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تأونصس01 سسمتلي ةيروهمجلأ ليكو»ةعاصس رخآأ
 سسابع دلو لامجل أذفان انجصس
«تاكرب ديعصسلل تأونصس8 و

ةعوفرملا مهبلاطم هاجتإ ةرازولا تمص اوركنتسا

ةيئأدتبإ’أ سسرأدملأ وريدم
 عراــــصشلأ ىلإأ نوــــلزني ةبانعب
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ةبانع ةي’و رقم مامأأ نوجتحي ءايحأأ ةدع ناكصس

ةيمويلا تاباصصإلا ددعل ظوحلم عجارت

375 ءاصصحإأ
ةديدج ةباصصإأ

،انوروك سسوريفب
205 و ةافو11
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رامع يديصس ةيدلب رقم مامأأ نوجتحي ةيوصضوفلأ تايانبلأ باحصصأأ ^
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سسلجم ىدل ةماعلأ ةباينلأ تأاترأ
ةبوقع سسامت˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ءا˘سضق

تأونسس01 ةدمل ذفانلأ سسبحلأ
ا˘ق˘با˘سس ن˘ما˘سضت˘لأ ر˘يزو ق˘ح ي˘˘ف
يف م˘ه˘ت˘م˘لأ «سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج»
ةرأزو لأو˘مأا˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضق
ىلإأ اهليوحتو ينطولأ نماسضتلأ

ديدبتب عباتملأو ةيمهو تايعمج
تاق˘ف˘سص مأر˘بإأو ة˘ي˘مو˘م˘ع لأو˘مأأ

هب لوم˘ع˘م˘لأ ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
ريوزتو ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو
تبلاط امنيب ،ةي˘مو˘م˘ع تأرر˘ح˘م

انجسس تأونسس8  ةبوقع ذيفنتب
ق˘با˘سسلأ ر˘˘يزو˘˘لأ ق˘˘ح ي˘˘ف أذ˘˘فا˘˘ن
رهسش ذنم سسبحلأ نهر دجأوتملأ

«تاكرب ديعسس «9102  ةيليوج
ةيمو˘م˘ع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘لأ

عيرسشتلل ةفلاخم تاقفسص مأربإأو
ةرداسصم سسمتلأ ام˘ك ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
ن˘˘ع ةردا˘˘سصلأ كÓ˘˘مأ’أ ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ق˘ح˘لأ ي˘عد˘م بلا˘طو .ة˘م˘ير˘ج˘لأ

يف تأونسس5 ةبوقع ذيفنتب ماعلأ
نماسضتلأ ةرأزول ماعلأ نيمأ’أ قح
«قانسشوب يدÓخ» اقباسس ينطولأ

فلأأ005 ةميقب ةي˘لا˘م ة˘مأر˘غو
تسسمتلأ امك .ةيلام ةمأرغ رانيد
بعÓتلأ ةيسضق يف ةماعلأ ةباينلأ
ىلإأ اه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘لأوز˘لأ لأو˘مأا˘ب

سسفنب مكح˘لأ ،ة˘ي˘م˘هو تا˘ي˘ع˘م˘ج
لامك فيرسش» قح يف  ةبوقعلأ
سسليبح ن˘ب»  م˘ه˘ت˘م˘لأو ،«ي˘قو˘سش
ة˘با˘ي˘ن˘لأ تسسم˘ت˘لأ ثي˘ح ،«د˘ي˘ع˘سس
ان˘ج˘سس تأو˘ن˘سس سسم˘خ˘لأ ة˘بو˘ق˘ع

ة˘مأر˘غ را˘ن˘يد ف˘لأأ005و أذ˘فا˘ن
بلا˘ط ا˘م˘ك .ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘عدإ’أ
ي˘قا˘نز» ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف طرو˘ت˘م˘˘لأ

تأونسس5 ب «ن˘ي˘مأ’أ د˘˘م˘˘ح˘˘م

ران˘يد ف˘لأأ005 و أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘سس
ه˘ي˘لإأ بهذا˘م سسف˘ن و˘˘هو ،ة˘˘مأر˘˘غ
ـب قلعت ام˘ي˘ف ما˘ع˘لأ ق˘ح˘لأ ل˘ث˘م˘م
ةباينلأ تسسمتلأو أذه . رمع نأزز

تأونسس5  ةبوقع عيقوتب ةماعلأ

دسض رانيد فلأأ005و أذفان اسسبح
تب˘˘ل˘˘ط ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ،نزأز˘˘˘ع ةدو˘˘˘ع

اسسبح تأونسس4  ةبوقع طيلسستب

يرئأزج را˘ن˘يد ف˘لأأ005و أذفا˘ن
ةيعمج يف تاباسسح ظفاحم ىلع
ر˘سصن ي˘مو˘ت» ي˘بÓ˘ط˘لأ دا˘ح˘˘ت’أ
ةب˘ح و سشي˘م˘ع م˘ه˘ت˘م˘لأو «ن˘يد˘لأ

ل˘ي˘كو سسم˘ت˘لأ ا˘م˘ك  .ى˘ف˘ط˘˘سصم
ءاسضق سسلج˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
يتلأ داسسف˘لأ ة˘ي˘سضق ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ
نا˘ق˘با˘سسلأ نأر˘يزو˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي

تاكرب ديعسسلأو سسابع دلو لامج
لأو˘مأا˘ب بعÓ˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو

تأونسس4 ة˘بو˘ق˘ع ،ن˘يزو˘ع˘م˘لأ
مهتملأ نم لك قح يف أذفان اسسبح
، يدعسس يلولجو سشامام سسانول
سسف˘ن ع˘ي˘قو˘ت˘ب تب˘ل˘ط ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةمظنملل لاملأ نيمأأ ىلع ةبوقعلأ
رماع» نييرئأزجلأ ةبلطلل ةينطولأ

005ب ه˘م˘ير˘غ˘ت ع˘م د˘م˘حأأ د˘ي˘سس
˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘˘مأ’أو و˘˘ه را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأأ
لو˘ل˘غ˘ج»  ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘˘ل

ةمكحم تناك ريكذتللو .»سسراف

د˘ق ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأ يد˘ي˘سس

ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘سضت˘˘لأ ر˘˘يزو تنأدأأ

«سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو لا˘˘م˘˘˘ج» ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس

رهسش ذنم سسبحلأ نهر دجأوتملأ

ة˘ي˘سضق ي˘ف ي˘سضا˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

يتلأ نيزوعم˘لأ لأو˘مأا˘ب بعÓ˘ت˘لأ

تأرا˘طإأ ن˘م دد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘با˘˘ت˘˘ي

،أذفان انجسس تأونسس8ـب«ةلودلأ

،يرئأزج رانيد نويلم˘ب ه˘م˘ير˘غ˘تو

مأربإأو ةيمومع لأومأأ ديدبت ةمهتب

ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص

لÓ˘غ˘ت˘سسأ ةءا˘سسإأو ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لأ

تأرر˘˘ح˘˘م ر˘˘يوز˘˘تو ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لأ

ن˘ج˘سسلا˘ب تسضق ا˘م˘ك .ة˘ي˘مو˘م˘˘ع

قح يف تأونسس4  ةدمل ذفانلأ

نجسسلأ يف عباقلأ قباسسلأ ريزولأ

9102  ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ذ˘˘ن˘˘م

ه˘م˘ير˘غ˘˘تو ،«تا˘˘كر˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلأ»

لأومأأ ديدبت ةمهتب ،رانيد نويلمب

ةفلاخم تاقفسص مأربإأو ةيمومع

.ميظنتلأو عيرسشتلل
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سسمأأ ةزا˘ب˘ي˘ت ءا˘سضق سسل˘ج˘م ل˘˘جأأ
يف فانئتسسإ’أ ةمكا˘ح˘م ،ن˘ي˘ن˘ثإ’أ
اهي˘ف ع˘با˘ت˘ت ي˘ت˘لأ دا˘سسف˘لأ ة˘ي˘سضق
ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘ل ة˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ب’أ
باطقأأ م˘هأأو «سشا˘ن˘سشن ة˘خ˘ي˘لوز»
ىلإأ ،ةليق˘ث م˘ه˘ت˘ب ق˘با˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ

كلذو ،يراجلأ ربمسسيد21 خيرات
يف نيمهتملأ عافد بايغ ببسسب
ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىأا˘˘ترأ .ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ
يف فانئتسس’أ ةسسلج ليجأات ةزابيت
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ب˘˘حا˘˘سص ة˘˘ي˘˘سضق
ةخيلوز» ز˘غ˘ل˘لأ ةأأر˘م˘لأ ة˘يزأو˘م˘لأ
ا˘يا˘م مأد˘م˘ب ةو˘عد˘˘م˘˘لأ «سشا˘˘ن˘˘سشن
ماظنلأ زومر مهأأ ةقفر ةعباتملأو
ماعلأ ر˘يد˘م˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ق˘با˘سسلأ
ينغلأ دبع «اقباسس ينطولأ نمأÓل
داسسفلاب قلعتت ةليقث مهتب «لماه
دبع» عولخملأ سسيئرلأ دهع يف

21  خيرات ىلإأ ،«ةقيلفتوب زيزعلأ
ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘تو .يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد
وأأ «سشانسشن ةخيلوز» ةريدرايلملأ
ا˘˘ه˘˘ي˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘ك ا˘˘يا˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘سسلأ

يتلأ و56 ـلأ ةبحاسص نوريثكلأ
لا˘جر را˘ب˘ك ع˘˘سضو ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
يتلأو ،اهفرسصت تح˘ت ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

تح˘ت ة˘يزأو˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج تنو˘˘ك
’و بيسسح نود ةقيلفتوب ةياسصو
لÓ˘غ˘ت˘سسأ ءو˘سس ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،بي˘˘قر
ع˘ير˘سشت˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ

فر˘سصلا˘ب ن˘ي˘سصا˘خ˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لأو
ىلإأو نم لأومأ’أ سسوؤور ةكرحو
بل˘ط ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ ،جرا˘˘خ˘˘لأ

ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘يأز˘˘م لو˘˘ب˘˘قو
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ف˘˘ظو˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسأو
ر˘يد˘ج .ع˘فا˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
ة˘˘قأر˘˘سش ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م نأأ ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب
تسضق د˘˘ق تنا˘˘ك ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب

ىلع ،يسضاملأ ربوتكأأ41  خيراتب
داسسفلأ ةيسضق يف سشانسشن ةخيلوز
تأرا˘˘طإأ ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

ة˘بو˘ق˘ع˘ب نو˘ق˘˘با˘˘سس نو˘˘لوؤو˘˘سسمو

6و ةنسس21 ةدمل ذفانلأ نجسسلأ
و ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مأر˘˘˘غ جد ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
ا˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘سصم
اهتمزلأأ امك ،ةلوقنملأو ةيراقعلأ
ناتطروتملأ اهاتنبأو يه ةمكحملأ

جد نويلم006 عفدب  ةيسضقلأ يف
،ةيمومعلأ ةنيزخلأ يندملأ فرطلل
ناميإأو  حرف اهيتنبأ ىلع مكحو

3 و اسسبح تأونسس5 ـب» يسشاعلب
ر˘˘مأ’أ ع˘˘م ة˘˘مأر˘˘غ جد ن˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
ا˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘سصم˘˘ب
زأوج بحسسو ةلوقنملأ و ةيراقعلأ
ة˘م˘كح˘م˘لأ تنأدأأو أذ˘ه.ن˘هر˘˘ف˘˘سس
ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ،ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
«لماه ينغلأ دبع «اقباسس ينطولأ

أذفا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تأو˘ن˘سس01  ـب
ع˘م جد نو˘ي˘ل˘م˘ب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘مأر˘˘غو
ه˘قو˘ق˘ح ة˘سسرا˘م˘˘م ن˘˘م ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح

لباقملاب ،تأونسس5 ةدمل ةيندملأ
ر˘يزو ى˘ل˘ع ة˘م˘كح˘˘م˘˘لأ تط˘˘ل˘˘سس
فلسش يلأو هتفسصب اقباسس لمعلأ

01 ةبوقع ،«دمحم يزاغلأ» اقباسس
ةيلام ةمأرغو ةذفان اسسبح تأونسس
ةيلام  رانيد نويلمب ردقت ةذفان
هقوقح ةسسرامم نم هنامرح أذكو

نيح يف ،تأونسس5  ةليط ةيندملأ
نيتنسسب «يزاغلأ عيفسش» هنبإأ نيدأأ
ـب ردقت ةيلام ةمأرغو أذفان انجسس

تط˘˘ل˘˘سس ا˘˘م˘˘˘ك.جد ف˘˘˘لأأ005

نجسسلأ ةبوقع عيقوت  ةمكحملأ

اقباسس لقنلأ ريزو قح يف ذفانلأ

نأر˘˘˘هو ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لأو ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصب

رسشعب«نÓعز ينغلأ دبع «قباسسلأ

ةيلام ةمأرغ جد نويلم و تأونسس

ةيندملأ هقوقح نم هنامرحو ةذفان

ىلع تسضق امنيب ،تأونسس5 ةليط

نم ةيسضقلأ يف ني˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ي˘قا˘ب

ن˘ي˘ق˘با˘˘سس ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو تأرا˘˘طإأ

01 نيب تحوأرت ةتوافتم ماكحأاب

عبات˘يو .تأو˘ن˘سس3 و تأو˘˘˘ن˘˘˘سس

يتلأ ةأأرملأ ةيسضق يف نوطروتملأ

رييÓم˘لا˘ب ىوا˘سشر ى˘ق˘ل˘ت˘ت تنا˘ك

لامعأ’أ لاجر˘ل ا˘ه˘ط˘سسو˘ت ل˘با˘ق˘م

عيراسشملأ فلتخم ىلع لوسصحلل

،ةقيلفتوب زيزعلأدبع ةيامح تحت

ميظنتلأو عيرسشتلأ ماكحأأ ةفلاخمب

ة˘˘كر˘˘حو فر˘˘سصلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ

،جراخلأ ىلإأو نم لأومأ’أ سسوؤور

ةعامج راطإأ يف لأومأ’أ سضييبت

لÓغتسسأ ةءاسسإأو ،ةمظنم ةيمأرجإأ

.ذوفنلأ لÓغتسسأو ةفيظولأ

لÓغتضسل�سصيخرت�ىلع�لضصحت�ةيبرتلا�ةرازو
عأطقلا�يف�ةيقبتملا�ةيلأملا�ةدضصرألا

تاسسسسؤوملل ةيئانثتسسا ةيلام تاناعإا
تامزلتسسم ةيطغتل ةيميلعتلا

يحسصلا لوكوتوربلا
ةرورسض ىلع طوعجأو دمحم ،ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ددسش
لاجم يف ةذتاسسأ’أ فرط نم ةحورطملأ تابوعسصلأ ةسشقانم
دعب اهل ةبسسانملأ لولحلأ داجيإأ ىلع لمعلأو سسردمتلأ ميظنت
ةينقت ربع ةودن طوعجأو سسأأرتو .اينأديم ظحÓملأ نيابتلأ
اهيف لوانت ،تاي’ولل ةيبرتلأ يريدم عم يئرملأ رسضاحتلأ
ةيزكرملأ ةيلخلأ ىلإأ ةدرأولأ ريراقتلأ لجو ةينأديملأ ةعباتملأ
ثيح,يسسردملأ لوخدلأ ىلع رهسش رورم دعب كلذو ,ةرأزولاب
سسفن بسسحو .سسردمتلأ ميظنت يف نيابتلأ نم اعون ترهظأأ
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ف˘ي˘ي˘كت ي˘عد˘ت˘سسي ر˘مأ’أ أذ˘ه نإا˘ف أذ˘ه لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
قيرط نع ةرمتسسملأو ةيمويلأ ةعباتملأ لÓخ نم ةدمتعملأ
ةسشقانم ىلإأ نيسشتفملأو ةيميلعتلأ تاسسسسؤوملأ يريدم ةوعد
داجيإأ ىلع لمعلأو ةذتاسسأ’أ فرط نم ةحورطملأ تابوعسصلأ
ىلع ةينطو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو د˘كأأو .ا˘ه˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ لو˘ل˘ح˘لأ

ةيئاقولأ تامزلتسسملأو لئاسسولأ ءانتقأ يف عيرسستلأ ةرورسض
راطإأ يف اهعيزوت نامسض عم ةفاظنلأ لئاسسو أذكو ةيحسصلأ

ةيميلعتلأ تاسسسسؤوملأ ةفاك ديوزت ةلسصأومب حمسسي امم مظنم
اميسس ’ ،مئأدلأ اهرفوت نمسضي يلاتلابو ةلداع ةفسصبو اهب
ريزولأ عجسش بناجلأ أذه يفو .ةيئأدتب’أ سسرأدملل ةبسسنلاب
ميظنتل ةيلوأ’أ ةليسصحلأ سضرع ىلإأ نييعامتج’أ ءاكرسشلأ
يف نزأوتلأ دامتعأ اهيف امب اهل لولحلأ داجيإأ دسصق سسردمتلأ

تايلمعلأ زيزعتو .ذاتسسأأ لكل ةدنسسملأ ةيوبرتلأ جأوفأ’أ ددع
لك ةو˘عد لÓ˘خ ن˘م ي˘سسرد˘م˘لأ ط˘سسو˘لأ ي˘ف ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ
فرط نم ةينأديملأ تاجرخلأ ةلسصأوم يف طأرخنÓل نيلعافلأ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ءا˘ب˘طأ’أ ة˘ق˘˘فر ن˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لأ
ةبسسانملاب طوعجأو ركذ امك .يحسصلأ يئاقولأ لوكوتوربلأ
ةيئاقولأ تامزلتسسملأ ريفوت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لا˘ب
بسص مت ثيح ،يئانثتسس’أ يحسصلأ عسضولأ لظ يف ةيحسصلأ
نم اهنكمت ةيميلعت ةسسسسؤوم لكل ةيئانثتسسأ ةيلام تاناعإأ

±.S°∏«º          .يراجلأ  ربمسسيد رهسش نم ةلبقملأ مايأ’أ ةيطغت

ةيبرتلا�تأيريدم�ىلإا�تأميلعت�يف

سضورف ءارجإا يف عورسشلا
ةلئسسألا بنجت عم لوألا لسصفلا

ظفحلا ىلع ةدمتعملا
يف عورسشلأ لجأأ نم تاهيجوت ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تحنم
ن˘م ة˘يأد˘ب ،ةر˘م˘ت˘سسم˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘لأ سصح˘فو سضور˘˘ف˘˘لأ ءأر˘˘جإأ
را˘ي˘ت˘خ’أ ة˘ير˘˘ح ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لأ تح˘˘ن˘˘مو ،يرا˘˘ج˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ

تأرابتخ’أ قÓطنأ لبق ،اموي02 ةدمل أذهو تاسسسسؤوملل
اهتعزو ي˘ت˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م˘لأ بسسحو .لوأ’أ ل˘سصف˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ
دقف ،ينطولأ بأرتلأ ربع ةيبرتلأ تايريدم ىلع ةياسصولأ
ةرورسضب ،ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ترمأأ
يدافتو رمتسسملأ ميوقتلاب ةسصاخلأ ةلئسسأ’أ يف رظنلأ ةداعإأ
ةديدج ةلئسسأأ ىلع دامتع’أو ،اظفح بلطتت يتلأ ةلئسسأ’أ
ميوقتلأ نأأ ىلإأ ةرأزولأ تحسضوأأو .ىلعأأ ىوتسسم نمسضتت
يف ةنّزخملأ فراعملأ ةيمك سسايق ىلع اسساسسأأ زكتري يلاحلأ
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ي˘هر ا˘ط˘غ˘سض ل˘كسشي را˘سص ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسأو ،ةر˘كأذ˘لأ
،ةيحسص ريغ ةرهاظ دجوأأ ا˘م و˘هو ،م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو ن˘ي˘م˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
مهئانبأ’ سسوردلأ ظيفحت ةمهم تÓئاعلأ ليمحت يف تلثمت
.مهتأردق قوفت ةيوبرت ريغ تاطاسشن ةمدخ يف ءايلوأ’أ لعجو
،تاميلعتلل ةرمتسسملأ ةبقأرملل اططخم ةرأزولأ تدمتعأو
نمكت ،ةرمتسسملأ ةبقأرملأ تأرتف طبسضب متهي ططخم وهو
لÓخ نم نيملعتملل ةدعاسسملأ ميدقت ىلع هتردق يف هتيمهأأ
ططخملأ يسضتقي رمأ’أ نأأ ةلسسأرملأ تحسضوأأو .ديدج ميوقت
ةلئسسأ’أ عيونت متي ثيح ،اهمييق˘تو ة˘ل˘ئ˘سسأ’أ ة˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت
تايوتسسمب ةطبترم نوكت ىتح ةرمتسسملأ ةبقأرملاب ةقلعتملأ
بجي يذلأ ىندأ’أ ىوتسسملأ يف تايوتسسملأ لثمتتو .ريكفتلأ

ماعلأ عومجملأ نم ةئاملأ نم02 نم رثكأأ همييقت لكسشي ’أأ
،فراعملأ لوح ةلئسسأأ نم نوكتيو ،ميوقتلل ةحونمملأ طاقنلل
نوزخم عاجرتسسأ ىلإأ ،ةلئسسأ’أ نم ىوتسسملأ أذه فدهيو
مهفلأ ةلئسسأأ ىلإأ ةفاسضإأ ،فرعتلأ وأأ ةركأذلأ يف تامولعملأ
نمسضتيو ،فسصولأوأأ ةيسسيئرلأ راكفأ’أ ديدحت يف لثمتت يتلأ
ةلكسشم لح بلطتت يتلأ ،قيبطتلأ ةلئسسأأ ،اسضيأأ ىوتسسملأ
ن˘م،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أو أأد˘ب˘م˘لأ وأأ ةد˘عا˘ق˘لأ مأد˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب
أذه سصخيو ،ميوقتلأ يف ةحونمملأ طاقنلل ماعلأ عومجملأ
اهفينسصتو تامولعملأ ميظنتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م تأرا˘ه˘م،ىو˘ت˘سسم˘لأ

رسصانع كأردإأو راكفأأ ديلو˘ت فد˘ه˘ب ،ا˘ه˘م˘ي˘ي˘ق˘تو ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘تو
.ةديؤوم دهأوسش ى˘لإأ ءأد˘ت˘ه’أو ا˘ه˘ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لأو ة˘ل˘كسشم˘لأ

ةرمتسسملأ ةبقأرملأ ةلئسسأأ نوكت نأأ ىلع ةلسسأرملأ تددسشو
لكسشب عزوتو ةعو˘ن˘ت˘م نو˘كت نأأو،ة˘بو˘ع˘سصلأ ي˘ف ة˘جرد˘ت˘م
متي نأأ بجي امك ،اهسسايق اهيف دأري يتلأ تأراهملأ نيب نزأوتم
،ةيميلعتلأ ةطسشنأ’أ ءانثأأ ةلئسسأ’أ عون ىلع ذيمÓتلأ بيردت
ةفلت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘م˘يو˘ق˘ت˘لأ تا˘ي˘ع˘سضو˘لأ ي˘ف م˘ه˘ل مد˘ق˘ت نأأ ل˘ب˘ق
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لاومأأب�بعÓتلأب�ةقلعتملا�دأضسفلا�ةيضضق�يف�مهتملا�ةبوقع�عفر�،نينثإلا�سسمأا�ةمضصأعلا�ءأضضق�سسلجم�ىدل�ةيروهمجلا�ليكو�سسمتلا
ينطولا�نمأضضتلا�ريزو�دضض�اذفأن�أضسبح�تاونضس8� ةبوقع�عيقوتب�بلأط�أمنيب�،تاونضس01�ىلإا�«سسأبع�دلو�لأمج»�قبأضسلا�ريزولا�ةيلاوزلا

.دأضسفلا�نم�ةيتأأتملا�تأكلتمملا�لك�ةردأضصم�عم�«تأكرب�ديعضسلا»�قبأضسلا

قبأضسلا�مأظنلا�زومر�مهأا�أهيف�عبأتي�يتلا�ةقيلفتوبل�ةموعزملا�ةنبإلا�ةيضضق�يف

يراجلا ربمسسيد21 خيرات ىلإا «ايام مادم» ةيزاوملا ةيروهمجلا ةبحاسص ةمكاحم ليجأات

:نلعت�ةيبرتلا�ةرازو

عيمج يف ذيمÓتلا ةدئافل ةيزفلت ةيميعدت سسورد ثب قÓطنإا»
«يراجلا ربمسسيد81  نم ةيادب نوكيسس تايوتسسملا

ربمسسيد81  ةعمجلأ موي ةيسسمأأ نم ةيأدب ةيميلعتلأ تايوتسسملأ عيمج ةدئافل ةيزفلت ةيميعدت سسورد ثب قÓطنأ نع ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تنلعأأ

81  ةعمجلأ موي نم ةيأدب ةيميعدتلأ سسوردلأ هذه ثب متيسس هنأأ ،هنم ةخسسن ةعاسس رخأ تملسست اهل نايب يف ةرأزولأ تلاق قايسسلأ أذه يفو0202.
ةيلمعل ’امكتسسإأ تءاج ةيلمعلأ هذه نأأ تفاسضأأو . «ةفرعملأ» يمومعلأ نويزفلتلل ةعباسسلأ ةانقلأ ربع ’أوز ةيناثلأ ةعاسسلأ نم ءدب يراجلأ ربمسسيد

