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ةلقت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ سسي˘ئر د˘كأأ

0202 ةنسس نأأ ،يفرسش دمحم تاباختنÓل
نأأ ىلأ أريسشم ةيباختنأ ةدنجأأ نمسضتت ل
تسسي˘لو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لأ ةد˘˘ن˘˘جألأ
ةيمومعلأ تاطلسسلأ نكمي ام ،ةيروتسسد
نأ نود ة˘يدا˘ي˘سس ل˘كب ا˘ه˘خ˘يرأو˘ت د˘يد˘ح˘˘ت
يفرسش حسضوأأو .ةيلاكسشإأ يأأ كلذ ثدحي
،دعب نع لسصأوتلأ ةينقت ربع هل ةملك يف
ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف تأر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت لو˘˘ح
ةيقيرفإلأ لودلأ يف ةيبا˘خ˘ت˘نلأ د˘ي˘عأو˘م˘لأ

ريغ رئأزجلأ نأأ يقيرفإلأ داحتلأ ميظنت نم

ةدنجألأ نأل ةيلاكسشإلأ هذهب ةرسشابم ةينعم
يف ةيباختنأ ةدنجأأ نمسضتي ل ةيروتسسدلأ

كانه» Ó˘ئا˘ق ي˘فر˘سش فا˘سضأأو .ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه
نم ا˘يدا˘ي˘سس رر˘ق˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ةد˘ن˘جأأ

حÓ˘سصأ ءأر˘جإأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر فر˘˘ط
ةيلحمو ةي˘ع˘ير˘سشت تا˘با˘خ˘ت˘نأو يرو˘ت˘سسد
ل ةد˘ن˘جلأ هذ˘ه نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ق˘˘ب˘˘سسم
ط˘غ˘سض يأأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ل˘˘كسشت
ثيح ،اهئأرجأ ةيمتحل ينوناق وأأ يسسايسس
ة˘م˘ئÓ˘م رد˘ق˘ت نأ تا˘ط˘ل˘˘سسلأ ع˘˘سسو˘˘ب ه˘˘نأأ
ةدايسس لكب ةددحملأ خيرأوتلأ يف اهئأرجأ
ةيلاكسشأ يأأ كلذ ثدحي يأأ نود اهليجأات وأ
.عوسضو˘م˘لأ أذ˘ه لو˘ح ي˘ن˘طو قا˘فو ر˘فو˘ت

نأأ ىلإأ ،هتملك يف يفرسش دمحم راسشأأو
لبق نم يبسسن انوروك ءابو يف مكحتلأ
تأذ لمأوعلأ نم د˘يد˘ع˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م لود˘لأ
يف ةيمومعلأ تاطلسسلأ ةيقابتسساب ةلسصلأ
طا˘ب˘سضنأ ىد˘مو ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت
نم تناك رئأزجلأ نأاب أدكؤوم ،نينطأوملأ
ريبأدت سضرف ترقأ يتلأ لودلأ لئأوأأ نيب
طا˘˘ب˘˘سضنأ ىد˘˘م ا˘˘مأ .ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لأ
تبثأأو مسستأ بعسشلأ نأاب ددسشف نينطأوملأ

ل˘فأو˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘ما˘سضت˘لأ حور
يتلأ ةدي˘ل˘ب˘لأ نا˘كسسل ة˘ه˘جو˘م تأد˘عا˘سسم
.يح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت ند˘م˘لأ وأأ تنا˘ك
دئاقع نيب ايلج حسضتي هنأأ ،يفرسش ركذو

ة˘يو˘لوألأ مأر˘ت˘حل أو˘عد˘ت ن˘˘م لود لود˘˘لأ
حور˘لأ ة˘سسأد˘ق˘ب ن˘مؤو˘˘ت لودو دا˘˘سصت˘˘قÓ˘˘ل
ترقأ رئأز˘ج˘لأ نأأ ى˘ل˘ع دد˘سشم ،ة˘ي˘نا˘سسنإلأ

فأد˘هألأو ى˘لوأأ ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ة˘˘ح˘˘سص أأد˘˘ب˘˘م
لز˘ع˘لأ سضر˘ف تل˘سصأو˘ف ة˘يو˘نا˘ث ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأ
ىلع انرو˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت سصو˘سصخ˘بو .ي˘ح˘سصلأ
نأ يفرسش لاق ةي˘با˘خ˘ت˘نلأ تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلأ
نم ،اهسسفن حرطت تلؤواسستلأ نم ديدعلأ
تاقاقحتسسأ ءأرجأ خ˘يرا˘ت ل˘ه Ó˘ث˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيروتسسد ماكحأ فرط نم أددحم ةيباختنأ
لثم ةيسسايسس ةطلسس فرط نم ةددحم مأ
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ نأأ ى˘˘لأ ةرا˘˘سشإأ ي˘˘ف ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
.ةيروتسسد ةدنجأاب طبترملأ ريغ يروتسسدلأ

ليجأاتلأ لامتحأ ىلوألأ ةلاحلأ نأاب احسضوم

ع˘˘با˘˘ط تأذ بب˘˘سس ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘كسشإل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي

يطأرقميدلأ ماظنلأ يف هنأأ ثيح ,يئانثتسسأ

نكمي ل لسصو ةزمه تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت

ءوج˘ل˘لأ ه˘ن˘ع بتر˘ت˘يو ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت˘ب دأر˘ف˘نلأ

ليجأات ةيلامتحأ لوح ينطو قفأوت قيقحتل

ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأأ ى˘˘لأ أر˘˘ي˘˘سشم ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

ةينوناق ةيع˘سضو ا˘نور˘ك را˘ب˘ت˘عأ ي˘ه˘يد˘ب˘لأ

ةطلسسلأ رود نع انه Óئاسستم ،ةيئانثتسسأ

ءا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ ع˘˘با˘˘ط رأر˘˘قإأ ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لأ

تائي˘ه˘ل˘ل لو˘خ˘م˘لأ رود˘لأو ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ

.تاباختنلأ ريسضحتب ةفلكملأ
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نايب  يف ،ىلوألأ ةرأزولأ تحسضوأأو
ي˘ت˘لأ تا˘يلو˘لأ نأأ لوألأ سسمأأ ا˘˘ه˘˘ل
لك يه يلزنملأ رجحلأ اهنع عفُر
يز˘˘ي˘˘˘لإأ ،فود˘˘˘ن˘˘˘ت ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘م
رثاكتلأ لدعم لقي ثيح ،تسسأرنمتو
عبرألأ تايلولأ هذه يف يسساسسألأ

ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأأ ا˘ًم˘ل˘ع،1 ن˘ع يذ˘لأ
أذ˘ه لد˘ع˘م نإا˘ف ،ةر˘ي˘ب˘كلأ ىود˘˘ع˘˘لأ

فاسضأأو.3 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ر˘˘ثا˘˘كت˘˘˘لأ
ءأرجإلأ أذه نوكيسس» هتأذ ردسصملأ
اًقوفرم يحسصلأ رجحلل يلكلأ عفرلل
يحسصلأ ريطأاتلأ ماظن ىلع ءاقبإلاب
تايلولأ هذه ىوتسسم ىلع مراسصلأ

ىلع ةيحسصلأ ة˘ب˘قأر˘مـلأ ز˘يز˘ع˘ت ع˘م

يف مايقلأو لوخدلأ طاقن ىوتسسم

لاعفلأ ثحبلاب ،ىودعلأ لاقتنأ ةلاح

نيل˘ما˘ح˘لأ سصا˘خ˘سشأÓ˘ل ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لأو

لاقتنأ ةلسسلسس رسسك فدهب ،ىودعلل

ترج امك ةعرسسب ،انوروك سسوريف

ي˘فو .«ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ةدا˘ع˘لأ

د˘يد˘م˘ت ة˘مو˘كح˘لأ ترر˘ق ل˘با˘ق˘م˘لأ

نم يلزنم يئزج رجح ءأرجإأ قيبطت

ى˘˘لإأ ءا˘˘سسم00:71 ـلأ ة˘˘عا˘˘سسلأ

مويلأ حابسص نم00:70 ـلأ ةعاسسلأ

،ةياجب ،ةنتاب تايلو ىلع ،يلأومـلأ

،وزو يزيت ،ترايت ،ناسسملت ،ةديلبلأ

،سسابعلب يديسس ،ف˘ي˘ط˘سس ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

،نأرهو ،ةيدمـلأ ،ةبا˘ن˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

،ىلفدلأ نيع ،ةزابيت ،جيريرعوب جرب

قبطت ،اًموي51 اهتدم ةرتفل كلذو

ىلإأ يام03 تبسسلأ موي نم ءأدتبأ

0202. نأوج31 تبسسلأ موي ةياغ

ر˘ج˘ح˘لأ ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لأ دد˘˘م ا˘˘م˘˘ك

يقابل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘لز˘ن˘مـلأ ي˘ئز˘ج˘لأ

00:91 ـلأ ة˘˘عا˘˘سسلأ ن˘˘م تا˘˘يلو˘˘لأ

نم00:70 ـلأ ةعاسسلأ ىلإأ ءاسسم

اهتدم ةرتفل ،يلأومـلأ مويلأ حابسص

مويلأ نم ءأدتبأ قبطت ،اًموي51

˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ يا˘˘م03 تبسسلأ

ىلإأ نايبلأ تفلو .نأوج31 تبسسلأ

دقو ةسشه ىقبت تأرسشؤومـلأ هذه نأأ

ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ًع˘ير˘سس أًرو˘˘هد˘˘ت د˘˘ه˘˘سشت
انكولسس يفو طابسضنلأ يف نواهتلأ
ةيزأرتحلأ ريبأدتلأ قيبطت لاجم يف
كلذ يدؤوي نأأ نكمي ثيح ،ةذختمـلأ
هذ˘ه ي˘ف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا˘˘ب
نم رجحلأ ريبأدت زيزعت ىلإأ ،ةلاحلأ

نينطأومـلأ ةموكحلأ تعدو .ديدج
دوهجلأ ةلسصأوم ىلإأ تانطأومـلأو
ريبأدتل لاثتملأ لاجم يف ةلوذبملأ
عا˘ن˘ق˘لأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘مأز˘لإأو ،ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لأ
أذكو ،يعامتجلأ دعابتلأو ،يقأولأ

اهيلمت يتلأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ عيمج
ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ
يسشفت ةلسسلسس رسسك يف ةمهاسسمـلأ

.«انوروك» ءابو
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دسصرل ةيملعلأ ةنجللأ وسضع فسشك
ىوتسسم ىلع انوروك ءابو يسشفت
طاقب» روسسيفوربلأ ةحسصلأ ةرأزو
ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف «ي˘نا˘كر˘ب
تأءأرجإاب نييرئأزجلأ مأزتلأ نأأ سسمأأ
لÓخ ه˘ط˘بأو˘سضو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ

ريسصم ددح˘ي˘سس ة˘مدا˘ق˘لأ ا˘مو˘ي51
عجأرت اعقوتم ،انوروك ءابو راسشتنأ

ةئاملاب08 ةبسسنب تاباسصلأ مجح
.ةمأرسصب رجحلأ مأرتحأ مت لاح يف
نأأ يناكرب طاق˘ب رو˘سسي˘فر˘ب˘لأ د˘كأأو
تأءأر˘جإأ د˘يد˘م˘ت˘ب ة˘مو˘˘كح˘˘لأ رأر˘˘ق

اموي51 ةد˘م˘ل ي˘ح˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ةسصاخ ابئاسص أرأرق رب˘ت˘ع˘ي ة˘ي˘فا˘سضإأ

ل سسوري˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصلأ تلا˘ح نأأو

ةلاح001 لد˘ع˘م زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت لأز˘˘ت
بلطتي يذ˘لأ ر˘مألأ ،ا˘ي˘مو˘ي لد˘ع˘م˘ب

ةمأرسص رثكأأ تأءأرجأ سضرف هبسسح
ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘˘غ عا˘˘ف˘˘ترأ يأأ يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ةيفاسضلأ ةدملأ نأأ أريسشم ،Óبقتسسم

اهترقأأ يت˘لأ ي˘ف˘نا˘ج31 ةيا˘غ ى˘لإأ
ةيباجيأ جئاتن اهل نوكتسس ةموكحلأ
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حأ لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لأ تأءأر˘جلأ
˘مأر˘ت˘حأو ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘˘مأز˘˘لأ

تامقعملأ لامعتسسأو نامألأ ةفاسسم
تاطلسسلأ نأأ أربتعم ،ةيرود ةفسصب
ا˘ف˘قو˘م تذ˘خأ دÓ˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
ةدا˘م˘ع سسي˘ئر ع˘با˘تو .ا˘˘ه˘˘ل بسسح˘˘ي
فر˘ظ˘لأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع» :ءا˘ب˘˘طألأ
،دÓ˘ب˘لأ ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لأ يدا˘˘سصت˘˘قلأ

ر˘ج˘ح˘لأ ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن˘˘لأ ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لأو

ىلع تذخأ ةلودلأ نأ لإأ يحسصلأ
لك لبق اهينطأوم ةحلسصم اهقتاع
ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘˘م سسكع و˘˘˘هو ءي˘˘˘سش
ف˘ن˘سصت ي˘ت˘لأ لود˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

يتلأ ملاعلأ تايداسصتقأ ىوقأ نمسض
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘سصم تل˘سضف
ن˘عو .«ا˘ه˘ي˘ن˘طأو˘م ة˘ح˘˘سص با˘˘سسح
اهنع رجحلأ عفر مت يتلأ تايلولأ
م˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج تا˘يلو ي˘هو ،ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
مت امنيب ،مايأأ ذنم ةلاح يأأ لجسست
ى˘ل˘ع ىر˘خأأ تا˘˘يلو ي˘˘ف هد˘˘يد˘˘سشت

اهب تاباسصإلأ ددع نأل ،ةبانع رأرغ
يف هديدمت مت امنيب ،اعافترأ لجسس
لجسست تلأزام يتلأ تايلولأ يقاب
مهاسست يتلأ لمأوعلأ نعو.تاباسصإأ
روتكدلأ حرسش ايئاهن رجحلأ عفر يف
ةيملعلأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب

ن˘كل ،ما˘قرألأو تا˘ي˘سصو˘ت˘˘لأ مد˘˘ق˘˘ت

ىدم نأاسشب تأروسصت اهل ةموكحلأ

يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ ل˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ن˘م ة˘ي˘فا˘سضإأ ةد˘م˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأو

سصيلقت يف هلمأأ نع ابرعم ،رجحلأ

ىلإأ عو˘جر˘ل˘ل ة˘با˘سصإلأ تلا˘ح دد˘ع

ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لأ

هدا˘˘ف˘˘م لأؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع أدرو .ة˘˘سصا˘˘خ

ـلأ ءاسضقنأ دعب رجحلأ ديدمت ةيناكمأ

لا˘ق ا˘هرأر˘قأ ر˘م˘ت ي˘ت˘لأ ا˘˘مو˘˘ي51

ل˘ي˘ج˘˘سست م˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نإأ ،سسي˘˘ئر

01 دنع تلاحلأ ددع يف رأرقتسسأ

ةافو0 لي˘ج˘سست ع˘م ا˘ي˘مو˘ي تلا˘ح

ءأد˘˘ترا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ مأز˘˘˘ت˘˘˘لأو

ثيدحلأ كأدنأأ اننكم˘ي˘ف ،تا˘ما˘م˘كلأ

.يحسصلأ رجحلأ عفر نع
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ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ

يف سسمأأ تايفسشتسسملأ حÓسصأو

ةلاح731 ليجسست نع اهل نايب
سسوريفب ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإأ

«91ديفوك» د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك
تا˘با˘سصإلأ دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘˘ت˘˘ل

ى˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘سسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح4319

،ةديدج ةافو تلاح8 ليجسست
ىلإأ ةا˘فو˘لأ تلا˘ح دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل

نأأ ،نايبلأ سسفن ،دافأأو .ةافو836

ءا˘˘بو د˘˘سصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل

ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف تف˘سشك ،ا˘نورو˘ك

نع ةلجسسملأ ةليسصحلل  يمويلأ

،سسوريفلاب با˘سصم541 ءافسش

ذنم ءافسشلأ تلاح كلذب عفترتل

،ةلاح2245 ىلأ ةحئاجلأ ةيأدب

أدجأوتم باسصم43 لأزي ل امك

سسف˘ن ي˘فو .ةز˘كر˘م˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘˘ب

يف ةديعسس ةيلو تدكأأ قايسسلأ

قيبطت راطأ يف هنأأ سسمأأ اهل نايب

ةسصانلأ لوألأ ريزو˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

نع يلزن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر ى˘ل˘ع

بجو ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ة˘˘˘˘يلو

ةديعسس ةيلو ينطأومل حيسضوتلأ

يلزنملأ رجحلأ عفر ريبأدت نأاب

لو سصا˘خ˘سشألأ ة˘كر˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت

سضعب نأأ نايبلأ راسشأأو .ةيئاقولأ

لخت يتلأ ةيرا˘ج˘ت˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ

لثم يعامت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ أأد˘ب˘م˘ب

و تامامحلأ ،معاطملأ ، يهاقملأ

،ةيعوبسسألأ قأوسسلأ ، تاسشرملأ

نيبام و هعأونأأ فلت˘خ˘م˘ب ل˘ق˘ن˘لأ

ةطسشنألأ هذه لأزت ل تايلولأ

ىرخأأ تأرأرق راظتنأ يف ةقلعم

ةراسشإلأ ردجتو. نأاسشلأ أذه يف

ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ةدو˘ع نو˘كت˘˘سس ه˘˘نأا˘˘ب

لظ يف ةسصا˘خ ة˘يدا˘ع˘لأ ةا˘ي˘ح˘ل˘ل

سسوريفب تا˘با˘سصإأ01 لي˘ج˘سست

˘˘˘مو˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإأ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

أذ˘ه نو˘كي˘سسو.0202/50/52

ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا˘ب ا˘ًقو˘فر˘˘م ءأر˘˘جإلأ

مراسصلأ يحسصلأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ما˘ظ˘ن

نم ةيح˘سصلأ ة˘ب˘قأر˘مـلأ ز˘يز˘ع˘تو

اظفح ةسصتخملأ حلاسصملأ فرط

.نطأوملأ ةحسصو ةمÓسس ىلع

ةيسسايسس يه ةدوجوملا جماربلا نأا فسشك

0202 ةنصس رئازجلا يف ةيباختنإا ةدنجأا دوجو مدع دكؤوي يفرصش

:يناكرب طاقب .. رجحلا مارتحإا مت لاح يف ةئاملاب08 ةبسسنب تاباسصإلا عجارت عقوت

«رئازجلا يف انوروك ءابو راصشتنإا ريصصم ددحتصس ةمداقلا اموي51 ـلا»

يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل ءافسشلا تلاحب ةنراقم تاباسصإلا ددع يف ضضافخنإا

ءافصشلل تلثامت ةلاح541 و ةديدج ةباصصإا731 ،تايفو8

دمتعي يذلا لوكوتربلاب لمعلا لسصاوتسس رئازجلا نأا دكأا
:حابسصم ليعامسسإا روسسيفوربلا .. نيكورولكلا ىلع

يحصصلا رجحلا عفر»
«ةيليمكت تاءارجإا هقبصست نأا بجي

ةعباتمل ةيملعلأ ةنجللأ وسضع حابسصم ليعامسسإأ روسسيفوربلأ دكأأ
تاحيرسصت ي˘ف لوألأ سسمأأ د˘ج˘ت˘سسم˘لأ «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ
رجحلأ عفر لب˘ق ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت تأءأر˘جإأ دا˘م˘ت˘عأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘ي˘عأذإأ
نع افسشاك ،رئأزجلأ يف يحسصلأ عسضولأ رأرقتسسأ أدكؤوم ،يحسصلأ

فسشكلأ يف تمهاسس رئأزجلأ يف تاسصوحفلل أزكرم72 دوجو
ركبملأ سصيخسشتلأ معد ةرورسض ىلإأ ايعأد ،تاباسصإلأ نع ركبملأ
ةطيحلأ ذخأو تامامكلأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘مأز˘لإأو ،ن˘ي˘با˘سصم˘لأ ط˘ي˘ح˘م ي˘ف
رج˘ح˘لأ ع˘فر نإأ حا˘ب˘سصم لا˘قو .ة˘يا˘قو˘لأ ى˘ل˘ع ة˘موأد˘م˘لا˘ب رذ˘ح˘لأو
ىلع ةيفاسضإأ تأءأرجإأ ذاختأ عم ايجيردت نوكي نأ يغبني يحسصلأ

ف˘ي˘ث˘كتو ،يد˘سسج˘لأ د˘عا˘ب˘ت˘لأو تا˘ما˘م˘كلأ ءأد˘˘ترأ سضر˘˘ف ا˘˘ه˘˘سسأأر
يف مكحتلأ تعا˘ط˘ت˘سسأ ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ا˘ف˘ي˘سضم ،ر˘كب˘م˘لأ سصي˘خ˘سشت˘لأ
لبق اهتر˘سشا˘ب ي˘ت˘لأ ةر˘كب˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ ل˘سضف˘ب ي˘ح˘سصلأ ع˘سضو˘لأ
لوحو.ة˘ما˘ع˘لأ تأءا˘سضف˘لأو سسرأد˘م˘ل˘ل ق˘ل˘غ ن˘م ءا˘بو˘لأ لا˘ح˘ف˘ت˘سسأ
رئأزجلأ يف انوروك ءابوب ةسصاخلأ ماقرألأ اهمدقت يتلأ تأرسشؤوملأ
ةباسصإلأ تلاحل اعجأرتو أرأرقتسسأ فرعي عسضولأ نإأ» حابسصم لاق
ىلإأ نوجاتحي نيذلأ ىسضرملأ ةبسسن يف ريبك عجأرت ىلإأ ةفاسضإأ
تأرسشؤوم ةثÓث  يهو ،تايفولأ ددع يف ظحÓملأ عجأرتلأو ،سشاعنإلأ

ىلإأ رأر˘ق˘ت˘سسلأ أذ˘ه ع˘جرأو ،«ع˘سضو˘لأ ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ح˘سضأو
سصيخسشتلأ ميعدت ىلإأ ةفاسضإأ رجحلأ تأءأرجإأو ةيحسصلأ ةعباتملأ

بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع أز˘كر˘م72 ى˘لإأ نآلأ د˘˘ح˘˘ل ل˘˘سصو يذ˘˘لأ ر˘˘كب˘˘م˘˘لأ
لوكوترب نم  ةيملاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تأريذحت لوحو.ينطولأ
لامعتسسأ مدعب يِسصوت مل ةمظنملأ نأأ ثدحتملأ دكأأ نيكورولكلأ
ةلسصأوم عم ددجلأ ىسضرملأ ىلع هلامعتسسأ تفقوأأ لب ،لوكوتربلأ
ةكسسمتم رئأزجلأ يف ةي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ أد˘كؤو˘م ،ه˘لو˘ح ثا˘ح˘بألأ
نأأ افيسضم ،اهيلع دامتعلأ يعدتسست يتلأ تلاحلأ يف لوكوتربلاب
عي˘م˘ج˘ل مد˘ق˘ي لو ة˘مرا˘سص ة˘ي˘ب˘ط ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ع˘سضخ˘ي لو˘كو˘تر˘ب˘لأ»
ل ىسضرملأ نم ريثكلأ نأأ أدكؤوم ،«اهنيعب تلاحل لب ،ىسضرملأ
.رئأزجلأ يف نيكورولكلأ مهل ىطعي
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:دكؤوي «نيل وسشت» نيينيسصلا ءابطألا قيرف دئاق

رئازجلا يف رصشتنملا انوروك سسوريف»
«اصسنرف نم مداق

نأأ رئأزجلأ ةرداغم لبق «نيل وسشت» نيينيسصلأ ءابطألأ قيرف دئاق نلعأ
تحت و ةرقتسسم رئأزجلاب انوروك سسوريف ةحئاجل ةيئابولأ ةيعسضولأ
ةودن لÓخ و.ةيئاقولأ ريبأدتلأ مأرتحأ ةرورسض ىلع أددسشم ،ةرطيسسلأ

02 نم نوكتملأ ينيسصلأ قيرفلأ ةرداغم ةيسشع تمظن ةيفحسص

وسشت روسسيفوربلأ دكأأ ،يام41 موي ذنم رئأزجلاب دجأوتملأ و أريبخ
ةرطيسسلأ تحت و ةرقتسسم رئأزجلأ يف ةيئابولأ ةيعسضولأ» نأأ نيل
و لوألأ ريزولأ و ةيروهمجلأ سسيئر اهذختأ يتلأ ريبأدتلأ لسضفب
ىلأ أريسشم ،«انوروك سسوريف روطت ةعباتمو دسصرل ةيملعلأ ةنجللأ

طورسش اميسسل ةيئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ ي˘ف رأر˘م˘ت˘سسلأ ةرور˘سض
لامتحأ لوح لأؤوسس ىلع هدر يفو.يعامتجلأ دعابتلأ و ةفاظنلأ
ةلاسسر ثعب هقيرف نأأ ينيسصلأ ريبخلأ لاق ،ةيداعلأ ةايحلأ ىلأ ةدوعلأ
ةرأزو ىلأ اهرودب اهلسسرتسس يتلأ رئأزجلاب هترافسس ىلأ هيأأر نمسضتت
دقل» ثدحتملأ لاق ،ددسصلأ أذه يف و.ةيملعلأ ةنجللأ ىلأ و ةحسصلأ

موقنسسو عوسضو˘م˘لأ أذ˘ه سصو˘سصخ˘ب تأر˘ي˘سسف˘ت ر˘يزو˘لأ ا˘ن˘م بل˘ط
ةلأاسسم ةسسأردب موقت ةيملعلأ ةنجللأ نأأ أوملعأ.«ايباتك اندر لاسسرإاب
ىلأ أريسشم ،«ع˘سضو˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ل˘سصأو˘م ع˘م ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر
ه˘تد˘م˘ت˘عأ يذ˘لأ «ن˘ي˘كورو˘ل˘كلأ» جÓ˘˘ع˘˘لأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف»
-ديفوك سسوريف نأأ ينيسصلأ ريبخلأ حسضوأأ ،ىرخأأ ةهج نم.«رئأزجلأ

