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نوسضقيسس نويرئازجلا
ماــعلا اذه رطفلا ديع
مـــــهتوـــــيب يف

 ءافسش ةلاح751 و ةباسصإا671 و تايفو8 ^
ةريخألا ةعاسس42 لÓخ

رقتسسم رئازجلا يف يئابولا عسضولا» :ديزوب نب^
«هــــــتعاجن تــــــبثأا نيــــــكورولكلاو

يراجلا عوبسفا لقخ ةداملا هذه اهتفرع يتلا راعسفل ينونجلا عافترإلا رسكل

 ثحبلا نم ةعاسس21 نم رثكا دعب

تاي’و ةدع نم نيسساطغلا قرف ريخسستبو

باسشلا ةثج لاسشتنا
ةجلو دسسب قيرغلا
ةسسبت يف تانيوعلاب

ةيفاضإ اموي51ـ ل يحصلا رجحلا ديدمت

âaS rehkA
يرئازجلا قرسشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاسس رخآا

ةئاملاب06 لمحت ىلع نوربجم نودروتسسملا
ةيكرمجلا ءابعأ’ا نم

تاراــــــيسسلا
 ةدــــــيدجلا
ارعسس ىلغأا نوكتسس

3 صص علاط

4-2 صص علاط

يف عرـــــسشت «بانوأا»
راطنق فلأا75 قيوسست
رـــــعسسب جاـــــجدلا نم
مارغوليكلل رانيد052

5 صص علاط

3 صص علاط

 ةنتابب عافترÓل ةحسشرم ةمئاقلاو91 ديفوكب ةدكؤوم ةلاح281 ^
 سسولامتب اسصخسش12ةباسصإا يف هابتسشلاو ةدكيكسسب ةديدج تلاح5 ^
ءابولا راسشتنإا ةيادب ذنم يسسايق مقر وهو فيطسسب ةدكؤوم ةباسصإا12مويلا لجسست ^

رامثتسسإاب ةسصاخلا تابلطلاب رمأ’ا قلعتي
راتكه005 نع اهتحاسسم لقت ’ يسضارأا

ةحÓفلل ينطولا ناويدلا
 عرــــسشي ةــــيوارحسصلا
 يسضارألا عــــيزوت يف
 نــــيرمثتسسملا ىلــــع
يراــــجلا ياــم رهسش

 ششيعلا راطقب  عقو ثداحلا
 ةنيطنسسق ةي’وب

نـــيب مادـــــطسصإا
يدوـــي نيترايسس
ةرئاد سسيئر ةايحب
ناـــمعن قوـــسس

3 صص علاط

3 صص علاط

جد03 ىلإا  اهرعسس نوعفري راجتلا

سسايكأا ريباوط
ةبانعب بيلحلا
ريبادت رسسكت
يحسصلا رجحلا

6 صص علاط
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ةهباجم راطإا يف ةيفاسضإا اموي51 ةدمل يحسصلا رجحلا ديدمت نع نارهو ةيلو نم ءاثÓثلا دارج زيزعلا دبع لوألأا ريزولا نلعأا
 .«91-ديفوك» دجتسسملا «انوروك» شسوريف ءابو
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لÓخ دارج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع زر˘بأاو
نارهو ةعاذإا جاؤمأا ربع هلخدت
ىلا  هترايز راطا يف ةيؤهجلا
ةرا˘سشت˘سسا د˘˘ع˘˘بو ه˘˘نأا ة˘˘ي’ؤ˘˘لا

ديجملا دبع ةيرؤهمجلا شسيئر
ديدمت  ةمؤكحلا تررق نؤبت

امؤي51 ةدمل يحسصلا رجحلا

يام51 مؤي نم ءادتبا ةيفاسضإا

نم13 ـلا ةياغ ىلإاو يراجلا
ريزؤلا دكأا  اذه .هتاذ رهسشلا
هذه نأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سص د˘ع˘ت ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ةمؤكحلا نأا ريغ ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يتلا ةماكحلا ميظنتب تعرسش
لفكتت ةيرئازجلا ةلودلا تلعج

ي˘ب˘طو يرادا ق˘سسن م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ذ˘ن˘˘م يدا˘˘سصت˘˘قاو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو
ةبراحمل ىلو’ا ةلاحلا ليجسست
لÓ˘خ ر˘يزؤ˘لا فا˘سضأاو .ءا˘بؤ˘˘لا

نار˘هو ة˘ي’ؤ˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘˘يز
بجي هنأا ،ةحسصلا ريزو ةقفر
تا˘˘˘مزأ’ا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا ذ˘˘˘خأا

حÓ˘سصإا ا˘ندرأا اذإاو ،برا˘ج˘ت˘لاو
بج˘ي ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘مؤ˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
يرسشبلا رسصنعلا ىلع زاكتر’ا

لخادلا يف ةينطؤلا تاءافكلاو
نأا ىلإا ريزؤلا راسشأاو .هجراخو
ق˘سسن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘لا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’او ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا

يتلا لودلا لك يف يحسصلاو
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا˘ب شسي˘˘ل ترؤ˘˘ط˘˘ت
ل˘˘ب ة˘˘˘يؤ˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا

ىؤ˘ت˘سسم˘لا تاذ ة˘مؤ˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
لب˘ق˘ت˘سسم˘لا ا˘ندرا اذإاو ،ي˘لا˘ع˘لا
نيرؤحم ىلع زاكتر’ا بجي
ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘˘م˘˘هو ن˘˘ي˘˘سسا˘˘سسا
فسشكو .ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا

شصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ،دار˘˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘بؤ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
قيرط نع طسسؤتملا ىؤتسسملا
ةد˘عا˘ق ءا˘ن˘بو ا˘ن˘سسف˘نأا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
.ي˘ب˘ط˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘م
ةعبارلا ةرملا ةرملا هذه ربتعتو
رجحلا تاءارجا اهيف ددمت يتلا
لبق نم ة˘سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘سصلا
قيبطت رارمتسسا عم ةمؤكحلا

اهنع نلعملا تاءارج’ا عيمج
تا˘ي’ؤ˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
ر˘مأ’ا .لؤ˘ج˘ت˘لا ر˘سضح ة˘عا˘سسو
نييرئازجلا نأا امتح ينعي يذلا
د˘ي˘ع ءا˘سضق ى˘لإا نور˘ط˘سضي˘˘سس

اذه مهتؤييب يف كرابملا رطفلا

لاحلا هي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م ما˘ع˘لا

رؤ˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب

ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘هود˘ق˘˘ت˘˘فا ي˘˘ت˘˘لا

ن˘م ة˘ياد˘˘ب كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر

نع تباغ يتلا حيوارتلا ةÓسص

بب˘سسب ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا

تارهسسلا ىلإا ’ؤسصو رسضحلا

ةمزأ’ا هذه مامأا و .ةيناسضمرلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تذ˘˘خ˘˘تا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ت’ا˘ح ى˘لوأا رؤ˘ه˘˘ظ در˘˘ج˘˘م˘˘ب

ا˘نورؤ˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سص’ا

ةيامح˘ل ة˘يرور˘سضلا تاءار˘ج’ا

ةماع ةفسصب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ةا˘ي˘ح

يحسص رجح شضرف لÓخ نم

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت

.تاي’ؤلا
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ناكسسلاو ةحسصلا ريزو فسشك
شسمأا د˘يزؤ˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
نأا نارهو ةي’ؤب هل ةلخادم لÓخ
ةجيت˘ن تب˘ثأا ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلا ءاود
شسوريفب نيباسصملا ىلع ةيباجيإا
د˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا «ا˘˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘˘ك»

هنأا ريزؤلا فاسضأاو .«91ديفؤك»
يحسصلا ماظنلا نم مغرلا ىلع
مكحتلا نم رئازجلا تنكمت دقف
ؤ˘يرا˘ن˘ي˘سسلا يدا˘ف˘تو ءا˘بؤ˘لا ي˘ف
نم ريثكلا هتفرع يتلا يثراكلا
،ريزؤلا فا˘سضأاو.ىر˘ب˘كلا لود˘لا
يف ارارقتسسا فرعت رئازجلا نأا
عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تراو ،ءا˘˘˘˘بؤ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
ي˘ف ةدا˘يز˘ل ع˘جار تا˘ي˘ئا˘سصح’ا

تاسصؤح˘ف˘لا ءار˘جإا ز˘كار˘م دد˘ع

يف لاحلا ةيلع ناك امب ةنراقم
ىلع دامتع’ا ناك نيأا قباسسلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «رؤ˘ت˘سسا˘ب» د˘ه˘ع˘م
ريزو فسشك امك .طقف ةمسصاعلا
حÓ˘˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نب نامحرلا دبع ،تايفسشتسسملا

02 رئازجلا كÓتما نع ،ديزؤب
فر˘سصت˘لا تح˘˘ت ع˘˘سضو از˘˘كر˘˘م
شسوريفب ةباسصملا تانيعلا ذخأ’
ددع نأا ديزؤب نب لاقو .انورؤك
ى˘ق˘ب˘ي  ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

اعدو .ايمؤي ةلاح002 براقي
ءادترإا ةرورسض ىلإا عاطقلا ريزو
راسشتنا يدافت لجأا نم تامامكلا
ةر˘فؤ˘ت˘م ي˘ه ي˘ت˘لاو شسور˘ي˘˘ف˘˘لا

ير˘˘ت˘˘سشت ا˘˘مود ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نؤ˘˘ك
.ةردنلا يدافتل ةربتعم تايمك
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ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سس
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو

ةلاح671  شسما تايفسشتسسملا
شسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباسصإا

80 و ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورؤ˘˘ك

دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘ي˘˘˘فو
اؤ˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا شصا˘˘خ˘˘سش’ا

ةعاسس42 لا لÓخ751 ءافسشلل
هنع فسشك ام بسسح ةيسضاملا
د˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل م˘˘سسا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا

ا˘˘نورؤ˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘مو
حسضوأاو .رارؤف لامج رؤتكدلا
ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ رارؤ˘ف رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘لا
شصسصخملا ي˘مؤ˘ي˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا
ة˘ي˘ئا˘بؤ˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضؤ˘˘لا رؤ˘˘ط˘˘ت˘˘ل

م˘ت ه˘˘نا91-ديفؤك شسور˘ي˘ف˘ل

ة˘با˘سصإا ة˘لا˘ح671 ل˘ي˘ج˘˘سست

انورؤك شسوريفب ةدكؤؤم ةديدج

ةعاسس42لا لÓخ رئازجلا يف
يلامج’ا ددعلا عفتريل ةيسضاملا

اميف ,ةدكؤؤم ةلاح7606 ىلإا

ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو80 تلجسس

515 تايفؤ˘لا ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصي˘ل
تايفؤلا ت’اح تلجسسو ةلاح
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا تا˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف

(20) ةنتابو (ةدحاو ةافو ةلاح)

(10) ةفلجلاو  (10) يقاؤبلا مأاو

(10) ةليسسملاو  (10) ركسسعمو

ددع عفترا امنيب .(10) شضيبلاو
ءافسشلل تلثا˘م˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا

ةلاح751 اهنيب نم8992 ىلا

ةيسضاملا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘˘خ
نإاف ,ةيرمعلا تائفلل ةبسسنلابو.

52 نيب ام نيغلابلا شصاخسشأ’ا

65 ةبسسن نؤ˘ل˘ث˘م˘ي ة˘ن˘سس06و

ت’ا˘ح عؤ˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
اميف ,انورؤك شسوريفب ةباسص’ا
نم نيغلاب˘لا شصا˘خ˘سشأ’ا ل˘ث˘م˘ي

ةبسسن قؤف امف ةنسس56 رمعلا

عؤ˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب3.66
ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك.تا˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح
ىلإا نينطاؤملا رارؤف رؤتكدلا

ةمئادلا ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض
د˘˘عاؤ˘˘ق˘˘ل مرا˘˘سصلا مار˘˘ت˘˘ح’ا و
دعابتلا ةفاسسم و ةماعلا ةفاظنلا
.ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا و ة˘سصا˘خ˘˘لا

زيزعلا دبع لوأ’ا ريزؤلا نلعأاو

7 ر˘ي˘فؤ˘ت ن˘˘ع نار˘˘هؤ˘˘ب دار˘˘ج

ايعؤبسسأا ةيقاو ةما˘م˘ك ن˘ي˘يÓ˘م
نم نؤ˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح
زوا˘ج˘ت ة˘يا˘غ ى˘لا ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا
بب˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا
ثحو .ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ىلع نينطاؤملا ةفاك ةبسسانملاب

لا˘م˘ع˘ت˘سسا ة˘ل˘سصاؤ˘م ةرور˘˘سض»
ةياغ ىلإا ةيقاؤلا تامامكلا هذه
ة˘˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةازاؤملاب .«نيرسصتنم ةيحسصلا

جاح رم˘ع ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘لاو ف˘سصو
شصاخلا يئابؤلا عسضؤلا ىسسؤم
ا˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ب

،ةي’ؤلا ربع «هيف مكحتملا»ب
ة˘لا˘ح ر˘ف˘سص د˘جؤ˘˘ي ه˘˘نأا ازر˘˘ب˘˘م
يلاؤلا حسضوأاو .ةي’ؤلاب ششاعنإا

لؤخد ىلع هفارسشإا ششماه ىلع
نع فسشك ربخمل ةمدخلا زيح
ةنيدم طسسؤب انورؤك شسوريف
ي˘ئا˘بؤ˘لا ع˘سضؤ˘˘لا» نأا ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
رفسص ليجسست عم هيف مكحتم
و ةدقعم ةلاح وأا ششاعنإا ةلاح
ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ءار˘˘˘ج ةرؤ˘˘˘هد˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ر˘سشؤؤ˘م ه˘نأا ازر˘ب˘م ،«ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
.عجسشمو يباجيإا»

ةيفاسضإا اموي51ـل يحسصلا رجحلا ديدمت نع نارهو نم نلعي دارج

مهتؤيب يف ماعلا اذه رطفلا ديع نؤسضقيسس نؤيرئازجلا

ءادترإا ةرورسض ىلإا نارهو نم هتوعد ددج
:ديزوب نب .. تامامكلا

رئازجلا يف يئابؤلا عسضؤلا»
«هتعاجن تبثأا نيكورؤلكلاو رقتسسم

 ايعوبسسأا ةمامك نويلم7 ريفوتب دهعتت ةموكحلا

ةريخألا ةعاسس42 لÓخ ءافسش ةلاح751 و ةباسصإا671 و تايفو8

ششيجلا ودعاقتم مه مهيفظوت متيسس نيذلا نيرايطلا

ناريطلل ةينطولا شسرادملا يجيرخ بابسشلاو

مدقي ةئسشانلاو ةريغسصلا تاسسسسؤؤملا ريزو

يسسكاطلا تارئاط صصؤسصخب تاحيسضؤت
،ةئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ر˘يزو لا˘ق

ةدئافل هجؤم يؤجلا يسسكاطلا عورسشم نإا ،ناديرج نيسساي

نم ريثكب لقأا فيلاكتب ،بؤنجلاو ايلعلا باسضهلا ةنكاسس

مه مهيفظؤت متيسس نيذلا نيرايطلا نأا انلعم ،ةيداعلا ةرئاطلا

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا شسراد˘م˘لا ؤ˘ج˘ير˘خ با˘ب˘سشلاو ششي˘ج˘لا ود˘عا˘ق˘ت˘˘م

ى˘ل˘ع تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ناد˘ير˘ج ر˘يزؤ˘لا ح˘سضوأاو.نار˘ي˘ط˘ل˘˘ل

مت دقو ة˘سسارد˘لا د˘ي˘ق عور˘سشم˘لا نأا ،ي˘مؤ˘م˘ع˘لا نؤ˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

ربع ةريثك تاقيلعت يقل يذلاو ،ةمؤكحلا شسلجم يف هميدقت

ةريغسص تارئاط نع ةرابع ؤه ،يعامتج’ا لسصاؤتلا تاسصنم

ايلعلا باسضهلا يف ةلوزعملا قطانملا نم نينطاؤملا لقنت

ةرئاطلا ةركذ˘ت ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب06 ـب لقأا ةف˘ل˘كت˘ب بؤ˘ن˘ج˘لاو

تامدخلا جمدت ’ اهنأ’ لقأا فيلاكتلا نأا احسضؤم .ةيداعلا

اذكو ةركذتلا رع˘سس ي˘ف تارا˘ط˘م˘لا ي˘ف ا˘هر˘ي˘فؤ˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا

نع Óسضف .قبسسملا زجحلا ةيناكمإا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةعتمأ’ا

تارئا˘ط˘لا هذ˘ه ه˘ب ل˘غ˘ت˘سشت يذ˘لا لازا˘يد˘لاو ن˘يز˘ن˘ب˘لا ر˘ع˘سس

امك ،ةسضفخنملا ةنايسصلا ةفلكت اذكو ةفلكتلا شضفخنملا

نيسساي زربأاو.هدعاسسم رايطل ىؤسس جاتحت ’ تارئاط اهنأا

باسضهلاو بؤنجلا تاي’و يف قطانملا شضعب نأا ،ناديرج

،لقنتلل ةليسسؤك تÓفاحلا ىؤسس اهتنكاسس دجي ’و ،ةلوزعم

حرتقم كلذل ،نسسلا رابكو ى˘سضر˘م˘ل˘ل ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ع˘ت˘م ي˘هو

ءا˘ن˘ع˘لا اذ˘ه م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فؤ˘ي˘سس ةر˘ي˘غ˘سصلا تار˘ئا˘ط˘لا عور˘˘سشم

تاسسسسؤؤملا ريزو تفلو.ةيداعلا ةرئاطلا نم لقأا فيلاكتب

’ تاي’ؤلا يف تارا˘ط˘م˘لا شضع˘ب نأا ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا

امك ،اهلÓغتسسا بجؤتي تارئاطلل طبهمك ىؤسس لمعتسست

ؤجيرخ بابسش مه مهليغسشت متيسس نيذلا نيرايطلا نأا دافأا

يدعاقتم فيظؤت متيسس ام˘ك ،نار˘ي˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا شسراد˘م˘لا

نيرفاسسملا لقنل ةريغسص تاسسسسؤؤم قÓطإاو ءافكأ’ا ششيجلا

.يسسكاطلا تارئاط ربع ندملا ؤحن

¥.h

انوروك ءابو ةهجاومل

 ميتنسس رايلم35 ـب عربتت كارطانؤسس
يف ميتنسس رايلم35  براقي ام عمج كارطانؤسس عمجم نلعأا

لÓ˘خ ن˘م91 ديفؤك ءابو ةهجاؤمل ةين˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نأا اهل نايب ي˘ف ة˘كر˘سشلا تر˘كذو.ا˘ه˘عور˘ف ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘سشم

لم˘ع مؤ˘ي˘ب عر˘ب˘ت˘لا عا˘ط˘ت˘قا ر˘ب˘ع تنا˘ك ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

لامعل ينطؤلا داحت’ا عم ةكارسشلاب أادب ،ةعؤمجملا يفظؤمل

نؤكتسس اهنأا كارطانؤسس تركذو.تايواميكلاو زاغلاو طفنلا

يتلا تاءارجإ’ا عيمج معدل ىسضم تقو يأا نم رثكأا ةرسضاح

.ينطؤلا نماسضتلا زيزعت ىلإا فدهت

¥.h
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هذ˘˘˘ه نأأ «يوأر˘˘˘ط˘˘˘ب» ح˘˘˘سضوأو

را˘ع˘سسأأ ر˘سسكل تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ةنوآلأ يف تبهتلأ يتلأ نجأودلأ

جد063 ىلإأ ل˘سصت˘ل ةر˘ي˘خألأ

م˘ت ثي˘ح ,د˘حأو˘لأ مأر˘غو˘ل˘ي˘كل˘˘ل

ىلع عيب ةطقن15 سصيسصخت

اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘يلو32 ىوتسسم

و ةديلبلأ و ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

و ةنيطنسسق و ةبانع و نأرهو

و ةيأدرغ و مناغتسسم و ناسسملت

يزيلإأ و رأردأو سسابعلب يديسس

عيبلأ طا˘ق˘ن د˘جأو˘ت˘ت و.ا˘هر˘ي˘غو

ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘˘كب ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نيع ةيد˘ل˘بو (ة˘ير˘ق˘لأ) ة˘قأر˘سشلأ
ينطولأ نأو˘يد˘لأ ر˘ق˘م) نا˘ي˘ن˘ب˘لأ
تاجو˘ت˘ن˘م˘لأو مو˘ح˘ل˘لأ ط˘ب˘سضل
يأد ني˘سسح ة˘يد˘ل˘بو (ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
ىل˘ع ى˘لوألأ ع˘ي˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن)
سسلبأرط عراسش لخدم ىوتسسم
عمجم˘لأ ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأو
(ي˘ل˘ب˘ي˘ج بي˘ل˘ح˘ل˘ل ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةثÓث دجوي نيأأ ةياغرلأ ةيدلبو
نجأودلأ عي˘ب ي˘ف أأد˘ب˘ت˘سس طا˘ق˘ن
بسسح ،ءاعبرألأ مويلأ نم ءأدتبأ
«يوأرط˘ب» ح˘سضوأأو .لوؤو˘سسم˘لأ
ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن ى˘˘لأ ة˘˘فا˘˘سضأ ،ه˘˘نأأ

عيب طاقن سصيسصخت مت ،ةتباثلأ
تا˘ن˘حا˘سش ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م
ربع ةي˘ن˘كسسلأ ءا˘ي˘حأÓ˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘ت
نجأودلأ عي˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ
أو˘ل˘م˘ح˘ت˘ي نأ نود ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
،ةتباثلأ طاقنلأ ىلإأ لقنتلأ ةقسشم
يحسصلأ رجحلأ لظ يف اميسسل
تا˘يلو˘لأ د˘يد˘ع ه˘فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ
.ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب
سسمأأ تكرحت»: «يوأرطب» لاقو
ىل˘ع تا˘ن˘حا˘سش ة˘ع˘برأأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ

ءايحأأ و˘ح˘ن ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ىو˘ت˘سسم
دمحم و سشأرحلأ و دأولأ بابب
ع˘ي˘ب˘ل ة˘يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لأ و دأدزو˘˘ل˘˘ب

جد052 رعسسب ءاسضيبلأ موحللأ
نأاب ركذو .«نينطأوملل و˘ل˘ي˘كل˘ل
،فر˘ع د˘ق نا˘ك ن˘جأود˘لأ جا˘˘ت˘˘نأ
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘˘جأ ءد˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق
امم أر˘ب˘ت˘ع˘م ا˘سضئا˘ف» ،ي˘ح˘سصلأ
.«را˘ع˘سسألأ سضا˘ف˘خ˘˘نأ ى˘˘لإأ ىدأ

نأو˘˘يد˘˘لأ سضئا˘˘ف˘˘لأ أذ˘˘˘ه ع˘˘˘فدو
ةيبرت و ماعنألأ ةيذغتل ينطولأ

00076 نيز˘خ˘ت ى˘لإأ ن˘جأود˘لأ
جأر˘خإأ م˘ت جا˘جد˘لأ ن˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
و ناسضمر ةيأدب عم اهنم ةيمك

يتلأ راطنق00075 ةيمك تيقب
ةهباجمل سسمأأ اهجأرخأ يف عرسش
.راعسسألأ عافترأ
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فلكملأ بدت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ د˘كأأ

نأأ ،ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب

ة˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ

سضر˘ع˘ي˘سس يذ˘لأ ة˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ

مداقلأ عوبسسألأ ةموكحلأ ىلع

ر˘ي˘طأا˘تو م˘عد ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م

قلعتيو .راب˘كلأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألأ

را˘م˘ث˘ت˘سسأ تا˘ب˘ل˘ط˘ب نو˘مد˘ق˘ت˘ي

ن˘ع ا˘ه˘ت˘حا˘˘سسم ل˘˘ق˘˘ت ل سضأرأأ

دأؤو˘˘ف را˘˘سشأأو .را˘˘˘ت˘˘˘كه005
ىلع افيسض هلوزن لÓخ تاحسش
نأأ سسمأأ ىلوألأ ةيعأذإلأ ةانقلأ
نم نأو˘يد˘لأ ا˘هدد˘ح˘ي طور˘سشلأ

دأو˘˘˘م˘˘˘لأ جا˘˘˘ت˘˘˘نإأ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض
ةدا˘م ة˘عأرز˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سسإلأ
.نيللأ حمقلأو بوبحلأ ركسسلأ

طور˘سش ة˘ثÓ˘ث نأو˘˘يد˘˘لأ دد˘˘حو
ديدحت يهو رمثتسسملل ةيسساسسأأ
لمعلأ ةق˘ير˘طو جو˘ت˘ن˘م˘لأ عو˘ن
ةثيدحلأ تاين˘ق˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأو
تا˘قا˘ط˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م ة˘˘عأرز˘˘لأ ي˘˘ف

