليلق رهششأأ ىوشس رمت مل هنأأ مغر اهعفرل تانحاششلأ بلغأأ لطعت ىلإأ ةمامقلل ريبكلأ راششتنلأ لكششم

.مهتمÓشسو مهتحشص ددهيو نينطأوملأ قرؤوي اشسجاه تحبشصأأ يتلأ ةمامقلأ يف ةيدلبلأ قرغتل ةلب نيطلأ



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

67859ددعلا0202 يفناج70  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

رفسسلأ نع عجأرتي يمؤلب
ةظحل رخآأ يف رسصمل

ةظحل رخآأ يف ،يمولب رصضخل ةيرئأزجلأ مدقلأ ةرك ةروطصسأأ رذتعأ
مويلأ ةبقترملأ ةيصضأرعتصسإلأ ةهجأوملل روصضحلأ نع «فاكلل»
ثيدح يف يمولب دكأأو.ةيقيرفإلأ ةركلأ ريطاصسأأ عمجتو ،رصصمب
،اهعم ءاقبلأ لصضفو ةصضيرم هتجوز نأأ ،سسمأأ ةحيبصص «دÓبلأ» عم
ته˘جوو.ة˘ظ˘ح˘ل ر˘خآأ ي˘˘ف ر˘˘صصم˘˘ل ر˘˘ف˘˘صسلأ ن˘˘م ه˘˘مر˘˘ح ا˘˘م و˘˘هو
ركصسعم نبإل ةو˘عد˘لأ ،مد˘ق˘لأ  ةر˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘نو˘كلأ
يف ةكراصشملل ،ةيقيرفإلأ ةيبهذلأ ةركلاب نيجوتملأ دحأأ هرابتعإاب
«فاكلأ» لفح روصضحو ،مويلأ ةزيجلأ ةنيدمب يصضأرعتصسإأ ءاقل
ءا˘ن˘ثأأ ،ر˘صصم˘ل ي˘مو˘ل˘ب ا˘ه˘ب ما˘ق ةرا˘يز ر˘خآأ تنا˘كو.مو˘ي˘لأ ةر˘˘ه˘˘صس
رودلأ بايإأ يف،9891 ماع ةنعأرفلأ دصض رصضخلأ عم هتكراصشم
بختنملأ اهب زا˘ف ي˘ت˘لأ ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘صصت˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
يرصصم بيبط مهتأو.لايدنوملل مهلهأات حاتفم تناكو يرصصملأ
هيلع ءأدتعلاب يمولب يرئأزجلأ بعÓلأ ،معنملأ دبع دمحأأ ىعدي
ىلإأ ةيصضقلأ لوحتتل.هنيع أاقف نأأ دعب ،هب ةميدتصسم ةهاع ثأدحإأو

.ًاماع02 رئأزجلأ ةرداغم نم يمولب عنم يذلأ ،يلودلأ لوبرتنإلأ

ثدحلأ عنسصت ةعاسس رخآأ

لصصأوتلأ ع˘قو˘م˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ و تا˘ح˘ف˘صصلأ م˘ظ˘ع˘م تلوأد˘ت
لوا˘ن˘ت يذ˘لأ ة˘عا˘صس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج لا˘ق˘م كو˘ب سسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ

ىدل نيتزوللأو قلحلأ تاباهتلأ ببصسي داح سسوريف عوصضوم
ةا˘˘فو بب˘˘صسب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘ب ئرأو˘˘˘طو لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ

تع˘م˘جو لوأد˘ت ة˘ب˘صسن ر˘ب˘كأأ ى˘ل˘ع زا˘ح عو˘صضو˘م˘˘لأ .ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط
ىلع ةطخاصسلأ تاقيلعتلأ نم ةيلاع ةبصسن هترصشن يتلأ تاحفصصلأ

 .ةبانعب ةحصصلأ عقأو

رفسسلأ نم تريزامت ةليمج ةقباسسلأ ةعانسصلأ ةريزو عنم
عنمب أرأرق ةيئاصضقلأ تاطلصسلأ تردصصأأ

تريزامت ةليمج ةقباصسلأ ةعانصصلأ ةريزو
زأوج بحصسو ،ينطولأ بأرتلأ ةرداغم نم
تاقيقحتلأ ةيفلخ ىلع أذهو ،اهرفصس
يف اهطروتب هابتصشلأو اهدصض ةرصشابملأ
حلاصصم تعدتصسأ دقو.داصسف اياصضق
ةمصصاعلاب ديدج بابب ينطولأ كردلأ
عقوتي و.اهعم قيقحتلل ةقباصسلأ ةريزولأ
يف ءأرزولأ نم أددع تاقيقحتلأ سسمت نأأ

4 ءامصسأأ لوأدتي ثيح يودب ةموكح
.لقألأ ىلع نيرخآأ ءأرزو

اينورتكلإأ اقيبطت قلطت عافدلأ ةرأزو
زيح سسمأأ عافدلأ ةرأزو تعصضو
ةينورتكلإأ ةيقيبطت ةمدخلأ

يروفلأ عÓطإلاب حمصست ،ةديدج
رابخألأو تأدجتصسملأ عيمج ىلع
تانايب نم ةرأزولاب ةصصاخلأ

دينجتلأ تانÓعإأ ،ةيفحصص
ديعأوم أذكو ةينطولأ ةمدخلأو
ةيقيبطتلأ لمحتو تامولعمو
حمصستو«sweNDM» مصسأ
ةفاك ىلإأ تاهيبنت لاصسرإاب
يأأ رودصص دنع اهيمدختصسم
ايرصصح ةرفوتم يهو دجتصسم
.ةرأزولل يمصسرلأ عقوملأ ىلع

!نؤيزفلت ءأرسشل «دلؤسصلأ» منتغي ر’ود رايلم77ـلأ بحاسص
،غريبركوز كرام ،«كوبصسيف» عقوم سسصسؤوم فنصصي

ةورثب ملاعلأ يف ءاينغألأ ىنغأأ نم دحأو هنأأ ىلع
نم هعنمي ل كلذ نأأ لإأ ،رلود رايلم77 ىلإأ لصصت
مصسوم يف قوصستلأو ،ةيداصصتقأ ةقيرطب هتورثب عتمتلأ
سضورع ريبك لكصشبو دوصست نيح دايعألأ
وهو هتجوز عم غريبركوز دهوصش.تاصضيفختلأ
ءأرصشل دايعألأ ةرتف لÓخ وكتصسوك رجتم يف قوصستي
دهوصش اماع53ـلأ بحاصص.سضفخنم رعصسب نويزفلت
ويف نتنوام ةنيدم يف رجاتملأ دحأاب ربمصسيد01 يف
قوصستلأ ةبرع نإاف دوهصشلأ دحأأ بصسحبو.ةيكيرمألأ
هنأأ ودبيو ،ةغراف تناك غريبركوز ىدل تناك يتلأ

فاصضأأو.تاظحلب هحتف لبق رجتملأ ىلإأ لصصو دق ناك
عم روصصلأ طاقتلاب عنامي مل غريبركوز نأأ دهاصشلأ
،ةياغلل نيعصضأوتمو نييعيبط هتجوزو ناكو ،نيبغأرلأ
.ةيناطيربلأ «نصص أذ» ةفيحصص بصسحب

ناملربلأ يف دأرج ةمؤكح رظتني لأؤؤسس0071 نم رثكأأ
براقي ام ينطولأ يبعصشلأ سسلجملأ بتكم ىصصحأأ
رظتني ،يوفصشلأو بوتكملأ نيب عزوم لأؤوصس5071
يهو ،اهيلع درلل ءأرج زيزعلأ دبع ةموكح ءأرزو
ةبقاعتملأ تاموكحلأ ءأرزو نم ةثوروملأ ةكرتلأ
سسلجملأ نإاف لاقلأ و ليقلأ رداصصم بصسحو.ةقباصسلأ
دعب ةرصشابم هطاصشن لصصأو يذلأ ينطولأ يبعصشلأ
ءاصصحإأ يف عرصش ،طرافلأ ربمصسيد21 تاباختنأ
بأون اهب مدقت يتلأ ةبوتكملأو ةيوفصشلأ ةلئصسألأ
،يذيفنتلأ زاهجلأ ءاصضعأل ناملربلل ىلفصسلأ ةفرغلأ

هل عامتجأ رخأ يف سسلجملأ بتكم ىصصحأأ ثيح
يف ،هنع ةباجإلأ متي مل ابوتكم لأؤوصس827 براقيام
يهو ،لأؤوصس779 ةيوفصشلأ ةلئصسألأ ددع لصصو نيح
.قباصسلأ ماظنلأ نم ةثوروملأ ةكرتلأ
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نكشسلا ةيريدم حلاشصم تفششك
بيرقلا عيزوتلا نع لجيج ةيلوب
ن˘˘˘كشسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘شصح˘˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع يرا˘˘ج˘˘يإلا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

تايدلب نم ربتعم ددع ىوتشسم
ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
هذه زاجنإاب ةفل˘كم˘لا تلوا˘ق˘م˘لا
لا˘غ˘ششألا ن˘م ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا ة˘˘شصح˘˘لا
هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
لا˘غ˘ششألا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘ن˘كشسلا
ا˘شسا˘شسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا
اهطبر اذكو ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
د˘˘كأاو. تا˘˘كب˘˘ششلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب

نكشسلا ةيريدم مشسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ءو˘˘شضلا ءا˘˘ط˘˘عا ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب

ى˘ل˘ع ر˘ئاود˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘شضخألا

نم لجيج ة˘يلو م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘شسم

مئاوقلا طبشض يف عورششلا لجأا

ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

عمز˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا تا˘ن˘كشسلا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت

ةشسارد لÓخ نم  كلذو ةلبقملا

ىوتشسم ىلع ةعدوملا تا˘ف˘ل˘م˘لا

طورشش اهيف رفوتت يتلاو رئاودلا

ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘شضلا ةدا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسإلا

امك ، اينوناق اهيلع ضصوشصنملاو

تاح˘ير˘شصت ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا

يتلا عيزوتلا ةيلمع نأاب ةيفحشص

اربتعم اددع ضسمت نأا رظتنملا نم

ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م

0032 ةبارق  مشضتشس نيرششعلاو

نكشسلا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو

نم ي˘هو يرا˘ج˘يإلا ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ضصشصح˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا

امدعب لجيج ةيلوب اهنع جارفإلا

ة˘عزو˘م˘لا ضصشصح˘˘لا تر˘˘شصت˘˘قا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ

ع˘مز˘م˘لا ة˘شصح˘لا ثل˘ث لدا˘ع˘˘يا˘˘م

ةلبقملا مايألا لÓخ اهنع جارفإلا

متي نأا ضضرتفملا نم ناكو اذه.

نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا م˘ئاو˘ق ق˘ي˘ل˘ع˘ت

تا˘ن˘˘كشسل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘شصح˘˘لا

ةياهن لبق ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

نأا  ريغ9102 ةيشضقنملا ةنشسلا

تادحولا ضضع˘ب˘ب لا˘غ˘ششألا ر˘خأا˘ت

تا˘يد˘ل˘ب ضضع˘ب ى˘ل˘ع ة˘عزو˘˘م˘˘لا

تلواقملا ضضعب ؤوكلتو ةيلولا

ةريخألا هذهب لاغششألا مامتا يف

راثأا يذلا رمألا  كلذ نود لاح

هذه˘ب ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘ط  ضضا˘ع˘ت˘ما

ةمزأا هفرعت اميف كلذو قطانملا

نم ضشينروكلا ةمشصاعب نكشسلا

تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ه˘ت˘م˘جر˘ت  م˘˘قا˘˘ف˘˘ت

م˘ظ˘ع˘م تب˘ق˘عأا  ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

. ةقباشسلا عيزوتلا تايلمع

ءارج اهنئابزبو ةريخأ’ا هذهب تقحل يتلا رارشضأ’ا مجح نع لجيج ةي’وب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش ىلع نومئاقلا فششك
ةيشصولا  ةكرششلا تتاب  ةيدام رارشضأا نم كلذ نع مجنام لكب ةي’ولاب ءابرهكلاو زاغلا يتكبشش اهل ضضرعتت يتلا ةرركتملا تاءادتعإ’ا

. اهلمحت نع ةزجاع

ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلا ميظنت نم

ةيتامولعملآ ةقيبطتلآ لامعتسسآ يف مكحتلآ لوح  ةيسسيسسحتو ةيمÓعإآ ةلمح
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قودن˘شصل˘ل ة˘م˘لا˘ق ة˘لا˘كو م˘ظ˘ن˘ت

ةيعامتجلا تان˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ح ءار˘˘˘˘جألا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

لك ةدئافل ةي˘شسي˘شسح˘ت  ة˘ي˘مÓ˘عإا

ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا با˘˘˘˘برأا

نيكمت فدهب كلذ و ،تاعاطقلا

ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا با˘˘برأا

ةيتامولعملا ةقيبط˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا

يون˘شسلا ح˘ير˘شصت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ع˘م د˘ع˘ب ن˘˘ع ءار˘˘جألاو رو˘˘جأÓ˘˘ل

ىلإا ةرمتشسملا ةيل˘م˘ع˘لا نأا م˘ل˘ع˘لا

يمرت0202 يفناج13 ةياغ

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا  مÓ˘˘˘عإا ى˘˘˘لإا

ةديدجلا ةينورتكللا تا˘مد˘خ˘لا˘ب

ةينورتكللا ةباوبلا يف ةجردملا

:aralcedelet//:sptth-

.zd.sanc.noitةفاشضإلاب

ل˘م˘ع˘لا با˘ح˘شصأا ضسي˘شسح˘ت ى˘˘لإا
يونشسلا حيرشصتلا ميدقت ةيمهأاب
 يف ءارجألاو روجأÓل
ةو˘˘عد ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا لا˘˘˘جآلا
م˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
رو˘˘جأÓ˘˘ل يو˘˘ن˘˘شسلا ح˘˘ير˘˘˘شصت˘˘˘لا

دعب نع9102 ةنشسل ءارجألاو

 ةباوبلا قيرط نع

MOC.TEKARITHCI

ينورتكلإلا عقوملا يف ةدوجوملا

،zd.sanc.www قودنشصلل

ةديدجلا ةزيملا هذه نمشضت و اذه
و ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘شسلا
نود دعب نع حيرشصتلا ،ةجلاعملا

ح˘˘لا˘˘شصم ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ع
لكبو ةيناجم تامدخ،قودنشصلا

راد˘م ى˘ل˘˘ع ا˘˘شس42/اشس42 نامأا
لباقم نمؤوم ليوحت و عوبشسألا

هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإل و مÓ˘˘ت˘˘شسا ل˘˘شصو

ءا˘شضف ضصي˘شصخ˘ت م˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
لمعلا باحشصأا˘ب ضصا˘خ ي˘مÓ˘عإا
رششن ىلع رهشسلا ىلا ةفاشضإلاب
ة˘شصا˘خ˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ج˘يور˘˘تو
يو˘ن˘شسلا ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ءار˘جألاو رو˘جأÓ˘ل
مايقلا و مÓعإلا لئاشسو ربع ىلعأا

ةدئافل ةيمÓعإاوةيشسيشسحت مايأاب

ةيلمع ةيمهأا نع امأا لمعلا بابرأا
د˘ع˘˘ب ن˘˘ع يو˘˘ن˘˘شسلا ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا

نايب˘لا د˘كؤو˘ي˘ف ءار˘جألاو رو˘جأÓ˘ل

ينطو˘لا قود˘ن˘شصلا ن˘ع ردا˘شصلا
لامعلل ةي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ربكأا ثح نع ةملاق ةلاكو ءارجألا

لمعلا باحشصأا نم نكمم ددع
دعب نع حيرشصتلا لامعتشسا ىلع

فيفختلاو ةينوناق˘لالاجآلا ي˘ف

دعب ن˘ع ح˘ير˘شصت˘لا تاءار˘جإا ن˘م
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘نءار˘˘˘جألاو رو˘˘˘جأÓ˘˘˘ل

لا˘˘˘كششأا ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا

راظتنلاريباوطو ةيطارقوريب˘لا

قودنشصلا حلاشصم ىوتشسم ىلع

يف ةلاحم ل مهاشسيشس ام وه و
نمؤوملا تافلمل يئاقلتلا نييحتلا
هذه حاجن  نأا لإا ايعامتجا مهل

مزلتشسينايبلا فيشضي ة˘ل˘م˘ح˘لا

اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك طار˘خ˘نا
وأا لمعلا باحشصأا اميشسل لاجملا

و هنا دجن ماقرألا ةغلبو مهيلثمم

9102 ر˘ب˘م˘فو˘ن03 ة˘يا˘غ ى˘˘لإا

 لمعلا بابرأاددع غلب

اشصاخ1114 مهنم4944

عا˘ط˘ق˘لا  يدا˘شصت˘قلا عا˘ط˘ق˘˘لا˘˘ب

741 ـب ي˘مو˘م˘ع˘˘لا يدا˘˘شصت˘˘قلا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

يرادإلا عاطقلا86  ــب يمومعلا

23. ـب تايعمجلا و631ـب

يقاوبلا مأا

 ينغموت ريسشنه يتاسشم ناكسس
قيرطلآ نوقلغي

ينغموت ريششنه ةيدلبب يتاششملا ناكشس ضسمأا حابشص مدقأا
يقاوبلا مأاو ةليلم نيع نيب طبارلا ينطولا قيرطلا  قلغ ىلع
نيشسحتب ةبلاطملل ريششنهلا هاجتاب ةيرئادلا ةطقنلا نم برقلاب

فرعت يتلا ةيئابرهكلا  ةقاطلا رارغ ىلع ةيتايحلا مهفورظ
ل ريباوط كلذب نيلكششم طغشضلا لعفب ةيلاتتم تاعاطقنا

ةراجحلا عشضو لÓخ نم تÓفاحلاو تابكرملا نم ةيهانتم
روشضحب نيبلاطم ةيطاطملا تÓجعلا يف نارينلا لاعششإاو
ةيلحملا تاطلشسلا عم راوح يا نيشضفار ايشصخشش يلاولا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل دو˘عو م˘يد˘ق˘تو م˘ه˘ب˘شضغ ضصا˘شصت˘ما تلوا˘ح ي˘ت˘لا
لخدتت ملام هلاح ىلع عشضولا ىقبي ةظحللا دحلو. مهبلاطمب
.ةيئلولا تاطلشسلا
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جيريرعوب جرب

مهقاسشنتسسآ رثإآ اقنتخم11 فاعسسإآ
ةقورحم تآزاغل

جيريرعوب جربب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم ضسمأا موي تفعشسأا

مهقاششنتشسا رثا ةيلولا ةمشصا˘ع˘ب ا˘ق˘ن˘ت˘خ˘م11نيتيلمع ي˘ف

40 نيب مهرامعأا حوارتت ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم تازاغل

81 نيب ام مهرامعأا مهنم ةشسمخ فاعشسا مت ثيح ةنشس56و

نيرخآا ةتشس  فاعشسإا مت امك  يششانح ةئزجتب ةنشس56و

ةيلخ بشسحو  حبار دارم يحب ةنشس84و40 نيب مهرامعأا
يف راودب اوبيشصأا نيقنتخملا نإاف ةيريدملا تاذل مÓعلا
تمد˘˘ق ثي˘˘ح ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص و نا˘˘ي˘˘ث˘˘غ و ضسأار˘˘لا
نم تاعرج ميدقت عم ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا مهل
يديزوب رشضخل ىفششت˘شسم ى˘لا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘تو ن˘ي˘ج˘شسكألا