قلعتام اسصوسصخ1202_0202 يسسردملأ لوخدلأ تاطحم تابكأوم يف ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو اهتدمتعأ يتلأ ةيجوغأديبلأو ةيوبرتلأ ةقفأرملأ
راسشتنأ نم ةياقولل ةيزأرتحإأ تأءأرجإأ قيبطت سضرف يذلأ يئانثتسس’أ يحسصلأ عسضولأ اهفرعي يتلأ تابوعسصلأو تايدحتلأ لظ يف سسردمتلأ ميظنتب
¢S¢.T.انوروك سسوريف

 ةيمهو�تأيعمج�ىلإا�أهليوحتو�ةيلاوزلا�لاومأأب�بعÓتلا�ةيضضق�يف

اذفان انجسس تاونسس01 سسمتلي ةيروهمجلا ليكو»
«تاكرب ديعسسلل تاونسس8 و سسابع دلو لامجل
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ة˘م˘ئا˘ق ن˘ي˘ي˘ح˘ت ن˘ع ف˘˘صشك ثي˘˘ح
اهن˘ع ن˘ل˘ع˘ي˘صس ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ة˘يودأ’ا

نم رثكأا مصضت عوبصسأ’ا اذه لÓخ

يربمعلب دوعصسم دكأاو .عون004
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
’ ةيودأ’ا ةردن لكصشم نأا سسمأا
وأا ر˘خأا˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي
اذه عم ي˘طا˘ع˘ت˘لا ي˘ف را˘ت˘ه˘ت˘صس’ا
تار˘˘صشع نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا

سصقن نم ايموي نوناعي ىصضرملا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘يودأ’ا هذ˘ه ي˘˘ف دا˘˘ح
ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ير˘˘صس Ó˘˘خد˘˘ت بجو˘˘ت˘˘˘صسي
ةظقيلا ةيلخ ليعفت ربع ةموكحلا
يتلا ةمزأ’ا هذهل لح نع ثحبلل
.انوروك ءابو يصشفت دعب تمقافت
نأا ةلدايصصلا ةباقن سسيئر فصشكو
ةيودأ’ا نم ةد˘يد˘ج ة˘م˘ئا˘ق ءا˘صصحإا
عاونأ’ا يقاب ىلإا فاصضت ةدوقفملا
رارغ ىلع اذهو ةردن دهصشت يتلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا تادا˘˘صضم˘˘لا

ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘خا˘خ˘ب˘لاو ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا و˘˘˘بر˘˘˘لا ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘ل
.لمح˘لا ع˘ن˘م ة˘يودأاو تا˘نو˘مر˘ه˘لا

نإا˘ف ير˘ب˘م˘ع˘ل˘˘ب دو˘˘ع˘˘صسم بصسحو
تصسي˘˘˘ل ة˘˘˘يودأ’ا ةرد˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق
’ حبصصأا عصضو˘لا ن˘كل ةد˘يد˘ج˘لا˘ب
ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو .ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا
ةردن دوجو اهيف ىفن يتلا دمحاب
نادقف بابصسأا عجرأاو ةيودأ’ا يف

ى˘لإا تا˘ي˘لد˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صضع˘˘ب

.ن˘ي˘عزو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت

ة˘لدا˘ي˘صصلا ة˘با˘ق˘˘ن سسي˘˘ئر بلا˘˘طو

ةيلخ ليعفت ريزولا نم سصاوخلا

هيلوت ذنم عمتجت مل يتلا ةظقيلا

دامتعا ىلإا ةفاصضإا .بصصنملا اذه

ة˘يودأ’ا عاو˘نأا ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ن˘م˘˘قر˘˘لا

سشيتفت ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإاو ةدو˘ق˘ف˘م˘لا

يتلا ةردنلا بابصسأا ةفرعمل ةلجاع

.نهارلا تقولا يف قوصسلا اهفرعي

وبرلأ ةيودأأ اهنم تايلديضصلأ يف دوقفم ءأود004 نم رثكأأ ءاضصحإأ

ةفرعمل ةنمقرلاو ةظقيلا ةيلخ ليعفتب بلاطم
قوشسلا يف ةدوقفملا ةيودألا

لقن حرتقأ هنأأ دكأأ يلاعلأ ميلعتلأ ريزو
ةيديدحلأ ككضسلأ ربع ةبلطلأ

ةيمقر تاشصنم ثادحتشسا
حرطل تاعماجلا ىوتشسم ىلع

ةيقيبطتلا لامعألاو تارشضاحملا
نب يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو دكأا

«ة˘عاذإ’ا مورو˘ف» ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ سسمأا ،نا˘يز
تاصسصسؤوملا ىوتصسم ىل˘ع ة˘ي˘م˘قر تا˘صصن˘م ثاد˘ح˘ت˘صسا
لامعأ’او تارصضاحملا حرط لجأا نم كلذو ،ةيعماجلا
عم بÓطلا لصصاوت نامصضل كلذكو ،اهربع ةيقيبطتلا
ةرازو عم ت’اصصتاب مايقلا ىلإا نايز نب راصشأاو .ةذتاصسأ’ا
عيصسوتل ،ةيكل˘صسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘صسلا تÓ˘صصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا
لك ىوتصسم ىلع اهقفدت نم عفرللو تنرتنأ’ا ةكبصش
سصوصصخبو .ةيلمعلا هذه حاجنل ةيعماجلا تاصسصسؤوملا
،دعب نع ةصساردلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا ي˘صسارد˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
جيوفت ماظن دامتعا مت هنأا يلاعلا ميلعتلا ريزو حصضوأا
سسيياقملل ةبصسنلاب يروصضحلا طم˘ن˘لا ءا˘ط˘عإاو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ي˘ف ة˘عا˘صس61 ةغلابلا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا

طمنلل ا˘ي˘عو˘ب˘صسأا تا˘عا˘صس8 سصي˘صصخ˘تو ،عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
امك .ةيوناثلا سسيياقملاب اصساصسأا قلعتملا دعب نع يصساردلا
ةبلطلا عفدل ،رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم عم تايقافتا ماربإا مت

نب دكأاو .ةيبهذلا ةقاطبلا ربع يعماجلا ليجصستلا قوقح
لو˘خد˘لا˘ب سصا˘خ ي˘ح˘صص لو˘كو˘تور˘ب ثاد˘ح˘˘ت˘˘صسا نا˘˘يز
فصشك امك .ةحصصلا ةرازو عم قيصسنتلاب ،ديدجلا يعماجلا

دقع مت دق هنأا ،نايز نب يقابلا دبع ،يلاعلا ميلعتلا ريزو
لقن سصيصصخت حارتقا هلÓخ مت ثيح،لقنلا ةرازو عم ءاقل

نإا ،ريزولا حصضوأاو .ةيديدحلا ككصسلا ربع ةبلطلل سصاخ
ع˘فر˘ب ح˘م˘صسي˘صس ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككصسلا ر˘ب˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘˘ن
راصشأاو .نطولا تاي’و ني˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘ن˘ت ي˘ف ط˘غ˘صضلا
لهصسيصس ،ةيلخادلا ةيوجلا طوطخلا حتف نأا ىلإا ،ريزولا

نم .ىرخأ’ا تاي’ولا نمو بونجلا نم ةبلطلا لقنت نم

ليجصست ةيلمع نم ةئاملاب59 نإا ،ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج
.تهتنا دق تاعماجلاب ددجلا ايرولاكبلا ةداهصش يلماح
دق هنأا ،نايز نب فصشك ،ةديدجلا ةيعماجلا لكايهلا لوحو

13 مÓتصسا مت ،ديدج يجوغاديب دعقم فلأا14 ةجمرب مت

،ديدج ريرصس فلأا82 ةجمرب مت امك .اهنم دعقم فلأا

تامدخلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ير˘صس ف˘لأا51 اهنم مل˘ت˘صسا
ةداعإا ايلاح متي هنأا ريزولا دكأا ،رخآا قايصس يفو .ةيعماجلا
قوصس تابلطتم عم لماعتيل نيوكتلا ىوتحم يف رظنلا
ايجولونكتلل ةيولوأ’ا ءاطعإا مت هنإا ىلإا اريصشم .لمعلا
.Óبقتصسم ةيرئازجلا تاعماجلاب نيوكتلا سصوصصخب
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ةيميظنتلأ رطألأ عضضو نم ةرأزولأ نيكمتل
مهتيعضضول ةبضسانم لولح داجيإأو ةضسأردل

لجأا رخآا ربمشسيد51
يلغتشسمل ةيمشسإلا مئاوقلا ميلشستل
تادنشس نودب ةيحÓفلا يشضارألا
دوهجلا نم ديزملا لذب اهتاراطإا نم ةحÓفلا ةرازو تبلط
ةيحÓفلا يصضارأ’ا يلغتصسمل لماصشلا ءاصصحإ’اب قلعتي اميف
خيرات ديدحت مت دقف ،ةرازولل نايب بصسحو ،تادنصس نودب

عم ةيمصس’ا مئاوقلا ميلصستل لجأا رخآاك0202 ربمصسيد51
نم ةرازولا نيكمتل ،كلذ يتأاي .ءاصصحإ’ا ةيلمع لامكتصسا

ةبصسان˘م لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو ة˘صسارد˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘طأ’ا ع˘صضو
ةطراخ فادهأ’ اديصسجت كلذو ،لاجآ’ا برقأا يف مهتيعصضول

يتلا ةيرودلا تاءا˘ق˘ل˘لا لا˘غ˘صشأا تم˘ت˘ت˘خاو ،عا˘ط˘ق˘لا ق˘ير˘ط
حÓصصتصساو نييراقعلا طيطختلاو ميظنتلا ةيريدم اهتمظن
راقعلا ةيعصضو ةعباتمب ةصصاخلاو ،ةحÓفلا ةرازوب يصضارأ’ا
ءاصسؤور تاءاقللا هذه يف كراصشو .هغيصص فلتخمب يحÓفلا

نم تاراطإاو رامثتصس’ا ةيقرتو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ح˘لا˘صصم
اذه ةعبا˘ت˘م سضر˘غ˘ب كلذو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا تا˘ير˘يد˘م
لاغصشأ’ا هذه لÓخ متو ،يلحملا ىوتصسملا ىلع جمانربلا

حنمب ةقلعتملا تايلمعلا ةليصصحل قرطتلا مايأا6 تماد يتلا
ىدمو ،ةيمصسإ’ا اهمئاوقب حÓصصتصس’ا راطإا يف يصضارأ’ا
عاجرتصساو ريهطتلا تايلم˘ع اذ˘كو .ا˘ي˘ناد˘ي˘م ج˘مار˘ب˘لا مد˘ق˘ت
ةصصاخلا جماربلا راطإا يف ةلغتصسملا ريغ ةيحÓفلا يصضارأ’ا
جمانرب يف سصوصصخلا هجو ىلع ةلثمتملاو يحÓفلا راقعلاب
ةيرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘كل˘م˘لا ن˘ع ةزا˘ي˘ح˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع حÓ˘صصت˘صس’ا
ةأاصشنملا ةميدقلا تاطيحملا ءاصصحإاب رمأ’ا قلعتيو.ةيحÓفلا

51 /21 يف خرؤوملا79/384 يذيفنتلا موصسرملا راطإا يف

رو˘صشن˘م˘لا را˘طإا ي˘ف ةأا˘صشن˘م˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لا اذ˘˘كو ،/7991

لدعملا32/1102 /20 يف خرؤوملا801 كرتصشملا يرازولا

يف خرؤوملا9381 كرتصشملا يرازولا روصشنملاب ممتملاو

21/ 41/.7102
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ةردن لكضشمل لح داجيإأو  عيرضسلأ لخدتلاب ةموكحلأ ،يربمعلب دوعضسم ،شصأوخلأ ةلدايضصلل ةينطولأ ةباقنلأ شسيئر بلاط
 .ةينطولأ قوضسلأ يف ةيودألأ
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دصصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘صس

يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

ةلاح375 ،نينثإ’ا سسمأا ،رئازجلا

ةعاصس42 ـلا لÓ˘˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج

دد˘˘˘ع ل˘˘˘صصاو˘˘˘يو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا

ثيح ،عوبصسأا ذنم هعجارت رئازجلا

لÓخ ةديدج ةلاح375 ليجصست مت

057 لباقم ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا

،طرافلا دحأ’ا موي تلجصس ةباصصا
ق˘طا˘˘ن˘˘لا ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح كلذو
دصصرل ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا

يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو
.رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

يلا˘م˘جإا نأا،رارو˘ف لا˘م˘ج ح˘صضوأاو
انوروك سسوريفب ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع
غلب ،رئازجلا يف هروهظ ةيادب ذنم

تل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب .ة˘˘لا˘˘ح52888

سسوريفب ةديدج ةافو11 رئازجلا
عفتريل ،ةرتفلا سسفن لÓخ انوروك
ىلإا تايفولل يلامجإ’ا ددعلا كلذب

