
  يروف لوثم يف ةمكحملإ ىلع ليحأإ

ةدراطم دعب
فيقوت ةيدويلوه
يداوب راف نيجسس

ةملاقب يتانزلا

داشسف تافلم حتف نم نيرهشش دعب
عاطقلإ يف

 ماــــهم ءاــــهنإا
 ةــــيبرتلا ريدم

ةدــــكيكسس ةــــي’ول

فيعشضلإ لخدلإ باحشصأإ معدل دوقولاب ةشصاخ نيومت ةقاطب ىلع دامتعإلإ متيشس اميف

صضرـــفت نل ةـــموكحلا
 «ةــــــطوكلا» ماــــــظن

تاراـــيسسلا ءلــكو ىلع
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يئزــج رــجح صضرــف
 تاــــي’ولا عــــيمج ىلــع
رــطفلا ديع يموي للــخ
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ةعاسس رخآا

4-2 صص علاط

ةيدنألإ ءابطأإ روشضحب

فافلاو ةطبارلا
لــبسس ناــسشقاني
ةلوطبلا فانئتسسا
نــع بــيغي ةـــيافلح^
ةــئيهو طابسضن’ا ةسسلج
ةيناث ةسصرف هحنمت راودم

3 صص علاط

3 صص علاط

 انوروك ةحئاج ةحنم ببشسب

ةيجاجتحا ةفقو
ةسسسسؤوم لامعل
 رئازجلا ديرب

5 صص علاط ةـــــبانعب اـــــنوروك ءاـــــبوب ناـــــتديدج ناـــــتباسصإا ^

فيطسسب ناملو نيع ىفسشتسسمب دقرت انوروك صسوريفب اهتباسصإاب هبتسشمو ةدكؤوم نيب ةلاح73 ^
ةديدج ت’اح70 اهنم ةنتابب91 ديفوك صسوريفب اهتباسصا دكؤوم ةلاح652 ^
ةملاقب انوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإا ^

ةريخأ’ا ةعاسس42 للخ صسوريفلاب ةدكؤوم ةباسصإا671و تايفو6 ،ءافسش ةلاح121 ^

31 صص علاط

ةحورطملإ لكاششملل لولح داجيإل ىلثملإ ةقيرطلإ وه رإوحلإ نإإ تلاق

يقئاسس وعدت تاروسشنمب ددنت لقنلا ةرازو
يحسصلا رجحلا تاءارجإا رسسكل ةرجأ’ا تارايسس

3 صص علاط

ةبقاعمو تامامكلا ءادترا ةيمازلإا^ ةيرانلا تاجردلاو تارايسسلا ريسس قيلعتو تاي’ولا نيب امو لخاد رورملا ةكرح قيلعت^
 ةطايخلا تاسشروو تاجوسسنملاو ةسشمقألل ةئزجتلاو ةلمجلاب عيبلا رجاتم حتفب صصيخرتلا^ نيفلاخملا

رطفلا ديع صسوقط ةسسرامم نم نييرئازجلا مرحت انوروك^
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ـلإ لÓخ ةحسصلإ ةرإزو تلجسس

رئإزجلإ يف ةىسضاملإ ةعاسس42

ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘سصإإ ة˘˘لا˘˘ح671

6 تلجسس امىف انوروك سسورىفب
قطانلإ ح˘سضوأإو .ةد˘ىد˘ج تا˘ى˘فو
ةعباتمو دسصر ةن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لإ
لامج روتكدلإ ،انوروك سسورىف
ي˘مÓ˘عإ’إ ءا˘ق˘ل˘˘لإ لÓ˘˘خ رإرو˘˘ف
رو˘ط˘ت˘˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لإ ي˘˘مو˘˘ى˘˘لإ
سسور˘ى˘ف˘ل ة˘ى˘ئا˘بو˘لإ ة˘ى˘˘ع˘˘سضو˘˘لإ

يلام˘جإ’إ دد˘ع˘لإ نأإ،91-دىفوك

ىلإإ عفترإ ةد˘كؤو˘م˘لإ تا˘با˘سصإÓ˘ل

يلامجإإ غل˘ب ا˘م˘ى˘ف ،ة˘لا˘ح7737

نأإ ى˘لإإ إر˘˘ى˘˘سشم165 تاى˘فو˘لإ

لك يف تلجسس ةدىدجلإ تاىفولإ

ف˘ى˘ط˘سس ةد˘ى˘˘ل˘˘ب˘˘لإ تا˘˘ى’و ن˘˘م

سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ى˘سس ة˘ل˘قرو نإر˘هو

ةا˘فو ة˘لا˘ح ا˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ،ترا˘˘ى˘˘ت

ت’احلإ ددعل ةبسسنلابو .ةدحإو

ةلاح121 ءافسشلل تلثامت يتلإ

ى˘لإإ ي˘لا˘م˘جإ’إ دد˘ع˘لإ ع˘˘ف˘˘تر˘˘ى˘˘ل

سسىئر ىطعأإ سسمإ لوأإو6473.

نوبت دىجم˘لإ د˘ب˘ع ة˘ىرو˘ه˘م˘ج˘لإ

لجأإ نم لو’إ رىزولل تامىلعت

ة˘˘ل˘˘م˘˘كم˘˘لإ تإءإر˘˘˘جإ’إ ة˘˘˘سسإرد

دىع ةبسسان˘م˘ب ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘ل˘ل

ل˘˘سصت˘˘ى ا˘˘م˘˘ى˘˘ف ءإو˘˘سس ،ر˘˘ط˘˘ف˘˘لإ

ر˘˘ى˘˘فو˘˘ت˘˘بو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ تا˘˘عا˘˘˘سسب

ن˘ى˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب وأإ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلإ

يفو .ربا˘ق˘م˘لإ ةرا˘ىزو تا˘ى’و˘لإ

حلاسصم سسمإ تررق قاىسسلإ إذه

رباقملإ عىمج قلغ ،ةبانع ةى’و

كرابملإ رطفلإ دىع ماىأإ ةى’ولاب

سسور˘ى˘ف را˘سشت˘نإ ن˘˘م ة˘˘ىا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ظا˘ظ˘˘ت˘˘ك’إ يدا˘˘ف˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك

را˘سشت˘نإو ن˘ى˘ن˘طإو˘م˘لإ كا˘كت˘حإو

نإوىدل نا˘ى˘ب ي˘ف ءا˘جو .ىود˘ع˘لإ

را˘˘طإإ ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأإ ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ى’و

ة˘ى˘ئا˘قو˘لإ ر˘ى˘بإد˘ت˘˘لإو تإءإر˘˘جإ’إ

ة˘˘ح˘˘سص ة˘˘ىا˘˘م˘˘ح ى˘˘لإإ ة˘˘ى˘˘مإر˘˘˘لإ

ةباسصإ’إ نم نىنطإوملإ ةمÓسسو

ع˘ى˘سسو˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ى˘˘ف˘˘ب

راسشتنإ عنمل ةذ˘خ˘ت˘م˘لإ ر˘ى˘بإد˘ت˘لإ

،ة˘ما˘ع˘لإ طا˘سسوأ’إ ي˘ف ىود˘ع˘˘لإ

يموى رباق˘م˘لإ ةرا˘ىز ع˘ن˘م رر˘ق˘ت

،0202 ةنسسل كرابملإ رطفلإ دىع

.ةى’ولإ تاىدلب لماكب
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ز˘ىز˘ع˘لإ د˘ب˘ع لوأ’إ ر˘ىزو˘لإ رر˘ق
ة˘ى˘ل˘ى˘م˘كت ر˘ى˘بإد˘ت ع˘سضو  دإر˘˘ج
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ى˘ف ة˘ه˘˘جإو˘˘م˘˘ل

لخد˘ت˘سس «91دىفوك» دجت˘سسم˘لإ
دىع لولح ةبسسانمب ذىفنتلإ زىح
رجحلإ سضرف متو.كرابملإ رطفلإ
ةدحإولإ نم ،دىعلإ يموى يئزجلإ

عىمج ىلع ،احابسص7 ىلإإ ’إوز
ة˘كر˘ح ع˘ن˘م م˘ت ا˘م˘ك .تا˘ى’و˘˘لإ
تاجإرد˘لإو تإرا˘ى˘سسل˘ل رور˘م˘لإ
ل˘خإدو تا˘ى’و˘لإ ن˘ى˘ب ة˘ىرا˘˘ن˘˘لإ
ي˘تأا˘ىو .د˘ى˘ع˘لإ ي˘مو˘ى ،ة˘˘ى’و˘˘لإ
سسىئر تامى˘ل˘ع˘ت˘ل إذ˘ى˘ف˘ن˘ت ،كلذ
،نوبت دىجملإ دبع ،ةىروهمجلإ

ةعباتم ةنجل عم هعامتجإ لÓخ
لوأإ ىرج يذلإ انوروك دسصرو

ن˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘˘ع هر˘˘˘˘˘˘˘˘سضحو سسمإ
ةمو˘كح˘لإ تدد˘سش ا˘م˘ك.ءإرزو˘لإ

عانقلإ لمح ةىمإزلإإ ىلع كلذك
،فور˘˘˘ظ˘˘˘لإ ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ي˘˘˘قإو˘˘˘˘لإ

تإءا˘˘˘سضف˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘˘ى˘˘˘˘سس’و
،ةحوتفملإ وأإ ةقلغملإ ةىمومعلإ

قإو˘سسأ’إو ىر˘ب˘كلإ ر˘جا˘ت˘م˘لا˘˘ك
ل˘ك نأإ ى˘لإإ ةر˘ى˘سشم ،ر˘با˘ق˘˘م˘˘لإو
متتسس عان˘ق˘لإ ل˘م˘ح ن˘ع عا˘ن˘ت˘مإ

هب دافأإ ام بسسح كلذو هتبقاعم
.ىلوأ’إ ةرإزو˘لإ ح˘لا˘سصم˘ل نا˘ى˘ب

نىنطإوملإ ةموكحلإ تعد امك
ةىلوؤوسسم˘لإ حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لإ ى˘لإإ
ىسصقأا˘بو ة˘ى˘عا˘م˘ج˘لإو ة˘ىدر˘ف˘لإ
ل˘ك بن˘ج˘تو ،ة˘ظ˘ق˘ى˘˘لإ تا˘˘جرد
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لإ عا˘˘˘سضوأ’إ
،«انوروك» سسورىف ءابو راسشتنإ

سسا˘ن˘لإ ن˘م دو˘سشح˘لإ ا˘م˘˘ى˘˘سس’و

راسشأإو .ة˘ى˘ل˘ئا˘ع˘لإ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لإو
دسشح ىلع ةوÓعو هنأإ ىلإإ ناىبلإ

جا˘ت˘نإ’ ة˘ى˘ن˘طو˘لإ تإرد˘ق˘لإ ل˘ك
ة˘مو˘كح˘لإ نإا˘ف ،تا˘˘جو˘˘سسن˘˘م˘˘لإ
ع˘ى˘ب˘لإ ر˘˘جا˘˘ت˘˘م ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب سصخر˘˘ت
ةسشم˘قأÓ˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لإو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
تا˘˘˘˘سشروو تا˘˘˘˘جو˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘مـلإو
جات˘نإإ ع˘ى˘ج˘سشت د˘سصق ة˘طا˘ى˘خ˘لإ
ثى˘ح ,سسا˘ن˘لإ ة˘ما˘˘ع˘˘ل ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’إ
سصىخرتلإ ىلوأ’إ ةرإزولإ تررق
ع˘ى˘ب˘لإ ر˘جا˘ت˘م ح˘ت˘ف˘ب إءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسإ
ةسشم˘قأÓ˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لإو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
تا˘˘˘˘سشروو تا˘˘˘˘جو˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘مـلإو
جات˘نإإ ع˘ى˘ج˘سشت د˘سصق ة˘طا˘ى˘خ˘لإ
إذ˘هو سسا˘ن˘لإ ة˘˘ما˘˘ع˘˘ل ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’إ
تإرد˘˘ق˘˘لإ ل˘˘ك د˘˘سشح سضر˘˘˘غ˘˘˘ب
.تاجوسسن˘مـلإ جا˘ت˘نإ’ ة˘ى˘ن˘طو˘لإ

ع˘˘ى˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لإ تر˘˘˘كذو

لاثت˘م’إ ةرور˘سضب ن˘ى˘ن˘طإو˘مـلإ
،ةفاظنلإ دعإوقو ةىاقولإ رىبإدتل
إذ˘كو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’إ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لإو
يف يقإولإ عانقلإ لمح ةىمإزلإإ

ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ى˘˘سس’و ،فور˘˘ظ˘˘لإ ل˘˘ك
وأإ ةقلغمـلإ ةىمومعلإ تإءاسضفلإ
ىربكلإ رجات˘مـلا˘ك ،ة˘حو˘ت˘ف˘مـلإ

نأإ ملعلإ عم رباقملإو قإوسسأ’إو
عا˘ن˘ق˘لإ ل˘م˘ح ن˘ع عا˘ن˘˘ت˘˘مإ ل˘˘ك
رد˘ج˘ت.ه˘ب˘حا˘سص ة˘ب˘قا˘ع˘م م˘ت˘ت˘سس
تا˘ق˘ى˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ نأإ ى˘˘لإإ ةرا˘˘سشإ’إ
حلاسصمـلإ اهترجأإ يتلإ ةىئابولإ
ة˘ح˘سصلإ ةرإزو˘ل ة˘سصسصخ˘ت˘˘مـلإ

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإإو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلإو
ةىبلغأإ نأإ تفسشك تاىفسشتسسمـلإ

تل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق ىود˘˘ع˘˘˘لإ ت’ا˘˘˘ح
ة˘˘ى˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ثإد˘˘حأإ ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
.سصاخسشأ’إ تاعمجتو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

2G’CQH©ÉA 02eÉ… 0202Gd©óO1995ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ةيرانلا تاجردلاو تارايسسلا ريسس قيلعتو تايلولا نيب امو لخاد رورملا ةكرح قيلعت ^
نيفلاخملا ةبقاعمو تامامكلا ءادترإا ةيمازلإا ^

ةطايخلا تاسشروو تاجوسسنملاو ةسشمقأÓل ةئزجتلاو ةلمجلاب عيبلا رجاتم حتفب صصيخرتلا ^
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نامحرلإ دبع ةىلاملإ رىزو فسشك
دإر˘˘˘ى˘˘˘ت˘˘˘سسإ’ ةدو˘˘˘ع˘˘˘لإ نأإ ،ة˘˘˘˘ىوإر
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لإو ةد˘ىد˘ج˘لإ تإرا˘ى˘سسلإ

ة˘ى˘لا˘م˘لإ نو˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ن˘˘م˘˘سض

نود م˘ت˘ت˘˘سس0202 يل˘ى˘م˘كت˘لإ
فاسضأإو .ءÓكولل سصسصح دىدحت
ت’اغسشنإ ىلع هدر لÓخ رىزولإ
ةىنإزىملإو ة˘ى˘لا˘م˘لإ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سضعإ
دعب ين˘طو˘لإ ي˘ب˘ع˘سشلإ سسل˘ج˘م˘ل˘ل

نأإ ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ عور˘˘سشم˘˘ل ه˘˘سضر˘˘ع
رىسضحتلإ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘مو˘كح˘لإ

ةماقإ’ فدهت ةدىدج ةىجىتإرتسسإ’
يف تإراى˘سسل˘ل ة˘ى˘ق˘ى˘ق˘ح ة˘عا˘ن˘سص
هذ˘˘˘ه ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘كل ،ر˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
دعب ’إإ ره˘ظ˘ت ن˘ل ة˘ى˘ج˘ى˘تإر˘ت˘سس’إ

ح˘سضوأإو .تإو˘ن˘سس ة˘ثÓ˘ث ي˘˘لإو˘˘ح
ةى˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ نأإ ،ر˘ىزو˘لإ

دإر˘ى˘ت˘سسإ ى˘لإإ ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ط˘˘سضم
بنا˘ج ى˘لإ ةد˘˘ىد˘˘ج˘˘لإ تإرا˘˘ى˘˘سسلإ
نوناق حم˘سس ا˘مد˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لإ
د˘ىوز˘ت˘˘ل كلذ˘˘ب ي˘˘لو’إ ة˘˘ى˘˘لا˘˘م˘˘لإ
عورسش ةىاغ ىلإإ هتاىجاحب قوسسلإ
جا˘ت˘نإ’إ ي˘ف ةد˘ىد˘ج˘لإ ع˘˘نا˘˘سصم˘˘لإ
Óئاق هثىدح رىزولإ عباتو .يلعفلإ
دإر˘ى˘ت˘سس’إ تا˘ى˘ل˘م˘ع ع˘سضخ˘ت˘˘سس»
نو˘نا˘ق عور˘˘سشم ا˘˘هدد˘˘ح مو˘˘سسر˘˘ل
لى˘كو ل˘كو ،ي˘ل˘ى˘م˘كت˘لإ ة˘ى˘لا˘م˘لإ
ةىلاملإ ه˘تإرد˘ق بسسح درو˘ت˘سسى˘سس
ةسصح يأاب هدىىقت نود هب ةسصاخلإ

سضع˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ىدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت كلذو
عىزوت يف ةهوبسشملإ تاكولسسلإ
ةىلاملإ رىزو لاق امك .«سصسصحلإ

ةموكح˘لإ ّنإإ ة˘ىوإر ن˘م˘حر˘لإ د˘ب˘ع
ىلع معدلإ هىجوت ةىفىك سسردت
ثى˘ح, ط˘ق˘ف ه˘ى˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل دو˘قو˘لإ

،دو˘˘قو˘˘لإ را˘˘ع˘˘سسأإ ع˘˘فر ّنأإ ف˘˘سشك
ه˘ى˘نا˘ع˘˘ت يذ˘˘لإ ط˘˘غ˘˘سضلإ ه˘˘ب˘˘ب˘˘سس
هذهل ةلود˘لإ م˘عد ءإر˘ج ة˘ى˘نإز˘ى˘م˘لإ
نإ ةرور˘سض ى˘ل˘ع إد˘كؤو˘م ،ةدا˘˘م˘˘لإ
سسىسسحت ة˘ل˘م˘ح˘ب ةدا˘ىز˘لإ ق˘فإر˘ت˘ت
ن˘ى˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لإو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م
يف عرسستلإو ةغلابملإ مدع سضرغب
.مهتامدخو مهتاجتنم راعسسإ عفر
جوف كانه نأإ ىلإإ رىزولإ راسشأإو
ة˘سسإرد ى˘ل˘ع ا˘ى˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ى ل˘م˘˘ع
داجىإإ سضرغ˘ب تا˘حإر˘ت˘ق’إ ع˘ى˘م˘ج
م˘˘عد˘˘لإ إذ˘˘˘ه ه˘˘˘ى˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل تا˘˘˘ى˘˘˘لآإ
نىومت ةقاطب اهنىب نم ،هىقحتسسمل
لكل ةنسسلإ يف ةرم حنمت دوقولاب
هذ˘ه ّنأإ ،ة˘˘ىوإر فا˘˘سضأإو .ن˘˘طإو˘˘م
ن˘م ى˘ندأإ إد˘ح ي˘ط˘غ˘˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لإ
ثىحب ،معدلإ هل˘م˘سشى كÓ˘ه˘ت˘سس’إ
رعسسلإ عفد اهزئاح ىلع نوكىسس
كÓهتسسإ دع˘ب دو˘قو˘ل˘ل ي˘ق˘ى˘ق˘ح˘لإ
.ةقاطبلإ يف ةددحملإ ةىمكلإ

ةميقب رامثتشسإإ قودنشص قÓطإإ ؤحن

هجتت نل رئإزجلإو رانىد رايلم2.1
ةيجراخلإ ةنإدتشسإÓل

ز˘ج˘ع ل˘ىو˘م˘ت تا˘ى˘˘ف˘˘ى˘˘ك لو˘˘حو

رئإزجلإ نأإ رىزولإ دكأإ ،ةىنإزىملإ
ةىجراخلإ ةنإدتسس’إ ىلإإ اجلت نل
،يد˘ى˘ل˘ق˘ت˘لإ ر˘ى˘˘غ ل˘˘ىو˘˘م˘˘ت˘˘لإ ’و
ىلع دمتعتسس رئإزجلإ نأإ افىسضم
يد˘ى˘ل˘ق˘ت˘لإ ي˘ل˘خإد˘˘لإ ل˘˘ىو˘˘م˘˘ت˘˘لإ

كن˘ب حا˘برأإ تا˘ع˘ىزو˘˘ت ا˘˘م˘˘ى˘˘سس’
,ةىابجلإ لى˘سصح˘ت إذ˘كو ر˘ئإز˘ج˘لإ

د˘ب˘ع ة˘ى˘لا˘م˘لإ ر˘ىزو ف˘سشك ثى˘ح
ابىر˘ق م˘ت˘ى˘سس ه˘نأإ ،ة˘ىوإر ن˘م˘حر˘لإ
ةمىقب رامث˘ت˘سسإ قود˘ن˘سص قÓ˘طإ

ل˘ىو˘م˘ت˘ل را˘ن˘˘ىد را˘˘ى˘˘ل˘˘م2.1
ح˘سضوأإو .ة˘ئ˘سشا˘ن˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ
كراسشت قودنسصلإ إذه نإ رىزولإ
كونبلإ اهنىب نم تائىه ةدع هىف

نوىلم001 ةسصحب ةىموم˘ع˘لإ
لفكتتو كراسشم فرط لكل رانىد
ةىقرتل ةىنطولإ ةلاكولإ هرىىسستب
.ةىجولونكتلإ رئا˘ظ˘ح˘لإ ر˘ىو˘ط˘تو
تإءإر˘˘جإ’إ نأا˘˘ب ة˘˘˘ىوإر فا˘˘˘سضأإو
قودنسصلإ إذه ءاسشنإ’ ة˘ى˘نو˘نا˘ق˘لإ
نأإو ءا˘ه˘ت˘ن’إ ى˘˘ل˘˘ع تفرا˘˘سش د˘˘ق
.بىرق نع مت˘ى˘سس ا˘ى˘ل˘ع˘ف ه˘قÓ˘طإإ

Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ث˘˘ىد˘˘ح ر˘˘ىزو˘˘لإ ع˘˘˘با˘˘˘تو
تل˘سضف ة˘ى˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ط˘ل˘˘سسلإ»
لىومتل رامثتسسإ’إ قودنسص ءاسشنإ
ن˘م ’د˘ب ة˘ئ˘سشا˘ن˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘˘لإ
تإءإرجإ’إ لظ يف ةسصاخ ،كنبلإ
ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘نا˘˘م˘˘سضلإو ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سصلإ
د˘ق ا˘م و˘هو كو˘ن˘˘ب˘˘لإ ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ت
عونلإ إذه هجو يف اقئاع لكسشى