هدلبب هفاسشتكأ مت يذلأ سسوريفلل رياغم رئأزجلاب فسشتكملأ91
فسشتكملأ سسوريفلأ نأأ و نيفلتخم نيسسوريفلأ نأأ افيسضم ،نيسصلأ
.اسسنرفب فسشتكملأ كلذ هبسشي رئأزجلاب
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مويلا نم ةيادب قيبطتلا زيح لخدتسس ةديدجلا تاءارجإلا

ةياغ ىلإا يلزنملا رجحلا ديدمت
تاي’و4 يف هعفرو ناوج نم31 ـلا
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صشيت˘ف˘ت˘لآو ن˘يؤ˘كت˘لآ ح˘لا˘شصم تعد
نيؤ˘كت˘م˘لآ ة˘ي˘بر˘ت˘لآ تا˘ير˘يد˘م ىد˘ل
ريدم دعاشسمو طشسؤتم ريدم بترل
د˘شصت˘ق˘م بئا˘نو ة˘ي˘ئآد˘ت˘˘بآ ة˘˘شسرد˘˘م
عآديآ ةرورشضب ريشسم دشصتقم بئانو
نيؤكتلآ ةيا˘ه˘ن ر˘يرا˘ق˘ت وآ تآر˘كذ˘م
نيؤكتلاب ةيشصؤلآ دهاعملآ ةرآدآ ىدل
ة˘خ˘شسن ع˘م ة˘ي˘قرو خ˘شسن ثÓ˘ث ي˘˘ف
صصرق يف «فايديب» ةغيشصب ةميقر
يف تايريدملآ  تددحو .طؤغشضم

نيينعملآ ىلآ تهجو يتلآ ةيلاشسرلآ

ىلآ نيؤكتلآ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لآ ن˘م

ىلآ0202 يام13 خيرات ديدحت

0202 نآؤج81 صسيمخلآ مؤي ةياغ

تعد امك .تآركذملآ عآديإل دعؤمك

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غآر˘لآ ة˘ي˘بر˘ت˘˘لآ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م

ةذتاشسألآ نم تايلؤلآ ىلآ لؤخدلآ

بتاكم ىؤتشسم ىلع مهتافلم عآديآ

0202 نآؤج03 خيرات لبق طبشضلآ

ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لآ تآءآر˘جإلا˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لآ ع˘˘م

د˘شض ا˘نؤ˘نا˘ق ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صصؤ˘˘شصن˘˘م˘˘لآ

نÓعلآ ىلع ءانبو.انورؤك صسوريف

عاطق يمدختشسم ةدئافل رششن يذلآ

بلط نم نؤكتي فلملآ ناف ةيبرتلآ

ةيلؤلآ نم جورخلل ةتقؤؤملآ ةقفآؤملآ

0202- ةيشسآردلآ ةنشسل˘ل ة˘ي˘ل˘شصلآ

جآردآ ع˘م ي˘ط˘˘خ بل˘˘ط ع˘˘م1202

ف˘تا˘ه˘لآ م˘قرو ي˘شصخ˘ششلآ نآؤ˘ن˘ع˘˘لآ

نييعتلآ رآرق نم ةخشسن ىلآ ةفاشضآ

لمجمو ميشسر˘ت˘لآ رآر˘ق ن˘م ة˘خ˘شسنو

ةلاحلآ ةقاطب ىلآ ةفاشضآ تامدخلآ

صشيتفتلآ رآرق نم ةخ˘شسنو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لآ

ةيقرتلآ رآرق نم ةخشسن نع Óشضف

ةرا˘ششلآ رد˘ج˘ت .ةر˘˘ي˘˘خلآ ة˘˘جرد˘˘ل˘˘ل

ةشسآرد متي هنآ نÓعلآ تآذ بشسح

ةرغاششلآ بشصانم˘لآ بشسح تا˘ف˘ل˘م˘لآ

ايلعلآ ةشسردملآ يجيرخب لفكتلآ دعب

ةيل˘م˘ع ءا˘ه˘نإآو0202 ةذ˘تا˘شسأÓ˘˘ل

ل˘ف˘كت˘لآ آذ˘كو ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘لآ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لآ

ىلع ةلاحلآ د˘ع˘ب عؤ˘جر˘لآ تا˘ب˘ل˘ط˘ب

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لآ ة˘مد˘خ˘لآ  ن˘م عآد˘ي˘ت˘˘شسلآ

تلا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب بآد˘˘˘ت˘˘˘نلآو

.ةيقبتملآ

¯ S°∏«º.±

ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس ءآر˘˘جإلآ آذ˘˘ه نآ آد˘˘كؤؤ˘˘م
تآرايشسلاب ةينطؤلآ قؤشسلآ ديوزتب
ة˘ي˘ن˘طو ة˘عا˘ن˘شص ط˘شسب را˘ظ˘ت˘نآ ي˘ف
نكمي يتلآ ،ايلحم تآرايشسلل ةيقيقح

لقلآ ىلع آرهشش42 قرغتشست نآ
عناشصم نآ ىلآ آريششم ،عنشصم ةماقإل

5 ىلآ لشصت م˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لآ بي˘كر˘ت˘لآ
ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لآ جا˘˘˘مدإلآ ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
لك نم اهتدافتشسآ مغر يشصخششلآ
و ةيبيرشضلآ و ةيكرمجلآ تآءافعإلآ

عفد نود عنقم دآريتشسآ ربتعي ام ؤه
.ةي˘ب˘ير˘شضلآ و ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لآ قؤ˘ق˘ح˘لآ

نيلوانملل تاعيجششتلآ صصخي اميفو
ةمؤكحلآ نآ ريزؤلآ لا˘ق ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ
يذلآ يليشضفتلآ ما˘ظ˘ن˘لآ ى˘لآ تأا˘ج˘ل
يتلآ ةيدعاقلآ تابيكرتلآ طقف يفعي
نم ايلحم عنشصم ؤه ام يف لخدت
عطق لك صسيل و ةيكرمجلآ قؤقحلآ
اهنم تآرايشسلآ تابيكرت وآ ةزهجألآ
امأآ.ينطؤلآ جا˘مدإلآ ع˘ي˘ج˘ششت فد˘ه˘ب
يتلآ ل˘غ˘ششلآ بشصا˘ن˘م صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
بيكرت تا˘طا˘ششن ق˘ل˘غ ع˘م د˘ق˘ف˘ت˘شس
نأآ ريزؤلآ حشضوأآ ،ةيلحملآ تآرايشسلآ
تا˘˘ششرو ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل ر˘˘ملآ
ىلع مهرابجإاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘ب بي˘كر˘ت˘لآ
، بئآرشضلآ عفد وآ ايلحم ةعانشصلآ

فظؤت عناشصملآ هذه نآ ىلآ آريششم

قيرط نع649 و مئآد لماع478.2

و يبنجآ05 مهنم ةتقؤؤم لمع دؤقع

5 قؤفت ل ةيلكلآ رؤجألآ ةميق نآ

يفو .وروأآ نؤيلم73 يأآ جد رييÓم

73 تنا˘˘ك نآ لءا˘˘شست ،دد˘˘شصلآ آذ˘˘ه
ةيلكلآ رؤجألآ ة˘م˘ي˘ق˘ك وروأآ نؤ˘ي˘ل˘م

و دآريتشسلآ نم رلود رايلم2 رربت

ةراشسخلآ نم وروأآ رايلم (1) دحآو
ءلؤؤه رؤجأآ عفد نآ Óئاق ، ةيئابجلآ
ةمؤكحلآ لب˘ق ن˘م ةر˘ششا˘ب˘م لا˘م˘ع˘لآ
اهريربت نم آدا˘شصت˘قآ ر˘ث˘كآ نؤ˘كي˘شس
.را˘م˘ث˘ت˘شسآ ه˘ب˘شش وأآ ة˘عا˘ن˘شص ه˘˘ب˘˘ششب
ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلآ بي˘˘كر˘˘ت˘˘لآ نآ فا˘˘شضأآو
عينشصت يف ةميدقلآ هتغيشصب يلحملآ
و ةينورتكلإلآ ةزهجألآ و تآرايشسلآ
ةلودلآ دقفآ ةيلزن˘مور˘ه˘كلآ ةز˘ه˘جألآ

قا˘ح˘لآ ى˘ت˘ح و تآرلود˘لآ ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو تا˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب رر˘˘˘˘شضلآ

نود «ما˘ي˘نوأآ و ي˘نوآ» ي˘ت˘شسشسؤؤ˘م˘˘ك
جا˘˘˘مدآ ة˘˘˘ب˘˘˘شسن يأآ ى˘˘˘لإآ لؤ˘˘˘شصؤ˘˘˘لآ

دآر˘ي˘ت˘شسآ صصؤ˘˘شصخ˘˘بو .ة˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ثعبل ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لآ دا˘ت˘ع˘لآ و تلآلآ

ن˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لآ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص
با˘ب˘˘ششلآ ح˘˘لا˘˘شص ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلآ
مهمزلت نيذلآ نييرئآزجلآ ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لآ
لاق، ةديدج تلأآ ءانتقل ةلئاط لآؤمأآ
ةمزلآ لÓغتشسآ ؤه فدهلآ نآ ريزؤلآ
و يملاعلآ دا˘شصت˘قلآ ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لآ

ةيبنجألآ عناشصملآ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلآ ق˘ل˘غ
راعشسأاب تلألآ ءا˘ن˘ت˘قل م˘لا˘ع˘لآ ر˘ب˘ع
ي˘ن˘طؤ˘لآ با˘ب˘ششل˘ل ة˘˘شصر˘˘ف و ، ل˘˘قآ
تلآآ قيرط ن˘ع ه˘طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘م˘ل
ريزؤلآ فاشضأآو. لقأآ راعشسأاب ةيبنجآ
صضر˘˘ف ى˘˘لإآ تأا˘˘ج˘˘ل ة˘˘مؤ˘˘˘كح˘˘˘لآ نأآ
ة˘ي˘ب˘ير˘شضلآو ة˘ي˘كر˘م˘˘ج˘˘لآ مؤ˘˘شسر˘˘لآ
دآر˘ي˘ت˘شسآ ةرؤ˘تا˘˘ف ن˘˘م صصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
وأآ عنملآ تآءآرجإآ صضؤع تآرايشسلآ
ةبيرشضلآ نأآ افيشضم ،صصشصحلآ ماظن

صسم˘ت˘شس ةد˘يد˘ج˘لآ تآرا˘ي˘شسلآ ى˘ل˘˘ع
ةر˘˘خا˘˘ف˘˘لآ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلآ تآرا˘˘˘ي˘˘˘شسلآ

ةيعفنلآ تابرعلآ صسيل و ةمخشضلآو
وأآ را˘ج˘ت˘لآ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لآ
ةعانشصلآ ر˘يزو د˘كأآ ا˘م˘ك.ن˘ي˘حÓ˘ف˘لآ

دآؤ˘˘م˘˘لآ صصؤ˘˘شصخ˘˘˘ب ،م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لآو
عا˘ط˘ق˘لآ صصخ˘ت ي˘˘ت˘˘لآ ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لآ
عورششم نمشض ةجردملآ ،يعانشصلآ

،0202 ماعل يليمكتلآ ةيلاملآ نؤناق
ةرآزو ةيجيتآرت˘شسآ ع˘م ق˘فآؤ˘ت˘ت ا˘ه˘نأآ
فد˘ه˘ت ي˘ت˘لآ م˘جا˘ن˘م˘لآو ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلآ
ةحشضآو ةيرامثتشسآ ةمؤظنم طشسبل
يف نيبغآرلآ نير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل ح˘م˘شست
نودب طاششنلاب رئآزجلآ يف جاتنإلآ
يلحم جاتنآ ىلآ لؤشصؤلل ليقآرع يأآ

ل ةيجيتآرتشسلآ هذه نآ دكآو. يقيقح
دتمت لب دآؤملآ هذه يف طقف رشصحنت
يه يتلآ ةيميظنتلآ صصؤشصنلآ ىلآ

دعب اهب لمعلآ ةيآدب متيشس و ةزهاج
نؤ˘نا˘ق عور˘˘ششم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لآ

،0202 ماع˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لآ ة˘ي˘لا˘م˘لآ
طور˘˘˘ششلآ ر˘˘˘تا˘˘˘فد نآ ى˘˘˘لآ آر˘˘˘ي˘˘˘ششم
ع˘ي˘ن˘˘شصت تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لآ
و ةينورتكلإلآ ةزهجألآ و تآرايشسلآ
ةلوانملآ و ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلآ ةز˘ه˘جألآ
هذ˘˘ه را˘˘طإآ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘شضو م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
ىلآ انه نم ةيرامثتشسلآ ةمؤظنملآ

ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لآ ف˘˘˘ي˘˘˘شصلآ ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘˘م

لاق94/15 ةد˘عا˘ق˘لآ صصؤ˘شصخ˘بو.
يرا˘م˘ث˘ت˘شسلآ ل˘ق˘ح˘لآ تم˘˘غ˘˘ل ا˘˘ه˘˘نآ
ى˘˘˘ت˘˘˘ح تع˘˘˘ن˘˘˘مو ل˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لآ
بل˘ج ن˘م بنا˘جألآ ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لآ
ي˘ف ةر˘ششا˘ب˘م را˘م˘ث˘ت˘شسلآو م˘ه˘لآؤ˘مأآ
ةيجيتآرتشسلآ ريغ تاعاطقلآ صضعب

ةيمؤمعلآ كؤنبلآ تحبشصأآ يلاتلابو
ءلؤؤ˘ه تآرا˘م˘ث˘ت˘شسآ لؤ˘م˘ت ن˘˘م ي˘˘ه
ىلآ ىدأآ ام ؤهو ،رئآزجلآ يف بناجألآ
ل ة˘ي˘لا˘ح˘لآ تآرا˘م˘ث˘ت˘شسلآ بل˘غآ نآ
ىنعملاب يبنجأآ رمثتشسم يأآ يؤتحت
ريزؤلآ حشضوأآو.ايلود هيلع فراعتملآ
ريغ وآ ةيجيتآرتشسلآ تاعاطقلآ نآ
رامثتشسلآ لاجم يف ةي˘ج˘ي˘تآر˘ت˘شسلآ
لب˘ق ن˘م ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘شس ي˘ب˘ن˘جلآ
يذلآ ناملربلآ ةقفآؤم دعب ةمؤكحلآ
وآ فذ˘ح˘ب ا˘ه˘ي˘ف فر˘شصت˘لآ ه˘نا˘كمإا˘˘ب
ا˘ه˘نآ ىر˘ي ي˘ت˘لآ تا˘عا˘ط˘ق˘لآ ة˘فا˘شضإآ
ي˘˘˘ف نؤ˘˘˘˘كت ل وآ نؤ˘˘˘˘كت نآ بج˘˘˘˘ي
ةداملآ ءاغلإاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.ة˘م˘ئا˘ق˘لآ
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لآ ى˘ل˘ع صضر˘ف˘ت ي˘˘ت˘˘لآ
ةيلحملآ لآؤمألآ ىلآ ءؤجللآ بناجألآ
قيرط نع رئآز˘ج˘لآ ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل
ءآرجإآ ؤه ينطو لماعتم عم ةكآرششلآ

لقعلآ نآ ريزؤلآ لاق ، هبشسح بيرغ
ي˘ب˘ن˘جآ ر˘م˘ث˘ت˘شسم يأآ ى˘ل˘ع صضر˘ف˘˘ي
صسي˘لو ة˘شصا˘خ˘لآ ه˘لآؤ˘مآ را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسآ
راطإآ يف ةين˘طو لآؤ˘مأا˘ب را˘م˘ث˘ت˘شسلآ
ق˘ح صصؤ˘شصخ˘بو.ي˘ب˘ن˘جآ را˘م˘ث˘ت˘˘شسآ
ءآر˘˘˘جإلآ آذ˘˘˘ه نآ ر˘˘˘كذ ، ة˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘˘ششلآ
صضرفي ناك هيلع ناك يذلآ قطنملاب

مهشسآ ءآرششب ةيرئآزجلآ ةلودلآ ىلع
بناجأآ نيلماع˘ت˘م ن˘ي˘ب ه˘ع˘ي˘ب دآر˘ي ا˘م
و ، تآرامثتشسلآ ةميق قؤفت راعشسأاب
حمشسي ام صضفرلآ قح جآردإآ مت آذهل
تناك آذآ ةقفشصلآ صضفرب ةمؤكحلل

ةيداشصتقلآ حلاشصملآ عم قفآؤتت ل
ءآرششلآ ىلع ا˘هر˘ب˘ج˘ي ل و ة˘ي˘ن˘طؤ˘لآ

نآد˘ل˘ب˘لآ ي˘ف ه˘ب لؤ˘˘م˘˘ع˘˘م ؤ˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
.ةمدقتملآ
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يف ،ةيؤبرتلآ تا˘شسشسؤؤ˘م˘لآ تق˘ل˘ط˘نآ

صصخي امي˘ف ،ما˘شسقألآ صسلا˘ج˘م د˘ق˘ع
آذكو .يؤناثلآو طشسؤتملآ نيرؤطلآ

ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لآ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لآ فؤ˘˘˘ششك ءل˘˘˘م
ةث˘لا˘ث˘لآو ة˘ي˘نا˘ث˘لآو ى˘لولآ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ةثلاثلآو ةيناثلآو ىلوألآو ،طشسؤتم
ا˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شست م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ,يؤ˘˘نا˘˘ث
نم ءاهتنإلآ رؤف ر˘مألا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل

ءايلوأل نكمي نيأآ ،ماشسقألآ صسلاجم

فؤ˘ششكلآ ى˘ل˘ع عÓ˘طلآ ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لآ

ذيمÓتلآ لاقتنإآ نمشضتت يتلآ طاقنلآ

طاقن باشستحآ لÓخ نم آذهو ،ل مأآ

هنأآ امب طقف يناثلآو لوألآ نيلشصفلآ

متيشس امك .ثلاثلآ لشصفلآ ءاغلإآ مت

طا˘ق˘ن˘لآ ف˘ششك لÓ˘خ ن˘م دا˘م˘ت˘علآ

يتلآ ذاقنإلآ تلد˘ع˘م ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لآ

ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لآ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لآ ةرآزو ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأآ

تناكو آذه.02 نم9 ـب ةردقملآو

تقو يف تعدتشسآ دق ةيبرتلآ ةرآزو

ن˘˘يذ˘˘لآ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لآ ي˘˘فر˘˘ششم ق˘˘با˘˘شس

ذيمÓتلآ هيجؤ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب نؤ˘ل˘ف˘كت˘ي

.كر˘˘ت˘˘ششم عذ˘˘ج نؤ˘˘شسرد˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لآ

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لآ ه˘ي˘˘جؤ˘˘ت ى˘˘لإآ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآ ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لآ

ةيبدألآ بعششلآ ىلإآ ءآؤشس طشسؤتملآ

نيؤكت˘لآ ز˘كآر˘م ى˘لآ وأآ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لآ وأآ

آؤنكمتي نل نيذلل ةبشسنلاب ينهملآ

ءايلوأل نكميو آذه .ةنشسلآ ةداعآ نم

تلدعملآ ىلع فرعتلآ نأآ ذيمÓتلآ

ةشصاخلآ ةيمقرلآ ةيشضرألآ لÓخ نم

لÓ˘خ ن˘م ،ة˘يؤ˘بر˘ت ة˘˘شسشسؤؤ˘˘م ل˘˘كب

هنمو ذيملتلل يفيرعتلآ مقرلآ لاخدآ

ةبعششلآو لاقتنلآ لدعم ىلع فرعتلآ

لدعملآ بشسح مهيلآ اههيجؤت مت يتلآ

.هيلع آؤلشصحت يذلآ

¯ hd«ó gô…

ةكرح نع «ةعاشس رخآآ» ـل لوؤؤشسم ردشصم فششك

نم متيشس رئآودلآ ءاشسؤور كلشس يف ةبقترم ةريبك

ة˘ي˘لا˘ح˘لآ ءا˘م˘شسألآ تآر˘ششع˘ب ة˘˘حا˘˘طإلآ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

صصؤشصخلآ هجو ىلع ةباشش تآراطإاب اهشضيؤعتو

.كلشسلآ آذه يف ةديدج ءامد خشض فدهب كلذو

ةئيهتلآو ةيلحملآ تاعامجلآو ةيلخآدلآ ريزو نلعأآ

يرفيف رهشش فشصتن˘م دؤ˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘ي˘نآر˘م˘ع˘لآ

ىؤتشسم ى˘ل˘ع ة˘كر˘ح ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لآ ن˘ع ي˘شضا˘م˘لآ

ةلؤ˘˘ب ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لآ ءا˘˘ق˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ئآود˘˘لآ ءا˘˘شسؤور

نماثلآو رششع عباشسلآ يمؤي مت يذلآ ةيرؤهمجلآ

تدمج ةكرحلآ هذه نأآ ريغ ،هتآذ رهششلآ نم رششع

انورؤك ءابو عم ةيحشص برح يف دÓبلآ لؤخد دعب

ط˘ل˘خأآو تا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لآ بل˘˘غأا˘˘ب ف˘˘شصع يذ˘˘لآ

دشصحو تايلؤلآ لج برشض نأآ دعب تاباشسحلآ

ريغ ،رهششأآ ةثÓث ةبآرق رآدم ىلع حآورألآ تآرششع

مت امنإآو اهنع ءاغتشسإلآ متي مل ةكرحلآ هذه نأآ

«ةعاشس رخآآ» ـل لوؤؤشسم ردشصم هدكأآ ام ؤهو اهليجأات

ابيرق متيشس ةكرحلآ نع نÓعإلآ نأاب حشضوأآ يذلآ

ن˘˘م دد˘˘عو ةلؤ˘˘لآ ع˘˘م ة˘˘ث˘˘ي˘˘ث˘˘ح تلا˘˘˘شصتآ نأآو

لجأآ نم ةر˘ي˘خألآ ةر˘ت˘ف˘لآ ي˘ف تر˘ج ن˘ي˘لوؤؤ˘شسم˘لآ

يتلآ ة˘كر˘ح˘لآ هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لآ ر˘خآآ ع˘شضو

ؤه يشسيئرلآ اهنآؤنع نؤكيشس ردشصملآ بشسحو

ربكأل ةشصرفلآ ءاطعإآ لÓخ نم كلذو بيبششتلآ

،ةيلوؤؤشسملآ مامز يلؤتل ةباششلآ تآراطإلآ نم ددع

نم تآرششع ماهم ءاهنإآ متيشس هنإاف ،كلذ لباقم

ةديدج ءامد خشض فدهب كلذ لكو رئآودلآ ءاشسؤور

ح˘شضوأآ ،ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘˘ف ،كل˘˘شسلآ آذ˘˘ه ي˘˘ف

صضعب ةيقرتل ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘ت˘حآ كا˘ن˘ه نأا˘ب رد˘شصم˘لآ

ءاشسؤور بشصنم ي˘لؤ˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ب تآرا˘طإلآ

ةيلؤلاب راطإلآ ةيقرت آرخؤؤم مت نأآ دعب كلذو رئآود

ةيلحملآ ةرآدإلآ ةريدم بشصنم ىلإآ داعشس ةفآرؤب

رشسكتل تءاج يتلآ ةيقرتلآ يهو ةزابيت ةيلؤب

ةعشضبل رمتشسآ ةيلؤلآ تآراطإآ ةيقرت يف آدؤمج

ةكرحلآ هذه نأآ ىلإآ ةراششإلآ ردجتو آذه ،تآؤنشس

صسي˘ئر د˘ه˘ع ي˘ف ا˘ه˘عؤ˘ن ن˘˘م ى˘˘لوألآ نؤ˘˘كت˘˘شس

خيرات دؤعي ثيح ،نؤبت ديجملآ دبع ةيرؤهمجلآ

ربمفؤن رهشش ىلإآ كلشسلآ آذه يف ةكرح ةريبك رخآآ

زيزعلآ دبع قباشسلآ صسيئرلآ دهع8102 ةنشس نم

يذلآ يبعششلآ كآر˘ح˘لآ ه˘ب حا˘طأآ يذ˘لآ ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تؤ˘ب

يف،9102 ةنشس نم يرفيف22 مؤي هليتف لعتششآ

دعب نؤب˘ت ي˘لا˘ح˘لآ صسي˘ئر˘لآ ى˘ف˘ت˘كآ يذ˘لآ تقؤ˘لآ

رخآوأآ نيبدتنملآ ةلؤلآو ةلؤلآ يف ةكرحب هنييعت

0202. ةنشس نم يفناج رهشش

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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:مهأرب يلع تيأأ .. رئأزجلأ ىلإأ ءيجملأ نم نيرمثتشسملأ تعنم94/15 ةدعاق نأأ لاق

«رايلم2 غلبم ىلإا لسصت نل ةرسشابم تارايسسلا داريتسسإا ةروتاف»

نيوكتلأ ةياهن ريراقت وأأ تأركذم عأديإ’ نأوج نم81ـلأ خيرات ديدحت مت اميف

تايلولا لوخد تافلم عاديإا يف نيبغارلا ةذتاسسأÓل ةبسسنلاب لجأا رخآا ناوج03

ةيحشضلأ دشسج ىلع قرحلأ و برشضلأ راثآأ ءابطأ’أ ظح’ نأأ دعب

حتفب رمأاي ةملاقب ةيروهمجلا ليكؤ
     ةيقر ةسسلج يف ةلفط لتقم دعب قيقحت

و ةشصاخ ىشس’أ و نزحلأ نم ريثكلأ فلخ عزفم ربخ عقو ىلع ةملاق ةيدلب ناكشس زتهأ
حبشصأ و هعوقو بابشسأ نع نولءاشستي نييملاقلأ نم ريثكلأ لعج و ، ةكرابم مايأ يف نحن

01 رمعلأ نم ةغلابلأ » ر ب» ىعدت ةريغشص ةلفط تيقل نأ دعب كلذ و ،ةعاشسلأ ثيدح

بشسح و ، ةيقر ةشسلج يف ةنشس82 رمعلأ نم غلابلأ »ي ط » وعدملأ دي ىلع اهفتح تأونشس
ن˘يأ ،ي˘عر˘شش ي˘قأر˘ك ل˘غ˘ت˘ششي ر˘ي˘خ’أ أذ˘ه نإا˘ف ردا˘شصم˘لأ سضع˘ب ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لأ
ةيشسفنلأ سضأرع’أ سضعب نم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘ن˘بأ ي˘قر˘ي ي˘ك˘ل ة˘ي˘ح˘شضلأ ل˘هأأ ه˘ب د˘ج˘ن˘ت˘شسأ