ليجصست مت نيح يف .ةافو7252

عفتري˘ل ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح205

ةيادب ذنم ءافصشلا ت’اح يلامجإا

84675. ىلإا رئازجلا يف ةحئاجلا

83 هيف دجاوتي يذلا تقولا يف

ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘صضير˘˘م

جÓع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا

.بصسانملا
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يداصصتق’ا ينطولا سسلجملا عقو
ةظفا˘ح˘م و (سسا˘ن˘ك) ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا
نواعت ةيقافتا (فار˘ي˘صس) ة˘يو˘قا˘ط˘لا
ت’ا˘م˘ع˘ت˘صسا ر˘يو˘˘ط˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةيلاعفلا قيقحتو ةددجتملا تاقاطلا
كار˘˘صشإ’ د˘˘ه˘˘م˘˘ت د˘˘ق ة˘˘يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
سصاوخلاو بنا˘جأ’ا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
دادعإاب يصضقت و عاطقلا ريوطت يف
يوقاطلا كÓهتصسÓل ثيدح جذومن

و .ديدجتل˘ل ة˘ل˘با˘ق تاو˘ن˘صس5 ةدمل
لك ىلوأ’ا فرحأ’اب قافت’ا عقو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م
,ريت اصضر ,يعامتج’او يداصصتق’ا

ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم سسيئرو
ن˘يد˘لا رو˘ن ,ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو
بصسح , ةي˘قا˘ف˘ت’ا م˘ها˘صستو .ع˘صسا˘ي
فيلاكتلا ميي˘ق˘تو د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ,ر˘ي˘ت
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا عا˘˘ن˘˘˘قإا م˘˘˘ث ,حا˘˘˘برأ’او
و ينبتل عيرصسلا ءوجللا ةرورصضب
نع ىرب˘كلا ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه ة˘ما˘قإا

بع˘ل ع˘م سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ق˘˘ير˘˘ط

ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘هرود˘˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘لا
هذه قيقحت متي نأا دب’ و .يرصصعلا
نيناوق لامعت˘صسا˘ب ,ه˘ق˘فو ,فاد˘هأ’ا
ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا زوا˘˘ج˘˘تو ة˘˘يو˘˘ق
ة˘ي˘ب˘ن˘جأا لاو˘مأا سسوؤور˘ل حا˘˘م˘˘صسلاو
و .ر˘ئاز˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا˘ب
ةيذ˘غ˘ت ي˘ف تاءار˘جإ’ا هذ˘ه م˘ها˘صست
ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت و لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

يف قÓط˘نÓ˘ل ة˘ع˘جا˘ن تا˘ط˘ط˘خ˘م
نع قيبطتلا ن˘م جور˘خ˘لاو ل˘م˘ع˘لا

رصشابملا ذيفنتلا ىلإا ريظنتلا قيرط
لÓغتصسا نم لاقتن’او ناديملا يف
لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘لإا م˘عد˘م˘لا ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا
نيوكت يف ىتح ةددجتملا تاقاطلا
,هبناج نم .ءابرهكلاب يلئاعلا تيبلا
يتلا ةي˘قا˘ف˘ت’ا ءا˘صضمإا ع˘صسا˘ي ن˘م˘ث
ةربخل˘ل Ó˘ما˘كت ,ه˘ب˘صسح ,د˘صسج˘ت˘صس
ن˘˘ي˘˘ت˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب دو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لاو
لاجم يف ربكأا دهج لذبو ةيوقاطلا
متيصس و .ةقاط˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا د˘ي˘صشر˘ت
تا˘˘صسارد زا˘˘ج˘˘نإا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ةطخو تاحارتقاو ليلا˘ح˘تو ة˘ق˘ي˘قد
يف د˘ي˘صسج˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق نو˘كت ل˘م˘ع

ةينقتلا ت’اجملا يف ,لاجآ’ا برقأا
ةيئيبلاو ةيداصصتق’او ةيعامتج’او
ىلع يباج˘يإا ر˘ي˘ثأا˘ت كلا˘ن˘ه نو˘كي˘ل
تاصسصسؤوم قلخ لÓخ نم نطاوملا

سصرف قل˘خو ة˘ط˘صسو˘ت˘مو ةر˘ي˘غ˘صص
بصسحو .ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘كتو ل˘˘م˘˘ع
ةددجتملا ةقاطلا ريوطت نإاف ,عصساي

هيلع دعاصستصس ام وهو ,ةيمتح راصص
نم ن˘كم˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه
بنا˘ج ن˘ع ة˘ق˘ي˘˘قد تا˘˘صسارد ءار˘˘جإا
تاردا˘ب˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
لاؤوصس ىلع هدر يفو  .ةيداصصتق’ا
تارامثتصس’ا كارصشإا ةيمهأاب قلعتي
ظفاحملا لاق ,ةيبنجأ’ا وأا ةصصاخلا
تاردابملا لكل حوتفم لاجملا » نإا
ةصساردو ثحب لÓخ نم ةيداصصتق’ا

يدا˘صصت˘ق’ا قو˘صسلا ح˘ت˘ف ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا وأا سصا˘˘˘خ˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
حيتتصسو .» ةئصشانلاو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ةيداصصتقا تاصساردب مايقلا ةيقافت’ا

ءاصسرإ’ ةيئيبو ةينقتو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
تاقاطلا ريوطتل ةيصساصسأ’ا مئاعدلا
يف ةيوقاطلا ةيلا˘ع˘ف˘لاو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

ةيقافت’ا راطإا يف متي و .ناديملا
متي يون˘صس ة˘ط˘صشنأا ج˘ما˘نر˘ب ع˘صضو
بيصصنت عم ,لدابتم قافتاب هرايتخا
نو˘˘كت ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم ءار˘˘ب˘˘خ ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ن˘˘ع ة˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
يمييقت عامتجا ميظنت و تاقافت’ا
نافرطلا قفتا و . ةنصس لك ةياهن

ةيتامولعملا تاردق˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع
و نيبناجلل ةيجولونكتلاو ةينقتلاو
ةنراقم وأا ةكرتصشم تاصسارد زاجنإا

دهعتي و .امهتاءافك دينجت لÓخ نم
ر˘يو˘ط˘ت˘ب را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف نا˘فر˘ط˘لا

لاجم يف ةيئانثلا ت’دابتلا ءارثإاو
ةقلعتملا اميصس ةظقيلاو تاصساردلا

ةددجتملا تاقا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ب ا˘ه˘ن˘م
بنا˘ج ى˘لإا ,ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘لاو
ما˘يأاو تار˘م˘تؤو˘م و تاود˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةر˘˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘صسم د˘˘˘ئاو˘˘˘م و ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسارد
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ح˘م˘صست ا˘م˘ك .ة˘كر˘ت˘˘صشم
نيتئيهلا طاصشنل قيرط ةقرو دادعإاب
زاربإاو ي˘لا˘ح˘لا ع˘قاو˘لا سصي˘خ˘صشت˘ل
يف ةحات˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘ي˘˘صسج˘˘ت ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نÓ˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا
. يوقاطلا جذومنلا

ةيمويلأ تاباضصإلأ ددعل ظوحلم عجأرت

ءافشش ةلاح205 و ةافو11 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا375 ءاشصحإا

«فأريضس» و «شسانك» نيب ةيقافتإأ عيقوت دعب

ةددجتملا تاقاطلا ريوطت يف سصاوخلا نيرمثتشسملا كارششإا

ةضسرتفم تانأويح فرط نم ششهنلل تضضرعت هتثج نأأ دكأأ

ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةمظنملا تاءاعدإا بذكي سسيناي لفطلا ةثج حيرششت ريرقت
عارذ ىفصشتصسمب تيرجأا يتلا،حيرصشتلا ريرقت جئاتن تءاجو.وزو يزيت ةي’و يف تاونصس3 رمعلا نم غلابلا سسيناي لفطلا ةثج حيرصشت ريرقت ردصص
ةثج ىلع روثعلا مت ريكذتللو.اهيلع فنع راثآا دوجو مدع عم.ةصسرتفم تاناويح فرط نم سشهنلل تصضرعت سسيناي ةثج نأا نيبتل ،وزو يزيتب نازيملا
نإاف لفطلا ةلئاع بصسحو .ةصضماغ فورظ يف،ءاثÓثلا ءاصسم هلزنم مامأا نم هئافتخا دعب اذهو،وزو يزيتب نيويتصشات ةيرقل ةرواجم ةباغب سسيناي لفطلا
دقو.هئافتخا لبق طقف قئاقد هلزنم راوجب بعلي يقب ءاصسم مهتدوع دنعو نوتيزلا عمجل لوقحلا دحأاب هتلئاع دارفأا ةقفر ناك دحوتلاب باصصملا سسيناي
ثحبلا ةيلمع ميظنتب اصضيأا ةقطنملا ناكصس كراصشو ،ةقطنملل طيصشمت تايلمع ةدعب ينطولا كردلاو ةيندملا ةيامحلا نم ةصصتخملا حلاصصملا تماق
سضرمب باصصم سسيناي موحرملا نأا تدافأا دق،ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةمظنملا تناكو .ايح سسيناي لفطلا داجيإا لمأا ىلع،ةيرقلا يف ناكم لك يف
ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةمظنملا ترصشنو.دحأا نم ائيصش بلطي ’و ،قلُقي ’و ،ثدحتي ’و.ومنلا يف رخأاتلا نمو روطتلا تابارطصضا نم يناعيو دّحوتلا
تدكأاو.ناصسح سسيناي لفطلا لوح تامولعمو قئاقح ،«كوبصسياف» يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم ىلع ةصصاخلا اهتحفصص ربع اهل نايب يف ،دحأ’ا موي

نكصسم نم رتم004 دعب ىلع ةباغ يف «مدقلا«و »ديلا» روتبم هيلع رثع.ةيرصشب سشوحو فرط نم لتقلاو فاطتخÓل سضرعت سسيناي لفطلا نأا ةمظنملا
±.S°∏«º.رئب يف اتيم هيلع روثعلا رابخأا نأا ةدكؤوم.هتلئاع
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ح˘لا˘شصم سسمأأ لوأأ مو˘˘ي تح˘˘ج˘˘ن
عشضو نم ءاشضيبلأ نيع ةرئأد نمأأ

هنكشسم ل˘م˘ع˘ت˘شسي نا˘ك با˘ششل د˘ح
قأروأ’أ ديلقتو ريوزت يف يلئاعلأ

اهحرطو جد0002 ةئف نم ةيدقنلأ
ةزهجأأو تأدع˘م ز˘ج˘ح ع˘م لوأد˘ت˘ل˘ل
تا˘ي˘ث˘ي˘ح. ر˘يوز˘ت˘لأ ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت˘˘شست
لاشصت’أ ةيلخ نايب بشسحب ةيشضقلأ

مأأ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو
ى˘˘˘˘˘˘˘لإأ دو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘˘قأو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

تناك امنيبو30.21.0202 خيرات
م˘ت تا˘يرود˘ب مو˘ق˘ت ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم
بيرقتلابو هوبششم سصخشش ةظحÓم
ىلع هتزوحب طبشض هششيتفتو هنم

ةلمعلأ نم ةيدقن قأروأأ (40)ةعبرأأ

يف نيبت ، رانيد0002 ةئف ةينطولأ

لÓخ نم ةدلقم اهنأأ ىلوأ’أ ةلهولأ

دو˘جو˘م˘لأ ي˘ل˘شسل˘شست˘لأ م˘قر˘لأ سسف˘ن

ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،قأروأ’أ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

،ة˘˘طر˘˘ششلأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو

سشيتفت مت هعم قيقحتلأ ةلشصأومبو

تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ دعب هنكشسم

ثي˘ح ، ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

تأدعم زجح نع ةيلمعلأ ترفشسأأ

قأروأ’أ ريوزتو ديلقت يف لمعتشست

مÓعإأ زاهج : يف ةل˘ث˘م˘ت˘م ة˘يد˘ق˘ن˘لأ

ةيئابرهك ةلأأ + نأولأ’اب ةعباط + يلأأ

موينملأ’أ قأروأأ + قأروأ’أ فيلغتل

عطا˘ق + ط˘ئأر˘ششو كÓ˘شسأا˘ك ةأا˘ي˘ه˘م

دايتقأ متيل .ءاشضيب قأروأأ + قأروأأ

نم غلا˘ب˘لأ ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف طرو˘ت˘م˘لأ

ةرئأدلأ نمأأ رقم ىلإأ ةنشس23 رمعلأ

ن˘ع ي˘ئأز˘ج ف˘ل˘م هد˘شض ز˘ج˘˘نأأ ن˘˘يأأ

ةيدقن قأروأأ ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لأ «:ة˘ي˘شضق

م˘ي˘ل˘قإ’أ ر˘ب˘ع ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ع˘˘شس تأذ

تاهجلأ مامأأ هبجومب مدق «ينطولأ

.هرمأأ يف تلشصف يتلأ ةيئاشضقلأ
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ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لأ م˘م˘ق˘لأ جو˘ل˘ث˘لأ ت˘ّط˘˘غ
تا˘ط˘قا˘شست˘لأ د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب
يتلأ ةريز˘غ˘لأ ة˘ي˘ج˘ل˘ث˘لأو ة˘ير˘ط˘م˘لأ
لÓخ سشينروكلأ ةمشصاع اهتدهشش