يف نح˘ن ي˘ت˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ ن˘م
ع˘فد ل˘جأإ ن˘م ا˘ه˘ل ة˘سسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح
ي˘˘˘ف را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’إ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع
نأإ ،ة˘˘˘ىوإر فا˘˘˘سضأإو.ر˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
ز˘ى˘م˘ت˘˘ى˘˘سس د˘˘ىد˘˘ج˘˘لإ قود˘˘ن˘˘سصلإ
،تافلملإ ةجلا˘ع˘م ي˘ف ة˘نور˘م˘لا˘ب
باحسصأإ اهبلط˘ى ي˘ت˘لإ غ˘لا˘ب˘م˘لإو
نو˘˘˘كت ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع ع˘˘˘˘ىرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لإ

ة˘م˘ى˘ق˘ب دو˘ع˘ت ن˘كل ة˘˘ع˘˘سضإو˘˘ت˘˘م
د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل .ة˘ى˘˘لا˘˘ع ة˘˘فا˘˘سضم
ةى˘لا˘م˘لإ نو˘نا˘ق عور˘سشم ن˘م˘سضت

ةدع0202 ة˘ن˘سسل ي˘ل˘ى˘م˘كت˘˘لإ
ةئسشانلإ تاسسسسؤوملإ ةدئافل رىبإدت
ةدمل تقؤوملإ ءا˘ف˘ع’إ ا˘ه˘ن˘ى˘ب ن˘م
ة˘ب˘˘ىر˘˘سضلإ ن˘˘م تإو˘˘ن˘˘سس ة˘˘ثÓ˘˘ث
ىلع ةبىرسضلإو ةدىحولإ ةىفإزجلإ
ىلع ةبىرسضلإو يلامج’إ لخدلإ
ى˘ل˘ع م˘سسر˘لإو تا˘كر˘˘سشلإ حا˘˘برإ
ىل˘ع م˘سسر˘لإو ي˘ن˘ه˘م˘لإ طا˘سشن˘لإ
تإد˘ع˘م˘ل˘ل ة˘˘فا˘˘سضم˘˘لإ ة˘˘م˘˘ى˘˘ق˘˘لإ
هنأاسش نم يذلإ رمأ’إ وهو ةانتقملإ
لثمل نىجسسكوأإ ةعرج حنمى نأإ

ثع˘˘ب ل˘˘جأإ ن˘˘م تا˘˘كر˘˘سشلإ هذ˘˘ه
ءإر˘ثإ ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لإو ا˘ه˘طا˘˘سشن
لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ دا˘˘سصت˘˘ق’إ
عون قلغو لغسش بسصانم رىفوت
قو˘˘سسلإ ي˘˘˘ف ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م
وحن ه˘جو˘ت˘لإ ’ ا˘م˘لو ة˘ىر˘ئإز˘ج˘لإ
نو˘كت˘˘ل Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ر˘˘ىد˘˘سصت˘˘لإ

.ةبعسصلإ ةلمعلل إردسصم

احابسص00:7ـلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا لاوز00:31ـلا ةعاسسلا نم أادبي

رطفلإ ديع يمؤى لÓخ تاى’ؤلإ عيمج ىلع يئزج رجح سضرف

فيعسضلا لخدلا باحسصأا معدل دوقولاب ةسصاخ نيومت ةقاطب ىلع دامتعإلا متيسس اميف

تإرايشسلإ ءÓكو ىلع «ةطؤكلإ» ماظن سضرفت نل ةمؤكحلإ

عاطقلا يف داسسف تافلم حتف نم نيرهسش دعب

ةدكيكشس ةى’ؤل ةيبرتلإ رىدم ماهم ءاهنإإ
ةى’ول ةىبرتلإ ةىرىدم سسأإر ىلع نم ةىدعاسسم هللإ دبع ماهم ءاهنإإ مت

موى رداسصلإ82 اهددع يف ةىمسسرلإ ةدىرجلاب لزن ربخلإ ،ةدكىكسس

ىلإإ موسسرملإ رسشى ملو ،يام01 ل قفإوملإ1441 ناسضمر71
حتف بقع رإرقلإ ءاجو ماهملإ ءاهنإإ ربخب ىفتكإإ و دعاقتلإ ىلع هتلاحإإ
نىرهسش ذنم ةدكىكسسب ةىبرت˘لإ ة˘ىر˘ىد˘م ف˘ل˘م˘ل ةد˘كى˘كسسب ة˘لإد˘ع˘لإ
رىدم عسضوب ةىئإدتب’إ ةدكىكسس ةمكحمب قىقحتلإ يسضاق رمأإ ثىح،
نم لك دافتسسإإ امىف، تقؤوملإ سسبحلإ نهر ةىبرتلإ ةىرىدمب لئاسسولإ

ةىنإزىملإ ةح˘ل˘سصم ة˘سسى˘ئر ة˘ق˘فر ةد˘كى˘كسس ة˘ى’و˘ل ة˘ى˘بر˘ت˘لإ ر˘ىد˘م
ة˘لإد˘ع˘لإ ته˘جوو. ة˘ى˘ئا˘سضق˘لإ ة˘با˘قر˘لإ تح˘ت ع˘سضو˘لإ ن˘م نو˘˘م˘˘مو
ذوفنلإ لÓغتسسإو ةهوبسشم تاقفسص مإربإاب قل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ن˘ى˘ى˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
نومملإ وهو لوأ’إ نبإ ةدافتسسإ بقع، ةفىظولإ لÓغتسسإ ءوسسو
ةىرىدم تناك و . يبتكم داتع ءإرسشل ةقفسص نم ةبتكم بحاسص
هىف تثدحت ماعلإ يأإرلل اناىب تردسصأإ دق ةدكىكسس ةى’ول ةىبرتلإ

سصوسصخب ةىئاسضقلإ تاه˘ج˘لإ ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لإ ة˘ى˘سضق˘لإ ع˘ئا˘قو ن˘ع
سسىئر نبإ ةبتكم ن˘م تإز˘ى˘ه˘ج˘ت ءإر˘سش ة˘ى˘سضق و ة˘ى˘بر˘ت˘لإ ة˘ىر˘ىد˘م
نم نىفظوم بتإور مىخسضت ىلإإ ةفاسضإإ ةىبرتلإ ةىرىدمب ةحلسصم
نأإ ةىبر˘ت˘لإ ة˘ىر˘ىد˘م نا˘ى˘ب ر˘ب˘ت˘عإإ و،ر˘ى˘ب˘ك د˘عا˘ق˘ت ن˘م م˘ه˘تدا˘فإإ ل˘جأإ
جاتح˘ت ’ و ة˘ى˘نو˘نا˘ق ة˘ى˘بر˘ت˘لإ ر˘ىد˘م ا˘ه˘ى˘ل˘ع ع˘قو ي˘ت˘لإ تا˘ق˘ف˘سصلإ

نأإ دكأاف بتإورلإ مىخسضت ةىسضقل ةبسسنلاب امأإ ،ةسصقانم تانÓعإ’
ىد˘حإا˘ب د˘سصت˘ق˘م ه˘ب ما˘ق يذ˘لإ زوا˘ج˘ت˘لإ ف˘سشك ن˘م ي˘ه ه˘ح˘لا˘سصم
عم قافت’اب و دعاقتلإ قودنسص غÓبإإ مت و ةىوبرتلإ تاسسسسؤوملإ

ناىبلإ حسضوأإ و،ةىروهمجلإ لىكول ىوكسش مىدقت مت ةىبرتلإ ةىرىدم
تناك ةىبتكم تإودأإ ءإرسش ةقفسص نأإ فرعى نكى مل ةىبرتلإ رىدم نأإ .

ىدل ةىروهمجلإ لىكو ناك و . ةىرىدملاب ةحلسصم سسىئر نبإإ عم
ةى’ول ةىبرتلإ ر˘ىد˘م ف˘ل˘م لا˘حأإ د˘ق ة˘ى˘ئإد˘ت˘ب’إ ةد˘كى˘كسس ة˘م˘كح˘م
ةحلسصم سسىئر ةقفر ةمكحملإ تإذل قىقحتلإ يسضاق ىلع ةدكىكسس
ةىنإزىملإ ةحلسصم ةسسىئر إذكو ،هلجنو ةماعلإ تإزىهجتلإو لئاسسولإ
فلملإ يف مهعم قىقدتلإو قىقحتلإ دسصق كلذو ،ةىرىدملإ تإذب
يف ةدكىكسس ةى’و نمأاب ةىداسصتقإ’إ ةطرسشلإ ةحلسصم هتزجنأإ يذلإ

لىكو نم رمأاب ماىأإ لبق نىىنعملإ عم قىقحتلإ ترسشاب يتلإو ،مهقح
دورو ةىفلخ ىلع ،ةىئإدتب’إ ةدكىكسس ةمكحم ىدل ةىروهمجلإ

تابعÓتو تإزواجت دوجو اهدافم ةىئا˘سضق˘لإ تا˘ه˘ج˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م
لىومتلإ تاقفسص يف ةىبرتلإ ةىرىدم اهب تماق ةهوبسشمو ةرىبك
ةىبرتلإ رىدم نم لك هجإوىو ،يبتكملإ داتعلإو يسسردملإ تاثأ’اب
إدروم هرابتعإاب هلجنو ةماعلإ تإزىهجتلإو لئاسسولإ ةحلسصم سسىئرو
مإربإاب قلعتت ا˘م˘ه˘ت ة˘ىر˘ىد˘م˘لإ تإذ˘ب ة˘ى˘نإز˘ى˘م˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم ة˘سسى˘ئرو
نونا˘ق ة˘ف˘لا˘خ˘مو ما˘ع˘لإ لا˘م˘لا˘ب بعÓ˘ت˘لإو ة˘هو˘ب˘سشم˘لإ تا˘ق˘ف˘سصلإ
تإءإرجإ’إ ىلع رورملإ نود تإزىهجتلإو داتعلإ رىفوتب تاقفسصلإ
سضعب نىكمت إذكو ،تاقفسصلإ مإربإإ ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لإ ة˘ى˘نو˘نا˘ق˘لإ
نم كلذو دعاقتلإ ىلع مهتلاحإإ لبق مهروجأإ يف مىخسضتو نىفظوملإ
ركذلإ فلاسسلإ رإرقلإ ردسصى نأإ لبق ،حىرم دعاقت نم مهنىكمت لجأإ
.ةمكاحملإ راظتنإ يف
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يسصخسشلا روسضحلاب مهتمزلأا

 تايئإدتبإ’إءإردم لشسإرت ةيبرتلإ تاىرىدم
ةنشسلإ ةىاهن لامعأإ ءاهنإإ يف عإرشسإ’إ لجأإ نم

رإوطأÓل ةىوبر˘ت˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ ير˘ىد˘م ة˘ى˘بر˘ت˘لإ تا˘ىر˘ىد˘م تل˘سسإر
ءاهنإإ لجإ نم ةىئإدتب’إ سسرإدملإ ةرإدإإ يسشتفمو ةثÓثلإ ةىمىلعتلإ

ة˘ل˘م˘˘كت كلذو.0202-9102 ة˘ى˘سسإرد˘لإ ة˘ن˘سسلإ ة˘ىا˘ه˘˘ن لا˘˘م˘˘عأإ
ىلع رهسسلإو ،ةىوبرتلإ تاسسسسؤوملاب ةموإدملإ رإرمتسسإإ نامسض رإرقل
ىلع ةىسسردملإ ةرإدإ’إ رإرق دع˘بو ،ة˘ى˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘مد˘خ˘لإ ة˘ىرإر˘م˘ت˘سسإإ
زاجنإإ دسصقو ،ةىسسإردلإ ةنسسلإ رىسصمب ةقلعتملإ ، يزكرملإ ىوتسسملإ
ءإردملإ مزلأإ ثىح ,ةلوبقملإ لاج’إ يف ةىسسإردلإ ةنسسلإ ةىاهن لامعأإ
امىسس’ ةىسسإردلإ ةنسسلإ ةىاهن لامعإ طبسضو زاجنإإ يف عورسشلاب
لو’إ نىلسصفلإ جئاتن ءوسض ىلع نىلقتنملإ ذىمÓتلل ةىلو’إ مئإوقلإ

ىوتسسملإ يف ؤوفاكتلإو ماسسق’إ سسلاجم تاظحÓم ةاعإرم عم يناثلإو
اقبط ةىو˘بر˘ت˘لإ جإو˘فأÓ˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لإ ل˘ى˘كسشت˘لإ ع˘م ، سسن˘ج˘لإو دد˘ع˘لإو
رسصحو ةسسسسؤوملإ ق˘فإر˘مو تÓ˘ح˘م د˘ق˘ف˘تو ة˘ى˘سسرد˘م˘لإ ة˘ط˘ىر˘خ˘ل˘ل
ذىمÓتلإ تاىقاطب طبسض عم اهىلإ جاتحت يتلإ لئاسسولإو سصئاقنلإ
ءإردم تاىرىدملإ تمزلأإو .نىىجراخلإو نىىلخإدلإ فسصنو نىىلخإدلإ
غىلبتو لمعلإ ناكمب يسصخ˘سشلإ رو˘سضح˘لا˘ب ة˘ىو˘بر˘ت˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ
روسضحلإ ةرورسض عم ةنسسلإ ةىا˘ه˘ن لا˘م˘عأا˘ب ن˘ى˘ى˘ن˘ع˘م˘لإ ن˘ى˘ف˘ظو˘م˘لإ
هىجوتلإ راسشتسسمو ةىبرتلإ راسشتسسمو دسصتقملإ رإرغ ىلع يسصخسشلإ

.رظانلإو ينهملإو يسسردملإ داسشرإ’إو
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ماهم يهنت ةيلخإدلإ ةرإزو
 فيطشس ةى’ؤل ماعلإ نيمأ’إ

فىطسس ةى’ول ماعلإ نىمأ’إ ماهم سسمأإ لوأإ ةىلخإدلإ ةرإزو تهنأإ

نم هلىوحت دعب رهسشأإ3 ذنم هىف نىع يذلإ هبسصنم نم، لهملب دباع
انلسصحت يتلإ تامولعملإ بسسحو ،  رإردإ ةى’وب بسصنملإ سسفن

تاطلسسلإ اهحتحتف يتلإ تاقى˘ق˘ح˘ت˘لإ با˘ق˘عإ ي˘ف ءا˘ج نإا˘ف ا˘ه˘ى˘ل˘ع
.رإردأإ ةى’وب يحÓفلإ رامثتسسإ’إ ةىسضق لوح ةىنعملإ
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رقم نيششدت ىلع ريزولا فرششأا و
يراجتلا لجشسلل ينطولا زكرملا
نأا ىلع فششك نيأا ،جارب’ا يحب
˘ما˘ي’ا لÓ˘˘خ ف˘˘كع˘˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم
تاششوتور˘لا ع˘شضو ى˘ل˘ع ة˘مدا˘ق˘لا
بحشس ةيلمع سصخي ام يف ةريخأ’ا
ءا˘˘شضمأ’او يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘شسلا
نكمي هنأاب لاق ثيح ،ينورتكلإ’ا

ىلع لوشصحلا Óبقتشسم رجات يأ’
امك ،هلزنم نم يراجتلا لجشسلا
تامامكلا جاتنإا عنشصم ىلا لقنت
ن˘م د˘يزأا ج˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ىدبأا ثيح ، ايموي ةمامك نويلم
نم عنشصملا اذه هيطغي امب هراهبنإا
لÓخ تامامكلل نطولا تاجايتحإا

قوشسلا˘ب ، ة˘شسا˘شسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه
دعو˘ت ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو˘ب ةا˘ط˘غ˘م˘لا

ءاشسم، قيزر لامك ةراجتلا ريزو
نيبراشضملا راجتلا لك، سسمأا لوأا
برشضنشس لاق ثيح راعشسأ’ا يف
و ةلمجلا راجت لك ديدح نم ديب

فورظلا نولغ˘ت˘شسي ن˘يذ˘لا ة˘ئز˘ج˘ت
د˘كأا و ،را˘ع˘شسأ’ا ةدا˘يز˘ل ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا

لك ىلع بجوتي هنأاب ةراجتلا ريزو
هتعلشس نع ةرتوفلا مدقي نأا رجات
،ن˘ي˘برا˘شضم˘لا ن˘م بشسح˘ي˘˘شس ’أاو
بحشس عم ةلادعلل هميدقت متيشسو
ه˘ب˘ط˘ششو ه˘ن˘م يرا˘ج˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘شسلا
د˘ح ى˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا بهذو ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
يتلا ةلمجلا قاوشسأا قلغب ديدهتلا

طورششلا متحت ’ و ةرتوفلا مدقت ’
لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘شضو˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘˘شسا اذإا
«قو˘شس رار˘غ ى˘ل˘˘ع ، ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لا

يف ةراجتلا ةرازول عباتلا» ورقام
ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ششف لا˘˘ح
،هكاوفلا و رشضخلا راعشسأا رارقتشسا

موحللا راعشسأا ةيشضق سصوشصخبو
تشسيل اهنأا˘ب ر˘يزو˘لا لا˘ق ءار˘م˘ح˘لا
هنأاب افيشضم ،نييئزاجلا لوانتم يف

ةيرازو ةششرو كانه ناشضمر دعب
، تاعاطقلا عيمج مشضت ةيعاطق
و يراجتلا لمعلا ةقلخأا ىلع لمعت
ةلمج تناك ءاوشس قاوشسأ’ا ميظنت
موحللا راعشسأا ةبقارم و ةئزجت وأا

ى˘لإا لاو˘م˘لا ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت نا ذ˘˘ن˘˘م
ن˘م ه˘كاو˘ف˘لا و ر˘شضخ˘لا و راز˘ج˘لا
ى˘لا ا˘ه˘لو˘شصو ة˘يا˘غ ى˘لإا حÓ˘˘ف˘˘لا
.رجاتلا
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ف˘ير˘شش ، ة˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘يزو ،ىد˘˘شسأا
عام˘ت˘ج’ ه˘شسأار˘ت لÓ˘خ ،يرا˘مو˘ع
ة˘ع˘با˘ت˘مو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل سصشصخ ل˘م˘˘ع
ة˘ب˘ع˘شش ط˘ب˘شضو ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ينطولا ناويدلل ةميل˘ع˘ت ا˘طا˘ط˘ب˘لا
عيرشستب  موحللاو رشضخلل ينهملا
.اطاطبلا يجتنم تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘فد
عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ ،ر˘يزو˘˘لا ،دد˘˘ششو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تارا˘˘طإا هر˘˘˘شضح يذ˘˘˘لا

ينهم˘لا سسل˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
ىلع ،اطاط˘ب˘لا ة˘ب˘ع˘ششل كر˘ت˘ششم˘لا

روذ˘ب˘لا جا˘ت˘نإا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ةرور˘˘شض
تايلآا ربع مداقلا مشسوملل اريشضحت
ط˘ب˘شض ما˘ظ˘ن ر˘يو˘ط˘ت˘ل تاءار˘جإاو
،ينهم راطإا يف ةبعششلا ةلكيهو
لاجملا حتف ىلع لمعلاب رمأا امك
ل˘جأا ن˘م ل˘يو˘ح˘ت˘˘لاو ر˘˘يد˘˘شصت˘˘ل˘˘ل
ي˘ج˘ت˘ن˘م ة˘يا˘م˘حو م˘عدو ة˘ق˘˘فار˘˘م
.ينطولا ىوتشسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘ششلا

ن˘˘ع لو’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا ،د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا

نيجتنملل لماشش ءاشصحإاب مايقلاو
ةمهاشسمبو يلحملا ىوتشسملا ىلع
ىلع ةبعششلا يف نيل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةدامل ةجتنم˘لا تا˘ي’و˘لا ىو˘ت˘شسم
ةرور˘شض ى˘لا ار˘˘ي˘˘ششم ،ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

سسلجملا راطإا يف رواششتلا ةعباتم
ةبعششل كرتششملا ينهملا ينطولا
بعششلا يقاب رارغ ىلع اطاطبلا
ةحÓفلا ةنرشصع لجأا نم ةيحÓفلا

دا˘˘شصت˘˘ق’او جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو
،دا˘ششأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ينماشضتلا رودلاب ،لوؤوشسملا سسفن
ةيلوؤوشسملا حور و ةبعششلا يينهمل
اطاطبلا وج˘ت˘ن˘م ا˘ه˘ب ى˘ل˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ن˘ي˘بر˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
جاتنإ’ا ةيكيمانيد ىلع ةظفاحملل
رمت يتلا ةيحشصلا ةمزأ’ا لظ يف
سسوريف ةحئا˘ج بب˘شسب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب

ر˘ئاز˘ج˘لا حا˘ت˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
.لكك ملاعلاو
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لا˘˘غ˘˘ششأ’او ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازو تدد˘˘˘ن
سضعبب سسمأا اهل نايب يف ةيمومعلا
متي يتلا ةلوؤوشسمÓلا تاروششنملا
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
يقئاشس سضرحت يتلاو يعامتج’ا
رجحلا رشسك ىلع ةرجأ’ا تارايشس
.مهت’اغششنا حرط سضرغب يحشصلا

سصن لÓخ نم ،ةرازولا تحشضوأاو

ىعشست يذلا تقولا يف هنأا ،نايبلا
سسوريف ةبراحمل ةدهاج ةلودلا هيف
هيششفت نم دحلاو يجاتلا انوروك
تلاط يتلا ةيبلشسلا هراثآاب لفكتلاو
مهيف نمب عمتجملا حئارشش سضعب
،هطامنأا فلتخمب لق˘ن˘لا و˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
تا˘كب˘شش ر˘ب˘ع ما˘يأ’ا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘ششن
سضعب راششتنا يعامتج’ا لشصاوتلا
ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شس سضير˘˘ح˘˘ت˘˘ل تاو˘˘˘عد˘˘˘لا
رجحلا رشسك ىلع ةرجأ’ا تارايشس

ةيامح ةلودلا هتررق  يذلا يحشصلا
حر˘˘˘ط˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا حاورأ’
م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا
ىوتشسم ىلع ايجيردت اهب لفكتلا

ةرازو تدد˘ن ا˘م˘ك .تا˘ي’و˘لا ل˘˘ك
ةرداشصلا تافرشصت˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ق˘ن˘لا

مه˘شسف˘نأا نو˘ب˘شسن˘ي ن˘م سضع˘ب ن˘ع
تارايشس ي˘ق˘ئا˘شس تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لا
فر˘شصت˘لا تدو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘جأ’ا

راطإا يف يعامتجا كيرششك مهعم

تاميظنتلاو نيناوقلا مرتحي مظنم

هذ˘ه˘ب سضو˘ه˘˘ن˘˘لا د˘˘شصق ة˘˘يرا˘˘شسلا

ا˘ه˘ت˘ف˘شصوو ،ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو ة˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

اهباحشصأا لمحتيشسو ةلوؤوشسمÓلاب

،ا˘ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ي د˘ق ا˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم

داجيإ’ ىلثملا ةقيرطلا نأا ةدكؤوم

يه ةحورطملا لكاششملل لولحلا

فلتخم نيب رششابملا ءانبلا راوحلا

.عاطقلا اذهب نيينعملا ءاكرششلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ
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فيطسس ةي’ول هترايز لÓخ

ةقلخأل تاصشرو ميظنت ىلع دكؤوي ةراجتلإ ريزو
قإوصسألإ ميظنت و يراجتلإ لمعلإ

ةفرعملاو ملعلا باسستكإ’ رثكأا دنجتلاب مهبلاط

ىلإإ نييرئإزجلإ ةبلطلإ وعدي رميحلب
ةديدج رئإزج ءانب لجأإ نم ةمهاصسملإ

رميحلب رامع ،ةموكحلل يمشسرلا قطانلا لاشصت’ا ريزو مدق

ينطولا مويلا ءايحا ةبشسانمب سسمأا ،نييرئازجلا ةبلطلل هيناهت

نم ماهلتشس’ا ىلا مهايا ايعاد ،يام91 ـل فداشصملا بلاطلل

ملعلا باشستكا يف ر˘ث˘كأا د˘ن˘ج˘ت˘ل˘ل م˘ه˘فÓ˘شسأا لا˘ط˘بأاو دا˘ج˘مأا

،ةرازولا ،تدافأاو.ةديدج رئازج ءانب يف ةمهاشسملاو ةفرعملاو

يام91 موي نييرئازجلا ةبلطلا بارشضإا نأا اهل نايب يف

ةبلطلا رود زربي اشضحم ايبÓط ايبابشش اثدح ربتعي6591

لاشصيإاو ةيريرحتلا ةروثلا راشسم معد يف يرئازجلا بابششلاو

نييع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا تو˘شص

ةدع يفو ،رجه˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

افارتعا تق’ يتلا دوهجلا يهو ،ةيميلقإاو ةيلود تامظنم

ةيشضقلا نيودت يف نييرئازجلا ةبلطلاو بابششلا رودب ايلود

د˘حأ’ ن˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نا لا˘˘شصت’ا ةرازو ،تد˘˘كأاو.ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

قيقحت يف يرئازجلا بابششلا هبعل يذلا ماهلا رودلا راكنا

يف ةمهاشسملاو ينطولا داشصتق’ا ءانب يف ةيعونلا ةزفقلا

رئازجلا ءانبأا دعاوشس لشضف˘ب ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةفقثملا ةعيلطلل ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا رود˘لا سسكع˘ي ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘تا˘ن˘بو

تربتعا امك .ةيرئازجلا ةعما˘ج˘لا تا˘جرد˘م ن˘م ة˘جر˘خ˘ت˘م˘لا

بجوتشست ةيخيرات ةفقو ربتعي يام91 خيرات نأا ةرازولا

لاي˘جأ’ا ى˘لإا ل˘ئا˘شسر ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ه˘جو˘ن ة˘ط˘ح˘مو ن˘ع˘م˘ت˘لا

باشستكا ةشصرف لÓ˘غ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ةد˘عا˘شصلا

ن˘م نا˘ك مو˘ي يأا ع˘ي˘ي˘شضت مد˘عو ة˘فر˘ع˘م˘لاو م˘ل˘ع˘لا ل˘ها˘ن˘˘م

اوشسدقي نأاو ،مهدÓب لبق˘ت˘شسم˘ل ة˘مد˘خ ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘هرا˘شسم

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘جا˘ح˘ل او˘ب˘ي˘ج˘ت˘شسي ي˘˘كل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ردقب هنا ،نايبلا سصن لÓخ نم ،ةرازولا تفاشضأاو .ت’اجملا

هيلإا تلشصو يذلا يعونلا مدقتلاب رختفن نأا مويلا انل قحي ام

مدقت يف اهيجرخل ةلاعفلا ةمهاشسملاو ةيرئازجلا ةعماجلا

انتاعماج لعج ىلع رهشسن نأا انيلع بجي ام ردقب ،دÓبلا

يف ةثيدحلا تايجولونكتلاو مولعلل عيرشسلا روطتلا بكاوت

ىلا نايبلا سسفن يف لاشصت’ا ةرازو تراششأا امك.مويلا ملاع

ءانبو دييششت لجأا نم اهلاشضنو ةيبÓطلا ةئفلا دوهج لشصاوت

ىدان يذلا كرابملا كارحلا لÓخ نم ىلجت ام وهو ,رئازجلا

ديدج جرعنم مشسر يف كلذب امهاشسم ةديدج رئازجب بلاطو

قلخ ىلع ةردا˘ق ة˘با˘شش تاءا˘ف˘ك را˘ي˘ت˘خا˘ب دÓ˘ب˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف

.رييغتلا
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بلاطلا موي ةبسسانمب سسمأا اهقÓطإا ىلع فرسشأا دارج

ةانق ربع ةينيصصلإو ةيزيلجنألإ ميلعت
«يف.يت ةفرعملإ»

ررق ةيروهمجلا سسيئر نأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا دكأا

فلتخم يف ذيمÓتلاو ةبلطلا ةدئافل ةينويزفلت ةانق ءاششنإا

رود زيزعت ىلع ةمزاع ةلودلا نأا ادكؤوم ةيميلعتلا راوطأ’ا

ىلع هفارششا لÓخ لو’ا ريزولا دكأاو .ةعماجلاو ةشسردملا

زيزعت ىلع ةمزاع ةلودلا نأا ةانقلل يبيرجتلا ثبلا قÓطإا

قÓطإا رارق ذاختا مت دقف ةراششإÓل .ةعماجلاو ةشسردملا رود

ةشسائرب دقعنملا ءارزولا سسلجم لÓخ ،ةينويزفلتلا ةانقلا هذه

قÓطإا فدهب ،مرشصنملا يام01 خيراتب ةيروهمجلا سسيئر

دعب نع ميلعتلاب ةشصاخ ةيمومع ةيتاعوشضوم ةينويزفلت ةانق

متهتو .«1-تاشسموكلأا» يرئازجلا يعانشصلا رمقلا ربع ثبت

ذيمÓت حلاشصل تاشصشصختلا لك يف سسوردلا ميدقتب ةانقلا

اذه.ةيئاهنلا تاناحتم’ا ماشسقأا ةشصاخ ةيميلعتلا راوطأ’ا لك

ىلع زيكرت˘لا ى˘ل˘ع دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوأ’ا ر˘يزو˘لا دد˘ششو

فاشضأاو .ةيشسنرفلا ةغللاب ءافتك’ا مدعو ةيبنجأ’ا تاغللا

ن˘ي˘ت˘غ˘˘ل˘˘لا رود ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت يرور˘˘شضلا ن˘˘م ه˘˘نا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

نم ةدافتشس’ا ةرورشض ىلإا ار˘ي˘ششم ة˘ي˘ن˘ي˘شصلاو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

ةشصرف ربتعت يتلا ةانقلا هذه لÓخ نم ةينيشصلا ةبرجتلا

فيكو ةينيشصلا ةراشضحلاو ةفاقثلا مهفل ةينيشصلا ةغللا ملعتل

˘ما˘ه˘˘لا ر˘˘مأ’ا˘˘ب كلذ ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا نا˘˘شسنإ’ا ر˘˘كف˘˘ي

نع تنابأا ةدئار ةلود نيشصلا نأا لوأ’ا ريزولا درطتشساو.ادج

نم ريزولا دكأاو.انوروك ءابو يف مكحتلا لÓخ نم اهحاجن

طبر طشساو ةانقلا هذه نوكت نأا ةرورشض ىلع ىرخأا ةهج

ى˘لإا ار˘ي˘ششم ةد˘ي˘ع˘ب˘لا تارا˘شضح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب

.نيبعششلا طبرت يتلا ةديطولا تاقÓعلا
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ةبعسشلا ةلكيهو طبسض ماظن ريوطت ربع مداقلا مسسوملل ريسضحتلا ةرورسض ىلع ددسش

اطاطبلإ ةدام يجتنم تاقحتصسم عفد عيرصستل تاميلعت يدصسي ةحÓفلإ ريزو

ةحورطملا لكاسشملل لولح داجيإ’ ىلثملا ةقيرطلا وه راوحلا نإا تلاق

يحصصلإ رجحلإ تإءإرجإإ رصسكل ةرجألإ تإرايصس يقئاصس وعدت تإروصشنمب ددنت لقنلإ ةرإزو

يناثلا يسسادسسلا مامتإا لجأا نم سسوردلل عيباسسأا4 سصيسصخت

مداقلإ يعماجلإ لوخدلإ لÓخ ةديدج تاصصصصخت جإردإإ

ةراجتلا تايريدمل نيعباتلا ةباقرلا ناوعأا ميركتب اهلهتسسإا ،فيطسس ةي’و ىلإا ةرايزب سسمأا لوأا ءاسسم قيزر لامك ةراجتلا ريزو ماق
.ةبانع و فراطلا ،فيطسس ،ةليسسملا ،ةياجب ،ةدكيكسس رارغ ىلع تاي’و ةدعب
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ي˘لا˘ع˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م دد˘˘شش
ثحبلاو يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ب
سسمأا ة˘طاز˘قو˘ب لا˘م˘ج ،ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

جمانرب ىلع افيشض هلوزن لÓخ
ربع ثبي يذلا «حابشصلا فيشض»
،ى˘لوأ’ا ة˘ي˘عاذ’ا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا جاو˘˘مأا

ةعماجلا نوكت نأا ةرورشض ىلع
ة˘مز˘ح ىو˘ت˘شسم ي˘ف ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
حشضوأاو .اهرظتنت يتلا تايدحتلا

ةرازولاب يلا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لا ر˘يد˘م
يتلا تايدحتلا زربا نأا ،ةينعملا

لثمتت ،ةيرئازجلا ةعماجلا رظتنت
با˘˘شست˘˘كإا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م سضو˘˘خ ي˘˘ف
نيوكتلا نأا ىلع اددششم ،ةفرعملا

ليج جاتنإ’ ةيمامأ’ا ةرطاقلا وه
نأا ،ة˘طاز˘قو˘ب ،فا˘˘شضأاو .ف˘˘ق˘˘ث˘˘م
عشضو يف Óعف ترششاب ،ةعماجلا
ىلع زكترت ةديدج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا
رياشستو ةثيدحلا تايجو˘لو˘ن˘كت˘لا
فدهب ةيملعلا بناوجلا تاروطت
قفو ةيمقر ة˘ع˘ما˘ج ى˘لا با˘هذ˘لا
ىلا اريششم ،ةيلبقتشسم تاروشصت
مشسوملا لÓخ عورششلا متيشس هنا
ني˘شسح˘ت ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت جاردإاو
ـلا ماظن رارغ ىلع ىرخأا ريوحتو
سسف˘˘˘˘ن د˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك .«يد.مأا.لأا»
ةعماجلا ةنمقر نأا ىلع لوؤوشسملا
ايعاد يمتحو يرورشض رمأا تاب
م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘شسأ’ا
طارخن’ا ىلإا ةبلطلاو ةذتاشسأ’ا
ميلعتلا ةينقتو ةنمقرلا ةيلمع يف
لÓغتشسا ىلا ةفاشضإ’اب ،دعب نع
نم ةيجوغاديب˘لا م˘ئا˘عد˘لا ع˘ي˘م˘ج
مشسوملا ماتت˘خ’ ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جا
سسفن ي˘فو .ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘شسارد˘لا
ن˘ع ،ة˘طاز˘قو˘ب ،ف˘ششك ،قا˘ي˘˘شسلا

عيباشسأا4 ى˘˘˘لإا3 سصي˘شصخ˘˘ت

مامتا لجأا نم ةيروشضح سسوردل

مظنت نأا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا ي˘شساد˘شسلا

ا˘ي˘˘عاد ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا كلذ د˘˘ع˘˘ب

م˘˘ه˘˘ج˘˘مار˘˘ب لا˘˘م˘˘كإ’ ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا

نأا ى˘لا ار˘ي˘ششم ،ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

اهنا دكا يتلا ليهأاتلا تاقباشسم

قفو اهتاششقانم نكميو ،ةحورطم

ةياقولا ري˘باد˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا طور˘شش

ةمانزر عشضو لÓخ نم ةفورعملا

ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل حا˘˘م˘˘شسل˘˘ل ة˘˘طو˘˘ب˘˘شضم

.مهلئاشسرو مهتاحورطأا ةششقانمب
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91 ديفوك ءأرج ةدوقفم ةيعامتجأو ةينيد ءأوجأأو رهاظم

رطفلأ ديع سسؤقط ةصسرامم نم نييرئأزجلأ مرحت انورؤك
،فويسضلأ لابقسسإل أدأدعتسسأ تيبلأ ايأوز لك فيظنتو ةئيهت ،تايولحلل ريسضحت نم ،كرابملأ رطفلأ ديع مايأأ لÓخ ةيلافتحإأ ءأوجأأو ديلاقتو اسسوقط ،ةنسس لك ةيمÓسسإلأ لودلأ رئاسسك رئأزجلأ فرعت
نع فلتخم ديعلأ يتأايسس ةنسسلأ هذه نأأ ريغ ،راغسصلأ وأأ رابكلل ءأوسس ديدجلأ سسابللأ ءأدترإأو لافطأÓل ةيديعلأ ميدقت أذكو ،تايفسشتسسملأو نينسسملأ رود ،رباقملأ ، براقألأ ةرايز ،دجاسسملأ يف ةÓسصلأ

.انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلأ ةيزأرتحإلأ تأءأرجإلأ فلتخمو يحسصلأ رظحلأ ءأرج دايعألأ نم هيقباسس

¯ S°ÉQI T°ôb»

ى˘ل˘ع نو˘كي˘صس يذ˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع مو˘ي
هبصشي نل لبقملا تبصسلا موي حجرأ’ا

تناك نيأا ،ةيصضاملا ديعلا مايأا نم هريغ
ديعلا موي ةحيبصص رصضحت تيبلا ةبر
ةلواط ،مايصصلا ن˘م ا˘مو˘ي ن˘ي˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب
تا˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘م با˘˘طو ذ˘˘لأا˘˘ب ةر˘˘خاز
ةوهقلا ةينيصص عم ةيرئازجلا ةيديلقتلا

لاجرلا بهذي امنيب ،بيلحلاو ياصشلاو
نصصرحي يتاوللا تيبلا ةوصسن نم ددعو
دجصسملا يف رطفلا ديع ةÓصص ءادأا ىلع
ة˘حر˘ف˘لاو ة˘ج˘ه˘˘ب˘˘لاو ةد˘˘يد˘˘ج با˘˘ي˘˘ث˘˘ب
دعب ةرصشابم يتأاتل ،مهرمغت رورصسلاو
لدابت وا ةدياعملا ةلحرم ةÓصصلا ءاهتنا
دادعتصسإ’ا مث ،قانعلاو ليبقتلاب يناهتلا
تا˘ي˘ن˘ي˘صصلا لدا˘ب˘تو تÓ˘ئا˘ع˘لا ةرا˘يز˘ل
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا ن˘م ة˘ل˘كصشم˘˘لا
،طور˘˘ق˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةذ˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘لا
،عباطلا ،زبخملا ،ةوÓقبلا ،ةصصماصصلا
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ،ي˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘صصلا ،كارا˘˘˘صشت
اهب رهتصشت يتلا ةعون˘ت˘م˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا
عيب ت’واط ةرثك ىلإا ةفاصضإ’اب ،اندÓب
لا˘ف˘طأ’ا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘ت˘ل˘ي ي˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘صشلا
ي˘ت˘لا ح˘ئاور˘لا كل˘تو ة˘صصا˘خ را˘˘غ˘˘صصلا
تاقرطلا ماحدزإا اذكو ديعب نم ثعبنت
ة˘ي˘ئا˘ف˘ت˘حإا ءاو˘˘جأا ط˘˘صسو تارا˘˘ي˘˘صسلا˘˘ب
ةرا˘يز ا˘صضيا ى˘صسن˘ن نأا نود ،ة˘˘ج˘˘ي˘˘ه˘˘ب
ميركلا نارقلا نم تايا ةءارقو رباقملا

هذه هارن نل اذه لك.ىتوملا حاورأا ىلع
لود˘لا بل˘غأا ي˘فو ا˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘صسلا

.دجتصسملا91ديفوك ببصسب ةيمÓصس’ا
نم ديدعلا دصصحو  ملاعلا حاتجا يذلا
لودلا مظعمب  عفد يذلا رم’ا ،حاورأ’ا

ةيزار˘ت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م دد˘ع سضر˘ف˘ل
ريطخلا يجاتلا سسوريفلا اذه ةهجاومل
د˘عا˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع د˘يد˘صشت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
، دجاصسملا قلغ ، يدصسجلاو يعامتجإ’ا
سضرفو ربا˘ق˘م˘لا ،م˘عا˘ط˘م˘لا ،ي˘ها˘ق˘م˘لا
˘مر˘ح˘ي˘صس ا˘م و˘هو ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
سسو˘ق˘ط ة˘صسرا˘م˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘م˘لا د˘ي˘ع˘لا د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو
،براقأ’ا ةرايزو دجصسملا يف ةÓصصلا
لاح يف اميصس’  ،عراصشلا ىلا جورخلا
يموي لÓخ يلكلا لوجتلا رظح سضرف
لهأ’ا ءاقتلإاو تاعمج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ل د˘ي˘ع˘لا

ا˘م˘ه˘صضع˘˘ب˘˘ب با˘˘ح˘˘صصأ’او با˘˘ب˘˘حأ’او
را˘صشت˘نا ح˘ب˘كل ه˘لواد˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
فت˘ل˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك
عراوصش و ءايحأا مظعم ءاجرأا تمصصلا
هذ˘˘˘ه بب˘˘˘صسب ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهتا˘با˘صصإا دد˘ع تط˘خ˘ت ي˘ت˘لاة˘ح˘ئا˘ج˘لا

قايصسلا اذه ي˘فو.م˘لا˘ع˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل˘م˘لا
رخآ’ اهثيدح يف ““ةفظوم““ ايصسأا تلاق
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صس
ع˘م ا˘ه˘نأا ،““كو˘ب سسيا˘ف““ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
رطفلا د˘ي˘ع ما˘يأا ي˘ل˘كلا ر˘ظ˘ح˘لا سضر˘ف
،تايفولاو تاباصصإ’ا نم ديزم يدافتل
ةدوقفم نوكتصس ديعلا ءاوجأا نأا ةدكؤوم
وا ةينيدلا ةيحانلا نم ءاوصس ،ةنصسلا هذه
سسكع ى˘ل˘ع““ تلا˘قو ، ة˘˘ي˘˘غا˘˘م˘˘ت˘˘جأ’ا

˘مأ’ا جر˘خ˘ت نا ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘جا˘˘م
لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأ’ا سسبÓ˘˘˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘˘˘صشل بأ’او
فيظنت اذكو  تايولحلا تامزلتصسمو
حتفو تاعمجتلا ةرثك بناج ىلإا ، تيبلا

لÓخ دلبلا عراوصش يف ءاوصشلا ت’واط
ةرصشعلا ي˘ف وأا ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘عو˘ب˘صسأ’ا
ديدع˘لا مر˘ح˘ي˘صس ،نا˘صضمر ن˘م ر˘خاوأ’ا

مادنه سسبل نم ةرملا هذه لافطأ’ا نم
،ةصسبلأ’ا عيب تÓحم قلغ بقع ديدج

ديعلا ةÓصص ءادأا نم انؤوابأا مرحيصس امك
ةدابعلا رود لك قلغ دعب دجاصسملا يف
اهصضعب ةرايز نم تÓئاعلا مرحتصسو
يصشفت نم افوخ لوجتلا رظح ببصسب
هذه ا˘ه˘لا˘ف˘طأا نأا  ،تفا˘صضأاو.سسور˘ي˘ف˘لا
ديعلا سسابل ةحرف نم نومرحيصس ةنصسلا
ةريصشم ،فغصشب هنورظتني يذلا ديدجلا
ةصسبلأ’ا عي˘ب تا˘ح˘ف˘صص ةر˘ث˘ك م˘غر ه˘نأا

مدع تررق اهنأا ’إا كوب سسيافلا ىلع
ةحصصو اهتحصصب ةرطاخملا و ءارصشلا
زوجيو راهن ديعلا ““ تلاقو ،اهلافطأا

بهذ˘ت نأا م˘˘ه˘˘م˘˘لا ،وا˘˘صسن˘˘يو ور˘˘ب˘˘كيو
ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل دو˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘عد˘˘تو ا˘˘نورو˘˘˘ك
ة˘ل˘ي˘صسو تفدرأا ا˘هرود˘ب.““ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
طماصس ديعلا نأا ،““ةيماعلاب““تايولحلا

،ةÓصص نودب ،““هل معط ’““ماعلا اذه
نود˘بو تارا˘˘يز نود˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع نود˘˘ب

ة˘حر˘ف˘لا ءاو˘جأا نأا˘ب ةزر˘˘ب˘˘م ،تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح
،ةدوقف˘م د˘ي˘ع˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ سسا˘م˘ح˘لاو
رثكأا رصضحت ةنصس لك يف اهنأا تفاصضأاو
ددع لبقتصستو تايولح عاونأا رصشع نم
تففخ اهنأاب ةريصشم ،تايبلطلا نم ريبك
عاونأا ثÓث عنصصب تفتكإاو كلذ نم
امك ،راعصسأ’ا ءÓغ عم اميصس’ اهترصسأ’
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صص تصضفر ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب تح˘˘˘صضوا
نم افوخ نيداتعملا اهنئابزل تايولحلا
ريدن ي˘ك ““ة˘ل˘ئا˘ق تفا˘صضأاو ،ا˘نورو˘كلا
حور˘نا˘م ؟و˘ل˘كا˘ي حار نو˘كصش و˘˘طاڨلا
دحاو لك دحاو ينيجي حارامو دحاول
د˘ع˘ب ““تع˘با˘تو، ““هراد ي˘ف د˘ع˘˘ق˘˘ي حار
هللا ةلئاصس ،““لفتحنو حرفنصس انوروكلا

ءÓ˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي نا ل˘˘˘جوز˘˘˘ع
هذ˘ه ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع نو˘كي˘صس  اذإا.ءا˘بو˘لاو
ا˘م ا˘عو˘ن ةر˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ه˘كن˘ب ةر˘م˘˘لا