≈°eƒS.´                                                 ةيلولا ةمشصاعب

ةدكيكشس

ةرسشق نيع  ةيدلب نوقلغي نونطآوم
نيع ةيدلب رقم قلغب نينطاوملا نم تارششعلا ضسمأا راهن ماق
ةنايشصلا رادل يذاحملا يحلا ناكشسب رمألا قلعتي و ةرششق
اهوربتعاو، مهبلاطم اهونمشض تاتفل نوجتحملا عفر ثيح
قيقحتب ةيلحملا تاطلشسلا اوبلاط ثيح، مهقوقح طشسبأا نم
مادعنا اوكتششا و، زاغلاو ءابرهكلا اهشسأار ىلع بلاطم ةدع
ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ءار˘ت˘˘هاو ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق
مهبلاطم ءازإا تاطلشسلا تمشص ناكشسلا نجهتشسا و،مهتانكشس
ةهج ةيأا كرحتت نا نود تاونشس ذنم اهوعفر مهنأا اولاق يتلا
بشسح مهقوقح طشسبا نم اهنأا مغر ةيزيجعت بلاطم اهنإاف
ع˘ن˘م ن˘يأا تا˘عا˘شسل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘غ ر˘م˘ت˘شساو،م˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
دجاوت طشسو مهبتاكمب قاحتللا نم لامعلا و نوفظوملا

ةيدلبلا قطانم فلتخم نم اومد˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك
يجراخلا بابلا قلغو جاجتحلا نا اميشس قئاثولا جارختشسل
ةلطع دعب لمع موي لوأاو عوبشسلا ةيادبو نمازت ةيدلبلل

ì.HƒOjæÉQ.نيموي

ةمئاق ضضفرت ةليسسملاب نكسسلآ ةيريدم
ةداعسسوبب ةيسضرألآ عطقلآ

نع ةقوثوم رداشصم نم ةعاشس رخآا ةديرج  ضسمأا لوأا ءاشسم تملع
ةيبارتلا تائيزجتلا ةمئاق ةليشسملا ةيلوب نكشسلا ةيريدم ضضفر

ةدع راثأا يذلا رمألا  ةداعشسوب ةيدلبب ةعطق007 ب ةردقملاو
ىلع ةعاشس رخا ةديرج تلشصحت يتلا ةقيثولا بشسحو تاظفحت
ءامشسألا لوح تاظفحتلا نم ديدعلا اهيف تلجشس دقف  اهنم ةخشسن
ءا˘شضعأا ءا˘ن˘بأاو ةو˘خإاو برا˘قأا ءا˘م˘شسأا ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ا˘ه˘ي˘˘ف ةدراو˘˘لا
ضصاخششألا دوجو ىلإا ةفاشضإلاب  ةداعشسوبب يدلبلا يبعششلا ضسلجملا

نكشسلا ةيريدم اهتهجو يتلا ةلشسارملا بشسح اذهو ةدحاو ةلئاع نم
وه يذلا ةيدلبلا ضسيئر فرط نم ةيشضمم ريغ ةمئاقلا نإاف ،ةيلولاب
و تارادلا نم تائفلا فلتخم لمششت ملو  ةيشضرم ةلطع يف
تارششعلا اوبلاط امك هب لومعم وه امك ةلودلل نيعباتلا نيفظوملا

اذهو عيزوتلا يف عارشسإلا ةرم لك يف ةداعشسوب ةيدلب ناكشس نم
فرط نم راحتنلا تلواحمو ةرئادلا رقم مامأا جاجتحلا مغر
ةبقاعمو لجاع قيقحت حتفب اوبلاط اميف ةيبارتلا تائيزجتلا يبلاط
و رييشستلا ةيئاوششع دكؤوي ام ءاشضقلا ىلع مهتلاحإاو نيببشستملا
ةلزهم .ءاشضعألا فرط نم تاباشسحلا ةيفشصت و بشصنملا لÓغتشسا

 هذهل دح  عشضو انه بجوو نطاوملا اهتيحشض ىقبي ةيقيقح

.ةينÓقعو ةيدجب ةنيدملا رومأا ذخأا و تاشسرامملا
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ة˘كر˘ششب ع˘يزو˘ت˘لا ر˘يد˘م ف˘ششكو

لÓخ لج˘ي˘ج˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

هذه تاطاششن لوح يمÓعإا موي

ةيشضقنملا ةن˘شسلا م˘شسر˘ب ةر˘ي˘خألا

زاغلا يتكبشش ضضرعت نع9102

ريبك ددع ىلإا ةيلولاب ءابرهكلاو

ثدحتملا  ردقو ، تاءادتعلا نم

ةنشسلا لÓخ تاءادتعإلا هذه ددع

001 نم ديزأاب طق˘ف ة˘ي˘شضا˘م˘لا

عطق يف ببشست يذلا رمألا ءادتعا

ةدع قطانم نع زاغلاو ءابرهكلا

ندمو ءايحأا قارغاو ةيلولا نم

يذلا رمألا  مÓظلا يف اهلماكب

هذه عم ةيقيقح ةفقو بلطتي تاب

اهل دح عشضو لجأا نم ةلكششملا

نم اهل ناكام لظ يف اشصوشصخ

ل˘ي˘خاد˘م ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘عاد˘ت

م˘كح˘ب ن˘ئا˘بز˘لا ة˘حارو ة˘˘كر˘˘ششلا

يتلا ةرركتملا باطعألا هفلكتام

تاءادتعإلا هذه لثم اهيف ببشستت

. دهجو فيراشصم نم
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ته˘˘˘˘جوو
اهتريتو تدادزا يتلا تاءادتعإلا

يتلا ضساحن˘لا تا˘با˘شصع˘ل ار˘خؤو˘م
بير˘خ˘تو  را˘ي˘ت˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
ضضع˘ب˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘ششلا
ىلع ءÓيتشسإلا لجأا نم قطانملا
ةدا˘˘عاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ل˘˘باو˘˘كلا
نم ينجت ةريبك غلابمب اهقيوشست

لاو˘مأا تا˘با˘شصع˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ئارو
يف ةمه˘ت˘لا ته˘جو ا˘م˘ك ، ة˘ل˘ئا˘ط
ةنشصارقلا ضضعبل تاءادتعإلا هذه
ل˘يو˘ح˘˘ت ى˘˘لا نود˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
نم اقÓطنا مهلزانم ىلا ءابرهكلا
ل˘˘جأا ن˘˘˘م تلو˘˘˘ح˘˘˘مو ةد˘˘˘م˘˘˘عأا
ةيئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ف˘ت˘نا

ءاقل اشسلف اوعفدي نأا نود اناجم
بشسح ر˘˘شسف˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا كلذ

ع˘يزو˘ت ة˘كر˘شش ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
ىوتشسم لجيجب زاغلاو ءابرهكلا
ةكرششلا اهتدبكت ي˘ت˘لا ر˘ئا˘شسخ˘لا

نود اذهو ءابرهكلا ةقرشس ءارج
ديدشست مدع لكششم  نع ثيدحلا
نو˘˘يد ع˘˘فرا˘˘م و˘˘هو ر˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف˘˘˘لا
رخآا بشسح اهنئابز ىلع ةكرششلا

رايلم05 نم رثكأا ىلا ةيئاشصحا
 ميتنشس

...  ةريثك ءايحأا نع زاغلا عطقو مÓظلا يف ةعشساو قطانم قارغإا يف تببشست

 يتكبسش ىلع ءآدتعآ001 نم رثكأآ ليجسست
 لجيجب ءابرهكلآو زاغلآ

... ليوط راظتنا دعب

 طبسضل لجيجب رئآودلآ ناجلل رسضخألآ ءوسضلآ ءاطعإآ
 يعامتجآ نكسسم0032 نم نيديفتسسملآ مئآوق

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ىرـــقو ندـــم10
www.akhersaa-dz.com
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نأاسشب ةئيسس ءابنأا يواسضيبلا ءاجرلا بردم يمÓسسلا لامج ىقلت
ةع˘قو˘م ن˘ع ه˘با˘ي˘غ د˘كأا˘ت ثي˘ح ،ي˘م˘ي˘حر نا˘ي˘ف˘سس ه˘ب˘عل ة˘با˘سصإا
رود تلو˘ج ع˘بار ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا مو˘˘ي ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
تاسصوحفل يميحر عسضخو ،ايقيرفأا لاطبأا يرودب تاعومجملا

˘ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘سسي˘طا˘ن˘غ˘م˘لا ن˘˘ي˘˘نر˘˘لا˘˘ب
هنأاب حسضتاو ،يسضاملا تبسسلا موي ترج يتلاو رئازجلا ةيدولوم
قاسسلا ةلسضع يف قزمتو لحاكلا ىوتسسم ىلع ةباسصإا نم يناعي
رئازجلا ةيدولوم هفيسضم ىلع ءاجرلا زافو ،ىلوألا ةجردلا نم
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر با˘هذ ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا تب˘˘سسلا ةر˘˘ه˘˘سس فد˘˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب
هقيرف ةهجاوم يف ارسضاح يميحر نوكي نلو ،ةيبرعلا ةلوطبلا
نوناب ردبو دادحأا ديمحو اجن سسيرباف نم لكل مسضنيل ةلبقملا
ريكاسشلا ميحرلا دبع بناجب ،اسضيأا ةباسصإلا نم نوناعي نيذلا
تقو˘لا ي˘ف ءا˘جر˘لا ي˘ب˘عل ل˘سضفأا ن˘م ي˘م˘ي˘حر د˘ع˘يو ،فو˘قو˘م˘لا
ديلو.ف.يلوتم نسسحمل ةفاسضإا يلاحلا

،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثلا سسمأا ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

مجاهم ،عبيوسس دمحم بعÓلا عم هدقاعت

ىلوأا كلذ˘˘˘ب ح˘˘˘ب˘˘˘سصي˘˘˘˘ل ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس قا˘˘˘˘فو

ةرتف لÓ˘خ ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا تا˘ق˘ف˘سص

82 بحا˘سص ع˘قوو ،ة˘يو˘ت˘سشلا تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ة˘ق˘فر ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ىل˘ع ،ا˘ما˘ع

د˘ع˘ب ،ر˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ،با˘˘ب˘˘سشلا

هد˘ق˘ع خ˘سسف˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسألا ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق

قافو ،قبا˘سسلا ه˘يدا˘ن ةرادإا ع˘م ي˘سضار˘ت˘لا˘ب

،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ور˘ي˘سسم لو˘ع˘يو ،ف˘ي˘ط˘˘سس

يموجهلا مقعلا ءاهنإل ،عبيوسس ةقفسص ىلع

،مسسوملا قÓطنا ذنم قيرفلا مزل يذلا

تارد˘˘˘˘ق كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ي بعÓ˘˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ

قلأاتلاو ،قرافلا عنسص ىلع رداقو ،ةزاتمم

ي˘ف ،با˘يإلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘فر

سسلجم دقعي نأا رظتنملا نم ،رخآا قايسس

،ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ،با˘˘ب˘˘سشلا ةرادإا

ديدح˘ت˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘عا˘م˘ت˘جا

بسصا˘ن˘م˘لا دد˘عو ،د˘يد˘ج˘لا برد˘˘م˘˘لا م˘˘سسا

تÓيوحتلا ةرتف لÓخ معدلاب ةينعملا

ر.ع.ةيلاحلا

داد˘˘غ˘˘بو زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا سسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
ىلع مدقلا ةركل ينطولا بختنملا  اذكو حاجنوب
قيرف نسسحأاو بعل نسسحأل ةحرتقملا باقلألا

يبرعلا داحتلا ءارآا ربسس يف،9102 ةنسسل  يبرع
ة˘ن˘سسلا هذ˘ه م˘ظ˘ن˘ي يذ˘لا ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
متيسسو ،مدقلا ةركل يبرعلا داحتلا عم نواعتلاب
لفح يف ةل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يألا ي˘ف ن˘ي˘جو˘ت˘م˘لا م˘ير˘ك˘ت
روسضحبو ةيبرعلا مدقلا ةرك موجن ةعمسسب قيلي‘‘

ءاج ام بسسح ،‘‘ةريبك ةيسضاير تاماقو تايسصخسش
ةفاحسصلل يبرعلا داحتÓل نايب يف دحألا مويلا
ةرك مجن نييعت لجأا نم قابسسلا يفف ،ةيسضايرلا
،9102 ة˘˘ن˘˘سسل بعل ن˘˘سسحأاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
حا˘ج˘نو˘بو (ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م) زر˘ح˘م سسفا˘ن˘ت˘˘ي˘˘سس
اوزر˘ب ن˘م˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘˘م (د˘˘سسلا)

ىل˘ع ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو تا˘ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ءي˘ل˘م م˘سسو˘م لÓ˘خ
د˘م˘ح˘م: م˘هو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف وأا يدر˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

لÓهلا) يرسسودلا ملاسسو (رسصم/لوبرفيل) حÓسص

/يد˘ن˘لو˘ه˘لا  سسكا˘جأا) سشا˘يز م˘ي˘ك˘حو (يدو˘˘ع˘˘سسلا
دجما و (يرطقلا دسسلا) فيفع مركأاو (برغملا

يرد˘ب˘˘لا سسي˘˘نا  و (ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا) ناو˘˘ط˘˘ع
تو˘˘خ˘˘ب˘˘م د˘˘م˘˘حأا ي˘˘ل˘˘ع و (ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا)
ه˘ل˘لا د˘م˘ح قازر˘لا د˘ب˘عو (ي˘˘تارا˘˘ملا ةر˘˘يز˘˘ج˘˘لا)
د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘مو ،(بر˘غ˘م˘لا/يدو˘ع˘سسلا ر˘سصن˘لا)
جاردا م˘˘˘˘˘˘˘ت،9102˘-ة˘ن˘سسل ي˘بر˘ع˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ايقيرفإا لطب) مدقلا  ةركل يرئازجلا بختنملا

ر˘ط˘ق بخ˘ت˘ن˘م ا˘سضيأا م˘سضت ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض (ر˘˘سصم˘˘ب
لطب) نيرحبلا بختنمو  (ممأÓل ايسسا سسأاك لطب)
ة˘˘يد˘˘نألا بي˘˘غ˘˘ت ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ،(ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك
ءاتفتسسÓل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيدنأا مسضت يتلاو،9102 ةنسسل يدان  نسسحأا لوح
لاطبأا ةطبار لطب) يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا
لطب) يدوعسسلا لÓه˘لاو (سسنو˘ت ل˘ط˘بو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

و (ةيبرع˘لا  سسأا˘ك˘لا ف˘ي˘سصوو ا˘ي˘سسأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
(ةيبرعلا سسأاكلا لطب) يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا

يقيرفإلا داحتلا سسأاك  لطب) يرسصملا كلامزلاو
سسأاك لطب) ينا˘ن˘ب˘ل˘لا د˘ه˘ع˘لاو (ر˘سصم سسأا˘ك ل˘ط˘بو
سسأا˘˘ك ل˘˘ط˘˘بو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ل˘˘ط˘˘بو  يو˘˘ي˘˘˘سسألا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
يبرعلا داحتÓل ماعلا ةنامألا تدافأا دقو ،(نانبل
تاو˘سصألا  ي˘ق˘ل˘ت د˘عو˘م نأا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘لا˘حإا م˘ت د˘قو تب˘سسلا سسمأا لوأا ىه˘˘ت˘˘نا
يف نيزئاف˘لا  ءا˘م˘سسأا نÓ˘عإاو ا˘هزر˘ف˘ل ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا

سسيئر لاق ،ءاتفتسسلا ةيلمع نعو ،قحل تقو
ي˘ندرألا ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘˘تلا

داحتلا سصرح دق˘ل‘‘ :ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘ي˘م˘ج د˘م˘ح˘م
موجن  ريدقت ىل˘ع ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘بر˘ع˘لا
نم ةينطولا اهتابختنمو اهتيدنأا و ةيبرعلا ةركلا

يذ˘˘لاو م˘˘ه˘˘م˘˘لا يو˘˘ن˘˘سسلا  ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ةركل يبر˘ع˘لا دا˘ح˘تلا لو˘خد ع˘م ه˘ت˘ي˘م˘هأا تدادزا
نواعتلا ةيقا˘ف˘تا لÓ˘خ ن˘م Ó˘عا˘ف  ا˘ك˘ير˘سش مد˘ق˘لا
تح˘ن˘م ي˘˘ت˘˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
بيجن.ج                                  .‘‘اريبك امخز ءاتفتسسلا
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سضاير ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا نو˘ك˘ي˘سس
يذلا فاكلا‘‘ لفح نع ابئاغ زرحم
دوع˘يو مو˘ي˘لا ‘‘ة˘قدر˘غ˘لا˘ب ىر˘ج˘ي˘سس
ىل˘ع نو˘ك˘ي˘سس زر˘ح˘م نأا و˘˘ه بب˘˘سسلا

سسأاك يئاهن فسصن ةارابم عم دعوم
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ة˘ط˘بار˘لا

‘‘زر˘ح˘م‘‘ نأا ا˘م˘ل˘ع ،مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘˘ف
ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م ة˘˘سسر˘˘سش ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
يرسصملاو ‘‘ينام ويداسس‘‘ يلاغنسسلا
لسضفأا ةزئاج لوح ‘‘حÓسص دمحم‘‘

ع˘˘مو ،ءار˘˘م˘˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعل
بعÓ˘لا م˘سسا ن˘ع نÓ˘عإلا بار˘ت˘قا
بعل ل˘سضفأا بق˘ل˘ب جو˘˘ت˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا

قباسستت،9102 ما˘˘ع˘˘ل ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘˘عإلا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسو
ا˘ه˘عÓ˘طإا د˘كؤو˘ت ىر˘خأاو ،تا˘ع˘˘قو˘˘ت

.ظ˘˘ح˘˘لا بحا˘˘سصل ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م ىل˘˘˘ع
نأا تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست ةد˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘سشت ثي˘˘˘ح

يذ˘لا و˘ه ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘ي˘˘سسلا
ا˘قو˘ف˘ت˘م ه˘ح˘لا˘سصل بق˘ل˘لا˘ب جو˘ت˘ي˘سس

.حÓسص دمحمو زرحم سضاير ىلع
ةقفر جوت يلاغنيسسلا نأا ملعلا عم
ة˘ط˘بار بق˘ل˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ه˘ق˘ير˘˘ف
م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘كو ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا
ةفاسصو هلين ىلإا ةفاسضإا ،ةيدنأÓل

ن˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘سسو ،م˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك
مسسا نع ةيقيرفإلا ةيلارديفنكلا
بعل ل˘˘˘سضفأا ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب جو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يقابو9102 ما˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘هز˘˘ئاو˘˘ج˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا ه˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا

ة˘قدر˘غ˘لا ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘سس

كرا˘˘سشو ،ة˘˘ير˘˘سصم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘سسلا

ي˘ت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف Ó˘˘يد˘˘ب زر˘˘ح˘˘م

لياف ترو˘ب ما˘مأا ،‘‘ي˘ت˘ي˘سسلا‘‘ ا˘ه˘ب˘ع˘ل

سسأا˘˘˘ك˘˘˘ل ع˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف

يف لخد ثيح ،يزيلجنإلا داحتلا

يتلا ةلباقملا يهو،77ـلا ةقيقدلا

،يناب˘سسلا برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا ا˘ه˘ب زا˘ف

1/4. ةجيتنب لويدراوغ بيب

لوأل ةزئاجلاب هجيوتت رظتني ينام

 ةرم

ينام ويداسس رظتني ،لباقملا يفو

يقيرفأا بعل لسضفأا ةزئاجب زوفلا

،ةيسضايرلا هتريسسم يف ةرم لوأل

ةيئاهنلا ةمئاقلا يف دجاوت امدعب

ع˘بار˘لا ما˘ع˘ل˘ل ةز˘ئا˘ج˘ل˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘˘لا