أذهب ريزولأ راسشأأو  .ةددجتملأ
ىلأوح حنم مت هنأأ ىلإأ ددسصلأ

نيرمثتسسمل را˘ت˘كه ف˘لأأ008
يحÓفلأ جاتنإلأو حÓسصتسسÓل

ل عقأولأ سضرأأ ىلعو هنأأ ريغ

راتكه فلأأ002 ىوسس دجوي
نأأ لا˘قو .ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لأ أأد˘ب ي˘ت˘لأ
ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ
رهسش لÓخ ةرسشابم قÓطنلاب
ىلع يسضأرألأ عيزوت يف يام
راسشأأو.نييقيقحلأ نيرمثت˘سسم˘لأ
دمتعي نأويدلأ نأأ تاحسش دأؤوف

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لوألأ ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ل هنكل نييلحملأ نيرمثتسسملأ
نكل بناجألأ لوخد نم عنمي
را˘م˘ث˘ت˘سسلأ ن˘ي˘نأو˘˘ق مأر˘˘ت˘˘حا˘˘ب
لود عي˘م˘ج ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ
ي˘ف تا˘ح˘˘سش ع˘˘قو˘˘تو .م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
أد˘ي˘ج ا˘ي˘حÓ˘ف ا˘م˘سسو˘م ر˘ي˘˘خألأ
جا˘˘ت˘˘نإأ لد˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘سصو ثي˘˘˘ح،
تا˘يلو˘لأ سضع˘ب ي˘ف بو˘ب˘ح˘لأ

يف راط˘ن˘ق56 ن˘˘م د˘˘يزأأ ى˘˘لأ
ثعبي رمأأ وهو دحأولأ راتكهلأ

.Óبقتسسم لؤوافتلأ ىلع
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ءÓ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأأ
،تامÓعلأ ةددعتم˘لأ تأرا˘ي˘سسلأ
ي˘˘˘ف سسمأأ «سشا˘˘˘ب˘˘˘ن ف˘˘˘سسو˘˘˘˘ي»
ّنإأ ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ةري˘خألأ ة˘ي˘مو˘كح˘لأ تأءأر˘جلأ
ءÓ˘كو˘ل˘ل حا˘م˘سسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
ةيحايسسلأ تأرا˘ي˘سسلأ دأر˘ي˘ت˘سسا˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ن˘يدرو˘ت˘سسم˘لأ ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةيكرمج ءابعأأ ديدسستب مأزتللأ

يف لسصت اهنأأ ىلإأ راسشأأ ،ةريبك

أذإأ ،ةئاملأ يف06 ىلإأ اهلمجم
ىلع مسسرلأ رابتعلأ نيعب اندخأأ
ىلع مسسرلأو ،ةفاسضملأ ةميقلأ
نم اهريغو ةديدجلأ تأرايسسلأ
رذ˘˘˘˘˘حو .ىر˘˘˘˘˘خألأ مو˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘˘لأ

أذ˘ه سضر˘فّ نأأ ن˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
سسكعنيسس موسسر˘لأ ن˘م م˘ج˘ح˘لأ

تأرايسسلأ راعسسأأ ىوتسسم ىلع
ةي˘ل˘ح˘م˘لأ قو˘سسلأ ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لأ
ىلإأ أريسشم ، عافترÓل ةحسشرملأ
وأأ ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لأّ نأأ
ع˘فد ى˘لإأ ر˘ط˘سضي˘سس ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
تقو ي˘ف ،ر˘ع˘˘سسلأ ي˘˘ف قرا˘˘ف˘˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سشلأ ةرد˘˘˘ق˘˘˘لأ فر˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةريخألأ ةرتفلأ يف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
قلطنملأ أذه نمو .أريبك عجأرت
ءÓ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘عد
تامÓعلأ ةددع˘ت˘م˘لأ تأرا˘ي˘سسلأ
دأر˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسأ لا˘˘˘ج˘˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘لإأ
ف˘ل˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،تأرا˘˘ي˘˘سسلأ
لجأأ نم ،ةلمعتسسملأ تأرايسسلأ
يف دو˘سشن˘م˘لأ نزأو˘ت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
عم ةأزأوملاب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ قو˘سسلأ

تا˘˘ي˘˘لألأو ر˘˘ي˘˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘لأ ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ
دأريتسسأ رأرق ليعفتل ةيقيبطتلأ
ةأزأوملاب ةلمعتسسملأ تأرايسسلأ

تلا˘كو˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ رأر˘˘ق ع˘˘م
ةد˘يد˘ج˘لأ تأرا˘ي˘سسلأ دأر˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ
ي˘ف نزأو˘ت˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ن ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل
˘ما˘مأأ لا˘ج˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘فو ،قو˘˘سسلأ
ل˘ك ةرا˘ي˘سس ءا˘ن˘ت˘قل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ

راسشأأو .ةيداملأ هتايناكمإأ بسسح
رأرقلأ نأأ هتأذ قايسسلأ يف سشابن
ريخألأ ءأرزولأ سسلجمل جّوتملأ

فيقوت وأأ ءاغلإأ ىلع سصني ل
بي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘نا˘˘˘سصم طا˘˘˘˘سشن
تأزايتملأ عفري امنإأو ،ةيلحملأ
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لأو ة˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لأ
رأدم ىلع اهنم تدافتسسأ املاطل
ىلع ،ةيسضاملأ تأونسس سسمخلأ

نمو ةيمومعلأ ةنيزخلأ باسسح

ةيلعف تاسساكعنأ نوكت نأأ نود
تأرايسسلل يئاهنلأ رعسسلأ ىلع
ع˘فرو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن لو
قيقحت لÓخ نم جامدنلأ بسسن
تاكرسشلأ ن˘م ي˘عا˘ن˘سص ج˘ي˘سسن
ّنإاف يلاتلابو ،ةريغسصلأ ةلوانملأ

تا˘˘˘كر˘˘˘سشلأ ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه
ديدسست ىلإأ رطسضتسس عناسصملأو
ةسضورفملأ ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لأ ءا˘ب˘عألأ

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ك ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ

قلطي يتلأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ دأر˘ي˘ت˘سسل
اهبيكرت˘ل «يد.ا˘ك.ي˘سس» ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةيلحملأ عناسصملأ ىوتسسم ىلع
سصوسصن˘لأ رود˘سص را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف
ا˘ه˘نا˘سش ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لأ
تايلآأ يف قيقد لكسشب لسصفلأ
.Óبقتسسم تأرأرقلأ هذه ديسسجت
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 راطنق فلأا75 قيوسست يف عرسشت «بانوأا»
مارغوليكلل رانيد052 رعسسب جاجدلا نم

يششيحول دويلم ـل افلخ

 نيوه رهاطلا دمحم بيسصنت
«لاديمسسأا» ةكرسشل ماع ريدم سسيئرك

«لأديمسسأ» ةكرسشل ماع ريدم سسيئرك نيوه رهاطلأ دمحم بيسصنت مت
هماهم ءاهنإأو ةبانع ةنيدم ي˘ف ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلأو كأر˘طا˘نو˘سسل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

فلخو لاطفنل قيوسستلأ عرفل ةعباتلأ ةسصاخلأ دأوملأو تويزلل ريدمك
دقو ،يسشيحول دوليم قباسسلأ ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ نيوه رهاطلأ دمحم
نيوه ربتعيو ،ةمسصاعلاب كأرطانوسس رقم يف بيسصنتلأ ةيلمع تمت
وهو كأرطانوسس عمجم يف ةفورعملأ تأراطإلأ نيب نم رهاطلأ دمحم
و تاقورحملل ينطولأ دهعملأ نم ةلود سسدنهم ةداهسش ىلع لسصحتم

لاطفن ةسسسسؤومب بسصانم ةدع لغسش و سسأدرموب ـبHNI ءايميكلأ
ةيرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ ر˘يد˘م و ةد˘كي˘كسسب تفز˘لأ ز˘كر˘م سسي˘ئر ا˘ه˘ن˘م
وه هلغسش بسصنم رخآأ و رئأزجلاب ةيراجتلأ ةعطاقملأ ريدم و فيطسسب
جاتحتو ،ةقأرسشلاب ةماعلأ ةيريدملاب ةسصاخلأ تاجتنملأ و تويزلأ ريدم
اهنأأ ةسصاخ ةمداقلأ ةرتفلأ يف ديدج سسفن ىلإأ «لأديمسسأأ» ةسسسسؤوم
.نطولأ قرسش يفو ةبانع ةنيدم يف ىربكلأ تاسسسسؤوملأ نيب نم ربتعت
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 ةنيطنشسق ةيلوب سشيعلإ راطقب  عقو ثداحلإ

نيترايسس نيب مادطسصإا
نامعن قوسس ةرئاد سسيئر ةايحب يدوي

ثداح رثأ هفتح يقأوبلأ مأأ ةيلول ةعباتلأ نامعن قوسس ةرئأد سسيئر يقل
ءاطع نب ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت ثيح عورم رورم
سسمألأ لوأأ موي ،بورخلأ ةيدلبب يلجنم يلع فيرسشلأ دمحم هللأ

،سشيعلأ راطقب97 ينطولأ قيرطلاب ،ءاسسم ةسسماخلأ ةعاسسلأ دودح
ايفاتكوأأ عون نم نيترايسس نيب مأدطسصأ يف لثمتي رورم ثداح لجأل

غلبي »ن ،ه » ىلوألأ ،ركذ سسنج نم اياحسض40 فلخ ثداحلأ ،رانتراب و

ةيامحلأ فرط نم هلقن مت ناكملأ نيعب يفوتم ةنسس26 رمعلأ نم

30 و ،يلجنم يلع ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ ةنيدملأ

،ةددعتم تاباسصإأ مهل ةنسس34 ىلإأ63 نيب مهرامعأأ حوأرتت اياحسض
ةنيدملأ ىفسشتسسم ىلإأ مهلقن مت و ناكملأ نيعب تافاعسسإلأ مهل تمدق
ءانبأأ ةريخ نم ربتعي و ةيحسضلأ ناف ريكذتلل ،يلجنم يلع ةديدجلأ

تأونسسلأ نم ديدعلل يلأولأ نأويدب لمع يذلأ و ةنيطنسسق ةيلو
هرود ىدأأ ثيح ةملكلأ ىنعم متأاب راطأ ناكو اعسسأو ايملع أدأز كلتميو
متي نأأ لبق يرئأزجلأ قرسشلأ ةمسصاع روطت يف ريبك لكسشب مهاسس و
.ةرئأد سسيئرك يقأوبلأ مأأ ةيلوب نامعن قوسس ىلأ هليوحت

LªÉ∫ HƒYµÉR

ينطولإ نمألإ ةشسشسؤومل لشصإوتملإ همعد  دكأإ اميف

فيثكت ىلإا وعدي ةيلخادلا ريزو
  ةينمألا تايدحتلا ةهجاومل يعاسسملا

لامك» ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ريزو اعد
ةددجتملأ ةينمألأ تايدحتلأ ةهجأومل يعاسسملأ فيثكت ىلإأ«دوجلب
معدلأ أدكؤوم ،اهماهم ءأدأل ةلودلأ حلاسصم ةفاك ةقفأرمو لاكسشألأ
ىلع هفأر˘سشإأ لÓ˘خ دد˘جو.ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مألأ ة˘سسسسؤو˘م˘ل ل˘سصأو˘ت˘م˘لأ

ماعلأ ريدملأ ةقفر،5491 يام8 رزاجمل57 ىركذلأ ءايحإأ مسسأرم
،رئأزجلأ يلأوو ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل
ينطولأ نمألأ يبسستنمل ريدقتلأ ،ةمسصاعلاب ءاسضيبلأ رأدلأ زيمحلاب
يف مهفوقوو ،دابعلأو دÓبلأ ةيام˘ح˘ل ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لأ م˘ه˘ما˘ه˘م ءأدأأ ر˘ي˘ظ˘ن
sنأأ أزربم ،دئأدسشلأ ةهجأومل ةيفأرتحإابو ةيزهاج يف ىلوألأ فوفسصلأ

،ةربتعم دوهج نولذبي نيذلأ هئانبأاب رختفيو زتعي ةطرسشلأ زاهج
هتقفأرمو نطأوملأ ةيعوتل بوؤودلأ لمعلاب هيونتلاب لوقلأ عباتو
نايب هب ءاج امبسسح هنم ةياقولأو انوروك ءابو راسشتنأ نم دحلل
حسضوأ ريزولأ نأ نايبلأ يف ءاجو .ينطولأ نمألأ ةماعلأ ةسسردملأ
رزاجملأ هذه اياحسض حأورأأ ىلع محر˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف

ميقلأ ثعب ردسصم،5491 يام8 رزاجم ىركذ ءايحإأ نأأ ،ةعينسشلأ
انئابأأ نع اهانثرأوت يتلأ ةيوهلأ ملاعم ىلع ةظفاحملأو ةينطولأ
.نيدهاجملأو ءأدهسشلأ
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راتكه005 نع اهتحاشسم لقت ل يشضإرأإ رامثتشسإاب ةشصاخلإ تابلطلاب رمألإ قلعتي

يراجلا يام رهسش نيرمثتسسملا ىلع يسضارألا عيزوت يف عرسشي ةيوارحسصلا ةحÓفلل ينطولا ناويدلا

راعشسألإ ىلع اهاشساكعنإإ نم رذحت تإرايشسلإ ءÓكو ةيعمج

ةيكرمجلا ءابعألا نم ةئاملاب06 لمحت ىلع نوربجم ةديدجلا تابكرملا ودروتسسم
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ةيبرتلأ لامعل ةين˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تد˘كأأ
ي˘سسرد˘م˘لأ لو˘خد˘˘لأ نأأ «و˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سسألأ»
اقيثو اطابترإأ اطبترم نوكيسس لبقملأ
ليحتسسي يلاتلابو ةيلاحلأ ةنسسلأ ةياهنب
تأرأر˘ق ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘لأ ق˘فو
ره˘سش لو˘خد˘لأ م˘ت˘ي نأأ ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م
نوكيسس عا˘ط˘ق˘لأ نأأو ة˘سصا˘خ, ر˘بو˘ت˘كأأ

ايرولاكبلأ يناحتمل ريسضحتلل أدنجم

را˘سشأأو .ط˘سسو˘ت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘سشو
ةباقنلأ ىوتسسم ىلع مÓعإلاب فلكملأ
«ويتن˘سسألأ» ة˘ي˘بر˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

سسلجم رأرق دعب هنأ «رديوق يوايحيط
ي˘سضا˘ق˘لأ طرا˘ف˘لأ د˘حألأ مو˘˘ي ءأرزو˘˘لأ
ثلاثلأ عوبسسلأ ىلأ ايرولاكبلأ ليجأاتب
ميلع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘سشو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ن˘م
ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ عو˘ب˘سسألأ ى˘لإأ ط˘سسو˘ت˘م˘لأ
لو˘˘خد˘˘لأ د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشلأ سسف˘˘˘ن
ي˘˘سسأرد˘˘لأ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لأ

ربوتكأأ رهسش نم ةيأدب1202/0202
نوكي نأأ يلاتلاب ليحتسسي هناف لبقملأ
ر˘ه˘سش ة˘يأد˘ب ع˘م ي˘سسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ
لا˘ف˘غإلأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ بب˘˘سسب ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأأ

ح˘ي˘ح˘سصت˘لأو ر˘ي˘ف˘سشت˘لأو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأو
«ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لأ» ةدا˘˘ه˘˘سش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘مل
ايرولا˘كب˘لأ سصو˘سصخ˘لا˘بو ، «ما˘ي˘ب˘لأ»و

ةفا˘سضإأ ،ع˘ي˘با˘سسأأ3 ةدا˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت
،ة˘ن˘سسلأ ة˘يا˘ه˘ن˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
ن˘ي˘تا˘ه ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ا˘سسا˘سسأأ ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأو

ط˘سسو˘ت˘م˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تدا˘˘ه˘˘سشلأ
طئأرخ˘لأ دأد˘عإأ ا˘سصو˘سصخو يو˘نا˘ث˘لأو
اهدأدعإأ يف اينقت دمتعي يتلأ ، ةيوبرتلأ
ذيمÓت ددع ءوسض ىلع ديدجلأ مسسوملل
ةثلاثلأ ةنسسلأو طسسو˘ت˘م ة˘ع˘بأر ة˘ن˘سسلأ
يف حاجنلأ هبسسن باسسح ىلعو ،يوناث
يذلأ نايبلأ بسسحو.نيتداهسشلأ نيتاه
نأأ ن˘كم˘ي ل ه˘نا˘ف «و˘ت˘ي˘سسنألأ» ه˘تر˘سشن
ديدجلأ مسسوملل ا˘ي˘ل˘ع˘ف لو˘خد˘لأ نو˘كي

ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يأد˘˘ب ي˘˘˘ف لإأ1202/0202

لحلأ نأو تايطعملأ هذه قفو ربمفون
ميلعتلأ ةداهسش ءاغلإأ يف لثمتي لثمألأ
لوخدلأ خيرات ىلع ءاقبإلأو طسسوتملأ
نأل ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘سش ن˘م ة˘يأد˘ب د˘يد˘˘ج˘˘لأ
،ربمتبسس يف ىقب˘ت ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘سش
و طئأرخل ريسضحت هيف لوخدلأ نأ ىلع
ةسصاخلأ مئأوقلأو ةيوبرتلأ تاميظنتلأ

جد0005  ة˘ح˘ن˘م ع˘فدو ما˘سسقألا˘ب
با˘˘ت˘˘كلأ عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسأ و ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
.ةديدجلأ بتكلأ عزوت و يسسردملأ

00075 هردق جاجدلإ نم نوزخم قيوشست يف ءاثÓثلإ سسمأإ «بانوأإ» نجإودلإ ةيبرت و ماعنألإ ةيذغتل ينطولإ نإويدلإ عرشش
هدكإ امبشسح ،ةريخألإ مايألإ لÓخ ريبك لكششب تعفترإ يتلإ جاجدلإ راعشسأإ رشسك دشصق دحإولإ مإرغوليكلل جد052 رعشسب راطنق

 .يوإرطب دمحم ،نإويدلل ماعلإ ريدملإ سسيئرلإ

طشسوتملإ ميلعتلإ ةداهشش ءاغلإإ ىلإإ تعد

مداقلا ربوتكأا رهسش يسسردملا لوخدلا ميظنت ةلاحتسسإا دكؤوت «ويتنسسألا»
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90 ىلإا تايفولا ددع عفترا اميف

ةنتابب عافترÓل ةحسشرم ةمئاقلاو91 ديفوكب ةدكؤوم ةلاح281
تاسسسسؤوملا ديدع ربع ةعزوم ةدكؤوم ةلاح081 ددعلا زواجت ثيح ،انوروك سسوريفب اهتباسصا دكؤوملا تلاحلا ددع يف ابيهر اعافترا ةنتاب ةيلو تلجسس

ةيدلبل ةعباتلا نيوابينت ةقطنم نم نوردحنبي سصاخسشأا70 ـل سسواقن ىفسشتسسمب دجاوتت تلاح90 اهنم ،ةيلولا ميلقا ربع ةرسشتنملا ةيئافسشتسسلا
.نيموي لبق ىفسشتسسملا ترداغ يتلا ةينيعسستلا زوجعلا ةلاح رارغ ىلع ،ءافسشلل مهلثامت دعب ىفسشتسسملا نورخا مهنم رداغ تقو يف ،تنÓسسكات

ةديدج تلاح5 ليجسست مت اميف

ةدكيكسسب

ةباسصإا يف هابتسش’ا

سسولامتب اسصخسش12
ةميلع رداصصم نم ةعاصس رخا ةديرج تملع

اصصخصش12 ليو˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘ل˘ي˘ل م˘ت ه˘نأا

ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ا˘يار˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي

يف هابتصشإ’ا دعب لقلا ىفصشتصسم ىلإا سسولامت

دق و ،سسولامتب انوروك سسوريفب مهتباصصإا

ة˘لا˘ح رو˘ط˘ن ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم فر˘˘ع

مهتباصصا يف هبتصشملا لوصصو دعب ئراوط

سسوريف˘ب سصا˘خ˘لا سصح˘ف˘ل˘ل او˘ع˘صضخ ن˘يذ˘لا

نÓعا راظتنا يف ريناكصسلا زاهجب انوروك

ليوحت مت هنا رداصصملا تاذ تركذ و ،جئاتنلا

ي˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا سسف˘ن ن˘م ه˘ت˘جوزو ي˘لد˘ي˘صص

سشمرق دعصس ةوخ’ا ي˘ع˘جر˘م˘لا ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

راط’ا سسفن نمصض و .ةدكيكصس ةنيدم طصسو

ةديد˘ج ت’ا˘ح50 ل˘ي˘ج˘صست سسما را˘ه˘ن م˘ت

عفتريل91 ديفوكب ةباصصم ةدكيكصسب ةدكؤوم

ت’احلا هذه تلجصس دق و ةلاح17 ىلإا ددعلا

،ةدكيكصس ةنيدم طصسو فازفزلا نم لك يف

اهلثم و ةبازع يف ةلاح و سشورحلا يف ةلاح

ت’اح8 و سسولامت و ةركرك نم لك يف

ةدكيكصس ةي’و نما دكأا ةيناث ةهج نم،ةافو

رجحلا ةدم عيباصسأا ةصسمخ لÓخ هحلاصصم نأا

اصصخصش9627 عو˘صضخ تل˘ج˘صس ي˘ح˘صصلا

ةفلاخم سصو˘صصخ˘ب ة˘يو˘ه˘لا تا˘ب˘ثإا ة˘ب˘قار˘م˘ل

لصصوف اهفيقوت مت يتلا تابكرملا امأا ،رارقلا

ةيران ةجارد401 و ،ةبكرم0301 يلا اهددع

ةفلاخملا ةيراجتلا تÓحملا امأا،اهفيقوت مت

.Óحم33 اهددعف قلغلا رارقل

رانيدوب ةايح

عورسشم راطا يف اهتسشرو ترخسس امدعب

””نطاوم لكل ةمامك ناونع تحت

ينطولا نماسضتلا ةريزو
ةأارملا اياسضقو ةرسسأ’او

ةبحاسص ميركت ىلع فرسشت
جيريرعوب جربب ةسشرولا

تفرصشأا  جيريرعوب جرب ىلا اهترايز لÓخ

ن˘ما˘صضت˘˘لا ةر˘˘يزو ةد˘˘ي˘˘صسلا سسما لوا ءا˘˘صسم

رثوك ةديصسلا ةأارملا اياصضقو ةرصسأ’او ينطولا

ديصسلا  ةي’ولا يلاو ديصسلا ةقفر  وكيرك

ةل˘ئا˘ع ةر˘صسا م˘ير˘كت ى˘ل˘ع  كلا˘م ن˘ب د˘م˘ح˘م

ذنم تعو˘ط˘ت ي˘ت˘لا ةر˘صسأ’ا هذ˘ه ““زا˘كعو˘ب““

ة˘صصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘صشرو تر˘خ˘صسو ة˘مزأ’ا ة˘ياد˘˘ب

ةيقاولا ةصسبلأ’ا جاتنا يف ةمهاصسملل ةطايخلاب

را˘طإا ي˘ف ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلاو

ن˘م ءا˘كر˘صش ةد˘˘ع م˘˘صض ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت عور˘˘صشم

لكل ةمامك ““ ناونع تحت يندملا عمتجملا

ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ةر˘صسأ’ا تج˘ت˘˘نأا ثي˘˘ح ““ن˘˘طاو˘˘م

ة˘ما˘م˘ك ف˘لأا001 ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كا  ة˘˘˘˘˘مزأ’ا

ةروصص يف يقاو سسابل فلأا51  نمرثكأاو

دارفأا نيب ن˘ما˘صضت˘لاو م˘حÓ˘ت˘لا ر˘صصاوأا زر˘ب˘ت

تبأا يتلاو تامزأ’ا تقو يرئازجلا بعصشلا

اهانمثي نأا ’إا يلاولا ديصسلاو ةريزولا ةديصسلا

.ميركتلا اذهب

ىصسوم .ع

¯ T°ƒT°É¿. ì

06 نع ديزيام عصضو ىلا ةفاصض’اب
ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر ا˘˘صصخ˘˘صش

د˘كؤو˘م˘لا ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب م˘ه˘كا˘كت˘˘ح’
هذهب ،ةدملا ءاصضقنا نيح ىلا مهتلاح
اهلها ة’ابم ’ ماما ةءوبوملا ةقطنملا