ح˘صضوأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،سضع˘ب˘لا ه˘لا˘ق ا˘م˘ب˘˘صسح
ى˘ل˘ع ه˘نأا ،ةو˘صسن˘لا ن˘م ر˘خ’ا سضع˘˘ب˘˘لا
دا˘ق˘ت˘فاو ي˘ح˘صصلا ر˘ظ˘ح˘لا  ن˘م م˘غر˘˘لا
ةبوعصصو ةيلافتح’ا رهاظملاو ءاوجأ’ا

نول˘م˘ع˘ي˘صس م˘ه˘نأا ’إا ،تÓ˘ئا˘ع˘لا ةرا˘يز
لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘ع˘ل˘ل حر˘ف و˘ج ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ح˘لا ع˘صضو ،تي˘ب˘لا ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
حيرصست ،يديلقتلا يزلا ءادترإا ،يديأ’ا
ة˘ن˘˘يز˘˘م ة˘˘لوا˘˘ط ر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو  ،ر˘˘ع˘˘صشلا
سسكصسكلا ريصضح˘ت اذ˘كو تا˘يو˘ل˘ح˘لا˘ب
لصصاوتلا عقاوم ىلع كلذ رصشنو ءاذغلل
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا˘ب لا˘صصت’ا ع˘م ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ر˘ب˘ع ““ةرو˘صصو تو˘صص““ ا˘ه˘تد˘يا˘ع˘˘مو
،با سستاولا وأا رجنصسيملا وا بياكصسلا
نيز نم““ ة˘ي˘ن˘غأا ل˘ي˘غ˘صشت نا˘ي˘صسن نود
يطعت يتلا ““مكديع حصص مويلا راهنو
.رئازجلا يف ديعلل اصصاخ امعط
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ن˘ع (ة˘ع˘ل˘ط˘م )ردا˘صصم تف˘صشك

ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح551 ل˘ي˘ج˘˘صست
دنم انوروك سسوريفب ( ةدكؤوم)
سسما ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش
نيتلاح ليجصست مت نيأا ءاثÓثلا

ةي’ولا ىوتصسم ىلع نيتديدج

نيفاعتم5 ليجصست نع Óصضف

66 ىلإا يلامج’ا ددعلا عفتريل
نم ل˘ما˘ك ل˘كصشب تفا˘ع˘ت ة˘لا˘ح
يلامجإ’ا ددعلا نيح يف .ءابولا

5 ىلإا لصصو ءابولاب نيفوتملا
ةحصصلا ريدم هتهج نم .ت’اح
رصصانلا دم˘ح˘م““ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو ““سشا˘˘م˘˘˘عد
لابقتصسإا زكرم عصضو نع نÓعا
لابق˘ت˘صسإ’ ة˘مد˘خ˘لا تح˘ت ي˘نا˘ث

سسوريفب اهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ت’ا˘ح
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع كلذو ا˘˘نورو˘˘ك
تاصصاصصتخ’ا ةددعتملا ةدايعلا
نأا ادكؤوم ، دارم سشوديد يحب
يف نوبغري ن˘يد˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مهتباصصإا د˘ع˘ب ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا

سضار˘˘عأا د˘˘حأا يأا وا ى˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
ا˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’ا

مقاط˘لا ما˘مأا مد˘ق˘ت˘لا ’إا م˘ه˘ي˘ل˘ع
زكرملاب يبطلا هبصشلاو يبطلا

كل˘ت ل˘ك سصي˘خ˘صشت م˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
ها˘ب˘ت˘صشإ’ا ة˘لا˘ح ي˘فو ت’ا˘˘ح˘˘لا
ىوتصسم ىلع اهليوحت متي اهيف
ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
.نا˘بر˘صض م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
سشامعد رصصانلا دمحم فاصضاو
ة˘ياد˘ب د˘ن˘م تل˘ح˘صس ة˘با˘ن˘ع نا˘˘ب

سسوريفلل رؤوب01 ءابولا روهظ

عاطقلا ظوه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت بب˘صسبو

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

رصصح مت ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو

قلع˘ت˘يو ن˘ي˘ن˘ثإا ى˘لإا رؤو˘ب˘لا كل˘ت

عارذو دارم سشوديدب ايلاح رمأ’ا

ةيدلبب ةديدجلا ةنيدملاب سشييرلا

عافترا يف ببصست ام بنعلا داو

451 ىلإا ةباصصإ’ا ت’اح ددع

م˘ت ة˘لا˘˘ح031 اه˘ن˘م ة˘لا˘ح

ليلاحتلا قيرط نع اهصصيخصشت

.ةيبطلا

يئاهن لكسشب ةلاح66 تفاعت امينب

ةبانعب انورؤك ءابؤب ناتديدج ناتباصصإأ
فيطسس

هبتصشم و ةدكؤؤم نيب ةلاح73
دقرت انورؤك سسوريفب اهتباصصإاب

ناملو نيع ىفصشتصسمب
ةنيدمب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ةبيبطلا حلاصصملا تلجصس

ار˘خؤو˘م تل˘خد ة˘لا˘ح73،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و بو˘ن˘ج نا˘م˘لو ن˘ي˘˘ع
بصسح و ا˘ه˘ت˘با˘صصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم و ةد˘كؤو˘م ن˘ي˘ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل

ت’احلا هذه نم ةلاح41 ناف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا

ةرم لوأ’ اهليجصست مت ةدكؤوم تاباصصإا3 و، جÓعلا يف تادب
نيلجرب رمأ’ا قلعتي و، ءابولا راصشتنا ةيادب ذنم ياب حلاصص ةيدلبب

رمعلا نم غلبت ةصضرمم و،ةنصس76 و ةنصس16  رمعلا نم ناغلبي

ر نميا. ةنصس42

سسوريفب ةديدج ةباصصإأ
ةملاقب انورؤك

،سسما موي ةحيبصص ، ةملاق ةي’وب ةيحصصلا حلاصصملا  تلجصس

و،91 ديفوك انوروك سسوريفب امهتباصصا ةدكؤوم ةديدج ةلاح

تامولعملا بصسح و ،ةنصس52  رمعلا نم غلبت ةأارمإاب رمأ’ا قلعتي
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م بي˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ن˘˘˘م و ،ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
رجحلا يف يصضاملا عوبصس’ا تعصضو  ثيح ،اقباصس  نيصصخصش
تءاج نا دعب ىودعلاب اهتباصصا ليلاحتلا تبثت نا لبق ،يحصصلا
اهدلاو قيرط نع نيباصصملل ىودعلا تلقتنا ثيح ،ةيباجيا جئاتنلا
جÓعلا ةملاقب لفطلا و مأ’ا يعجرملا زكرملا يف ىقلتي يذلا

حلاصصملا ترصشاب اهتهج ن˘م .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ق˘با˘صس ه˘ت˘با˘صصا ءار˘ج
لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب .ةينعملا ةيحصصلا
...نيباصصملا عم لاصصتاب اوناك نيذلا سصاخصشأ’ا

نيدلازع.ل
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تامامكلا جاتنإا ةيلمع ةنتاب ةي’وب لصصاوتت
ة˘صشرو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘صسب˘˘لأ’او
داقميت تاراهملا ني˘م˘ث˘ت ز˘كر˘م˘ب ة˘طا˘ي˘خ˘لا

ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘صشروو
لمعت يتلا نيوكتلا سسرادمو تايعمجلاو
ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘غ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
.ةنتاب ةي’ول فرحلاو
ةيلمعلا نم ة˘ع˘بار ة˘ل˘حر˘م ن˘م˘صض م˘ت ثي˘ح

ةيمك ىلإا ةفاصضإا ،ةمامك00004 عينصصت

00001 اهنم ،ةيقاولا ةصسبلأ’ا نم ةربتعم
زكرم ىوتصسم ىل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘صصت م˘ت ة˘ما˘م˘ك
ة˘فر˘غ˘ل ع˘با˘ت˘لا دا˘ق˘م˘ي˘ت تارا˘ه˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘˘ت
،ةنتاب ةي’ول فرحلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا

ىلع ةيمكلا هذه اهعيزوت متي نا رظتني ثيح
ةيرادإ’او ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا فلتخم
ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ل˘˘صصي˘˘ل .ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
فارصشإا تحت اه˘جا˘ت˘نإا م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘كل˘ل

ةي’ول فرحلاو ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘غ

000.051 ى˘لا ءا˘بو˘لا ي˘صشف˘ت ذ˘ن˘˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
يف عافترÓل حصشر˘م˘لا دد˘ع˘لا و˘هو ،ة˘ما˘م˘ك
ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح دو˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ
سسوريف را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل

هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘لا فا˘˘صضي،91 د˘ي˘فو˘ك
تايعمج نم نيعو˘ط˘ت˘م˘لا د˘يد˘ع تاردا˘ب˘م
ق˘˘فو ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا ’ا او˘˘˘با تا˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘خو
اذكو تامامكلا ريفوتل ةحاتملا تايناكم’ا
تايفصشتصسمل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘قاو˘لا ة˘صسب˘ل’ا

91. ديفوك ىودع لاقتنا ةياقولل

تايفسشتسسملأ ىلع تعزوو لحأرم ربع اهنم فلأأ051 زجنأأ

 ةيقأو ةصسبلأأو ةمامك فلأأ04 عينصصت
ةنتابب فرحلأو ةيديلقتلأ ةعانصصلأ ةفرغل ةعبأر ةلحرم يف
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ةيل˘م˘ع˘لإ تءا˘ج د˘قو
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م ر˘˘ثإ ى˘˘ل˘˘ع
ةقرف ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصح˘ت
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لإ ة˘˘طر˘˘سشلإ

يديهم نب ةرئإد نمأل
ناسصخسش دوجوب د˘ي˘ف˘ت
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب نا˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي
تإرثؤوملإو تإردخم˘لإ
بابسش ى˘ل˘ع  ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ
ن˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م نا˘˘˘˘كسس
ن˘م ا˘قل˘ط˘نإ يد˘ي˘˘ه˘˘م
ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لإ ا˘م˘ه˘ن˘كا˘سسم

ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل نا˘˘˘كم˘˘˘ك
م˘˘ث ن˘˘مو تإرد˘˘خ˘˘م˘˘لإ
فلتخم ربع ا˘ه˘ج˘يور˘ت
هي˘ل˘عو ة˘ن˘يد˘م˘لإ ءا˘ي˘حأإ

ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ ح˘لا˘˘سصم˘˘لإ
تما˘˘˘ق ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لإ

تإذل ةطرسشلإ رسصانع
سشي˘ت˘ف˘ت˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لإ

نيإ ناينعملإ ينكاسسم
ىلع ةيل˘م˘ع˘لإ تر˘ف˘سسأإ

نم ةيمك زجحو طبسض
سصإرقألإو تإرد˘خ˘م˘لإ
ةفا˘سضإلا˘ب ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لإ

ي˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘˘لإ ى˘˘˘˘˘˘لإإ
ىر˘خلإ تإزو˘ج˘ح˘م˘لإ
د˘ع˘بو ا˘ف˘نأإ ةرو˘كذ˘م˘˘لإ
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسإ
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘˘جإلإ
ف˘ل˘م ا˘م˘هد˘˘سض ز˘˘ج˘˘نأإ
ة˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘سضق
ةرد˘˘خ˘˘م دإو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح
ةزايح عم عيبلإ سضرغل
إومدق  ءاسضيب ةحلسسأإ
ةيئاسضقلإ تاهجلإ مامأإ
ىد˘˘˘ل ة˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

ردسص ناعردلإ ةمكحم
.عإديإإ رمأإ امهقح يف

جاجدلإ موحل نم إراطنق21 زجح
فيطصسب ةدصسافلإ

ةربتعم دج ةيمك  زجح نم،فيطسس ةيلو نمإ حلاسصم تنكمت
ـلإ اهنزو قاف ،كلهتسسلل ةحلاسصلإ ريغ ءاسضيبلإ موحللإ نم

ةاطغملإ قوسسلاب تمت ةبقإرم ةيلمع دعي كلذو إراطنق (21)

موحللإ كلت نوك كلذو ،فيطسس نكسسم6001 يحب نئاكلإ
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م كل˘ه˘ت˘سسل˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غو رد˘سصم˘لإ ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م
ةفاظنلإو ريهطتلإ ةعومجم دإرفأإ اهرطأإ ةيلمعلإ.نينثإ نيسصخسش
،فيطسس ةيلو نمأل ةعباتلإ يمومعلإ نمألل ةيئلولإ ةحلسصملاب
حلاسصم هجهتن˘ت يذ˘لإ ف˘ث˘كم˘لإ ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل إرإر˘م˘ت˘سسإ تءا˘جو
ةباقر سضرف ىلإإ فداهلإو كلهتسسملإ ةيامح ليبسس يف ةطرسشلإ

ةيكلهتسسلإ دإوملإ يلقان مهنم ةسصاخ راجتلإ نم ردق  ربكأإ ىلع
ةاطغملإ قوسسلإ ىوتسسم ىلع مت ذإإ ،فلتلإ ةعيرسسو ةسساسسحلإ

ةبكرم فيقوت فيطسس ةنيدم طسسو نكسسم6001 يحب عقإولإ
ةربتعم دج ةيمكب ةلمحم ديربتلإ لئاسسوب ةدوزم ريغو ةأايهم ريغ

،إراطنق21 ـب يلامجإلإ اهنزو ردق (جاجد) ءاسضيبلإ موحللإ نم
اهردسصم تبثت ةقيثو يأإ اهبحاسص زوحي لو ردسصملإ ةلوهجم
ةيرطيبلإ ةبقإرملل اهعاسضخإإ دسصق اهنم هنيع ذخأإ مت روفلإ ىلع
عم قيسسنتلاب اهفلتإإ متو كلهتسسلل ةحلاسص  ريغ اهنأإ نيبت يأإ
حتف عم كلذل ةسصسصخ˘م˘لإ ن˘كا˘مألإ ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لإ ح˘لا˘سصم˘لإ
افلم ةيئاسضقلإ ةيطبسضلإ تدعأإ دقو  .اهردسصم يف قمعم قيقحت

ةحلاسص ريغ ءاسضيب موحل لقن نأاسش يف ،نيفلاخملإ دسض ايئإزج

GCjªø.Q.ةيئاسضقلإ تاهجلل هليحوت متو ،كلهتسسلل

ةذختملأ تأءأرجإÓل ةليسصح يف /جيريرعوب جرب
ينطولأ نمأÓل يحسصلأ رجحلأ يفلاخم دسض

ريرحتو  ماظن ظفح ةيلمع8261 ليجصست

ةبكرم365 زجحو يئاصضق فلم8913
جر˘ب ة˘يلو ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لإ تا˘قل˘ع˘لإو لا˘سصتلإ ة˘ي˘˘ل˘˘خ تف˘˘سشك
ربع ةدسسجملإ ماظنلإ ظفح تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘ي˘سصح ن˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ةنسسلإ نم سسرام حتافلإ نم ءإدتبإ  تإءاسضفلإو طاقنلإ فلتخم

ةيلمع8261 عومجم نع سسمإ موي ةياغ ىلإ0202 ةيراجلإ

ديربلإ زكإرمو كونبلإ ىوتسسم ىلع ةيلمع624 اهنم ماظن ظفح

15 ىلإ ةفاسضإ ديمسسلإ عيب طاقن ىوتسسم ىلع ىرخإ483 و
و هكإوفلإو رسضخلل ةلمجلإ قوسس ىوتسسم ىلع ىرخإ ةيلمع

ةيلمع05 ليجسست مت امك ةيراجتلإ تلحملإ ىوتسسم ىلع481

تافلاخملإ ا˘مإ ىر˘خإ ن˘كا˘مأا˘ب335 و رباقم˘لإ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
دقف يحسصلإ رجحلإ يفلاخم دسض ةذختملإ تإءإرجإلاب ةقلعتملإ

مت امك نيفلاخملإ سصاخسشلإ دسض يئاسضق فلم8913 ريرحت مت

مت امك يدلبلإ رسشحملاب ةجإرد871 و  ةبكرم365 عسضو

ليجسستو ةيراجتلإ تلحملاب ةقل˘ع˘ت˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م411 ليجسست
مدع رإرقل يعامجلإ لقنلإ تابكرملل نيفلاخم قإوسس ينامث

≈°eƒS.´.طاسشنلإ ةلوإزم

ةبكرم304 زجحو صصخصش2541
ةملاقب يئزجلإ يحصصلإ رجحلاب ومزتلي مل
رجحلاب ةقلعتملإ تإءإرجإلل ذيفنتل دإدعتسسإلإ ىدم ىلع افوقو
تإوق تنكمت ،انوروك سسوريف راسشتنإإ نم دحلل يئزجلإ يحسصلإ

يام81 و71 يموي للخ ،ةملاق ةيلو نمأل ةعباتلإ ةطرسشلإ
دعإوق مإرتحإ مدعب ةقلعتملإ تافلاخملإ ليجسست نم  ،يراجلإ
تإءإر˘جإ ذا˘خ˘تإ م˘ت ن˘يذ˘لإ سصا˘خ˘سشلإ دد˘عو ،ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘˘لإ

31ةزوجحم˘لإ تا˘ب˘كر˘م˘لإ دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ك ،66 مهد˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق

ةراسشإلإ ردجتو،40 ةزوجحملإ ةيرانلإ تاجإردلإ ددعو ،ةبكرم
مت ،ةملاق ةيلوب يئزجلإ يحسصلإ رجحلإ سضرف ةيإدب ذنم ،هنأإ ىلإإ

سصاخسشألل ةبسسنلاب امأإ ةيران ةجإرد29و ةبكرم304 زجح

.2541 تغلب مهدسض ةيئاسضق تإءإرجإإ تمت نيذلإ
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فيطسسب رجحلأ نيع

 تإونصس3 رمعلإ نم غلبي لفط صسدهت ةنحاصش
تحت ةريخألإ هسسافنأإ تإونسس3 رمعلإ نم غلبي يبسص يفوت

ةيدلبب ةعقإولإ نيبسسحلإ ةيرقب سسمإ لوأإ ءاسسم ،ةنحاسش تلجع
يتلإ تامولعم˘لإ بسسحو ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو بو˘ن˘ج ر˘ج˘ح˘لإ ن˘ي˘ع
مل يذلإ ةيحسضلإ بيرق اهدوقي ناك ةنحاسشلإ نإاف اهيلع انلسصحت
ناكم يف ةيحسضلإ يفوت دقو ،اهنم برقلاب يبسصلإ دجإوتيل هبتني
دقو ،سسأإرلإ ىوتسسم ىلع ةغيلب  ةباسصإل هسضرعت دعب ثداحلإ
ىلإإ ةيحسضلإ ةثج تلقنو روف ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم تلخدت

GCjªø.Q   .ىفسشتسسملإ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

1995ددعلا0202 يام02 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تأردخملأ جيورت لاجم يف ناطسشني نأريطخ نامرجم فيقوت نم أرخؤوم فراطلاب يديهم نب ةرئأد نمأأ حلاسصم ةطرسش تنكمت
مأرغ68 ةيلمعلأ هذه لÓخ زجح مت نيأأ ثلاثلأو يناثلأ دقعلأ نيبام امهرامعأأ يديهم نب ةنيدم نم نأردحني ةيلقعلأ تأرثؤوملأو

نيكاكسسو يديلقت عنسص نم فويسس نع ةرابع ءاسضيب ةحلسسأأ ىلإأ ةفاسضإلاب ةسسولهم سصرق79 ،جلاعملأ فيكلأ ةدام نم تأردخملأ نم
.جيورتلأ ةيلمع تأدئاع نم دعي ربتعم يلام غلبم بناج ىلإأ عومدلل ةليسسم زاغ ةروراقو يرحب ديسص ةيقدنب ةفلتخم ماجحأأ نم

ةفلتخم ءاسضيب ةحلسسأأو تأردخملأ نم ةيمك ىلع امهتزوحب رثع

فراطلاب يديهم نب ةنيدمب تاصسولهملإو تإردخملإ اجورم فيقوت
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ينطولإ كرد˘لإ ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
حجري سصاخسشأإ ةعبرأإ فيقوت يف
ىلع موجهلإ ةثداح يف مهطروت
ليوطو˘ب ة˘ير˘ق˘ب تا˘با˘غ˘لإ نإو˘عأإ
قرسش حبإردلوأإ ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ

يذلإ موجهلإ وهو لجيج ةيلو
ءلؤوه نم ددع ةباسصإ نع رفسسأإ
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن حور˘˘˘ج˘˘˘ب نإو˘˘˘عألإ
ة˘ع˘با˘ت تإرا˘ي˘سس ثل˘ث بير˘˘خ˘˘ت
رسصانع نسشو. تاباغلإ ةظفاحمل
م˘هد ة˘ل˘م˘ح ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘لإ ن˘˘م
رسصانعلإ فيقوت لجأإ نم ةعسسإو
ةيلمع يف تكراسش يتلإ ةمّثلملإ
تا˘با˘غ˘لإ نإو˘عأإ ى˘ل˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لإ
حبإر دلوأإ ةيدلبب ليوطوب ةيرقب

يذ˘˘لإ مو˘˘ج˘˘ه˘˘لإ و˘˘˘هو سسمأإ لوأإ
ي˘ف ى˘حر˘ج طو˘ق˘سس ن˘ع ر˘˘ف˘˘سسأإ

كي˘ها˘ن نإو˘عألإ ءلؤو˘ه فو˘ف˘˘سص
ناك تابكرم ثلث بيرخت نع
إوناك نيذلإ اياحسضلإ اهنتم ىلع
ةقطنملإ تاباغل ةنياعم ةمهم يف
تامولعمل مهيقلت دعب ةروكذملإ

نم مهنأإ حجري سصاخسشأإ مايق نع
نم دد˘ع ع˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لإ
ةبا˘غ˘لإ هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لإ را˘ج˘سشألإ

رخآإ ناكم ى˘لإ ا˘ه˘ل˘ق˘ن ة˘لوا˘ح˘مو
فيقوت ةقباطتم رداسصم تدكأإو.
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشي سصا˘˘خ˘˘سشأإ ة˘˘ع˘˘برأإ
اميف مو˘ج˘ه˘لإ إذ˘ه ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لإ ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘˘ي
سضعب تردق نيذلإ نيطروتملإ