تداعأأ يتلأو ةيشضاملأ ةعاشس27  ـل
فافجلأ مايأأ دع˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ل˘مأ’أ
بأر˘ط˘شض’أ نا˘ك د˘˘قو. ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ
ةي’و بر˘شض يذ˘لأ يو˘ق˘لأ يو˘ج˘لأ

جولثلأ نم تايمكب Óمحم لجيج
ةيلاعلأ ةيلبج˘لأ م˘م˘ق˘لأ تط˘غ ي˘ت˘لأ
تايد˘ل˘ب م˘م˘ق رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب
د’وأأ ، فداهلب ، ةلميج ، ةنشسكات

ثي˘˘ح ي˘˘شسيو˘˘شس ن˘˘قأر˘˘يإأو ر˘˘كشسع

هذ˘˘˘ه سضي˘˘˘بأ’أ ر˘˘˘حا˘˘˘˘شسلأ ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ

ة˘ي˘ق˘ب تد˘ه˘شش ا˘م˘ي˘ف تا˘ع˘ف˘تر˘˘م˘˘لأ

ةيرطم تاط˘قا˘شست ة˘ي’و˘لأ ق˘طا˘ن˘م

زجاح ةيثايغملأ رششؤوم اهعم زواجت

مل ةريشصق ةرتف لÓخ أرتملم06 ـلأ

يذلأ ر˘مأ’أ ة˘عا˘شس84 ـلأ ىدعت˘ت

ةي’ولأ دودشس بوشسنم عفرب حمشس

تاعمجملأ سضعب ءÓتمأو سسمخلأ

نو˘حÓ˘ف˘لأ دا˘˘ت˘˘عأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لأ

مهتاعورزم ير يف اهيلع دامتعإ’أ

يراج˘م˘لأ سضع˘ب ةدو˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن

نÓيشسلل ىرخأ’أ ةيئام˘لأ ع˘با˘ن˘م˘لأو

ر˘ح˘لأ ر˘ه˘˘ششأأ لÓ˘˘خ تف˘˘ج ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

لجيج وحÓف ف˘خ˘ي م˘لو. ة˘ل˘يو˘ط˘لأ

هذ˘˘˘ه˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘شسو م˘˘˘هرور˘˘˘شس
م˘شسو˘م˘ب ر˘ششب˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ط˘قا˘شست˘لأ
ا˘شصو˘شصخ م˘ه˘ب˘شسح د˘عأو ي˘˘حÓ˘˘ف
د˘يد˘ج ن˘م سضرأ’أ تو˘ترإأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘نوز˘خ˘˘م ن˘˘م ءز˘˘ج تدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسأو
بشسح حمشسيشس يذلأ رمأ’أ يئاملأ

رهششأأ تافلخم ىلع بلغتلاب ء’ؤوه
سضع˘ب ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ ر˘˘ح˘˘لأ
تايمك ىلإأ جاتحت يتلأ تاعورزملأ

عفر ةم˘ث ن˘مو ها˘ي˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
بعششلأ سضعب يف جاتنإ’أ ىوتشسم
رأرغ ىلع ةي’ولاب ةدئأرلأ ةيحÓفلأ
ىتحو لفلفلأ ، ةلوأرفلأ ، مطامطلأ
نو˘كت م˘ل ي˘ت˘لأ نو˘˘ت˘˘يز˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شش
رهششأأ تافلخم نع ىآانمب اهرودب

يتلأو ةي’ولأ اهتششاع يتلأ فافجلأ

بل˘˘غأأ را˘˘ع˘˘شسأأ ع˘˘فر ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘شس

تناك يت˘لأ ة˘ي˘عأرز˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ

نا˘كو. ةد˘ي˘ع˘ب تا˘ي’و ى˘˘لإأ قّو˘˘شست

عوبشسأ’أ ةيأدب دقع دق لجيج يلأو

ةلوأرفلأ ةهكاف يجتنم عم اعامتجأ

م˘˘ي˘˘عد˘˘ت قر˘˘ط ثح˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب

ةبعششلأ هذه ىلإأ نيمتنملأ نيحÓفلأ

هقبشس يذلأ عامتج’أ وهو ةدئأرلأ

زوملأ ةهكاف يجتنم عم رخآأ ءاقل

ميلقإاب أريبك ءامن اهرودب فرعت يتلأ

نم هتققح ام لظ يف لجيج ةي’و

ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘شسو˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

.يشضاملأ
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ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ تشصحأأ د˘˘قو

ةباشصإأ36 نع لقي ’ ام ةي’ولاب
موي انوروك سسوريفب ةديدج ةدكؤوم
لجي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘حأ’أ

ا˘ه˘ل˘˘ج˘˘شست ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ى˘˘ل˘˘عأأ ي˘˘هو
نيعوبشسأأ ذنم سشينروكلأ ةمشصاع
تاباشصإ’أ لدعم عجأرت دعب نيلماك

04 نم لقأأ ىلإأ ةرتفلأ كلت ةليط

نم أددجم عفر يذلأ رمأ’أ ةباشصإأ
د˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘قأو˘ط˘لأ تا˘يو˘ن˘ع˘˘م
اهب ترم ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘شصلأ ع˘ي˘با˘شسأ’أ

يف بيهرلأ ديأزتلأ عم ةريخأ’أ هذه
سصقنو تا˘ي˘فو˘لأو تا˘با˘شصإ’أ دد˘ع
يلماحب ةيانعلل ة˘ه˘جو˘م˘لأ ةز˘ه˘جأ’أ
زواجت د˘قو أذ˘ه .ل˘تا˘ق˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
سسوري˘ف˘ب تا˘با˘شصإ’أ دد˘ع ي˘لا˘م˘جإأ

و ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
˘ما˘يأ’أ ة˘ل˘ي˘شصح با˘شست˘حا˘ب ل˘ج˘ي˘ج

ةباشصإأ0003لأ ةيشضام˘لأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ

سشينروكلأ ة˘م˘شصا˘ع ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو

نم اينطو ةن˘ما˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ ل˘ت˘ح˘ت

تاباشصإÓل ي˘لا˘م˘جإ’أ دد˘ع˘لأ ’ثي˘ح

اهقوفت ةريثك تاي’و ىلع ةمدقتم

ثدحي ، ةيناكشسلأ ةفاثكلأ ثيح نم

نيب يعولأ ىوتشسم عافترإأ مغر أذه

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ ة˘فا˘ق˘ث را˘ششت˘نأو نا˘˘كشسلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب تا˘ما˘م˘كلأ ءأد˘˘ترأو

ندم˘ب ا˘م˘ي˘شس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ تا˘ئ˘ف˘لأ
قأو˘شسأ’ا˘ب أذ˘كو ىر˘ب˘˘كلأ ة˘˘ي’و˘˘لأ

ام أريثك ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ لا˘ح˘م˘لأو
ىود˘ع˘لأ ر˘ششن˘ل رؤو˘ب ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك
سصا˘خ˘ششأ’أ ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لأ ل˘˘ق˘˘نو
ىلإأ نمأ’أ حلاشصمب عفد يذلأ رمأ’أ
تأءاشضفلأ هذه ىلع ةباقرلأ فيثكت

ط˘˘ي˘˘ل˘˘شستو ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ لÓ˘˘˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م تا˘˘˘مأر˘˘˘غ
.يحشصلأ لوكوتوربلل نيفلاخملأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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 دحأ’إ موي ةلاح36 نع لقي’ام ليجسست

 لجيجب0003ـلا زواجتت انوروك تاباشصإا

 قلطم لؤوافت ىلإإ لّوحت نيحÓفلإ مؤواسشت

 دعاو يحÓف مشسومب رششبتو لجيجب ةيلبجلا ممقلا يطغت جولثلا
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نم ةع˘شسأو ق˘طا˘ن˘م د˘ه˘ششت

ةمزأأ لجيج˘ب ة˘ن˘شسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب
ام يشسردملأ لقنلأ يف ةريبك
هذ˘ه˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأا˘ب ع˘˘فد
جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ’أ ى˘˘˘لإأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ

لاكششإ’أ أذه لحب ةبلاطملأو
نم تائملأ دجو دقو. ةعرشسب
رأو˘˘طأ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت
ةن˘شسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
ذنم يشسردم لقن نود مهشسفنأأ

ي˘شسأرد˘لأ م˘شسو˘م˘˘لأ قÓ˘˘ط˘˘نأ

م˘ه˘مز˘لأأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ يرا˘ج˘˘لأ

لجأأ نم ةليوط تافاشسم عطقب

م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘˘م ى˘˘لإأ لو˘˘شصو˘˘لأ

ىلإأ ءاشسم ةدوعلأو ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ذيمÓتلأ ءايلوأأ عفد ام مهلزانم

جاجتحإ’أ ىلإأ قطا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب

لاكششإ’أ أذه لحب ةبلاطملأو

مايأأ ةيأدب عم اشصوشصخ اعيرشس

ة˘ب˘ع˘شصلأو ة˘ل˘يو˘ط˘لأ ءا˘˘ت˘˘ششلأ

تل˘˘م˘˘ح ا˘˘م أر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأو

يف ذيمÓتلأ ء’ؤوهل تÓيولأ

زيمت يتلأ ةريبكلأ ةدوربلأ لظ

اهب جولثلأ طقاشستو ةقطنملأ

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تع˘˘˘جرأأو.

ل˘ق˘ن˘لأ با˘ي˘غ بب˘شس ة˘ن˘شسكا˘ت

ر˘ششأد˘م سضع˘˘ب˘˘ب ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ

نيقئاشسلأ ددع ةلق ىلإأ ةيدلبلأ

ذيمÓتلأ لقنب نولفكتي نيذلأ

تدافتشسأ ةيدلبلأ نأاب ةدكؤوم

لÓ˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج تÓ˘˘فا˘˘ح ن˘˘م

نأأ ر˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ

ىقبي تÓفاحلأ هذه لÓغتشسأ

نهأرلأ تقولأ يف نكمم ريغ

ةيلام بشصانم ح˘ت˘ف م˘ت˘ي م˘لا˘م

ددج نيقئاشس فيظوتل ةديدج

ذ˘ي˘مÓ˘ت ة˘مزأأ كلذ˘ب ى˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل

ىلإأ ةلشصأوتم ةن˘شسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب

مايأأ اهعم رمتشستو رخآأ راعششإأ

عفر يف تمهاشس يتلأ ةاناعملأ

يشسردم˘لأ بر˘شست˘لأ ىو˘ت˘شسم

ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

.ةيلبجلأ اهقطانمب أديدحتو

 نيقئاسسلإ بايغ ببسسب

نوجتحي ءايلوألاو لجيجب ةنشسكاتب يشسردم لقن نود ذيمÓتلا تائم

يقإوبلإ مأإ

ريوزتلا يف لمعتشست تادعمو ةروزم ةيدقن اقاروأا هتزوحبو باشش فيقوت

ثعب يذلإو نيعوبسسأإ وحنل رّمع يبسسن رإرقتسسإ دعب كلذو دجتسسملإ انوروك سسوريفب تاباسصإ’إ ددع يف إديدج اعافترإإ لجيج ةي’و تلجسس
.ءابولإ ىلع ةبيرقلإ ةرطيسسلإ ةيناكمإإ سصوسصخب ةيبطلإ مقإوطلإ دإرفأإ سسوفن يف لمأ’إ

ميلعتلا سسرادم وريدم
ةفقو نونششي يئادتبإلا

ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحإا
ةملاق ةيلول ةيبرتلا

يئأدتب’أ ميلعتلأ سسرأدم وريدم سسمأأ حابشص نشش

ةي’ول ةيبرتلأ ةير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو

ريدمل رابتع’أ ةدا˘عإا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م أو˘ب˘لا˘ط ،ة˘م˘لا˘ق

و فينشصتلأ و ةناكملأ ثيح نم ةيئأدتب’أ ةشسردملأ

ىلع زوحن يذلأ ةينطولأ ةباقنلأ نايب بشسحو، حنملأ

حلاشصم لطامت نع هيف  أوربع يذلأو ،هنم ةخشسن

يتلأ ةئفلأ هذه ةيعشضو ةيوشست يف ةيبرتلأ ةرأزو

لوشستت تحشضأأو ،تأونشس ذنم تمشص يف يناعت

ل˘كا˘ششم˘لا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ىد˘˘ل

ةباقنلأ نأأو ةشصاخ ةيئأدتبإ’أ سسرأدملل ةيجوغأديبلأ

دق تنا˘ك ة˘ي˘ئأد˘ت˘بإ’أ سسرأد˘م˘لأ ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ةيئأدتبإ’أ ةشسردملأ رييشست قاحلإأ ةرورشضب تبلاط