ةياقولا تاءار˘ج’ م˘ه˘خو˘صضر مد˘عو
م˘˘ه˘˘فار˘˘ت˘˘عا مد˘˘عو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
،هلصصا نم سسوريفلا دجاوتب مهنامياو
ة˘ل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا زو˘ج˘ع˘لا ن˘با لا˘˘ح و˘˘هو
ةمصصاعلا نم اث˘يد˘ح د˘ئا˘ع˘لا ءا˘ف˘صشل˘ل
ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘م نو˘˘كي نا ح˘˘جر˘˘ي يذ˘˘˘لاو
اذه سضفر ثيح ،هتدلاول سسوريفلا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ’ا
’ا ،هتلاح نع فصشكلل ةيئافصشتصس’ا

،ةيمومعلا ةوقلا مادختصسا قيرط نع

اباصصم03 دجاوتي ىرخا ةهج نم
نو˘ق˘ل˘ت˘ي نو˘ي˘ع˘لا سسار ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصا تو˘˘ب˘˘ث د˘˘ع˘˘ب جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

ت’اح50 نع ديزي امو ،سسوريفلاب

50 ةرداغم دعب ةناورم ىفصشتصسمب
،ءافصشلل مهلاثمتل ىفصشتصسملا مهنم

83 يوحي˘ف ة˘كير˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم ا˘ما

ةن˘يد˘م ن˘م ت’ا˘ح01 اه˘ن˘م ة˘لا˘ح
تلجصس دقف ةنتاب ةنيدم اما ،لاكودما
سصوصصخ˘ب ءادو˘صس طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ا˘ه˘ب
ي˘ح ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت

ثيح ،ةديصشك يحو3 ةلمح ،لاقعوب
ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صش’ا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
نم لكب ءايح’ا هذه نم نيردحنملا
ةيئافصشتصس’ا ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
اذكو ةيدعملاو ةيردصصلا سضارمÓل
ت’اح اما ،يعما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب

اورداغ ة˘لا˘ح08 قا˘ف د˘ق˘ف ءا˘ف˘˘صشلا
مهلثامت دعب تارتف ىلع ىفصشتصسملا
ن˘م سصل˘خ˘ت˘لاو ءا˘ف˘صشل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
د˘ق˘ف ةا˘فو˘لا ت’ا˘ح ا˘ما ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

فاصشتكا مت اهبلغا ت’اح90 تغلب

تناكو ،ةافولا دعب اهباحصصا ةباصصا
ينيعبصسل سسما تلجصس دق ةلاح رخا
ةعباتلا نيوابينيت ةقطنم نم ردحني
ةقطنم دعت يتلا ،تنÓصسكات ةيدلبل
اهينطاق ةي˘عو˘ت بجو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ءا˘بو
ل˘كصشب م˘ه˘تا˘ي˘ح نو˘صسرا˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ةروطخلا مجحل نيهبا ريغ يعيبط
لاح يف ءابولا اهيف ببصستي دق يتلا

يف ،هيلع ةرطيصسلا نم نكمتلا مدع
.عصضولل نينطاوملا لهاجت لظ
ام ءارجا مت دقف ىرخا ةهج نم اذه

ن˘م ل˘كب Ó˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت0001 قوفي
ىوتصسم ىلع نيدجاوتملا نيربخملا

كلذ˘ب ن˘ي˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و
ناطرصسلا ةحفاكم زكرم˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
،ةيصصولا ةرازولا فرط نم دمتعملا

،دوعلا دع˘صس سصا˘خ˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا اذ˘كو
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جا نÓ˘صصاو˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

نم ءافصشلل نيلثام˘ت˘م˘لا سصا˘خ˘صشÓ˘ل
سضارعا نم مهولخ نم دكاتلل ةهج
نم م˘ه˘ل˘ي˘ب˘صس ءÓ˘خا ل˘ب˘ق سسور˘ي˘ف˘لا
سصا˘˘˘خ˘˘˘صش’او ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ءا˘بو˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘صصا ي˘˘ف كو˘˘كصشم˘˘لا

عزوتت ةلاح07 مهددع قاف نيذلاو
رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
اهعاصضخا مت ثيح اهيلع سضارع’ا
يف ريناكصسلاو ةع˘صش’ا˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
يت˘لا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا
.اهمدع نم ةباصص’ا تبثتصس

ءافسشلل تلثامت تلاح50
عم ةنتابب ةناورم ىفسشتسسمب

 ةديدج ةافو ليجسست

ةنيدمب رمنلا يلع ىفصشتصسم رداغ

ءافصشلل اولثامت سصاخصشا50 ةناورم
،انوروك سسوريف نم يئاهن لكصشب

اوعصضخا يتلا ليلاحتلا هتتبثا ام وهو

تءا˘ج ي˘ت˘لاو ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل

كلذبو ،مهليبصس ءÓخا ررقتيل ،ةيبلصس

ى˘ل˘ع ءا˘ف˘صشلا ت’ا˘˘ح دد˘˘ع ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي

،ةلاح28 ىلا ةنتاب ةي’و ىوتصسم

جÓعلا نيباصصملا ةيقب ىقلتي اميف

جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘ل نو˘˘ع˘˘صضخ˘˘يو

ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ط˘عا يذ˘لاو ،د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

،سسوريفلا ىلع ءاصضقلا يف ةيباجي’ا

ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح

فرعت نا رظتنيو ،جÓعلل ةباجتصسا

تاصسصسؤوملل ةرداغملا ءافصشلا ت’اح

دقف ىرخا ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

ءار˘˘ج ةا˘˘فو˘˘لا ت’ا˘˘ح دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘ترا

ىلا،91 ديفوك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صص’ا

ةافو ليجصست دعب كلذو ت’اح90

.ةريخ’ا ةعاصس42 ـلا لÓخ زوجعل
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د˘ب˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ي˘˘لاو رد˘˘صصأا
ةديدج ةميلعت سسمأا لاكلك رداقلا

ةحوتفملا رجاتملا باحصصأ’ ةهجوم
ىلا ء’ؤوه وعدت ةي’ولا ميلقا ربع
تاءارجاب مراصصلا د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صض
يتلاو اهيل˘ع سصو˘صصن˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لا

سسوريف راصشتنا نم دحلا اهنأاصش نم
لو˘ح˘ت نود ة˘لو˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
اذهل رؤوب ىلا ةيراجتلا تاءاصضفلا
.لتاقلا ءابولا
لبق اهردصصأا يتلا ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب˘ف
ن˘م ر˘مأا ي˘ت˘لاو عو˘ب˘صسأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ريبك ددع قلغو ةيراجتلا ةطصشنأ’ا

ةيفلخ ىلع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘ح˘م˘لا ن˘م
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف نوا˘ه˘ت ن˘م ظ˘حو˘˘لا˘˘م
نم ةياقولاب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
هذه ىوتصسم ىلع انوروك سسوريف
ل˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘لاو رد˘˘صصأا تاءا˘˘صضف˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ر˘مأا ةد˘يد˘ج ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا
تاءارجاب مراصصلا ديقتلاب ةحوتفملا
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا

ىلع ةروكذ˘م˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تصصنو
تÓ˘ح˘م با˘ح˘صصأا ءاد˘ترا ةرور˘˘صض
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
لاحملا ةيقب بناج ىلا نيراصضخلا
ح˘م˘صس ي˘ت˘لاو ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا ىر˘˘خأ’ا

لكصشب مهطاصشن ةلوازمب اهباحصصأ’
تامامكلا ءادترا ةرورصضب يظفحت
˘مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ،تازا˘ف˘ق˘لا اذ˘˘كو
هذه ىلا لوخدلاب نئابزلل حامصسلا
نع Óصضف ،ناك ببصس يأ’ ةريخأ’ا
اهيلع سصوصصنملا ةفاصسملا مارتحا
مامأا نوفطصصي نيذ˘لا ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ي˘ب
لقت نأا بجي’ يتلاو تÓحملا هذه
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ’او ف˘˘صصنو ر˘˘ت˘˘م ن˘˘ع
ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل رر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا

،تÓحملا هذه لخادب تاّمقعملاو
ةميلعتلا هذه لÓخ نم يلاولا اعدو
دد˘˘˘صشت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
هذه يف ءاجام قيبطت يف ةمارصصلاو

يراجتلا لجصسلا بحصسو ةميلعتلا

تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ي’ ر˘جا˘ت يأا ن˘م

هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع سصو˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا

.ةميلعتلا

ىلع ةمراصصلا ةميلعتلا هذه تءاجو

يذلا يبصسنلا رارقتصسإ’ا نم مغرلا

ىوتصسم ىلع ةيئابولا ةلاحلا هفرعت

ىوصس لجصست مل يتلا لجيج ةي’و

انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘با˘صصا

اذهو ةريخأ’ا ةصسمخلا مايأ’ا لÓخ

نم ري˘ب˘ك دد˘ع ةردا˘غ˘م ن˘ع كي˘ها˘ن

هبتصشملا اذكو سسوريفلاب نيباصصملا

ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
وهو ثÓثلا ةي’ولا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل
ةر˘˘م˘˘ث تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ه˘˘تر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا ا˘˘˘م
اذ˘كو ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإ’
ةي’ولا ميلقاب يعام˘ت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا

˘ما˘˘يأ’ ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي يذ˘˘لاو
ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ىر˘˘خأا
يدا˘ف˘ت ةر˘م˘لا˘بو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن سسور˘ي˘ف˘لا

يذلا لتاقلا ءابولا نم ةيناث ةجوم
ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع سسمأا دود˘˘ح ى˘˘لا ى˘˘تأا

رخآا94 باصصأا امك سصاخصشأا ةينامث

81. ةي’ولا ىوتصسم ىلع

...ةيلولاب ةيئابولا ةلاحلا هفرعت يذلا رارقتسسإلا مغر

 ةحوتفملا رجاتملا باحسصأا ربجت ةديدج ةميلعت ردسصي لجيج يلاو
 ةرّهطملا داوملاو تاماّمكلا لامعتسساب

فيطسسب ةعاقوب

انوروك سسوريف نم ءافسشلل ت’احلا عيمج لثامت و ىفسشتسسملا رداغت ت’اح5
دعبو ،انوروك سسوريف نم ءافصشلل اولثامت نا امدعب ،فيطصس ةي’و لامصشب ةعاقوب ىفصشتصسم ت’اح5 سسما حابصص ترداغ

اذهو،مهتباصصا يف هبتصشي ناك ت’اح5 ةرداغم ىفصشتصسملا تاذب حلاصصملا تلجصس امك،اموي12 و21 نيب جÓع ةرتف مهئاصضق
’ ةعاقوب ىفصشتصسم ناف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا بصسحو ،ةيبلصس سسما لوأا ةصصاخلا ةيربخملا ليلاحتلا جئاتن رودصص دعب
اعيمج مهترداغمو ءافصشلل نيباصصملا عيمج لثامت امدعب و انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإا يأا سسمأا ءاصسم ةياغ ىلا هب دجوت
 .سسما حابصص ىفصشتصسملا

ر نميا
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ةعا˘صسلا د˘ن˘ع شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صصب

قرف ةدع ريخصستب د02: اصس60

ةيريدمل نيعباتلا نيصساطغلا نم
ةصسبت ةيلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ة˘ير˘يد˘م ي˘صسا˘ط˘˘غ ن˘˘م م˘˘عد˘˘بو
قوصس ةيلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘˘صسا˘˘˘ط˘˘˘غو شسار˘˘˘هأا
˘مأا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
قراوزب معدم نيصساطغلا يقاوبلا

ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولاو
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولاو ةزنولاب
نأا ركذيو ،تان˘يو˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

نم3 ةقفرب ناك يفوتملا باصشلا
يئاملا دصسلاب نوحبصسي هئاقدصصأا

هبايغب ءاقد˘صصألا أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل لاوز
غليبتل˘ل او˘عرا˘صسي˘ل را˘ظ˘نألا ن˘ع

لا˘صسراو ةد˘ج˘ن˘˘لا ءاد˘˘ن قÓ˘˘طإاو

ناك توملا نأا ريغ هذاقنل قرف

ىفوتي نأا رادقألا تءاصشو عرصسأا

ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو ،ا˘قر˘غ با˘˘صشلا

ءا˘˘˘ط˘˘˘صشن ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو

لا˘ف˘طأÓ˘ل تاو˘عد كو˘ب˘صسيا˘˘ف˘˘لا

ةحاب˘صسلا ن˘م رذ˘ح˘ل˘ل با˘ب˘صشلاو

دود˘صسلاو ز˘جاو˘ح˘لاو نا˘يدو˘˘لا˘˘ب

ىلع ارطخ لكصشت يهف ةيئاملا

يف نوحبصسي مهنأا املاط مهتايح

ةدع هيجوت م˘غر ة˘با˘قر˘لا با˘ي˘غ

ةيمÓعإا ربانم ةدع ربع بلاطم

ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م ق˘˘˘فار˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإل

نمل ةايح لو تايدلبلاب ةحابصسلل

علتبت راح لصصف لك يفف يدانت

حاورأا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ن˘˘كا˘˘مألا هذ˘˘ه

.بابصشلاو لافطألا

 يحضصلا رجحلا تاعاضس يف و سصاخضشأا6 نم نوكتت /فراطلا

رارضشأا ةباضصعب ةحاطإلا
راجحوبب تاضسولهمو ءاضضيب ةحلضسأا اهتزوحب
نم شسمأا راجحوب ةرئاد نمأا يف Óثمم فراطلا ةيلو نمأا نكمت

و تاردخملاب  ةرجاتملا يف ةصصتخم رارصشأا ةيعمجب ةحاطإلا

بصسحو.ةروظحم ءاصضيب ةحلصسا لمح عم ةيلقعلا تارثاؤوملا

ةدكؤوم تامولعم رثإا لع تاءاج فيقوتلا ةيلمع نإاف انرداصصم

ةعومجمل هوبصشم طاصشن ن˘ع ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘لا تاذ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت

رجحلا ةرتف لÓخ تاصسوله˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا

نيصسبلتم شصاخصشأا6 فيقوت مت دصصرت ةيلمع دعبو ،يحصصلا

ردخم لئاصس ةرورا˘قو تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا ن˘م شصر˘ق812 ةزايحب

شصق يف لمعتصسي شصقمو ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا4و روقاصشو

جيورتلل ةد˘ع˘م تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كو ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا

يئلولا نمألا رقم ىلع مهليوحت روفلا ىلع متيل ةلاقن فتاوهو

تاهجلا ىلع  مهتلاحإا تمت مهقح يف يئاصضق فلم زاحنإا دعبو

ةمهت مهل هجوتل فراطلا ةمكحم ىظل ةصصتخملا ةيئاصضقلا

باكترل دادعإلاو ماعلا ماظنلاب لÓخإلاو رارصشأا ةيعمج نيوكت

تارثؤوملاب ةرجاتملاو ةزايحو  ريغلا كÓمأا ىلع يدعتلاو ةيانج

.ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمحو ةيلقعلا
YÉO∫ GCe«ø

نمألا ةضضبق يف لزانملا قراضس
ةملاقب يتانزلا يداوب

يتانزلا يداو ةيدلب ميلقإل ىوتصسم ىلع نملا حلاصصم تنكمت

بعرلا تلخدا و لزانملا ةقرصس نهتمي يطخ شصخصش فيقوت نم

ةمدقملا يواكصشلا ىلع ءانب  تءاج ةيلمعلا ،ناكصسلا شسوفن يف

نيميقم ،ةنصس92-43 نيبام مهرامعأا حوارتت نيتيحصض لبق نم

فدهتصسإا يذلا ،ةقرصسلا لعفل امهصضرعت  ءارج ،يتانزلا يداوب

نم تاقورصسملا شضعبو ،نيتيحصضلا دحأا نكصسم نم يلام غلبم

يداوب ليمجتلا داومو تيربكلاو غبتلا عيبل يراجت لحم  لخاد

ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تر˘صشا˘ب ثي˘ح. ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ي˘تا˘نز˘˘لا

يتلا يرحتلاو ثحبلا ةيلمع يتانزلا يداو ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا

ةنصس92 رمعلا نم غلابلا هيف هبتصشملا فيقوت نع ترفصسأا

نأاصشب ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختإا دعبو  يتانزلا يداوب ميقملاو

شضار˘غألا ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسإاو ط˘˘ب˘˘صض م˘˘ت ه˘˘ن˘˘كصسم

نيأا ،ةطرصشلا زكرم ىلا هيف هبتصشملا ليوحت متيل .ةقورصسملا

لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك و ةيصضقلا يف قيقحت حتف

مدق هيف هبتصشملا ،نكصسم لخاد نم ةقرصسلا و ،رصسكلاب ةقرصسلا

هقح يف ردصص نيأا ،يتانزلا يداو ةمكحم مامأا كلذ رثإا ىلع

ةذفان شسبح تاونصس ةصسمخ ىلوألا ةيصضقلا ،نييئاصضق نيمكح

شسبح رهصش81 ةيناثلا ةيصضقلا امأا ،عاديإلا عم ةيلام ةمارغو

.عاديإلا عم ةيلام ةمارغو ةذفان
∫.Yõ Gdójø

ةيمك زجح و صصخضش فيقوت
ةملاقب ةيلقعلا تارثؤوملا نم

ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرف˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت

نم غلبي هيف هبتصشم شصخصش فيقوت نم ،غابدلا مامحب ةيئاصضقلا

ىوتصسم ىلع ،ةملاقب غابدلا مامح ةيدلبب ميقم ،ةنصس23 رمعلا

ذاختا د˘ع˘ب˘ف .غا˘بد˘لا ما˘م˘ح˘ب ر˘صصع˘لا قو˘صس ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا

ىلع هتزوحب روثعلا مت ،هنأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

51 ىلع يوتحي ناصسكارولك عون نم شسولهم ءاودل طصشم

،نمألا زكرم ىلا هيف هبتصشملا ليوحت متيل . غلم01 ةلوصسبك

ةيصضقلا يف قيقحت حتف ثيح ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب

شضرغل ةيلقع تارثؤوم ةزايح لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوكو

.ةصصخر نودب يصصخصشلا كÓهتصسإلا
∫.Yõ Gdójø

 ةدكيكضس

لامج ناضضمرب ةفرضش طوقضس يف ىحرج3
ةحيطصس ةقطنمب ةعقاولا لزانملا ىدحإا ةفرصش طوقصس فلخ

ىلإا لجع ىلع اولقن ىحرج3 نينثلا ةليل لامج ناصضمر ةيدلبب

بصسحو ،ةفلتخم روصسك و حورجب مهتباصصا دعب ىفصشتصسملا

53 و82 نيب مهرامعأا حوارتت شصاخصشأا ةثÓث نإاف تامولعم

قوف را˘ه˘ن˘ت نأا ل˘ب˘ق لز˘ن˘م ة˘فر˘صش تح˘ت ن˘ير˘ها˘صس او˘نا˘ك ة˘ن˘صس

 .ةثداحلا يف ينمأا قيقحت حتف مت دق و ،مهصسوؤور
M«ÉI HƒOjæÉQ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج5

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

5895ددعلا0202 يام31 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

فرط نم ةرابج دوهج دعب اريخأا مت ثيح قÓم ةجلو دضس قامعأاب ثحبلا نم ةعاضس21 نم رثكأا دعب قيرغلا باضشلا ةثج سسمأا راهن فضصتنم تجرختضسا
.ايؤورلا ةبوعضص ببضسب ءاثÓثلا ىلإا نينثإ’ا ةليل اهفقوت ذنم ةيلمعلا تفنأاتضسا امدعب كلذو دايع نميأا باضشلا قيرغلا ةثج لاضشتنا ةيندملا ةيامحلا قرف

تاي’و ةدع نم نيضساطغلا قرف ريخضستبو ثحبلا نم ةعاضس21 نم رثكأا دعب

ةضسبت يف تانيوعلاب ةجلو دضسب قيرغلا باضشلا ةثج لاضشتنإا
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ةحفاكم ةقرف ىلإا تدرو تامولعم تنكم

عور˘˘˘˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ را˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘تلا

ةيلو نمأاب ةيلقعلا تارثؤوملاو  تاردخملاب

فيكلا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب

ةينطولا ةلمعلاب ةيلام غلابم اذكو جلاعملا

ةدراولا تامولع˘م˘لا تدا˘فا ثي˘ح ،ة˘ب˘ع˘صصلاو

نم نيصسم˘خ˘لا ي˘ف ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم ةزا˘ي˘ح

تر˘صشا˘ب ه˘ي˘ل˘˘عو ،تارذ˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

تنكم يتلاو ،اهتاقيقحت ةين˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

تلوزات قير˘ط˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘لا ل˘صصو˘ت˘لا ن˘م

ةيمك هتزوحبو  ةبكرم نتم ىلع ناك يذلا

مارغ001 و غلك20 ـب ردقت تاردخملا نم

غلبم ىلإا ةفاصضلاب  جلاعم فيك نع ةرابع

تن˘كم ا˘˘م˘˘ك ، جد000.08 ـب ردق˘ي ي˘لا˘م

ه˘ي˘كير˘صش ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لا ن˘م تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نيقوبصسم ةنصس84 و73 رمعلا نم نيغلابلا

ةلم˘ع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح م˘ت ن˘يا ا˘ي˘ئا˘صضق

ر˘خآا غ˘ل˘ب˘مو جد00076 ـب رد˘ق˘ي ة˘ي˘ن˘طو˘لا

هيلعو ،وروأا032 ـب ردقي ةيبنجألا ةلمعلاب
مهب هبتصشملا دصض ةيئازج تافلم زاجنا مت دقف
ةيلحملا ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
لقنو جيورت طاصشن نا ركذلاب ريدج ،ةنتابب
يف اراصشتنا فرع دق ةنتاب ةيلوب تارذخملا

نم ،داصصرملاب مهل نملا حلاصصم تناك تقو
تنكمت ثيح اهتاطاصشن نم فيثكتلا لÓخ

03 قوفي ام زجح نم ارخؤوم حلاصصملا تاذ
.ةماصسلا ةداملا هذه نم غلك

ةنتاب

 ةبعضصلاو ةينطولا ةلمعلاب ةيلام غلابمو جلاعملا فيكلا نم غلك20 نم ديزأا زجح
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قيصسنتلا˘ب ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأا ن˘كم˘ت
ةيداصصتقإلا ةطرصشلا حلاصصم عم
نم لجيج ةيلوب ريهاطلا ةيدلبب

بيلح ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
تنا˘ك ي˘ت˘لاو د˘صسا˘ف˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا

تÓحملا دحأاب عيب˘ل˘ل ة˘صضور˘ع˘م
ةنيدملاب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ن˘م ردا˘صصم بصسحو .ةرو˘كذ˘م˘لا

نا˘ف ة˘يلو˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
ششغ˘لا ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
اونكمت ةري˘خألا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

ةطرصشلا حلاصصم عم قيصسنتلابو
نم ريهاطلا ةنيدمب ةيداصصتقإلا

بيلح ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح

نم  ةيحÓصصلا يهتنم لافطألا

نا˘ك يذ˘لاو «ي˘صسرو˘ن » ة˘مÓ˘˘ع

لا˘ح˘م˘لا د˘حأا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘صضور˘ع˘م

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

تاذ بصسحو ،ةرو˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘˘ف ردا˘˘صصم˘˘لا

ةيراجتلا لاحملا نم ددع تلمصش

نم تنكم ةروكذ˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

ةيلع005 براقيام ىلع روثعلا

يذلاو دصسافلا لافطألا  بيلح نم

د˘حأا˘ب لواد˘ت˘ل˘ل ا˘˘صضور˘˘ع˘˘م نا˘˘ك

تم˘ت ثي˘ح ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا لا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةربتع˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه ةردا˘صصم

نع نيلث˘م˘م رو˘صضح˘ب ا˘ه˘فÓ˘تاو
اذكو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم
بيذلا تقولا يف ، نمألا حلاصصم
بحاصصل ءاعدتصسا هيجوت هيف مت
هلخادب رثع يذلا يراجتلا لحملا

دصسافلا بيلحلا نم ةيمكلا هذه
هقح يف عامصس رصضحم ريرحتو
ىلع ةيصضقلا شضرع راظتنا يف
ةروطخل ارظن ةيئاصضقلا تاهجلا
نأاو اصصو˘صصخ رو˘كذ˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا
ةزوجحملا بيلحلا ةيمك لوادت
رجنت نأا نكمي ناك عّصضرلا نيب

ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘˘ثرا˘˘ك ه˘˘ن˘˘ع
اذه حنم ةروطخو رمألا ةيصساصسح
تاذ ةيرمعلا ةئفلا هذهل بيلحلا