03 نم رثكأاب مهددع رداسصملإ

ة˘ع˘ن˘قأإ نو˘ع˘سضي إو˘نا˘ك ا˘سصخ˘سش
ةلولي˘ح˘لإ د˘سصق م˘ه˘هو˘جو ى˘ل˘ع
امك مهت˘يو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لإ نود
ءاسضيب ة˘ح˘ل˘سسأإ نو˘ل˘م˘ح˘ي إو˘نا˘ك
ي˘سصعو ر˘جا˘ن˘خ ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
امب لسصتم قايسس يفو. ةيبسشخ
نم ل˘ج˘ي˘ج تا˘با˘غ ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ت
ة˘˘مزأإ ز˘˘ع ي˘˘ف بل˘˘سسو بير˘˘خ˘˘˘ت
ةيئيب تايعمج تقلطأإ «انوروك»
ة˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘يو˘ع˘م˘ج نو˘ط˘سشا˘˘نو
ةثاغتسسإ ةخرسص لج˘ج˘ب فدا˘ه˘ل˘ب
ل˘خد˘ت˘لإ ل˘˘جأإ ن˘˘م تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ةدجإوتملإ نإزلإ راج˘سشأإ ة˘يا˘م˘ح˘ل

،سشبكلإ ريدغ ةيرق ىوتسسم ىلع
إرّو˘سص ءا˘ط˘سشن˘˘لإ ءلؤو˘˘ه ل˘˘ق˘˘نو
ةدجإوتملإ نإزلإ راجسشأإ  تإرسشعل
بلخلإ يعيب˘ط˘لإ ءا˘سضف˘لإ إذ˘ه˘ب

ر˘خ˘تو ع˘ط˘ق˘˘ت ي˘˘هو
ّ

ل˘ب˘ق ن˘م ب
مهنأإ حجري نيلو˘ه˘ج˘م سصا˘خ˘سشأإ

تا˘˘با˘˘سصع ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م
قطانم ةدعب طسشنت يتلإ بسشخلإ

ةثراك نم نيرذحم ةيلولإ نم
عونلإ إذهب لحت دق ةقوبسسم ريغ
لاح يف ةر˘ّم˘ع˘م˘لإ را˘ج˘سشألإ ن˘م
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تم˘˘˘سصلإ ل˘˘˘سصإو˘˘˘˘ت
قلطإ مدعو ة˘ي˘سصو˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ

تا˘با˘غ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ع˘سسإو ة˘ل˘م˘˘ح
ن˘˘ي˘˘ث˘˘با˘˘ع˘˘لإ ثب˘˘ع ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لإ

راجسشأإ عطق ةلمح نأإو اسصوسصخ
ةل˘م˘ح ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘سس فدا˘ه˘ل˘ب˘ب نإز˘لإ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن إرا˘˘ج˘˘سشأإ تسسم ىر˘˘خأإ

ة˘با˘غ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ّم˘˘ع˘˘مو
ر˘ق˘لإ

ّ
برغ ة˘نإو˘ع˘لإ ة˘يد˘ل˘ب˘ب سشو

.ةيلولإ ةمسصاع

فداهلبب نأزلأ راجسشأأ ةيامحل ةثاغتسسإأ تاخرسص ةيئيب تايعمج تقلطأأ اميف

موجهلإ ةثداح يف مهطروت يف هبتصشي صصاخصشأإ ةعبرأإ فيقوت
 لجيجب حبإر د’وأاب تاباغلإ نإوعأإ ىلع
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لوألإ سسمأإ را˘˘˘ه˘˘˘ن تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نم يتانزلإ يدإوب نمألإ حلاسصم
هجورخ ىدل رف نيجسس فيقوت
يدإو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
وه هتمكاحم دعب ،ةملاقب  يتانزلإ

ة˘قر˘سسلإ ة˘ي˘سضق ي˘ف  هؤوا˘˘كر˘˘سشو
ةسسمخب هي˘ل˘ع م˘كح˘لإو ر˘سسكلا˘ب

ا˘م و˘ه و ،إذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تإو˘ن˘˘سس
يتانزلإ يدإو نمإ حلاسصم لعج
را˘ف˘ن˘ت˘سسإ ة˘لا˘ح ن˘ل˘˘ع˘˘تو ل˘˘خد˘˘ت
نو˘ج˘سسم˘لإ ة˘˘ق˘˘حل˘˘مو ىو˘˘سصق
ه˘ف˘ي˘قو˘ت˘ب ته˘ت˘نإ ي˘ت˘لإ و را˘˘ف˘˘لإ
ة˘م˘يد˘ق˘لإ ة˘يو˘نا˘ث˘لإ ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
طسسو رمي يذلإ يدإولإ ةإذاحمب
ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لإ م˘ت ن˘يأإ ،ة˘ن˘يد˘م˘لإ

ةرئإد˘لإ ن˘مأإ ر˘ق˘م ى˘لإ ه˘ل˘يو˘ح˘تو

تا˘سسبل˘م ن˘ع  ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل

نأإ ى˘لإإ ةرا˘سشإل˘ل رد˘ج˘تو ،هرإر˘˘ف

رمعلإ نم غلابلإ  (إ.ع)  مهتملإ

نانثإ وه طروت ةنسس52 يلإوح

ةقرسس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ئا˘كر˘سش ن˘م

فيقوت مت نيأإ رسسكلإ لامعتسساب

ةمكحملإ ىلع مهتلاحإإ و عيمجلإ

قح يف ردسص نيأإ يروف لوثم

انجسس تإون˘سس3 لوألإ مهتم˘لإ

ي˘نا˘ث˘لإو  ة˘ي˘لا˘م ة˘مإر˘˘غو إذ˘˘فا˘˘ن

مهتملإ ىلع مكح ام يف ةءإربلإ

إذفان انجسس تإونسس5 ـب رافلإ

ررقي هلعج ام وهو ةيلام ةمإرغو

ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘سضب˘˘˘ق ن˘˘˘م رإر˘˘˘ف˘˘˘لإ

و هفيقوت نم تنكمت يتلإ  نملإ

.نجسسلإ ىلإإ هتداعإإ

  يروف لوثم يف ةمكحملأ ىلع ليحأأ

ةملاقب يتانزلإ يدإوب راف نيجصس فيقوت ةيدويلوه ةدراطم دعب
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ة˘ح˘ل˘سصم˘لإ ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نمأاب يمومعلإ نمألل ةيئلولإ
ةعبرأإ فيقوت نم ،سسإرهأإ قوسس
را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سش كف و سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشأإ
نع رفسسأإ ءا˘سضي˘ب˘لإ ة˘ح˘ل˘سسألا˘ب

ىلع  إذه و ماعلإ قيرطلإ قلغ
ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب ما˘˘ق تا˘˘يرود ر˘˘ثإإ
دوجو مههابتنإإ تفليل ،ةطرسشلإ

تاسسسسؤوملإ دحأإ مامأإ ةرجاسشم
ق˘ل˘غ ن˘ع تر˘ف˘سسأإ ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ
مت رو˘ف˘لإ ى˘ل˘ع ،ما˘ع˘لإ ق˘ير˘ط˘لإ
مت ثيح  راجسشلإ كفو لخدتلإ

ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأإ  زجح
+ ريبكلإ مجحلإ نم  نيكاكسس»
اهرثإإ ىلع متيل  «ةيبسشخ ىسصع
رقم ىلإإ راجسشلإ فإرطأإ ليوحت
ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لإ ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘مألإ

تإءإرجإلإ ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘سسا˘بو
يئاسضق فلم زاجنإإ مت ةينوناقلإ

˘مر˘ج ن˘ع ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

˘ما˘ع˘لإ ق˘ير˘ط˘لإ ي˘ف ةر˘جا˘سشم˘˘لإ

ءا˘سضي˘ب  ة˘ح˘ل˘سسأإ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا˘˘ب

مت ، «نيكسس + ةيبسشخ ىسصع»

ةيئاسضقلإ تاهجلإ ىلإإ هلاسسرإإ

.ةسصتخملإ

سسأرهأأ قوسس

فينع راجصش دعب قيرطلإ قلغ يف إوببصست بابصشلإ نم ةعومجم فقوت ةطرصشلإ

سسأرهأأ قوسس

  جرف يديصس ةيدلبب يصشإوملإ ةقرصس يف ةصصتخم ةيمإرجإإ ةعومجم كيكفت
ينطولإ كردللةيميلقإلإ ةعومجملل ةعباتلإ جرف يديسسب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت يسشإوملإ ةقرسس ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
نوكتت سسإرهأإ قوسس ةيلو جرف يديسس ةيدلب ىوتسسم ىلع طسشنت يسشإوملإ ةقرسس يف ةسصتخم ةعومجم طاسشنل دح عسضو نم سسإرهأإ قوسسب

ةملاكمل مهيقلت دعب ةيرودب ةعومجملإ دإرفأإ مايق ءانثأإ إذه و ةنسس73 رمعلإ نم غلابلإ ( أإ.ر ) و ةنسس04 رمعلإ نم غلابلإ ( أإ.ب ) يسصخسش نم

سسوؤور50 و ةميرجلإ يف تلمعتسسإ نوللإ ءاسضيب لوبماسس ونور عون ةرايسس رجح مت ثيح. ةقرسسلل هسضرعت اهدافم ( أإ.ت ) فرط نم ةيفتاه

¢GC.T .ةقلاع تناك اياسضق ةدع لح ىلإإ ةفاسضإلاب مانغأإ



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف1995ددعلا0202 يام02 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com
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تببسست ة˘ح˘ن˘م˘لأ أذ˘ه نأأ ر˘ي˘غ
ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ط˘سسو ة˘ن˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف
ة˘ي’و˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ

ىرخأ’أ تاي’ولأ ديدعو ةبانع
يزي˘ت و ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق رأر˘غ ى˘ل˘ع
م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ر˘ب˘ع ثي˘ح، وزو
،زر˘ف˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م لا˘˘م˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ
د˘ير˘˘ب˘˘لأ تا˘˘ع˘˘سس ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

نم مهسضاعتمأ ن˘ع ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلأو
نم ةسسسسؤوم˘لأ ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ

تحوأر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه

00053و00003 نيب اهتميق
ا˘ه˘فر˘سص م˘ت˘ي˘سس ي˘˘ت˘˘لأو را˘˘ن˘˘يد
بتاكملأ ءاسسؤور ،ديربلأ سضابقل
يف ،كيبابسشلأ نأوعأأو ةيديربلأ
ددع هيف رظتني ناك يذلأ تقولأ

ةسسسسؤوملأ يمدختسسم نم ريبك
رأرغ ىلع ةحنملأ مهلمسشت نأأ
لاثملأ ليبسس ىلع ديربلأ ةاعسس

مهنم ددع دكأأ نيذلأ رسصحلأ ’
نولسصأوتي مهنأأ «ةعاسس رخآأ» ـل
نم نئابز˘لأ ع˘م ا˘ي˘مو˘ي م˘هرود˘ب

ام وهو لئاسسرلأ لاسصيإأ لÓخ
مهتحسصل -مهبسسح- ديدهت دعي
اباسصم نئابزلأ دحأأ ناك لاح يف
يف مهنأأ ىلإأ نيتف’ ،سسوريفلاب

نود˘عا˘سسي نا˘ي˘حأ’أ ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

و˘هو ،كي˘با˘ب˘سشلأ ي˘ف م˘ه˘ئÓ˘˘مز
ن˘م  .م˘ه˘ي˘ل˘ع أر˘ط˘خ ل˘˘كسشيا˘˘م
د˘ير˘ب˘˘لأ ر˘˘يزو نا˘˘ك ر˘˘خآأ بنا˘˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلأ تÓ˘˘˘سصأو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو
نلعأ د˘ق م˘ي˘هأر˘بأ ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لأو
يفظومل ةيئانث˘ت˘سسأ ة˘ح˘ن˘م ن˘ع
ي˘ف م˘ه ن˘يذ˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب
ن˘طأو˘م˘لأ ع˘م ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م لا˘˘سصتأ

ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
راطإأ يف نطولأ ربع سضورفملأ

.91-د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم

ءا˘ب˘نأ’أ ة˘لا˘˘كو˘˘ل ر˘˘يزو˘˘لأ لا˘˘قو

ةحنم ميدقت متيسس هنأأ ،ةيرئأزجلأ
كي˘با˘ب˘سشلأ لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسأ

مه نيذلأ نيرخآ’أ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأو
ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لا˘˘˘˘سصتأ ي˘˘˘˘˘ف
رجحلأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ةحنم نع ن˘ل˘عأأ ا˘م˘ك، ي˘ح˘سصلأ
ديرب يفظوم يقاب ةدئافل ىرخأأ
ةرأدإ’أ لامع رأرغ ىلع رئأزجلأ

هذ˘ه نأأ ا˘ح˘سضو˘م ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأو
سسلجم لÓخ سسردتسس ةحنملأ
،سسمأأ موي هداقعنأ عمزملأ ةرأدإ’أ

ة˘ح˘ن˘م˘لأ هذ˘ه نأأ رأز˘مو˘˘ب د˘˘كأأو

يفظوم دوهجب ةداسشإÓل تءاج
ي˘ف م˘ه ن˘يذ˘لأ ا˘م˘ي˘سس’ د˘ير˘ب˘˘لأ
نينطأو˘م˘لأ ع˘م ر˘سشا˘ب˘م لا˘سصتأ

،ةمد˘خ˘لأ ة˘يرأر˘م˘ت˘سس’ ا˘نا˘م˘سض
ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشلأ لÓ˘˘خ ه˘˘نأأ أر˘˘ي˘˘سشم
يحسصلأ رجحلأ نم نييسضاملأ

نويلم02 ن˘م ر˘ث˘كأأ تل˘ج˘سس

007 نم رث˘كأأ بح˘سسو ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
امم نطولأ ربع ديربلأ بتاكم
ر˘ي˘ب˘كلأ د˘ه˘ج˘˘لأ ه˘˘ب˘˘سسح زر˘˘ب˘˘ي
.عاطقلأ يف لوذبملأ

 انورؤك ةحئاج ةحنم ببسسب

 رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم لامعل ةيجاجتحا ةفقو
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نمسض Óماع63 ميسسرت مت
ةيدلبب ليغ˘سشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع
ن˘م تأو˘ن˘سس د˘ع˘ب أذ˘ه، ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
رد˘˘˘˘سصم بسسحو را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن’أ

ر˘مأ’أ نإا˘ف ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب لوؤو˘˘سسم

،فرسصتم بسصانم5 ـب قلعتي
بسصنم ،يسسيئر قحلم بسصنم
بسصنم ،يلآأ مÓعإأ يماسس ينقت
نيبسصنم ،ةيميلقأ ةرأدإأ سسدنهم
بسصنم ،ةفاظنلل يسسيئر سشتفم
ه˘ل˘ث˘˘مو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ را˘˘سشت˘˘سسم

7 ،ةيسضاير و ةيفاقث راسشتسسم

نوع5 ،بتكم نوع بسصانم

10 ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بتا˘˘˘˘ك ،ةرأدإأ

ين˘ق˘ت ،10 ي˘سسي˘ئر بسسا˘ح˘م

نيدقاعت˘م˘لأو ،10 ي˘˘لأ مÓ˘˘عأ

ددح˘م ر˘ي˘غ ل˘ما˘كلأ تي˘قو˘ت˘لا˘ب

يف5 م˘ه˘ن˘م ي˘ق˘ب80 ةد˘م˘لأ

ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ها˘˘˘ج˘˘˘˘تأ را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ

سسفنت هتأذ قايسسلأ يف،ليغسشتلأ

ءأدعسصلأ مهميسسرت دعب لامعلأ

تأونسس دعب ةريبك ةحرف طسسو

سسمت نأ راظتنأ يف راظتن’أ نم

ي˘فو لا˘م˘ع˘لأ ي˘قا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
بناج نم، تاعا˘ط˘ق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ةرأزو  تنا˘˘ك ر˘˘خآأ
ن˘م ى˘لوأ’أ ة˘˘ع˘˘فد˘˘لأ نأأ تد˘˘كأأ
جا˘˘مدإ’أ ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لأ
يعجرلأ رثأ’أ نم نوديفتسسيسس

9102 ربمفون حتافلأ نم ءأدتبأ
م˘ت˘ي ن˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأأ تد˘˘كأأو
املثم تاعاطقلأ نيب م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
م˘ت˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ه˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’أ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘˘كم˘˘ت
نمسض لمعلأ تأونسس باسستحأ
دا˘ج˘يإأ را˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

تطعأأو كلذل ةبسسانملأ تايلآ’أ
عفرل ة’ولل تاميلعت ةياسصولأ

ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘˘لأ ل˘˘ك
لقرعي لوؤوسسم ل˘ك ة˘ب˘سسا˘ح˘مو
رداسصم تدكأأو .جامدإ’أ ةيلمع
يلثمم غÓبإأ مت هنأأ ةياسصولأ نم
ل˘كب ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘˘ع
،سصاخلأو ماعلأ عاطقلاب اهعورف
لبقام دوقع لامع بيسصنت نأأ
امك ،هيف ةعجر ’ رأرق ليغسشتلأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع جا˘˘مد’أ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ

بسصانملاب اهل ةقÓع ’ ةسصاخ
.ةرغاسشلأ

ةمراع ةحرف طسسو و راظتنإلأ نم تأؤنسس دعب

 ةبانع ةيدلبب ليغسشتلا لبق ام دوقع نمسض Óماع63 ميسسرت

نييرامعملأ نيسسدنهملأ تاعأدبإأ رظتنت «ةنيدم ةيعمج»

 بابسشلأ تاحأرتقأو

تاحارتقا ميدقتل ةقباسسم قÓطإا
«ةبانع ةبسصق» ميمرتل راكفأاو

اهتحفسص ربع يبانعلأ ثأر˘ت˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل «ة˘ن˘يد˘م» ة˘ي˘ع˘م˘ج تن˘ل˘عأأ
ةقباسسم قÓ˘ط˘نأ ن˘ع مأر˘غ˘ت˘سسن’أو «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لأ
و ةبانع يف نينطأوملأ ءأرآأ عمج اهنم سضرغلأو «ةنيدم راكفأأ»
«ةبانع ةبسصق» ـل ةيلبقتسسملأ مهترظن لوح مهتاحرتقمو مهراكفأأ

ةنيدم ةيعمجل قبسس يذلأو اهيف دجأوتملأ يركسسعلأ نجسسلأو
ةيلحملأ تاطلسسلأ تعدو هنع تثدحت نأأو يبانعلأ ثأرتلأ ةيامحل
رخآأ» ـل قبسس امك ،راثدنإ’أ نم هتيامح لجأأ نم لخدتلأ ةرورسضل
نكميو ،ةقباسسلأ اندأدعأأ يف ةيعمجلأ ءأدنل تقرطت نأأو «ةعاسس
مهراكفأأ أومدقي نأأ ةقباسسملأ هذه يف نيكراسشملأو نينطأوملل

هخيراتب قيلت  ةقيرطب هفيظوت ةيفيكو يخيراتلأ ملعملأ أذه لوح
ةباثمب ةقباسسملأ هذه نوكتسس امك ،نييبانعلأ ىدل ةماهلأ هتناكم و
،ةيرامعملأ ةسسد˘ن˘ه˘لأ ت’ا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لأ با˘ب˘سشل˘ل ة˘سصر˘ف
يف مهرود و مهتايناكمأ زأربإأ لجأأ نم طيحملأ و خيراتلأ ،نونفلأ
و مهئأرآأ لاسسرإأ مهنكميو ،ملعملأ أذه ىلأ رابتع’أ ةداعأ و ظافحلأ
ةيمسسرلأ ةحفسصلأ يف روسشنملاب سصاخلأ تاقيلعتلأ يف مهتاحأرتقأ
:ةيعمجلاب سصاخلأ ديربلأ ىلع وأأ كوبسسيافلأ يف ةيعمجلل

moc.liamg@abanna.anidamla.noitaicossa،ةيعمج تدكأأو
لبق نم ةق˘فأو˘م˘لأو عا˘م˘جإ’أ ى˘ق˘ل˘ي يذ˘لأ عور˘سشم˘لأ نأأ «ة˘ن˘يد˘م»
ةيعمجلأ يسسدنهم هيلع لمعي فوسس ةيعمجلأ يعباتم و نينطأوملأ

قيقح˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘عو˘ط˘ت˘م و ة˘سصسصخ˘م تا˘سسأرد بتا˘كم ة˘ق˘فر
«قرسشلأ ةرهو˘ج» ى˘ل˘ع ن˘يرو˘ي˘غ˘لأ تا˘حو˘م˘طو هرا˘كفأأ د˘ي˘سسج˘تو
هلامعتسسأو هميمرت ةداعإأ لجأأ نم ةينعملأ تاطلسسلأ ىلع اهسضرعو
Ó.S°∏«ªÉ¿.Qبقتسسم

تأرسضاحملأ متتخت هللأ فلخ ةيداسش ةذاتسسألأ
مؤيلأ نؤبيه يرثألأ عقؤملل ةيسضأرتفإلأ

ديحولا نوبيه فحتم نأا دكؤوي نابرود روسسيفوربلا
لسصألا ةيرسصم ةروفما مسضي يذلا رئازجلا يف

ةيسضأرتفأ ةرسضاحمب يام رهسش جمانرب نوبيه يرثأ’أ عقوملأ متتخي
اهنأونع ةثلاثلأ نم ةيأدب مويلأ هللأ فلخ ةيداسش ةذاتسس’أ اهمدقت
زنكلأ ةيفحتملأ تاعومجملأ لÓخ نم ةينامثعلأ ةكسسلأ ةسسأرد»
ةرسضاحملأ يف ةكراسشمللو ،«اجذومن ة˘ل˘ي˘م˘ب ف˘سشت˘كم˘لأ يد˘ق˘ن˘لأ
يف رسشا˘ب˘م˘لأ ثب˘لأ ر˘ب˘عو «مووز» ة˘سصن˘م ر˘ب˘ع ل˘سصأو˘ت˘لأ ن˘كم˘ي

يف ةبانع ةي’ول ةفاقثلأ ةيريدمو نوبيه يرثأ’أ عقوملأ ةحفسص
نم ،قرزأ’أ ءاسضفلأ يف ليسصافتلأ لماك دجوي ثيح «كوبسسيافلأ»
ىلع ةرأون ةرامع نوبيه يرثأ’أ عقوملأ ريدم قلع ىرخآأ ةهج
يف ةنيودت ربع سسمأأ لوأأ ىفطسصم نابرود روسسيفوربلأ ةرسضاحم
نع فسشكي نابرود روسسيفوربلأ» :Óئاق كوبسسيافلأ ىلع هباسسح
نأأ يهو انيمث ايملع افاسشتكأ اهربتعأ ايسصخسش ةيملع ةمولعم
ةروفمأ مسضي يذلأ رئأزجلأ يف ديحولأ فحتملأ وه نوبيه فحتم
ىلع ةحأرسصب ،ةيردنكسس’أ نم اهنأأ دقتعي وهو ،لسصأ’أ ةيرسصم
ةميقل ةريبك ةفاسضإأ يهف فاسشتك’أ أذهل ةيملعلأ ةيمهأ’أ ردق
أذه ذخأانسس اننأأ ديكأ’أو نوبي˘ه ف˘ح˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ
ةيرسصملأ ةروفم’أ هذه ظفحل مامته’أ نم ريبك ردقب فاسشتك’أ