بحاسص ينام لسصحو ،يلاوتلا ىلع

ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ىل˘˘ع ا˘˘ما˘˘ع72ـلا

،6102 ماع يقيرفأا لسضفأا ةمئاقب

يناثلا زكرملا يف دجاوتي نأا لبق

ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف

ح˘ب˘سصي نأل ي˘نا˘م ع˘ل˘ط˘ت˘يو ،حÓ˘سص

يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا بعÓ˘˘لا

م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘ي

يذ˘لا ،فو˘ي˘سض ي˘جا˘ح˘لا لز˘ت˘ع˘˘م˘˘لا

،2002و1002 ي˘˘ما˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب جو˘˘˘ت

تأارط يتلا ةرفطلا لظ يف ةسصاخ

ي˘سضا˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ئادأا ىل˘˘ع

هنأا ركذي ،يلاحلا مسسوملا علطمو

ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس

ىلعألا ديسصرلا بحاسصل ةزئاجلاب

يذ˘˘لا تيو˘˘سصت˘˘لا ي˘˘ف طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م

و˘˘˘˘˘˘برد˘˘˘˘˘˘مو ةدا˘˘˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘˘˘سش

ةيقير˘فألا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

يذلا تقولا يف فاك يف ءاسضعألا

ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت ه˘˘˘ي˘˘˘ف تد˘˘˘كأا

مسسح د˘ق نو˘ك˘ي ي˘نا˘م نأا ة˘ي˘سسنر˘ف

دق يذلا تقولا يف هحلاسصل بقللا

زر˘ح˘م سضا˘ير ن˘م ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف بي˘˘غ˘˘ي

ررقملا لفح˘لا ن˘ع حÓ˘سص د˘م˘ح˘مو

.ةليللا
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يف رئازجلا سسأاكل61 و23 نيرودلا تايرابم تفرع
و تب˘سسلا و سسي˘م˘˘خ˘˘لا ما˘˘يأا تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
نم ةيدنأا ةعبرأل ركبملا جورخلا نيطرافلا دحألا
و ،لئابقلا ةبيبسش يه و ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا
تق˘ح˘ت˘لا ي˘ت˘لا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشو ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن
ملو ،سسأاكلا ةسسفانم رداغي قيرف لوأا ةرقم مجنب
نيع ةيعمج ةبقع يطخت يف لئابقلا ةبيبسش حجنت
نم يفاسضإلا تقولا دعب نيمث فدهب ةزئافلا ةليلم
رسصن ناكو ،ةبيايط دم˘ح˘م ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ه ل˘ي˘ج˘سست

ةيناثلا ةطبارلا نم قيرف ةيحسض هرودب ياد نيسسح
تقو˘لا ر˘ظ˘ت˘نا يذ˘لا ءا˘ع˘برلا ل˘مأا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي و
ةيلاغوب قيرط نع لهأاتلا فده ليجسستل يفاسضإلا

نم اسصوقنم ناك هنأا مغر (ءازج ةبرسض نم311 د)
امأا،78 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ي˘م˘ي˘هار˘ب در˘ط د˘˘ع˘˘ب بعل

ةسسفانم يف مسسوملا اذه اريثك يناعت يتلا ةيرسصنلا
د˘ع˘ب ا˘مزأا˘ت ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو فر˘˘ع˘˘ت˘˘سسف ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

قيرفلا امأاو ،سسأاك˘لا ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م ر˘ك˘ب˘م˘لا ا˘ه˘جور˘خ
بو˘ن˘ج˘لا ل˘ث˘م˘م و˘ه˘ف قا˘ب˘سسلا ن˘م جر˘خ يذ˘لا ثلا˘ث˘لا
با˘ب˘سشب مد˘ط˘˘سصا يد˘˘لا ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

،روهمجلا و ناديملا يلماع نم ديفتسسملا ةنيطنسسق
نايزم ،ديدج بردمب تمعدت يتلا ةرواسسلا تناكو
قيرط نع ليجسستلا باب حاتتفا يف ةقابسس ،ليغيإا

نب عفادملا و دئاقلا نكل ،ءازج ةبرسض نم يدوعسسم
نيتفلاخمل هليجسستب هقيرف ذقنم قحب رهظ ةدايع
ةرقم مجن دعبو،67 و24 نيتقيقدلا يف نيترسشابم
يف ةنيطنسسق بابسش حجن،23 رودلا يف مزهنملا
دد˘ع˘لا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا م˘˘سسق ن˘˘م نا˘˘ث دا˘˘ن ءا˘˘سصقا
مسسوم سسأاك نم اركبم ةا˘سصق˘م˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإلا
.ةعبرأا ىلإا0202-9102

61 رودلا يف بعضصأا نوكتضس اهتمهم ““ةراطضسوضس““

يسصاسصتخلا ةمسصاعلا داحتا دجي مل ،لباقملا يفو
،23 رود˘ل˘ل ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م بع˘˘ل يذ˘˘لا سسأا˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف
ةاوهلا مسسق نم ةلسشنخ داحتا ةحازإل ركذت ةبوعسص
3 ا˘ه˘ن˘م سسو˘ي˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘مأا بي˘˘سصن نا˘˘ك (6-1) ةجيت˘ن˘ب
ر˘ث˘كا ير˘يزد لÓ˘ب لا˘ب˘سشأا ة˘م˘ه˘م نو˘ك˘˘ت˘˘سسو ،فاد˘˘هأا

4 موي لقنتي امدنع رسشع سسداسسلا رودلا يف ةبوعسص

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ل نار˘˘هو ىلإا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ة˘ع˘فد˘لا تفر˘عو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘سشع سسدا˘˘˘سسلا رود˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م ىلوألا
و ةحسشرملا قرفلا بلغأا لهأات سسيمخلا موي تقلطنا

جرخ يذلا سسأاكلا لماح دادزولب بابسش اهتمدقم يف
ةأاجافملا تءاج امنيب ،ةيدملا يبملوأا خف نم املاسس
ام مسسق لثمم نكمت ثيح ،ةملاق بعلم نم ةديحولا

،يلحملا يجرتلا قرسشلا ةعومجم نم تاهجلا نيب
ةيدو˘لو˘م و˘هو ،ة˘جرد˘ب ه˘قو˘ف˘ي سسفا˘ن˘م ءا˘سصقا ن˘م
ءا˘ن˘بأا مد˘ق˘ت م˘غرو ،ةاو˘ه˘لا م˘سسق˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘تا˘˘ب
نأا لإا (72) ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سس فد˘˘ه˘˘ب سساروألا
(54+2) ةجيتنلا ليدعت يف ،لوأا اوحجن نييلحملا

(76) ةقيقدلا يف ةيسضاقلا ةبرسضلا اوطعي نأا لبق
فيطسس قافو دجي ملو ،راسصنأÓل ةمراع ةحرف مامأا

موغلسش لمأا هفيسضم ةبقع يطخت يف ةريبك ةبوعسص
ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب ه˘ي˘ل˘ع زا˘ف ثي˘ح ،ةاو˘ه˘لا م˘سسق ن˘م د˘ي˘ع˘لا

باسضهلل يناثلا لثم˘م˘لا ىف˘ت˘كا ا˘م˘ي˘ف،(5-1) ةلما˘ك
ىل˘ع هزو˘ف˘ب ،م˘هألا˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ا˘ي˘ل˘ع˘لا

قراوفلا لقأاب ةيناثلا ةطبارلا نم بورخلا ةيعمج

ناديملا يلماع ةداعسسوب لمأا لغتسسا هتهج نم،0-1
ن˘ي˘ب ا˘م م˘سسق) ة˘يواز˘لا با˘ب˘سش ءا˘˘سصقإل رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا و
اذهل تايرابم عبرأا ىقبتو ،ةفيظن ةيئانثب (تاهجلا
كيرافوب دادو نيب يفناج32 مايأا يرجتسس رودلا

يدان نيب يفناج92 و ،رئازجلا ةيدولوم و ةاوهلا نم
،تاهجلا نيب ام مسسق نم سضيبلا ةيدولوم و وداراب

ن˘ي˘ب ا˘م م˘سسق ن˘م راردأا با˘ب˘سش ن˘ي˘ب ير˘ف˘ي˘ف4 مويو
و نارهو ةيعم˘ج و ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج و تا˘ه˘ج˘لا
.ةمسصاعلا داحتا

اسنرف سأك نم61 رودلا غولبل سين نادوقي سانو مدآو يوادوب
دسض ‘‘روسسنلا‘‘ ةارابم اهيلع تهتنا يتلا ةيئانثلا تلمح ثيح ،اسسنرف سسأاك ةسسفانمل61 رودلا ىلإا لهأاتلل سسين امهقيرف ،سسانو مدأاو يوادوب ماسشه نم لك داق

،55 ةقيقدلا يف هقيرفل ليجسستلا باب قباسسلا وداراب يدان بعل يوادوب حتتفاو ،‘‘رسضخلا‘‘ يئانث عيقوت ىلفسسلا ماسسقألا يف طسشني يذلا سسوجيرف قيرف
يوادوب كراسشو ،ةهجاوملل يناثلا طوسشلا نم عئاسضلا لدبلا تقولا يف يناثلا فدهلا ةراعإلا ليبسس ىلع سسين ناولأا لمحي يذلا يلوبان بعل سسانو فاسضأا امنيب

.ةلباقملا راوطأا لماك يف سسانو سضاخ امنيب ،ةارابملا رسضح يذلا روهمجلا تاقيفسصت تحت جرخ ثيح57 ةقيقدلا ةياغ ىلإا ةارابملا يف
ع.سش.م

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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 داصح
ةضايرلا

رئازجلا سأك

اركبم ةضسفانملا عدوت ةبخنلا نم ةيدنأا ةعبرأا

تابيردتلا ءاوجأ ىلإ دوعي سراف دمحم
يضاملب حيريو

ميلسس دم˘ح˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بعل دا˘ع
دعب لا˘ب˘سس ه˘ق˘ير˘ف ع˘م بسشع˘لا ىل˘ع تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل سسرا˘ف
توا يف اهل سضرعت يتلا ،ةباسصلا ببسسب ليوط بايغ