تلو˘ح˘تو .ة˘غ˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘صسا˘صسح˘˘لا
رهصش ةيادب ذنم ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘ن˘يد˘م
شضر˘˘ع˘˘˘ل ءا˘˘˘صضف ى˘˘˘لا نا˘˘˘صضمر
ة˘ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ه˘تز˘ج˘حا˘م ل˘ي˘˘لد˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا

نم ششغلا عمقو ةباقرلا حلاصصم
هذ˘ه˘ب ةد˘صسا˘فو ة˘صشو˘صشغ˘م ع˘ل˘صس
ر˘ه˘˘صشلا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةعبرأا نم رثكأا ا˘ه˘ن˘مو ل˘ي˘صضف˘لا
ىلا ةدصسافلا موحللا نم ريطانق
تارا˘ّه˘بو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م بنا˘˘ج
فلتخم نم ةرهطم داوم ىتحو
ددصصب راجتلا شضعب ناك عاونلا
ءا˘ه˘ت˘نا م˘غر م˘ه˘تÓ˘ح˘م˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب
.اهتيحÓصص خيرات

  ةيراجتلا تÓحملا دحأاب ةضضورعم تناك

 لجيجب ريهاطلاب دضسافلا لافطألا بيلح نم ةربتعم ةيمك زجح
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ةيميلقلا ةقر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت

ةعبا˘ت˘لا ة˘نا˘ير˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل

ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

ةجتان فورخلا محل يف تلثمت

ةيلمعلا.يعرصشلا ريغ حبذلا نع

ةقرفلا تاذ دارفأا مايق ءانثأا تمت

لÓ˘خو ،م˘ي˘ل˘˘قإلا لو˘˘ح ة˘˘يرود˘˘ب
قيرطلاب ةبقارم ةطقنل مهعصضو

نيب ط˘بار˘لا57 مقر ين˘طو˘لا
فيقوت مت فيطصسو ةنتاب يتيلو
ششيتفت دعب .واف عون نم ةنحاصش
رث˘ع ا˘ي˘نو˘نا˘ق ا˘صشي˘ت˘ف˘ت ة˘ن˘حا˘صشلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لا قود˘ن˘صصلا˘ب
حبذلا نع ةجتانلا ةباصصقلا موحل

11 يف ةل˘ث˘م˘ت˘م ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ

هردق يلامجإا نزوب فورخ ةرزج

ةز˘ها˘جو ة˘خو˘ل˘صسم غ˘ل˘˘ك022
طور˘˘صشل مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ،ق˘˘يو˘˘صست˘˘˘ل˘˘˘ل
ري˘غ ة˘ب˘كر˘م˘لا نا ا˘م˘ك ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

لامكتصساو .موحللا لقنل ةزهجم
ل ق˘ئا˘صسلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ي˘ب˘ط˘لا شصح˘ف˘لا ةدا˘ه˘صش كل˘م˘˘ي
موحللا شضرع ىد˘لو ،ير˘ط˘ي˘ب˘لا
يرطيب بيبط ى˘ل˘ع ةزو˘ج˘ح˘م˘لا

ىد˘م ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘صصح˘˘ف˘˘ل

،يرصشبلا كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘صص

يف يرطيبلا بيبطلا دكأا ثيح

ح˘ئا˘بذ˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت

جرا˘خ ة˘حو˘بذ˘م˘لاو ةزو˘ج˘ح˘م˘˘لا

كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ حباذملا

اهفÓتإا مت دقف هيلعو ،يرصشبلا

.اهمدرو ايحصص

نافرخ ةرزج11 يف تلثمت

ةنتابب ةدضسافلا ءارمحلا موحللا نم غلك002 نع ديزي ام قيوضست ةيلمع طابحإا

 ةنتابب كÓهتضسÓل ةحلاضصلا ريغ ءاضضيبلا موحللا نم غلك042 زجح
نئاك ةزهاجلا تلوكاملا عيبل لحمب كلذو ،ةدصسافلا ءاصضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةنتاب ةيلو نمأاب ثلاثلا يرصضحلا نمألا رصصانع تنكمت

كÓهتصسÓل حلاصص ريغ جاجدلا ةيمك زجحو ،ةنصس73 رمعلا نم غلابلا هبحاصص فيقوت مت نيأا ،ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا لاقعوب يبابد ةوخلا عراصشب هرقم

راطإا يف هذه ةيلمعلا يتأاتو .رايبلا ينقتلا مدرلا زكرمب ةراجتلا ةيريدم حلاصصم عم قيصسنتلاب اهفÓتا مت ثيح ،غلك042 نزوبو ةجاجد021 عومجمب

T°ƒT°É¿.ì.نطاوملا ةحصص باصسح ىلع عيرصسلا حبرلا قيقحت مهتلواحمو راجتلا عجصش مامأا ،كلهتصسملا ةيامحو ةماعلا ةحصصلا ىلع ظافحلا
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ةبراشضمو يشضوف قلخ امم
ةيئأذغلأ دأوم˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م˘ب
بي˘ل˘ح˘لأ ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م أذ˘˘كو
رعشس عفر لظ يف هتاقتششمو

جد05 ىلإأ رقبلأ بيلح سسيك
جراخ هلعج ام دحأولأ سسيكلل
ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئأر˘˘ششلأ ةرد˘˘ق˘˘لأ
قر˘ف با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ط˘ي˘شسب˘لأ
تدعوت دق تناك يتلأ ةباقرلأ
ة˘شصا˘خ را˘ج˘˘ت˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب

.ناشضمر رهشش لÓخ
رفظلا لجأا نم ريباوطو ةردن

ءايحأا بلغأاب بيلح سسيكب
 ةيلولا

أد˘˘كو ءا˘˘ي˘˘ح’أ بل˘˘غأ د˘˘ه˘˘˘ششت
ةي’وب ة˘ي˘نا˘كشسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

يتلأ تÓح˘م˘لأ ة˘شصا˘خ ة˘با˘ن˘ع
ةديعبلأو ةيءانلأ ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ع˘ق˘ت

ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘بأو˘ط ة˘با˘˘قر˘˘لأ ن˘˘ع
تا˘ن˘حا˘شش لو˘شصو ع˘م ا˘ن˘˘مأز˘˘ت

أو˘˘ع˘˘شضي˘˘ل بي˘˘ل˘˘ح˘˘لأ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
رمأ’أ مامأأ تÓحملأ باحشصأأ
نيزخت ةيلمع أوعنميو عقأولأ
ةدئاف˘ل ا˘هرا˘كت˘حإأ وأأ سسا˘ي˘كأ’أ

با˘شسح ي˘ل˘ع ل˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘ئا˘˘بز
ثي˘ح ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ كل˘˘ت نا˘˘كشس
كلت مامأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ع˘م˘ج˘ت˘ي
ىلوأ’أ تاعاشسلأ دنم تÓحملأ

لو˘˘شصو ل˘˘˘ب˘˘˘ق را˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م
رطشضي ثيح عيزوتلأ تانحاشش
تايمكلأ ع˘ي˘م˘ج ع˘ي˘ب˘ل را˘ج˘ت˘لأ
ع˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ل˘شصح˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
ةبشسنلاب سسايك’أ ددع ديدحت
يشضوفلأ يدافتل سصخشش لكل
 .ةفهللأو

سسايكألا بيلح رعسس عفر
نبل سسيك سضرفو  جد03 ىلإا

ءارسش ةيلمع لك عم
ددع يف را˘ج˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ د˘م˘ع
تايد˘ل˘بو ق˘طا˘ن˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ةباقرلأ بايغ نيلغتشسم ةي’ولأ

ءأر˘شش ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلأ لا˘˘ب˘˘قإ’أو

ةدا˘˘يز ع˘˘م بي˘˘ل˘˘ح˘˘لأ سسا˘˘˘ي˘˘˘كأأ
مايشصلأ رهشش لÓخ كÓهتشسإ’أ

طئاحلأ سضر˘ع كلذ˘ب ن˘ي˘برا˘ظ
ةراج˘ت˘لأ ةرأزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘ك
ىلع ةلمح تنشش دق تناك يتلأ

لولح لبق ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج
دق تنا˘ك ا˘م˘ي˘ف نا˘شضمر ر˘ه˘شش
سسيك نمث عفر بلطم تشضفر

ناك يذلأ جد03 ىلإأ بيلحلأ
لجأأ نم نوينهملأ هب بلاط دق
تشضرف اميف حبرلأ سشماه عفر
نمث ىلع ءاقبإ’أ ةراجتلأ ةرأزو

و˘˘هو د˘˘حأو˘˘لأ سسي˘˘كل˘˘˘ل جد52
يف هب لومعملأ معدملأ رعشسلأ
را˘ج˘ت سضر˘ف˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
سسي˘ك نو˘بز ل˘ك ى˘ل˘ع نور˘˘خآأ

ع˘م ن˘ب˘ل سسي˘ك وأأ ةر˘ق˘ب بي˘ل˘ح
  .ةثÓث وأأ نيشسيك لك

ةفهللا نأاب نودكؤوي راجت
 بيلحلا ةمزأا تعنسص

يتلأ تايمكلأ نأاب راجت فششك
فرط نم ايمو˘ي ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي

نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لأ

ي˘ت˘لأ تا˘ي˘م˘كلأ بل˘غأأ بل˘˘ج˘˘ب

نأو˘يد ن˘م تÓ˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب عا˘˘ب˘˘ت

ىلإأ ةبانعب هتاقتششمو بيلحلأ

سضع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م دوز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ بنا˘˘˘˘ج

ي˘ف˘˘كت ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ ع˘˘نا˘˘شصم˘˘لأ

لك مأدقإأو ةفهللأ نكل بلطلأ

نع ديزي ام ءأرشش يلع نوبز

سسيكب مهءافتكأ مدعو هتجاح

ن˘م ءأر˘ششل د˘م˘ع˘لأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ وأأ

قلخ سساي˘كأأ ة˘ع˘برأأ ى˘لإأ ة˘ثÓ˘ث

ع˘فأد˘ت˘لأ بنا˘ج ى˘لإأ ةدا˘ح ة˘مزأأ

قلخ بيلحلأ عيب تانحاشش ىلع

ر˘ي˘بأد˘ت ل˘ك تر˘˘شسك ى˘˘شضو˘˘ف

عفد يذلأ رمأ’أ يحشصلأ رجحلأ

ىلإأ تÓحملأ سضعبب راجتلاب

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘ل تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع ع˘˘˘شضو

دد˘ع د˘يد˘ح˘ت أذ˘كو فو˘˘ف˘˘شصلأ

 .نوبز لكل سسايكأ’أ

جد03 ىلإا اه رعسس نوعفري راجتلا

  يحصصلأ رجحلأ ريبأدت رصسكت بيلحلأ ضسايكأأ ريبأوط
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«كياب نيرغ» ةيعمج تقلطأأ
ط˘خ˘لأ» ةردا˘ب˘م ع˘ي˘˘با˘˘شسأأ ل˘˘ب˘˘ق

«ENIL NEERG» «رشضخأ’أ
ع˘˘˘˘˘شضو ي˘˘˘˘˘ف تعر˘˘˘˘˘شش ثي˘˘˘˘˘ح
ل˘خأد ءأر˘شضخ˘˘لأ تا˘˘ق˘˘شصل˘˘م˘˘لأ
ةيدلب ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
ءاشضعأأ دحأأ نم ةردابمب ينوبلأ
ثي˘ح ن˘ي˘ط˘ششا˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘˘مو
يقلت ىلع نيدعاقتملأ ةدعاشسم

ديرب زكرم يف ةيرهششلأ مهروجأأ
قشص’ طيرشش عشضوب قيلÓعلأ
ل˘˘جأأ ن˘˘م طÓ˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘˘شضخأأ

ن˘˘ي˘˘ب نا˘˘مأ’أ ة˘˘فا˘˘شسم نا˘˘˘م˘˘˘شض
يف ةليمعلأ رششن مت نينطأوملأ
ز˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأو تا˘˘˘ب˘˘˘شصق˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

فششكو ،ةيرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأو
ءأرشضخلأ ةجأردلأ ةيعمج سسيئر
رخآأ» ـل يششيششعل ميكحلأ دبع
ة˘˘ط˘˘ي˘˘شسب ةر˘˘كف˘˘لأ نأأ «ة˘˘عا˘˘˘شس
ن˘كم˘ي ثي˘ح ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘˘ل˘˘ه˘˘شسو
تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘شصأأو را˘ج˘ت˘ل˘˘ل

نأأ «تأر˘ي˘بو˘شسلأ» و ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ

ءاقل˘ت ن˘م ةردا˘ب˘م˘لأ أذ˘ه˘ب مو˘ق˘ي
عشضو قيرط نع كلذو مهشسفن
طÓب يف رشضخأأ قشص’ طيرشش
ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘˘لأو م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ل˘˘كششب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
مهشضع˘ب ن˘م م˘ه˘بأر˘ت˘قأ يدا˘ف˘ت˘ل
ةداعلأ ةباث˘م˘ب ح˘ب˘شصتو سضع˘ب˘لأ

انوروك ةحئاج ةياهن دعب ىتح
،ةيداعلأ ةايحلأ ىلإأ ةدوعلأ دنعو
ة˘˘جأرد˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تن˘˘˘م˘˘˘تو
ن˘م ا˘ه˘م˘عد م˘˘ت˘˘ي نأأ ءأر˘˘شضخ˘˘لأ

لجأأ نم ةينعملأ تاهجلأ فرط
اهرششنو ةل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه ة˘ل˘شصأو˘م
لجأأ نم ةبانع تايدلب لك يف
ةشصاخ رثكأأ نينطأو˘م˘لأ ة˘ي˘عو˘ت
ةكرح فرعت ةماعلأ نكامأ’أ نأأ

جا˘ت˘ح˘ي ا˘م و˘هو ا˘ي˘مو˘ي ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ هذهب لمعلأ
يدافتل نكمم تقو عرشسأأ يف
انوروك سسوري˘ف ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ مأر˘ت˘حأ نا˘˘م˘˘شضلو
رتمب ةردق˘م˘لأو ن˘مأ’أ ة˘فا˘شسم˘ل
.لقأ’أ ىلع فشصنو

نامآلا ةفاسسمل نينطاوملا مارتحا نامسض اهفده

«ENIL NEERG» ةردابم معدب بلاطت «كياب نيرغ» ةيعمج

ناسضمر رهسش يف ةيناـثلا دعت ةيلمعلا

درط0001 عزوي تأريخلأ لبصس ضسلجم
  ةزوعملأ تÓئاعلأ ىلع يئأذغ

لبشس سسلجم فرط نم ةمظنملأ ةيناثلأ ةلفاقلأ سسمأأ حابشص تقلطنأ
ةبانع ةي’ول فاقوأ’أو ةينيدلأ  نوؤوششلأ ةيريدمل عباتلأ تأريخلأ

ىلع اهعيزوتل  ةيئانلأ قطانملل ةهجوتم يئأذغ درط0001  لمحت
فرششأ نيأأ ،ناشضمر رهشش ةبشسانمب ةريقفلأو ةجاتحملأ تÓئاعلأ

نيمأأو ةينيدلأ نوؤوششلأ ريدم روشضحب  ةبانع يلأو اهقÓطنأ ىلع
ةيلمعلأ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت  ثي˘ح.تأرا˘طإ’أو ة˘م˘ئأ’أ سضع˘بو  سسل˘ج˘م˘لأ
يف تأريخلأ لبشس سسلجم فرط نم ةمظنملأ اهعون  نم ةيناثلأ

عزو يتلأو ناشضمر ةيأدب تقلطنأ يتلأ ىلوأ’أ ةلفاقلأ دعب،ناشضمر

يف  ةيئانلأ قطانملاب اهيقحتشسم ىلع يئأذـغ درط0052 اهلÓخ

ةجاتـحملأو  ةزوعملأ تÓئاعلأ  ةدعاشسمل ةي’ولأ تايدلب  فلتخم
فورظ  يف ةنشسلأ هذه رمي يذلأو  نأرفغلأو  ةمحرلأ  رهشش يف
تÓئاعلأ  نم ريثكلأ تدجو ذإأ ،انوروك ةحئاج اهتعنشص ةيئانثتشسأ
لمعلأ نع اهبابرأأ فقوت  بشسب معدو تاناعإ’ ةجاح  يف  اهشسفن

نوكت وأأ يمويلأ لمعلأ ليخأدم ىلع دمتعت مهتاطاششن نأ نوك
يف لاعف رود  كلذك دجاشسملل نأأ ةراششإ’أ ردجتو،ةيفرح تاطاششن
أر˘خؤو˘م ف˘ششك  ثي˘ح، ة˘ي˘ن˘ما˘˘شضت˘˘لأ  تا˘˘ب˘˘ه˘˘لأ ي˘˘ف  ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ

تماق دجاشسملأ نأأ ةبانع ةي’وب فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوــششلأريدم

ةجاتحملأ تÓئاعلأ ىلع يئأذغ درط0057 نم رثكأأ عيزوتو عمجب

ززعيام وهو ،ليشضفلأ رهششلأ أذه لÓخ  مهتدعاشسمل ةريقفلأو
قايشسلأ تأذ يف انمثم عتمجملأ  يف رزأاتلأو نماشضتلأ تايلمع
حاجن  يف ريبكلأ رودلأ اهل  يتلأ  نينشسحملأ يدايأ هب دوجتام
eÉRhR HƒY«û°á.ةينماشضتلأ  تايلمعلأ

ينيرسشع باسش دي ىلع

ينوبلاب يوصضوف قوصس يف خيصش ىلع ءأدتعإلأ
دي ىلع ءأدتع’ خيشش ينوبلأ ةيدلب زكرم يف سسمأأ ةيششع سضرعت
دهاشش «ةعاشس رخآأ» تناك ثيح ،هرمع نم تاينيرششعلأ يف باشش
،نيرشضاحلأ نم اعشسأو أراكنتشسأ تق’ يتلأ ةثداحلأ ىلع نايع
سسأأرلأ ىوتشسم ىلع ةغيلب ةباشصإ’ سضرعت خيششلأ نأأو اشصوشصخ
يذلأ يناجلأ هل اههجو يتلأ ةبرشضلأ ةجيتن مدلأ نم ريثكلأ فزنو
قوشسلأ نئابز لخدت ’ول ةيحشضلأ ىلع ءأدتع’أ ةلشصأوم لواح
اعأدشص لكششي حبشصأأ يذلأو ثداحلل احرشسم ناك يذلأ يوشضوفلأ

رأوجب يوشضوفلأ باشصتن’أ عنمب تماق يتلأ نمأ’أ حلاشصمل أريبك
نييوشضوفلأ ةعابلأ نأأ ’إأ ةبشسانم نم رثكأأ يف «راشصنأ’أ» دجشسم
حلاشصمب لاشصت’أ مت دقو أذه ،ناكملأ لÓتح’ نودوعي ام ناعرشس

تلخدت يتلأ ةثداحلأ نع غيلبتلل «71» ةدجنلأ مقر لÓخ نم نمأ’أ
`h. g .يناجلأ فيقوت فدهب نمأ’أ حلاشصم اهشصوشصخب

ةثاغتسسإا ءادن وهجو نينطاوملا

زكرم ينوبلابD يحب ةرذق هايمو ضسومان
ةياغلل ةيرزم ةيعشضو نم زكرم ينوبلابD يح ينطأوم يكتششي
و سسومانلأ و خاشسوأÓل راششتنأ نم مهيح اهيف طبختي تاب يتلأو
نم يناعي مهيح نإاف ناكشسلأ سضعب بشسحو .ةرذقلأ هايملأ تابرشست

ام ةماعلأ تأءاشضفلأو تأرامعلأ لكب طيحت يتلأ سشئاششحلأ ةرهاظ
دفأوت حتف مدع ىلع مهربجأأ يدلأ سسومانلل بيهر رثاكت هنع رجنأأ

هايملأ تابرشست نع ةدايز ،ديدششلأ رحلأ أذه يف أراهنو Óيل مهلزانم
ناكشسلأ دكؤويو ,»يبد»ب ىمشسملأ عراششلأ ءأرو ام ةقطنمب ةرذقلأ
لاششتنأ لجأأ نم ةينعملأ تاهجلل ةهجوملأ تÓشسأرملأ مغر مهنأ

لأزي ’ ةعاشسلأ  دحل هنإأ ةحورطملأ ت’اغششن’أ كلت نم مهيح
كرحت ةينعملأ تاطلشسلأ ىلع بجوتشسي  ام هلاح ىلع عشضولأ
بئأو˘ششلأ ل˘ك ة˘لأز’ و ة˘ن˘كا˘شسلأ ت’ا˘غ˘ششنإ’ ل˘ف˘˘كت˘˘لأ ا˘˘ع˘˘ير˘˘شس
ينوبلأ ةيدلب حلاشصم نأأ ردجيو . ةلجشسملأ تابرشستلأ حÓشصإأو
ةبراحمو سشئاششحلأ عزنو ةبرتأ’أ عفر تايلمع نع تنلعأ دق تناك
YÉO∫ GCe«ø.ةيدلبلاب ةدع ءايحأأ يف سسومانلأو سضرأوقلأ

عسساتلا يرسضحلا نمألا حلاسصم اهب تماق تّايلمع ةّدع لÓخ

يحّصصلأ رجحلأ رأرقل افلاخم003 نم رثكأأ فيقوت
¯hd«ó S°Ñà»

ةعباتلأ ةطرششلأ تأّوق تماق
ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘ل
ن˘˘م دد˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ع˘˘شسا˘˘ت˘˘˘لأ
مهباكترأ تبث نيذلأ نيمرجملأ

ن˘ي˘نأو˘˘ق˘˘لأو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘م لا˘˘ع˘˘فأ’

.ت’اجم ةّدع يف اهب لومعملأ

ةين˘مأ’أ تا˘ه˘ج˘لأ تح˘ج˘ن ثي˘ح
لوأ’أ فشصنلأ لÓخ ةروكذملأ

كرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م

60 مهنم اشصخشش72 فيقوتب

ةيّمك ىلع مهتزوحب رثع ناّبشش
تأرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
تقلأأ اميف ةشسولهملأ بوبحلأو

سصاخششأأ30 ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ
ةحلشسأأ ىل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘شض
ىلإأ ةفاشضإ’اب ةروظحم ءاشضيب

اشصخشش81 ىلع سضبقلأ اهئاقلإأ
تاهجلأ فرط نم ثحبّ لحم
لشصفنم قايشس يفو ،ةيئاشضقلأ
ر˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ تأذ تح˘˘ج˘˘ن د˘˘ق˘˘ف
نمأ’أ حلاشصمل ةعبات˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ
في˘قو˘ت ي˘ف ع˘شسا˘ت˘لأ ير˘شضح˘لأ

مهتفلاخم ببشسب سصخشش603
رج˘ح˘لا˘ب ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ

تابكرم01 ليوحت عم يلزنملأ
مدع حاشضّت’ يدلبلأ ر˘ششح˘م˘ل˘ل
رجح˘لأ رأر˘ق ا˘ه˘با˘ح˘شصأأ مأر˘ت˘حأ

30 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م ي˘˘˘˘ح˘˘˘ّ̆شصلأ

ل˘˘ق˘˘ن سصو˘˘شصخ˘˘ب تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
،ة˘˘˘شصخر نود˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا˘˘˘˘ّلأ

ةقلعتم ةفلا˘خ˘م21 لي˘ج˘شستو
نودب يراجت طاششن ةشسراممب

731 زجح بناج ىلإأ ،ةشصخر

ءأرمحلأ مو˘ح˘ّل˘لأ ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘ك

طور˘˘شش مأد˘˘ع˘˘نإ’ ءا˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لأو

ةراششإ’أ ردجت ،ةفاظنلأو ظفحلأ

ةحلشصملأّ نأأ قايشسلأ تأذ يف

لÓ˘خ تما˘ق ا˘ف˘لا˘شس ةرو˘كذ˘م˘لأ

لّوأ’أ فشصنلاب ةطبترملأ ةرتفلأ

نم ديدعلاب ناشضمر رهشش نم

ة˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘لأ تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ

را˘ج˘ت˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لأو

أذهو ءأوشس ّدح ىلع نينطأوملأو

سسوريف يششفت ةبراحم لجأأ نم

.هنم ةياقولأو انوروك

نيريثكلل اعترم تارامعلا لخادمو تاحاسسلا تحبسصأا نأا دعب

نيفلاخملأ ىلع يحصصلأ رجحلأ ضضرفل ينوبلاب ةينمأأ ةيلمع
¯hd«ó gô… 

ةر˘˘ئأد ن˘˘مأأ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘شش
سسمأأ ةليل ةبانع ةي’وب ينوبلأ

ةيدلب زكر˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
رجح˘لأ سضر˘ف ل˘جأأ ن˘م ي˘نو˘ب˘لأ
ءأرجإ’ نيفلاخملأ ىلع يحشصلأ