.ةديدجلأ تايطعملأ أذهب ةينقتلأ اهتقاطب ميعدتو
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يراكذتلأ بسصنلاب ةحتافلأ ةءأرقو ةينطؤلأ ةيأرلأ عفر مت

بلاطلا ديع ييحت راتخم يجاب ةعماج
رامع يديسسب

،بلاطلل ينطولأ مويلأ ىركذل نيتسسلأو ةعبأرلأ ىركذلاب ءافتحإأ

ةيحسصلأ فورظلأ لظ يفو ،ةنسس لك نم يام91 ـل فداسصملأو

(91-ديفوك) سسوريف انوروك ةيملاعلأ ةحئاجلأ ببسسب ةيئانثتسس’أ
ةيسضايرلأو ةيفاقثلأو ةيملعلأ تاطاسشنلأ ةماقإأ نود تلاح يتلأ
ءاثÓثلأ سسمأأ ةحيبسص ةبانع راتخم يجاب ةعماج تيحأأ ،ةدوهعملأ

اهيلع فرسشأأ يذلأ ىركذلأ هذه ديلخت ميسسأرم0202 يام91
لامج يميرب ةبانع ةي’و يلأو ةيعمب عنام دمحم ةعماجلأ ريدم
نايب بسسح يمسسرلأ ءافتح’أ كراسشو .هل قفأرملأ دفولأو نيدلأ
ليثمت مت ذإأ ،نييرأدإ’أ اهتأراطإأ و ةعماجلأ سسلجم ءاسضعأأ ةعماجلأ
ةيبÓطلأ تايعمجلأ يل˘ث˘م˘م فر˘ط ن˘م ىر˘كذ˘لأ هذ˘ه ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لأ
هذه لظ يف بلاطلأ ديعب يمسسرلأ لافتح’أ يف ةلاعفلأ ةكراسشملاب
يسشفت دسض ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ ةفاك ذاختأ عم ةيملاعلأ ةحئاجلأ
بسصنلأ ةحاسسب ىركذلأ هذه ديلخت ميسسأرم ترج ثيح .ءابولأ
نيأأ ،رامع يديسس يعماجلأ بطقلاب ةيزكرملأ ةعماجلل يراكذتلأ
بلاطو ةبلاط فرط نم ملعلأ ةيأر عفر عم ،دورولأ تاقاب عسضو مت
،ينطولأ ديسشنلأ ىلإأ  عامتسس’أ و ،ةعماجلأ ةبلط ةفاك نع ةباين

.رأربأ’أ انئأدهسش حأورأأ ىلع محرت  باتكلأ ةحتاف ةءأرق تمت امك

نينطأؤملل ريبك دفأؤت طسسوو ةسسلخ مهطاسشن نؤلوأزي

ةيمومعلا ةوقلا مادختسساب ةفلاخملا ةيراجتلا تÓحملا قلغ
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ةبانع ةرئأد سسيئر سسمأأ مدقأأ
تÓ˘ح˘م˘لأ تÓ˘ح˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
ي˘ف تر˘م˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ

نودبو ةسسلخ اهطاسشن ةسسرامم
˘˘مأز˘˘ت˘˘ل’أو تأءأر˘˘ج’أ مأر˘˘ت˘˘حأ
لمعلأ نع فقوتلأو قلغلأ رأرقب
راطإأ يف يلأولأ رأرق ىلع  أءانب
اهترقأ يتلأريبأدتلأو تأءأرجإ’أ
را˘˘سشت˘˘نأ يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لأ
نأأ ة˘سصا˘خو سسور˘ي˘ف˘ب ىود˘ع˘˘لأ

نم رثكأأ تلجسس دق ةبانع ةي’و

سضعب نكلو ةدكؤوم ةلاح051
عيب سصخأ’اب تÓحملأ باحسصأأ
ة˘يد˘ح’أو ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لأ سسبÓ˘˘م˘˘لأ

دقف ةقÓحلأ تا˘نو˘لا˘سص ى˘ت˘حو
سضرع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ كل˘ت أو˘بر˘سض
تقو˘˘لأ نأ ة˘˘سصا˘˘خو ط˘˘ئا˘˘˘ح˘˘˘لأ
ثي˘ح ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘˘ع ع˘˘م ن˘˘مأز˘˘ت

حتفت يتلأ تÓحملأ كلت دهسشت
نئابز˘لأ لو˘خد˘ل ة˘سسل˘خ ا˘ه˘بأو˘بأ

ءان˘ت˘قأو را˘ي˘ت˘خ’ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
ةوسسك وآأ سسبÓم نم مهتايجاح
ايئزج قلغم لحملأ بابو ديع
ل˘ح˘م˘لأ لا˘م˘ع ن˘م د˘حأ كا˘ن˘˘هو
دوجو ةلاح يفو روم’أ بقرتي
بحاسص مÓعإأ متي نمأ’أ لاجر
ام أدهو  عسضولأ كأردتلل لحملأ
نم لئاه ددع  ةدايز يف مهاسس
نينوبز نم رثكأ لوخدو نئابزلأ
ذاختأ  نودب قلغم وهو لحملاب
نم ةيا˘قو˘لأو ة˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

مت د˘ق ى˘ل˘ع أءا˘ن˘بو91 ديفو˘ك
تحتو ةيمومعلأ ةوقلأ  ريخسست
نم ة˘با˘ن˘ع ةر˘ئأد سسي˘ئر فأر˘سشإأ
يت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ل˘ك ق˘ل˘غ ل˘جأ
ةعزوملأ  لمعتو ةحوتفم دجوت

ةبانع ةنيدم ءايحأأ فلتخم ربع
و  ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو رأر˘غ ى˘ل˘˘ع

نم  برقلابو اطيبموق  ير’
با˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘لأ نأرود˘˘˘لأ رو˘˘˘ح˘˘˘˘م
أد˘˘كو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لأ عرأو˘˘˘سشلأو
ةيدلب ءا˘ي˘حأأ ي˘قا˘ب˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ

نمأ’أ حلاسصم فرط نم  ةبانع
م˘ه˘تÓ˘ج˘سس بح˘سسب ما˘ي˘ق˘لأ ع˘˘م
ر˘سضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘تو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأ ع˘م ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م
ةلأدعلأ ىلع مهتلاحإأ و ةينوناقلأ

سسي˘ئر رأر˘ق ى˘˘ل˘˘ع أءا˘˘ن˘˘ب كلدو
راسشتنأ يدافت فدهب  ةبانع ةرئأد
ط˘˘˘سسو ا˘˘˘نورو˘˘˘˘كلأ سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
هد˘ه نأأ ة˘سصا˘خو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ريبك لابقإأ تفرع دق تÓحملأ

سصخأ’اب و نينطأوملأ فرط نم
ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءأر˘سشل ةو˘سسن˘˘لأ

كلدو اهريغو ةيدح’أ و سسبÓم
نأأ ثيح  رطفلأ ديع  عم انمأزت
اهبأوبأأ  تحتف دق تÓحملأ كلت
اهنئابز مامأأ ةينوناق ريغ قرطب

مهتايجاح ءانتقأ نم مه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
˘˘مأر˘˘ت˘˘ح’أ مد˘˘ع بب˘˘سسب ن˘˘كلو
دأدعأأ دفأوتو ة˘يا˘قو˘لأ طور˘سشلأ

ببسست امم دحأو تقو يف ةلئاه
ى˘سضو˘˘فو ما˘˘حدزأ ثود˘˘ح ي˘˘ف
ل˘˘جأ ن˘˘م  تÓ˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘سسو
مظعم نأأ ةسصاخو ديعلأ ةوسسك
سسبÓم ءانتقاب مو˘ق˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لأ

تأداعلأ نم ربتعت يتلأ ةديدج
ةحرفلأ نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لأو
ئسشب كأربتسس’أ و ديعلأ  مودقب

بولق ىلإأ ةحرفلأ لاخدإأ و  ديدج
لÓخ هناف ةراسشإÓل و مهلافطأأ
نولمعي كلت باحسصأأ ناف ةرتفلأ

ع˘م ر˘ف˘لأو ر˘كلأ ط˘˘سسو ة˘˘سسل˘˘خ
متي مهتيؤور دنع نمأ’أ حلاسصم
سصن حتفلأ ةداعإأ دعبو  قلغلأ

ل˘جأ ن˘م ن و˘لو˘ق˘ي ا˘˘م˘˘ك ود˘˘ير
نئابزلأ لوخدو مهطاسشن ةلأوزم
.أرسس تÓحملأ ىلإأ

،ةسسسسؤؤملأ يمدختسسم طسسو ةنتف تثدحأأ يتلأ انورؤك ةحئاج ةحنم ببسسب ةيجاجتحأ ةفقو ةبانع_ رئأزجلأ ديرب ةسسسسؤؤم لامع سسمأأ مظن
ىلع انورؤك ءابو ىودعب ةسصاخلأ ةحنملأ تفرسص «رئأزجلأ ديرب» ةسسسسؤؤمل ةماعلأ ةيريدملأ نأأ «ةعاسس رخآأ» ـل نؤجتحملأ هب حرسص ام بسسحو

.نئابزلأ عم يمؤي لكسشب لسصأؤتلأ لÓخ نم كلذو مهئÓمز يقاب نم رثكأأ سسوريفلأ أذهب ةباسصإلأ رطخ نؤهجأؤي نيذلأ نيفظؤملأ
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 ةينيدلا تابسسانملا يف ةيلحملا تاداعلل ةيبانعلا تÓئاعلا ىدل ريبك نينح

ديعلأ لبق ام ءأوجأأ دسسفي «انوروك»
ناسضمر ةجهب ىلع هءاسضق دعب

انوروك شسوريف يسشفت نم نينطاوملا ةيامحل

  ديعلأ يموي رباقملأ ةرايز عنمت تاطلسسلأ
سسوريف يششفت نم نينطأوملأ ةيامحل كلذو كرابملأ رطفلأ دبع مايأأ ةليط رباقملأ ةرايز عنم ءاثÓثلأ سسمأأ ةبانع ةيلول ةيئلولأ تاطلشسلأ تررق

تايئاشصحأ رخأأ بشسح ةباشصإأ051لأ ةبتع تطخت يتلأ تاباشصلأ ددع يف ايدعاشصت ىحنم ايموي لجشسي ل يذلأو ةيلولاب دجتشسملأ انوروك
ةيزأرتحلأ ريبأدتلأو تأءأرجلأ راطأ يف هنأأ ةيلولأ يلأو نأويدل بوشسنم نايب دكأو.تّايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزول ةيمشسر

ىودعلأ راششتنأ عنمل ةدختملأ ريبأدتلأ عيشسوتو91 ديفوم انوروك سسوريفب ةباشصإلأ رطخ نم نينطأوملأ ةمÓشسو ةخشص ةيامح ىلإأ ةدختملأ

رأرقلأ أذه يتأايو.ةبانع ةيلو تايدلب ىوتشسم ىلع0202 ةنشسل كرابملأ رطفلأ ديع يموي لÓخ رباقملأ ةرايز عنم ررقت ةماعلأ طاشسوألأ يف
لوخدلأ عنمو ديعلأ يموي اهقلغب رباقملأ سسأرح رمأات ةريخألأ لعجيشس يدلأ رمألأ ديعلأ يموي تايدلبلأ فرط نم رباقملأ حتف يأ عنمل يئلولأ
نم رباقملاب روبقلأ طيحم نم سشئاششحلأ عزنو ريهطت تايلمع يف ديعلأ ةيششع تعرشش دق ةبانع تايدلب لج تناكو . نينطأوملأ لبق نم اهيلإأ
YÉO∫ GCe«ø. كرابملأ رطفلأ ديع لولح ةبشسانمب مهاتوم ةرايز نم نينطأوملأ نيكمت لجأ

تاسسسسؤوملا قلغأا نأا دعبف ،رهسشأا ةثÓث ةبارق رادم ىلع كلذو ةيرئازجلا تاي’ولا لج ىلع هقطنم انوروك ءابو شضرف
ديع قبسست يتلا ءاوجأ’ا شصوسصخب هتلعف رركو ناسضمر رهسشب ةسصاخلا مهتاداع رييغت ىلع شسانلا ربجأا ،دجاسسملاو ةيميلعتلا

.ةيروهمجلا تاي’و يقاب ناكسس رارغ ىلع ةبانع ةي’و ناكسس نحي يتلا رطفلا
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ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ب˘˘شسن تبا˘˘ج˘˘ت˘˘شسأ
ءأر˘˘جإل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘يلو نا˘˘˘كشس
هل تعد يذلأ يحشصلأ رجحلأ
عم دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلشسلأ
نكل ،انوروك ءابو راششتنأ ةيأدب
ةدم لوطو عيباشسألأ رورم عمو
أوؤود˘˘ب ن˘˘˘م دد˘˘˘ع دأدزأ ة˘˘˘مزألأ
رجحلا˘ب مأز˘ت˘للأ ن˘ع ع˘جأر˘ت˘لا˘ب
مهلزانم يف يعوطلأ يحشصلأ

يئزجلأ يحشصلأ رجحلأ ىتحو
ةعباشسلأ ةعاشسلأ نم أأدبي يذلأ

ة˘˘˘عا˘˘˘شسلأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأو ءا˘˘˘شسم
ررقي نأأ لبق ،ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘با˘شسلأ

ةيلولأ ناكشس ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع
يحشصلأ تأءأر˘جإأ ى˘ل˘ع در˘م˘ت˘لأ
ة˘ي˘مأز˘لإلأ وأأ ة˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘لأ ءأو˘˘شس
م˘ل يذ˘لأ نا˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ
مأزتلأ ةركف نويبانعلأ هيف لبقتي
تباغ يتلأ هي˘لا˘ي˘ل ي˘ف م˘ه˘تو˘ي˘ب

لÓقتشسلأ ذنم ةرم لوأل اهنع
نيزت تناك يتلأ حيوأرتلأ ةÓشص
يذلأ ليشضفلأ رهششلأ أذه يلايل

سسيياقملأ لكب ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ نا˘ك
ا˘ه˘ل نا˘ك هءأو˘˘جأأو ة˘˘ن˘˘شسلأ هذ˘˘ه
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح سسا˘˘˘˘كع˘˘˘˘نأ
يذلأ رطفلأ ديعل تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ

هقبشست يتلأ تأريشضحتلأ تباغ
تأدا˘ع ن˘˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
لوا˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘يلو˘˘˘لأ نا˘˘˘كشس
عقأولأ أذه ىلع درمتلأ مهعشضب
مهتحشص سضيرعت لÓخ نم ولو
.رطخلل مهتÓئاع ةحشصو

نوعدي نويبانعلأ ..0202 ناسضمر
أددجم هؤوأوجأأ رركتت لأأ

ن˘ي˘م˘ئا˘ششت˘م˘لأ ر˘ث˘كأأ ع˘قو˘ت˘ي م˘˘ل

رهشش رمي نأأ0202 ةنشس علطم
يف ني˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ى˘ل˘ع نا˘شضمر
ر˘ئا˘ع˘ششلأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ت ءأو˘˘جأأ
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تأدا˘ع˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ
،ر˘˘ه˘˘ششلأ أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لأ
يف اهبأوبأأ قÓغإأ مت دجاشسملاف
أونكمتي مل نيذلأ نيلشصملأ هجو
ةÓ˘˘˘˘شص ءأدأأ ن˘˘˘˘˘م كلذ بب˘˘˘˘˘شسب
ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ح˘˘˘يوأر˘˘˘ت˘˘˘لأ
نم اهيف امل ا˘يو˘ن˘شس نو˘ل˘شصم˘لأ
ةن˘شسل˘ل ءا˘ي˘حإأو ة˘ي˘نا˘حور ءأو˘جأأ
،ديلاقتلأ ةه˘ج ن˘م ا˘مأأ ،ة˘يو˘ب˘ن˘لأ
يهاقملأو ةيمومعلأ تاحاشسلاف
نأأ دعب ىرخألأ يه اهقÓغإأ مت

ناكشس نم تائملل اجحم تناك

ر˘م˘شسلأ أودو˘ع˘ت ن˘يذ˘لأ ة˘يلو˘˘لأ
ىلوألأ تاعاشسلأ ةياغ ىلإأ اهيف
أونكمتي مل ام وهو حابشصلأ نم
ببشسب ةنشسلأ هذه هب مايقلأ نم
يذلأ يئزج˘لأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
ة˘ع˘با˘شسلأ ة˘عا˘˘شسلأ ى˘˘ل˘˘ع أأد˘˘ب˘˘ي
راتخأ يذلأ تقولأ يفف ،ءاشسم
ةÓ˘˘˘شص ءأدأأ نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ ه˘˘˘ي˘˘˘ف
دأر˘˘فأأ ع˘˘م ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ح˘˘يوأر˘˘ت˘˘˘لأ

مد˘ع˘ل م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
ةطبتر˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه ع˘ي˘ي˘شضت
و˘ب˘ح˘م را˘ت˘خأ ،ما˘ي˘˘شصلأ ر˘˘ه˘˘ششب
هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لأ ر˘˘م˘˘شسلأ
رشسك لÓخ نم ايئزج ولو ةداعلأ
ي˘ف ر˘م˘شسلأو ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘˘لأ

ل˘˘خأد˘˘م د˘˘ن˘˘˘ع تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ةقيشضلأ ةقزألأ يفو تأرامعلأ

،ةيبعششلأ ءايحألأ يف اشصوشصخ
ءأوجأأ سضوعي نل كلذ لك نكل
ةيدا˘ع˘لأ عا˘شضوألأ ي˘ف نا˘شضمر
ةيلو ناكشس نم ددع ىنمت يتلأ

م˘ه˘ع˘م تل˘شصأو˘ت ن˘يذ˘لأ ة˘با˘ن˘ع
نم اقÓطنأ دوعت نأأ «ةعاشس رخآأ»
زع هللأ ن˘ي˘عأد ،ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ن˘شسلأ

نيملشسملأ ىلع رركي ل نأأ لجو
مه˘ي˘ل˘ع ر˘م يذ˘لأ ل˘ث˘م نا˘شضمر
نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘شسلأ هذ˘˘˘ه

خيراتلأ هدلخيشس0202 ناشضمر
.ةركأذلأ نم حمي نلو

سسبÓملأ ءأرسشو تايولحلأ ريسضحت
ناك ربخ يف ةديدجلأ

يف ةبانع ةيلو ناكشس ءأدتعأ
˘ما˘يألا˘ب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تأدا˘˘ع
نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ
تايولحلأ ريشضحت يف عورششلأ

ام و˘هو ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘ع˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ
ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لأ طا˘˘ششن ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي
تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو
ج˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ
،تيقوتلأ أذه لثم يف نئابزلاب
تÓ˘ح˘م نأا˘شش كلذ ي˘ف ا˘ه˘نأا˘˘شش
مايألأ ربتعت يتلأ سسبÓملأ عيب
ىلإأ ناشضمر رهشش نم ةريخألأ
،اهطاششنل ةبشسنلاب ةورذلأ ةطقن
دقف انوروك ءابو ببشسبو نكل

هذ˘ه با˘ح˘شصأأ ةرا˘˘ج˘˘ت تد˘˘شسك
رئاشسخ أودبكت نيذلأ تÓحملأ

م˘ه˘حا˘برأأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
هذه ىلع ةريبك لكششب دمتعت
نأأ م˘˘غر ،ة˘˘ن˘˘شسلأ ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ن˘م ن˘كم˘ت م˘ه˘˘شضع˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ا˘ي˘ئز˘ج و˘لو رأر˘شضألأ
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علأ
يهو ةشسلخ عيبلأو ةينورتكلإلأ
ة˘با˘ن˘ع نا˘كشس ا˘ه˘ف˘لأا˘ي م˘ل رو˘˘مأأ

ا˘مو˘م˘ع ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأو ا˘˘شصو˘˘شصخ
عمجأأ يذلأ ناشضمر رهشش لÓخ
رخآأ» مهعم تلشصأوت نم بلغأأ
ةنشسلأ هذه معط Óب هنأأ «ةعاشس
.ةدعشصألأ عيمج ىلع

لماكلأ رجحلأ سضرف نع ثيدحلأ
نع فوزعلأ نم دأز ديعلأ يف

هل ريسضحتلأ

ددع عم «ةعاشس رخآأ» تلشصأوت
لك يف ةيبان˘ع˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘م
سصÓب» ة˘م˘يد˘ق˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ن˘م
،«نيشسح ةلشسع» عراشش ،«مرأد
ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘لأو «ن˘يرا˘˘خ˘˘ف˘˘لأ»
ىلع اه˘ن˘ي˘ب عا˘م˘جإأ كا˘ن˘ه نا˘كو
د˘ي˘ع˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ ءأو˘جأأ با˘ي˘˘غ

،تا˘يو˘ل˘ح˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ر˘ط˘ف˘لأ
م˘ه˘تأر˘ي˘˘شضح˘˘ت نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
عأو˘نألأ سضع˘ب ى˘ل˘ع تر˘شصت˘قأ
ل˘ه˘شسي ي˘ت˘لأ ط˘ق˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ
ىلع ةليلق ةي˘م˘كبو ا˘هر˘ي˘شضح˘ت

،«ة˘ب˘ير˘غ˘لأ» ،«دور˘ق˘˘م˘˘لأ» رأر˘˘غ
«نو˘˘كور˘˘كلأ«و «ي˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘شصلأ»
ديلاقتلأ ىلع طقف اظافح كلذو
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ
مهعامشس دعب اشصوشصخ ،ةينيدلأ
يحشصلأ رجحلأ سضرف ةيناكمإاب
ام وهو ديعلأ مايأأ لÓخ لماكلأ
ةيلئاعلأ تأرايزلأ عاطقنأ ينعي
ع˘فد ع˘قأو˘لأ أذ˘˘هو ةد˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءأرشش نع عجأرتلل اشضيأأ مهشضعب
رابتعاب مهلافطأل ةديدج سسبÓم
مهناكمإاب نوكي نل لافطألأ نأأ

ربتعم ددع نأأ مغر ،ناكم يأل
لÓ˘خ تت˘فا˘ه˘ت تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م
تÓحملأ اهيف تحتف يتلأ مايألأ
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ى˘ل˘ع ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