لمعتشسم ةيقر ةشسلج يف ريخ’أ أذه عرشش نيأ ، ةنيدملأ طشسو نئاكلأ يلئاعلأ مهلزنمب
اهيف تشضرعت يتلأو ةشسلجلأ هذه ءانثأ نكل و ، ىرخ’أ دأوملأ سضعب و نوتيزلأ تيز اهيف
ظفلت نأ ىلأ اهب ىدأ امم،رداشصملأ سضعب بشسح اهدشسج ىلع قرحلأ و برشضلأ ىلأ ةيحشضلأ
ثثجلأ ظف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ىلأ ا˘ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘قر˘لأ ءا˘ن˘ثأ  ةر˘ي˘خأ’أ ا˘ه˘شسا˘ف˘نأ ة˘ي˘ح˘شضلأ

ةيشضقلأ يف قيقحت حتفب ةيروهمجلأ ليكو رمأأ نيأ ،ةملاق يف يبقع ميكحلأ ىفششتشسمب
فينعتلأ ةجيتن ،ةيحشضلأ دشسج ىلع قرحلأ و برشضلأ راثأ ءابطأ’أ ظح’ نأ دعب ةشصاخ

ام راظتنأ يف ،زجحلاب هعشضو و  يقأرلأ فاقيأ مت ثيح ،ةيقرلأ ءانثأ هل تشضرعت يذلأ
با˘ب˘شس’أ ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ح˘شضلأ ة˘ث˘ج ح˘ير˘ششت د˘ع˘ب ي˘عر˘ششلأ بي˘ب˘ط˘لأ ر˘ير˘ق˘ت ه˘ن˘ع ر˘˘ف˘˘شسي˘˘شس

YõGdójø.∫.ةافولل ةيقيقحلأ

ةملاق ةي’و نع ةمأ’أ سسلجم وشضع اهيف مهتملأ

يحÓف داتع بيرهت ةيسضق يف قيقحت حتف
سسنوت نم ةينوناق ريغ ةقيرطب

كرد˘لأ ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف أر˘خؤو˘م م˘ت ه˘نأأ ا˘هردا˘شصم ن˘م «ة˘عا˘شسر˘خآأ» تم˘ل˘ع

8451 رشضخ’أ مقرلأ ىلع نينطأوملأ دحأ هب مدقت غÓب رثأ ىلع أذه و ،ةملاقب ينطولأ
) يحÓف داتع بيرهتب موقي  ، ناملربلاب ةيناثلأ ةفرغلاب بختنم دوجو هدافم يذلأ و

ىلإأ هلاخدأ و  سسنوتب هعيمجت متي يذلأ و لودلأ سضعب نم قورشسم ( تأداشصح و تأرأرج
ةيرأد’أ هقئاثو يروزت و ةيلشسلشستلأ هماقرأ يف بعÓتلأ و  بيرهتلأ قيرط نع رئأزجلأ

ةيشضقلأ يف قيقحت حتفب  ةملاقب ينطولأ كردلأ حلاشصم تماق نيأ، رئأزجلاب هعيب ةداعأو
ةطرششلأ فرط نم ةعباتم لحم تناك اهنأ ةعلطملأ رداشصملأ سضعب اهنأاشش يف لوقت يتلأ
ردقت يتلأ و ريبكلأ عونلأ نم تأداشصح ةعبرأ زجحب تهتنأ يتلأ و » لوبرتن’أ » ةلودلأ

ريغ قرطب  رئأزجلأ ىلأ  سسنوت نم اهبيرهت دعب ميتنشس رايلم4  نم ديزأ يلأوحب اهتميق
اهيف مت نيأ ةينعملأ تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ا˘ي˘لا˘ح ي˘ه ة˘ي˘شضق˘لأ هذ˘ه،ة˘ي˘نو˘نا˘ق
فيشضي و ، ةي’ولاب تأراطأ مهنيب نم و مهتروط يف هبتششملأ فأرط’أ سضعب ىلأ عامتشس’أ

سسفنب هلاخدأ مت  رخأ يحÓف رأرج زجح مت تاقيقحتلأ فيثكت عم هنأ ردشصملأ تأذ
تاقيقحتلأ ةعاشسلأ دح ىلإأ لأزت ’ ثيح ، ةيبنج’أ لودلأ دحأ نم هتقرشس دعب ةقيرطلأ

YõGdójø.∫            . ةيشضقلأ يف ةيراج

ئطأوششلأ نورشصاحي ةطرششلأ و كردلأ

فلتخم نم نيفاطسصملل يسسايق دفاوت
 ةدكيكسسب يحسصلا رجحلا مغر تايلولا

تاي’ولأ فلتخم نم نيفاطشصملل ايشسايق أدفأوت ةدكيكشس ةي’و ئطأوشش لج سسمأأ راهن تدهشش
ئطأوشش تأÓتمأ ثيح،انوروك سسوريفب تاباشص’أ ددع يف اظوحلم اعافترأ فرعت يتلأ اميشس
وأ بابشش مهو اهباحشصأأ لزن؛ةفلتخم تامي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأ تأرا˘ي˘شسلا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ة˘ي’و˘لأ

سضرع نيبراشض؛ ةحابشسلل أدأد˘ع˘ت˘شسأ تا˘ي˘شسم˘شش أو˘غ˘شضوو ئ˘طا˘ششلأ ىلأ لا˘ف˘طأ م˘ه˘ع˘م تÓ˘ئا˘ع
ءاقبلأ و يعامتج’أ دعابتلأ أومرتحي مل ثيح،انوروك سسوريف نم ةياقولأ ريبأدت طئاحلأ

تائملاب ةيدكيكشسلأ ئطأوششلأ ىلع نيدفأولأ ددع ردقو؛سسوريفلأ راشصحنأ ةياغل مهتويب يف
نم نيفاطشصملأ لك درطو لخدتلأ ىلأ كردلأ و ةطرششلاب عفد ام،ةيداع فورظ يف اننأاك و
عمجتلأ مدع ىلع سصني يذلأ يحشصلأ رجحلأ مأرتحأ و مهتويبل ةدوعلاب مهمأزلأ و ئطأوششلأ

و ر˘ح˘ب˘لأ عو˘شضو˘م نأأ ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ل˘شست˘ل˘ل سسي˘ل و ىو˘شصق˘لأ ةرور˘شضل˘ل ق˘طا˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ و
رأرغ ىلع دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةشساشسحلأ ةلحرملأ هذه زواجت دعب هشضيوعت نكمي مامجتشس’أ

أو˘ح˘ب˘شصأ ن˘يذ˘لأ ة˘ي’و˘لأ نا˘ك˘شس ىت˘ح ل˘ب ط˘ق˘ف رأوز˘لأ ىل˘ع ر˘مأ’أ ر˘شصت˘ق˘ي م˘لو.م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ لود
ديأزت عم نكل تاعاشسلاب نوقبي نيأأ ئطاششلأ ىلأ تيبلأ يف ءاقبلأ و رجحلأ طغشض نم نوبرهي
ىل˘ع ا˘هذو˘ف˘ن تط˘شسب و ة˘ي˘ن˘مأ’أ تا˘ه˘ج˘لأ تل˘خد˘ت ىود˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م را˘˘ششت˘˘نأو .دأد˘˘عأ’أ
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تانييعتو ت’اقإأ نع زرفي ةرأدإ’أ سسلجم عامتجإأ
لمعلأ نع يئاهن فيقوتو ةديدج

»AMP» ةدحؤ يف ةيئابرهك لباوك ةقرسس

رييÓم9 يلاوح ةميقب راجحلا بكرمب
يف نيطروتملأ ةيوه فششك لجأأ نم قيقحت رامع يديشسب ينطولأ كردلأ حلاشصم تحتف

أذه لوط غلبيوAMP»» ةدبلملأ دأوملأ ريشضحت ةدحو نم ةيئابرهكلأ لبأوكلأ ةقرشس ةيلمع

ةيلمع تببشست ثيح رييÓم9 ىلإأ7 نيب ام حوأرتت هتميقو تأرتموليك3 يلأوح لباكلأ
يف ةقرشسلأ ةيلمع تعقو دقو ،ةريبك ةراشسخ ةماعلأ ةيريدملأ تفلكو هفÓتأ يف ةقرشسلأ
مايقلأ لجأأ نم يحشصلأ رجحلأ ةرتف نيلعافلأ لغتشسأ ثيح ناشضمر رهشش نم ريخأ’أ عوبشسأ’أ

ةشصاخ اهعوقو بابشسأأ لوح ماهفتشس’أ طاقن نم ديدعلأ ةثداحلأ هذه تحرطو ،ةقرشسلأ هذهب
تاقيقحتلأ فششكتشسو ،جاحلب اشضر ديدجلأ ماعلأ ريدملأ نييعت نم ةليلق ةرتف دعب تعقو نأأ
قباشسلأ اهددع يف ايرشصح »ةعاشس رخآأ» تفششك امكو ىرخآأ ةهج نم ،نيلعافلأ ةيوه ةينمأ’أ

لوأأ ىرج دقف راجحلأ رأديشس بكرمب ريشسملأ مقاطلأ سسمتشس يتلأ ةيرذجلأ تأرييغتلأ لوح

ةشسيئر هتشسأأرتو ةليوط تاعاشسل مأدو احابشص9 ىلع قلطنأ يذلأ ةرأدإ’أ سسلجم عامتجأ سسمأأ
ميظنت ةداعإ’ سصشصخو جاحلب اشضر ماعلأ ريدملأ روشضحبو ةليمج سضويبل ةرأدإ’أ سسلجم
هفيقوتو فيرشش د˘م˘ح˘م ة˘ششا˘ك˘ع ة˘ير˘ششب˘لأ درأو˘م˘لأ ر˘يد˘م ة˘لا˘قإأ ن˘ع زر˘فأأو ر˘ي˘شسم˘لأ م˘قا˘ط˘لأ

نمأ’أ ريدم ةلاقإأ ،متاح ي˘شسل˘بأر˘ط ح˘ي˘ل˘شصت˘لأو ة˘نا˘ي˘شصلأ ر˘يد˘م ة˘لا˘قإأو ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت
دراب˘لأ ىل˘ع ة˘ل˘فرد˘لأ ر˘يد˘م ة˘لا˘قإأ ،ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ه˘ف˘ي˘قو˘تو ي˘نو˘م˘ك سشا˘ب˘غ ي˘ل˘خأد˘لأ

درأوملأ ريدمو نايفشس رأداك يلخأدلأ نمأ’أ لوؤوشسم بيشصنت متو ،نيدلأ فرشش ويكشس نخاشسلأو
داغز اشضيأأ بيشصنت متو ،رأديشس نم قباشس دعاقتم وهو فيرشش دمحم ةرودنقوب ةيرششبلأ

،جاتنإÓل ريدمك هنييعتو دوعشسم يليلب ةنخاشسلأ ةقطنملأ ريدم ةيقرت تمتو ،ينقت ريدمك
ماعلأ ريدملأ ةدهع يف هعون نم لوأ’أ »ديدحلأ قÓمع» يف ةرأدإ’أ سسلجم عامتجأ ربتعيو
ةديدج تانييعتو ت’اقإأ ليجشستو تأرأرقلأ نم ديزملأ ذاختأ رظتنيو جاحلب اشضر ديدجلأ

لمعلأ فانئتشسأ دعوم لجأاتيشس ىرخآأ ةهج نم ،ةمداقلأ ةليلقلأ مايأ’أ يف ريشسملأ مقاطلأ يف
يلاعلأ نرفلأ ليغششت متي مل ثيح يحشصلأ رجحلأ عفر ةياغ ىلإأ »راجحلأ رأديشس» بكرم يف
دجوي هنأأ ةشصاخ انوروك سسوريف راششتنأ نم افوخت يشضاملأ سسرام رهشش رخأوأأ يف فقوت يذلأ

 ¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.اهل ةرواجملأ ندملأو ةبانع نم لماع0906 بكرملأ يف

ذيمÓتلاب ةشصاخلأ طاقنلأ فوششك ءلم ةيلمع ىلإأ ةفاشضإ’اب

يوناثلاؤ طسسوتملا نيروطلل ةبسسنلاب ماسسقألا سسلاجم دقع يف عوبسسألا اذه عؤرسشلا

تلشصو يذلأ ر’ود رايلم2 غلبم ىلإأ لشصت نل ةرششابم تأرايشسلأ دأريتشسإأ ةروتاف نأأ ،مهأربأ يلع تيآأ تاحرف ةعانشصلأ ريزو فششك
 .ايلحم اهبيكرت و تأرايشسلأ عاطق دأريتشسإأ تايلمع هيلإأ

تأرششعلأ ماهم ءاهنإأ وحنو اهلجأأ انوروك سسوريف

بيبسشتلا اهناونع رئاؤدلا ءاسسؤؤر كلسس يف ةبقترم ةريبك ةكرح
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يحصصلا رجحلا ديدمت رارق نع نÓعإ’ا بقع

 نيــــيرئازجلا بــــيسصت لــــمأا ةــــبيخ
ءانثتصساب ناوج31 ةياغ ىلا ىرخأا اموي51 يحصصلا رجحلا ديدمت نع دÓبلا تاطلصس نÓعا دعب ةرصشابم ةريبك لمأا ةبيخب نييرئازجلا نم ريبك ددع بيصصأا

رداصصم تفقوت نم لكو ةيمويلا لامعأ’ا و نهملا باحصصأا ىلع ةصصاخ ةيصضاقلا ةبرصضلا هايإا نيربتعم ،كلذ نم فودنيتو تصسارنمت ،يزيليإا ،ةديعصس ةي’و
نم ةيئاقولا ةيزارتحإ’ا تاءارجإÓل ةيداصصتقإ’ا تايعادتلا ءارج ةررصضتملا تÓئاعلا ةدعاصسم ةرورصض ىلع نيددصشم ،يداصصتقإ’ا قÓغإ’ا لظ يف هقزر

.ملاعلا برصض يذلا يجاتلا سسوريفلا
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نم ريبك ددع ىدبأا قايصسلا اذه يفو
يعام˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ة˘كب˘صش داور
ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت رار˘ق ن˘م م˘هر˘˘مذ˘˘ت
سسوريف يصشفت ةيفلخ ىلع يحصصلا

ر˘ي˘غ رار˘ق ها˘يا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ا˘نورو˘˘ك
ةلاحلا روهدت نم ديزيصسو بئاصص
امك ،مهبائتكإاو نييرئازجلل  ةيصسفنلا
““ قح يف فحجم رارق هنأاب اولاق
يوذ ،عمتجملا ن˘م ة˘صشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
ى˘ل˘ع ““ة˘لواوز˘لاو ي˘مو˘ي˘لا ل˘خد˘˘لا
ريفوت نوعيطتصسي’ ء’ؤوه نا رابتعا

لكصشب مهلمع مدع لاح يف مهماعط
ىلإا نوعدي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو ،ي˘مو˘ي
ن˘م  ء’ؤو˘ه ةد˘عا˘صسمو م˘عد م˘يد˘ق˘˘ت

وا ة˘يد˘ق˘ن ة˘ح˘ن˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘م˘˘عد لÓ˘˘خ
داو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘ت
نو˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘كو.ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
عفر متي نأا ةريبك ةبصسنب  نوعقوتي
ىلا ةايحلا ةدوعو يحصصلا رجحلا

ح˘ت˘ف ةدا˘عا  لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
،تÓحملا ،عناصصملاو تاصسصسؤوملا
رودو ةيراجتلا ق˘فار˘م˘لا ،م˘عا˘ط˘م˘لا
نم ددع نÓعإا بقع اميصس’ ،ةدابعلا
نم ريثكلا تدصصح يتلا ملاعلا لود

عفر نع91ديفوك ببصسب حاورأ’ا
ةيعيب˘ط˘لا فور˘ظ˘لا ةدو˘عو ر˘ج˘ح˘لا
اهصصلخت مدع مغر ةيجيردت ةفصصب

حاورأا دد˘ه˘ي يذ˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م

ن˘ير˘ي˘ث˘كلا ة˘صشي˘ع˘م دد˘ه˘يو ر˘صشب˘˘لا

اذ˘ه ي˘فو.م˘ه˘ن˘˘م ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ

يف ““ةطايخ““ ة˘ن˘ي˘مأا تلا˘ق قا˘ي˘صسلا

ا˘ه˘ت˘لا˘ح نأا˘ب ،ة˘عا˘صس ر˘خآ’ ا˘ه˘ث˘يد˘˘ح

ربخ اهعامصس دعب ترمدت  ةيصسفنلا

اهنأاب ةدكؤوم ،يحصصلا رجحلا ديدمت

ءارج ةداح بائتكإا ةلاح نم يناعت

ة˘يؤور مد˘عو تي˘ب˘˘لا ي˘˘ف ثو˘˘كم˘˘لا

ةي’و يف نا˘ن˘ط˘ق˘ي ناذ˘ل˘لا ا˘ه˘يد˘لاو

نم رثكأ’ ملك006ب اهدعبت ىرخأا

تقاتصشإا اه˘نأا˘ب تح˘صضوأاو ،ن˘ير˘ه˘صش

نم فوخلاو رجحلا نأاو ةريثك مهل

با˘هذ˘لا ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘م91 ديفوك

تاي˘عاد˘ت نأا˘ب تفا˘صضأاو ،م˘ه˘ترا˘يز˘ل

اهتلئاع ىلع رهظت تأادب سسوريفلا

ءارصش ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت مد˘ع لÓ˘خ ن˘م

فقوتل ارظ˘ن م˘ه˘ت˘جا˘ي˘ت˘حا ف˘ل˘ت˘خ˘م

رخ’ا وه لغتصشي يذلا اهجوز لمع

تلا˘قو ،ة˘طا˘ي˘خ˘لا تا˘صشرو ىد˘حإا˘ب

ريكفتلا ردجأ’ا نم ناك هنأا اصضيا

مهملا باحصصأاو ةصشعلا تائفلا يف

تÓحملاو لمعلا سشرو حتف ةداعإاو

نم ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ع˘م

رجحلا ديدمت لدب يجاتلا سسوريفلا

تÓئاعلا بلغأا ىلع يصضقيصس يذلا

نم.اهب˘صسح ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

عيب لحم بحاصص نيمأا فدرأا هتهج

وه رجحلا ديدمت رارق نأاب يناوأ’ا

،سسورد˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘ترإا رار˘˘˘ق

يوذو  ءارقفلا ريصصم نع Óئاصستم

سسانلل نيأا نم““Óئاق ،يمويلا رجأ’ا

ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘تو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

““مهتاطاصشن قيلعت

ءا˘ع˘برأ’ا ة˘ن˘يد˘م ة˘ح˘ف˘˘صص تب˘˘ت˘˘كو

يحصصلا رجحلا ديدمت نأاب ,ةديلبلا

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘بر˘˘صض ىر˘˘خأا ا˘˘مو˘˘ي51

عم نوكي يبر ““تعباتو ،يلاوزلل

عفري يبرو فازب انبعت هللاو يلاوزلا

يذلا تقولا ي˘فو.““ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ع

د˘يد˘م˘ت رار˘ق سضع˘ب˘لا ه˘ي˘˘ف سضرا˘˘ع

رخ’ا سضعبلا لاق ،يحصصلا رجحلا

راصشتنا عنمل فدهي بئاصص رارق  هنأاب

عافترا عم اميصس’ انوروك سسوريف

.رئازجلا يف ةباصصإ’ا ت’اح ددع
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ع˘قو˘ت˘م ر˘˘ي˘˘غو د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف

ىوتصسم ىلع انوروك ءابوب سسوريفل

ةيحصصلا رئاودلا تنلعأا لجيج ةي’و

عوبصسأ’ا ةياهن سشينروكلا ةمصصاعب

ةديدج تاباصصا رصشع ليجصست نع

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب

ةيليملاب يروتنم ر˘ي˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم

ةيئابولا تاقيقحتلا راطا يف كلذو

قرصش ةراطصسلا ةيدلبب تحتف يتلا

ةرؤوبلا تتاب يتلاو ةي’ولا ةمصصاع

ةي’ولا ىوتصسم ىلع ءابولل ىلوأ’ا

.ةدكؤوم ةلاح02 نم ديزأاب81

ي˘ت˘لا ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تءا˘˘جو

نم ةعطتقملا تانيعلا اهل تعصضخأا

نا˘ك ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع

سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘صصا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشي

نم مهبلغأا ردحني نيذلاو انوروك

ثي˘˘ح ة˘˘مدا˘˘صص ةرا˘˘ط˘˘صسلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب

،ةيباج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا هذ˘ه ن˘م2تءاج

ة˘صضر˘م˘م˘ل تا˘ن˘ي˘ع˘لا ىد˘حا دو˘ع˘تو

ةجلاعمل سصصصخملا مصسقلاب لمعت

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘˘لا

لوأا ي˘هو ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب

ىل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب با˘صصت ة˘صضر˘م˘م

،ءابولا ةياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم

نيباصصملا نأاب تامو˘ل˘ع˘م˘لا لو˘ق˘تو

ة˘يا˘ه˘ن م˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ن˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا

لفح يف اوكراصش دق اوناك عوبصسأ’ا

وأا ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ نا˘˘ت˘˘خ

ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ىر˘حأ’ا˘˘ب

يف ببصست يذلا رمأ’ا ناصضمررهصش

ةقيرطلا هذهب مهنيب ىودعلا راصشتنا

ر˘˘˘صشن ي˘˘˘ف لوأ’ا بب˘˘˘صست˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأاو

تمدق ةأارما يه ء’ؤوه نيب سسوريفلا

لفح يف ةكراصشملل ةبانع ةي’و نم

.روكذملا ناتخلا

ةر˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصإ’ا تع˘˘˘˘˘فرو

عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا

ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’

بصسح ة˘لا˘ح17 ى˘لا سشي˘˘نرو˘˘كلا

نأاو امل˘ع ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘ي˘ئا˘صصحإ’ا

عوبصسأ’ا ةياهن ةلجصسملا ةليصصحلا

ة˘ي’و˘ب قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع أاو˘˘صس’ا ي˘˘ه
هذه ى˘لا ءا˘بو˘لا لو˘خد ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج
.نيرهصش نم رثكأا لبق ةريخأ’ا
بل˘غأا ة˘مÓ˘صس ن˘ع ن˘ل˘˘عأا كلذ ى˘˘لا
موي يفوت يذلا عيصضرلا ةرصسأا دارفأا
ارثأاتم ريهاطلا ىفصشت˘صسم˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا
نم ردحني يذلاو انوروك سسوريفب
جئاتن تءاجو ،لجيجب ةنحصشلا ةيدلب
ةرصسأا دارفأا بلغأاب ةصصاخلا ليلاحتلا
ي˘فو ة˘ي˘ب˘ل˘صس ي˘فو˘ت˘م˘لا ع˘˘ي˘˘صضر˘˘لا

يف ةيحصضلا دلاوو ةدلاو مهتمدقم
ة˘م˘ع˘لاو م˘ع˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح
نأاو املع مأاوتلا هقيقصش اذكو ةيباجيإا
ىرثلا يروو ناك يفوتملا عيصضرلا
تاءار˘جا ل˘˘ظ ي˘˘ف سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي
.ةمراصص ةيئاقو

ةي’ولا ىلا لتاقلا سسوريفلا لوخد ذنم أاوصسأ’ا ربتعُأا موي يف

 ةلاح17 ىلإا عفترت ةليسصحلاو لجيجب انورؤك سسوريفب ةديدج ةباسصا21 فاسشتكا

ةباصصإا921 غلب ةدكؤوملا ت’احلا ددع

 ةلاح001 ءافصشلا ت’اح ددعو

نيتديدج نيتباسصإا ليجسست
ةعاسس84 يف ءافسش ةلاح41و

 ةلسشنخ ةي’ؤب ةيسضاملا
) ةريخأ’ا ةعاصس84 لÓخ ةلصشنخ ةي’و تلجصس
سسوريفب نيتديدج نيتباصصإا ( سسيمخلاو ءاعبرأ’ا

ةي’و ربع ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل انوروك

لÓخ تلجصس امك ،ةباصصإا ةلاح921 ىلإا ةلصشنخ

موي ت’ا˘ح9 اهنم ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح41 ةرتفلا سسف˘ن

ددع عفتر˘ي˘ل ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ت’ا˘ح5 و ءا˘ع˘˘برأ’ا

و ةلاح001 ىلإا ةلصشنخ ةي’و يف ءافصشلا ت’اح

تايفولا ددع غلب امنيب ،جÓعلا تحت ةلاح32 تيقب

لازت ’ امنيب ،ةحصصلا ةيريدم نايب بصسح ت’اح6

ت’اح3 لجصست91 - ديفوك - اهعقوم ربع ةرازولا
لوح ةح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م تا˘نا˘ي˘ب بصسحو .ط˘ق˘ف ةا˘فو
يموي ةرداصصلا ةلصشنخ ةي’و يف ةيئابولا ةيعصضولا
نيتباصصإا تلج˘صس ة˘ي’و˘لا نإا˘ف سسي˘م˘خ˘لاو ءا˘ع˘برأ’ا

ثيح ،ءاعبرأ’ا موي كلذ و انوروك سسوريفب نيتديدج
ةلاح˘لا و را˘صشصش ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ةد˘حاو ة˘لا˘ح تل˘ج˘صس
ةباصصإا يأا لجصست مل امنيب ،سسياق ىفصشتصسمب ةيناثلا

تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع ر˘ق˘ت˘صسي˘ل ،سسي˘م˘خ˘لا را˘ه˘ن ةد˘يد˘˘ج

ةلاح921 دنع ةلصشنخ ةي’و يف انوروك سسوريفب
لو˘ح ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل نا˘ي˘ب ر˘خآا ر˘˘كذو .ةد˘˘كؤو˘˘م
ءاصسم ردصص ةلصشنخ ةي’و يف ةيئابولا ةيعصضولا

921 دنع رقتصسا دق تاباصصإ’ا ددع نأاب سسيمخلا

ليجصست مدع ةينطولا ةنجللا تنلعأا نأا دعب ةباصصإا
امن˘ي˘ب ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘ي’و˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح يأا

ىلإا سسوريفلاب اصضيرم41 لثامت ةي’ولا يف لجصس

ءا˘ع˘برأ’ا ) ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘˘عا˘˘صس84 لÓ˘خ ءا˘ف˘صشلا
ر˘ب˘ع ءا˘ف˘صشلا ت’ا˘ح دد˘ع ع˘فر˘ي ا˘م˘م ( سسي˘م˘˘خ˘˘لاو