د˘˘ع˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ةردا˘˘غ˘˘م مد˘˘˘ع
ى˘لإأو ءا˘شسم ة˘ع˘با˘˘شسلأ ة˘˘عا˘˘شسلأ

احابشص ة˘ع˘با˘شسلأ ة˘عا˘شسلأ ة˘يا˘غ
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ تل˘ج˘شس نأأ د˘ع˘ب كلذو
ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ذ˘˘ن˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ر˘˘˘ثا˘˘˘كت نا˘˘˘شضمر

ل˘˘خأد˘˘م د˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

تا˘˘حا˘˘شسلأ ي˘˘˘فو تأرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

1» ةحاشس رأرغ ىلع ةيمومعلأ

طشسو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ «4591 ربم˘فو˘ن

ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م

نود أذ˘ه ،ةدا˘ي˘ع˘˘ل˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ

يقاب يف ةريبكلأ نع ثيدحلأ

تأرامعلأ ل˘خأد˘م د˘ن˘ع ءا˘ي˘حأ’أ

نيريثكلل ئجلملأ تحبشصأأ يتلأ

بورهلأو ناشضمر يلايل ءايحإ’

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ءأر˘˘جإأ ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب

ةدايز نأأ ريغ ،يرابجإ’أ يحشصلأ

ع˘˘˘فد ى˘˘˘ندأ’أ هد˘˘˘ح ن˘˘˘ع ر˘˘˘مأ’أ

ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ةر˘˘ئأد ن˘˘مأأ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

رومأ’أ ةداعإأ ل˘جأأ ن˘م كر˘ح˘ت˘ل˘ل

لÓ˘خ ن˘م كلذو ا˘ه˘˘با˘˘شصن ى˘˘لإأ

رابجإأو ة˘ب˘كأر تا˘يرود ر˘ي˘ي˘شست

ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لأ

هيلع تفقو امل اقفوو ،مهلزانم

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نإا˘ف «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآأ»

در˘ج˘م˘ب تشضف˘نأ تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

كلذو ةطرششلأ تأرايشس روهظ

سضر˘فو م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ

امو أذه ،ةيلام تامأرغ مهيلع

ز˘كر˘م نأأ ه˘ي˘لإأ ةرا˘˘ششإ’أ رد˘˘ج˘˘ت

ديدعلأ رأرغ ىلعو ينوبلأ ةيدلب

ةي’و يف ةيبعششلأ قطانملأ نم

ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ ةرو˘˘شص ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ة˘نا˘ب˘ج» بهذ˘˘لأ دأو ،ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ

«سسأزوأأ ي˘ت˘ي˘˘شس’» و «دو˘˘ه˘˘ي˘˘ل

ءأرجإأ مغر Ó˘ي˘ل ة˘ي˘كر˘ح د˘ه˘ششت

.يحشصلأ رجحلأ

ترخبت نأا دعب91 ديفوك انوروك سسوريف نم ةياقولا تاءارجإاو يحسصلا رجحلا ريبادت لك تÓحملا مامأا بيلحلا ريباوط ترسسك
اهعيبو ةريبك تايمك راكتحإل راجتلا ةيبلغأا أاجل اميف مايسصلا رهسش لÓخ ةيويحلا ةداملا هده ريفوتب ةراجتلا ريزو دوعو لك

  .جد03 ىلإا ةيسصولا ةرازولا فرط نم ددحملا رعسسلا عفر اذكو طقف نئابزلل
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ن˘م د˘يد˘ع˘˘لإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست د˘˘ع˘˘بو
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لإ إد˘˘ه˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’إ
ةعابلل حوتفم قوشس ىلإإ لتاقلإ
ةداعإ’ ةشصرفلإ إومنتغإ نيدلإ
ط˘˘شسو ة˘˘˘يزإو˘˘˘م˘˘˘لإ قإو˘˘˘شسأ’إ
ن˘م فو˘خ˘ت˘لإو ي˘عو˘لإ مإد˘ع˘˘نإ
كئ˘˘لوأإ نأإ  ثي˘˘˘ح سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لإ
سضر˘˘ع˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي ة˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘لإ
ةعونتملإ مهعل˘شسو م˘ه˘ع˘ئا˘شضب
ة˘˘ف˘˘˘شصرأ’إ قو˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘شصنو
ءا˘جرأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لإو
و  ة’ابم نودب يحلإ عرإوششو
لاب˘قإ’إ و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لإ دإز ا˘م
نين˘طإو˘م˘لإ فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ب˘كلإ
ءإرششل ناكم لك نم نيمداقلإ

إد˘ه ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘˘جا˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قإو
ط˘˘˘شسو حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لإ قو˘˘˘˘شسلإ
ن˘˘مو ما˘˘حدز’إو ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ك’إ
مهلافطأإ ةبحشصب ءاشسن  مهنيب
د˘ي˘ع˘˘لإ ةو˘˘شسك ءإر˘˘شش سضر˘˘غ˘˘ب
عم نمإزتت ةرتفلإ نأإ ةشصاخو
إدهبو رط˘ف˘لإ د˘ي˘ع بإر˘ت˘قإ ع˘م
ى˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فإو˘˘لإ كئ˘˘لوأإ  نا˘˘ف
ل˘˘ح˘˘لإ ه˘˘نأا˘˘ب إود˘˘جو   قو˘˘شسلإ
ة˘˘يد˘˘˘ح’إ و ة˘˘˘شسب˘˘˘لأ’إ ءإر˘˘˘ششل

ةرور˘شض ن˘ي˘شسا˘ن˘ت˘˘م م˘˘هد’وأ’
ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لإ قر˘˘ط˘˘لا˘˘ب مإز˘˘ت˘˘ل’إ
سسوريف ىودع راششتنإ يدافتل

ءإدترإ يف ةلث˘م˘ت˘م˘لإو ا˘نورو˘ك
يعامتج’إ دعاب˘ت˘لإو ة˘ما˘م˘كلإ
دهششملإ ناف إدهب و عإروششلاب
ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ي˘ح˘لإ ز˘ي˘م˘ي يذ˘˘لإ
ريبك دفإوت ءاشسملإ ىلإإ حابشصلإ

كلت ىلع ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ ع˘فإد˘تو
ى˘˘ل˘˘ع  ة˘˘شضور˘˘ع˘˘م˘˘لإ ع˘˘ل˘˘˘شسلإ
لب طقف إده سسيلو ةفشصرأ’إ
و˘ه إز˘ي˘˘م˘˘ت ر˘˘ث˘˘كأ’إ د˘˘ه˘˘ششم˘˘لإ

ةداح تإراجششو كراعم ثودح
نكامأ’إ لجإ نم ةعابلإ نيبام
م˘ت˘ي ن˘˘يأإ  ر˘˘خآإ بب˘˘شسل ى˘˘ت˘˘حو

عإو˘نأإ ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسإ
ةروظحملإو ءاشضيبلإ ةحلشسأ’إ

ةريطخلإ ى˘ت˘حو ن˘ي˘كا˘كشسلا˘ك
م˘ت˘ششلإ ى˘لإإ ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيقÓخأإ ريغ ظافلأا˘ب ظ˘ف˘ل˘ت˘لإو
راثأإ ام إدهو  سشحافلإ مÓكلإو
و يحلإ ناكشس رمدتو ءايتشسإ
ن˘يد˘˘لإ لد˘˘ع نا˘˘كشس سصخأ’ا˘˘ب
مه˘ط˘خ˘شس ن˘ع إور˘ب˘ع م˘هرود˘ب
تا˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘لإ  هد˘˘˘˘˘˘˘ه ءإزإإ

مهيح تلوح يتلإ تإزواجتلإو
كيهانو داشسفلاب زيمتي  يح ىلإإ

ةشسول˘ه˘م˘لإ سصإر˘قأ’إ ع˘ي˘ب ن˘ع
ى˘لإإ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب و إرا˘ه˘ن إر˘ه˘˘ج
تإرامعلإ لخإدمب  تاعمجتلإ
ةفرغل اشضيأإ يه تلوحت يتلإ
مإرت˘حإ نود سسبÓ˘م˘لإ ل˘يد˘ب˘ت˘ل
روهد˘ت˘ب إودد˘ن ن˘يد˘لإ نا˘كشسلإ
ى˘لإإ م˘ه˘ي˘˘ح لو˘˘ح˘˘تو ع˘˘شضو˘˘لإ
عم كراعم ةبلحو حوتفم قوشس
ةا˘عإر˘م نود˘ب م˘˘ت˘˘ششلإو بشصلإ

عم نمإزتت ةرتفلإ نأإ ةشصاخو
إدهلو ليشضفلإ ناشضمر رهشش

نم مهئايتشسإ إودبإ ناكشسلإ ناف
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب إد˘˘هو  ع˘˘شضو˘˘˘لإ
تاهجلإ ىلإإ ةديدعلإ يواكششلإ
عا˘ط˘ق˘لإ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لإ
ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ ير˘˘˘شضح˘˘˘لإ
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ح˘لا˘˘شصم˘˘ل
نكلو  قوشسلإ ةلإزإإ و لخدتلاب

تقولإ يفو  يدانت نمل ةايح ’
نمأ’إ  نإوعأإ هيف لخدتي  يذلإ
مهباهذ دع˘ب ن˘كلو م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ت˘ب
دوعي يحلإ نم نمأ’إ جورخو
ةعابلإ نأإ يأإ ديدج نم قوشسلإ
حلاشصم عم ركلإ ورفلإ ةبعل يف
يرز˘م˘لإ ع˘شضو˘لإ إد˘هو  ن˘˘مأ’إ
نا˘كشسلإ ق˘ل˘ق˘ي ح˘ب˘شصأإ ي˘ح˘ل˘˘ل
نم نوفوخ˘ت˘م م˘هرود˘ب ن˘يد˘لإ

ةشصاخو ةيحشص ةثراك ثودح
لوح˘ت˘ي نإو ا˘نورو˘ك ن˘مز ي˘ف
ن˘مو ءا˘بو˘ل˘ل ةرؤو˘ب ى˘لإإ ي˘˘ح˘˘لإ

نا˘كشس ي˘˘كت˘˘ششي ىر˘˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج
تÓ˘شضف˘لإ را˘ششت˘نإ ن˘م ي˘ح˘˘لإ

ءاجرأ’إ ربع ةيمرملإ ةمامقلإو
سصشصخملإ ناكملإ نأإ ةشصاخو

لخدم نم برقلاب دجإوتم اهل

ةيواح نأإ ا˘م˘كو ي˘ح˘لإ ةز˘ب˘خ˘م

كلت لكل يفكت ’ طقف ةدحإو

و˘˘هو خا˘˘شسوأ’إ و تÓ˘˘˘شضف˘˘˘لإ

ع˘شضو˘لإ رو˘هد˘ت ي˘ف م˘ها˘˘شسا˘˘م

ي˘ح سصخأ’ا˘ب و ي˘ح˘ل˘ل ئ˘ي˘ب˘لإ

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ نود˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘ي  لد˘˘˘ع

يحلإ ديوزت ةرورشضب ةينعملإ

باعيتشسÓل ةيفاشضإإ تا˘يوا˘ح˘ب

تÓشضفلإ نم ةلئاهلإ تايمكلإ

يف رششتنت ’ يكل ىمرت يتلإ

ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت ةرور˘˘شض ع˘˘مو سضرأ’إ

ى˘˘لإإ تÓ˘˘شضف˘˘لإ ي˘˘مر نا˘˘˘كم

ل˘خإد˘م م˘ع إد˘ي˘ع˘ب ر˘˘خآإ نا˘˘كم

نع إديعب طبشضلابو تÓحملإ

تÓشضفلإ مكإرت ن’ ةزبخملإ

م˘ي˘ثإر˘ج˘لإ را˘ششت˘نإ ي˘ف م˘ها˘˘شسي

ع˘م ة˘شصا˘خو   تا˘بور˘كي˘م˘˘لإو

ه˘ششي˘ع˘ت يذ˘لإ ن˘هإر˘لإ ع˘شضو˘لإ

انوروك ءابو يششفت ءإرج دÓبلإ

.لتاقلإ
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ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب لور˘˘شصلإ ي˘˘ح فر˘˘ع
نييشضاملإ نيمويلإ يف ينوبلإ
ةحلاشصلإ هايم˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك بر˘شست
»ةقطنم ىوتشسم ىلع برششلل
عراششلإ ىلإإ لشصو »روفينيملإ
لوإد˘˘ت كلذ ق˘˘فإر ي˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لإ
ي˘˘˘ح˘˘˘لإ ءا˘˘˘ن˘˘˘بأإ ن˘˘˘م ءا˘˘˘ط˘˘˘˘ششن
ي˘ح˘لا˘ب ي˘ند˘م˘لإ ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لإو
تاح˘ف˘شصلإ ر˘ب˘ع تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘ل
ل˘˘˘شصإو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل  ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خإ’إ
ره˘ظ˘ت ،كو˘ب˘شسي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ

ي˘ئا˘م˘˘لإ بر˘˘شست˘˘لإ كلذ م˘˘ج˘˘ح
ع˘م ي˘ح˘لإ نا˘كشس ى˘ل˘ع هرا˘ثأإو
ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ح˘لا˘شصم عÓ˘˘ط˘˘ظأإ
ل˘جأإ ن˘م ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ب ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ف مز˘ل˘ي ا˘م ءإر˘˘جإ’ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لإ
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.بشسا˘ن˘م˘لإ تقو˘˘لإ
تدكأإ اهل نايب يفو ةشسشسؤوملإ
بر˘˘شست˘˘لإ با˘˘˘ب˘˘˘شسإ نأا˘˘˘ب سسمأإ

فرط نم ةذختملإ تإءإرجإ’إو
ةلوؤوشسم ةشسشسؤومك اهحلاشصم

لبقو ىلوأإ ةجردب عيزوتلإ نع
بب˘˘شسلإ ع˘˘˘جر˘˘˘ي ،ئ˘˘˘ي˘˘˘شش ل˘˘˘ك
تابرشستلإ نم ديدعلل يشسيئرلإ

لور˘شصلإ ي˘ح ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
هد˘˘ه˘˘ششت يذ˘˘لإ ءإر˘˘ت˘˘ه’إ  ى˘˘لإ
˘˘˘مد˘˘˘عو ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لإ  ة˘˘˘كب˘˘˘˘شش
ةينقت˘لإ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م
سضع˘ب ي˘ف و) ا˘ه˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لإ
سضعب يف ةكبشش مإدعنإ نايح’إ
تإءإر˘˘˘جإا˘˘˘كو ، (ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
ثدح تلت ةيقابتشسإو ةيزإرتحإ

هنإ نايبلإ لاق ، برشستلإ   روهظ
اهحلاشصم  ةرششابم لقنت  مت
تمتو ينوبلإ زكرمل  ةينقتلإ

،ثد˘ح˘لإ وإ نا˘كم˘لإ  ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
نإزخلإ قلغ مت كلذ رثإإ ىلعو
،يلوإ ءإرجإاك ي˘ح˘ل˘ل  نو˘م˘م˘لإ
نع رجني دق  ررشض يأ’ ايدافت
كلذكو هايملل  يوقلإ قفدتلإ

هذه ىلع ةظفاحمو اهنم اشصرح
تا˘ي˘م˘كلإ عا˘جر˘ت˘شسإو  ةور˘ث˘لإ
ةحلاشصلإ هاي˘م˘لإ ن˘م ة˘ع˘ئا˘شضلإ

إذ˘˘˘ه نإ فا˘˘˘˘شضأإو  .بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل
ءإر˘˘جإ  ع˘˘م  ن˘˘مإز˘˘ت ثدا˘˘˘ح˘˘˘لإ
ل˘˘شسغ) ة˘˘˘ي˘˘˘لو’إ برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لإ

ع˘يزو˘ت˘لإ تإو˘ن˘ق˘لإ ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو
عيراششم ثÓثل  (خلإ .. اهئلمو
إذهب برششلل ةحلا˘شصلإ ها˘ي˘م˘ل˘ل
ةيمنتلإ ج˘ما˘نر˘ب  ن˘م˘شض ي˘ح˘لإ
عم قيشسنتلاب و ينوبلإ ةيدلبل
يهو ،ةيئاملإ درإوملإ حلاشصم
ةنومملإ ةيشسيئرلإ ةانقلإ  ديدجت

مم513 رطق تإذ)  يحلإ إذهل

dhep) 0003 ةفا˘شسم ى˘ل˘ع
نإزخ نم ا˘قÓ˘ط˘نإإ ي˘لو˘ط ر˘ت˘م

و2م2x0001  لور˘˘˘˘˘˘شسلإ
ةشصاخلإ عيزوتلإ ةكبشش  ديدجت
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت و  ن˘˘ي˘˘مو˘˘كل  ي˘˘ح˘˘ب
يحب ةشصاخلإ عيزو˘ت˘لإ ة˘كب˘شش

ثيحerofime. رو˘ف˘ي˘˘م˘˘يإ
ىرحأ’اب وإ لاغشش’إ هذه فدهت
ىلع ع˘يرا˘ششم˘لإ  هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت
سصل˘خ˘ت˘˘لإ  ى˘˘لإإ ع˘˘قإو˘˘لإ سضرأإ
ةيئاملإ تا˘بر˘شست˘لإ ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خو
يتلإ ةيعرشش ريغلإ تÓيشصوتلإ

عيزوتلإ ىلع يبلشس رثأإ اهل ناك
سسمت˘ل˘ن˘شس ا˘م˘ك  ، ا˘عو˘نو ا˘م˘ك
ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإإ سضإر˘عإ ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لإ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ  ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت
ةيعون  نيشسحت إذكو ،عيزوتلل
ايدافت اهي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لإو ها˘ي˘م˘لإ
قيرط نع ةلقنتملإ سضإرمÓل
تإءإر˘ج’إ هذ˘ه ل˘خد و ها˘ي˘م˘˘لإ
تإريشضحتلإ  زيح يف  ةذختملإ

.0202 فا˘ي˘ط˘شص’إ م˘˘شسو˘˘م˘˘ل
ناكشس ةشسشسؤوملإ تنئمط امك
ناكشس سصخأ’ابو ة˘با˘ن˘ع ءا˘ي˘حإ
نإ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،لور˘˘˘˘شصلإ ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حإ

و ةد˘ها˘ج ل˘م˘˘ع˘˘ت ا˘˘ن˘˘ح˘˘لا˘˘شصم
رإدم ىل˘ع ا˘ه˘تÓ˘خد˘ت ل˘شصإو˘ت

ل˘˘جإ ن˘˘˘م42/42 ة˘˘عا˘˘˘شسلإ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘مد˘خ˘لإ ن˘ي˘شسح˘˘ت
ع˘شضو˘لإ م˘غر ا˘ه˘ت˘يرإر˘م˘ت˘شسإو
دÓ˘ب˘لإ هد˘˘ه˘˘ششت يذ˘˘لإ ن˘˘هإر˘˘لإ
.انوروك سسوريف يششفتب

 ينمأإ قيقحت حتفب نوبلاطي نونطإوم

«ادمع» ةمامقلا تايواح قرح ةرهاظ
ءايحألاب رسشتنت

نم ديدعلإ يف تف’ لكششب ةمامقلإ تايواح قرح ةرهاظ ترششتنإإ
بشسحو . ة˘ي˘ف˘ير˘لإو ة˘ير˘شضح˘لإ ة˘ي˘ن˘كشسلإ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لإو ءا˘˘ي˘˘حأ’إ

ةبانع) ةشسشسؤوم رهإوظلإ هذه نم لوأ’إ ررشضتملإ نإاف انرداشصم
ينوبلإ ةيدلب رإرغ ىلع ةي’ولإ تايدلب ىربكب ةشصاخ (ةفيظن

باعيتشسإ ةقاط تإذ ةيواح001 وحن نأإ انرداشصم دكؤوت ثيح

ةلوهجم ةيمإرجإإ تاعومجم لبق نم إدمع اهقرح مت رتل0011
ةعابلل ت’واط زاجنإ يف اهلÓغتشسإو اهتÓجع ةقرشس نع ةدايز
إذه نم ةثداح رخأإو .انرداشصم اهنع تفششك ام بشسحب نيل وجتملإ

نيأإ نكشسم009 يحب سسمأإ لوأإ ةليل ينوبلإ ةيدلب اهتدهشش ليبقلإ
راششتنإ ىلإإ ىدأإ يذلإ رمأ’إ ريبكلإ مجحلإ نم نيتيواح قرح مت
ي˘ح˘لإ ي˘ن˘طإو˘م را˘كن˘ت˘شسإإ را˘ثأإ ا˘م ق˘ير˘ط˘لإ ط˘شسو ي˘ف ة˘ما˘م˘ق˘لإ

.يندملإ عمتجملإو
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ةرمثملإ راجسشألإ سسرغو لحنلإ يبرمب رمألإ قلعتي

نيدجاوتملا نينطاوملا ةيعسضو ةيوسست
سساطنقوب دسس عورسشم ةقطنم نمسض

ةينإديم ةجرخ سسمأإ ةبانع ةي’ول تاباغلإ ةظفاحم تإراطإإ تمظن
ةيامحل يئام زجاح زاجنإإ جمرب نيأإ سساطنقوب ةقطنم ىوتشسم ىلع
ةيعشضو ة˘يو˘شستو ل˘ق˘ن˘ل كلذو ،تا˘نا˘شضا˘ي˘ف˘لإ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
ةيبرتك يباغلإ لاجملإ يف مهتاطاششن نوشسرامي نيذلإ نينطإوملإ
ةقطنم جراخ مهلقن متي ثيح ،ةرمثملإ راجششأ’إ سسرغ و لحنلإ
إذه زاجنإاب رمإ يذلإ، ةي’ولإ يلإو تايشصوتل اعبت إذهو .عورششملإ
ةحيبشص تمظن ةينإديم ةجرخب تإريشضحتلإ تقلطنإ ثيح، دشسلإ
تاباغلإ ظفاحم نم لك ةيعمب ةيحÓفلإ حلاشصملإ ريدمل سسمإ لوإ

إذهو تاباغلإ ةظفاحم نم راطإإ، ةيحÓفلإ ةفرغلل ماعلإ نيمأ’إ و
دشس عورششم زاجنإ’ نشسحلإ ريشسلإ لوح تاظفحتلإ سضعب عفرل
قوفت ثيح، تاناشضايفلإ نم ةنيدملإ ةيامح سضرغل سساطنقوب
ةباثمب نوكيشس يذلإو .يرئإزج رانيد رايلم ةعبرأإ عورششملإ ةفلكت
يف تببشست املاط ’ يتلإ تاناشضيفلإ ةنيدملإ بنجت ةريبك ةفاشضإ

 .رطملإ نم تإرطق طقاشست دنع نينطإوملل علهلإ نم ةلاح
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ءإرزولإ سسلجم اهدختإإ يتلإ تإرإرقلإ دعب

بتكملاب نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةطبارلا
 يعماجلا مسسوملا يف لسصفلاب بلاطت يئلولا
ةبانع يئ’ولإ بتكملإ نييرئإزجلإ ةبلطلل ةينطولإ ةطبإرلإ تبلاط
تاحيشضوت ميدقت ةرورشضب يملعلإ ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو
قلعتملإ ءإرزولإ سسلجم اهدختإ يتلإ تإرإرقلإ دعب سسبللإ عفرل

،0202 ربمفون رهشش فشصت˘ن˘م ى˘لإإ ي˘ع˘ما˘ج˘لإ لو˘خد˘لإ ل˘ي˘جأا˘ت˘ب
ةبشسنلاب جرختلإ تاحورطأإو تإركذم تاششقانم فلتخم ةجمربو
يرهشش لÓخ ،ميلعتلإ نم ةيئاهنلإ تإونشسلاب نيينعملإ ةبلطلل

هذه قيبطت نأإ ءإرزولإ سسلجم دكأإ امك0202. ربمتبشسو نإوج
عشضولإ نشسحتب انو˘هر˘م ل˘ظ˘ي م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ رإو˘طأإ ل˘ك ي˘ف ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ
بلاطت ةطبإرلإ لعج ام ةظماغ رومأ’إ لعجام وهو ، يحشصلإ
طشسو قلقلإ ةدح نم ليلقتل يلاحلإ يعماجلإ مشسوملإ يف لشصفلاب
. ةيفحشص ةودن يف وإ يمشسر نايب قيرط نع ةبلطلإ

U°Édí. Ü

 رانيد فلآإ01 ـب ردقت

اديفتسسم496 ـل ناسضمر ةحنم بسص
رامع يديسس ةيدلبب

0202 ناشضمر ةحنم بشصب رامع يديشس ةيدلب حلاشصم تماق

496 لمششت ىتلإ و ةريخأ’إ و ةيناثلإ ةيفاشض’إ ةمئاقلاب ةشصاخلإ
يديشس ةيدلبل يدلبلإ يبعششلإ سسلجملاب بئان بشسحو، ديفتشسم
ةدافتشس’إ ةمئاق يف مهؤوامشسأإ تتبث نيذلإ نيلجشسملإ ةفاك نأإ رامع