تافطتقم ترهظأا ثيح ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع يسضاملا
ةقفر نيرامتب يرئازجلا رسسيلا عفادملا مايق ويديف
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ه˘لو˘خد˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ،ي˘ند˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘لا
يتيلبماسس ودرانويل لابسس يدان بردم قلعو ،ةيعامجلا

ي˘ف لا˘ق ثي˘ح ،سسرا˘ف د˘م˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘˘لا ىل˘˘ع
:يلاطيإلا ‘‘وتاكريم ويسشتلاك‘‘ عقو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت
نوكيسس ،نآلا ديج وهو اريثك تنسسحت هتلاح سسراف‘‘

لبق ةيبط ةرايز عم دعوم ىلع لبقملا عوبسسألا لÓخ
ريراقت تنا˘كو ،‘‘ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م برد˘ت˘لا˘ب ه˘ل حا˘م˘سسلا
كسشو ىلع ناك سسراف ميلسس دمحم نأاب تدكأا دق ةقباسس
ف˘ي˘سصلا ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن ع˘م د˘ق˘ع ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا
هلا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ع˘م ل˘سصح يد˘لا قا˘ف˘تلا د˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
ىت˘حو ،لا˘ب˘سس ق˘ير˘ف كلذ˘كو لو˘˘يار و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا
ةارا˘ب˘م در˘ج˘م تنا˘ك سسرا˘ف ا˘ه˘ي˘ف بي˘سصأا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا

سسكع تءا˘سش راد˘قألا ن˘ك˘ل ،هر˘ي˘ها˘م˘جو ه˘ق˘ير˘ف˘ل عداو
سسرا˘ف د˘م˘ح˘م ةدو˘˘ع ل˘˘ك˘˘سشت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،كلذ
،يسضاملب لامج ينطولا بخانلل ارسس اربخ تابيردتلل

رهسش ،رطقب2202 ملاعلا سسأاك تايفسصت قÓطنا لبق
لا˘ط˘بأا فر˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘˘م
رهسشلا لÓخ تايفسصت˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ي˘سسفا˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فأا
.يراجلا

ديلو.ف

يتيس رتسشنام عم هطابترا ببسب

ىلع يليÓبلا فسسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا سسفا˘ن˘ي

ةقفر،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ةرا˘ق ل˘خاد بعل ل˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج
ح˘ج˘نو ،د˘ما˘ح قرا˘ط ير˘سصم˘لاو يرد˘ب˘لا سسي˘نأا ي˘سسنو˘ت˘˘لا
عم ةيقيرفإلا ممألا سسأاك ةلوطبب جيوتتلا يف يليÓبلا

ىلع زاف امدعب9102 ماع يرئازجلا ينطولا بختنملا

6 ي˘ف كرا˘سش د˘قو ،د˘ي˘حو فد˘ه˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا
يف لاغنسسلا ىمرم يف ‘‘ناكلا‘‘ يف نيفده لجسسو تايرابم
ـلا رودلا يف اينيغ كابسش يف لجسس امك ،تاعومجملا رود

يجرتلا فوفسص يف ابعل ناك يسضاملا مسسوملا يفو،61
عئار لكسشب مهاسسو ايقيرفإا لاطبأا يرودب جوتو يسسنوتلا

11 يف ،نيفده عنسصو فادهأا ثÓث لجسسف ةلوطبلا يف
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا بعل ه˘ل˘ج˘سس فد˘ه م˘˘هأا د˘˘ع˘˘يو ،ةارا˘˘ب˘˘م
با˘يا ي˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لا يوا˘سضي˘ب˘لا دادو˘لا كا˘ب˘سش ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا
،سسنو˘ت˘ب سسدار بع˘ل˘م ىل˘ع م˘ي˘قأا يد˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
،يسسنوتلا يرودلا بقلب يجرتلا قيرف عم زاف يليÓبلا

يدا˘ن˘لا ىلإا ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق

7 ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م كرا˘˘˘سشو ،يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ي˘˘˘ل˘˘˘هألا
.رخآا فده عنسصو نيفده لجسسو تايرابم

ديلو.ف

”بولك لوبتوف جناروأ“ عقوم
 يضاملبو زرحم راتخي

بردمو بعق لضفأك
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا د˘˘سصح
ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م بعل ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير
بعل لسضفأا بقل يزيلجنلا يتيسس
جئاتن بسسحب،9102 ةنسسل يقيرفإا
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا تيو˘˘سصت˘˘لا
‘‘بولك لوبتوف جناروأا‘‘ ينورتكلإلا
،ةي˘سضا˘ير˘لا را˘ب˘خألا ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا

ي˘ب˘عل ىل˘ع ر˘سضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘ن قو˘˘ف˘˘تو
ير˘سصم˘˘لا ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو حÓ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م
9102 ةنسسل بردم لسضفأا ىلع تيوسصتلا جئاتن سصخي اميفو ،ينام ويداسس
بردم لسضفأا بقل ىلع يسضاملب لامج ينطولا بخانلا لسصح دقف ،امئاد
يسسنوتلاو ،يسسيسس ويلأا ،يلاغنسسلا ىلع اقوفتم ،ةيسضقنملا ةنسسلل يقيرفإا

‘‘فا˘ك˘لا‘‘ ز˘ئاو˘ج˘ل نا˘ح˘سشر˘م ي˘سضا˘م˘ل˘بو زر˘ح˘م نأا ا˘م˘ل˘ع ،ي˘نا˘ب˘ع˘سشلا ن˘ي˘ع˘˘م
اهتايلاعف ىرجت˘سس ي˘ت˘لاو،9102 ة˘ن˘سسل ي˘ق˘ير˘فإا برد˘˘مو بعل ل˘˘سضفأل

ديلو.ف.ةيرسصملا ةقدرغلا ةنيدمب مويلا ةرهسس

““فاكلا““ لفح نع ايمضسر بيغي زرحم

ن˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش تجر˘˘خ
دعب رئازجلا سسأاكل23ـلا رودلا
ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا ّد˘˘ي ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سصقإا

لّوأا ةيسشع ةليلم نيع ةيعمج
ه˘˘˘ل˘˘˘ّج˘˘˘سس ّدر نود فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب سسمأا
تقو˘لا ي˘ف ة˘ب˘يا˘ي˘ط م˘جا˘ه˘م˘لا
تي˘سصقأاو ،ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘˘فا˘˘سضإلا
رّكبملا روّدلا اذه نم ةبيبسشلا
ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘˘ل
ىل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا تعّدو ا˘مد˘ع˘ب
سسيرغ يدان يواهلا يدّانلا ّدي
ربتعيو ،ةيسضاملا ةخسسنلا يف

روّد˘˘لا ن˘˘م ‘‘يرا˘˘ن˘˘ك˘˘˘لا‘‘ جور˘˘˘خ
ايلاتتم ني˘م˘سسو˘م لÓ˘خ23ـلا

كلذ ثدحي مل ثيح ،ايخيرات
ةهج نم .قيرفلا سسيسسأات ذنم
ثدحي نأا رظتنملا نم ،ىرخأا
روّدلا اذ˘ه ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ءا˘سصقإا

،يلئابقلا تيبلا لخاد ةعبوز
يدا˘˘˘˘˘ّن˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا ّنأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسل
ترّر˘ق لÓ˘م ف˘ير˘سش ة˘سسا˘˘ئر˘˘ب

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ح˘ما˘˘سست˘˘لا مد˘˘ع
ءا˘˘جر˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب
ي˘˘˘ف ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا يوا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا ةرادإلا ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
دوليف رابوه يسسنرفلا بّردملا

،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
نا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه ّنأا ا˘˘ي˘˘م˘˘˘سسل
ذنم ةلاقإلإا ةلسصقم نم ادّدهم
لÓ˘م ّنأا ر˘ي˘˘غ ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف
ه˘ئا˘ط˘عإا ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف رّر˘˘ق
ةدوعلا لجأا نم ىرخأا ةسصرف
.ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘ّ̆ك˘˘˘˘˘سسلا ىلإا

ل˘ي˘ب˘ن د˘ئا˘ق˘لا ءÓ˘مز نو˘ك˘ي˘˘سسو
زو˘ف˘لا ىل˘ع ن˘ير˘˘ط˘˘سضم ود˘˘ع˘˘سس
يوا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا
ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسر˘˘˘ب ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا
تاعو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م ة˘ع˘بار˘لا
بعلمب ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل
يزيتب4591 ر˘ب˘م˘فو˘ن لّوأا

ينعي رخآا ّرثعت ّنأا ثيح ،وزو
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘˘يدو˘˘˘ت
فسصعت دق ةمزأا يف لوخّدلاو
اهسسأار ىل˘عو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا˘ب
.لÓم فيرسش سسيئرلا

بيجن.ج

عفدملا مف يف دوليف يضسنرفلا بردملا
سسأاكلا نم قيرفلا ءاسصقإا دعب ‘‘يرانكلا‘‘ تيب لخاد ةعبوز /لئابقلا ةبيبسش

9102

ةيسضايرلا ةفاحسصلل يبرعلا داحتلا ءارآا ربسس

نيحضشرملا ةمئاق نمضض ““رضضخلا““و حاجنوبو زرحم

ةطبارلا يف ةلسشاف مسسوم ةيادب دعب
قا˘˘فو ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت ،ىلوألا ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
و ةقافتسسلا قيقحت نم يكوكلا ليبن
ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ىد˘ل ‘‘كي˘ل˘ك˘يد˘لا‘‘ ثاد˘˘حا
ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت تن˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘ت˘˘˘لا
زوفلا بقع رئازجلا سسأاك نم يئاهنلا
ن˘م د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘سش ل˘مأا ما˘مأا ل˘ج˘˘سسم˘˘لا

تب˘سسلا مو˘ي1-5 ع˘قاو˘ب ةاو˘ه˘لا م˘˘سسق
يسسنوتلا بردملا نأا ودبيو ،يسضاملا
ىل˘ع يو˘سضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ف˘ل˘خ يذ˘لا

دجو دق قافولل ةينفلا ةسضراعلا سسأار
حورلا تداعأا يتلا ةيرحسسلا ةفسصولا
،بناوجلا لك نم ةهئات تناك ةليكسشتل