يف ةيدلبلأ نع اهل˘شصفو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو˘ب

،ةلقت˘شسم ر˘ي˘ي˘شست ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘ب ا˘هد˘يوز˘تو تقو بر˘قأأ

لامعو نيلهؤوم نيفظومب ةيشسردملأ ةرأدإ’أ ديوزتو

نم سسرأد˘م˘لأ ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لأ ،ز˘ج˘ع˘لأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

ثأد˘ح˘ت˘شسأو ة˘يرأدإ’أ نوؤو˘ششلأ ر˘ي˘ي˘شست˘ب ل˘ف˘كت˘˘لأو

،تايبرمو نييوبرت نيفرششم سصخت ةديدج بشصانم

ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأ ل˘ك ل˘ح ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإأ

ةمدخ˘لأ ةرور˘شضل ة˘ي˘مأز˘لإ’أ ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لأ تا˘ن˘كشسلأ

ةباقنلأ تحرتقأ امك.ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ سسرأد˘م˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘م˘لأ

ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ ر˘ي˘غ ن˘ير˘يد˘م˘ل˘ل را˘ج˘يإأ ة˘ح˘ن˘˘م

ةددحملأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘تو ،ة˘ي˘مأز˘لإ’أ تا˘ن˘كشسلأ

مقر رأرقلل اقبط ةيئأدتب’أ ةشسردملأ ريدم ماهمل

ممتملأو لدعملأ6002 نأوج71 يف خرؤوملأ292

درل31/20/1991 يف خرؤوملأ938 مقر رأرقلل

فشسعت يأأ نم هتيامحو ريدملأ بشصنمل رابتع’أ

،ط˘ي˘ح˘م˘لأ ن˘م وأأ ر˘ششا˘ب˘م˘لأ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ ن˘˘م ءأو˘˘شس

،يوناثلأو طشسوتملأ يريدم عم فينشصتلأ ديحوتو

ليعف˘ت ن˘ع Ó˘شضف ،سسيرد˘ت˘لأ ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ئا˘ف˘عإأو

ةيئأدتب’أ ةشسردملأ ريدم ةقÓعل ةمظنملأ نينأوقلأ

يفظوم تايحÓشصل ةددحملأو ةيملشسلأ ةطلشسلأ عم

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ ل˘˘ف˘˘كتو ،سشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لأ كل˘˘˘شس

باتكلأ عيبو عيزوتو ريفوتب ةيشسردملأ تاعوبطملل

عفرو ،ةي˘ئأد˘ت˘ب’أ سسرأد˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ي˘شسرد˘م˘لأ

ة˘ق˘با˘شسم˘لأ با˘ب ح˘ت˘فو يرأدإ’أ ر˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م

يجوغأديبلأ سشتفملأ بشصنمل ةي˘قر˘ت˘ل˘ل ن˘ير˘يد˘م˘ل˘ل

يئأدتب’أ ميلعتلأ ةياهن جئاتن باشستحأ ءاغلإأو ،دأوملل

ةباقنلأ تعدو.ةيونشسلأ تÓقنتلأ ةكرح طيقنت يف

ةكرتششملأ ةيرأزولأ ةميلعتلأ نومشضمب لمعلأ ىلإأ

رود ر˘شصت˘ق˘ي ثي˘ح91/90/0002 يف ةخرؤو˘م˘لأ

اهدعت يتلأ مئأو˘ق˘لأ ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لأ ى˘ل˘ع ر˘يد˘م˘لأ

تÓيدعت يفو ،ةشسشسؤوملل ذيمÓتلأ ءايلوأأ ةيعمج

ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ80/513 يذيف˘ن˘ت˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ

مقر يشسائرلأ موشسرملأ رودشص رثإأ11/01/8002

لدعملأ82/90/4102 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ41/662

كأرششإأو،70/403 مقر يشسائرلأ موشسرملل ممتملأو

ةموظنملاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ ل˘ك ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لأ

،ةشصاخ ةيئأدتب’أ ةشسردملأ ريدمو ةماع ةيوبرتلأ

.ةيبرتلأ عاطق يفظومل قبشسملأ يبشسنلأ دعاقتلأو
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ءÓجإ’إ تايلمع ةدوعل ابصسحت

نييرئإزجلإ اياعرلل

ميقعت ةيلمع مظنت تاطلصسلا
فراطلاب نييدودحلا نيزكرملل
ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ا˘يا˘عر˘ل˘ل ءÓ˘جإ’أ تا˘ي˘ل˘م˘عو ا˘ن˘ن˘مأز˘ت

أذه لÓخ ةيمومعلأ تاطلصسلأ فرط نم ةجمربملأ

لوب˘ط˘لأ مأأ ن˘ي˘يدود˘ح˘لأ ن˘ير˘ب˘ع˘م˘لأ ر˘ب˘ع عو˘ب˘صسأ’أ

تأءأر˘جإ’أ را˘طإأ ي˘فو فرا˘ط˘لأ ة˘˘ي’و˘˘ب نو˘˘ي˘˘ع˘˘لأو

ةطرصشلأ ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ

را˘صشت˘نإأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأو د˘ح˘ل˘ل فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و ن˘˘مأ’

ةلماصش ميقع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف

صشرلأ ةنحاصش لامعتصساب نيربعملأ تأرقم فلتخمل

ميظنت ةأزأوملاب مت اميف ةطرصشلأ حلاصصمل ةعباتلأ

نيربعملأ ربع نيدفأولل ةيوعوت ةيصسيصسحت ةيلمع

نم دمتعملأ يحصصلأ لوكوتوربلاب مهفيرعت مت نيأأ

مهتدئافل تايوطم عيزوت عم ةيحصصلأ ناجللأ فرط

ريبأدتلأ صصوصصخب تاهيجوتو تايصصوت نمصضتت

.نطأوملأ ةحصص ةيامحل ةيحصصلأ ةيئاقولأ
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3411 نيباصصملل يلامجإ’إ ددعلإ غلب اميف

ةيباجيإإ ةلاح

لÓخ انوروك سسوريفب ةباصصإا رفصص

فراطلاب ةريخألا ةعاصس84 ـلا
ةريخأ’أ ةعاصس84 لÓخ فراطلأ ةي’و لجصست مل

ة˘با˘صصإأ يأأ صسمأأ را˘ه˘ن ن˘ي˘ن˘ث’أو د˘حأ’أ ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب

تاهجلأ بصسح نييلاتتم نيموي يف انوروك صسوريفب

مايأ’أ لÓخ ثدحي مل يذلأ رمأ’أ وهو ةيمصسرلأ

ت’اح ايمو˘ي ا˘ه˘ي˘ف ل˘ج˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ي˘صضا˘م˘لأ

ل˘صصو ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘با˘صصم˘لأ دد˘ع د˘يأز˘تو تا˘با˘˘صصإ’أ

اهنم ءابولأ راصشتنأ ذنم ةيباجيإأ ةلاح3411 مهدأدعت

’ اميف ءافصشلل تلثامت ةلاح818 و ةافو ةلاح011

تايفصشت˘صسم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ة˘لا˘ح512 لأزت

. ةي’ولأ
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ةدكيكصس

ةروراق راجفنإا يف عيصضر ةافو
عبصصلاوب ديعصسلاب زاغ

دحأ’أ ةليل صشورحلاب عبصصلأوب ديعصسلأ ةيرق تدهصش

4 رمعلأ نم غلبي عيصضر ةايحب ىدوأأ ايواصسأام اثداح

ىدحأ نكصسمب ناتوب زاغ ةروراق راجفنإأ رثإأ ،رهصشأأ

قباطلأ نم زفقلأ دأرف’أ صضعب لواح دق و، تÓئاعلأ

ءاجرأأ يف تعلدنأ يتلأ بهللأ ةنصسلأأ نم ابوره لو’أ

أولقن و ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ لخدت أروف و،تيبلأ

ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’أ ةحلصصم ىلإأ نيباصصملأ

ثثجلأ ظفح ةحلصصم هيف تلبقتصسأ يتلأ ،صشورحلأ

يلأو نأأ «ةعاصس رخآأ» ةديرج تملع و  عيصضرلأ ةثج

رمأأ  ربخلاب هملع روف ديعصس نب رداقلأ دبع ةدكيكصس

ةرئأد صسيئر  ةقفر ،ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ نم Óك

صسيئرو ،ةيندملأ ةيامحلل يئ’ولأ ريدملأ ،صشورحلأ

،ةررصضتملأ ةلئا˘ع˘لأ لز˘ن˘م د˘ق˘ف˘ت˘ب صشور˘ح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب

.رأرصضأ’أ مجح ىلع فوقولأو
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0616ددعلا0202 ربمسسيد80 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

لقعلإ فيقوتو ةحاطإ’إ نم فراطلإ ةي’و نمأاب ةيئاصضقلإ ةطرصشلل ةيئ’ولإ ةحلصصملل ةعباتلإ ةيتامولعملإ ةميرجلإ ةحفاكم ةقرف تنكمت
 .رحبلإ ربع ةيرصس ةرجه تÓحر ميظنت يف ةصصتخم ةمظنم ةيمإرجإإ ةباصصع سسيئر إذك و ربدملإ
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لصصأوتلأ ع˘قو˘م ل˘غ˘ت˘صسي  ي˘ن˘ع˘م˘لأ

صضر˘ع˘ل كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

نمو تÓحر˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ج˘يور˘تو

زج˘ح  ع˘م ها˘يا˘ح˘صضب ة˘حا˘طإ’أ ة˘م˘ت

ةينقتلأ ةليصسولأ هفيقوت ةيلمع لÓخ

فتاه نع ةرابع يهو  ةلمعتصسملأ

نم يناثلأ دقعلأ يف ينعملأ ،لاقن

،ةلاقلأ ة˘ن˘يد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘يو ر˘م˘ع˘لأ
دصصر رثأ ىلع ةيلمعلأ تءاج ثيح
ةيتامولعملأ ةميرجلأ ةحفاكم ةقرف
أروصشنم فراطلأ ةي’و نمأ’ ةعباتلأ

يعا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ر˘ب˘ع
هيعبتتم ىلع صضر˘ع˘ي  كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ
ةيعرصش ريغ ةر˘ج˘ه˘ل ة˘ل˘حر ة˘ج˘مر˘ب

ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ل˘با˘ق˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع
ةصصاخلأ يرحتلأ تاي˘ن˘ق˘ت ل˘صضف˘بو
فرعتلأ نم ةطرصشلأ حلاصصم تنكم

يذلأو ةحفصصلأ بحاصص ةيوه ىلع
را˘ع˘ت˘صسم م˘صسأ تح˘ت ط˘˘صشن˘˘ي نا˘˘ك
ا˘˘صصي˘˘صصخ ا˘˘ه˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘صسأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
عقأوم فلتخم رب˘ع ا˘ه˘ب ل˘صصأو˘ت˘ل˘ل
مت تايرحتلأ فيثكت دعبو تنرتن’أ
ةنيدمب هتماقإأ نا˘كم ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ
هتزوحب زجح عم هفيقوت متيل ةلاقلأ
بصصنلأ يف ةلم˘ع˘ت˘صسم˘لأ ة˘ل˘ي˘صسو˘لأ

متيل لاقنلأ هفتاه وهو هاياحصض ىلع
نيبت قيقحتلأ يف أرأرمتصسأو  هزجح

ر˘بد˘م˘لأ ل˘ق˘ع˘لأ د˘˘ع˘˘ي ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ نأأ

ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘˘مأر˘˘جإأ ة˘˘با˘˘صصع˘˘ل

ةرجه تÓحرل ريصضحتلأ و دأدعإ’أ

ةيلام غلابم لباقم رحبلأ ربع ةيرصس

زجنأ هعم قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعب

هبجومب مدق يئاصضق فلم هقح يف

ةصصتخملأ ةيئاصضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ

يف ردصص نيأأ ةلاقلأ ةمكحم ىدل

.عأديإأ رمأأ هقح
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نم تأر˘صشع˘لأ صسمأأ را˘ه˘ن م˘ظ˘ن
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘ع
«ماينأ «ةيلزنمور˘ه˘كلأ تا˘عا˘ن˘صصل˘ل
دأوب ةيعانصصلأ ةقطنملاب ةدجأوتملأ

ةيجاجتحأ  ةكرح  وزو يزيت يصسيع
ىلع مه˘مأد˘قأأ  ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ة˘مرا˘ع
و ،  ةصسصسؤوملأ ىنبم مامأأ ماصصتعأ

نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح
كراصش يتلأ ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه
اجاجتحأ تءاج لامعلأ تأرصشع اهيف
يتلأ ةيفصسعتلأ ةصسايصسلأ ىلع مهنم

نيبلا˘ط˘م ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي

لجأأ نم لخدتلاب ةينعملأ تاطلصسلأ

م˘ع˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لأ ى˘صضو˘ف˘لأ فا˘˘ق˘˘يإأ

ةراصشإ’أ هيلأ ردجت امك . ةصسصسؤوملأ

يتلأ ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه نإاف

’ «ما˘ي˘نأأ» ة˘صسصسؤو˘م لا˘م˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘صش

قبصس دقف اهعون نم ىلوأ’أ ربتعت

ةيجاجتحأ  ةكرح أونصش نأأ و  مهل

عوبصسأ’أ لÓخ تناك اهرخأ ةمراع

ميظنتب اهلÓخ نم  أوماق ، مرصصنملأ

ىنبم نم تق˘ل˘ط˘نأ ةد˘صشا˘ح ةر˘ي˘صسم

ينطولأ قيرطلاب أرورم ةصسصسؤوملأ

يزيت يتنيدم نيب طبأرلأ21 مقر

هذه تباج دق و . ةقزأزع و وزو

ةيصسيئرلأ عرأوصشلأ فلتخم ةريصسملأ

رقم مامأ ماصصتعأ ميظ˘ن˘ت˘ب م˘ت˘ت˘خ˘ت˘ل

صضعب تاحيرصصت بصسح و . ةي’ولأ

ى˘ل˘ع أو˘مد˘قأأ م˘ه˘نإا˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بأر˘صضأ ي˘ف لو˘˘خد˘˘لأ

ةيرابجإ’أ ةلطعلأ دعب أذه و لمعلأ

رمأ’أ ةصسصسؤوملأ ريدم اهيلإأ اعد يتلأ

مهلعج امم لامعلأ هلبقتي مل يذلأ

ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه ن˘صش ى˘ل˘ع نو˘مد˘˘ق˘˘ي

ثيح ، قاطنلأ ةعصسأولأ ةيجاجتح’أ

ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لأ ة˘˘لا˘˘حإأ بب˘˘صس دو˘˘ع˘˘ي

ةريبكلأ بعاتملل ةي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘لا˘ط˘ب˘لأ

ةفاصضإأ ،ةصسصسؤوملأ هذه اهصشيعت يتلأ

ىلع لو˘صصح˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘صصلأ ى˘لإأ

أذك و ةينطولأ كونبلأ ىدل صضورقلأ

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘صصلأ

ملعلل .دأوم˘لأ دأر˘ي˘ت˘صس’ صصي˘خر˘ت˘لأ

م˘ه˘كصسم˘ت أود˘كأأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ نإا˘˘ف

اهنيب ن˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب

هنومهتي يذلأ ماع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ل˘ي˘حر

كلذ ى˘˘لإأ ف˘˘صض ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لأ ءو˘˘˘صسب

 .ةينهملأ مهفورظ نيصسحت

ةيعامتج’إ و ةيداملإ  مهقوقحب ةبلاطملل

وزو يزيتب ةصسصسؤوملا ىنبم مامأا نورهمجتي «ماينإا» لامع
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ىد˘حإأ لÓ˘خو ف˘ي˘ط˘صس
طاصشنل دح عصضو لصش نم ةيطرصشلأ

ةرجاتملأ نافرتحي نيريطخ نيجورم
طصسو ناطصشني ةيلقعلأ تأرثؤوملاب

0081  زجح عم ف˘ي˘ط˘صس ة˘ن˘يد˘م

لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ. اهنم صصرق
تأرد˘خ˘م˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ة˘˘قر˘˘ف دأر˘˘فأأ
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
لÓ˘غ˘ت˘صسأ بق˘ع تءا˘جو ،ف˘ي˘ط˘˘صس
نيجورم ةلواحمب دي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةيمك راصضحإأ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘ل˘ل
رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع م˘ت ن˘يأأ  ،ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه
ة˘م˘ه˘م ع˘ل تد˘ن˘صسأأ جو˘˘ف ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
و ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ي˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
امهفيقوتل لخدتلأ مث امهل دصصرتلأ
ةحصص د˘كؤو˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م ر˘فو˘ت رو˘ف
لخدتلأ Óعف متيل ،تامولعملأ كلت
امهفيقوتب كلذ حمصسو ةيلاعف لكبو

صصرق0081 ةزايحب صسبلت ةلاح يف

ةيطبصضلأ .ةي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م
ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘صسأ د˘ع˘بو ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لأ
افلم تزجنأأ ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ

ةمهت نع ، نيطروتملأ دصض ايئأزج
ةقيرطب ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح
،عيبلل عصضولأ صضرغل ةيعرصش ريغ
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب Ó˘˘ي˘˘حأأ
تن˘كم˘ت .ة˘صصت˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

ن˘م ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم
ج˘يور˘ت فر˘ت˘ح˘ي صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةنيدمب  طصشني ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
ة˘ع˘قأو˘لأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس «يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص»
ةيل˘م˘ع˘لأ ،ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع بو˘ن˘ج
:ـب تردق اهنم ةيمك زجحب تحمصس

لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ. اصصرق042
نمأÓب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ ةقرف دأرفأأ
بق˘˘ع تءا˘˘جو يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص ةر˘˘˘ئأد
تدرو تامولعمل ديجلأ لÓغتصس’أ
ي˘جور˘م د˘حأأ ءو˘ج˘ل لا˘م˘ت˘حإأ نأا˘صشب
ىلإأ ياب حلاصص ةنيدمب تاصسولهملأ
روفلأ ىلع متيل ،اهنم ةنحصش ءانتقإأ
تنكم تايرحت و ثاحبأأ  قÓطإأ

ديدحت نم ةرفوتملأ تايطعملأ قفو

تحت عصضو يذلأ مهب هبتصشملأ دحأأ
دكأاتلأ ةياغ ىلإأ ةي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ

ج˘يور˘ت ا˘يا˘صضق ي˘ف ه˘˘عو˘˘ل˘˘صض ن˘˘م
ىلع هئوجلو ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘ل˘ل
يفأرتح’أ لخدتلأ ،اهنم ةيمك ءانتقإأ

يف هفيقوت نم نكم ةطرصشلأ دأرفأ’

042 هتزوحب طبصض عم صسبلت ةلاح
متيل ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق

تاصسبÓم يف قم˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
دعبو ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ. ةيصضقلأ
تدعأأ ،تأءأرجإ’أ ةفاكل اهلامكتصسأ

ةمهت نع طروتملأ دصض ايئأزج افلم
ةقيرطب ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح
ليحأأ ،ع˘ي˘ب˘لأ صضر˘غ˘ل ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ
ةي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب
.هيف تبلل ةصصتخملأ

ياب حلاصص ةيدلبب ةيلقعلإ تإرثؤوملإ نم ةيمك زجح مت اميف

فيطصسب تاصسولهملل نيجورمب ةحاطإلا
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ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
ة˘قر˘ف˘لا˘ب ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م  ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ

د˘˘˘حأأ طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘صضو
ىدحإأ نم ردحني صصاخصشأ’أ
عيبب موقي ،ةرواجملأ تاي’ولأ

تÓ˘م˘كم» ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص دأو˘˘م
زجحو ةصصخر نودب «ةيئأذغ
ا˘ه˘ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م د˘˘ج ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

ردصصملأ ةلوهج˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

.اصصرق0405 ــلأ تز˘˘˘ها˘˘˘˘ن
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تر˘˘طأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةيدا˘صصت˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لأو
فيطصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ

ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسإأ بق˘˘˘ع كلذو
د˘جأو˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ة˘يودأأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي صصخ˘˘صش
نود˘˘ب «ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ تÓ˘˘م˘˘كم»
ي˘ب˘˘ن˘˘جأأ أا˘˘صشن˘˘م تأذ ة˘˘صصخر

ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإأ د˘ع˘˘ب ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘جإ’أ

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسأو
تا˘ير˘ح˘ت˘لأ أذ˘كو ةا˘ق˘ت˘˘صسم˘˘لأ
ميلقإأ ىوتصسم ىلع ةينأديملأ
ةي˘ل˘م˘ع˘لأ تل˘ل˘ك صصا˘صصت˘خ’أ
اصسبلتم يف هب˘ت˘صشم˘لأ فا˘ق˘يإا˘ب

0005 ــلأ قوفي ام  ةزايحب
ةيئا˘صضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ .صصر˘ق
ةيودأ’أ ةيمك زجح ىلإأ تدمع

ي˘ت˘لأو  «ة˘ي˘ئأذ˘غ تÓ˘˘م˘˘كم»
ع˘م  ق˘يو˘صست˘ل˘ل ةز˘ها˘ج تنا˘˘ك
د˘˘صض ي˘˘ئأز˘˘ج ف˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإأ
صضر˘ع ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ف˘لا˘خ˘م˘˘لأ

ين’ديصص هبصش جو˘ت˘ن˘م ع˘ي˘بو
دأو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح ،ة˘˘صصخر نود˘˘ب
تÓ˘م˘كم» ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص ه˘ب˘صش
ي˘ب˘ن˘جأأ أا˘صشن˘م تأذ  «ة˘ي˘ئأد˘˘غ
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م
تاهجلأ ىلع ليحأأ ، بيرهتلأ
.ةيئاصضقلأ

 فيطصس

  ردصصملا ةلوهجم ةينلديصصلا داوملا نم ةيمك زجحينمألا

«ةقإرحلإ» عم مهافتلل يعامتج’إ لصصإوتلإ عقإوم نم ذختإإ

فراطلاب رحبلا ربع ةيرصسلا ةرجهلا ةباصصع سسيئر فيقوت



¯YÉO∫ GCe«ø

ي˘ن˘طو˘لأ بت˘كم˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب نا˘˘كو
سسرأدملأ يريدمل ةينطولأ ةباقنلل
ة˘ي˘ئ’و تا˘ف˘قو˘ل ا˘عد ة˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بإ’أ
ةرأزو˘لأ ل˘ها˘ج˘ت ر˘كن˘ت˘شسإأ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
˘مد˘عو ق˘ل˘ط˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘م˘شصب دد˘ن˘يو
بلا˘ط˘م˘لأ ى˘ل˘ع در˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘مأز˘˘ت˘˘لإأ
يف هنأأ نايبلأ تأذ دكأأو .ةعوفرملأ

لوخدلأ تزيم يتلأ فورظلأ لظ

يتلأو1202/0202 يشسردملأ
ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ رو˘˘˘شصق ن˘˘˘ع تنا˘˘˘˘بأأ
ةشسردم˘لأ ر˘ي˘ي˘شست ي˘ف ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ
ا˘م ة˘لا˘ح ن˘ع ف˘ششكو ة˘ي˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ
عم لماعتلأ يف ةيئأوششعلاب هومشسأأ
قو˘ب˘شسم˘لأ ر˘ي˘غ ي˘ئا˘بو˘لأ ع˘شضو˘˘لأ

اهتدرو يتلأ ريرا˘ق˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو
را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لأ بتا˘˘كم˘˘لأ ن˘˘م
ةرور˘ي˘شسل ةر˘م˘ت˘شسم˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘م
ءاجرأأ ةفاك ربع ةيئأدتبإ’أ سسرأدملأ
ة˘لا˘ح˘لأ ى˘ل˘ع تف˘˘قو ن˘˘يأأ ن˘˘طو˘˘لأ
لوكوتور˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ف˘شسؤو˘م˘لأ

أربح نوكي نأأ ودعي ’ يذلأ يحشص
تاعامجلل مات بايغو قرو ىلع
ةيداملأ درأوملأ ريفوت يف ةيلحملأ

نم ةلاح دلو يذلأ رمأ’أ ةيرششبلأو
ي˘شسرد˘م˘لأ ط˘˘شسو˘˘لأ ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ق˘˘لأ

يتلأ تا˘با˘شصإأ ة˘جو˘م د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
لامهإأ طشسو تاشسشسؤوملاب تلجشس
نع ةدايز لفكتلأ يف ة’ابم ’و

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘ي˘ئأو˘˘ششعو سضقا˘˘ن˘˘ت
مل ةرمتشسم تأري˘ي˘غ˘تو سسرد˘م˘ت˘لأ
امم ةينأديم تاشسأرد ىلإأ دنتشست
با˘˘ي˘˘˘غو ط˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ع م˘˘˘ن˘˘˘ي
مكحملأ طي˘ط˘خ˘ت˘لأو قأر˘ششت˘شسإ’أ

سسرأدملأ يريد˘م سضع˘ب سضر˘ع˘تو
سضع˘˘˘ب فر˘˘˘ط ن˘˘˘م تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘هإÓ˘˘˘˘ل
ةجرد تغلب نييلحملأ نيلوؤوشسملأ
ءأد˘ت˘عإ’أ ا˘نا˘ي˘˘حأأو م˘˘ت˘˘ششلأو بشسلأ
لامعتشسإأ يف فشسعتلأو يدشسجلأ
ي˘مد˘خ˘ت˘شسم فر˘ط ن˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ

سشيتفتلأ كلشسو ةيبرتلأ تايريدم
ةم˘ظ˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘ل˘ل تا˘كا˘ه˘ت˘نإأو
بتر ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