ةمئاق ( جد0004 + جد0006 ) ةشصح ليشضفلإ ناشضمر ةحنم نم

ب ةردقملإ و مهتدشصرأاب ةيلاملإ ةناعإ’إ بشص مت هنأإ ،ديفتشسم496

امك، مويلإ نم إءإدب ديربلإ بتاكمب اهنودجيشس ثيح ، جد00001
و ةطيحلإ يخوت نيديفتشسملإ ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ بلا˘ط
ديربلإ زكإرم نم مهبرقت دنع ةمÓشسلإ دعإوق مإرتحإ و رذحلإ
إوعدوإ نيذلإ نينطإوملاب ةشصاخ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘نا˘ع’إ هذ˘ه ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل،

يديشس ةيدلبب ةمئاقلإ طبشض مت و9102 ربمتبشس يف مهتافلم

.لجشسم4223  ىلع رامع
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 ريياعملل اهتقباطم مدعو عيزوتلإ ةكبسش ءإرتهإإ ببسسب

ينوبلاب لورسصلا يح ىوتسسم ىلع برسشلل ةحلاسصلا هايملل برسست
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سسفن تلمع قايضسلإ سسفن يفو
ج˘ما˘نر˘ب ع˘ضضو ى˘ل˘ع ح˘لا˘ضصم˘لإ

يضشفتل دح عضضو لجأإ نم يئاقو
ديفوك انوروك سسوريف راضشتنإ

ى˘ل˘ع فإر˘ضش’إ لÓ˘˘خ ن˘˘م91
اهب تماق يتلإ ريهطتلإ ةيلمع
قيضسنتلاب طرافلإ عوبضسأ’إ رحب
تضضفأإ يتلإو ،نمأ’إ حلاضصم عم

يف ةلغتضسم ةلواط51 ةلإزإإ ىلإإ
،دإو˘م˘لإو ع˘ل˘ضسلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘ي˘˘ب

ن˘ي˘يو˘ضضو˘ف˘لإ را˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ

يجراخلإ طيحملاب نيدجإوتملإ
ةيناثلإ دعُت يتلإ ةيلمعلإ ،قوضسلل
اهتقبضس ،مايأإ فرظ يف اهعون نم

52 ةلإزإإ اهلÓخ مت ،ىلوأإ ةيلمع
ةناعتضس’اب ،ةيئاهن ةفضصب ةلواط
ثيح ،ةيدلبلإ تايلآإو تانحاضشب
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت
را˘ج˘ت ا˘ه˘فّ̆ل˘خ ي˘ت˘لإ تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لإ
تا˘ف˘ل˘خ˘مو ،ه˘كإو˘ف˘لإو ر˘ضضخ˘لإ
باضشخأإو ةراجح نم ت’واطلإ

لمعتضسُت تناك ،ةيديدح دإومو
ريكذتلل ،ت’وا˘ط˘لإ م˘ي˘عد˘ت ي˘ف
ذنم ةطرضشلإ حلاضصم تماق دقف

تامامكلإ ءإد˘ترإ ة˘يرا˘ب˘جإ رإر˘ق
ع˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ فر˘˘ط ن˘˘م
ن˘م ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ ن˘م تإر˘ضشع˘لإ
قإوضسأ’إ نم ديدعلإ ىلإإ لوخدلإ
نود ةن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو˘ب
إوقفإر ثي˘ح ،تا˘ما˘م˘كلإ ع˘ضضو
ةفاضشكلإ دإرفأإو ةيدلبلإ حلاضصم
،اهنم ني˘ف˘لأإ ي˘لإو˘ح ع˘يزو˘ت ي˘ف
نو˘قو˘ضست˘˘م˘˘لإ حر˘˘ط ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ءÓغو اهترد˘ن ل˘كضشم را˘ج˘ت˘لإو
سضع˘ب ر˘ط˘ضضإ ا˘م˘ك ،ا˘˘هرا˘˘ع˘˘ضسأإ
مهنوقذ ةيطغت ى˘لإإ ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ
ةيضشامق قر˘خو ة˘ي˘قرو مرا˘ح˘م˘ب

رإرقب مإزتل’إو مهضسفنأإ ةيامحل
،يلإولإ ةميلعت بضسحو ،يلإولإ
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طإو˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘لإو˘˘˘لإ مز˘˘˘لأإ
تÓ˘ح˘م˘لإ ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘فإو˘˘ت˘˘م˘˘لإ

ءإد˘ترا˘ب ،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لإ ز˘˘كإر˘˘م˘˘لإو
مزليو ،ايرابجإ ةيقإولإ تامامكلإ
ى˘ل˘ع نود˘فإو˘ت˘م˘لإ نو˘ن˘طإو˘م˘لإ
ءإد˘˘ترا˘˘ب ،ة˘˘يرإد’إ ح˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لإ
امك ،ايرابجإ ةيقإو˘لإ تا˘ما˘م˘كلإ

ى˘ل˘ع ه˘نأإ ،ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ف ءا˘˘ج
ز˘كإر˘م˘لإو تÓ˘ح˘م˘لإ با˘ح˘˘ضصإ
ىلع نيدفإوتملإ رابجإإ ةيراجتلإ
.تامامكلإ هذه ءإدترإ
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ديضسلإ فيطضس ةي’و يلإو نياع
ةرا˘يز˘ب لÓ˘خ، بتا˘كل˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
جرب ءاضضي˘ب ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإإ ة˘يد˘ق˘ف˘ت
لا˘˘غ˘˘ضشأ’إ ة˘˘ب˘˘ضسن مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘˘م،
ةلجضسملإ عيراضشملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ
ىر˘ق ن˘م ل˘كب ،ل˘ظ˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘˘ب
د’وأإ و، ةملÓعل ،وجيجح د’وأإ
ع˘م دود˘ح˘لا˘ب ة˘ع˘قإو˘لإ سسما˘خ˘لإ

تناك ةرايزلإ ةيإدب  . ةنتاب ةي’و
ثيح وجيجح د’وأإ ةقطنم نم

هل قفإرملإ دفولإ و يلإولإ نياع

ةعضسب يئام نإزخ زاجنإإ لاغضشأإ

رتل07 ةوقب بعكم رتم003

و عفدلإ ةانق زاجنإ عم، ةيناثلإ يف

ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘˘لإ ة˘˘فا˘˘ضضإإ ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لإ

إذك و ءابرهكلاب طبرلإو زيهجتلإ

ىلع دكأإ و ،بقنلإ ةفرغ زاجنإ

ةبضسا˘ن˘م˘ب ة˘مد˘خ˘لإ ز˘ي˘ح ه˘ع˘ضضو

،مداقلإ لÓقتضس’إ ديعب لافتح’إ

ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘لإو˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك

’وطم عم˘ت˘ضسإ ن˘يأإ ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ

53 ح˘ن˘م رر˘ق˘ي˘ل م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’

ةوطخك يفيرلإ نكضسلإ نم ةناعإ

ةقطنمب و ،ةقطنملإ ءانبأ’ ىلوأإ

لوأ’إ لوؤوضسملإ ن˘يا˘ع ة˘م˘لÓ˘ع˘ل

و حÓ˘ضصإإ لا˘غ˘˘ضشأإ ة˘˘ي’و˘˘لإ ن˘˘ع

ق˘ير˘ط˘لإ ن˘م ع˘ط˘ق˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘قإر˘˘م

ق˘ير˘ط˘لإ ن˘ي˘ب ط˘˘بإر˘˘لإ يد˘˘ل˘˘ب˘˘لإ

ى˘ل˘ع و˘ج˘ي˘ج˘ح د’وأا˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لإ

تفر˘ع يذ˘لإ ، م˘˘ل˘˘ك1,1 لو˘˘ط

و ،إربتعم امدقت هب لاغضش’إ ةبضسن

لاغضشأإ ةنياعم مت سسماخلإ د’وأاب

و سسما˘خ˘لإ د’وأا˘ب بق˘ن ز˘ي˘ه˘ج˘ت

005 ةدئاف˘ل ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ه˘لا˘ضصيإ

005 ةعضس نإزخ زاجنإ عم ةلئاع

ة˘م˘لÓ˘ع˘لإ ة˘ت˘ضشم˘ل بع˘كم ر˘ت˘˘م

.عيزوتلإ ةكبضش زاجنإ ىلإ ةفاضضإإ

هذ˘ه ل˘ك نا˘˘ب ي˘˘لإو˘˘لإ د˘˘كأإ د˘˘قو

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘ضصا˘˘خ ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لإ

برضشلل ةحلاضصلإ هايملإ لاضصيإاب

ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب م˘ل˘ت˘ضست˘ضس ن˘طإو˘م˘ل˘ل

5 موي لÓقتضس’إ ديعب لافتح’إ

.لبقملإ ةيليوج

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

G’CQH©ÉA 31eÉ… 0202Gd©óO589511
www.akhersaa-dz.com

ىرقو ندم
ةنيطنضسقب ةيزاوملا ةراجتلا ةرهاظ راضشتنإا يضشفت نم دحلل

«موردوبلا» قوصس ةلكيه ةداعإا
قاطنلا ةعصساو ميقعت تايلمعو راجتلا ميظنتو

 جرب ءاضضيب ةيدلبب ىرق ـل يفيرلا ءانبلل ةناعإا53 حنم

 ةي’ولا بونج ىصصقأاب لظلا قطانمب ةيومنتلا عيراصشملا نياعي فيطصس يلاو

فيطضسب ىورلا نيع

 هيلمعتصسم ءايتصسإا ريثت57 مقر ينطولا قيرطلا لاغصشأا ةريتو
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ىورلإ نيع ةيدلب ناكضس ىدبأإ

و، فيطضس ةي’و لامضشب ةعقإولإ

مقر ينطولإ قيرطلإ يلمعتضسم

ءطب نم إري˘ب˘ك إءا˘ي˘ت˘ضسإ،57

هرطضش يف هتئيهت لاغضشأإ ريضس
ىورلإ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ق˘ضشي يذ˘لإ
ي˘˘قر˘˘ضشلإ ل˘˘خد˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘يإد˘˘˘ب
ي˘بر˘غ˘لإ جر˘خ˘م˘لإ ى˘لإإ ’و˘˘ضصو

،ملك2.2 نع ديزت ةفاضسم ىلع
ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لإ بضسح و

لاغضش’إ نا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘ضصح˘ت
ةبإرق ذنم ةفقوتم قيرطلإ ةئيهت

طبر عورضشم ببضسب ، رهضشأإ3
زاغلإ ةكبضشب نوع د’وأإ ةيرق
هلاغضشأإ ريضست يذلإ ، يعيبطلإ
رمأ’إ وهو ، إدج ةئيطب ةريتوب

بضضغ و ءا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ضسإ را˘˘˘ثإ يذ˘˘˘لإ
و ىور˘لإ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كضس
و ةضصاخ قيرطلإ إذه يملعتضسم
تايدلب ةدع ناكضس نإ انملع إذإ
إذ˘ه نو˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ضست˘˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ضش
.قيرطلإ

اهلاح ىلع لازت ل هتيعضضو نأا لإا ةقطنملا ناكضس ىواكضش مغر

ةصشومعو ةريبكلا نيع نيب طبارلا يئ’ولا قيرطلا ءارتهإا يف ببصستي ةبرتلا ق’زنإا
، ةضشومعو ةريبكلإ نيع يتيدلب طبري يذلإ و ةيهابلإ ةقطنمب071 مقر يئ’ولإ قيرطلإ ةيعضضو رودهت يف رمتضسملإ ةبرتلإ ق’زنإإ ببضست

لوؤوضسم دكإ دقو ، اهلاح ىلع لإزت ’ هتيعضضو نأإ ’إإ ةينعملإ تاهجلإ ىدل ةقطنملإ ناكضس ىواكضش مغر و ، ةريبك  إروهدت دهضشي ثيح

نأإ مكحب ، قيرطلإ إذه ةئيهت ةداعإإ لجإ نم ريمعتلإ و ءانبلإ ةيريدملإ حلاضصم تلضسإر هحلاضصم هنأاب ةريبكلإ نيعل ةيمومعلإ لاغضش’إ عرف

GCjªø.Q. ةيرامعملإ ةضسدنهلإو ءانبلإو ريمعتلإ ةيريدم  عباتلإ ريهطتلإ عورضشمل زاجن’إ ةلواقم قتاع ىلع عقت ةيلمعلإ هذه

ىلع تمدقأا ثيح ةيوضضوفلا قاوضسألاو ةيزاوملا ةراجتلا ىلع يئاهنلا ءاضضقلا ىلع ةنيطنضسق ةيلوب ةيلحملا تاطلضسلا لمعت
.«موردوبلا» قوضسب فورعملا يضسقدلا يحب «ديجملا دبع ديعاضسم» ىطغملا قوضسلاب نييعرضشلا ريغ راجتلا ميظنتو ةلكيه ةداعإا

  ناضضمر ةفق0061 ميتيلا لفاك ةيريخلا ةيعمجلا تعزو اميف

وزو يزيتب ةينماصضتلا لفاوقلا لصصاوت
يضشفت ةيإدب ذنم ةمظنملإ ةينماضضتلإ تايلمعلإ فلتخم راطإإ يف
فلتخ˘م تعر˘ضش د˘قو ل˘ي˘ضضف˘لإ نا˘ضضمر ر˘ه˘ضش و د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف
عيزوت تايلمع يف وزو يزيت ةي’و ربع ىرقلإ ناجل و تايعمجلإ
رهضش لÓخ ةزوعملإ تÓئاعلإ ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لإ ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ دور˘ط˘لإ
راط’إ إذه يف و . يحضصلإ رجحلإ تإءإرجإاب ةررضضتملإو، ميركلإ
ةيعإدلإ تإءإرجإ’إ مغر ةي’ولابمتيلإ لفاك ةيريخلإ ةيعمجلإ تماق
سسوريف ةحئاج يضشفت ببضسب ، نيرهضش نم ذنم يلزنملإ رجحلإ ىلإإ

لمعلإ نإاف ا˘بو˘ك م˘ير˘ك د˘ي˘ضسلإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ سسي˘ئر بضسح و ا˘نورو˘ك
ميدقت ليبضس يف ،لضصإوتم وزو ىزيت ةي’و يف يعوطتلإ يوعمجلإ
تاجايتحإ ريفوت اميضس’ ،ةضشهلإ تائفلل ايونعم دمو ايدام معدلإ

نم ديدع˘لإ تق˘ل˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ نإ ا˘م˘ك ل˘مإرأ’إ و ى˘ما˘ت˘ي˘لإ تÓ˘ئا˘ع
ةيإدب ذنم هنإ افيضضم ةريقفلإ تÓئاعلإ نم ةيفتاهلإ تاملاكملإ

ناضضمر ةفق0061نم ديزأإ عيزوت مت ميركلإ رهضش و انوروك ةحئاج
تيقل ةيلمعلإ ناب إدكؤوم ،ةررضضتملإ دإو ةزوعملإ تÓئاعلإ ةدئافل
ةيرئإزجلإ ةيمÓضس’إ ةفاضشكلإ ءامدق مهتهج نمو. ةعضسإو ةباجتضسإ
م˘ئا˘ضصلإ را˘ط˘فإ ةردا˘ب˘م قÓ˘طا˘ب ما˘ق ةد˘خ ن˘ب عإرذ˘ل مÓ˘ضسلإ جو˘˘ف
ناضضمر رهضش ةياهن ىتح وزو يزيتل لÓهلإ جوف عم قيضسنتلاب
ةيعمج عم نواعتلاب لئابقلإ ةبيبضش ةرإدإإ اهتهج نم و . ميركلإ

sosئاعلإ ىلع ،ةيئإذغ تإدعاضسم عيزوت يف تعرضش وزو ىزيتÓت

ةيدلب86 ةيطغتل ةيريخلإ ةيلمعلإ هذه فدهت و . ةي’ولاب ةجاتحملإ
فيطضس رإرغ ىلع ركذن تاي’ولإ نم ديدعلإ ةيلمعلإ هذه سسمت امك
ناف ىرخإ ةهج نم و . جيريرعوب جرب و ةريوبلإ و سسإدرموب و ةياجب
يف تعرضش وزو ىزيت ةي’ول فاقو’إ.و ةينيدلإ نوؤوضشلإ ةيريدم
ةيلمعلإ ةريقفلإ تÓئاعلإ ةدئافل ةيئإذغلإ تإدعاضسملإ عيزوت ةيلمع
و ةيلمعلإ ةي’ولإ ميلقإ ربع ةرضشتنملإ دجاضسملإ فلتخم نم تقلطنإ
حلاضصل عيزوتلإ ةيلمعب إوفلك نيذلإ ةمئأ’إ عم قيضسنتلاب تمت دق
ميقعتلإ تايلمع لضصإوت وزو ىزيت ةطرضش اهتهج نم و . تÓئاعلإ

و عرإوضشلإ و ةيمومعلإ تاحاضسلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘ئا˘قو˘لإ ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لإ و
و ةي˘ح˘ضصلإ ق˘فإر˘م˘لإ ى˘لإإ ة˘فا˘ضضإإ ،ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلإ ءا˘ي˘حأ’ا˘ب تا˘قر˘ط˘ل˘لإ
وزو ىزيت ةقطنم ريهطتلل ينطولإ نإويدلإ ةدحو نمو.ةيجÓعلإ

تإزيهجتلإو لئاضسولإ ةفاك ريخضست و Óماع08 يلإوح دينجتب تماق
يذلإ سسيردإ ديضسلإ هب حرضص امبضسحو .ةلماضش ميقعت تايلمعب مايقلل
ناب دكإ يذلإ وزو ىزيتب ريهطتلل ينطولإ نإويدلإ ىدل لوؤوضسم وه
تاقرطلإو عرإوضشلإو ةماعلإ ن˘كا˘مأ’إ تضسم ، ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لإ تا˘ي˘ل˘م˘ع
.ةيناكضس ةفاثك دهضشت يتلإ نكامأ’إ فلتخمو تاضسضسؤوملإ تإرقمو
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 فيطضسب لازأا نيع

اهصشيعت ةقناخ ششطع ةمزأا
   ناصضمر رهصش ةيادب ذنم ةنيدملا ءايحأا

ابذبذت ،فيطضس ةي’و بونج ةعقإولإ لإزأإ نيع ةيدلب ءايحأإ دهضشت
نأإ ثيح ،ناضضمر رهضش ةيإدب ذنم بورضشلإ ءاملاب دوزتلإ يف إريبك
اهب نووري ءام ةرطق بلج يف ةريبك تابوعضص نوهجإوي اهناكضس
لإزأإ نيع ةيدلب ناكضس دكأإو .ةيناضضمرلإ مايأ’إ هذه لÓخ، مهضشطع
نومت و، ةيفوجلإ هايملإ نم ةريبك تايمك ىلع رفوتت  مهتقطنم نأاب

لكضشم نوهجإوي مهنأإ ريغ بورضشلإ ءاملاب ةرواجم تايدلب ةدع
عجرإ و، ةنضس لك نم فيضصلإ لضصف لولح بإرتقإإ عم سشطعلإ
ةجهتنملإ عيزوتلإ و رييضستلإ ةقيرط ىلإإ ةمزأ’إ هذه ببضس مهضضعب
و كلذ تفن ةريخأ’إ هذه نكل ،هايملل ةيرئإزجلإ حلاضصم فرط نم
ل˘كضشم ى˘لإإ دو˘ع˘ي ءا˘م˘لإ ع˘يزو˘ت ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘˘لإ بب˘˘ضس نأا˘˘ب تد˘˘كأإ
لضصت ةيلاحلإ نيومتلإ ةيمك نأإ ثيح، هايملإ بوضسنم سضافخنإإ

دعبلإ لك إديعب ىقبي يذلإ مقرلإ وه و،ةيناثلإ يف رتل56 يلإوحل
دودح ىلإ لضصت يتلإ و ناكضسلإ لك ديوزتل ةبولطملإ ةيمكلإ نع

ديب لحلإ نإاف ةعلطملإ رداضصملإ سضعب بضسح و، ةيناثلإ يف رتل061
بقنب ةقطنملإ طبرب كلذ و ،فيطضس ةي’ول يرلإ ةيريدم حلاضصم

بلاط دقو .رتل0003 ةعضسب ءإرمحلإ ةبعضشلإ نإزخ ءلم و ديدج
إذهل لح داجيإإ ةرورضضب ةيئ’ولإ تاطلضسلإ لإزأإ نيع ةنيدم ناكضس
رحلإ لضصف بإوبأإ ىلع نحن و ةضصاخ، لاجأ’إ برقأإ يف لكضشملإ
 . ةايحلل ةيرورضضلإ ةداملإ هذه ىلع بلطلإ رثكي نيأإ
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«ةعاضس رخآا» ـل يئلولا نمألاب مÓعإلاب فلكملاهب حرضص ام بضسح

ةيران ةجارد75و ةبكرم131 عصضو
ةليصسملاب رصشحملا يف

رئإودلإ نمأإ كلذ يف امب ةليضسملإ ةي’و نمأإ حلاضصم تنكمت

0202 ةنضسل ناضضمر رهضش نم لوأ’إ فضصنلإ لÓخ اهل نييعباتلإ

لومعملإ نينإوقلإ تإذب إومزتلي مل سصخضش8161 فيقوت نم
ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ مهدضض تذختإ ثيح ،نأاضشلإ إذه يف اهب

رضشاحملاب ةيران ةجإرد75 ةبكرم131 عضضو عم ،ةمزÓلإ
مÓع’اب فل˘كم˘لإ ة˘عا˘ضس ر˘خآ’ حرضص ا˘م بضسح إذ˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘لإ
.ةليضسملاب يئ’ولإ نم’اب
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دلب لوأاك رئازجلا راتخي رغنيف
ديدجلا «افيف» عورششم ذيفنتل

يلودلا دا˘ح˘تلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
«ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل
ةباسشلا بهاوملا ريوطت
ريوط˘ت˘ل عور˘سشم ر˘ب˘كأا
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘لا
ق˘ل˘˘طأا ثي˘˘ح ،ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةد˘عا˘˘سسم˘˘ل ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
تادا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا ضضع˘˘˘˘˘ب
ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يور˘˘كلا
ل˘جأا ن˘م ا˘يدا˘م ا˘˘سصق˘˘ن
ةر˘ك ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘˘م˘˘عد
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘لا
تف˘˘˘سشكو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا

نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ردا˘˘سصم
ةركل يرئازجلا داحتلا
دا˘ح˘تا لوأا نا˘˘ك مد˘˘ق˘˘لا
ن˘˘˘م لا˘˘˘سصتا ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ثيح ،رغنيف نيسسرآا ،لانسسرأا قيرفل قباسسلا ينفلا ريدملاو ةبعللا ريوطت ريدم ربع ،«افيف»
ايباجيإا ر˘ئاز˘ج˘لا در نا˘كو ،عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ب ي˘ن˘ع˘م د˘ل˘ب لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘كت نأا˘ب حر˘ت˘قا

بهاوملاب متهت عيراسشم ةدع ،يسشطز نيدلا ريخ ،«فافلا» ضسيئر ءايحإا دعب اسصوسصخ
يف مدقلا ةرك يف نيوكت زكارم ءاسشنإا ربع كلذو ،نطولا قطانم فلتخم اهب رخزت يتلا

داحتلا يلثمم عم ةلبقملا عيباسسألا يف «افيف» ءاربخ عمتجيسسو ،نطولا ءاجرأا فلتخم
هيلع فرسشيسس يذلا ،عورسشملا اذه حاجنإا لجأا نم ىلثملا قرطلا داجيإل يرئازجلا

فورظلا ببسسب دعب نع عامتجلا نوكيسس ثيح ،بناجألا نيينقتلاو نيينفلا نم ةعومجم
يرئازجلا بختنملل ةينسسلا تائ˘ف˘لا م˘عد˘لا ضسم˘ي˘سسو ،م˘لا˘ع˘لا ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ريوطت لجأا نم ةيفاكلا لمعلا لئاسسوب معدو ضصاخ جمانرب ربع ،مدقلا ةرك تايميداكأاو
ىوتسسملا يف بعللا تايسساسسأا مهنيقلت ىلع لمعلا كلذكو ،بابسشلا نيبعÓلا تاردق
نيوكت ىلع دمتعي يذلا ديحولا يدانلا ناك يذلا وداراب يدان ةطخ تحجنو ،يلاعلا