ة˘˘سسم˘˘خ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ن˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ي˘ف ماز˘ه˘نلا ع˘˘م لدا˘˘ع˘˘ت و تارا˘˘سصت˘˘نا

رسسنلا ققحو ،همودق ذنم نيتارابم
ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا لÓ˘خ ن˘يزو˘ف دو˘سسلا

ةلوطبلا نمسض رايدلا لخاد امهسضاخ
(4-0) ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ما˘˘˘مأا

نأا مولع˘مو،(2-0) ةرواسسلا ةب˘ي˘ب˘سشو
ةيدولوم ما˘مأا ةارا˘ب˘م ه˘سصق˘ن˘ت قا˘فو˘لا
مداقلا سسيمخلا مو˘ي ةرر˘ق˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ‘‘يدا˘˘م˘˘ح ر˘˘م˘˘ع‘‘ بع˘˘ل˘˘م˘˘˘ب
نأا م˘˘غرو ،ءا˘˘سسم ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

قافو˘لا نأا˘ب ي˘حو˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا سضع˘ب
نأا لإا ةدقعم دج ةلحرم نم جرخ دق
نأا دكؤوي ةيلحملا ةلوطبلا يف هبيترت

لتحي ثيح ،ةبعسص ىقبت ةيرومأاملا
ريغ ،ةطقن71 ديسصرب11 ةبترملا
بتارملا نم يدانلا بارتقا ةسصرف نأا
ىق˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ىلوألا

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
˘ما˘سسح فاد˘ه˘لا رار˘غ ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘˘˘˘سشغ ن˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘لا
قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت ،تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سصحلا
ة˘قا˘ف˘ت˘سسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا

41 ي˘ف ا˘فد˘ه02 ل˘ج˘سس ثي˘ح كلذ˘˘ك
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضي يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مألا ،ةارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
ن˘سسحأا بي˘تر˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا

42 ـب رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ف˘ل˘خ مو˘ج˘ه
ط˘خ˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا سسف˘˘ن ،ا˘˘فد˘˘ه

4 يف فادهأا3 لبقتسسا يذلا عافدلا
هذه لك ،تاسسفانملا لك يف تÓباقم
دهف يدانلا سسيئر تلع˘ج تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘م˘هأا ي˘ف ر˘ك˘ف˘ي ,ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح
رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ز˘˘˘ئا˘˘˘كر˘˘˘لا سضع˘˘˘ب دو˘˘˘ق˘˘˘˘ع

قاحسسإا دعاسصلا مجنلاو ةسشغ فادهلا
،تامادقتسسلا ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو ،فو˘سصو˘ب
نا˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م قا˘˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا تن˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ت

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ع˘˘˘فاد˘˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ
راظت˘نا ي˘ف ىي˘ح˘ي ن˘ب د˘م˘ح˘م ق˘با˘سسلا

ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م ىر˘خأا ءا˘م˘سسأا مود˘ق
ىل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘جأا
.ىلوألا بتارملا ىلع سسفانتلا

ديلو.ف

دادزولب بابسش

““يبرايضسلا““ ـل ايمضسر مضضني عبيوضس

 ايقيرفا لاطبا ةطبار

لئابقلا ةبيبضش ءاقل عيضضي يميحر يواضضيبلا ءاجرلا بعل
فيطسس قافو

 بايإلا ةلحرم يف ديكأاتلاب بلاطم قافولاو ““كيلكيدلا““ ثادحإا يف حجني يكوكلا

9102 ماعل ةراقلا لخاد بعق لضفا ةزئاجب جيوتلل ةوقب حشرم يليقب



ةنيطنشسقب زاغلا برشست ءارج ةدحاو ةلئاع نم اياحشض8 قانتخا
يحب ءاصسم ةصسماخلأ ةعاصسلأ دودح يف ،ةنيطنصسق ةي’وب بورخلاب يعمجلأ صشوطق ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
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مت ،ءاملأ ناخصس نم ثعبنملأ نوبركلأ يداحأأ زاغ برصست ءأرج ،ةنصس76و20 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت نيصسنجلأ
.بورخلأ د/ب فايصضوب دمحم ىفصشتصسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم مهلقنو مهفاعصسإأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

وزو ىزيتب روكذ ةيعماجلا ةماقإلاب قيرح بوشن
حلاصصم بصسحووزو يزيتب روكذ ةواصسنح ةيعماجلأ ةماقإ’اب ةفرغ لخأد قيرح صسمأ لوأ ةليللأ علدنإأ
قورحب عبأرلأ بلاطلأ بيصصأ اميف قورح ةدعب ةبلط ةعبرأ ةباصصإأ فلخ قيرحلأ نإاف ،ةيندملأ ةيامحلأ

ة˘ح˘ل˘صصم ىلإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘عر˘صسلأ حا˘ن˘ج ىل˘ع م˘ه˘ل˘ك م˘ه˘ل˘ق˘˘ن م˘˘ت ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ةيرورصضلأ تافاعصسإ’أ امهل ميدقت لجأأ نم وزو يزيتب دمحم ريذن يعماجلأ ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’أ

ةصشرف’أ صضعبب بصش قيرحلأ أذه نإاف ةيندملأ ةيامحلل ةيلحملأ ةيريدملأ ىدل مÓعإ’اب فلكملأ بصسحو
حلاصصم نإاف اهتهج نمو ةصشرف’أ صضعب فÓتإأ ليجصست مت امك ةبلطلل ةعباتلأ فرغلأ ىدحإاب ةدجأوتملأ
يتلأو ةيعماجلأ ةماقإ’اب قيرحلأ أذه ع’دن’ ةيصسيئرلأ بابصسأ’أ ديدحتل قيقحت حتفب تماق نمأ’أ

داعصس ليلخ .ةلوهجم بابصسأ’أ يقبت

قيلعت نود ةروصص

يدا˘˘ح˘˘لأ ير˘˘صضح˘˘˘لأ ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘طر˘˘˘صشلأ تأو˘˘˘ق تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
3 فيقوت نم ،ةريخأ’أ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةبانعب رصشع

،ةنصس23 و91 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘˘ت ، صصا˘˘خ˘˘صشأأ
تأرثؤوملأ ةزايح اهنم ةفلتخم اياصضق يف مهيف هبتصشم
ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ل˘˘م˘˘ح ،ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ صضر˘˘غ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

ا˘م˘ك ف˘ن˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلأ ،ي˘˘عر˘˘صش رر˘˘ب˘˘م نود ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
يفو .اصسولهم اصصرق43 زجح نم ةحلصصملأ تأذ تنكمت
تنكمت ةيرصضحلأ طاصسوأ’أ يف ةميرجلأ ةبراحم راطإأ

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ، ر˘صشا˘ع˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘˘صشلأ تأو˘˘ق

،ةنصس44 و12 ني˘ب ا˘م ا˘م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت ، ن˘ي˘صصخ˘صش
صضر˘غ˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم
نم ع˘ط˘ق4 ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ا˘م˘هد˘حأ ،ةر˘جا˘ت˘م˘˘لأ
،جيورتلأ تأدئاع نم يلام غلبم ىلإأ ةفاصضإأ تأردخملأ
يفو. تأردخملأ نم ةعطق ىلع هتزوحب رثع رخآ’أ امأأ
تماق اهعأونأأ ىتصشب ةيرصضحلأ ةميرجلأ ةبراحم راطإأ

ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم فلتخم
ةيلمع3701 ــب،13/21 /9102/ ىلإأ12/21/9102 نم
ةزايح لحم صصاخصشأأ801 فيقوت ىلإأ تصضفأأ ،ةيطرصش
ةزايح لجأأ نم اصصخصش941 ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ
لح˘م صصا˘خ˘صشأأ901 ،ةيلقعلأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ

م˘ئأر˘ج ي˘ف ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م صصخ˘˘صش001 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ،ثح˘˘ب
،9102 ةنصس نم ربمصسيد رهصش لÓخ تماق امك .ةفلتخم
عاطقب ةيطرصشلأ تايلمعلأ نم ديدعلاب حلاصصملأ تأذ
هذه ،ةيل˘م˘ع8262 تغلب ،ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأ’أ صصا˘صصت˘خأ
ةزايح لحم اصصخصش341 فيقوت ىلإأ تصضفأأ ةريخأ’أ
ةزايح لجأأ نم اصصخصش852 ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ
اصصخصش275 فيقوت ،ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ

نيطروتم اصصخصش063 فيقوت ىلإأ ةفاصضإأ ،ثحب لحم
.ةفلتخم مئأرج يف

نيمأأ لداع

ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ و ةيلقع تأرثؤومو تأردخم زجحو تافيقوت

 اهبرح لشصاوت ةبانعب نمألا حلاشصم
ةلطزلا جيورتو ةزايح تاباشصع دشض

يف اصصخصش72 فيطصس ةي’وب نمأ’أ حلاصصم تطبصض
ةزا˘ي˘ح و ،تأرد˘خ˘م˘لأ ي˘طا˘˘ع˘˘ت دد˘˘صصب صسب˘˘ل˘˘ت ت’ا˘˘ح

ىصضت˘ق˘م نود ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ةزا˘˘ي˘˘ح وأأ تا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ
لÓ˘خ ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لأ تا˘م˘هأد˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ و ،ي˘˘عر˘˘صش
اهتطصشنأأ نمصض جردنت يتلأ و، ةيصضاملأ ةليلقلأ مايأ’أ
تأردخملأ ينمدم ىل˘ع قا˘ن˘خ˘لأ ق˘ي˘ي˘صضت ىلإأ ة˘ي˘مأر˘لأ

نأر˘خ˘ن˘ت ن˘ي˘ت˘فآأ ا˘م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأو
ىلع ناصضرحت امهنو˘ك ن˘ع Ó˘صضف ة˘ي˘نا˘ب˘صشلأ تا˘قا˘ط˘لأ
حلاصصم تزجح امك ، مئأرجلأ عأونأأ فلتخمب مايقلأ
لكصش ىلع تأردخملأ نم ةيمك اهتÓخدت لÓخ نمأ’أ