تÓحملأ يهو لافطألأ سسبÓم
دعب ىتح اهطاششن لشصأوت يتلأ
عيبلأ لÓخ نم كلذو قلغلأ رأرق
ليشصوتلأ ةمدخ ريفوتو ةشسلخ
يف لوقلأ رشصتخم نكل ،نئابزلل

نإاف انلعف امهم هنأأ وه كلذ لك
هذه انوكي نل ديعلأو ناشضمر
،انلعف امهم اندهع ام لثم ةنشسلأ
ىو˘˘شس ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي ل أذ˘˘˘ل
ع˘˘قأو˘˘لأ أذ˘˘ه ما˘˘مأأ مÓ˘˘شست˘˘شسلأ

نم ةماعلأ ةحشصلأ يف ريكفتلأو
ةياقولأ تأءأرجإاب مأزتللأ لÓخ
عرشسن ىتح انوروك سسوريف نم
.ايئاهن هيلع ءاشضقلأ ةيلمع

ديعلا يموي ششيرلا عارذب عيبلا طاقن حتف عم ةزاوملاب

«عفترت» سسكسسكلأ يهط تأورسضخ راعسسأأ
 رطفلأ ديع ةبسسانمب

قوشسو ةئزجتلأ قأوشسأاب هكأوفلأو رشضخلأ راعشسأأ تدهشش ةداعلاك
رطفلأ ديع ة˘ي˘ششع ا˘شسو˘شسح˘م ا˘عا˘ف˘ترإأ سسمأأ لور˘شصلا˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لأ
يموي لماششلأ رجحلأ نم ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فوا˘خ˘م د˘يأز˘تو كرا˘ب˘م˘لأ

ةئاملاب001و02 نيب ةثوافتم بشسنب ةدايز تلجشس راعشسألأ.ديعلأ
كÓهتشسلأ تأذ ةشصاخ ةيحÓفلأ تاجتنملأ فانشصأأ فلتخم يف
يف ةيبانعلأ تÓئاعلأ اهلمعتشست يتلأ كلت رأرغ ىلع عشسأولأ

ديعلأ يموي يف «سسكشسكلأ» ـب فورعملأ يديلقتلأ قبطلأ يهط
ةبان˘ع ة˘يلو ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع فرا˘ع˘ت˘م˘لأو ةر˘ششت˘ن˘م˘لأ تأدا˘ع˘لأ ي˘هو
رعشس انهو ةملاقو فراطلاك دÓبلأ قرششب ةرواجملأ تايلولأو
ةيدلبب لورشصلاب هكأوفلأو رشضخلل ةلمجلأ قوشس يف تأويرجلأ

جد03 نم رزجلأو غلكلل جد021 ىلإأ جد04 نم زفق سسمأأ ينوبلأ

غلكلل جد001ب لدرخلأو05/04 اطاطبلأو غلكلل جد05 ىلإأ

ببشسب تأدايزلأ هذه يتأاتو جد05 ىدعتي ل هرعشس ناك امدعب
ةيششع تأورشضخلأ نم ةددحملأ فانشصألأ كلت ىلع بلطلأ ةرثك

جد07/05 نيب حأورت م˘طا˘م˘ط˘لأ ر˘ع˘شس نأأ ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ، د˘ي˘ع˘لأ

رايخلأو جد03/52 نيب رشضخألأو جد001 ـب فاجلأ لشصبلأو

ءأرمحلأو جد021 ـب ءأرشضخلأ ءايلوشصافلأو جد05ب فأرطيبلأو

راجت نم رداشصم عقوتتو . جد052 و022 نيب اهرعشس حأورتي
يف  را˘ع˘شسألأ ع˘ف˘تر˘ت نأأ لور˘شصلا˘ب ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لأ
بلطلأ ةدايز ببشسب هكأوفلأو رشضخلأ ىل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘ي˘مو˘ي˘لأ

لشصتم قايشس يفو .ةئزجتلأ راجتو نينطأوملأ لبق نم اهيلع
ىوتشسم ىلع هكأوفلأو رشضخلأ عيب طاقن ناف انرداشصم بشسحو
ةيششع دنم ةمدخلأ تلخد يتلأو سشيرلأ عأرذب ةديدجلأ ةنيدملأ

رط˘ف˘لأ د˘ب˘ع ي˘مو˘ي ة˘مد˘خ˘لأ ي˘ف نو˘كت˘شس نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح
تأورشضخلأ نم هجاتحي امب نطأوملأ نيومت لجأأ نم كرابملأ

تاطلشسلأ تاميلعت عم ايششا˘م˘ت كلذو ة˘ل˘م˘ج˘لأ ر˘ع˘شسب ه˘كأو˘ف˘لأو
تايرورشضلأ لك ةببلت ىلع اهيلع نيمئاقلأ نم اشصرحو ةينعملأ

كلذكو يحشصلأ رجحلأ مايأ سشيرلأ عأرذب نينطأوملأ تاجايتحأو
ةيئلولأ تاطلشسلأ نأأ ةراششإلأ .كرابملأ رطفلأ ديع لولح ةبشسانمب
ةنيدملأ ىوتشسم ىلع عيب طاقن تشصشصخ دق تناك ةبانع ةيلول
نا˘كشسلأ د˘يوز˘ت˘ل نا˘شضمر ر˘ه˘شش ل˘ب˘˘ق سشير˘˘لأ عأرذ˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ءأرمحلأ موحللأو هكأوفلأو رشضخلأ نم رجحلأ مايأ هنوجاتحيامب
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو  ز˘ب˘خ˘لأو د˘ي˘م˘شسلأو ه˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأو ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لأو
أوبلاط نيدلأ ناكشسلأ ناشسحتشسأ يقل يدلأ رمألأ تايرورشضلأ

طاششنلأ يف طاقنلأ كلت رأرمتشساب ةبذتتملأ ةيلأولأو ةيلولأ يلأو
لظ يف ةشصاخ اهل ةجاحلأ سسمأأ يف مهنوكل ُةحئاجلأ ءاهتنأ دعب
نأويد مايق مغر ةقلغم ةيراجتلأ تÓحملأ نم تأرششعلأ ءاقب
.طرافلأ ماعلأ دنم اهعيبب يراقعلأ رييشستلأو ةيقرتلأ
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 ةراجتلا ةفرغو بابسشلا ريوطت  ةيعمج عم قيسسنتلاب

يندملأ عمتجملل ةينطولأ ةيداحتإلأ
 ةعسسأو ةيسسيسسحت ةلمح مظنت

انوروك سسوريف نم ةياقولل
ةيلو بتكم يندملأ عمتجملل ةينطولأ ةيداحتلأ أرخؤوم تمظن

يدان عم قيشسنتلاب سسنويوب ةردع بتكملأ ةشسيئر ةدايقب ةبانع
ريوط˘ت و ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج و ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لأ ل˘ي˘ج فر˘ح˘لأ و نو˘ن˘ف˘لأ
ةيشسيشسحت ةلمح ةراجتلأ ةفرغ أدك و ةلوفطلأ و بابششلأ تاطاششن
ةبانع ةنيدمل ةيشسيئرلأ عرأوششلأ طشسو ءابولأ نم ةياقولل ةعشسأو
ن˘ي˘ب˘ت تا˘ت˘فل ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب كلذو ةرا˘م˘ل˘ل ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كأ د˘˘ه˘˘ششت ي˘˘ت˘˘لأ
راششتنأ نم دحلل نطأوملأ فرط نم اهذاختأ مزÓلأ تاطايتحلأ

ةبانع ةيلو بتكم ةشسيئر تفششك قايشسلأ أذه يفو انوروك ءابو
،مهتدعاشسمو نينطأوملأ هيجوت تلمشش ةلمحلأ نأأ سسنويوب ةردع
انروك سسوريف ىودع نم ةياقولل مهتيعوت و مهشسيشسحت أذك و
دمحم دكأأو .يئزجلأ يلزنملأ رجحلأ تيقأوم مأرتحل مهتوعد عم
تأأدب يعامتجلأ نماشضتلأو لمعلأ ربنم وشضع سساباب يلداششلأ
ةلمحلأ يف كراششملأ و ةبانعب يندملأ عمتجملل ةينطولأ ةيداحتلأ
رمتشسملأ لشسغلاب نينطأوملأ مأزت˘لأ ةرور˘شض ى˘ل˘ع ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لأ
ةبيرق تافاشسم ىلع بأرتقلأ يدافتو نوباشصلأو ءاملاب يديأÓل

بنجتو ةرورشضلأ لجأأ نم لإأ لزانملأ نم جورخلأو مهنيب أدج
ةيداحتلأ  اهتقلطأ يتلأ ةيشسيشسحتلأ ةيلمعلأ راطإأ يف. عمجتلأ
ةفرغ  عم قيشسنتلاب ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
قاشصلأ ةيلمع مويلأ تلشصأوت  انوروك  ةحئاج ةهباجمل ةراجتلأ
أذهب ةباشصإلأ بنجتل ةيئاقولأ قرطلاب نينطأوملأ ةيعوتل تاتفÓلأ
دايز_دأو  و رامع  يديشس  ةيدلب و لاحرب ةيدلب نم لكب ءابولأ

ناشسحتشسأ تقل يتلأ ةردابملأ هذه ةيداحتلأ  ءاشضعأأ فرط نم
مايألأ رمتشست نأأ ىلع ةطرششلأ كÓشسأأ نم أذكو ةراملأ نم ريبك
.ةيلولأ تايدلب لك لمششتل ةلبقملأ
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا تسشقا˘ن
عم مدق˘لا ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
شسمأا لوأا ة˘˘يد˘˘˘نألا ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا
اهذاخ˘تا بجاو˘لا تاءار˘جإلا
طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لا˘ح ي˘˘ف
لا˘ح ي˘ف كلذو ،ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ي˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر
،هنم فيفختلا وأا شضورفملا

يف تاسسفانملا قيلعت متو
ف˘سصت˘˘ن˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

كرا˘سشو ،ي˘سضا˘م˘˘لا شسرا˘˘م

ابيبط21 عا˘م˘ت˘˘جلا ي˘˘ف
بيبط ىلإا ةفاسضإا ةيدنأÓل
ة˘ن˘ج˘ل˘لا شسي˘ئرو ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةيرئازجلا ةيداحتلاب ةيبطلا
قا˘ف˘تلا م˘تو ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

نمسضتت ةقيثو دادعإا ىلع

فدهب تاحارتقلا فل˘ت˘خ˘م
يميظنتلا ءارجإلاب لفكتلا
،ي˘ب˘ط˘لا بنا˘ج˘لا˘ب شصا˘خ˘لا

لا˘˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا دد˘˘˘سشو
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا شسي˘˘ئر ،ي˘˘جر˘˘ماد
ى˘˘ل˘˘ع ،فا˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ريبادت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘سض
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
يتلا ةظقيلل ةينطولا ةيلخلا
،ة˘ح˘سصلا ةرازو ا˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘سصن
دحاو موي دعب كلذ يتأايو
شسي˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
شسل˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا ،نو˘˘ب˘˘ت
عور˘سشلا˘ب ،ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘˘عألا
ةلحرمل طط˘خ˘م داد˘عإا ي˘ف
ي˘عار˘ي ،ا˘˘نورو˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م
ةي˘ح˘سصلا دا˘ع˘بألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةيعامتجلاو ةيداسصتقلاو

د˘ه˘ف ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا با˘˘غ
ةعباتلا طابسضنلا ةنجل ةسسلج نع ،ةيافلح
تناك يتلاو ،مدق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طوا ة˘ط˘بار˘ل˘ل
ةطبارلا رقم يف شسمأا لوأا ةحيبسص ةجمربم
تبث˘ت د˘ق ة˘ئ˘جا˘ف˘م ةو˘ط˘خ ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
يماحم ليكوت ةيافلح ررقو .هيلع ةمهتلا
يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق يف هنع عافدلا
ةزا˘جإا لا˘سسرإا رر˘ق ا˘م˘ك ،ار˘˘خؤو˘˘م بر˘˘سسم˘˘لا

فيطسس نم لقنتلا هتردق مدع دكؤوت ةيسضرم
هسسف˘ن ن˘ع عا˘فد˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا
نم .ارخؤوم هيلإا ةهجوملا مهتلا شصوسصخب

ىلوت˘ي يذ˘لا ،ة˘ي˘م ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ف˘سشك ،ه˘ت˘ه˘ج
هلكوم بايغ ببسس ةيافلح نع عافدلا ةمهم
ة˘ي˘سضق˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ،عا˘م˘ت˘سسلا ة˘˘سسل˘˘ج ن˘˘ع
يف ادرطتسسم ،برسسملا يتوسصلا ليجسستلا
بلطب انمدقت““ Óئاق ،هل ةيفحسص تاحيرسصت
،قحل راعسشإا ىلإا عا˘م˘ت˘سسلا ة˘سسل˘ج ل˘ي˘جأا˘ت
،““ة˘ي˘ح˘سص ة˘مزأل ة˘يا˘ف˘ل˘ح شضر˘˘ع˘˘ت بب˘˘سسب
ا˘ن˘ن˘كم˘ي ل ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف““ فا˘˘سضأاو
ةياغ ىلإا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن يأل قر˘ط˘ت˘لا

فلم ان˘يد˘ل ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ةر˘سشا˘ب˘م
ماعلا ر˘يد˘م˘لا ةءار˘ب ن˘م نو˘ق˘ثاوو ،ل˘ما˘كت˘م
ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ت˘˘ف˘˘سصب““ فدرأاو ،““يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل

ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا يدا˘ن˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ليكو مسسا نع حاسصفإلا يننكمي ل ،طقفو
امو ،ةحيسضفلا يف طروتملا نيبعÓلا لامعأا

فسشكل تاقيقحتلا جئاتن راظتنا ىوسس انيلع
طابسضنلا ةنجل تررقو .““تاسسبÓملا لك
،راودم ميركلا دبع شسيئر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةديدج ةلهمو ةي˘نا˘ث ة˘سصر˘ف ة˘يا˘ف˘ل˘ح ءا˘ط˘عإا
نع عافدلل هلاوقأاب ءلدإلاو اهمامأا لوثملل
يتلا يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق يف هسسفن
ةركلا ةعمسس تخطلو ةريبك ىسضوف تثدحأا
هذه لثم نع ىنغ يف ىقبت يتلا ةيرئازجلا
ةسضايرلا تايقÓخأل تمت ل يتلا لاعفألا
دهف˘ل ءا˘عد˘ت˘سسا ي˘نا˘ث ته˘جو ثي˘ح ،ة˘ل˘سصب

يمسسرلا عقوم˘لا ه˘ف˘سشك ا˘م بسسح ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح

12 ـلا شسيمخلا موي اهمامأا لوثملل ةطبارلل
.ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ر˘ق˘م˘ب ،يرا˘ج˘˘لا يا˘˘م
ءاعدتسسلا نأا ،طابسضنلا ةنجل تحسضوأاو
لبق ،ةيافلحل ةبسسنلاب ريخألا نوكيسس لبقملا
متيسس ثيح ،ةيباقع تاءارجإا هدسض ذختت نأا
ةناخ يف عسضويو ايبايغ ةيسضقلا يف لسصفلا
ةيلاحلا تايطعملا لك نأاو شصخألاب يناجلا
هطروتو ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ه˘عو˘ل˘سض ى˘لإا ر˘ي˘سشت
بيجن.ج.ماتلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1995ددعلا0202 يام02 ءاعبرألا 13ةضضاـيرلأ راـبخأأ

ةليلم نيع ةيعمجةيدنألا ءابطأا روضضحب

نويلم004و رايلمب ششعتنت قيرفلا ةنيزخ

www.akhersaa-dz.com

ةلوطبلا فانئتسسا لبسس ناسشقاني فافلاو ةطبارلا

د˘˘˘ب˘˘˘ع لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
بعلمب هباجعإا نع دارج زيزعلا

ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا نار˘˘هو
نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نأا˘˘˘ب ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
ي˘كل ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
ةدهاسشمب هلÓخ نم اوعتمتسسي
،ه˘ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘م˘ي˘سسلو
شسأار ىلع نوكيسس يذلا لولا
ف˘سشكو ،ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا
نأا˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ف˘قو د˘ق ،دار˘ج لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

يتلا ةي˘ناد˘ي˘م˘لا ةرا˘يز˘لا لÓ˘خ
ىلا يسضاملا عوبسسألا اهب ماق
لاغسشأا مدقت ىدم ىلع ،نارهو
بسشع˘لا ا˘م˘˘ي˘˘سسلو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ملاعم ترهظ يذلا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ريزولا حرسصو ،نا˘ي˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ج

ةرايزلا كلت ششماه ىلع ،لوألا
،ة˘ي˘ت˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب
تارهاظ˘ت˘ل˘ل ا˘حر˘سسم نو˘كت˘سس
كلذ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ،ىر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا
رظتنت يتلا ةريبكلا تايدحتلا
لامج ينطولا بردملا لابسشا
نيذلا ايقيرفا لاطبا ،يسضاملب
ةريسشأات عاطتقا ةمهم مهرظتنت
نع عافدلل ناكلا ىلا رورملا
عاطتقا ةمهم بناج ىلا ،مهبقل
يف رظتنملا لايدنوملا ةريسشأات

ريزولل تناكو،2202 يف رطق
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ة˘˘سصر˘˘ف ،لوألا
بسشع ير يف عبتملا ماظنلا
لÓخ ،نارهول ديدجلا بعلملا

يلآا ير ماظن وهو ،ةرايزلا هذه
ةي˘خا˘ن˘م˘لا ل˘ماو˘ع˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م
م˘سسح ي˘لا ل˘˘كسشب ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسيو
ديلو.ف.دئاسسلا وجلا

ة˘يدا˘ح˘تلا شسي˘ئر ي˘سشطز ن˘ي˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا
ةيامح ةرورسض ىلع مدقلا ةركل ةيرئازجلا
لك نم ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ة˘ع˘م˘سسو ة˘يد˘نألا
ةيسضق نأاب ا˘فر˘ت˘ع˘م ،دا˘سسف˘لا لا˘كسشأاو عاو˘نأا
نمسضت يذلا برسسملا ي˘ف˘تا˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘سست˘لا
تايرابم شضعب جئاتنب بعÓتلل يعسس هاوحف
،رئازجلا ةروسصبو اهتعمسسب رسضأا ،ةلوطبلا

عقوملل روسصم حيرسصت يف ،يسشطز نادأاو
ه˘ف˘سصو ا˘م ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ةعمسسب شسمت يتلا ةع˘ي˘ن˘سشلا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا˘ب
تاوطخلاب اركذم ،رئازجلاو ةيرئازجلا ةركلا
لك ةبراحم لجأا نم داحتلا اهب ماق يتلا
ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سشنإا نأا ،ح˘سضوأاو ،دا˘˘سسف˘˘لا لا˘˘كسشأا
لبق نم ةدوجوم نكت مل يتلا تايقÓخألا

دكؤوي ،ةهازنلا مسسق ريدمل بقترملا نييعتلاو
ةركلا ةيام˘حو تا˘ي˘قÓ˘خألا˘ب ه˘ترادإا كسسم˘ت
ة˘ي˘سضق ن˘ع ،ي˘سشطز ثد˘ح˘تو ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأاب لاق ثيح ،برسسملا يفتاهلا ليجسستلا
نايب رادسصإل اقابسس ناك يرئازجلا داحتلا
اريسشم ،داسسفلا ةبراحم ىلع همزع هيف دكأا
ر˘يزو ف˘قو˘م ع˘م ق˘فاو˘ت˘˘ي ه˘˘ف˘˘قو˘˘م نأا ى˘˘لإا

˘مز˘ع ى˘ل˘ع دد˘سش يذ˘لا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
شسيئر ركذو ،ةفآلا هذهل يدسصتلا يف ةلودلا
دوجوم ةيسضقلا هذه فلم نأاب قباسسلا وداراب

ي˘ت˘لا تا˘ي˘قÓ˘خألا ة˘ن˘ج˘ل يد˘يأا ن˘ي˘ب ا˘ي˘لا˘˘ح
ةيفا˘ف˘سش ل˘كب ه˘ت˘سسارد د˘ع˘ب ه˘ي˘ف ل˘سصف˘ت˘سس

داحتلا نأا ىلإا ،يسشطز راسشأاو ،ةيلوؤوسسمو
ام لكو ةيدنألا ةيامح ىلع مزاع يرئازجلا
ةلئاع ايعاد ،ةيرئازجلا ةركلا ةعمسسب شسمي

قيقحتل ديلا يف ديلا لمعلا ىلإا مدقلا ةرك
ديلو.ف.فدهلا اذه

 ““داسسفلا لاكسشأا لكل يدسصتلاو ةيرئازجلا ةركلا ةعمسس ةيامح ىلع نومزاع““ :يسشطز

هيلع ةمهتلا تبثت دق ةئجافم ةوطخ يف

ةيناث ةسصرف هحنمت راودم ةئيهو طابسضن’ا ةسسلج نع بيغي ةيافلح

ديدجلا نارهو بعلم““ :دارج
 ““يسضاملب لابسشأا فرسصت تحت نوكيسس

ةيعمج قيرف ةنيزخ فرعتسس
رايلمـب اهسشاعت˘نا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع

،ةناعإاك ميتنسس نو˘ي˘ل˘م004و
كسش نود نو˘˘˘كت˘˘˘سس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ششيعي ناك يذلا قيرفلل ازفحم
يف ةسصاخ ،ةقناخ ةيلام ةقئاسض
يتلا ةب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘ظ
هذه تءاجو .قير˘ف˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
تاطلسسلا نم ةردابمب ةناعإلا
ةدعاسسم تدارأا يتلا ةيلحملا
تاءادنلا دع˘ب ة˘سصا˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا
شسيئر اههجو يت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع كي˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا

قيرفلا لوح عيم˘ج˘لا فا˘ف˘ت˘لل
ةمزألا نم جورخلل هتدعاسسمو
ترثأا ا˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

نأا امك ،نيبعÓلا دودرم ىلع
نكمي روكذملا يلاملا غلبملا
يف مسسوملا ءاهنإا نم قيرفلا
ن˘م ه˘ن˘كم˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘حو˘˘ب˘˘ح˘˘ب
ةيلا˘م˘لا ه˘ي˘ب˘عل رو˘مأا ة˘يو˘سست

تتاب ،رخآا قايسس يفو .ةقلاعلا
نيبعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘ي˘سضق
شصاخلاو ماعلا ثيدح ةقلاعلا
اميسسل ،يدا˘ن˘لا ط˘ي˘ح˘م ل˘خاد
ن˘ي˘ما˘ي˘ل برد˘م˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا نأاو
نم مه˘فوا˘خ˘م اود˘بأا ،ةرار˘غو˘ب
ى˘ل˘ع ،ىر˘خأا ةر˘ت˘˘ف˘˘ل ا˘˘هر˘˘خأا˘˘ت
م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا
،ةرتف ذنم مهتاقحت˘سسم او˘ق˘ل˘ت˘ي
نإا˘˘˘˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
قيرفلا نوؤوسش ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