باصصم921 لصصأا نم ءافصش ةلاح001 ىلإا ةي’ولا

بصسح6 مقرلا دنع فقوتم تايفولا ددع لازي ’ و
يف ةرازولا مقر عم سضقانتت يتلا ةيريدملا ماقرأا

طقف ةافو ت’اح3 يصصحي يذلا يمصسرلا اهعقوم
 تاصشوهلب نارمع.ةي’ولا يف

لازأا نيعب9و ةملعلاب تلجصس

سسوريفب ةديدج ةباسصإا02
 فيطسسب انورؤك

ف˘صسو˘ي ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘صس

9 ،فيطصس ةي’و بونج لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي

نيتلاح و انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج تاباصصإا
جئات˘ن رود˘صص را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘با˘صصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشي
ت’احلا دد˘ع اذ˘ه˘ب ل˘صصي˘ل ،ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

،ةدكؤوم ة˘لا˘ح21 ىلا لزع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘لا تل˘ج˘صس ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘بو
سسمأا لوأا ءاصسم ةملعلاب ريثخلا بورصص ىفصشتصسمب

يف01 اهنم ،انوروك سسوريفب ةديدج02 ةباصصإا02
و لفطلا ىفصشتصسمب  لماعلا يبطلا مقاطلا فوفصص
تامولعملا بصسح و ،ةملعلا ةنيدمب لفطلا و مأ’ا

نع ةدكؤوم تاباصصإا01 نإاف اهيلع انلصصحت يتلا

ةدكؤوم ىرخأ’ا01 ـلاو ،ةيربخملا ليلاحتلا قيرط
ر نميأا.ةعصشأ’اب
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ىلع91 ديفوك سسوريفب نيباصصملا ددع عفترا

نيب ،ةدكؤوم ةلاح592 ىلا ةنتاب ةي’و ىوتصسم
،يربخملا ليلحتلاو ريناكصسلاو ةعصش’اب ليلحتلا
يصشفت ذنم كلذو ،ةيباجيا مهليلاحت تءاج نيذلا
،تئافلا سسرام فصصتنم ةلاح لوا ليجصستو ءابولا

مهعوصضخ دع˘ب332 ءافصشلل مهنم لثا˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف
جÓ˘˘ع˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل او˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صساو جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
،ءابولا ىلع ءاصضقلا يف دمتعملا نيكورولكلاب

،ىف˘صشت˘صسم˘لا ى˘صضر˘م˘لا ةردا˘غ˘م ن˘م ن˘كم ثي˘ح
تايفصشتصسم ىل˘ع ل˘ج˘صسم˘لا ط˘غ˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘تو
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صس ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع

يتلا ،ةيدعملاو ةيردصصلا سضارمÓل ،ةيئافصشتصس’ا
ة˘يا˘غ ى˘لا ا˘هر˘خا ن˘ع تأÓ˘ت˘ما د˘ق ا˘ه˘تر˘صسا تنا˘ك

ةدكؤوم ةلاح921 ليجصست دعب ،يصضاملا عوبصس’ا
ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسا سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةد˘كؤو˘م ه˘ب˘صشو

18 اهنم ،ءابولا ت’اح ىلوا روهظ ذنم ةصسصسؤوملا

يربخملا فصشكلا قيرط نع اهنع فصشكلا مت ةلاح

فصشكلا مت ةلاح84 ىلا ةفاصض’ابRCP ليلاحتب
تنكم دقو ،ريناكصسلاب سصيخصشتلا قيرط نع اهنع
فيفخت نم دمتعملا جÓعلل ىصضرملا ةباجتصسا
م˘ه˘ب˘ل˘غا ردا˘غ ذا ،ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا

لازت ’ مهنم ةلاح63 ىلع ءاقب’ا متو ،ةصسصسؤوملا

04 تناك ثيح ،ةرقتصسم مهت’احو جÓعلل عصضخت

،رطف˘لا د˘ي˘ع ل˘ب˘ق ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا تردا˘غ د˘ق ة˘لا˘ح

ن˘˘م˘˘صض تل˘˘ج˘˘صس د˘˘ق ة˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تاذ تنا˘˘˘كو
نيذلا ،اهيمدختصسم فوفصص يف نيتلاح نيباصصملا
ليبصس يف نيبجلا اهل ىدني تادوهجم نولذبي
ثيح ،عصضولا يف مكحتلاو ءابولا نم سصلختلا

ايعما˘ج اذا˘ت˘صسا52 ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا تر˘خ˘صس

نييبط ه˘ب˘صش ادر˘ف52 اذكو ىصضرملا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

06 ىلا ةفاصض’ابف تازيه˘ج˘ت˘لا ا˘ما ،ن˘ي˘صضر˘م˘مو

ةحلصصمب ىفصشتصسملا اهيلع يوتحي يتلا اريرصس

اريرصس71 سصيصصخت مت دقف ،ةيئابولا سضارم’ا

اذه ،اريرصس77 عومجمب يصضر’ا قباطلا يف رخا
ربع ةل˘ج˘صسم˘لا ىر˘خ’ا ت’ا˘ح˘لا˘ح لاز˘ت ’ ا˘م˘ي˘ف
تايفصشتصسمب جÓعلا ىقلتت ةي’ولا تايدلب ديدع
ةتوتلا نيع ،ةناورم ،سسواقن ،ةكيرب ،سسيرأا نم لك

ت’احلا بناج ىلا تلبقتصسا يتلا دباعلا ةينثو
سصخصشل اه˘ت˘با˘صصا ي˘ف كو˘كصشم ة˘لا˘ح ،ةد˘كؤو˘م˘لا
روهظ راظتنا يف ،ةقاطلا يداو ةيدلب نم ردحني
ةرثاتملا تايفولا ددع رقتصسا اميف ،ليلاحتلا جئاتن

لجصس اهرخا ،ةافو ةلاح31 دنع انوروك سسوريفب
اهبلغا ،ليصضفلا رهصشلا نم ريخ’ا عوبصس’ا يف
نم نوناعي نيذلا نصسلا رابك فوفصص يف تلجصس
ديحولا ليبصسلا يعولا كلذب ىقبيل ،ةنمزم سضارما
يف هصصقن ببصست يذلا ،ءابولا نم سصÓخلا يف
ىوتصسم ىلع ت’احلل دعاصصتملا ددعلا ليصسجت
يحصصلا رج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت نأا˘صش ن˘مو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و
ليجصست نم دحلا ءاصسم ةصسماخلا دنع هتيقوتو
.ىرخا ت’اح

ءافصشلل تلثامت ةلاح332 اهنم

ةنتابب يربخملا ليلحتلاو ريناكسسلاب91 ديفؤكل ةدكؤؤم ةلاح592
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لÓغتسسا ىلع فظوم سضيرحت
ة˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل هذو˘ف˘˘ن
نم ةلودلا ناوعأا ىلع ريثأاتلاو
«را˘˘˘ع˘˘˘سسألا ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

ىلإا «ةيسسيلدت ةراجت ةسسرامم»و
قرط˘ب سصل˘م˘ت˘لاو سشغ˘لا» بنا˘ج
ا˘مأا. «ة˘ب˘ير˘سضلا ن˘م ة˘˘ي˘˘سسي˘˘لد˘˘ت
لك مهت هل تهجو دقف بسساحملا

قر˘ط˘ب سصل˘م˘˘ت˘˘لاو سشغ˘˘لا» ن˘˘م
«ة˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘لد˘˘˘ت
ةيراجت تاررحم يف ريوزتلا»و

«ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو ة˘˘ي˘˘فر˘˘سصم وأا

«ة˘يرادإا ق˘ئا˘˘ثو ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا»و

تبثت ةدا˘ه˘سش وأا رار˘قإا ر˘ير˘ح˘ت»و

ا˘يدا˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ئا˘˘قو

«ةروزم ةيرادإا قئاثو لامعتسسا»و

لاومأا سسÓتخا يف ةكراسشملا» و

ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا»و «ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

ىلع ةي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا لا˘م˘ع˘ت˘سسا

سضيرحت اذكو «يعرسش ريغ وحن

هذو˘ف˘ن لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ف˘˘ظو˘˘م

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يز˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘˘ل

ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسلا»و «ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم

نم ةلودلا ناوعأا ريثأاتو ةطلسس

ا˘مأا. «را˘ع˘سسألا ي˘ف ةدا˘يز˘˘لا ل˘˘جأا

نولماعلا11ـلا نو˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب

ةبانعب بيلحلل يوهجلا ناويدلاو

تامازتلإا تحت مهعسضو مت نيذلا

يعمجم مهو ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

تايم˘ك م˘ي˘خ˘سضت˘ب او˘ما˘ق بي˘ل˘ح

يبرم سضعبو ةعمجملا بيلحلا

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب ءا˘˘˘ب˘˘˘طاو را˘˘˘ق˘˘˘بألا

تهجو˘ف - ن˘ي˘يرادإاو ن˘ي˘سشت˘ف˘مو

تاءارجإا ذاختاب ؤوطاوت» مهت مهل

ةكراسشملا»و «نيناوقلل ة˘ف˘لا˘خ˘م

قر˘ط˘ب سصل˘م˘ت˘لا»و «سشغ˘˘لا ي˘˘ف

«ة˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘لد˘˘˘ت

ىلإا يدؤوملا حسضاولا لامهلا»و

لاومأا عايسض وأا سسÓتخاو ةقرسس

لاو˘˘مأا سسÓ˘˘ت˘˘خا»و «ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت»و «ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع

لاو˘مأا لا˘م˘ع˘ت˘سسا»و «ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

«يعرسش ريغ وحن ىلع ةيمومع

«ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإا»و

عسضو ةدم ذنم مت دقف ةراسشإÓل.

سسبحلا ىرخأا ةسصاخ ةنبلم كلام

حلاسصملا ةيريدمب قباسس راطإا و

م˘ه˘ت بب˘سسب سسب˘ح˘لا ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا

 .كلذك داسسف

مانغأ’ا سسوؤورو نيترايشس تعجرتشسا اميف /يقاوبلا مأا

ءادتعإ’ا يف ةشصتخم رارششأا ةعامج كيكفت
مشساق د’وأاب يششاوملا ةقرشسو نينطاوملا ىلع

نم  مسساق دلوأاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا سسمأا رجف نكمت

ةقرسسو نينطاوملا ىل˘ع ءاد˘ت˘عإلا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت

سسوؤور عيمج  عاجرتسسإا عم سصاخسشأا (50) ةسسمخ نم نوكتت يسشاوملا

ةيلخ نايب بسسحو ةيلمعلا يف نيتلمعتسسملا نيتبكرملاو .ةقورسسملا مانغألا

موي ىلإا دوعت عئاقولا نإاف يقاوبلا مأل ينطولا كردلا ةعومجمب مÓعلا

ةيدلبب نكاسسلا ةيحسضلا مدقت رثإا احابسص03.20 ةعاسسلا دودح يف سسمأا

نع غيلبتلل ، مسساق دلوأاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رقمل مسساق دلوأا

فرط نم هب ةسصاخلا ةبيرزلا نم منغلا نم ربتعم ددع ةقرسسو ءادتعإلا

عم يسشاوملا ةقرسس ةرهاظ ةبراحم ططخم قيبطت مت كلاذ روف .نيلوهجم

عم ، قانخلا ديدسشتو ذفانملا عيمج قلغو ةرواجملا تادحولا عيمج رافنتسسإا

كيكفتو فيقوت اهدعب متيل ، مÓعتسسإلا رسصنع طيسشنت و ثاحبألا فيثكت

ةقرسسو نينطاوملا ىلع ءادتعإلا يف ةسصتخم دارفأا50 نم ةنوكتم ةكبسش

ونور عون ةرايسس) نيتبكرم (20) زجح و سسبلت ةلاح يف مهو يسشاوملا

سسفن ميقرت تاذ ويلك ونور عون ةيناثلاو  .يقاوبلا مأا ةيلو ميقرت تاذ ناقيم

ىلا ةقورسسملا مانغألا عاجرتسسإا و ةقرسسلا ةيلمع يف لمعتسست تناك  ةيلولا

تازوجحملا ةميق لسصتل عاونألا فلتخم نم لاسصتا ةزهجأا50 بناج

GCMªó RgÉQ .ةكبسشلادارفل يئازج فلمزاجنا متيل .نويلم002 يلوح

ةنتاب

نوجردتشسي ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت
ةقرشسلا سضرغل ةكيرب ءابرغ

نم ،ةنتاب ةيلوب ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف رسصانع نكمت

هبتسشملا نا ثيح ،ةنسس83 و03 رمعلا نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت

لحم يناثلا هب هبتسشملا امأا سضبقلاب رماوأا60 نمسض ثحب لحم لوألا هب

موقي ثيح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘سضق ةد˘ع ي˘ف سضب˘ق˘لا˘ب ر˘ماوأا50 نمسض ثح˘ب

ةكيرب ةنيدم نع ءابرغ مه نمم سصخألاب مهاياحسض جاردتسساب نافوقوملا

ةحلسسألا ةطسساوب م˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا م˘ت˘ي˘ل ة˘ق˘ي˘سضلا ة˘قزألاو عارو˘سشلا ى˘لإا

مهفتاوه ةقرسس سضرغب عومد˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسم تا˘خا˘خ˘بو ر˘جا˘ن˘خ ن˘م ءا˘سضي˘ب˘لا

مامأا امهميدقت و امهب هبتسشملا دسض نييئازج نيفلم زاجنإا مت ثيح ،مهلاومأاو

.ةمكاحملا راظتنا يف تقؤوقملا سسبحلا امهعاديا مت نيا ،ةكيرب ةمكحم

ةيامح اذكو اهعاونا ىتسشب ةميرجلا ةحفاكم راطا يف هذه ةيلمعلا تءاجو

ةنيدمب ريبك لكسشب ةميرجلا هيف ترثك تقو يف ،تاكلتمملاو سصاخسشلا

اهتيحسض حار ديعلا مايأا لوأا تذفن يتلا لتقلا ةميرج اهرخآا ناك ،ةكيرب
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ةنتاب

تنÓشسكات يف سسأارلا مششهم ينيعبشس ةثج لاششتنإا
ةيلوب سسواقن ةرئادل ةيوناثلا ةدحولل ةعباتلا لخدتلا قرف لوألا سسمأا تماق

هيلع رثع ،رمعلا نم عباسسلا دقعلا يف «ع.ب» ىعدي خيسش ةثج لاسشتناب ،ةنتاب

ةرئادل ةعباتلا تنÓسسكات ةيدلبب نيويسشرات ةقطنمب فهك ىلع ىوه دق

نع باغو ،ةقطنملا˘ب ه˘ما˘ن˘غا ى˘عر˘ي نا˘ك ة˘ي˘ح˘سضلا ،نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘سس دلوا

ةيندملا ةيامحلا رسصانعب داجنتسسلا بلطت يذلا رمألا ،ةلماك ةليلل هنكسسم

لبق ،نينطاوملا نم ددع اهيف كراسش ةعسساو ةيلمع يف هنع ثحبلل كردلاو

ىلا ىدا يذلاو ،هل سضرعت يذلا طوقسسلا ببسسب سسأارلا مسشهم هيلع روثعلا

ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ةثج ليوحت مت دقو ،هتافو

ةثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،سسواقن

T°ƒT°É¿.ì.ةيحسضلا ةافول ةيقيقحلا فورظلاو بابسسألا دنع فوقولل

ةدكيكشس

رورم ثداح يف نيحيرج و ليتق
ثداح ةجيتن ،ةريطخ حورجب نيرخآا نينثا بيسصأاو هفتح ةرايسس قئاسس يقل

موي ءاسسم803  عون نم ةرايسس بÓقناو فارحنا يف لثمت ريطخ رورم

يتيدلب نيب طبارلا ،21 مقر يئلولا قيرطلا لبسشلا حلاسص ةيرقب ،سسيمخلا

ةنسس52 (ر.ط) ركذ سسنج نم ةيحسض ثداحلا فلخ ثيح ةلفلف و ةدكيكسس

امهرامعا حوارتت تاباسصلا يددعتم نيسصخسشو ،ريسشب ينب ةيدلبب نطقي

مت و  ثداحلا ناكم يف ةيلوألا تافاعسسلا مهل تمدق ةنسس83 و81  نيب

ىلا تلوح دقف ةافوتملا ةيحسضلا نع امأا ، ةدكيكسس ىفسشتسسم ىلإا  مهلقن

ةيحسضلا نأا تامولعم تركذو ،ةدكيكسس ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم

 M«ÉI HƒOjæÉQ .يركسسع
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افظوم11 عشضو مت امبف تقؤوملا سسبحلا ةنبلملا تاذب بشساحمو ةشصاخ ةنبلم كلام عاديا سسارهأا قوشس ةمكحمب عوبشس’ا ةياهن مت
ةيفرشصم وأا ةيراجت تاررحم يف ريوزت» مهتب كلذو ،نيرخآا نيفظوم7 نع تقؤوملا جارفإ’او ةيئاشضقلا ةباقرلا تامازتلا تحت

سسÓتخا يف ةكراششملا» اذكو «اهلامعتشساو ايدام ةحيحشص ريغ عئاقو تبثت تاداهشش ريرحتو ةيرادإا قئاثو ريوزت»و «اهلامعتشساو
 .يعرشش ريغ وحن ىلع ةيمومع لاومأا لامعتشسا يف ةكراششملا»و «ةيمومع لاومأا

ةبانعب بيلحلل يوهجلا ناويدلاو ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدم نم ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت راطإا11 عشضو مت اميف

سسارهأا قوشسب داشسف تاقيقحت دعب تقؤوملا سسبحلا بشساحمو ةنبلم كلام عاديإا

¯T°ƒT°É¿.ì

ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت

ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘كير˘ب

ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سساو يرا˘˘ن حÓ˘˘سس

ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب كلذو ،تا˘سسو˘ل˘ه˘مو

سصخسش ةزايح اهدافم تامولعم

ةي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘مو يرا˘ن حÓ˘سسل

،ةكيرب ة˘ن˘يد˘م˘ب توأا02 ي˘ح˘ب

هب هبتسشملا فيقوت مت روفلا ىلع

دعبو ةنسس32 رمعلا نم غلابلا
نذا د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘كسسم سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
حÓسس ىلع روثعلا مت ،سشيتفتلاب
ا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب سسد˘˘˘˘˘سسم يرا˘˘˘˘˘ن

40 ،ةر˘˘ي˘˘خذ نود48BB عو˘˘ن

عو˘˘مد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم تا˘˘خا˘˘˘خ˘˘˘ب

ةفاسضلابRUP ARTLU عون

عو˘ن سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق35 ىلإا

غلبم اذكو غلم003 نيلباقيرب

نم .جد00081 ـب ردقي يلام
ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت ة˘ه˘ج
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘مأا˘ب
رمعلا نم غلبي ايئاسضق قوبسسم

تحت ةقرسسلا لعفب ماق ةنسس52
سضي˘بأا حÓ˘سسب د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ط
نم ةيحسضلا هل تسضرعت يذلا
ةنتاب ةلمح قيرطب اهنكسسم لخاد

ردقي يلام غلبم ةقرسسب ماق ثيح

نم ةيمك و ميتنسس نويلم584 ـب

ى˘˘سضفا ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘˘غو˘˘˘سصم˘˘˘لا

ءزج عاجرتسسا ىلإا لعافلا فيقوت

تاءار˘جا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘بو ،ا˘ه˘ن˘˘م

ةيئازج تافلم زاجنا مت قيقحتلا

اهبجومب اومدق نيفوقوملا دسض

 .ةباينلا مامأا

نيتلشصفنم نيتيلمع يف

ةنتابب تاقورشسم عاجرتشساو تاشسولهمو اطيريب سسدشسم زجح

ةنيطنشسق

دايز نباب باشش ةايحب يدوي ةرايشس فارحنإا
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ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت

جربب ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ةزرفم عم قيسسنتلا˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب

نم يبعسشلا ينطولا سشيجلا نم

ن˘م رد˘ح˘ن˘ي سصخ˘سشل د˘ح ع˘سضو

داوم لقن˘ب مو˘ق˘ي ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو

(ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصار˘˘˘قأا) ةرد˘˘˘خ˘˘˘م

ةرا˘ي˘سس ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
لو˘ب˘ما˘سس و˘نور عو˘ن ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
تامدخلا تاط˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ةيدلبب ةيلامسشلا ةداز نيع ةريحب
د˘ت˘م˘ي  ة˘يلو˘لا قر˘سش ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
قر˘˘سشلا تا˘˘˘يلو ن˘˘˘م ه˘˘˘طا˘˘˘سشن
طسسو˘لا تا˘يلو ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ م˘تو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

9305   زجحو طروتملا فيقوت

عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘لو˘˘سسب˘˘ك

ءاود ن˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سشم881 ا˘ه˘ن˘˘م

ل˘ك غ˘ل˘م ا˘ي˘سسي˘لود ن˘ي˘لا˘ب˘ق˘˘ير˘˘ب

عومجمب ةلوسسبك51 هب طسشم

نم طسشم051 .ةلوسسبك9182

لك غلم اميكح ن˘ي˘لا˘ب˘ق˘ير˘ب ءاود

عومجمب ةلوسسبك01 هب طسشم

84 ىلإا ةفاسضإا.ةلوسسبك0051

راغدأا نيلابقيرب ءاود نم طسشم

ةلوسسبك51 هب طسشم لك غلم

لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘˘ك.027 عومجمب

عون نم  ةبكر˘م ز˘ج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ميدق˘ت م˘ت˘ي˘ل لا˘ق˘ت ف˘تا˘هو و˘نور
ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘سسلا ما˘˘مأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
سسأار ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هيف هبتسشملا عاديإا مت نيأا يداولا
.ليامرلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب

يبعششلا ينطولا سشيجلا نم ةزرفم عم قيشسنتلاب /جيريرعوب جرب

«تاشسولهملا» ةين’ديشصلا داوملاب طروتم اشصخشش فقوي كردلا
عاونأ’ا فلتخم نم ةلوشسبك9305 زجحيو
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ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
ةمايز ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
يف لجيج ةيلو برغ ةيروسصنم
يف ةسصتخم ةينطو ةكبسش كيكفت
زجحو تاردخم˘لا ةرا˘ج˘تو ج˘يور˘ت

ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ناك نيتيحايسس نيترايسس ىلا ةفاسضا
ي˘ف ة˘كب˘سشلا دار˘˘فأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي
ةيلمع تءاجو .ةيموي˘لا م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت
لو˘ق˘ت ا˘م˘ك ة˘كب˘سشلا هذ˘ه كي˘˘كف˘˘ت
با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ياور˘˘لا

ةطرسشلا رسصانع تغل˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م
لجيجب ةمايزلا ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا
ةنوكت˘م ة˘كب˘سش دو˘جو سصو˘سصخ˘ب
حوار˘˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘سسم˘˘˘خ ن˘˘˘م

يذلاو ةنسس64و42 نيب مهرامعأا
ىد˘حا ن˘م م˘ه˘ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ثا رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
عنسصي ام˘ي˘ف ،دÓ˘ب˘لا بر˘غ تا˘يلو
ة˘ح˘ير˘˘سش  ن˘˘م˘˘سض ن˘˘ير˘˘خآا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ةكبسشلا يهو ايئاسضق نيقوبسسملا
ج˘يور˘تو ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ت  تنا˘ك ي˘ت˘لا
ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ب˘ع تارد˘خ˘م˘لا

، ةياجبو لجيج نيب طبارلا34 مقر
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘عو

ل˘جأا ن˘م ة˘يزار˘ت˘حإلاو ة˘يرور˘˘سضلا
ي˘هو ة˘كب˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
لÓخ ن˘مو تسضفأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىلا تامولعملل ديجلا لÓغتسسإلا
ةكبسشلا دارفأا نم نيسصخسش فيقوت
ناك نيتيحايسس نيترايسس ىلإا ةفاسضإا
امهلÓغتسساب ناموقي ةكبسشلا دارفأا
تحمسس امك ،تÓقنتلا فلتخم يف
ىلع مهألا دعت يتلا ةيلمعلا هذه
ةرتف ذن˘م ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب قÓ˘طإلا

سضاهجاو ةحفاكم لاجم يف ةليوط
ن˘م تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ردخم بنقلا نم ةربتعم ةيمك زجح

5 ـب ترد˘˘˘ق يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘لا بن˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

02 وحن ىلإا ةفاسضإا تامارغوليك

عيبلا تادئاع لثمت ميتنسس نويلم
˘˘مد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو اذ˘˘ه .ج˘˘يور˘˘ت˘˘˘لاو
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا
سسبحلا نهر امهعسضوب ترمأا يتلا
لقنو رارسشأا ةيعمج نيوكت ةمهتب
ن˘˘م˘˘˘سض تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘تو
ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ثح˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف لازل يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا

ةثÓث ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م Ó˘سصاو˘ت˘م
نيذلاو ةكبسشلا هذه نم نيرخآا دارفأا

.رارف ةلاح يف اولازل

 نيّرافلا اهدارفأا نم ةثÓث فيقوتل ايراج ثحبلا لظي اميف

 لجيجب يدنهلا بنقلا نم غلك5 زجحو تاردخملا جيورت يف ةشصتخم ةينطو ةكبشش كيكفت

راهششإا

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 ةدكيكشس : ةي’و

 زوزع نب : ةرئاد
 زوزع نب : ةيدلب

ةيدايقلا ةئيهلا ةليكششت رييغت
2102 :يف خرؤوملا60/21 مقر نوناقلا نم81 ةداملا ماكحأ’ اقبط

مت دقل20 دنبلا81 ةداملا اميشس’ تايعمجلاب قلعتملا/21/10
 : ةامشسملا ةينيدلا ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةئيهلا رييغت

 يربلا ديشصلل ةجاهنشص ةيعمج
60/30/6102خيراتب10 مقر تحت ةدمتعملا-

 ةدكيكشس ةي’و / زوزع نب ةيدلب زكرم زوزع نب : اهرقم نئاكلا-
ريهز نانج :  سسيئرلا-

0202/50/03 eL aaS rehkA / buP
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ن˘سسحا ي˘لا˘ج˘ق ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت
دودح يف سسمألا لوأا موي ،دايز نبإا ةيدلبب
ينطولا قيرطلاب ،فسصنلاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا

ثداح لجأل ،هللا راف ةيرق لخدم97 مقر

نم ةرايسس بÓقنإا و فارحنإا يف لثمتي رورم

20 ف˘ل˘خ ثدا˘ح˘لا ،لو˘ب˘م˘ي˘˘سس و˘˘نور عو˘˘ن

سسنج نم «ب،سس» ىلوألا ةيحسضلا ،اياحسض

نيع يف يفوتم ةنسس91 رمعلا نم غلبي ،ركذ

ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن نا˘˘كم˘˘لا

ةنيطنسسقب سسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب

«ب،أا» ةيناثلا ةيحسضلا ،ةرايسسلا قئاسس وهو

ددعتم ةنسس91 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم

ناكملا نيعب تافاعسسإلا هل تمدق تاباسصإلا

.دايز نباب يحسصلا زكرملا ىلإا هلقن مث و
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ةلشسأرم نم ةخشسن ىلع «ةعاشس رخآأ» تلشصحت
يلأولأ نم لك ىلإأ أرخؤوم ةبانع يلأو اهب ثعب
ءاشسؤور ،ضشيرلأ عأرذ ةيرأدإ’أ ةعطاقملل بدتنملأ
ةيششتفم ضسيئر ،ةي’ولأ ضسلجم يريدم ،رئأودلأ
ةنيزخ نيمأأو يلاملأ بقأرملأ ،يمومعلأ فيظولأ
يذيفنتلأ موشسرملأ ضصخي اميف كلذو ةي’ولأ

ماع ناشضمر30 يف خرؤوملأ02-401 مقر

يذلأ0202 ةنشس ليرفأأ62ـ ل قفأوملأ1441
ضضعب ةدئافل ةيئانثتشسأ ةوÓع ضسيشسأات نمشضتي
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ تا˘عا˘م˘ج˘لأ ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم تا˘˘ئ˘˘ف
نيدنجملأ ،اهل ةعباتلأ ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأو
انوروك ضسوريف ءابو راششتنأ نم ةياقولأ راطإأ يف

ىل˘ع م˘ه˘ل د˘كأأ ثي˘ح ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو (91-ديفوك)
عيمجو ةميلعتلأ ىو˘ت˘ح˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلأ
د˘شصق كلذو ا˘ه˘ن˘م˘شض ضصو˘شصن˘م˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

امل اقفو كلذو ابيرق ةيئانثتشس’أ ةوÓعلأ فرشص
ضصن يذلأ روكذملأ يذيفنتلأ موشسرملأ يف ءاج
عفدت ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’أ ةوÓ˘ع˘لأ نأأ ى˘ل˘ع هدأو˘م ي˘ف
نوشسرا˘م˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لأ ى˘لإأ ا˘ير˘ه˘شش
نيدنجملأ ميقعتلأو ريهطتلأو ةفاظنلأ تاطاششن
د˘يد˘ح˘تو ءا˘بو˘لأ را˘ششت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ را˘طإأ ي˘˘ف

عفدت ثيح ،رانيد0005 هردق غلبمب ةوÓعلأ

،اهدعي يتلأ ةيمشسإ’أ مئأوقلأ ىلع ءانب ةوÓعلأ
ةيبعششلأ ضسلاجملأ ءاشسؤور وأأ ة’ولأ ،ةلاحلأ بشسح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ و˘لوؤو˘شسم وأأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
’و ةبيرشضل˘ل ة˘ب˘ير˘شضلأ ع˘شضخ˘ت ’و ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

يرشست ثيح ،يعامتجإ’أ نامشضلأ تاكأرتشش’
لوأأ نم ءأدتبأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ أذ˘ه ما˘كحأأ

ةياهن نع نÓعإ’أ ةياغ ىلإأ ةقبطم ىقبتو ضسرام
،انوروك ضسوريف ءابو راششتنأ نم ةياقولأ ريبأدت
رخآأ»ـ ل ميلع ردشصم حشضوأأ ،ةلشص يذ قايشس يف

ةحنم أرخؤوم ضصشصخ ةبانع يلأو نأاب «ةعاشس
ءابولأ أذه لÓخ نيدنجملأ نيمدختشسملل ةشصاخ

هتأذ ردشصملأ حشضوأأ امك ،رانيد0005 اهردق
طشسو ةنتفلأ نم عون يف تببشست حنملأ هذه نأاب
تحمشس اهب ةشصاخلأ ريياعملأ نأ’ نيمدختشسملأ
ةلطع يف نود˘جأو˘ت˘ي ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ةدا˘ف˘ت˘شسا˘ب
مويلأ ذنم نودنجم نير˘خآأ تمر˘حو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ
ةياقولاب ةشصاخلأ ريبأدتلأ هيف تذختأ يذلأ لوأ’أ

.انوروك ضسوريف نم

ةيلؤلا اهتمدق ةحنم نم اودافتسسا نأا دعب

ةيلحملأ تاعامجلأ يمدختسسمب ةسصاخلأ ةوÓعلأ فرسص ءأرجإأ يف عورسشلأ

¯eÉRhR  HƒY«û°á

كرد˘˘˘˘˘˘˘لأ تأد˘˘˘˘˘˘˘حو تف˘˘˘˘˘˘˘˘قوأأ
ربع ةقرفتم تايلمع يف  ينطولأ
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ  ما˘يأ’أ ي˘ف ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت

يف هبتششم ضصاخششأأ8 ةيشضاملأ
ةزايحب ةق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘شضق
زجحو ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتو

فلتخم نم ضسولهم ضصرق003
غلا˘ب˘مو ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأأو ،عأو˘نأ’أ

.جيورتلأ تأدئاع نع ةجتان  ةيلام

لÓ˘خ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه تتأأ ثي˘˘ح
كرد˘˘لأ لا˘˘جر˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأأ تا˘˘˘يرود
ضصاشصت˘خ’أ م˘ي˘ل˘قإأ ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لأ
هبتششملأ  فيقوت متيل ،ةبانع ةي’وب
ةيئاشضق رشضاحم مهل  ريرحتو مهيف
ةهجأومل  ة˘لأد˘ع˘ل˘ل  م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت  م˘ث
تأذ يفو،مهي˘لإأ ة˘بو˘شسن˘م˘لأ م˘ه˘ت˘لأ
دأر˘˘˘˘˘˘فأأ ن˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شسلأ
ينطولأ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ  ة˘قر˘ف˘لأ
ةيشضق ةجلاعم˘ب أر˘خؤو˘م ،را˘ج˘ح˘لا˘ب
تابورششم لقنو  ةزايحب ةقلعتم

اهيف طروت ةشصخر نود ةيلوحك

ةنشس34رمعلأ نم ناغلبي ناشصخشش

006 ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ن˘˘˘يأأ ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس64و

ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةروراق

ةيلمعلأ تتأأ ثيح ،عأونأ’أ ةفلتخملأ

كردلأ دأرـفأ’ تامولعم دورو دعب

ضصاخششأ’أ دحأ مايق اهدافم ينطولأ

تابورششملأ نم ةربتعم ةيمك لقنب

نتم ىلع ةرواجم ةي’ول ةيلوحكلأ

هذه فيقوت مت ثيح ،ةيحايشس ةرايشس

،ضشيتفتو ةبقأرم  ةطقن يف ةريخأ’أ

نيأأ ،تأزوج˘ح˘م˘لأ فا˘ششت˘كأ م˘ت˘ي˘ل

ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لأ ق˘˘ح ي˘˘ف تذ˘˘خ˘˘ت˘˘ل

،ة˘مزÓ˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

راطإأ يف تايلمعلأ هذه لثم لخدتو

ةظفاحملأو ميلقإÓل ةماعلأ ةبقأرملأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ  ة˘مÓ˘شسو نا˘مأأ ى˘ل˘ع

هذ˘ه ي˘ف ة˘شصا˘خ ،م˘ه˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو

ءأرج دÓبلأ اهششيعت يتلأ فورظلأ

.انوروك ةحئاج

راجحلاب ةرايسس يف ةيلؤحكلا تابورـسشملا نــم ةروراــق006 طبسضو ناسصخسش فيقؤت مت اميف

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتو ةزايح يف مـهيـف هبتسشم8 فيقوت

صسولهم صصرق003 زـجـحو

طرافلا عؤبسسألاب ةنراقم نيفلاخملا ددع يف ضضافخنإا

يحسصلأ رجحلأ رسسك أولواح صصخسش228 فيقوت
رجحلأ رشسك ت’واحم طابحإأ ةبانع ةي’و نمأأ حلاشصم لشصأوت

فيقوت لÓخ نم ةي’ولأ رئأودو تايدلب لك ىوتشسم ىلع يحشصلأ

ددشصلأ أذه يفو.مهقح يف ةيئاشضق تافلم زاجنإأو  نيفلاخملأ

ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘ق

عشضوو ،ضصخشش228 فيقوتب،82/50/0202 ىلإأ22/50/0202

تأرأرقلأ ةفلاخمل أذهو ،ةيران ةجأرد96و ةبكرم65 رششحملاب

عم ، انوروك ضسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ  ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو

.نيف˘لا˘خ˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإأ

ضضافخنأ  ليجشست مت ركذلأ ةفلاشسلأ ةرتفلأ لÓخ هنأأ ةراششإÓل

.طرافلأ عوبشسأ’أ عم ةنراقملاب ،نيفلاخملأ ددع يف ضسوشسحم

ةرورشض ىلع نينطأوملأ تثح ةبانع ةي’و نمأأ حلاشصم هيلعو

فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو تأءأر˘جإ’ا˘ب مأز˘ت˘˘ل’أ

نم دحلأ و مهتÓئاع ةحشصو مهتحشص ىلع اظافح أذهو، تاطلشسلأ

.انوروك ضسوريف يششفت
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ةيدلبلا ةفارج ةثداح دعب

ميمرتلأ رظتني«2» ينوبلأ ةيوناث رأدج
رظتنت اهنأأ ةعمجلأ ضسمأأ «ةعاشس رخأأ» ـل ةيوبرت رداشصم تنلعأأ

يجراخلأ رأدجلل راهنملأ ءزجلأ ميمرتل ينوبلأ ةيدلب حلاشصم لخدت

ح˘لا˘شصم˘لأ ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م دو˘˘عو د˘˘ع˘˘ب كلذو «2» ينوب˘لأ ة˘يو˘نا˘ث˘ل

حلاشصمل داتعلأ ةريظحل ةعبات ةفأرج تناكو .ةيدلبلل ةشصتخملأ

يحب ةبلشصلأ تايافنلأ مأوكأأ عفرو فيظنت ةيلمع لÓخو ةيدلبلأ

ةيلخلأ لامعو عاطقلأ بودنم فأرششإأ تحت عوبشسأ’أ علطم ممقلأ

نم يئزج رايهنإأ ىلإأ ىدأأ ام «2» ينوبلأ ةيوناث رأدجب تمدطشصإأ

فو˘ف˘شص ي˘ف تا˘با˘شصإأ يأأ ل˘ج˘شست م˘ل ه˘نأأ ظ˘ح˘لأ ن˘ي˘ح˘لو رأد˘ج˘لأ

ةشسشسؤوملأ هذه ريدم ماق هتهج نم ،ةفأرجلأ قئاشسو نينطأوملأ

ةبانع ةي’ول ةيبرتل ريد˘م˘ل ة˘ثدا˘ح˘لأ لو˘ح ر˘ير˘ق˘ت ع˘فر˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لأ

ينوبلأ عاطق ةشسيئر تماق لباقملأ يف ،عوشضوملاب هعÓطشضإ’

ةدا˘عإ’ ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘ج’أ دا˘خ˘تإأ ل˘جأأ ن˘م ءأر˘جإ’أ ضسف˘ن˘ب ز˘كر˘م

.رأدجلأ ةنايشص
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 نمألا حلاسصمل ةيلمع لÓخ

ةرتوف نودب ةمسشو رئاجسس زجح

لاحربب ينيثÓت ةزوحب
ةمششلأو غبتلأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم لاحربب نمأ’أ رشصانع حجن

بشسحو. رمعلأ نم تانيثÓثلأ يف باشش ةزوحب تناك ةرتوفم ريغلأ

،لاحرب ةرئأد نمأأ نم لك انكمت دقف ةبانع ةي’و نمأأ حلاشصم نايب

،ةبانعب لاحربل ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ  عم قيشسنتلاب

ضسيك013و تامÓعلأ فلتخم نم رئاجشس ةبلع009 زجح نم

تأذ بشسحو .ةنشس73 رمعلأ نم غلبي ضصخشش فيقوت عم ،ةمشش

نع هقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ  تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ  مت دقف نايبلأ

ىلع فلملأ ةلاحإأو ةرتوف نودب ةمششلأ و غبتلأ ةدام عيب ةيشضق

.ضصاشصتخإ’أ ميلقإأ لاحرب ةمكحم ىوتشسم
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 نيسصخسش فيقؤت عم انمازت

رومخلأ يجورم فقوي نمألأ
طاششنل أدح عشضو نم ضسمأأ لوأأ ةبانعب نمأ’أ حلاشصم تنكمت

ميلقإأ ىوتشسم ىلع رومخلأ جيورت يف ناطششني نيشصخششل هوبششم

عشساتلأ يرشضحلأ نمأ’أ نإاف ةي’ولأ نمأأ نايب بشسخو ةبانع ةيدلب

حوأرتت نيشصخشش في˘قو˘ت ع˘م، ة˘ع˘ج ة˘ب˘ل˘ع018 زجح ي˘ف ح˘ج˘ن

تأءأرجإ’أ ةفاك داختإأ مت نيأأ ، ةنشس53 و03 نيبام امهرامعأأ

ةيلوحكلأ تابورششملأ عيب ةيشضق نع، امهقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ

.ةشصخر نودب
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 ةلادعلا نيينعملا تافلم ليؤحت راظتنا يف

ةيعامتجإلأ تانكسسلأ يمحتقم عم قيقحتلأ يف عرسشت نمألأ حلاسصم
¯Qjº.Ω

بأرت ربع نمأ’أ حلاشصم تعرشش
ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م ءا˘عد˘ت˘شسأ ي˘ف ة˘ي’و˘لأ
عامتشسإ’أو ةيعام˘ت˘جإ’أ تا˘ن˘كشسلأ
ةلدعلأ تافلملأ ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق م˘ه˘ل
دنم ةقلاع˘لأ ا˘يا˘شضق˘لأ ي˘ف ل˘شصف˘لأ

ه˘ت˘ف˘ششك ا˘م بشسح تأو˘˘ن˘˘شس ةد˘˘ع
ةعاشس رخآأ ةديرجل ةعلطم رداشصم

ةلئاع004 نم ديزاب رم’أ قلعتيو

تايدلبلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م
تأرأذ˘˘˘ع’ لا˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘م’أ أو˘˘˘˘شضفر

رييشست˘لأو ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد ح˘لا˘شصم
تا˘ن˘كشسلأ كل˘ت ءÓ˘خإ’ يرا˘ق˘ع˘˘لأ
ديزأ’ اهماحتقأ يلع أومدقأ يتلأ

ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسأو تأو˘ن˘شس ر˘˘ششع ن˘˘م
تأذ بشسحو ةيعرشش ريغ ةقيرطب
ناف ربخلأ تدروأ يتلأ رداشصملأ
أومدقت دق أوناك نيمحتقملأ ضضعب
كل˘ت ة˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ل تا˘ب˘ل˘ط˘ب
ةقيرطب اهنم ةدافتشس’أو تانكشسلأ
ةيعامتج’أ مهفورظ ببشسب ةينوناق
ياب تانكشس نم مهتدافتشسأ مدعو
وأأ ةيعامتجأ تانكشس ءأوشس ةغيشص

ناكشس بلاط دقو يرخأ تانكشس
ماحتقأ تلجشس يتلأ ءايح’أ ضضعب
نع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءأر˘جإا˘ب تا˘ن˘كشسلأ
تي˘ب˘ث˘ت˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ ضضع˘˘ب
تا˘ن˘كشسلأ كل˘ت ن˘م م˘ه˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ
مهفورظ ببشسب ةي˘نو˘نا˘ق ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةشصاخ ةيعامتج’أ مهتلاحو ةرهاقلأ
رثكأ اهيدل يتلأ تÓئاعلل ةبشسنلاب
حمشست ’ مهفورظو لافطأ عبرأ نم
مهدرط دعب لزنم ءأرك نمث عفدب
اهنولغششي يتلأ تانكشسلأ كلت نم
ةراشش’أ ردجتو تأونشس ةدع ذنم

تر˘˘ششا˘˘ب ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘شصم نأ ي˘˘لأ
تانكشسلأ يمحتقم ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

عا˘˘م˘˘ت˘˘˘شس’أو ة˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘ق’أ بشسح
اميف هجوت رشضاحم دأدعإأو مهلأوقأ’
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘˘ل د˘˘ع˘˘ب
درطلأ ةيلمع يف دعب اميف لشصفتشس
يتلأ تÓئاعلأ ضضعب يلع ءاقب’أ وأأ
بشسح ةدافتشس’أ طورشش اهب رفوتت

ةداهشش أذكو ةيعامتج’أ مهفورظ
يتلأ فورظلأ نم اهريغو نأريطلأ
تانكشسلأ كلت نع لزانتلاب حمشست
 .اهيمحتقمل

 نمألا ريفؤتب نؤبلاطي ناكسسلا

 يام لوأأ يحب لزانملأ ىلع وطسس ةيلمع51 نم رثكأأ
¯Qjº.Ω

ي˘نو˘ب˘لا˘ب يا˘م لوأأ ي˘˘ح د˘˘ه˘˘شش
يلع وطشسلأ تايلمعل ريطخ يمانت
رهشش لÓخ تأءأد˘ت˘ع’أو لزا˘ن˘م˘لأ

نو˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ع˘ج ا˘˘م˘˘م نا˘˘شضمر
لجأ نم يواكشش عأديإ’ نوهجوتي
نكل  ينوبلاب كردلأ حلاشصم لخدت

بشسحو يدا˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘ل ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ’
مت هناب ربخلأ تدروأ يتلأ رداشصملأ

وطشس ةيلمع51 نم ديزت ليجشست

يح يوتشسم يلع لزانملل ةقرشسو

نم ناشضمر رهشش لÓخ يام لوأأ

تلغتشسأ ةمظ˘ن˘م تا˘با˘شصع فر˘ط

طششنت˘ل ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ فور˘ظ

ي˘ف بعر˘لأ عرز˘تو ي˘ح˘˘لأ ط˘˘شسو

قلخ يدلأ رم’أ نينطأوملأ طاشسوأ

˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ر˘عد ة˘˘لا˘˘ح

كرد˘لأ وأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘خد˘˘ت

ةدع تقلت دق تناك يتلأو ينطولأ

نيدلأ اياحشضلأ فرط نم يواكشش

يتح وأأ وطشسلل مهلزانم تشضرعت

طشسو ءأدتع’أ أوشضرعت نينطأوم

ةججدملأ ةبا˘شصع˘لأ ي˘ق˘ب˘ت˘ل ي˘ح˘لأ

عدأر يأ نود˘ب ط˘ششن˘ت فو˘ي˘شسلا˘˘ب

تايدلبو ءا˘ي˘حأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م نأ ا˘م˘ل˘ع

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ما˘ن˘ت تد˘ه˘شش ة˘با˘ن˘ع

تÓحملأو لزانم˘لأ ي˘ل˘ع و˘ط˘شسلأ

نم نمأ’أ حلاشصم تنكمت ةيراجتلأ

كلت يف نيمهتملأ ضضعب فيقوت

يف نيطروتملأ ةشصاخ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

تÓحملأ يل˘ع و˘ط˘شسلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

رجحلأ أولغت˘شسأ ن˘يد˘لأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

Ó˘ي˘ل ة˘كر˘ح˘لأ ف˘قو˘˘تو ي˘˘ح˘˘شصلأ

تعرز يتلأ تايلمعلأ كلت ديفنتل

ضضعب ناكشس طاشسوأ يف بعرلأ

يتلأ ينوبلأ ةيدلبب ةشصاخ قطانملأ

ا˘مو˘ج˘ه ا˘هءا˘ي˘حأأ ضضع˘˘ب تد˘˘ه˘˘شش

ة˘ح˘ل˘شسأ’ا˘ب ن˘ي˘ج˘جد˘م ضصا˘خ˘ششأ’

وطشسلأ لجأ نم بÓكلأو ءاشضيبلأ

 .تأرايشسلأ ةقرشسو

ةيئانثتسسلا ةوÓعلا فرسصب ةسصاخلا تاءارجإلا يف عورسشلا لجأا نم نييلحملا نيلوؤؤسسملا نم ددع ارخؤؤم ةبانع يلاو لسسار
.ةيمؤمعلا تاسسسسؤؤملاو ةيميلقإلا تاعامجلا يمدختسسم ةدئافل ةمؤكحلا اهتسصسصخ يتلا
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ةيدلبل ةيلحملا تاطلضسلا تنلعا

ةئيهت ةيلمع قلطنا نع ةبانع
، دغلا نم ةيادب باطحلا قوضس
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عا را˘˘طا ي˘˘ف اذ˘˘هو
تضصضصخ يتلا ةيدلبلا قاوضسا
تبلاط امك، ةربتعم ةينازيم اهل
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا

تلحملاو تانا˘خ˘لا ي˘ل˘غ˘ت˘ضسم
ةرور˘˘ضضب قو˘˘ضسلا˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا
ةيئهتلا ةيلمعل اب˘ضسح˘ت ا˘ه˘ئل˘خا
ةدم نيتلحرم ر˘ب˘ع م˘ت˘ت˘ضس ي˘ت˘لا

نوكتضس و ، اموي54 ةلحرم لك
تاناخلا ليهأاتو ةئيهتب ةيادبلا
عراضش لخدم ةهج نم ةدجاوتملا

54 دعب و، ةعمجو˘ب ي˘ناد˘يو˘ضس

ةيليوج51 نم ةيادب يا اموي
تاناخلل ةئيهتلا ةيلمع قلطنتضس
عراضش ل˘خد˘م ة˘ه˘ج ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
قا˘ي˘ضسلا تاذ ي˘ف.دار˘م سشود˘˘يد
دق ةبانع ةيدلبلا حلاضصم تناك
ر˘ي˘غ تا˘ع˘ضسو˘ت˘لا ة˘لازإا˘ب تما˘˘ق
قو˘ضس ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق
ةيل˘م˘ع ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت و، با˘ط˘ح˘لا
،ةينوناق ريغلا تاعضسوتلا ةلازإا
راطإا يف م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب تما˘ق
ة˘ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
انوروكلا ءابو يضشفت نم دحلل

ةجلاعم ةيلمع اذكو،91 ديفوك
ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘˘ف تا˘˘نا˘˘خ˘˘ل˘˘ل

بناج ى˘لإا سضراو˘ق˘لاو نار˘ئ˘ف˘لا

رخآا بناج نم.نهدلاو ر˘ي˘ب˘ج˘ت˘لا

ةبانع ةنيدم ونطاوم نضسحتضسا

ح˘م˘ضست˘ضس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه

يذلا قوضسلا ةرو˘ضص ن˘ي˘ضسح˘ت˘ب

ربتعي و ةنيدملا طضسو دجاوتي

نينطاوملا بلغأل ىلوألا ةلبقلا

انثدح˘ت ن˘م˘م سضع˘ب˘لا فا˘ضضاو،

متت نا سضورفملا نم هنأا مهعم

ار˘ظ˘ن ن˘مز ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه

ح˘ب˘ضصا ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘لا˘ح˘ل˘˘ل

نا مهبضسح نكل، قوضسلا اهيلع

ل نأا نم لضضفا ةرخأاتم يتأات

نوكت نا اونمت امك، ادبا يتأات

ن˘ضسح د˘ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ةيلاع تافضصاومبو تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘م˘˘˘˘ضضت ةدو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

د˘ح ى˘ل˘ع ر˘جا˘ت˘لاو كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا

اود˘˘ضشا˘˘ن ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف ،ءاو˘˘˘ضسلا

رظنلا ةرورضضب ةينعملا تاهجلا

ن˘˘ير˘˘فا˘˘˘ضسم˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘لإا

دجاوتت يتلا ةعمجوب يناديوضس

ىثري ةيعضضو يف ىرخألا يه

ةرو˘ضص تهو˘ضش ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك، ا˘ه˘˘ل

ط˘ضسو˘ت˘ت ثي˘ح قر˘ضشلا ةر˘هو˘˘ج

نم ديدعلا ةلبق ربتعتو ةنيدملا

جرا˘خو ل˘خاد ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

لضصف للخ ةضصاخ ةبانع ةنيدم

ةداعا بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ف˘ي˘ضصلا

 .اهتئيهت

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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ماشسقألإ لخإد اهميدقت مدع نع جتانلإ زجعلإ كرإدت نم  ةبلطلإ نيكمت فدهب

ةيقافّتإأ مربت ةبانع ةعماج
«أريسسروك» ةيمقرلأ ةيميلعتلأ ةبأوبلأ عم

اموي54 ةلحرم لك ةدم نيتلحرم ربع متتشس ةيلمعلإ

دغلأ نم ةيأدب باطحلأ قوسس ةئيهت يف عورسشلأ

جتانلإ زجعلإ كرإدت لجأإ نم »إريشسروك» دعُب نع ميلعتلإ ةيشضرأإ عم ًاقافتإ مرشصنملإ عوبشسألإ ةياهن راتخم يجاب ةعماج تمربأإ
.ةبلطلل يروشضحلإ طمنلاب سسوردلإ ميدقت مدع نع

يحشصلإ رجحلإ ةلاحو ةرإرحلإ تاجرد عافترإإ لظ يف

 نينطأوملأ قرؤوت و لزانملأ وزغت سسومانلأ بأرسسأأ
ةبانع، ينوبلا تايدلبب ةضصاخ ةبانع ةيلوب ءايحألا نم  ديدعلا ،دهضشت
قرؤوت تتاب يتلا سسومانلا بارضسا نم ريبك وزغ راجحلاو رامع يديضس،
دادزتو.مونلا يف ةبوعضص نودجي اوتاب نيا ليللا يف ةضصاخ نينطاوملا