بختنملل ةزيمم ءام˘سسأا ةد˘ع م˘يد˘ق˘ت ر˘ب˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل
مجنو ،يوادوب ماسشهو لاطع فسسوي ،يسسنرفلا ضسين يبعل رارغ ىلع ،يرئازجلا

hd«ó.±.ينيعبسس نب يمار ،خابدÓغنسشنوم ايسسوروب

 يرشصملا يلهألا رادار ىلع يبيرع
ةيفحسص ريراقت تفسشك
بعÓ˘لا نأا˘ب ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت
يبيرع ميرك يرئازجلا

يلحاسسلا مجنلا مجاهم
طحم تاب دق يسسنوتلا
يدانلا يلوئسسم مامتها
ن˘م ير˘سصم˘لا ي˘ل˘˘هألا
لÓخ هعم دقاعتلا لجأا
تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
دكأاو ،ةمداقلا ةيفيسصلا

ة˘ي˘م˘قر˘لا ضسنو˘ت ع˘قو˘م
نم ةبرقم رداسصم نأاب
يلحا˘سسلا م˘ج˘ن˘لا ل˘خاد
م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك نأا˘˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘˘كأا
رادار ى˘ل˘ع ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘لا
ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘هألا

نأاب رداسصملا تاذ تعباتو ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا يف رمحألا قيرفلا موجه ميعدتو
همدق يذلا ،زيمملا ىوتسسملا دعب يبيرعلا مسض يف ايدج نوركفي يلهألا يدانلا يلوئسسم
ذنم تابوعسص دجو دق ناك يبيرع ميرك نأا ركذي ،لحاسسلا ةرهوج قيرف عم بعÓلا

ايقيرفإا لاطبأا يرود فاده نوكي و هتاقاط رجفي نأا لبق يلحاسسلا مجنلا ىلإا هلوسصو

hd«ó.±.يسسنوتلا يرودلا يف ةمسساحلا هفادهأا نع Óسضف يلاحلا مسسوملل

:يرصضحلا

«رشصم يف ايقيرفإا ممأاب رئازجلا جيوتت نم ادكأاتم تنك»
˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘سصع د˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
ضسرا˘˘˘ح ،ير˘˘˘سضح˘˘˘لا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘˘مر˘˘˘م
هنأاب قباسسلا يرسصملا

ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ب
ممأا ةلوطبب يرئازجلا

،9102 رسصم ايقيرفإا
ي˘ف ير˘سضح˘˘لا لا˘˘قو
ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘˘سصت
«ترو˘˘˘ب˘˘˘سس نا ي˘˘˘˘ب»
ضضعب˘لا» :ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

تلق امدنع ينم نزح
مكحن نأا بجي ل اننإا

رئازجلا بختنم ىلع
نادوسسلا يف ،ملاعلا ضسأاكل لهأاتلا ةارابمب ارثأاتم تلزل يننأا اولاقو ،ىلوألا ةارابملا نم

رئازجلا بختنم نإا تلق ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةارابملا يف مهتيأار امدنع» :فاسضأاو،«9002 يف
بقللاب زوفيسس هنأا ادكأاتم تنك اذل ،هحورو هتميزعو هرارسصإاب ،رسصم بختنمب انركفي
دعب ،بقللاب يبرع بختنم جوتي نأا تينمت انأاو برع نحن ةياهنلا يف» :عباتو ،«رسصم يف

hd«ó.±                      .«هعجسشنو هدناسسن انك يذلا عبطلاب رسصم بختنم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ5895ددعلا0202 يام31 ءاعبرألا12
www.akhersaa-dz.com
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ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
مجن ،زرحم ضضاير يرئازجلا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘˘ن
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نلا
لاطبأا يرود بقلب  جيوتتلا
،لوبرفيل نأاب ادكؤوم ،ابوروأا
يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ر˘ت˘سسسشنا˘م نا˘كو ،م˘سسو˘م˘˘لا
هفيسضم ىلع زاف دق يتيسس

يف،(2-1) د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير

يرود نم61ـلا رود باهذ
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا
ى˘ل˘ع با˘يإلا ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا رار˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل ي˘˘˘˘بوروألا
هتاقبا˘سسم ل˘ي˘جأا˘ت˘ب «ا˘ف˘يو˘ي»
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل
يف زرح˘م لا˘قو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ر˘سشا˘˘ب˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
لدابت ةسصنم ىلع يمسسرلا
يفده» :«مارغتسسنإا» روسصلا
لاطبأا يرودب زوفلا وه نآلا

ةر˘˘كل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ،ا˘˘بوروأا
م˘يد˘ق˘ت ن˘م د˘ب ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا

03 ليجسستو ،ينونج مسسوم
لعف يعسسوب هنأا فرعأا ،افده
نو˘˘كي˘˘سس ر˘˘مألا ن˘˘˘كل ،كلذ
.«اريثم
مصسوملا اذه بقل قحتصسي لوبرفيل»

«هيلإا مامصضن’ا نم ابيرق تنكو

زرحم دكأا ،ىرخأا ةهج نم
جيوتتلا قحتسسي لوبرفيل نأاب
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘˘ل˘˘ب
يذ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
بب˘سسب ه˘تا˘سسفا˘ن˘˘م تف˘˘قو˘˘ت
،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
لوبرفيل نأا دقتعأا» :فاسضأاو
امهم ،يرودلا بقل قحتسسي

ظافح˘لا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ،ثد˘ح
،يسضاملا مسسوملا قسسن ىلع
نم ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ب˘كترا ا˘ن˘ن˘كل
زرحم فسشك امك ،«ءاطخألا

همسضب ،لوبرفيل مامتها نع
رتسسسشنام ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ل˘ب˘ق
د˘قا˘ع˘ت نأا ا˘فر˘ت˘ع˘م ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس
م˘ج˘ن˘لا ع˘م ا˘˘ق˘˘حل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،حÓ˘سص د˘م˘˘ح˘˘م ير˘˘سصم˘˘لا

دئاق ركذو ،ءيسش لك ىهنأا
ه˘نأا˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

بي˘ب ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ي˘ن˘ب فر˘˘ع
،هعم دقاعتلا يف ،لويدراوغ
هباجعإا نع ريخألا ربع امدعب
هعم هثيدح لÓخ هتايناكمإاب

ن˘ي˘ب تع˘م˘˘ج ةارا˘˘ب˘˘م بق˘˘ع
يتيسس رتسسيل قباسسلا هقيرف
م˘˘سضناو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘˘يدا˘˘˘نو
يتيسس رتسسسشنام ىلإا ،زرحم

86 لباقم8102 فيسص يف
.وروأا نويلم

يصضايرلا ريدملا ينمدصص اذكه»

«ايليصسرم كيبملوا يدانل

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ف˘˘˘سشكو
ناك هنأاب يرئازجلا ينطولا
بع˘˘ل˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘سشب بغر˘˘˘ي
ناك يذلا ايلي˘سسرا˘م ق˘ير˘ف˘ل
يف لسضفملا ه˘ق˘ير˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي
تبهذ» :زرحم لاقو ،اسسنرف
بردتأا تنكو ،ايليسسرام ىلإا
ةاو˘ه˘لا برد˘م ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت
يزوج لزن مث ،يسساب كنارف
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا و˘˘غ˘˘ي˘˘نا
بلط مث تابيردتلا ةدهاسشمل

،«هبتكم ىلإا ه˘ت˘ق˘فار˘م ي˘ن˘م
بغرأا ة˘˘حار˘˘سصب» :فا˘˘سضأاو
ينهذ يف ،كعم عيقوتلا يف
نا˘ك ،ا˘˘م˘˘ل˘˘ي˘˘ف ضشي˘˘عأا تن˘˘ك

8 ل˘ب˘ق ،ا˘˘ما˘˘ع81 ير˘م˘˘ع
لا˘سسرا˘سس ي˘ف تن˘˘ك ر˘˘ه˘˘سشأا
،«(ضسيراب يف هسسأار طقسسم)
،وغينا يل لاق» :ضضاير عباتو
،ايليسسرام ىلإا تمدق فيك
لاق ،معنب هتبجأا ؟راطقلا يف
ي˘ف ه˘ل ز˘ج˘حا ه˘تر˘ي˘˘تر˘˘كسسل
ينحنم ،ءاسسملا اذه ةرئاطلا
،ايليسسرامب ة˘سصا˘خ نا˘سصم˘ق
ع˘م تع˘قو ي˘ن˘نأا ن˘ظأا تن˘˘ك
فر˘عأا ل» :ع˘با˘تو ،«ق˘ير˘ف˘˘لا

4 وأا3 دعب نكل ،ثدح اذام
يلامعأا لي˘كو˘ب ل˘سصتا ،ما˘يأا

انه ابعل مهيدل نإا هل لاقو
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م
ل ،هرا˘ي˘ت˘خا ي˘ف نو˘˘ب˘˘غر˘˘يو
،«يقيرط اوقيعي نأا نوديري
وه بعÓلا اذه نأا ملعلا عم
ردحن˘ي يذ˘لا ي˘نار˘م˘ع لÓ˘ب
بعليو ة˘ير˘ئاز˘ج لو˘سصأا ن˘م
،ينامورلا جولك يدانل ايلاح
مامسضنلا زرحم ررق اهدعبو
يرود ي˘ف ر˘˘فا˘˘هو˘˘ل يدا˘˘ن˘˘ل
،ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
رت˘سسي˘ل ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق
ققح يذلا يزيلجنإلا يتيسس
˘ما˘ع يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ه˘˘ع˘˘م

ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا م˘˘˘ث،6102
دا˘عو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
هتايركذ نع ثيدحلل زرحم
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م
يتلا ايقيرفأا ممأا ضسأاك ةلوطب
ف˘ي˘سص ر˘سصم ا˘ه˘ت˘فا˘سضت˘سسا

ول ه˘نأا اد˘كؤو˘م،9102 ما˘ع
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘˘م˘˘لال
بختنم جوت ام˘ل ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب
.يقيرفإلا بقللاب رسضخلا

 :زرحم

«ةيبهذلا ةركلاب زوفلا عيطتشسأاو لوبرفيل ىلإا يقيرط عطق حÓشص»
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ا˘˘يرو˘˘ت˘˘ي˘˘ف يدا˘˘˘ن ى˘˘˘ه˘˘˘نأا

لوأا ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا لا˘بو˘ت˘ي˘˘سس

بعÓ˘للا˘˘ب ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا ضسمأا

ليبن قباسسلا يرئازج يلودلا

د˘ع˘ب ي˘سضار˘ت˘˘لا˘˘ب ،ضسÓ˘˘ي˘˘غ

م˘˘سضناو ،ةر˘˘ي˘˘سصق ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت

ى˘لإا (ا˘ما˘˘ع03) ضسÓ˘˘ي˘˘غ

مسسو˘م˘لا ع˘ل˘ط˘م ،لا˘بو˘ت˘ي˘سس

ي˘ف يدا˘ن˘لا لا˘˘قو ،يرا˘˘ج˘˘لا

ا˘˘يرو˘˘ت˘˘ي˘˘ف ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي» :نا˘˘˘ي˘˘˘ب

بعÓلا دقع ءاهنإا لابوتيسس

نيب يسضارتلاب ضسÓيغ ليبن
،«يرو˘˘ف ر˘˘ثأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا

ا˘يرو˘ت˘ي˘ف ر˘˘كسشي» :فا˘˘سضأاو
ى˘˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا لا˘˘بو˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس
لÓخ يدان˘لا ع˘م ه˘ت˘م˘ها˘سسم
هل ىنمتيو ،يلاحلا مسسوملا
نيد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ملو ،«ين˘ه˘م˘لاو ي˘سصخ˘سشلا
ءا˘ه˘نإا بب˘سس نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘كذ˘˘ي
،ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

51 ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لا كرا˘˘˘˘سشو
ل˘ج˘سس م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ةارا˘ب˘م
.نيفده اهلÓخ

يشضارتلاب يلاغتربلا لابوتيشس ايروتيف نع لشصفني سسÓيغ
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و˘كنار˘ف˘لا بعÓ˘لا ر˘ي˘˘سسي

و˘ح˘ن ،راو˘ع ما˘سسح ير˘ئاز˘˘ج

نويل كيبملوأا يدان ةرداغم

وتاكريم˘لا لÓ˘خ ،ي˘سسنر˘ف˘لا

ضضو˘خ˘ل ،ل˘خاد˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا

،1غيللا جراخ ةديدج ةبرجت

«بيكيل» ةفيحسص تفسشكو

،راوع ماسسح نأاب ،ةيسسنرفلا

ةديدج ةبرجت ضضوخل هجتي

يف طبسضلابو،1غيللا جراخ

،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
نأاب ،ردسصملا تاذ فاسضأاو
متهم دج ،يتيسس رتسسسشنام
ى˘ع˘سسيو ،راو˘˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب

و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘باد˘˘ت˘˘نل
روا˘ج˘ي˘ل ،ل˘خاد˘لا ي˘ف˘ي˘˘سصلا
تدبأاو ،زرحم ضضاير كلذب
اهدادعتسسا ،نويل يدان ةرادإا
راوع ماسسح اهبعل دقع عيبل

دقعب طبتر˘م˘لا ،(ا˘ما˘ع12)

،3202 ةياغ ىلإا قيرفلا عم

.وروأا نويلم05 غلبم لباقم

 يتيشسلا يف زرحم ةلمازمل حششرم راوع

«ماول» عم اهصشاع يتلا ةمدصصلا نع ثيدحلل داع
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نوؤوشش ىلع نو˘م˘ئا˘ق˘لأ نو˘كي˘شس
عوبشسأأ مامأأ ةمشصاعلأ داحتأ قيرف
لبقتشسمل ةبشسنلاب مهمو مشساح
ن˘م ثي˘ح ،ي˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ
ة˘˘كر˘˘ششلأ مو˘˘ق˘˘ت نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ي˘م˘شصا˘ع˘لأ يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘كلا˘˘م˘˘لأ
تأرأرق ةدع ذاختاب ““روبريشس““
ق˘ير˘ف˘لأ ع˘شضو ل˘جأأ ن˘م ،ة˘م˘ه˘م
ءأوشس ،ةح˘ي˘ح˘شصلأ ة˘كشسلأ ى˘ل˘ع
نم يلاحلأ مشسوملأ ءاهنأ لجأأ نم
ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب
لظ يف ةنكمم ةقيرط لشضفأاب
ل˘جأأ ن˘م وأأ ،ة˘ن˘˘هأر˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ
يفو .ديدجلأ مشسوملل ريشضحتلأ
م˘˘هأأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م˘˘ف ،ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘شسلأ
م˘ت˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘˘لأ ترأر˘˘ق˘˘لأ
ةليلقلأ مايألأ لÓخ اهنع نÓعإلأ
ةبيكرت نع فششكلأ يه ،ةلبقملأ
ل˘جأأ ن˘م أذ˘هو ،ةد˘يد˘ج˘لأ ةرأدإلأ
،يد˘ج˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلأ

ل˘ك ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت˘ي نأأ د˘ع˘بو ثي˘ح
أأد˘ب˘ي˘شس ،ه˘ب˘˘شصن˘˘م ي˘˘ف سصخ˘˘شش
ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لأو ل˘م˘˘ع˘˘لأ
بنا˘ج˘لأ ن˘˘م ءأو˘˘شس ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م يرأدإلأ
ي˘ف ءي˘شش ل˘˘ك ع˘˘شضوو قأروألأ

يشضايرلأ بناجلأ نم وأأ ،هراشسم
تقولأ يف ءيشش مهأأ دعي يذلأو
ردا˘˘شصم تد˘˘كأأو أذ˘˘ه .ن˘˘هأر˘˘˘لأ

نأأ ““ةراطشسوشس““ تيب نم ةبرقم
،ةرأدإلأ ة˘قورأأ ي˘ف رود˘ي ا˘ث˘يد˘˘ح
ق˘با˘شسلأ ر˘ي˘˘شسم˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘قأ ن˘˘ع
بشصنم لغششل يواشسيع يدلوم
ةد˘يد˘ج˘لأ ةرأدإلأ ي˘ف ما˘ع ر˘يد˘˘م
ف˘ششك نأأ د˘˘ع˘˘ب أذ˘˘هو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
رو˘ششا˘ع ةرأدإلأ سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر

نأا˘˘ب ،ق˘˘با˘˘˘شس تقو ي˘˘˘ف لو˘˘˘ل˘˘˘ج
ن˘˘˘م˘˘˘شض نو˘˘˘كي˘˘˘شس يوا˘˘˘شسي˘˘˘ع
نإاف يلاتلابو ،ددج˘لأ ن˘ير˘ي˘شسم˘لأ

حلاشص يف بشصت تأرششؤوملأ لك
سساشسح بشصنمل يواشسيع لغشش
ا˘مإأ نو˘كت˘شس ي˘ت˘لأو ،ةرأدإلأ ي˘ف
˘ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م˘˘ك وأأ ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م˘˘ك
دق بشصنملأ أذه نأأ لإأ ،يشضاير
أرظن ديدجلأ مقاطلأ يف نوكي نل
ريد˘م˘لأ و˘ه ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع نو˘كل
تايحÓشصب عتمتيشسو يشضايرلأ

،ر˘خآأ د˘ي˘˘ع˘˘شص ى˘˘ل˘˘عو .ة˘˘ع˘˘شسأو
قيرف ةرأدإأ نأأ انرداشصم تدكأأ
تط˘بر د˘˘ق ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ
بابشش مجاهم عم ايمشسر لاشصتأ
لجأ نم ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ةرطاقلأ زيزعتو ،هتامدخب رفظلأ
،لبقملأ ماعلل ابشسحت ةيموجهلأ

نأأ بعÓ˘لأ ر˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك
ى˘ق˘ل˘ت ““ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلأ““ م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ناطششني ني˘ق˘ير˘ف ن˘م ن˘ي˘لا˘شصتأ

،ىلوألأ ةفرت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ي˘ف
ةمشصاعلأ داحتأ قيرف امهنيب نم
فطخ لجأأ نم ةوقبو رشصي يذلأ
نوكيل ،ةشصرف برقأأ يف بعÓلأ

يدا˘˘ن˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘شص ى˘˘˘لوأأ ن˘˘˘م
رداشصملأ تفششك امك ،يمشصاعلأ
نيبعÓب متهم داحتلأ نأأ اهتأذ
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ي˘ف ن˘˘ير˘˘خآأ

،امه˘ت˘يو˘ه ن˘ع ف˘ششكلأ سضفرو
امهعم تلاشصتلأ لأزت ل ثيح
ةقفأوملأ ذخأأ راظتنأ يف ةيرشس
نينوللأ سصمقتل امهنم ةيئاهنلأ
ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘˘ب دو˘˘˘شسألأو ر˘˘˘م˘˘˘حألأ
يذ قايشس يفو .لبقملأ مشسوملأ

تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص د˘˘˘ه˘˘˘ششت ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شص
دا˘˘ح˘˘تأ را˘˘شصنأأ تا˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘مو
لشصأوتلأ عقأوم ىلع ةمشصاعلأ
لوح را˘ب˘خأأ لوأد˘ت ،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ةدو˘˘ع˘˘لأ
نأو˘لأأ أو˘م˘ل˘ح ن˘م˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
ة˘ي˘نا˘ب˘ششلأ تا˘ئ˘ف˘لأ ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لأ

ع˘م م˘ه˘تا˘يرا˘ب˘˘م ى˘˘لوأأ أو˘˘ب˘˘ع˘˘لو
،دو˘˘شسألأو ر˘˘˘م˘˘˘حألا˘˘˘ب ر˘˘˘با˘˘˘كألأ
ىرخأأ قرف ىلإأ اهدعب أورداغيل
أوحبشصأأو قلأاتلأ نم أونكمت نيأأ

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ز˘˘ئا˘˘كر
مهعاجرتشسأ نأاب نوري نيعباتملأ
دع˘ي ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت

زر˘بأأ ن˘ي˘ب ن˘مو ،ا˘ب˘˘ئا˘˘شص أرا˘˘ي˘˘خ
را˘ب˘خأأ ر˘ششت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘م˘˘شسألأ
ىلإأ مهتدوع لامتحأ سصوشصخب
دجن ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘شسو˘م˘لأ دا˘ح˘تلأ
فيطشس قافو˘ل ن˘م˘يألأ ر˘ي˘ه˘ظ˘لأ
عتمت˘ي يذ˘لأ ،ي˘نأو˘شضر يد˘ع˘شس
ل هنأأ ةشصاخ ،ةديج تايناكمإاب
داحتأ نأولأأ لمح ةركف سضراعي
ىلإأ ةفاشضإأ ،ديدج نم ةمشصاعلأ

ةرأو˘ف˘لأ ن˘ي˘ع ق˘ير˘ف ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز
رخآلأ وه يذلأ ،يناحرف يرأوه
قيرف يف ينأوشضر بناجب بعل
ةدع لب˘ق ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ لا˘مآأ

.مشسأوم

يدان لخأد نم ردشصم فششك
نأا˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لأ كلا˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لأ
نميألأ ريهظلأ عم تاشضوافملأ
نيشسح ةنيطنشسق بابشش يدانل
نأأ ذنم تلطعت دق ،ةدايع نب
يف ي˘شضا˘ير˘لأ طا˘ششن˘لأ ف˘قو˘ت
نأأ ىلع ،ردشصملأ ددششو ،رشصم
تاشضوافم يف لخد دق كلامزلأ

نم بعÓلأ ليكو عم ةيمشسر
فر˘ششم˘لأ ى˘شضتر˘م ر˘ي˘مأأ ل˘ب˘˘ق

ة˘ع˘ل˘ق˘˘لا˘˘ب ةر˘˘كلأ ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لأ
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م ،ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لأ

سصي˘˘˘م˘˘˘ق ءأد˘˘˘ترل ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
ه˘˘ب بحر ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،كلا˘˘˘مز˘˘˘لأ
بغر˘˘˘يو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كوو بعÓ˘˘˘˘لأ
بنا˘ج˘لأ م˘ي˘عد˘ت ي˘˘ف كلا˘˘مز˘˘لأ
ليحر دعب ق˘ير˘ف˘لأ ي˘ف ن˘م˘يألأ
زاقنلأ يدمح يلودلأ يشسنوتلأ

يذلأ رمألأ ،سضيبألأ قيرفلأ نع
أديحو حبشصي مامإأ مزاح لعج

يشسنرفلأ ررقيل زكرملأ أذه يف
د˘ي˘ع˘شصت نور˘ي˘ترا˘˘ك سسير˘˘تا˘˘ب
فقوت لبق ديع دمحأأ ئششانلأ
ىلإأ ،ردشصملأ راششأأو ،ىرودلأ
مير˘كو ر˘با˘ج ر˘م˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ نأأ
امهدحأأ لاقتنل برقألأ يقأرعلأ
مشسوملأ يف ءا˘شضي˘ب˘لأ ة˘ع˘ل˘ق˘ل˘ل
مشسحي نأأ ررقملأ نمو ،ديدجلأ
نور˘ي˘ترا˘ك سسير˘تا˘ب ي˘شسنر˘ف˘لأ
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ

،ةلبقملأ ةرتفلأ يف ة˘ل˘شضا˘ف˘م˘لأ
قيرفلل ينفلأ ريدملأ سصرحيو
لشصأوتلأ ىلع رمتشسم لكششب
ةعومجملأ ر˘ب˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ع˘م
جمانربلأ ةعباتمل مهب ةشصاخلأ
ي˘ف م˘ه˘ل دد˘ح˘م˘لأ ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ
طاششنلأ فقوت لظ يف ،لزانملأ
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب ،ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لأ

.دجتشسملأ انوروك
ديلو.ف

ةرأدإأ يقلت فيطشس قافو قيرفل ماعلأ ريدملأ ،ةيافلح دهف فششك
ىلع لوشصحلل ،ةيبرعو ةيبوروأأ ةيدنأأ نم سضورع ةدع يدانلأ

تلاقتنلأ ةرتف لÓخ ،فوشصوب قاحشسإأ ،ةباششلأ ةبهوملأ تامدخ
لوأأ ءاشسم ةيفحشص تاحيرشصت يف ةيافلح لاقو ،ةلبقملأ ةيفيشصلأ
رأرغ ىلع ةيبوروأأ ةيدنأأ نم سضورع ةدع انيقلت دقل““ :سسمأأ