،دايز حبار دئاقلا ءاقفر اونأامط
لسصتا امدعب ةيسضقلا هذه لوح
ةرادإا يف نيلعافلا فارطألا دحأا
ثيدحلاو ،ني˘ب˘عÓ˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا

،تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق لو˘˘ح
ي˘ف ا˘˘هد˘˘يد˘˘سست م˘˘ه˘˘ل اد˘˘كؤو˘˘م
كلذو ،ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يألا نو˘سضغ
باسسحلا يف ةناعإلا خسض دعب
.قيرفلل يكنبلا

بيجن.ج
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

عيزوتل ةيناضمرلا ةلمحلا متتخت يزاج
نيجاتحملا ىلع ةيئاذغلا تادعاسملا

تÓئاعلأ ةدئافل ةفق00731 عيزوتب ناسضمر ةيأدب يف تأأدب يتلأ ةينماسضتلأ ةيلمعلأ يزاج ةكرسش تمتتخأ
ميتيلأ لفاك ةيعمجو يرئأزجلأ رمحأ’أ لÓهلأ لثم تايعمج ةدع نم معدب دÓبلأ ءاحنأأ عيمج يف ةجاتحملأ

ةكرسشلأ ةسسايسسب Óمع و    ينأر˘ق˘سش ة˘ي˘ع˘م˘جو عو˘ط˘ت˘ل˘ل با˘ب˘سشلأ دا˘ح˘تأ ة˘ي˘ع˘م˘جو عو˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأو
نم ةيحسصلأ ةمزأ’أ بقأوع نم ةررسضتملأو ةريقفلأ رسسأ’أ ةدعاسسمل نماسضت ةيلمع يزاج تقلطأأ ،ةنطأوملأ

.دÓبلأ يف تاهج فلتخم ىلإأ اهلقن و ةيئأذغلأ دأوملأ ءأرسشل رانيد نويلم85 ةميقب يلام فÓغ سصيسصخت لÓخ
لماكلاب تأدعاسسملأ جمانرب ذيفنت نم ءاهتن’أ لجأأ نم ةيريخلأ تايعمجلأ نم ددع عم ةكرسشلأ تلمع ثيح
عيمج مسسابو يمسساب ،دوأأ““ :ينافلاغ وي˘تا˘م ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ حر˘سص ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘بو .م˘ير˘ك˘لأ نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ

تمهاسس يتلأو ةينماسضتلأ ةيلمعلأ هذه يف انتقفأر يتلأ تايعمجلل يركسش سصلاخ نع برعأأ نأأ ،يزاج يفظوم
ريكذتلل و .““ ةريسصق ةينمز ةرتف يف نيجاتحملأ ىلع ةيئأذغلأ تأدعاسسملأ لماك عيزوت ةيلمع حاجن يف
ةدع لÓخ نم انوروك ةحئاج راسشتنأ ةحفاكمل ةينطولأ ةلمحلأ يف ةكراسشملل ةيأدبلأ ذنم يزاج تدنجت دقف

مقرلاب يناجملأ لاسصت’أ و ،رانيد نويلم24 لباقم تايفسشتسسملل ةيبط تأدعم ءأرسش كلذ يف امب تأردابم
ةرأزوو ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو اهتأاسشنأأ يتلأ دعب نع ميلعتلأ تاسصنم كلذكو ةحسصلأ ةرأزو عقوم و رسضخ’أ
جيورتلل ةيراجتلأ ةمÓعلأ ءأرفسس عيمج ةئبعت تأءأرجإ’أ هذه تقفأر دقو .يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ

 .دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةسساسسحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ ةيئاقولأ ريبأدتلأو ةفاظنلأ تأءأرجإ’

ELYTSEERF ““ ةقباصسم ءاصضف قÓطإأ مت

PAR““ رئأزجلأ يف اهعون نم ىلوأ’أ يهو
ةعومجم ءاصشنإأ مت ثيح ““كوبصسيافلأ““ ربع كلذو
ةديدجلأ يناغأ’أ لبقتصستو ةقباصسملأ مصسإأ لمحت
،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ با˘ب˘صشل˘ل ا˘هر˘صشن ق˘ب˘صسي م˘ل ي˘ت˘˘لأ

ام بصسح ةرهاظتلأ هذه ىلع نومئاقلأ لبقتصسأو
ل˘ي˘لد نا˘ن˘ف˘لأو جر˘خ˘م˘لأ ةر˘˘كف˘˘لأ بحا˘˘صص هد˘˘كأأ
ىلع ةيبنجأأ لود نم يناغأ’أ نم ديدعلأ ريدوخلب

،ىر˘˘خآأ لودو د˘˘يو˘˘صسلأ ،ا˘˘يرو˘˘صس ،ضسنو˘˘˘ت رأر˘˘˘غ
اهليجصست نم ةزئافلأ ةينغأ’أ بحاصص نكمتيصسو
ليلد فاصضأأو ،ةيفأرتحأ ةقيرطبو ويدوتصسأ يف
رئأزجلأ يف ““بأرلأ““ ةينغأأ قاصشع نأأ ريدوخلب
قÓطإأ لجأأ نم مهب ضصاخ ءاصضف نوكلمي ’ نكل
مه˘تا˘تو˘ب˘كم أو˘جر˘خ˘ي ي˘كلو م˘ه˘عأد˘بإ’ نا˘ن˘ع˘لأ

تÓفحلأ يف مهدجأوتف ،ىق˘ي˘صسو˘م˘لا˘ب أو˘عد˘ب˘يو
مهل ح˘صسف˘ي نأأ ر˘كف كلذ˘ل ل˘ي˘ل˘ق تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لأو
ضضعب˘لأ م˘ه˘صضع˘ب˘ب كا˘كت˘ح’أ ل˘جأأ ن˘م لا˘ج˘م˘لأ
يف ني˘ب˘غأر˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،ة˘ق˘با˘صسم˘لأ هذ˘ه ل˘صضف˘ب
كوبصسيافلأ ةعومج˘م˘ل أو˘م˘ظ˘ن˘ي نأأ ن˘ي˘كرا˘صشم˘لأ

،““PAR ELYTSEERF ““ مصسأ لمحت يتلأ
وأأ يدرف لكصشب عيمج˘ل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘كرا˘صشم˘لأو
’ ةينغأÓل ويديف لاصسرإأ ربغ نوكتو ،تاعومجم
ي˘نور˘ت˘كلإ’أ د˘ير˘ب˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘لأ ىد˘ع˘ت˘ي
بق˘لو م˘صسا˘ب ق˘فر˘م˘˘لأو ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لأ
مقرو نأونعلأ ،كراصشملل ينفلأ مصسإ’أ ،كراصشملأ
لبقت ’و ،نصسلأو كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ با˘صسحو ف˘تا˘ه˘لأ
نم ةلمعتصسملأ ىقيصسوملأو ““ضشÓكلأ““ يناغأأ
،ي˘نا˘غأ’أ لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ ل˘جأأ ر˘خآأ ضسمأأ نا˘كو ،ل˘ب˘ق
يأأ ضضفر يف قحلاب ةمظنملأ ةئيهلأ ظفتحتو
ىلع نّيعتيو ،ةديج ريغ ةلاح يف اهتملتصسأ ةخصسن
ةديدج ةخصسن ميدقت ةلاحلأ هذه يف بلطلأ مّدقم
،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘خ˘صسن م˘يد˘ق˘ت مد˘ع لا˘ح ي˘˘فو
يف قحلاب ةقباصسملل ةمظ˘ن˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ظ˘ف˘ت˘ح˘ت
نم مأزتلأ يأأ نود ةقباصسملأ نم ويديفلأ بحصس

ةقباصسملل ةمظ˘ن˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ظ˘ف˘ت˘ح˘تو ،ا˘ه˘فر˘ط
ةدم˘لأ زوا˘ج˘ت˘ي و˘يد˘ي˘ف يأأ دا˘ع˘ب˘ت˘صسأ ي˘ف ق˘ح˘لا˘ب
يف ينقت لل˘خ ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ح˘ي وأأ ا˘ه˘ب حو˘م˘صسم˘لأ
نإأ وأأ هصضرع قيعي لكصشب ةروصصلأو توصصلأ

وأأ ةيرصصنع وأأ ةئيصسم ةدام ىلع ىوتحي ناك
’ تاهويديف يأأ وأأ فأرعأÓل ةفلاخم وأأ ةيصسايصس
ةرأدإ’ ويديفلأ ميلصستبو ،ةقباصسملل ةلصصب تمت
يف قحلأ ةقباصسملأ ةرأدإأ هعناصص حنمي ةقباصسملأ
مأدختصساب كلذكو ضضرعلل همأدختصسأو هليمحت
ة˘يأأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي ن˘لو ،تا˘يا˘عد˘لأ ي˘ف ه˘ن˘م ءأز˘˘جأأ
ويديف يأأ ضضفرب رأرقلأ لوح بابصسأأ وأأ تاقيلعت
قحي نل ،ويديفلأ رايتخأ درجمبو ،ةقباصسملأ يف
نع ةق˘با˘صسم˘لأ ىر˘ج˘تو ،ه˘ب˘ح˘صس بل˘ط˘لأ مّد˘ق˘م˘ل

ى˘ل˘ع رو˘ه˘م˘ج˘لأ فر˘ط ن˘˘م تيو˘˘صصت˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط
و ،ةيمصسرلأ ةقباصسملأ ةحفصص يف تاهويديفلأ
تاباجعإ’أ ددع باصسحب زئافلأ مصسأ نع نلعي

ر .ناميلصس .تاهويديفلأ ىلع

درط003 ةبانعب عو˘ط˘ت˘ل˘ل با˘ب˘صشلأ دا˘ح˘تأ عزو
دور˘ط˘لأ دد˘ع ل˘صصي˘˘ل  ما˘˘يأ’أ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ي˘˘ئأذ˘˘غ
ةي’وب لظلأ قطانم فلتخ˘م˘ب ة˘عزو˘م˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

,ةحئاجلأ ةيأدب ذنم يئأذغ درط364 ىلإأ ةبانع

ينطولأ بتكملأ اهصصصصخ ةعزوملأ003 دورطلأ
عوطتلل بابصشلأ داحتأ عيقوت  دعب ةبانع بتكمل

عم ة˘كأر˘صش د˘ق˘ع م˘ت د˘قو ،ي˘صضا˘م˘لأ يا˘م9 موي
ةلصصأوم لجأ’ ““يزاج““ لاقنلأ فتاهلأ لماعتملأ

ةيحصصلأ ةمزأ’أ ءأرج تررصضت يتلأ رصسأ’أ معد

لمصشتل،91-ديفوك ضسوريف راصشتنأ اهفلخ يتلأ

تأدعاصسمك يئأذغ درط0051 عيزوت ةكأرصشلأ
تافلخم نم ةرر˘صضت˘م˘لأو ة˘مور˘ح˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
ةتصس معد ةيلمعلأ لمصشتل أذهو ،ةيحصصلأ ةمزأ’أ

،ةمصصاعلأ رئأزجلأ رأرغ ىلع نطولأ نم تاي’و
 .نوميميتو ةيأدرغ ،يقأوبلأ مأ ،ةبانع ،ةديلبلأ

ر .ضس فيطشسب تاعقرفملا نم ةدحو104881 زجح
،ةعقرفم104881 زجح نم ،فيطسسب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو تأدحو رسصانع نكمت
رمعلأ نم غلبي سصاخسشأ’أ دحأ أودهاسش نيأأ ميلقإ’اب ةيرودب ايميلقإأ ةسصتخملأ ةقرفلأ دأرفأأ مايق ءانثأأ

نذإأ بلط دعب و ،ةنسس05 رمعلأ نم غلابلأ هراج لزنم حطسس ىلع مجحلأ ةريبك ةينوطرك بلع يمري ،ةنسس52
تاعقرفملأ ةي˘م˘ك˘لأ ىل˘ع ر˘ث˘ع ن˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ ن˘ع ردا˘سصلأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب
كردلأ ةقرف رقم ىلإأ امهيف هبتسشملأ دايتقأ مت دقو ،ةيبنجأأ ةلود نم اتهدأرتسسأ مت يتلأ و ةروكذملأ
ر نميأ .ةعلسسلأ هذه ردسصم لوح ةلسصأوم تاقيقحتلأ لأزت ’ و ينطولأ

ديمشسلا ةدام نم راطنق001 زجحي فيطشس كرد
،ديمسسلأ ةدام نم راطنق001 زجح نم فيطسسب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو رسصانع نكمت
بسسح و ،ديمسسلأ ةدام نم ةيمك اهنتم ىلع ““وفلوف““ عون رأرج ةنحاسش دوجو اهدافم تامولعم ىلع أءانب أذهو
عم قيقحتلأ لأزي ’ و ،قوسسلأ يف اهعيب ةداعإ’ ةلمج راجت ةدع نم ةعاسضبلأ ىرتسشأ هناف ينعملأ تاحيرسصت

ر نميأ .لسصأوتم ةعلسسلأ هذه بحاسص

سسارهأا قوشس ةي’و ةتاردشس ةيدلبب ديمشسلا ةدام نم سسيك562 زجح
ينطولأ كردلل ةيميلق’أ ةعومجملل ةعباتلأةتأردصسب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

قيصسنتلاب أذه و رمع نب رمع ةمÓع غلك52 نزو ديمصسلأ ةدام نم ضسيك562 زجح نم ضسأرهأأ قوصسب
.ب) هبحاصص كلمي ’ ةماعلل حوتفم عدوتصسم ىوتصسم ىلع ضسأرهأأ قوصس ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم عم

ضش .أ .طاصشنلأ أذه ةلوأزمب هل حمصسي يراجت لجصس ةنصس34 رمعلأ نم غلابلأ (ع

ةيبنجأ’أ لودلأ فلتخمو رئأزجلأ نم يناغأ’أ نم تأرسشعلأ لابقتسسأ مت

ةبانع نم ““PAR ELYTSEERF ““ ةقباشسم قÓطإا

““يزاج““ يفتاهلأ لماعتملأ عم ةيقافتأ تعقو

يئاذغ درط003 عزوت ةبانع عوطتلل بابششلا داحتا ةيعمج

ةشسبت بونجب رتاعلا رئبب عنشصلا ةيديلقت ماغلأا4 ريمدتو فششك
ثحب ةيلمع لÓخ عنسصلأ ةيديلقت لبانق4 ريمدتو فسشك نم ينطولأ يبعسشلأ سشيجلل ةزرفم ،سسمأأ تنكمت
حسضوأأو ،ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب ءاثÓثلأ هب دافأأ ام بسسح ةسسبت ةي’و بونجب رتاعلأ رئب ةيدلبب طيسشمتو
0202 ويام81 موي ينطولأ يبعسشلأ سشيجلل ةزرفم ترمدو تفسشك باهر’أ ةحفاكم راطإأ يف““ هنأأ هتأذ ردسصملأ

ةيركسسعلأ ةيحانلاب ةسسبت ةي’وب رتاعلأ رئب ةيدلبب طيسشمتو ثحب ةيلمع لÓخ عنسصلأ ةيديلقت لبانق (4) عبرأأ
ةيديلقت ةلبنق ريمدت مت نأأو قبسس ثيح ريسصق فرظ يف اهعون نم ةثلاثلأ دعت ةيلمعلأ نأأ ىلإأ ريسشنو ،ةسسماخلأ
ريمدت يف سشيجلأ نم دأرفأأ اهلÓخ حجن ىرخأأ ةيلمع اهتلتو ةسسبتب ةمغلم ةقطنمب سشيجلأ دأرفأأ فرط نم عنسصلأ

ليسضفلأ رهسشلأ باقعأاب ةرتفلأ هذه نوسضغ يف ةسسبت نع ةيركسسعلأ ةيحانلأ لجسست أذكهو عنسصلأ ايديلقت امغل91
نايفسس ةزمحلأ .ةسسبت ةي’ولأ بونجب اهبلغأأ ةلبنق42 ريمدت

ةشسبتب فيوكلا قيرطب ياروق جف برق عورم ثداح يف حيرجو ليتق
عقو عورم ريسس ثداحل هسضرعت رثإأ هسسافنأأ عبأرلأ دقعلأ يف لجر ،ةعاسس يلأوحب راطفإ’أ لبق سسمأأ لوأأ ءاسسم ظفل
ةرايسس تمدطسصأ امني˘ح يأرو˘ق ج˘ف بر˘ق د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘سسب˘تو ف˘يو˘ك˘لأ ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ28 مقر ينطولأ قير˘ط˘لا˘ب
يف باسصم باسشو يفوتملأ ةثج لقنل ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم تل˘خد˘تو ،سسكا˘ع˘م˘لأ ها˘ج˘ت’أ ي˘ف نأر˘ي˘سست ا˘ت˘نا˘ك ة˘ن˘حا˘سشو
تاسسبÓم ديدحتل كردلأ ةقرف فرط نم ثداحلأ عقوم ةنياعم مت اميف ىفسشتسسملأ ىلإأ رمعلأ نم تانيرسشعلأ
يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأومب يفوتم˘لأ ل˘هأ’ يزا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘بو˘ح˘سصم ةر˘سسح˘لأ ن˘م ة˘جو˘م ف˘ل˘خ يذ˘لأ م˘ي˘لأ’أ ثدا˘ح˘لأ
بÓ˘ق˘نأ ة˘جرد˘ل ا˘ف˘ي˘ن˘ع نا˘ك مأد˘ط˘سصإ’أ نأأ لد˘ي ا˘م د˘يد˘ح˘لأ ن˘م ة˘مو˘ك ىلإأ ه˘ترا˘ي˘سس لو˘ح˘تو ل˘جر˘لأ تو˘م ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
نايفسس ةزمحلأ .ةنحاسشلأ

 ةملاقب يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشصلا ريغ موحللا نم رطانق50 براقي ام زجح
يف ةبراصضملأو راكتح’أ ةبراحمو ضشغلأ ةحفاكم ىلأ ةيمأرلأو ةجهتنملأ ةيتايلمعلأ ةطخلأ راطإأ يف
ضصاصصتخ’أ ميلقإأ ربع ةمظنملأ ةيراجتلأ ةطصشنأ’أ لج ةبقأرم لÓخ نم ةيئأذغلأ دأوملأو علصسلأ راعصسأأ
عباصسلأ يرصضحلأ نمأÓل ةعباتلأ ةطرصشلأ تأوق تنكمت   ،ميركلأ ناصضمر رهصش لÓخ  ينطولأ
نم ،ةملاقب ةحÓفلأ ةيريدمل عبات يرطيب بيبطو ،ةملاقب ةراجتلأ ةيريدم نم رصصانع روصضحب  ،ةملاقب

ةنيدملأ ىوتصسم ىلع ،ةملاقب ميقم ةنصس24 رمعلأ نم غلبي (رأزج) ةباصصقلل لحم بحاصص فيقوت
ةحلاصص ريغ ءأرمح موحلل هعيبب د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صس’أ د˘ع˘ب كلذو ،ةد˘يد˘ج˘لأ
مت  لحملأ نأاصشبو ،هيف هبتصشملأ نأاصشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب و ،يرصشبلأ كÓهتصسÓل

،.غك214 نزوب (جاجد ،رقب ،مانغأأ محل ) نيزختلأ تاجÓث لخأد ةدمجملأ موحللأ نم ةيمك ىلعروثعلأ

كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ غك84 نزوب قناقنلأ ريصضحتل ةدعم ءاعمأ’أو ةمورفملأ موحللأ نم ةيمك و

4. 6 زجح يلامجأ نزوب يأأ ،ةيرصس ةقيرطب ةحوبذم  غك88. 5 نزوب حئابذ (60)ةتصس و ،يرصشبلأ

نع ايئاصضق افلم هدصض نوك نيأ ،ةحلصصملأ ىلأ هيف هبتصشملأ ليوحت مت ،ةزوجحملأ موحللأ نم  راطنق
موحل ) جوتنم نم نوزخم ةزايح ،علصسلأ ردصصمو عونو ةعيبط يف دقاعتملأ ةعداخم ةلواحم لعف
ةيمأزلأ مدعو ،ضضرعلأو ظفحلأ طورصش مأرتحأ مدع عم يرصشبلأ كÓهتصس’ ةحلاصص ريغ (ةباصصق
مدق ،.جوتنملأ نيزختو ضضرع ءانثأأ ةيحصصلأ ةفاظنلأ ةيمأزلإأ مأرتحأ مدعو جوتنملل ةيتأذلأ ةباقرلأ

ةمأرغو عأديإأ نود أدفان اصسبح رهصشأأ (60) ةتصس هقح يف ردصص  نيأ ،ةملاق ةمكحم مامأأ هيف هبتصشملأ
نيدلأزع .ل .ةذفان ةيلام

 ةذفان اسسبح رهسشأأ ةتسسب هيلع مكُح

 لجيجب ةفقششلاب تاردخم جّورم فيقوت
ناك ثلاثلأ دقعلأ فصصتنم يف اباصش لجيج ةي’وب ةفقصشلأ ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع فقوأأ
ةيلمع تءاجو .ةروكذملأ ةيدلبلأ ءايحأأ ضضعب ىوتصسم ىلع تأردخملأ نم تايمك عيبو جيورت ددصصب
أذهل ةهوبصشملأ تاكرحتلأ ضصوصصخب ةطرصشلأ رصصانع ا˘ها˘ق˘ل˘ت ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثأ ي˘ن˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت
تأردخملأ ينمدمو يكلهتصسم ديوزتو هتعلصسل جيورتلأ ةيغب قطانم ةدع ىلع ددرتي ناك يذلأ ضصخصشلأ

اصسبلتم هفيقوتب ينعملأ ةقحÓم ةيلمع تحمصسو ،مومصسلأ هذه نم هيلأ نوجاتحي امب ةصسولهملأ بوبحلأو

08ب ردقي يلام غلبم نع كيهان ،ةريغصص عطق لكصش يف جيورتلل ةأايهملأ تأردخملأ نم ةيمك هتزوحبو

يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع فوقوملأ ضصخصشلأ ضضرع دقو أذه .جيورتلأ تأدئاع لثمي يذلأو رانيد فلأأ

دوعصسم .م .رانيد فلأأ05 ةميقب ةيلام ةمأرغ ىلأ ةفاصضأ ةذفان ضسبح رهصشأأ ةتصسب هتنأدأأ
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