ةرارحلا تاجرد عافتراو في˘ضصلا ل˘ضصف لو˘ل˘ح˘ب ا˘م˘قا˘ف˘ت ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه
مهتضشيع مهيلع سصغنتو ناكضسلا قرؤوت تحبضصأا ثيح ةضصاخ ةروضصب
نم لئاضسولا عيمج مهللغتضسا مغر هنإاف نونطاوملا هنع ربع ام بضسحو،
اهتاغدل مهبنجت وا، لضشفلاب تءاب اهنا لإا ةرضشحلا هذه ىلع ءاضضقلا لجأا
مهبضسح بلطتي ام وهو، راضشتنلل ديدج نم دوعت نا لبق تاعاضس ةعضضبل
لولح عم ةضصاخ لكضشملا اذهل دح عضضو لجأا نم ةينعملا تاهجلا لخدت
قطانمب نينطاوملا ديدع مهتهج نم .رثكا هيف دادزت يذلا، فيضصلا لضصف
تاونضس ذنم مهنع ةبئاغ تناك يتلا ةرضشحلا هذه نم اضضيا اوكتضشا لظلا

دقف لزانملل سسومانلا وزغ ببضس نعو،سسيدلا رجح ةقطنم رارغ ىلع
هايملاب تارامعلا ةيبقأا ءلتمإا و سشئاضشحلا راضشتنا ىلإا ناكضسلا هعجرا
اودبأا امك اهرثاكتو اهومنل اديج اطضسو اهنم لعج ام ناذرجلاو ةرذقلا
سضارمأاب مهبضصي دق امم ،ميثارجلا سضعب اهعم لمحت نأا نم اريبك افوخت

ةضصاخ اهرثاكتو اهدوجو يف يحضصلا فرضصلا هايم ببضستت ثيح ،ةيدلج
ل نيأا ةبانع ةيلو نم ةريثك ءاحنأا يف ةدجاوتملا ةيوضضوفلا نكاضسملاب
سسومانلا رثاكتي يلاتلابو يحضصلا فرضصلل اماظن نكاضسملا هذه فرعت
سضار˘مأا˘ب م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا با˘ضصأاو ،م˘ي˘ح˘ج ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح لو˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا

سصقن نأاب رامع يديضسو ىبرغلا لهضسلا ءايحأاي ناكضسلا فاضضاو،ةيدلج
يف لمعلا يرجي ناك امك تاديبملا سشرل ةلقنتملا ةيحضصلا ةياقولا قرف
لظ يف ةضصاخ، قاطي ل عضضولا حبضصأا ثيح ةلب نيطلا داز قباضسلا
قلقي يذلا ءيضشلا لافطألل هببضست يذلا جاعزلاو ةريبكلا رارضضألا

فيثكت بلطتي امم ة˘ئ˘بوألاو سضار˘مألا را˘ضشت˘نا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘يو م˘ه˘ت˘حار
ةضصاخ سضوعابلا ىلع ءاضضقلل اهريغو ةيوايميكلا داوملا سشر تايلمع
تويبلا يف ثوكملا ىلع مهتربجا يتلا انوروك ةحئاج راضشتنإا لظ يف
عم ةضصاخ ةبوع˘ضص دادز˘ت˘ضس ي˘ت˘لا ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘تو

U°Édí. Ü   .ةرارحلا تاجرد عافترا و هديدمت

عيجششتلإو ءانثلإ إوقحتشسأاف يعامتجإلإ نماشضتلإ بحب إونمآإ

نييزتو فيظنتل نوعوطتم بابسش
ينوبلاب لورسصلأ يح

تلم˘ح ةد˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘ضصلا ي˘ح د˘ه˘ضشي
ىلإا نيموكل )يح نم ةينكضسلا تاعمجتلا عيمج ىوتضسم ىلع ةيعوطت
عوطتم بابضش دوهجم لضضفب كلذو (يوانضسح يحب ارورم تضسامرتنضس

ةيباجيإا ةفاضضإا ميدقت وه ليبن هفده ناك يأا ءاطغل يمتني لو ادحأا لثمي ل
كانه ثعبنإا سشيمهتلا و نايضسنلا دامر نمف .قيرعلا يحلا اذه لبقتضسمل
اوجرخأا و دحأا نم لخدت يأا نود اوطرخنا عوطتم بابضش لورضصلا يحب
و اوغبضص و اونيز و اوفظنف مهيحل رابتعإلا ةداعإل تاردابم دوجولل
مهلاح ناضسلو ةيلولاب ءايحألا بابضش يقاب لثم محلملا لمجأا اومضسر
معدب يحلا اذه يف ريغضصلاو ريبكلا هجو ىلع ةايحلا مضسرل انه اننأا لوقي
اوئضشنأا انوروك سسوريف راضشتنإا عم انمازت و ددضصلا اذه يف و .هءانبأا نم
ةعطقنم ةلمح دوقتو مهاضست تتاب ( ينوبلا ةيدلب لورضصلا يح )ةحفضص
ىلع مهثحو لورضصلا يح رطضشأا ةفاك ناكضسو بابضش ةيعوت يف ريظنلا
نم ةعومجم ماق نيأا يضسملضس يحب ةيادب  رييغتلا يف ةيتاذلا ةمهاضسملا
فلخ ةدجاوتملا ةيضضرألا ةيوضست يف ةيلحملا تاطلضسلا ةقفارمب بابضشلا
تاودأاو لئاضسو سضعبب اهميعدتل اهتئيهت لبق اهفيظنتو يراوجلا بعلملا

اهغلابم عيمجت ددضصب مه يتلاو عنضصلا ةيلحملا ماضسجألا لامك ةضضاير

ءلط نم يضسنيد  بابضش سضعب اضضيأا موقيلوناكضسلا نيب اهليضصحتو
حبضصأا يذلا تباث نبا ديز دجضسم ناردجو تايفلخو تاهجاوو ةفضصرألا
ةلمح عم ةضصاخ ادج زيمتم ناك يذلا روفينيم رطضش هيلي ةلح نضسحأا يف
ةضصاخ ناكضسلا نم ةعضساو ةكراضشمبو هاوتضسم ىلع تميقأا يتلا ةفاظنلا

تاردابملاو لامعألا ناجرهم متتخيل  رحلا لضصف باوبأا ىلع نحنو
ةئيهتو ةنايضصب بابضشلا نم ةعومجم ماق نيأا نيموكل  رطضشب ةليمجلا
هذه لك ريبك ءارتها يناعي يذلا قيدضصلا ركب يبأا دجضسمل لباقملا قيرطلا
ةنيضسح˘تو ي˘ح˘لا ر˘ه˘ظ˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف كضش ى˘ندأا نود م˘ها˘ضست˘ضس لا˘م˘عألا

لكف ، حلاضصلا لمعلا يف تقولا غارفو يحضصلا رجحلا فورظ للغتضساو
اوناكف ، يعوطتلا لمعلا بحب اونمآا رارحأا بابضشل دوعت تاردابملا هذه
مهتقو اورخضسو مهدعاوضس ىلع  اورّمضش امدنع ةدضشلا تقو يفً لاجر
لاعفا ماما راكفلا طقاضستت و تاملكلا ىواهتت انهو مهيحل ةمدخ مهلامو
،عيجضشتلا و ءانثلا قحتضست و ةميق اهنا اهنع هلوق نكمي ام لقا تاطاضشن و
تاطاضشن نم » لورضصلا يح ءانبا» هلعف ىلع مدقا ام انه دضصقا يلعل و
ىلع بابضشلا مدقإاب يحلا يف اهعون نم ىلوألا ربتعت ةوطخ يف ةبيط
مزع و سسامح مهلك و ، يحلا نييزتو فيظنتل ةيعوطت تلمح ميظنت

و درفلل ةمدخ يعامجلا لمعلا و رزآاتلا حور ةيمنت و يعولا رضشن  ىلع
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راطإا يف ةوطخلا هذه تءاج دقو
ةعو˘ضضو˘م˘لا تاءار˘جإلا ز˘يز˘ع˘ت

ي˘ّضشف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ّي˘˘ح

ثي˘˘ح˘˘ب «91-دي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف
ةيميل˘ع˘ت˘لا ة˘باو˘ب˘لا هذ˘ه ح˘م˘ضست
عم ةبلطلاو ةذتاضسألل ةيملاعلا
نيجيرخلا نع لضضف ،نييرادإلا
ّمك ىلع لو˘ضصح˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘با˘ضسلا

يتلا ةيناّجملا سصخرلا نم لئاه
ةبتكم نم ةدافتضسإلا مهل حيتت
سسوردلا نم ة˘ل˘ضسل˘ضس ن˘م˘ضضت˘ت
عور˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘ضصضصخ˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘˘˘ضسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لاو ي˘˘˘لآلا مل˘˘˘عإلا

مو˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لا مو˘ل˘ع˘لاو
نوناقلاو ةيناضسنإلاو ةيعامتجإلا

لا˘˘˘م˘˘˘عألا ةرادإاو دا˘˘˘ضصت˘˘˘˘قإلاو
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو بادآلاو تا˘غّ̆ل˘لاو

قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو ،تا˘˘ضص˘˘ّضصخ˘˘ت˘˘لا

ةع˘ما˘ج تح˘ضضوأا د˘ق˘ف ل˘ضص˘ّت˘م

رو˘كذ˘م˘لا قا˘فّ̆تإلا نأا˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةباوب حتفي نأا هنأاضش نم افلاضس

علطإللا نييعما˘ج˘لا ه˘جوأا ي˘ف

و سسرد0004 ي˘لاو˘ح ى˘ل˘˘ع

نأا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،سصضصخ˘˘ت004

م˘خ˘ضضأا ن˘ي˘ب ن˘م ’’ار˘ي˘ضسرو˘˘ك»

ةفورعملا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘باو˘ب˘لا

ة˘ضصر˘ف ح˘ي˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

عفد لباقم سصاخضشألل ليجضستلا

ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لاو ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م

ةدافتضسإلا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ،ةدا˘ه˘ضش

عفد نودبو اناجم سسوردلا نم

نم ةدحاو ّدعت اهّنأا امك ،قبضسم

ة˘ي˘حا˘ن ن˘م تا˘˘ي˘˘ضضرألا ى˘˘ن˘˘غأا

ا˘م˘ب ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا نو˘م˘˘ضضم˘˘لا

ىتضش يف سسرد0006 براقي
ّ

دقف ةيناث ةه˘ج ن˘مو ،ن˘يدا˘ي˘م˘لا

خيرات ةّيضصولا تاهجلا تدّدح

رخآاك ةنضسلا هذه نم ةيليوج13
بقترملا نم اميف ليجضستلل موي
ىلإا ةحاتملا سسوردلا مودت نأا

ةنضسلا نم ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس03 ةياغ
ةيضضرأا سسورد يتأات نيأا ،اهضسفن
سسورد˘لا ل˘م˘ك˘ُت˘ل ’ار˘ي˘ضسرو˘˘ك’
ى˘ل˘ع ًا˘ق˘با˘ضس ا˘ه˘عاد˘يإا ّم˘ت ي˘ت˘˘لا
ةعماجل ةيجوغادي˘ب˘لا ة˘ي˘ضضرألا
فرط نم ةبان˘ع˘ب را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
نأا ا˘ه˘نا˘كمإا˘˘ب ثي˘˘ح ،ةذ˘˘تا˘˘ضسألا
ة˘عو˘ضضو˘م˘لا تاءار˘جإلا زّز˘˘ع˘˘ُت

ز˘ج˘ع˘لا كراد˘ت˘ل ة˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘ّي˘˘ح
سسوردلا ميدقت مدع نع جتانلا
يّضشفت رثإا يروضضحلا ط˘م˘ن˘لا˘ب
اميف ،ّدجتضسملا انوروك سسوريف
نم ةدافتضسإلا ةبلطلا نيكمتّ مت
ةيضضرأا هتقل˘طأا يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ع˘ضضو ق˘ير˘ط ن˘ع »ار˘ي˘ضسرو˘ك»
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ح˘لا˘ضصم

اهل ةيمضسر˘لا ة˘ح˘ف˘ضصلا˘ب ا˘ط˘بار
ر˘˘ضصت تح˘˘ت

ّ
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ف

ن˘م ةرا˘ضشإلا رد˘ج˘ت ،ل˘ي˘ج˘ضست˘لا
تارادإا حلاضصم مايق ةيناث ةيحان

ةفاك ربع ةدجاوتم تاعماج ةّدع
ار˘ّخؤو˘م ي˘ن˘طو˘لا ر˘ط˘ق˘لا ءا˘˘جرأا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘قر ة˘ي˘˘ضضرأا قل˘˘طإا˘˘ب
ةكبضش ىلع ةيمضسر˘لا ا˘ه˘ع˘قاو˘م
،ةريخألا ةنوآلا للخ تنرتنإلا
رضضيخ دمحم ةعماج اهنم ركذن
يد˘˘ضصا˘˘ق ة˘˘ع˘˘ما˘˘جو ةر˘˘كضسب˘˘˘ب
نم اهريغو ةلقرو ةعماج ،حابرم
ة˘يا˘ه˘ن ق˘ح˘ت˘ل˘ت˘˘ل ،تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةبانع ةعماج يضضاملا عوبضسألا
لجأا نم اهنم ةوطخ يف ّفضصلاب
ةبلطلل سسوردلا ميدقتب حامضسلا

ريباد˘ت˘لا ن˘م˘ضض كلذو د˘ع˘ب ن˘ع
ي˘ضشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا

ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

.»91-ديفوك» دجتضسملا

A Vendre / Annaba
Trois pièces + cuisine + salle de Bain Situé au 16 , rue Ghroude Mohamed Nacer/ Annaba.

1er étage , Avec Acte + livret Foncier

Sans intermédiaire

A contacter le 06.68.78.38.19

راهششإإ

0202/50/03 eL aasrehkA / buP



ينطولا بختنملا

ضساك ليجأات ةيناكمإإ نع ثيدح
2202 ىلإإ1202 ايقيرفإإ

¯ ±.hd«ó

لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ،يواد˘ع˘شس م˘ي˘˘شسن ف˘˘ششك
ة˘يدا˘ح˘تلا ىد˘ل د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ليجشستلا نأاب ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
،فيطشس قافول ماعلا ريدملل بوشسنملا

اريششم ،اكربفم نك˘ي م˘ل ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف
ةيرئازجلا ةلادعلا ىلإا أاجليشس هنأا ىلإا

د˘ق يواد˘ع˘شس نا˘كو ،ه˘˘ق˘˘ح ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسل
˘ما˘مأا ،ضسي˘م˘خ˘لا ضسمأا لوأا حا˘ب˘شص ل˘˘ث˘˘م
عامتشسلا م˘ت ثي˘ح ،طا˘ب˘شضنلا ة˘ن˘ج˘ل
بير˘˘شست˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق نأا˘˘˘ششب ه˘˘˘لاو˘˘˘قأا ىلإا
ثيح ،ةيافلحلو هل بوشسنملا يتوشصلا

تايرابم بيترتل ريشضحتلا ددشصب اناك
ي˘˘ف يواد˘˘ع˘˘شس لا˘˘قو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف
ةياهن بقع مÓعإلا لئاشسول حيرشصت
مامأا لوثملا ىلع تقفاو دقل““ :ةشسلجلا
با˘˘ب ن˘˘م د˘˘ها˘˘ششك طا˘˘ب˘˘شضنلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
ر˘كذ م˘ت نأا د˘ع˘بو ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
فر˘˘ط ن˘˘م ،ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع م˘˘˘شساو ،ي˘˘˘م˘˘˘شسا
:فاشضأاو ،““فيطشس قافول ماعلا ريدملا
نأا هيلعو ،لوقي ام يف رح ةيافلح““

ليجشستلا نأا دكؤوأا ،هتايلوؤوشسم لمحتي
ةلدألا ةفاك تمدق دقو ،اكربفم ضسيل
،طا˘˘˘ب˘˘˘شضنلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ثإلاو
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رود˘˘شص ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نأا˘˘شسو
ضضعبلا ملكت دقل““ :متخو ،““قيقحتلا

ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ر˘˘كذ بب˘˘شسب ءو˘˘شسلا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع
ة˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ىلإا أا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأا˘˘˘˘شسو ،ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ششل

،ةيافلح دهف لاقو ،““يقح ةداعتشسل
،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘˘لاد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘˘˘ب ضسمأا لوأا هرود˘˘˘˘˘˘˘ب
نمو ءير˘ب˘لا ن˘م تب˘ث˘ت˘شس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ميشسن تاحيرشصت نأاب ادكؤوم ،بنذملا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو ،يواد˘˘ع˘˘˘شس

ن˘م ه˘ي˘ن˘ع˘ت ل ““فا˘ف˘لا““ ىد˘ل د˘م˘ت˘ع˘م˘لا
يف ،ةيا˘ف˘ل˘ح فا˘شضأاو ،د˘ي˘ع˘ب وأا بير˘ق
نا˘ك يواد˘ع˘شس““ :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
ل˘ي˘لد˘لاو ،ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ا˘شضقا˘ن˘˘ت˘˘م

ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا ة˘ي˘شضق ن˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
لشصحت يذلا ،يناورم فلششلا ةيعمجل

نو˘ك˘ي نأا نود ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت ة˘˘لو˘˘م˘˘ع ىل˘˘ع
لاق يوادعشس““ :عباتو ،““هلامعأا ليكو

،ة˘ق˘ف˘شصلا ي˘˘ف ه˘˘ل ل˘˘خد ل بعÓ˘˘لا نإا
وأا ف˘˘ل˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘يد˘˘˘م و˘˘˘ه ل˘˘˘ه
ل˘ك ؟اذ˘ه لو˘ق˘ي˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ضسبللا فششكتشس مايألاو ،حشضاو ءيشش
:فدرأاو ،““ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف

،مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘ل حر˘˘˘شص يواد˘˘˘ع˘˘˘شس““
انهو ،يقيدشص ضسيل نيدلا ريخ لاقو
ق˘˘ح˘˘ي ل˘˘ه ،ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ة˘˘مÓ˘˘˘ع حر˘˘˘طأا

ضسيئر يداني نأا يداع لامعأا ليكول
نود ،همشساب يششطز مدقلا ةرك داحتا
:ةيافلح متأاو ،““؟هنم ابرقم نوكي نأا
ل˘˘كو ،ياود˘˘ع˘˘شس ىل˘˘ع ادد˘˘ج˘˘م درأا ن˘˘ل““

،لجو زع قلاخلا يدي نيب نآلا ءيشش
يف تاقيقحتلا جئاتن رهظت نأا ىنمتأا
يننأا ضسانلا ملعيل ،نكمم تقو برقأا

.““ةرماؤومل تشضرعت
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يرئازجلا داحتÓل يلاردف˘لا بت˘ك˘م˘لا د˘ق˘ع˘ي
ةينقت قيرط نع ،دحألا ادغ مدقلا ةركل
ثح˘ب ل˘جأا ن˘م  ،ا˘ما˘ه ا˘عا˘م˘ت˘جا ،““و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا““

عاشضوألا لظ يف ،ةي˘ن˘طو˘لا ةر˘ك˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ةر˘˘ك˘˘ل˘˘ل يرار˘˘ط˘˘شضلا ف˘˘قو˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا
ر˘مأا فا˘ف˘لا م˘شسح˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ُيو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ه˘مد˘ع ن˘م ة˘يور˘ك˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

يناثلاو لّوألا نيَمشسقلا يتلوطب نأا مولعمو
ذ˘ن˘م ة˘ف˘ّقو˘ت˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ة˘شسفا˘˘ن˘˘مو
ي˘˘ّششف˘˘ت بب˘˘شس˘˘ِب ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م ف˘˘شصت˘˘ن˘˘˘م
.““انوروك““ ضسوريف
ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا د˘˘جو˘˘تو
لبق ةشسفانملا ءاهنإا :تارايخ ةثÓث يششطز
ءارجإاِب اهفا˘ن˘ئ˘ت˘شساو ،(ضضي˘بأا م˘شسو˘م) ناوآلا

ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب
ن˘ي˘َت˘لو˘ط˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ِب ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شساو ،ي˘˘ّح˘˘شصلا

قرف ضضعب اهيف كراششُت ىلوألا :نيَترّغشُصم
ةر˘ي˘خألاو ،بق˘ل˘لا ل˘ي˘ن˘ِل بي˘تر˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط

ديدحتِ̆ل بي˘تر˘ت˘لا ةر˘ّخؤوُ̆م يداو˘ن ا˘هر˘شضح˘ت
.يناثلا مشسقلا ىلإا لزنت يتلا قرفلا

ريخ ةبعلل يرئازجلا داحتلا ضسيئر ناكو
نأا ق˘با˘˘شس تقو ي˘˘ف د˘˘كأا د˘˘ق ،ي˘˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا

ف˘نأا˘ت˘شسن ي˘ك˘ل ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘م˘ع˘ت˘شس ه˘ت˘ئ˘ي˘ه
،““ءا˘˘شضي˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب د˘˘˘ير˘˘˘ن لو ،ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

رئازجلل ادج ةئيشس ةروشص نوكتشس““ :لشصاوو
ةيقبو افي˘ف˘لا ما˘مأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كو
رارقلا اذه لثم ذختن ول ،ملاعلا يف انئارظن
،ينعت هذه لثم ةوطخ““ :متخو ،““نلا ذنم
فورظلا عم ملقأاتلا ىلع نيرداق ريغ اننأاب
نم عون اذهو ،ءابولا اذه انيلع اهشضرفي يتلا
.““نلا ذنم هيف عقن نا ضضفرن مÓشستشسلا

يرود˘لا ر˘ي˘شصم ف˘ن˘ت˘˘ك˘˘ي ضضو˘˘م˘˘غ˘˘لا لاز˘˘ي ل
يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا رار˘ق بق˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘طا˘ششن˘لا ل˘ك د˘ي˘م˘ج˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت ىلا دÓ˘˘ب˘˘لا
رمألا وهو ،مدقلا ةرك ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا

لبقتشسم نع ثيدحلا لوح بابلا حتف يذلا

،ه˘مد˘ع ن˘م ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا م˘ث ن˘مو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نأا˘˘˘˘˘ششب ءارآلا تبرا˘˘˘˘˘شضت نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ

يدا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا رار˘˘˘˘ق ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي لو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لاو ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

عامجإلا ،يلاحلا مشسوملا لامكإاب ،ةفرتحملا

يف نيلعافلا نم ريثكلا دنع ،ودبي ام ىلع

حاشضتا مدعل ارظنف ،ةيرئازجلا مدقلا ةرك

ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘تو ،نآلا د˘ح ىلإا د˘ع˘˘ب ا˘˘يؤور˘˘لا

امبرو ،مدا˘ق˘لا ناو˘ج31 ة˘يا˘غ ىلإا ي˘ح˘˘شصلا

عافترا ببشسب ىرخأا ةرم ديدمتلا ددجتيشس

بج˘ي ه˘نأا نور˘ي˘ث˘ك˘لا ىر˘ي ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي تلا˘˘ح˘˘لا

ىلع اظافح ،ايئاهن يوركلا طاششنلا فيقوت

ة˘با˘شصإلا ىود˘˘ع را˘˘ششت˘˘نل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘تو حاورألا

ر˘ط˘خ˘لا نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م  ،كا˘ت˘ف˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب

 .عيمجلا ةحشص ددهي ىقبي

تقو ي˘ف رر˘ق د˘ق ي˘لارد˘ف˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا نا˘˘كو

دامتعاو ،ةيئلولا تلوطبلا لك ءاهنإا قباشس

ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك قرا˘˘ف˘˘ب نا˘˘ك اذإا د˘˘عا˘˘شصك ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ةيرح ةيئلولا تاطبارلا حنم عم ،هتيلو

ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا

عامتجلا ضصلخو ،دو˘ع˘شصلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م تلازل

،ة˘يو˘شسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘˘ك تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإا ىلإا

ل˘ك ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد مد˘ق˘لا ةر˘˘كو

.ماشسقألاو فانشصألا لكل نابششلا تلوطب

م˘˘شسق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب تف˘˘قوأا د˘˘ق فا˘˘ف˘˘لا تنا˘˘˘كو

ةلوطبو ،يشضاملا ضسرام نم41 ـلا يف يناثلا

تبعُل اميف .يلاوملا مويلا يف لّوألا مشسقلا

ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر با˘هذ ن˘م ن˘يَ̆ت˘ل˘با˘ق˘˘م ر˘˘خآا

.يشضاملا ضسرام نم11 ـلا يف ،رئازجلا

مشسقلا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف تلو˘ج8 تيقب هيل˘عو

7و .ةرّخأات˘م تÓ˘با˘ق˘م3 دو˘˘˘جو ع˘˘˘م ،لّوألا

دوجو عم ،يناثلا مشسقلا ةلوطب يف تلوج

عبر بايإا نع Óشضف .ني˘َتر˘ّخأا˘ت˘م ن˘ي˘َت˘ل˘با˘ق˘م

باهذ) يئاهنلا فشصن رودلاو ضسأاكلا يئاهن

ةيماتخلا ةارابملاو (بايإاو

ةلوطب رثكأإ ثلاث ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ
 ملاعلإ يف نيبردملل اكÓهتسسإ

ضصاخلا بيترتلا يف ثلاثلا زكرملا ،ىلوألا ةطبارلل ةيرئازجلا ةلوطبلا لتحت
5102- ةرتفلا لÓخ ،ملاعلا يف لوأا مشسق ةلوطب48 لشصأا نم نيبردملا ليغششتب
بردم9.7 لدعمب يملاعلا مدقلا ةرك دشصرمل ةيعوبشسألا ةلاشسرلا بشسح،9102
ثلاثلا زكرملا ،ىلوألا ةيرئازجلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب لتحتو ،دان لكل

ضسنوتو دان لكل بردم1.9 لدعمب بيترتلا ةردشصتم ،ايفيلوب ءارو ملاعلا يف
ةشسماخلا ةبترملا لئابقلا ةبي˘ب˘شش ل˘ت˘ح˘ت˘ف ،ة˘يد˘نألا ف˘ي˘ن˘شصت د˘ن˘ع ا˘مأا،(3.8)

نم ةرتفلا لÓخ ابردم31 ““يرانكلا““ كلهتشسا ثيح ،ةشساردلا هذهل اقفو ايملاع

دجاوتيو ،بردم لكل تايرابم8.01 طشسوتمب9102 ربمشسيد ىلإا5102 يفناج
ةعيلط يف ةنيطنشسق بابشش و يد نيشسح رشصن امه نارخآا نايرئازج ناقيرف
رئازجلا ةيدولومو ةرواشس ةبيبشش امهيل˘ي ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ك˘ل ا˘برد˘م11 ديشصرب بيترت˘لا

ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو و ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ىل˘ع ا˘شضيأا فور˘ع˘م˘لا ن˘مو ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ةر˘˘ششع˘˘ب
9 مه˘كÓ˘ه˘ت˘شسا˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ثي˘ح ن˘م م˘هرار˘ق˘ت˘شسا مد˘ع ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘مو
نيبردم8 ،ةلوطبلل يلاحلا دئارلا ،دادزولب بابشش كلهتشسا هتهج نم ،نيبردم
يف لقألا ىلع تايرابم ثÓث نع لوئشسم دان لكل نيبردملا ددع لدعم حوارت ،ةرتفلا هذه لÓخو ،بردم لكل ةارابم81 طشسوتمب
لك نم ةاقتشسملا تانايبلا حشضوتو ،تايرابم6.04 بردملا داق ، طشسوتملا يف و ،ديوشسلا يف6.2 ىلإا ايفيلوب يف1.9 نم ةلوطبلا

ةينعملا قرفلا فشصنل لماكلاب اهيف نيبردملا راشسم عبتت نم انكمت يتلا تلوطبلا نأا ثيح نم يقيقحلا عشضولل اديج اريدقت ةلوطب
،ةشضايرلا ةشساردل يلودلا زكرملا نم ةيثحب ةعومجم وهو ،مدقلا ةركل يلودلا دشصرملا حشضوأا ةنيعلا يف اهنيمشضت مت لقألا ىلع
5102. ماع ذنم لوألا مشسقلا يف امئاد تبعل يتلا قرفلا ىلع طقف يدانلا بشسحب فينشصتلا لمششيو

ديلو.ف

جربلإ يلهأإو ةركسسب داحتإ يسسيئر يعدتسست طابسضن’إ ةنجل
لوثملل ،جربلا يلهأا قيرف ةرادإا ضسلجم ضسيئر يدامح نب ضسينأاو ،ةركشسب داحتا ضسيئر ىشسيع نب هللا دبع يئانثلا ءاعدتشسا ضسمأا لوأا ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا ىدل طابشضنلا ةنجل تنلعأا

ددشصب امهو ،يوادعشس ميشسن ،نيبعÓلا لامعأا طيشسوو ،ةيافلح دهف ،فيطشس قافول ماعلا ريدملل بوشسنملا يتوشصلا بيرشستلا ةيشضق يف يئانثلا مشسا لوادت دعب كلذ ءاجو ،دحألا دغ موي اهمامأا
عمجل احوتفم يبيدأاتلا فلملا كرت ةيبيدأاتلا ةنجللا تررق ،يوادعشس ميشسن ،فافلا طيشسول عامتشسلا ةشسلج دعب““ :يمشسرلا اهعقوم ربع اهل نايب يف ةطبارلا تلاقو ،مدقلا ةرك يف تايرابم بيترت
ةنجللا مامأا لوثملل لامعألا طيشسوو ،ةيافلح دهف ،فيطشس قافول ماعلا ريدملا ءاعدتشسا ررقت امك““ :نايبلا فاشضأاو ،““جربلا يلهأاو ةركشسب داحتا يشسيئر ءاعدتشساو ،تامولعملا نم ديزملا

.““ةيرئازجلا ةطبارلا رقمب لخادلا ناوج علطم ،ةيبيدأاتلا
ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

ضضقانتملاب هفسصي قافولإ ضسيئرو ةيافلح ىدحتي يوإدعسس

عا˘م˘طأاو را˘ظ˘نأا ط˘ح˘م دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش داد˘˘ع˘˘ت تا˘˘ب
ىت˘حو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نألاو ةر˘جا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
،دويعشس ريمأا ءاقفرل ريبكلا ق˘لأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم يلاحلا مشسوملا يف
ذنم نمزلا عم قابشس يف ةرادإلا تلخد ثيح ،ىلوألا
تتا˘بو هرداو˘˘كو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةاو˘˘ن ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل نآلا

يف بابششلا ه˘ي˘ل˘ع نو˘ك˘ي˘شس يذ˘لا داد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘غ˘ششن˘م
ةلوطب ةياهن يف ريكفتلا نم رثكأا ،مداقلا مشسوملا
ضسوريف لاوزب اطبترم ىقبي يذلا ،يراجلا مشسوملا
نم هريغك هشسفن دجو يدادزولبلا يدانلا .““انوروك““
ىلوألا ة˘ط˘بار˘لا ىلإا ة˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ىر˘˘خألا يداو˘˘ن˘˘لا

ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ي˘ف قÓ˘ط˘نلا˘ب ،ه˘ن˘ع ا˘م˘غر ،ا˘م˘ت˘ه˘˘م

دق ةريبك تآاجافمل ضضرعتلا نم هيقت هتاطايتحا
ل˘ك˘ششب هور˘ي˘شسم ىع˘شسيو ّ،ه˘ق˘ير˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ر˘˘شضت

ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ةاو˘ن˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا ىلإا ،ضصا˘خ
نييشساشسألا نيبعÓلا نآلا نولجعتشسي مهو ،قيرفلل

ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘شس ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ،م˘˘هدو˘˘ق˘˘ع اودد˘˘ج˘˘ي ي˘˘ك
كرحت .مداقلا ناوج رهشش يف يدانلا عم مهطابترا

ثدحتت يتلا رابخألا هدرم ،دادزولب بابشش يريشسم
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك عا˘˘م˘˘˘طأا دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘عل ضضع˘˘ب م˘˘شض ىلإا ي˘˘˘مر˘˘˘ت ،ة˘˘˘ي˘˘˘شسنو˘˘˘تو
اذه ةلوطب يف ةوقب اوزرب نيذلا اميشسل ،ةبيقعلا
يف ىلوألا راودألا بعلب مهقيرفل اوحمشسو ،مشسوملا
زوفلل ةريبك ظوظح بشسك ىلإا هولشصوأاو ،ةشسفانملا

هناكمإاب ،ويلشسوب دلاخ لثم بعÓف .ةلوطبلا بقلب
رظنلاب ،ىلوألا ةطبارلا ىلإا يمتني قيرف يأا داعشسإا
اراودأا بعل دقف ،موجهلا يف ةريبكلا هتايناكمإا ىلإا
هئÓمزل تحم˘شس ،ة˘م˘شسا˘ح ه˘فاد˘هأا تنا˘كو ،ة˘ي˘شسا˘شسأا

ا˘شضيأا لا˘ق˘ي لا˘ح˘لاو ،تا˘يرا˘ب˘م ةد˘ع طا˘ق˘ن بشسك ن˘م
غلب يذلا ،دويعشس ريمأا دادزولب بابشش باعلأا عناشص نع
،زايتماب قيرفلا دئاق وهف ،بعللا يف اريبك اجشضن
قشسنيو ،فادهألا لجشسيو بعللا عنشصي هنأا ثيح نم

،يملاشس د˘لا˘خ ر˘خآلا م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م بع˘ل˘لا ي˘ف اد˘ي˘ج
نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا .تار˘˘ك˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف ي˘˘شصا˘˘شصت˘˘خلا
،ةيرئازج ةيدنأا ةدع عامطأا ايلاح نوريثي ةثÓثلا

يذلا رمألا وهو ،مهتليكششت فوفشص ىلإا مهمشض ديرت
يذ˘لا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ير˘ي˘شسم فوا˘خ˘م ،ا˘ي˘لا˘ح ر˘ي˘ث˘ي
ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ضضع˘˘˘ب نإا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق ردا˘˘˘˘شصم تلا˘˘˘˘ق
نم ةدافتشسلا لجأا نم طخلا ىلع تلخد ةيشسنوتلا

.ةبيقعلا““ قيرف يبعل تامدخ
بيجن.ج

”ويديفلا“ ةينقت قيرط نع يلاردفلا بتكملل ماه عامتجا

دادزولي بابشش

نيبع’ ةدع نإدقفب ةددهم ““ةبيقعلإ““

إدغ ددحتي ةينطولإ ةلوطبلإ ريسصم

1202 ممأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن تتا˘ب
˘ما˘ع ةد˘م˘ل ل˘ي˘جأا˘ت˘لا˘ب ةدد˘ه˘م مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل

ضسوريف راششتنا لشصاوت ببشسب كلذو لماك
ا˘ه˘ن˘مو م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ةيلارديفنكلا لخاد ردشصم فششكو ،ايقيرفإا
و˘˘يدار»ـل ““فا˘˘ك““ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا

ليجأات ةيناكمإا نع يشسنرفلا ““ولراك يتنوم

حشضوأاو،2202 ةنشس نم يفناج ىلإا ةلوطبلا
و˘يرا˘ن˘ي˘شس ا˘ه˘يد˘ل ““فا˘ك˘لا““ نأا˘ب رد˘˘شصم˘˘لا تاذ

2202 ناوج رهشش يف ةلوطبلا ةماقإاب رخآا
يف ماقتشس ملاعلا ضسأاك تايئاهن نأاو ةشصاخ

ناكو ،رطق يف ةنشسلا ضسفن نم ربمفون رهشش

ة˘˘لود˘˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘ق˘˘ت نأا رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

نكلو ،لبقملا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ي˘ف نور˘ي˘ما˘ك˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإا لو˘˘˘ح تدراو˘˘˘ت ءا˘˘˘ب˘˘˘˘نأا

،تا˘ي˘ف˘˘شصت˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

تايفشصت نم تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م تد˘ه˘ششو

نيتلوج ةماقإا1202 ةيقيرفألا ممألا ضسأاك

ةماقإا ددهي ام وهو تلوج6 لشصأا نم طقف

.اهدعوم يف ةلوطبلا تايرابم

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

هلاسصتإ يفني زيغن
 يسسايسسلإ بعÓب

تثدحت يتلا رابخألا ،رئازجلا ةيدولوم قيرف بردم زيغن ليبن ىفن
لجأا نم ،دادح داؤوف ،ةنيطنشسق بابشش ناديم طشسوتم عم هلشصاوت نع
دادح تطبر دق ريراقتلا نم ديدعلا تناكو ،ديمعلل فيشصلا اذه همشض
بلطب ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ رئازجلا ةيدولوم ىلإا لاقتنلاب
زيغن لاقو ،نيزيمم نيبعل مادقتشسا نع ثحبي يذلا زيغن بردملا نم
ادبأا يل قحي ل ،فرتحم مدق ةرك بردم انأا““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف
،““يدانلا ةرادإا ضسلجم تايحÓشص نم رمألا اذه ،نيبعÓلا عم ضضوافتلا

ديد˘ح˘ت ىل˘ع ر˘شصت˘ق˘ت ي˘ت˘م˘ه˘م ،هر˘ي˘غ وأا داد˘ح ع˘م ل˘شصاو˘تأا م˘ل““ :فا˘شضأاو
.““طقف معدلا ىلإا جاتحت يتلا بشصانملا

ديلو.ف

،لÓ˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘شش ىع˘˘˘˘˘˘شسي
قيرف ةرادإا ضسلجم ضسيئر
دح عشضول ،لئابقلا ةبيبشش
،ةقناخ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأÓ˘ل
دعب ،قيرفلا اهب رمي يتلا

ي˘شضا˘ير˘لا طا˘ششن˘لا ف˘قو˘ت
ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج را˘˘˘ششت˘˘˘نا بب˘˘˘شسب
ةرادإا تنا˘˘˘˘˘˘˘كو ،ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
ذ˘ن˘م تأاد˘ب د˘˘ق ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا

ع˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف
م˘يد˘ق˘ت˘ل ،يدا˘ن˘˘لا ي˘˘لو˘˘م˘˘م
،ةديدج ةيلا˘م تاد˘عا˘شسم
تا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘شست˘˘˘˘ل
ذنم ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘˘ق˘˘ئا˘˘شضلا بب˘˘˘شسب ،ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ىلإا لÓ˘م بهذو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ضسمأا لوأا ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
بلا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح ،ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘˘لا

تادئاع خشض يف عارشسإلاب
،ي˘˘˘نو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ىل˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل
تاقحتشسم˘لا ة˘مزأا ءاو˘ت˘حا
ح˘˘ط˘˘˘شسلا ىلإا تف˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا

يدا˘ن˘لا جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،ار˘˘خؤو˘˘م
ة˘ي˘لا˘م ة˘لو˘ي˘شسل ي˘ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا

5 ن˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
ديدشستل ،ميت˘ن˘شس تارا˘ي˘ل˘م
تايراب˘م˘لا ح˘ن˘مو ،رو˘جألا
.ةقلاعلا

ديلو.ف

راشصنأل ةنأامط ةلاشسر ،باقر ريمشس يواهلا يدانلا ضسيئر هجو
نإا Óئاق ،قيرفلا لبقتشسم ىلع نيفوختم اوناك نيذلا قيرفلا
لذب متيشس ثيح ،امامت هيلع فوخ لو ةنيمأا يديأا يف قيرفلا

ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا جار˘˘خإا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك
،ةحيحشصلا ةكشسلا ىلإا ةدوعلاو ابيرق تاريشضحتلا يف عورششلاو
دحأاو ،ةملعلا يف ادج ةفورعم ةيشضاير ةلئاع نبإا باقر دعيو
تاقوألا هذه يف قيرفلا نع يلختلا اوشضفر نيذلا ةنيدملا ءانبأا
راشصنأا فرط نم همعدو هعم فوقولا بجوتشسي ام وهو ،ةبعشصلا
را˘شصنأا بقر˘ت˘يو .ه˘ت˘م˘ه˘م ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي ىت˘ح ق˘ير˘ف˘لا

ةماعلا ةيعمجلا دقع دعوم ديدحت ريبك فغششب ةملعلا ةيدولوم
دادشسنلا يف لشصفلا لجأا نم اذهو ،قيرفلل ةيراجتلا ةكرششلل
ءا˘شضعألا ن˘ي˘ب ر˘ئاد˘لا عار˘شصلا ل˘ظ ي˘ف ا˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا يرادإلا

ريبكلا ثيدحلا عم ةازاوم ،يششوارك حلاشص ةرادإلا ضسلجم ضسيئرو

،ردنكشسإا ريمشس يواهلا يدانلل قباشسلا ضسيئرلا عانقإا نع رئادلا
لاح ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق ة˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت˘ب
تلا˘ع˘تو .ةرادإلا ضسل˘ج˘م˘ل ي˘لا˘˘ح˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت
ةبلاط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م را˘شصنألا ن˘ي˘بو ق˘ير˘ف˘لا ط˘ي˘ح˘م ي˘ف تاو˘شصألا

يتلا ةمزأÓل دح عشضو لجأا نم ،بتاكلب دمحم يلاولا لخدتب
يف ةبغارلا فارطألا نم ديدعلا نأا ةشصاخ ،قيرفلا اهنم يناعي
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘نا˘م˘˘شض ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ئر
رخأا بناج نمو ،ةفئاشصلا هذه قيرفلا ةشسائر لجأا نم ةيلحملا

ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم لخدت ةرورشضب فارطألا تاذ تبلاط
ةماعلا ةيع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م
تمدق يتلا ءامشسألا نم ريثكلا ءاشصقإا دعب اذهو ،يواهلا يدانلل
.ىمادقلا نيبعÓلا رارغ ىلع يدانلل ريثكلا

بيجن.ج

لئابقلا ةبيبشش

ينويزفلتلإ لقنلإ تإدئاع خسض يف عإرسسإ’اب بلاطي لÓم

ةملعلا ةيدولوم

قيرفلإ راسصنأ’ ةنأامط ةلاسسر هجوي يواهلإ يدانلإ ضسيئر

تإداحت’إ معد ررقي فاك
انوروك ةهجإومل ةيقيرفإ’إ

ةيقيرفإلا تاداحتÓل ةيلام تادعاشسم نع ،““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا نلعأا
ةنجل نأاب ،نايب يف ““فاك““ لاقو ،دجتشسملا انوروك ضسوريف راششتنا تايعادت ةهجاومل
مدقلا ةرك تاداحتا معدل ،ةلود45ـل ةيلاملا حنملا عيزوت ىلع تقفاو دق ئراوطلا
Óمآا ،رلود نويلم8.01 غلبم هعيزوت متيشس ام يلامجإا نأاي فاك دكأاو ،ءابولاب ةرثأاتملا
حشضوأاو ،ضسوريفلا راششتنا ءارج نم تاداحتلا اهتدبكت يتلا ءابعألا نم كلذ ففخي نأا
ةيلحم˘لا تادا˘ح˘تلا ع˘ي˘م˘ج تف˘قوأا ءا˘بو˘لا بب˘شسب““ :Ó˘ئا˘ق فا˘ك˘لا ضسي˘ئر ،د˘م˘حأا د˘م˘حأا

ررق كلذ ىلع ءانب““ :عباتو ،““اهقتاع ىلع ةمخشض ةيلام ءابعأا يف ببشست ام ،اهتاقباشسم
ىنشستي يك ،ةيونشسلا حنملا ىلع لوشصحلاب ةشصاخلا ةيلهألا تابلطتملا ليجأات فاك
،نايبلا فششكو ،““ةبعشصلا ةرتفلا هذه لÓخ اهنم ةدافتشسلا ءاشضعألا تاداحتلا عيمجل
ة˘ل˘شصلا تاذ تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘م ل˘م˘ع˘يو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف تارو˘ط˘ت بث˘ك ن˘ع بقار˘˘ي فا˘˘ك نأا

.بشسانملا تقولا يف تاقباشسملا فانئتشسل تاروطت يأا نÓعإل
ديلو.ف

ةنيطنشسق بابشش

 ةدايع نبل إدج رغم ضضرع ميدقتل دعتسست يسسايسسلإ ةرإدإإ
عانقإل ،يلايخ ضضرعب مدق˘ت˘ل˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘شسي
ىلع ةشصرفلا تيوفتو هدقع ديدمتب ،ةدايع نب نيشسح هعفادم
يهتنيو ،ةيلاحلا ةرتفلا ي˘ف ه˘م˘شض لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يد˘نألا

ةرادإا نأا لإا ،فيشصلا اذه ينيطنشسقلا يدانلا عم ةدايع نب دقع
،نييفاشضإا نيمشسومل هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت قر˘ط˘لا ىت˘ششب لوا˘ح˘ت با˘ب˘ششلا

ىلع ضضاشضقنÓل دعتشست بابششلا ةرادإا نأاب رداشصملا ضضعب نم ملعو
003 هردق يرهشش بتار ىلع لوشصحلا لÓخ نم هئارغإاب ،بعÓلا

بتار ىلعأا بحاشص حبشصيل ،ةدايقلا ةراشش هحنم عم ميتنشس نويلم
ني˘ب ن˘م ،ا˘ما˘ع72ـلا بحا˘شص بعÓ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،يدا˘ن˘لا خ˘يرا˘ت ي˘˘ف
ركذي ،هخيرات ىلع اورم نيذلا نيعفادملا لشضفأاو ،يدانلا زئاكر
ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ةر˘ي˘خلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ ط˘˘ب˘˘ترا د˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب نأا

يلها ىتحو ،يشسنوتلا يجرتلاو يرشصملا كلامزلا يئانثلا فوفشص
.يدوعشسلا ةدج

ديلو.ف
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لامعألاب ةينفلا هتريصسم أادب ثيح
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘كلا

م˘لا˘ع ي˘ف ق˘لأا˘تو تا˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صسلاو
مليف يف تانينامثلا يف امنيصسلا

« AÇ TNAHPÉLÉ NU
EMRONE EPMORT-
«TNEM03 نم ديزأا كلمي امك
يف مÓفألا يف كراصش نأا دعب امليف
يف كرا˘صشو تا˘ن˘ي˘صسم˘خ˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب سضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يد˘˘ي˘˘مو˘˘كلا ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا
،حا˘ن˘جو˘˘ب لا˘˘صشي˘˘مو ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسا

لا˘م˘˘عأا «سسود˘˘ي˘˘ب ي˘˘غ» كل˘˘م˘˘يو
،ةفورع˘م ة˘ي˘حر˘صسمو ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
ىلوأا لحار˘لا يد˘ي˘مو˘كلا ى˘ط˘خو
نم ةرهصشلا لا˘ج˘م و˘ح˘ن ه˘تاو˘ط˘خ
علطم ةدقان سضورع ميدقت لÓخ
ل˘ه˘ت˘˘صسا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا

لثمم و جرخمك ينهملا هراوصشم

بناج ىلإا1591 ةنصس يحرصسم
همجن أادب و ،ودنومليب لوب ناج
نم ءادتبا عباصسلا نفلا يف عطصسي

يف هت˘كرا˘صشم د˘ع˘ب5591 ةنصس

جرخملل «لبقتصسملا موج˘ن» م˘ل˘ي˘ف

يف هتمصصب كرتيل يرغيلأا كرام

ةيئامن˘ي˘صسلا لا˘م˘عألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

نم ديدعلا لحارلل ناكو ،ىرخألا

نم تناك يتلا ةيهاكفلا سضورعلا

ز˘ي˘م˘م رو˘صضح ه˘ل نا˘ك و ه˘ف˘ي˘لأا˘˘ت

8102 ةنصس ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ي˘˘غ»  ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا سضر˘˘˘ع ىد˘˘˘ل
.«ةيرح لكب سسوديب

هعامسس دنع ةبانع يف عومدلإ فرذ
ينانب يدمح ةينغأإ

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع سسود˘ي˘ب ي˘غ راز د˘قو

فيصضك رصضح ثيح6102 سسرام

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا د˘ه˘ع˘م˘˘ل˘˘ل

يتلا «ىربكلا ءÓ˘مإلا» تا˘ي˘لا˘ع˘ف

،ةبانعب يربصص قدنف يف اهتمظن

لحارلا يصسنر˘ف˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا فرذو

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف عو˘مد˘لا سسود˘ي˘ب ي˘˘غ

دهعملا ريدم ميدقت دعب ةيصسمألا

ـل كانيك ديفاد قباصسلا يصسنرفلا

دوعصص يف ةلثمتملاو «ةأاجافملا»

ىلا ينانب يدمح فولاملا ينغم

NO»  ة˘ي˘ن˘غأل ه˘ت˘˘يدأا˘˘تو ح˘˘كر˘˘لا
«SIMA SED ETSERيتلاو

ن˘ع ر˘ي˘با˘ع˘ت ا˘ه˘تا˘م˘ل˘ك ن˘م˘˘صضت˘˘ت

سضع˘ب ن˘ي˘ب تق˘ب ي˘ت˘لا ة˘˘قاد˘˘صصلا

د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘صسنر˘ف˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيصصخصشلا تاقÓعلاو لÓقتصسلا

تأا˘صشن ي˘ت˘لا ة˘قاد˘صصلاو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘˘ب

سضعبلا امهصضعب قارتفاو امهنيب

سسوديب يغ لثمملا يف رثأا ام وهو

ه˘ي˘ف د˘لو يذ˘لا د˘ل˘ب˘لا بح˘ي يذ˘لا

،ةديدع تاونصسل هيف سشاعو اريثك

ءارجإا نم «ةعاصس رخآا» تنكمتو

ى˘ل˘ع ل˘حار˘لا ع˘م ير˘˘صصح راو˘˘ح

  .ةرايزلا هذه سشماه

ةبانعو ةنيطنشسق ،سسإرهأإ قوشس يف سشاعو رئإزجلإ يف دلو

«سسوديب يغ» ريهسشلإ يسسنرفلإ لثمملإ ةافو
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نو˘˘لا˘˘صصلا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا

ةرو˘˘˘صصل˘˘˘ل لوألا ي˘˘˘˘صضار˘˘˘˘ت˘˘˘˘فلا

ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م ن˘م ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا

ة˘ير˘يد˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لاو

د˘م˘ح˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا رادو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ةيعمج» عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب فا˘ي˘صضو˘ب

لصصاوتتصسو »يطصسوتملا ءوصضلا

،مدا˘ق˘لا ناو˘˘ج72 ة˘يا˘غ ى˘˘لإا

ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا باو˘˘˘بأا نو˘˘˘كت˘˘˘صسو

ن˘يرو˘صصم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا

ى˘ل˘ع ع˘ي˘ج˘صشت˘لا فد˘ه˘ب بر˘ع˘˘لاو

رجحلا قيبط˘تو ي˘لز˘ن˘م˘لا عاد˘بإلا

ة˘ح˘ئا˘ج ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا

ع˘˘˘˘صضوو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف

طورصشلا نم ةعومجم نومظنملا

هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
عو˘صضو˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
لك نمصضتيو »رح» وهو ةروصصلا

هذيفنت وأا هريوصصت متي نأا نكمي ام
ةفلآا نم لزنملا ةقيدحو تيبلا يف
درفأا نيب مازتلاو مارتحاو ةبحمو
تاي˘لا˘ع˘ف˘لا ر˘يو˘صصت ل˘ث˘م ةر˘صسألا
ةيعامتجلا تا˘قÓ˘ع˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا

يحصصلا رجحلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘كو
ريوصصتو »هيرتروب˘لا»و لا˘ف˘طألاو
»ي˘˘م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م˘˘˘لا»و »ور˘˘˘كا˘˘˘م˘˘˘لا»
تاجتن˘م˘ل˘ل يرا˘ج˘ت˘لا ر˘يو˘صصت˘لاو
نكمي ام لكو ،ءوصضلا طقاصسمو
زربيصس يذلاو تيبلا يف هريوصصت
نمصض ه˘ت˘ل˘ي˘خ˘مو رو˘صصم˘لا عاد˘بإا
ىلع بجيو ،يحصصلا رجحلا ةرتف
نود ن˘ي˘ترو˘صص لا˘صسرإا كرا˘صشم˘˘لا
ةمÓع وأا ءاصضمإا وأا مصسإا وأا راطإا

ىو˘ت˘ح˘˘م˘˘ل ر˘˘صصت˘˘خ˘˘م حر˘˘صش ع˘˘م
ةروصصلا نوكت نأا بجيو ةروصصلا

يحصصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةطقتلم
ناونع˘لاو بق˘ل˘لاو م˘صسإلا ر˘كذ ع˘م
د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لاو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا وأا ة˘˘˘لود˘˘˘لاو
نو˘˘كت نأا بج˘˘يو ،ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا
روصصملا ةصسدعب ةطقتلم ةروصصلا
لمحتت نلو هل اهتيكلمو كراصشملا
،اهقوقح ةيلوؤوصسم ةقباصسملا ةرادإا

ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا نو˘˘كتو
ربع تامولعملاو ةروصصلا لاصسرإا