مشضل ،يشسنوتلأ يجرتلأ رأرغ ىلع ةيبرعو ،يشسنرفلأ وكانوم
فأرتحÓل حوتفم قأور يف حبشصأأ بعÓلأ““ :فاشضأأو ،““فوشصوب
نأولأاب هل مشسوم رخآأ سضوخل هقيرط يف هنأاب دقتعأأو ،جراخلأ وحن
دكؤوأأو ،بعÓلأ ةيعشضو نأاششب عيمجلأ نئمطأأ““ :عباتو ،““قافولأ
مشسوملأ انعم لمكتشسيشسو ،ةريطخ ةباشصإأ يأأ نم وكششي ل هنأأ
،يروت كيلام بعÓلأ ةيشضق نأأ دكؤوأأو““ :متخو ،““يداع لكششب
لبق ،ةقلاعلأ هتاقحتشسم عفد ةيلوؤوشسم لمحتأاشسو ،ةريطخ تشسيل

ديلو.ف.““يدانلأ عم هدقع ءاهتنأ
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فيطشس قافوتارارقلا نم ديدعلا ذاخت’ اهقيرط يف ““روبريشس““ ةكرشش /ةمشصاعلا داحتا

 بولطم فوسصوب““ :ةيافلح
““ يجرتلاو وكانوم يف

www.akhersaa-dz.com

““ةراــطسسوسس““ تــــيب يف مــــسساح عوــــبسسأا

ىلع ةركشسب داحتإأ ةرأدإأ نهأرت
ة˘˘ير˘˘ه˘˘ششلأ رو˘˘جألأ سضي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ف˘˘قو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
رأر˘غ ى˘ل˘˘ع أذ˘˘هو ،““ا˘˘نورو˘˘ك““
ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘خألأ ة˘˘يد˘˘نألأ ي˘˘˘قا˘˘˘ب
نأأ لإأ ،ة˘شسا˘ي˘شسلأ هذ˘ه تج˘ه˘ت˘˘نأ
ةرأدإأ ه˘˘˘˘˘جأو يذ˘˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘˘˘كششإلأ
قيبطت ي˘ف ى˘شسي˘ع ن˘ب سسي˘ئر˘لأ
ة˘لو˘˘ي˘˘شسلأ با˘˘ي˘˘غ و˘˘ه ،ءأر˘˘جإلأ
ة˘ب˘لا˘ط˘م ع˘م ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
ة˘˘يو˘˘شست ةرور˘˘شضب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
Óشضف ،ةقلاعلأ ةيرهششلأ مهروجأأ

أذه تأدأدترأ نم فوختلأ نع
ي˘ن˘ف˘لأ بنا˘ج˘لأ ى˘ل˘ع لا˘˘كششإلأ
قيقحتل عراشصي يذ˘لأ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ةفر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأ
م˘˘غرو .م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ى˘˘˘لوألأ
نيب لشصاحلأ ي˘ئد˘ب˘م˘لأ قا˘ف˘تلأ
د˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لأو دا˘˘ح˘˘تإلأ ةرأدإأ
فأرششإلأ لجأأ نم ،سشيعي رداقلأ

قيرفلل ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘شضرا˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
،يراجلأ مشسوملأ نم ىقبت اميف
لأزا˘˘م قا˘˘ف˘˘تلأ م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت نأأ لإأ

فششكلأ ةياغ ىلإأ أذهو ،Óجؤوم
ى˘لإأ ة˘يد˘نألأ ةدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م ن˘˘ع
ىقبي اميف ،ةيعامجلأ تابيردتلأ

ط˘ير˘شش ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘˘ط˘˘لأ و˘˘شضع
تأر˘ي˘شضح˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب ا˘˘ف˘˘ل˘˘كم
ةرتف لÓخ دأرفنإأ ىلع نيبعÓلأ
.ةشسفانملأ فقوت

بيجن.ج

ةركشسب داحتإا

لجأاتي سشيعي بردملا ميسسرتو نيبعÓلا روجأا سضيفخت وحن

يوركلا طاسشنلا ديمجت ذنم ةدايع نب عم تاسضوافملا فقوت دكؤوي كلامزلا

ةملعلا ةيدولوم

ديرت قيرفلا تيب لخاد فارطأا
ميدروب قباسسلا سسيئرلا ةدوع

دق ،ةملعلأ ةيدولوم تيب لخأد افأرطأأ نأأ ،ةقوثوم رداشصم تفششك
ىلإأ ديدج نم ةدوعلأ ،ميدروب ريمشس قباشسلأ سسيئرلأ ىلع تشضرع
ريبكلأ غأرفلأ لظ يف ةشصاخ ،ةيراجتلأ ةكرششلأ ةبأوب نم قيرفلأ
نم ةقثلأ بحشس يف نيريشسملأ ةبغر لظ يف ،قيرفلأ يف دوجوملأ
سسيئرلأ نأأ املع ،يششوأرك حلاشص ةرأدإلأ سسلجمل يلاحلأ سسيئرلأ

يتلأ ةدهعلأ نع قيرفلل ميتنشس رايلم2.5 وحنب نيدي قباشسلأ
قيرفلأ ةشسائر نع فوزعلأ ةلاح مامأأو .““ةيبابلأ““ اهيف سسأأرت
رشساخلأ وه ىقبي يملعلأ قيرفلأ نإاف ،ةيراجتلأ ةكرششلأو يواهلأ
ةطششانلأ قرفلأ نم ديدعلأ نأأ امب ،ةيعشضولأ هذه لظ يف ديحولأ
نم ةيقبتملأ ةرتفلل تأريشضحتلأ يف نآلأ نم تعرشش ،ةلوطبلأ يف
ةفقوتم رومألأ نأأ نيح يف ،مداقلأ مشسوملل ىتحو يراجلأ مشسوملأ
ةمزألأ هذهل جرخم نع ثحبلأ لمأأ ىلع ،ةيدولوملأ تيب يف امامت
.كلذب ةيلحملأ تاطلشسلأ تدعو املثم نكمم تقو برقأأ يف
ةلباقم ،ةلبقملأ مايألأ يف ةيدولوملأ ةرأدإأ ىونت ،رخآأ قايشس يفو
مشسومل راغوز بعلم ءأرك ديدجت سصوشصخب ةيدلبلأ يلوؤوشسم
حرتقيشس ثيح ،ةيدلبلل عبات بعلملأ نوك أذهو ،لقألأ ىلع رخآأ
ل˘ظ ي˘ف أذ˘هو ،ا˘ير˘ه˘شش بع˘ل˘م˘لأ ءأر˘ك ة˘م˘ي˘ق سضف˘خ نور˘ي˘شسم˘لأ
فوز˘ع˘لأ بب˘شسب طرا˘ف˘لأ م˘شسو˘م˘لأ بع˘ل˘م˘لأ ل˘ي˘خأد˘م سضا˘ف˘خ˘˘نأ
يف ةشصاخ ،قيرفلأ تايرا˘ب˘م ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ

قيرفلل ةريبك ةيلام رئاشسخ يف ببشست ام وهو باهذلأ ةلحرم
ببشسب ،رو˘ه˘م˘ج˘لأ رو˘شضح نود تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ة˘ج˘مر˘ب ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت
ل˘مأا˘ي ثي˘ح ،““ا˘نورو˘ك““ سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإأ

ةبعشصلأ ةيعشضولل ةيدلبلأ يلوؤوشسم مهفت يف ““ةيبابلأ““ وريشسم
بيجن.ج.ةيلاملأ ةيحانلأ نم قيرفلأ اهششيعي يتلأ

سسنت

ةيكيرمألاو سسويريك يلارتسسألا
وبيإا سسانيإا نامعدي سسمايليو

ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع’ ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششك
يلارت˘شسأ’ا ،سسن˘ت˘لا
و سسو˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ك كي˘˘˘˘ن
سسونيف ةي˘ك˘ير˘مأ’ا

لوأا ،سسما˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘يو
ا˘م˘ه˘˘تد˘˘نا˘˘شسم ،سسمأا
سسن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ل
سسا˘ن˘يإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تر˘ششن ي˘˘ت˘˘لا ،و˘˘ب˘˘يإا

ىلع ويد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘شصن˘˘م
،يعامتج’ا

ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةدد˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
يف ةمهاشسملا هشضفر بقع ،م˘ي˘ت كي˘ن˘ي˘مود يوا˘شسم˘ن˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘ب

،ةيدام تابو˘ع˘شص نو˘ه˘جاو˘ي ن˘يذ˘لا سسن˘ت˘لا ي˘ب˘ع’ ة˘ق˘فار˘م قود˘ن˘شص
،وبيإا روششنم عم ،تارم عبشس مÓشس دنارغلا ةلطب ،سسمايليو تلعافتو

سسنتلا ة˘ب˘ع’ ا˘ه˘ت˘با˘جأاو ،““ي˘ت˘ل˘ط˘ب تنأا““ : ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف تب˘ت˘ك ثي˘ح

يتنك املاطل““ :ايملاع026 ةفنشصملاو اماع12لا ةبحاشص ةيرئازجلا
،هبناج نمو ،““يل ةبشسنلاب كلذ نم رثكأا تيحشضأا نآ’ا و اشضيأا يتلطب
ةباتكب ،ميت تاحيرشصت ةينلع دقتنا يذلا ،سسويريك يلارتشسأ’ا ماق
ي˘ل˘شصاو :ف˘ي˘شضي˘ل ،““!ي˘تا˘مار˘ت˘حا““ : و˘ب˘يإا رو˘ششن˘م ع˘م Ó˘عا˘ف˘ت ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ويديف راثأاو ،““كتدناشسمل امود دعتشسم انأا ،هب نيموقت امب عاتمتشس’ا
طشسو ةعشساو ةرهشش بشسك امدعب ،ةيلود ةيمÓعإا ةجشض ،وبيإا سسانيإا
ذنم يعامتج’ا لشصاوتلا تاشصنم ربع ةعرشسب هلوادت رثإا روهمجلا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر لعج ام ،يشضاملا تبشسلا ةرهشس
.عيجششتو معد ةلاشسر اهل هجويو اهعم لعافتي

ديلو.ف
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

0202 ةيناسضمرلا ةيجيورتلا سضورعلا

 : اهتمدخ ىلع ةيجيورت اضورع قلطت سيليبوم

ofnIboMوerotSiliboMوitamhgaNوciMboM

ofnIboM هتامدخ ىلع ةيناجم تاكارتسشا قÓطإا نع نلعيو ،ناسضمر رهسش لÓخ هنئابز لك قفاري سسيليبوم

جولولا هنئابز لكل سسيليبوم حمسسي ،ليسضفلا رهسشلا ةليط هيلعوciMboM وitamhgaN وerotSiliboMو
 .ةيحيرأا لكب اهتايوتحمب عاتمتسسإلاو هتامدخ يف اناجم كارتسشإلاو
:ofnIboMةريسصقلا لئاسسرلا ربع ايروفو اي˘مو˘ي ي˘ق˘ل˘ت˘ب كلذو ،تا˘قا˘ب ةد˘ع˘ل جو˘لو˘لا ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ح˘م˘سست ة˘مد˘خ،
.اهيف بوغرملا تامولعملا
: ciMboMمهب لسصتملا تاسشاسش ىلع رهظتل ةسصّخسشم لئاسسر جاردإاب نئابزلل حمسست ةمدخ.
: itamhgaNةسصاخ راظتنإا ةمغن سصيسصخت نم ،تامغنلا نم ةيرثو ةينغ ةمئاق لسضفب ةمدخلا هذه حمسست
 .قيدسصل ةمغن ءادهإاب وأا لسصتم لكب ةسصاخ ةمغن رايتخا ،كب
: erotSiliboMلاقنلا فتاهلاب ةسصاخلا باعلألا فلتخمب عاتمتسسإلاب حمسست ةباوب يه.

ةيدام رئاسسخ ليجسست ىلإا ةفاسضإا  / ةبانع

ةزارخب صسفنتلا يف ةبوعصصب لجرو زوجع ةباصصإا يف ببصستي ةقصش قيرح
رمعلا نم نماثلا دقعلا يف زوجع ةباسصإا يف ببسست ،ةبانع ةيلوب ةزارخ يح يف ةقسشب قيرح سسمأا لوأا ةليل بسش
.ةيدام رئاسسخ ليجسست ىـلإا ةفاسضإا ،سسفنتلا يف ةبوعسصب رمعلا نم تاينيعبرألا يف لجرو
رسشع ةيداحلا دودح يف هنا ،ةعاسس رخآا ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاسصتلاو مÓعإلاب فلكملا فسشك
ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ،ةزارخ يح يف ةقسشب قيرح بوبسش هدافم ءادن هحلاسصم تقلت ،قئاقد عسضبلإا اءاسسم

تايوتحم سضعب قارتحا يف ةلثمتم ةيدام رئاسسخ فلخ قيرحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع
ةيامحلا رسصانع فعسسأا دقو اذه ،راسشتنلا نم هعنمو ايئاهن هدامخإا متيل ،ةفرغو خبطم نم ةنوكتملا ةقسشلا
حانج ىلع Óقن نيأا سسفنتلا يف ةبوعسصب ابيسصأا رمعلا نم ةنسس24 يف لجرو رمعلا نم ةنسس88 يف زوجع ةيندملا
دح ىلإا لوهجم ىقبي قيرحلا بوبسش ببسس نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا ىلإا ةعرسسلا

ةسشيعوب زوزام.رطسسألا هذه ةباتك

يواو˘˘˘ه ة˘˘˘كر˘˘˘سش تعر˘˘˘سش21-50-0202: ،رئازجلا
ةسصحلا ميلسست يف ءاثÓثلا مويلا تلاسصتÓل رئازجلا
حلاسصل ي˘ئا˘قو ي˘حار˘ج عا˘ن˘ق0003 ةغلا˘ب˘لا ىلوألا
ل˘ف˘˘ط˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلا
تائف فلتخم عم نماسضتلا ئدابمب اهنم اناميإا.““ىدن““
˘مو˘ي˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا يواو˘ه تما˘ق ،ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

يحار˘ج عا˘ن˘ق0003 ن˘م ىلوألا ة˘ع˘˘فد˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب
ماق ،ءاثÓثلا اذه يف.مويلا ىدن ةكبسش ةدئافل يئاقو
ر˘ئاز˘ج˘لا يواو˘ه ة˘كر˘سشب ن˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘سسق ر˘˘يد˘˘م
ة˘ك˘ب˘سش سسي˘ئرو ““ي˘م˘ير˘ي˘ج ن˘ي˘ل““ د˘ي˘سسلا ،تلا˘سصتÓ˘˘ل
ةيقافتا عيقوت˘ب را˘عر˘ع ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘سسلا ،ىد˘ن
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قلا ن˘˘˘م ىلوألا ة˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
يواوهب ن˘ي˘م˘لا˘ع˘ت˘م˘لا م˘سسق ر˘يد˘م˘لا ح˘سضوأاو.ة˘ي˘قاو˘لا
هنأا لفحلا اذه لÓخ ،يميريج نيل ديسسلا ،رئازجلا

يواوه تبثت““ ،تاعرب˘ت˘لاو تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م
نم برقتلاب رمتسسملا اهمازتلا ،ىرخأا ةرم ،رئازجلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

عم يباجيإلا لماعتلا لجأا نم اهل ةدعاسسملا ميدقتو

:اًسضيأا يمرييج نيل ديسسلا لاقو.““91 ديفوك ةحئاج
يئاقو يحارج عانق000.002 ـب عربتلاب انمدق دقل““

ن˘م ،ي˘نلد˘ي˘سصلا جا˘ت˘نإÓ˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘لا ح˘لا˘سصل
اهببسس يتلا ةيلاحلا ةيحسصلا ةمزألا عم لماعتلا لجأا
هذهو تاعربت˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م.““ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ،يواو˘ه نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘ت˘˘سسجو˘˘ل˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ت ،ا˘˘ًما˘˘ع02 ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
يواو˘˘ه ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘سس .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ءابولا اذه ءاهنإل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ا˘ه˘تا˘م˘ها˘سسم
˘مد˘ق˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ئا˘كر˘˘سش بنا˘˘ج ىلإا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
فد˘ه˘لاو .لا˘سصتلاو مÓ˘علا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
رثكلا ي˘كذ د˘ل˘ب ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب لو˘سصو˘لا و˘ه ي˘سسي˘ئر˘لا
ىدن ةكبسش سسيئر لاق هبناج نم .ةكبسشلاب لاسصتا
عربتلا اذه نأا دقتعأا““ :راعرع نمحرلا دبع ديسسلا

ةريبكةكر˘سش ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ءز˘ج و˘ه
.““يجاتلا سسوريفلا يسشفت دسض اًعم لمعلل يواوه لثم
ةردا˘ب˘لا هذ˘ه ىل˘ع يواو˘˘ه ر˘˘ك˘˘سشأا نأا دوأا““ :ا˘˘ًسضيأا لا˘˘قو
.““انل ةبسسنلاب ةقيمع دذ ربتعت يتلا ةيناسسنإلا

فيطسس

تانرا نيع و ةركصس رزابب رورم يثداح يف ىحرج8 و نÓيتق
ةتوافتم تاباصصإاب نيرخا صصاخصشا8 حرج و نيصصخصش ةافو ،صسما نيريطخ رورم يثداح فلخ

نيب ةعقاولا ““وارب““ ةيرقب171مقر يئلولا قيرطلا ىوتصسم ىلع عقو لوألا ثداحلا ،ةروطخلا

ةباصصإا و ةنصس52 رمعلا نم غلبت مأا ةافو يف ببصست ،فيطصس ةيلو بونج رجحلا نيع و ةملعلا يتيدلب

،(ةنصس82و ةنصس65 ،ةنصس13) هتخأاو همأاو اهجوز ةباصصإا بناج ىلإا ،تاونصس3رمعلا نم غلابلا اهنبا
ةيحايصس ةرايصس مادطصصا يف تلثمت ثداحلا تايثيح ناف ةيندملا ةيامحلا حلاصصم بصسح و ،ثداحلا

،56 يادنوه عون نم طصسوتملا مجحلا نم ةنحاصشب ،اباحصضلا لقت ناك يتلا تنصسكأا يادنوه عون نم
لك لقنو فاعصساب تماق و ةملعلا ةدحول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت ثداحلا عوقو روف و
نيباصصم ةصسمخ حرج يف ببصست تانرا نيعب عقو يناثلا ثداحلا اما ،ةملعلا ىفصشتصسم ىلإا اياحصضلا

نيترايصس مادطصصا ثداح يف ةروطخلا ةتوافتم رارصضأل وصضرعت ،ةنصس85و72 نيب مهرامعأا حوارتت

مت ،قولزم ةيدلبل يبونجلا جرخملاب82 مقر ينطولا قيرطلا ىلع(لوبماصس ونور601/ وجيب)
ر نميا.مزÓلا جÓعلا يقلتل فيطصس يعماجلا ىفصشتصسملا ىلإا مهؤوÓجإا

ىدن ةكبسشل يئاقو يحارج عانق0003 ـب تعربت

ةيرئازجلا تايعمجلا ةمدخ يف رئازجلا يواوه

ةفلتخم مئارج يف اوطروت

ةبانعب يام رهصش علطم ذنم صصخصش0002 ةبارق فيقوت
رهصشلا نم01 ةياغ ىلإا يام حتافلا نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم فلتخم تنكمت

ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح لجأا نم صصخصش54 فيقوت ىلإا تصضفأا ةيطرصش ةيلمع154 ــب مايقلا نم هتاذ

لحم صصخصش58 فيقوت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم صصخصش731 فيقوت ،ةروظحم

ذاختا مت ثيح ،ةفلتخم مئارج يف نيطروتم صصخصش7631 فيقوت ،ةيئاصضقلا تاهجلا فرط نم ثحب
نمأÓل ةيئلولا ةحلصصملا تماق اهتهج نم ،مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك

ةيلمع122 ـب،0202/50/90 ىلإا0202/50/30 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،ةبانع ةيلو نمأل يمومعلا

حاولأاب قلعتت ةفلاخم11 ليجصست صصخصش479 و ةبكرم749 ةبقارم ،لخدت ةيلمع581 ،ماظنلا ظفح

ةافو نع رفصسأا ،ينامصسج رورم ثداح11و ،ةيدام رورم ثداوح80 ةحلصصملا تلجصس امك ،ميقرتلا

ـه .و.نيرخآا02 حرج و نيصصخصش

ةبانعب رسشحملا يف تابكرم01 عسضو عم

 يئزجلا يحصصلا رجحلا اوفلاخ اصصخصش091 فيقوت
ىلع فوقولل صصاصصتخلا عاطق ىوتصسم ىلع ةيناديم ةجرخب نينثإلا ةليل ةبانع ةيلو ممأا حلاصصم تماق

ليوحت ،صصخصش091 فيقوت ىلإا ةيلمعلا هذه تصضفأا نيأا ،يئزجلا يحصصلا رجحلا تاءارجا قيبطت ىدم

ةفاك ذاختإا عم يحصصلا رجحلا تاءارجإا ةفلاخمل اذهو ،ةيران تاجارد40و تابكرم01 رصشحملل
يذلاو صسمأا رداصصلا نمألا ةيريدم نايب يف ءاج امل اقفو كلذو مهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
انوروك صسوريف نم ةياقولل ةدختملا ريبادتلاب مازتلإلا ةرورصض ىلإا نينطاوملا ةريخألا هذه هلÓخ نم تعد
يره ديلو .مهتÓئاع ةحصصو مهتحصص ىلع اظافح اذه و

بيلح سسيك0751 ىلإا ةفاسضإا / ةبانع

ةدرابلا نيعب ةنيرفلاو ديمصسلا نم اراطنق95 زجح
ةبراحم راطإا يف يراجلا عوبصسألا علطم ةبانع ةيلوب ةدرابلا نيع ةرئاد نمأل ةطرصشلا تاوق تحجن

53 زجح عم ،ةنصس95 و93 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم ةينوناقلا ريغ ةيراجتلا تاصسرامملا

تاذ تنكمت امك ،ةرتوف نودب راطنق95 عومجمب ،ةنيرفلا ةدام نم راطنق42و ،ديمصسلا ةدام نم راطنق

رمعلا نم غلابلا اهبحاصص موقي ،ةدبز ةبلع44 ،رتصسبملا بيلحلا ةدام نم صسيك0751 زجح نم ةحلصصملا

تاءارجإلا ةفاك ذاختإا مت ثيح ،ةينوناقلا ةريعصستلا نود ماعلا قيرطلا يف اهعيبو اهصضرعب ةنصس03
ـه .و.نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

 تامسصبلا ديدحت ماظنب ةناعتسسإلاب تمت ةيلمعلا

ةقرصس ةباصصع دئاقب حيطت ةطرصشلا حلاصصم
 لجيجب ةيراجتلا تÓحملا

ناك ريطخ صصلب ةحاطإلا نم لجيج ةيلو ةمصصاعب يناثلا يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
عرز يذلاو ةنيدملا نم ءايحأا ةدعب ةيراجتلا لاحملا نم اددع تفدهتصسا يتلا تاقرصسلا نم ددع ءارو
مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو .تÓحملا هذه باحصصأا طصسو اهدوقي ناك يتلا ةباصصعلا لÓخ نم بعرلا
ةباصصعلا دئاق فيقوت نم اونكمت ةيلولا ةمصصاعب يناثلا يرصضحلا نمألا رصصانع ناف ةيلولا نمأاب
باصشب رمألا قلعتيو تاقرصس ةدع يف ارخؤوم تطروت يتلاو ةيراجتلا تÓحملا ةقرصس يف ةصصصصختملا
،ةليوط دصصرتو ثحب ةلحر دعب ةنيدملا عراوصش دحأاب هيلع صضبق رمعلا نم نيثÓثلاو ةنماثلا يف
ةقرصسلا لعفل مهتÓحم تصضرعت نيذلا راجتلا صضعب يواكصش ىلع اءانبو هناف نايبلا تاذ بصسحو
تاقرصسلا هذهل ربدملا صسأارلا ةيوه ىلع ءادتهإلا مت ““صسيفأا ““ تامصصبلا ديدحت ماظنب ةناعتصسإلابو
نم ةعومجم ىلع ءÓيتصسإلا نم ينعملا اهلÓخ نم نكمت يتلاو ةفلتخم تÓحم تفدهتصسا يتلا
فتاوهلا عيبل لحم لخاد نم اهيلع ىلوتصسا يتلا ةلاقنلا فتاوهلا صضعب اهتمدقم يفو تادعملا
متيل تاقرصس ةدع يف ينعملا طروت ديكأات نم تامصصبلا ىلع فرعتلا ماظن نكمو ،ةنيدملا طصسوب

نمازتلاب ةيلمعلا هذه تءاجو .ةيباقعلا ةصسصسؤوملا هعادياب ترمأا يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع هصضرع
فيقوتو لجيج ةيلولا ةمصصاع قرصش رصصنعلا ةيدلبب لزانملا ةقرصس يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت عم
ةيدلبلاب تانكصسلا باحصصأا صسوفن يف بعرلا اهرودب تعرز يتلا ةكبصشلا هذه يف دارفأا ةدع
 دوعسسم / م.ةروكذملا
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