ن˘˘م غ06 يلامجإ’أ اه˘نزو ما˘ج˘حأ’أ ة˘توا˘ف˘ت˘م ع˘ط˘ق
،تأردخملاب ةوصشحم ةفو˘ف˘ل˘م ر˘ئا˘ج˘صس50و ،جلاع˘م˘لأ

، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘˘لأ ن˘˘م صصأر˘˘قأأ701 بنا˘˘˘˘˘˘ج ىلإأ
ر˘جا˘ن˘خ ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ40 ز˘˘ج˘˘ح ىلإأ ة˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
صصا˘خ˘صشأأ ةزو˘ح˘ب تنا˘ك ،عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘صسم زا˘غ تأو˘ب˘˘عو
ةدحو082 ـلأ زهاني امو ،يعرصش ىصضتقم نود أذهو
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأأ نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك˘˘لأ تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لأ ن˘˘˘م
،ةيئاصضقلأ ةيطب˘صضلأ. ة˘ي˘مو˘م˘ع ن˘كا˘مأا˘ب ا˘ه˘نو˘لوا˘ن˘ت˘ي
مهتب72 ـلأ نيطروتملأ دصض ةيئأزج تافلم تزجنأأ

،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ي˘˘طا˘˘ع˘˘تو ةزا˘˘ي˘˘ح
تا˘ه˘ج˘لأ ما˘˘مأأ ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب أو˘˘ل˘˘ي˘˘حأأ ،ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأأو
نهر مهنم61 عصضوب ترمأأ يتلأ ،ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ
.ةرصشابم تأءاعدتصسأ نم11دافتصسأ اميف ،صسبحلأ

ر نميأ

صسبلت ت’اح يف اصصخصش72 طبصض

رومخلا نم ةيمك و تاردخم ءاشضيب ةحلشسأا زجحي فيطشس نمأا

نم ةياقولأ راطإأ يف ةبانع ةي’وب نمأ’أ حلاصصم تعد
مدع ىلإأ ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ ة˘قر˘صس م˘ئأر˘ج

ي˘ف تمد˘قو .ءأدو˘صسلأ قو˘˘صسلأ ن˘˘م ““ل˘˘با˘˘طرو˘˘ب˘˘لأ““ ءأر˘˘صش
(كوبصسيافلأ) ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ربع اهل روصشنم
ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل تأدا˘˘صشرإ’أ و ح˘˘ئا˘˘صصن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج صسمأ
قو˘˘صسلأ ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ف˘˘˘تأو˘˘˘ه˘˘˘لأ ءأر˘˘˘صش مد˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأأ
ن˘كا˘مأ’أ ي˘ف ة˘لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ را˘ه˘ظإأ بن˘ج˘تو ءأدو˘صسلأ
ن˘كا˘مأأ ي˘ف ة˘لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ ع˘صضو مد˘˘عو ة˘˘هو˘˘ب˘˘صشم˘˘لأ

ةلاح يف يرو˘ف˘لأ غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأو ة˘قر˘صسل˘ل ا˘ه˘ب˘حا˘صص صضر˘ع˘ت
م˘˘قر˘˘لا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حإ’أ ةرور˘˘˘صضو ة˘˘˘قر˘˘˘صسل˘˘˘ل صضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةي’و نمأأ حلاصصم تعد امك .لاقنلأ فتاهلل يلصسلصستلأ

ةبراحم يف ةلصصأو˘م˘لأ ةرور˘صض ىلإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘با˘ن˘ع
تأرقملاب لاصصتإ’اب ءأوصس اهنع غيلبتلاب أذه و ةميرجلأ
ءأر˘˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘˘˘قرأ’أ وأأ ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مأ’أ

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلأ (ة˘˘˘طر˘˘˘صش و˘˘˘لأأ )ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت،71.8451.401
ةي’و نمأأ كوبصسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ ل˘صصأو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لأ

ن˘م ة˘لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ ءأر˘صش ةر˘ها˘˘ظ فر˘˘ع˘˘تو .ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ىر˘˘خأ’أ تا˘˘ي’و˘˘لأو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘˘ب ءأدو˘˘˘صسلأ قو˘˘˘صسلأ

Ó˘ك ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘ع˘˘صسأو ’ا˘˘ب˘˘قإأ ن˘˘طو˘˘لا˘˘ب
ل˘خد˘لأ با˘ح˘صصأأ ة˘صصا˘خ م˘هر˘ث˘كأأ لا˘جر˘لأو ن˘ي˘˘صسن˘˘ج˘˘لأ
تايو˘لوأ’أ ن˘م لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تا˘ه˘لأ ح˘ب˘صصأأ ا˘مد˘ع˘ب دود˘ح˘م˘لأ
نم هب زيمتي امل أرظن اهكÓتمأ ىلع صسانلأ صصرحي يتلأ

ثد˘˘حأا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘لأ نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘مد˘˘خ
تاب يذلأ يمقرلأ ريوصصتلأو ثوتولبلأ ماظنك تاينقتلأ

راعصسأأ نأ’و تابصسانملأو حأرفأ’أ فلتخم يف لمعتصسي
يف ةيلايخ انايحأأ نوكت ةلاقنلأ فتأوهلأ نم عونلأ أذه

اهصضعب لصصي ذإأ ةزهجأ’أ هذه عيبب ةصصاخلأ تÓحملأ
ءأدوصسلأ قأوصسأ’أ تحبصصأأ دقف ميتنصس نييÓم ةتصس ىلإأ
ةلبق اهتامزلتصسمو فتأوهلأ نم عونلأ أذه صضرعت يتلأ

ءأر˘صش ر˘صصت˘ق˘ي م˘لو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ يو˘˘ه˘˘ت˘˘صست
ىلع ىتح تاب لب ءأدوصسلأ قوصسلأ يف ةلاقنلأ فتأوهلأ

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ مو˘ق˘ت يأأ ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘˘لأ تا˘˘ح˘˘ف˘˘صص
صضرع عم (ةلمعتصسم) ةلاقن فتأوه صضرعب تاحفصصلأ

ةفرعم نود ا˘ير˘غ˘م نو˘ك˘ي ا˘نا˘ي˘حأأ ن˘م˘ث˘لأو ف˘تا˘ه˘لأ م˘قر
.صضورعملأ فتاهلأ ردصصم

نيمأأ لداع

ةقرصسلأ مئأرج نم ةياقولل

 ““لباطروبلا““ ءارشش بنجتل وعدت ةبانعب نمألا حلاشصم
ءادوشسلا قوشسلا نم

ةنتابب صضبقلاب رماوأا30 لحم ريطخ صصخشش فيقوت
هباكتر’ ايئاصضق قوبصسم ،ةنصس03 رمعلأ نم غلبي ريطخ مرجم فيقوت نم أرخؤوم ،ةنتاب ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

ةيفلخ ىلع ،راصضحأو طبصض يرمأأ أذكو صضبقلاب رمأوأأ30 لحم ناك فوقوملأ ،اهيلع بقاعملأ لاعفأ’أ ديدع
ةنيدمب ةديصشك يحب هتزوحب مهزجح مت ريبكلأ مجحلأ نم راصشنمو نيفيصس يف ةلثمم ءاصضيب ةحلصسأ’ هتزايح

.هيلإأ ةهجوملأ مهتلأ نع هتماكحمو هميدقت راظتنأ يف ،ةنتاب
 ح ناصشوصش

رورم ثداح رثإا رماع يديشس ةيدلبب نيشصخشش ةافو/ةليشسملا
و ةليصسملأ ةي’و رماع يديصس ةيدلب جرخمب د94و اصس71 ةعاصسلأ دودح يف تيمم رورم ثداح صسمأأ لوأأ ءاصسم عقو

بأ’أ ) ةجأردلأ نتم ىلع اناك ناكملأ نيع يف نيصصخصش ةافو فلخ ةيران ةجأرد و ةرايصس نيب مأدطصصأ يف لثمتملأ
ةثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ حلاصصم تحتف اميف رماع يديصس ةدايع ىلإأ Óقن، ةنصس61 و54 رمعلأ نم ناغلبي ( هنبأ و
 ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ةي’ولأ ناكصس اهل زتهأ يتلأ

خوصشخصش حلاصص

 تاردخملا نم غلك50 براقي ام زجح
ةنتابب ففجملا غبتلا نم اراطنق21 نم ديزأاو

قأروأأ و ،تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،ةنتاب ةي’و نمأأ حلاصصمل ،ناتلصصفنم ناتيعون ناتيلمع تنكم
،ةنتاب ةي’و نمأاب تأردخملاب عورصشملأ ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف اهب تماق ىلوأ’أ ةيلمعلأ ،ةففجملأ غبتلأ
،جلاعملأ فيكلأ نم امأرغ038و غلك40 تغلب تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم اهرثإأ ىلع تنكمت نيأأ

ددصصب ةنصس83 رمعلأ نم غلبي صصخصش اهنتم ىلع ةلامزلأ يحب يأدنويه عون““ نم ةنحاصش فيقوت لÓخ نم كلذو
،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هب هبتصشملأ ميدقتو تأردخملأ زجح مت دقف هيلعو ،اهجيورت

دقف ةيناثلأ ةيلمعلأ امأأ .قح’ تقو يف هتمكاحم راظتنأ يف ،صسبحلأ نهر هعأديإاب رمأأ يذلأو ،صسمأأ ةحيبصص
،ففجملأ غبتلأ قأروأأ نم غلك05و أراطنق21 زجح نم تنكم يتلأو ،ةنتابب رأزجلأ ةرئأد نمأأ حلاصصم اهب تماق
ىدلو ثيح ،ةنصس03 رمعلأ نم ناغلبي ناصصخصش اهنتم ىلع5J وجيب عون نم ةبكرم نتم ىلع ةأابعم تناك
.ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصصل ةهجوم تناك يتلأو ،ةزوجحملأ غبتلأ قأروأأ ةيمك ىلع رثع صشيتفتلل اهعاصضخأ

ح ناصشوصش



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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