-ohp.leutriv.nolas ينورتكللا ديربلا
moc.liamg@eihpargotديد˘ح˘ت م˘تو

لجأا ر˘خآا˘ك مدا˘ق˘لا ناو˘ج72 مو˘ي
روصصلا مÓتصسا مت˘يو ،ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
حن˘م˘تو ة˘صصت˘خ˘م ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م
يف تبثت نأا ماقرأا ةراصشملا روصصلا
ميكحتلا ةن˘ج˘ل نو˘كت˘تو ،ل˘ج˘صسلا

نيروصصملا رابك نم ماكح7 نم
مهيلإا فاصضيو نييرئازجلاو برعلا

نود بيرد˘˘ت˘˘˘لا تح˘˘˘ت ما˘˘˘كح8
،ميكحتلا يف م˘ه˘تاو˘صصأا با˘صست˘حا

،نعكلل ةلباق ريغ ةنجللا ترارقو
ة˘ي˘لا˘م م˘ي˘ق سصي˘صصخ˘˘ت م˘˘ت مد˘˘قو
ةزئاج˘لا ي˘هو ن˘يز˘ئا˘ف˘ل˘ل ز˘ئاو˘ج˘ك

ةز˘ئا˘ج˘˘لا ،جد000.05 ى˘˘˘˘لوألا

ةز˘ئا˘ج˘˘لاو جد000.02 ة˘ي˘نا˘ث˘لا

مو˘ق˘ت˘صسو ،جد000.02 ةث˘لا˘ث˘لا
بي˘ت˘ك راد˘صصإا˘ب ة˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا ةرادإا
ع˘˘م ةز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا رو˘˘صصلا ن˘˘م˘˘صضت˘˘˘ي
رو˘صصلا ن˘م ةرا˘ت˘خ˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
سضر˘˘ع˘˘م ما˘˘ق˘˘ي˘˘صسو ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘لا
نولاصصلا يف ةكراصشملا ةروصصلل

جئات˘ن ن˘ل˘ع˘توD3» » ةي˘ن˘ق˘ت˘ب
د˘ي˘ع ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘˘حا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا

.مداقلا ةيليوج5 موي لÓقتصسلا

ةبانع نم ةيفإرغوتوفلإ ةروسصلل لوأ’إ يسضإرتفإ’إ نولاسصلإ قÓطنإإ

فورعملإو امنيشسلإ يفو حرشسملإ ةبششخ ىلع رهتششإ يذلإ سسوديب يغ يشسنرفلإ يهاكفلإو يديموكلإ لثمملإ سسمأإ لوأإ يفوت

يديموك وهو ةمشصاعلإ رئإزجلاب4391 ديلإوم نم وهو ،ةنشس58 زهاني نشس نع رامعتشسÓل ةشضهانملإ ةيناشسنإلإ هفقإومو همإزتلاب
 .اشسنرف ىلإ دوعي نأإ لبق ةبانع ىتحو ةنيطنشسق ،سسإرهأإ قوشس ،ةمشصاعلإ يف سسردو ويرانيشس بتاكو

! امإرغوليك582 يلإوح ىلإإ لشصو هنزوو ةطرفم ةنمشس نم يناعي

«نبينب» نانفلإ روزت ةفاقثلإ ةريزو
ةيحسصلإ هتلاحب لفكتلاب دعتو

ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو تما˘˘ق
ةدود ن˘˘ب ة˘˘كي˘˘ل˘˘م
سس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا لوأا
نانفلا ةرا˘يز˘ب
دمحم
يميدخوب
ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘˘م »ن˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ب»
نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘طإلا ل˘˘جأا

تد˘عوو ه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘˘ع
ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ ةيحصصلا هتلاحب ماتلا لفكتلاب نانفلا

يذلا يهاكفلا نانفلل ةيحصصلا ةاناعملا ءاهنإا ىلع اهصصرح ةدكؤوم
ربع نييرئازجلا لك بول˘ق ى˘لإا ة˘ج˘ه˘ب˘لاو حر˘ف˘لا ل˘خدأا ا˘م˘لا˘ط˘ل
،ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تناكو ،ةزيمملا ةيديموكلا هلامعأا
تربعرتيوت عقوم ىلع يمصسرلا اهباصسح ربع ةديرغت ترصشن دق
»نبينب» ـف ريكذتلل ،همعدب تدعوو نانفلا عم اهنماصضت نع اهيف
سشيعي »ر˘صشا˘ع˘لا رو˘صشا˘ع» ة˘ل˘صسل˘صس ي˘ف رو˘ه˘م˘ج˘لا ه˘فر˘ع يذ˘لا

هب ملأا يذلا سضرملا عم ةصصاخ ،قيصض تيب لخاد ةيرزم ةيعصضو
ايلاح هنزو غلبي ثيح ةطرفم ةنمصس نم يناعيو سشارفلا هدعقأاو

نم عومدب ايموي ةموا˘ق˘م˘لا لوا˘ح˘يو ،ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك582يلاوح
اقباصس حرصص نأاو قبصس دقو ،سضرملاو رقفلا لظ يف ةرصسحلا
،ة˘بو˘ع˘صصب سسف˘ن˘تأاو ي˘صشم˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ تح˘ب˘صصأا» :Ó˘ئا˘˘ق
ل˘ك ن˘م رور˘صضم ي˘نار ط˘غ˘صضلا ع˘م ي˘تا˘نا˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
ردقت ايكرت يف ةيحارج ةيلمع ءارجإا هتلاح بلطتتو ،»يحاونلا

S¢.Q.نويلم052 يلاوحب اهتفلكت

{jÉCjà¡É GdæØù¢ Gdª£ªÄæá GQL©» GEd≈ QH∂ QGV°«á
eôV°«á aÉON∏» a» YÑÉO… h GON∏» Læà»z

م˘˘لأإ يذ˘˘لإ ل˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لإ با˘˘˘شصم˘˘˘لإ ر˘˘˘ثإإ ىل˘˘˘ع
رئإزجلاب زوملإ يحب مشساقلب نب ةلئاعب
دجلإ و رهشصلإ و بألإ نإدقفب ةمشصاعلإ

ىلإإ لقتنإإ يذلإ ن˘يد˘لإرو˘ن م˘شسا˘ق˘ل˘ب ن˘ب
رطفلإ ديع نم ثلاثلإ  يف هبر رإوج

نع0202 يام52 ـل قفإوملإ كرابملإ
لإإ هؤولمي ل اغإرف اكرات ةنشس96 رمع

إذ˘ه˘ب و هرد˘˘ق و ه˘˘ل˘˘لإ ءا˘˘شضق˘˘ب  نا˘˘م˘˘يإلإ
و دإر˘م هدلوأإ بل˘˘ط˘˘ي ل˘˘ل˘˘ج˘˘لإ با˘˘شصم˘˘لإ
لك نم هدافحأإ و قراط هرهشص و نايفشس
ه˘ل  ه˘ل˘لإ و˘عد˘ي نأإ مو˘حر˘م˘لإ فر˘˘ع ن˘˘م
ل و  ماقملإ ةعشس و ةمحرلإ و ةرفغملاب
مهباشصم يف مهاشسإو نم لكل ليزجلإ ركششلاب مدقتلاب ةشصرفلإ نوتوفي
.هللإ نذاب هل روفغملإ ةافو يف نإريجو براقأإ و لهأإ نم  للجلإ

GEfÉ d∏¬ h GEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿ 

ديمع يتوغرب ميكحلإ دبع ديسسلإ ىلإإ
ةلسشنخ ةي’و نمأإ سسيئر ةطرسشلل لوأإ

{GE¿ d∏¬ eÉ GCNò hd¬ eÉ GCY£≈
hcπ Yæó√ HÉCLπ eù°ª≈z

ةمحر مكمع ةافو أابن انيقلت نزحلإ و ىشسألإ غلابب
ةعجافلإ و للجلإ باشصملإ إذه رثإإ ىلعو  هيلع هللإ
ةعاشس رخآإ ةدير˘ج بت˘ك˘م سسي˘ئر مد˘ق˘ت˘ي ة˘م˘ي˘لألإ

ىلإإ تا˘ششو˘ه˘ل˘ب نإر˘م˘ع ي˘ف˘ح˘شصلإ ة˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘ب
ةاشسإوملإ قدشصأإ و يزاعتلإ سصلخأاب موحرملإ ةلئاع

ةمحرلإ عشسإوب ديقفلإ دمغتي نأإ ىلاعت هللإ Óئاشس ،
م˘ه˘ل˘ي نأإ و ه˘نا˘ن˘ج ح˘ي˘شسف ه˘ن˘ك˘شسي نأإو ةر˘ف˘غ˘˘م˘˘لإ و
. نإولشسلإ و ربشصلإ هيوذ

GEfÉ d∏¬ hGEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿ 

{cπ eø Y∏«¡É aÉ¿ hjÑ≤≈ hL¬
QH∂ Ph GdéÓ∫ hG’EcôGΩz

ىر˘كذ˘˘لإ ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
دا˘ه˘ششت˘شسإل ة˘يو˘˘ن˘˘شسلإ
ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلإو خألإ
ن˘˘بإ ل˘˘شصي˘˘ف رود˘˘˘موأإ
يذلإ يماهوت ديهششلإ

˘مو˘ي ة˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لإ ه˘˘ت˘˘فإو
بلطي13/50/3991
ديهج يبا˘حر د˘ي˘شسلإ

ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف
ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لألإ
ن˘م ل˘ك ىلإإو ة˘ل˘ئا˘ع˘لإ

نم نيجإر ة˘ب˘ي˘ط˘لإ ه˘حور ىل˘ع م˘حر˘ت˘لإ د˘ي˘ه˘ششلإ فر˘ع
.هنانج حيشسف هنكشسي نأإ ىلاعت هللإ

GEfÉ d∏¬ hGEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿ 

ركشو ةيزعت ةيزعت محرتو ىركذ

0202/50/03 eL aasrehkA / buP 0202/50/03 eL aasrehkA / buP0202/50/03 eL aasrehkA / buP

راهششإإ
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ةعاسس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°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  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لاوسش70 ـل قفاوملا -7995 ددعلا0202 يام03 تبسسلا

32:30

52:21

91:61

24:91

41:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يفحسصلا ليمزلا سشارف نايدزا ةبسسانمب

0202 يام92 موييزوف سرغ

 ةعلطلا ةيهب ةيبسصب

رونهللا ةكرب ىلع اهامسس
ةعاسس رخا ةديرج مقاط هل مدقتي

نم نيجار يناهتلا تارابع ىمسساب
و نيعلا نم اهظفحي نا لجوزع ىلوملا

لكب ةايحلا قيرط قسشتل ةمركم ةززعم اهيلو زغ يف ىبرتت نا
مÓل ةديرجلا تÓماع و لامع ىنمتي امك حاجنو ةيفاع و ةحسص

. حارف’ا نم ديزملا عم لجاعلا ءافسشلا

يزوف يساي كوربم فلا فلا

J¡æÄá GROjÉ¿

ةسسبت اهل زتهت رهسش نم رثكا فرظ يف لتق ةميرج عبار

تانيوعلاب ةلولسسملاب ةريطخ حورجب باسش بسصيو هتنبا لتقي بأا
نم71 لا يف ةاتف اهتيحسض تحار ءاركن لتق ةميرج عقو ىلع ،ةسسبتب تانيوعلاب ةلولسسملا ةيدلب ناكسس زتها
حورجب هباسصأاف ةداح ةلآا لامعتسساب تقولا سسفنب رخآا باسش ىلع ءادتع’اب اسضيأا ماق يذلا اهدلاو دي ىلع رمعلا

دق هدبك ةذلفل بأ’ا لتق ةميرج ىلإا ةدوعلابو ،ةبانع ةي’وب تايفسشتسسملا دحأا ىلإا هلقن مزلتسسا ةريطخ
هباسصعأا كلامتي ملف تنبلا نيبو هنيب لسصح رمأ’ بسضغلا ةدسشل ةقطنملا ناكسس هلوادتو هاور ام بسسحب نوكي
عوسضوم يف قيقحتلاب تلفكت يتلا كردلا ةقرف ىلإا اهدعب هسسفن ملسس مث نفج هل فري نأا نود اهنعطي حارو
يف ةعبارلا دعت يتلا لتقلا ةيانج فارتقا بابسسا  ىلإا امهعم لوسصولل هنباو لجرلا اذه عم ةيئانجلا ةيسضقلا

دح ىلإا هدلاو مجاهي ايلقع برطسضم نباو بلقلا يف ةتيمم تانعطب اهجوزب ةجوز ليكنت دعب عيباسسأا5  فرظ
نايفسس ةزمحلا.هترايسسب ادمع رخآا سسهدي باسشو توملا

ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس يف عيسش ةبيهم ةزانج يف
ةملاقب سسيلوب ويليه ةيدلب ناكسس لوأ’ا سسمأا

هاوثم ىلا ““ فوؤور دلاخ““ موحرملا مهنبا نامثج
يف هئافتخا نم رهسشا ةعبرا يلاوح دعب، ريخ’ا

ةدماه ةثج هلها ىلا عجر نيا ةلسشاف ةقرح ةلحر
بابسش نم ةعومجم عم قلطنا فوؤور ةيحسضلا،

باسش41 ب مهددع ردقي يذلا و ةملاق ةي’و

ىدحا نم ، يسضاملا يرفيف رهسش نم61 لا موي

ةفسضلا ىلإا ةقرح ةلحر يف يبياطسش ئطاوسش
يذلا مهملح اهب اوققحي نا لما ىلع ىرخأ’ا
و هنا ثيح ، رئازجلا يف هقيقحت نم اونكمتي  مل
يف ، رابخا يا هيلع رهظت مل تقولا كلذ ذنم
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم هيف تماق يذلا تقولا
ثثج نم ددع لاسشتنا نم ةيسسنوت تاي’و ةدعب

سسف˘ن ى˘ل˘ع ه˘ع˘م او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لا41 لا هئا˘ق˘فر
ى˘ل˘ع ر˘ح˘ب˘لا جاو˘ما م˘ه˘ت˘سضف˘ل نا د˘ع˘ب  برا˘ق˘˘لا
فوؤور نإاف ركذلاب ريدجلا  و،ةيسسنوتلا ئطاوسشلا

يف  اهيلع روثعلا متي يتلا  ةنماثلا ةيحسضلا وه
هتسضفل نا دعب مرسصنملا يام رهسش نم حتافلا
ة˘يد˘ه˘م˘لا ة˘ي’و ئ˘طاو˘سش ىد˘حإا˘ب ر˘ح˘ب˘لا جاو˘ما
ةلهولا يف هلها ىلع بعسص ثيح ،  ةيسسنوتلا
دعب و ، ةثجلا للحتل ارظن هيلع فرعتلا ىلو’ا
اهنا نيبت ةثجلا ىلع ةيربخملا تÓيلحتلا ءارجا
هتلئاع ىلإا ملسس يذلا ةيحسضلا ىلا Óعف دوعت
ةليل  هتزانج تعيسش يتلا و عوبسس’ا اذه ةياهن
، سسيلوب ويليه ةيدلبب  ريخ’ا اهاوثمب لو’ا سسما
ي˘قا˘ب تÓ˘ئا˘ع ه˘ي˘ف  لاز˘˘ت ’  يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ىلع اريبك افوخ و رتوتلا نم ةلاح يف نوسشيعي
ة˘عا˘سسلا د˘ح ى˘لإا ل˘سضي يذ˘لا م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأا ر˘˘ي˘˘سصم
نيدلازع.ل. لوهجم

لميكب نيتزنع كلهت ةيدعر ةقعاسص

مهترايسس لخاد راطمألا هايم مهترسصاح دارفأا ةعبرأا ذاقنإا
ةنتابب توكت يف

تقلع ،عفدلا ةيعابر ةرايسس ،ةنتاب ةي’وب توكتل ةيوناثلا ةدحولل ةعباتلا لخدتلا قرف تدعبا
دي ميدقت متو ،ةقطنملاب ةرازغب تلطاهت يتلا ،راطم’ا هايم اهترمغ نا دعب ،ةروانسش يداو طسسو
يداولا ىرجم نع مهداعبا مت ثيح ،هتقفرب اوناك لافطا ةثÓثو ةرايسسلا بحاسصل ةدعاسسملا

ديحولا لخدتلا وهو ،ملك60 وحنب هب اوقلع يذلا ناكملا نع دعبت يتلا مهتيرق ىلا مهليوحتو
،ةي’ولا قطانم دبدع اهتدهسش يتلا ةيدعرلا راطم’ا بقع ةيندملا ةيامحلا حلاسصم هتلجسس يذلا

رسصق يتيدلب نيب طبارلا قيرطلا قلغ يف ببسست ام ةزيرح د’وا يداو ناسضيف ىلا تدا يتلاو
ةيدلب اهتدهسش يتلا ةيدعرلا راطم’ا بقع توه ةيدعر ةقعاسص تدا امك.ءاملا يداوو ةمزلب
ح ناسشوسش.قيرطلا طسسو ناتيمارتم اتدجو ،ناتزنع كÓه ىلا لميك

 فوؤور ةيحسضلا نامثج نوعيسشي سسيلوبويليه ناكسس
ةملاقب ةقرح ةلحر يف هئافتخا نم رهسشأا ةعبرأا دعب

ةياهن هعرسصم رمعلا نم نيرسشعلا يف باسش يقل
كلذو لجيج ةي’و قرسش ةيليملا ةيدلبب  عوبسسأ’ا
دعب  ىلع عقت رئب لخاد سضماغلا هطوقسس دعب
. يلئاعلا هنكسسم  نم  ةريسصق ةفاسسم
عوقو فورظ نأاسشب تاياورلا تبراسضت ناو ىتحو
يتلا تاياورلا مظعم نأا ’ا يواسسأاملا ثداحلا اذه
““ ةيحسضلا نأاب تدكأا ““ ةعاسسرخآا ““ اهب تلسصوت

ىلع طقسس ةنسس02 وحن رمعلا نم غلابلاو ““ق/م
زواجتي يتلاو هايملاب ةءولمم رئب لخاد ةرغ نيح
هقانتخا ىلا ىدأا يذلا رمأ’ا راتمأا ةعبسسلا اهقمع
هلقنو هذاقنا ت’واحم مغر ةايحلا قرافي نأا لبق
هسسافنأا ظفل ن˘يأا يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لا
ةيحسضلا نأاب رداسصملا هذه سضعب تلاقو ، ةريخأ’ا
لوح حتف اقيقحت نأاو ثداحلا ناكمب هسسافنأا ظفل

يف ةروكذملا رئبلا يف هطوقسس تاسسبÓمو فورظ
اذ˘ه با˘ب˘سسأا سصو˘سصخ˘ب د˘ئا˘سسلا برا˘˘سضت˘˘لا ل˘˘ظ
. طوقسسلا

ةمسصاع ميلقاب نازحأ’ا ةعقر ةثداحلا هذه تعسسوو
ةتيمم ثداوح ةدع تدهسش يتلا لجيج سشينروكلا

نابسشلا نم ددع اهتيحسض بهذ ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ
تيقل دق تناك اهرمع نم ةرسشاعلا يف ةلفط اذكو
اه˘سسأار ى˘ل˘ع تط˘ق˘سس ا˘مد˘ع˘ب ءا˘ع˘برأ’ا ا˘ه˘عر˘سصم
، اهسضع لواح بلك نم سصلختلا لواحت يهنو
مايأ’ا لÓخ اهنابسش ةريخ نم ديدعلا لجيج تدقفو
نمو ديعلا ةلطع اذكو ناسضمر رهسش نم ةريخأ’ا
ايسضق دق اناك ةيليملاو رسصنعلا نم نيباسش مهنيب

نيرخآا نابسش ةعبرأا ىلا ةفاسضا ، رورم يثداح ءارج
ى˘ل˘ع م˘ه˘ماد˘قا لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح ءا˘ه˘نا او˘ل˘˘سضف
ريهاطلاو فورعم يديسس ، سسواق نم لكب راحتنإ’ا

ةمسصاعب يسسآاملاو نازحأ’ا ايفارغج عسسوام وهو

يذلا91 ديفوك ءابو تافلخم لظ يف سشينروكلا
ةياه˘ن دود˘ح ى˘لا سصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘سست ةا˘ي˘ح˘ب ف˘سصع
. يسضقنملا عوبسسأ’ا

 دوعسسم / م

  سشينروكلا ةمسصاعب ةيواسسأاملا ثداوحلا لسسلسسم لسصاوت

لجيجب ةيليملاب رئب لخاد ينيرسشعل تيمم طوقسس

فيطسسب يعماج ذاتسسا ةافو يف ببسستي رورم ثداح
سسمأا لوأا ءاسسم عق و عقة ثداحلا ، فيطسس ةعماجب يعماج ذاتسسأا ةافو يف ميلا رورم ثداح ببسست

قرسش ءاقرزلا ةتلقلا ةيدلبل ةعباتلا ““طيرسشوب ةبقع““ ةقطنمب77 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع
عون نم ةرايسسب ““سسيربسسكإا““ عون نم ةرايسس مادطسصا يف ثداحلا تايثيح تلثمت و،فيطسس ةي’و
روف و،تبسسلا نيع ةيدلبب هتماقإا رقم ىلا هقيرط يف ناك يذلا ذاتسسأ’ا ةافو يف ببسست امم، ““اتويوت““
تقولا يف ةكملعلا ىفسشتسسكم ىلا اياحسضلا تلقن و ةيندم’ا ةيامحلا حلاسصم تلقنت ثداحلا عوقو
ر نميا.ثداحلا بابسسأا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم هيف تحتف يذلا

فيطسسب ةرامع نم هطوقسس رثا باسش ةافو
ةدجاوتملا تارامعلا ىدحإا نم هطوقسس رثإا، هرمع نم يناثلا دقعلا يف باسش سسمأا لوأا ءاسسم ظفل

انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و،فيطسس ةي’و بونج لازأا نيع ةنيدمل يدلبلا حبسسملا بناجب
ىوتسسم ىلع هتباسصإا ىلا ىدأا امم اهب نكسسي يتلا ةرامعلا ىلعأا نم طقسس ةيحسضلا نإاف اهيلع
هسسافنا ظفل نيأا يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم ىلا ةعرسسلا حانج ىلع هلقن مت هطوقسس روف و،سسأارلا
ر نميا.اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’اب ارثأاتم ةريخأ’ا

 ةثداحلا يف ققحت ةطرسشلا

ةلسشنخ ةنيدمب ةباغ لخاد لبحب اقونسشم باسش ةثج ىلع روثعلا
رمعلا نم تانيثÓثلا يف باسش ةثج ىلع روثعلا ةثداح نأاسشب اقيقحت ، سسمأا لوأا ، ةلسشنخ ةي’و نمأا حلاسصم ترسشاب
ردسصم بسسحو. ةي’ولا ةمسصاعب لاقنيرف قيرط ديدجلا يناكسسلا عمجتلا نم ةبيرق ةباغ لخاد لبحب اقونسشم

ةطسساوب اقونسشم ةنسس43 رمعلا نم غلابلا ( ع ، سش ) باسشلا ةثج ىلع سسيمخلا موي اورثع نونطاوم نإاف ةعاسس رخآا
تماقو عقوملا ىلإا تلقنت يتلا ةيندملا ةيامحلا اوغلبأا نيأا ، اقباسس ةيعوبسسأ’ا قوسسلل ةرواجم ةباغ لخاد لبح

اقيقحت سسماخلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم ترسشاب امنيب ، ةلسشنخ ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةثجلا لقنب
 تاسشوهلب نارمع. ةسضماغ اهفورظ لازت ’ يتلا ةثداحلا نأاسشب

ةيدلبل ةعباتلا ءاقرزلا ةتلقلا ةقطنمب نجام داو لخاد رمعلا نم سسداسسلا دقعلا يف لجر ةثج ىلع سسمأا راهن رثُع
ةيندملا ةيامحلا ناوعأا ماق و،ةيعيبط بابسسأ’ يفوت ةيحسضلا ناف ةثجلل ةيلو’ا ةنياعملا بسسحو، قئادحلا

يعرسشلا بيبطلا ىلع اهسضرع راظتنا يف ةدكيكسس ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا اهلقن و ةثجلا لاسشتناب
ةعباسسلا ةعاسسلا دنع قئادحلا ةيدلبب عقاولا هتيب نم مايأا ذنم جرخ لجرلا نأا راسشي و،ةافولا ببسس ديدحتل

سضرمب باسصم هنأا ملعلا عم ةي’ولا قطانم لك تباج هيلع ثحب تايلمع قÓطا ىلا ىدأا امم دعي مل و .احابسص
ىلا ةافولا يف اقيقحت تحتف و ةينم’ا تاهجلا تلخدت دق و هسسأار طقسسمب يفوتم هنا حسضتي نأا لبق،رمياهزلا

رانيدوب ةايح.يعرسشلا بيبطلا ريرقت رودسص ةياغ

ةعاسس رخا ةديرج رقم نومقعي ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم لامع
ةسسسسؤوم لامع ماق

ةفيظن ةبانع
ةديرج رقم ميقعتب

ثيح ةعاسس رخا
ةيلمعلا تلمسش
حلاسصم فلتخم

نم ةديرجلا
،راهسش’ا ةحلسصم

،حيحسصتلا مسسق
،ينقتلا مسسقلا

ريرحتلا ةعاق
ةسسائر ىلإا ’وسصو

ريرحتلا
ركسشت ةبسسانملابو

لامع ةديرجلا
نيذلا ةسسسسؤوملا

لكب ةيلمعلا اومتا
  . ينافت

ةليسسملا

ميلسسا ةيدلبب عفان نب ةبقع دجسسم ةحاسس طسسو ةثج ىلع روثعلا
نم غلابلا لجر ةثج يلع روثعلا ةي’ولا بونج ميلسسا ةيدلب ناكسس ةسصاخو ةليسسملا ةي’و ناكسس سسما ءاسسم زتها
ةقفر ةينم’ا حلاسصم تلقنت نيا يفوتم عفان نب ةبقع دجسسم ةحاسس طسسو  ةيوهلا ةلوهجم  ةنسس05 يلاوح رمعلا

ةثجلا دجاوت ناكم نيع يلا  يعرسشلا بيبطلاو ةيندملا ةيامحلا لاجر و حلملا نيع ةمكحم يدل ةيروهمجلا ليكو
نيع ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم ةثجلا لقنب رما روهمجلا ليكو يطعا ثيح

خوسشخسش حلاسص.ةثداحلا تاسسبÓم ةفرعمل قيقحت ةينم’ا حلاسصم تحتف اميف حلملا

رمياهزلا نم يناعي و مايا ذنم ىفتخا /ةدكيكسس

قئادحلاب داو لخاد ةثج ىلع روثعلا
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