.ةيبرتلأ كÓشسأ’أ
ةبا˘ق˘ن˘لأ نأأ نا˘ي˘ب˘لأ تأذ فا˘شضأأو

يتلأ بلاطم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت
يفو اهتانايب لÓخ نم اهب تمدقت
ةرأزو عم  ريخأ’أ ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ ا˘ه˘ئا˘ق˘ل
قاحلإأ اهنمشض نم ي˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ةيبرتلأ ةرأزوب ةيئأدتبإ’أ ةشسردملأ
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ع ا˘ه˘ل˘شصفو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةشسردملأ ر˘يد˘م˘ل را˘ب˘ت˘عإ’أ ةدا˘عإأو
، ة˘نا˘كم˘لأ ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ
ريدملأ ءافعإأو ح˘ن˘م˘لأ ، ف˘ي˘ن˘شصت˘لأ

ةرششا˘ب˘م˘لأو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن سسيرد˘ت˘لأ ن˘م
ل˘ك ل˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأو ة˘يرو˘˘ف˘˘لأ
تان˘كشسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأ

سسرأد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مأز˘لإ’أ ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ

نأو˘˘عأ’ا˘˘ب ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو

ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لأ لا˘م˘ع˘لأو ن˘ي˘فر˘ششم˘˘لأ

ن˘ع ة˘لوؤو˘شسم˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ف˘كتو

جراخ هعيزوتو يعامتجإ’أ نأاششلأ

،سسرد˘م˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م) ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ

(ي˘شسرد˘م˘لأ با˘ت˘كلأ ،ة˘ظ˘ف˘ح˘˘م˘˘لأ

تأءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ دا˘˘˘عإأو

نينأوق˘لأ سضع˘ب ي˘ف و ة˘ي˘شسرد˘م˘لأ

ىششامتي امب اهنييحتو ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

قحلاب كشسمتلأو تأرييغتلأ لك عم

ةنهم رابتعإأو قبشسملأ دعاقتلأ يف

.ةقاششلأ نهملأ نم ميلعتلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف0616ددعلا0202 ربمسسيد80 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

ةعوفرملا مهبلاطم هاجتإا ةرازولا تمسص اؤركنتسسا

 عراسشلا ىلإا نؤلزني ةيئادتبإ’ا سسرادملا وريدم
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با˘ح˘شصأأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘˘شص م˘˘ظ˘˘ن
رامع يديشسب ةيوشضوفلأ تايانبلأ

ةيدلبلأ رقم مامأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو
سسيئر ةلباقم ةرور˘شضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
عا˘شضوأ’ا˘˘ب ن˘˘يدد˘˘ن˘˘مو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
ةشصاخو اهنوششيع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ

ةيفلخ ىلع ن˘ي˘مو˘ي˘لأ ن˘يذ˘ه لÓ˘خ
نم مهتانكشس ىلع ءابرهكلأ عطق

ببشسلأو زاغل˘نو˘شس ح˘لا˘شصم فر˘ط
ءابرهكلأ ذخأاب نوموقي كئلوأأ نأأ
تÓيشصوتبو ةينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب

ةيئابرهكلأ ةدمعأ’أ ن˘م ة˘ي˘ئأو˘ششع

يلاتلابو ةيدلبلأ حلاشصم دوزت يتلأ
موي ذنم زاغلنوشس حلاشصم مايق دعب
رايتلأ عط˘ق˘ب مر˘شصن˘م˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ
ةيدلبلأ حلا˘شصم ى˘ل˘ع ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ
تاقحتشسملأ اهديدشست مدع ببشسب
باحشصأأ رثأات دقف يلاتلابو ةيلاملأ
ي˘ف م˘هو ة˘يو˘شضو˘ف˘˘لأ تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ
ةشصا˘خو ما˘يأأ ة˘شسم˘خ ذ˘ن˘م مÓ˘ظ˘لأ

سضافخنإأ ببشسبو مايأ’أ هذه لÓخ
نم دأز ام دربلأو ةرأرحلأ تاجرد
ةيوشضوفلأ تويبلأ ينطا˘ق ةا˘نا˘ع˘م
ة˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ى˘لإأ أوؤو˘ج˘ل ن˘يذ˘˘لأ
ءابرهكلأ عطقب أديدن˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ءا˘˘ت˘˘ششلأ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خو

هرودب يذلأ ريملأ لخدت ةرورشضب
ل˘ق˘نو ة˘ل˘˘كششم˘˘لأ ل˘˘ح˘˘ب م˘˘هد˘˘عو
راجحلأ ةرئأد سسيئر ىلإأ مهلاغششنأ

ح˘لا˘شصم ع˘م ل˘ح دا˘ج˘˘يأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإأو زا˘غ˘ل˘نو˘شس
أولأزا˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ نإا˘ف ر˘ط˘شسأ’أ
نم مه˘ن˘كم˘ت مد˘ع بب˘شسب نو˘نا˘ع˘ي
رأر˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘ق˘ئا˘˘ثو جأر˘˘خ˘˘ت˘˘شسأ
ةماقإ’أ ةداهششو دÓ˘ي˘م˘لأ تأدا˘ه˘شش
نم اهريغو ةيلئاعلأ ةلاحلأ ةداهششو
تافل˘م˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ ق˘ئا˘ثو˘لأ
عم نمأزت تقولأ نأأ ةشصاخ ةيرأدإ’أ
ح˘ن˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ف˘ل˘م د˘يد˘˘ج˘˘ت
ة˘ح˘ن˘م رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

أذكو نينشسملأ ةح˘ن˘مو ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لأ

تا˘ف˘ل˘م أذ˘˘كو د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م

ةينماشضتلأ ةحنم˘لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’أ

م˘ير˘كلأ نا˘شضمر ر˘ه˘ششب ة˘شصا˘خ˘˘لأ

ط˘ب˘˘شض ل˘˘جأأ ن˘˘م1202 ة˘ن˘˘شسل

ةيدلب حلا˘شصم نإا˘ف أذ˘ه˘لو م˘ئأو˘ق˘لأ

ةلاح سشيعت مايأ’أ هذه رامع يديشس

تاجاجتح’أ ببشسب ىشضوفلأ نم

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ

ةشصاخلأ تأءأرجإ’أ نع نولءاشستي

ةرأدإ’أ بيرقتو  ةمدخلأ نيشسحتل

ا˘م˘ئأد ةرأدإ’أ هذ˘˘ه ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

.نيفظوملأ عم ةيقيقح ةاناعم

مرسصنملا ضسيمخلا موي ذنم ءابرهكلا عطق ببسسب

رامع يديسس ةيدلب رقم مامأا نؤجتحي ةيؤسضؤفلا تايانبلا باحسصأا
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ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و سسمأأ تد˘˘˘ه˘˘˘شش
ةي’ولأ رقم مامأأ ةمراع تاجاجتحأ

ءا˘˘˘ي˘˘˘حأأ ةد˘˘˘ع نا˘˘˘كشس فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
ةين˘كشسلأ م˘ه˘شصشصح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
رهمجت دقو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شستو
حابشصلأ نم ىلوأ’أ تاعاشسلأ ذنم
فلتخم نم نينطأوملأ نم تائملأ
برح يديشس يح رأرغ ىلع ءايحأ’أ

لور˘شصلأو ل˘ي˘ن˘لأ يدأو ي˘حو2–
يام لوأأو

لينلا يداو يح ناكس

ينوبلاب يام لواو لورصلاو

مهتصحب نوبلاطي

لينلأ يدأو ناكشس سسمأأ لقنت
ينوبلأ ةيدلبل نيعباتلأ يام لوأأو

ةل˘با˘ق˘م سضر˘غ˘ب ة˘ي’و˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ
لوأ’أ لوؤو˘شسم˘لأ ه˘ت˘ف˘شصب ي˘˘لأو˘˘لأ
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘˘يو˘˘شستو ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةينكشسلأ سصشصحلأ نع جأرفإ’أو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ا˘ه˘تر˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ

8991 نكشسلأ تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘شصأ’

نوناعي مهنأأ ثيح4102 ةياغ ىلإأ
افورظ نوششيعيو نكشس ةمزأأ نم
ءا˘ي˘حأ’أ كل˘ت نأأ ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
تأونشس ذنم دفتشست ملو ةششمهم
بلاط˘تو ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ن˘كشسلأ ن˘م
مهي˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

مئأوقلأ نع جأرفإ’أ دعوم ديدحتو
ةشصشصخملأ ةينكشسلأ سصشصحلأو
يام لوأأ ناكشس عفر دق أذهو مهل

تاطل˘شسلأ ىد˘ل م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ح˘ئ’
نع جأرفإ’أ يف ةلثمتملأ ةيئ’ولأ

حتف أذكو يحلل ةينكشسلأ ةشصحلأ
تا˘ط˘ل˘شسلأ فر˘ط˘ت˘م رأو˘ح˘لأ با˘˘ب
ةدع نم مغرلاب ينوبلا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

امك سشيمهتلأ ىقبي نكلو بلاطم
أذكو يرأوج بعلم زاجنإاب أوبلاط
يحلاب يشسيئرلأ دأولأ رهجو ةئيهت
تاناشضيف˘لأ يدا˘ف˘ت˘ل تا˘عو˘لا˘ب˘لأو
ةفا˘شضإ’ا˘ب را˘ط˘مأ’أ ط˘قا˘شست ءا˘ن˘ثأأ
ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’أ ل˘˘˘كششم ل˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإأ
ي˘ح˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ي˘ح˘لأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘˘با˘˘ب

ةفشصرأ’أو تاقرطلأو481يفيرلأ
ءابرهكلاب دوزتلأو

يواضوفلا يحلا ناكس

نوبلاطي2 برح يديس

مهتصح نع جارفإلاب

ي˘ح˘لأ نا˘كشس م˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

أومظن2 برح يديشس يوشضوفلأ

ةي’ولأ رقم مامأأ ةي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو

ن˘ع جأر˘فإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل أدد˘˘ج˘˘م

ة˘شصشصخ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘كشسلأ م˘ه˘ت˘˘شصح

أومئشس د˘ق م˘ه˘نأأ ثي˘ح ي˘ح˘لأ أذ˘ه˘ل

د˘كأأ ا˘م˘ك دو˘عو˘˘لأ ن˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’أ

سشيعلأ أومئشس دق مهنأاب نوجتحملأ

ى˘ندأأ ا˘ه˘ب مد˘ق˘ن˘ت تا˘˘ن˘˘كشس ل˘˘خأد

نيل˘ما˘ح ة˘م˘ير˘كلأ ةا˘ي˘ح˘لأ طور˘شش

ي˘ح ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع بو˘˘ت˘˘كم تأرا˘˘ع˘˘شش

نوبلاطيو ملظلل ’2 برح يديشس

بنا˘ج ى˘لإأ ة˘ي˘ن˘كشسلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘شصح˘˘ب

مكنم ءاجرلأ يلأولأ يديشس راعشش

2 برح يديشس ةمئاق نع فششكلأ

نيلثمم لابقتشسإأ مت كلذ رثإأ ىلعو

ى˘لإأ م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ ل˘ق˘ن˘ب م˘هد˘˘عوو

.يلأولأ

ةيعامتج’ا تانكسسلا نم مهسصسصحب ةبلاطملل

 ةي’ؤلا رقم مامأا نؤجتحي ءايحأا ةدع ناكسس

اهلÓخ نم اؤددج ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحإا ةفقوب ضسمأا ةيئادتبإ’ا ضسرادملا يريدمل ةينطولا ةباقنلا تماق
 .ةفقولل نايب يف نيبملا ؤ.ةيسصولا ةرازولل ةعوفرملا ةعسستلا ةينطولا بلاطملا

ةحÓفلا ريدمل يقيسسنتلا عامتج’ا لÓخ
حلاسصملا ءاسسؤؤرب

ةعباتم و يحÓفلا رامثتسس’ا ثعب
لجأا نم تايدلبلا عيمج يف  نيحÓفلا

عاطقلا يف ةمادتسسملا ةيمنتلا عفد
ةي’ول ةيحÓفلأ حلاشصملأ ريدم سسمأأ لوأأ ةيششع سسأأرت

نم ةلمج ةششقانم لوح روحمت،ايقيشسنت اعامتجإأ ةبانع

يف0202/4202 ةعاجنلأ دوقع يف ةلثمتملأ عيشضأوملأ
روشضحب أذهو،ةي’ولأ ميلقإأ ربع ةيحÓفلأ بعششلأ فلتخم
ةحلشصم سسيئر.ةيتابنلأ ةحشصلل ةيئ’ولأ ةششتفملأ نم لك
سسيئر .ةيداشصتقإ’أ تاباشسحلأو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘ي˘ئا˘شصحإ’أ

ةحلشصم سسيئر.ينقتلأ معدلأو جا˘ت˘نإ’أ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ح˘ل˘شصم
ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لأ.ي˘حÓ˘ف˘لأ را˘م˘ث˘ت˘شسإ’أو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
بتاكم ءاشسؤور.ةيحÓفلأ ةيعرفلأ ماشسقأ’أ ءاشسؤور.ةعأرزلأ
ةرورشض ىلع عامتج’أ لÓخ ديكأاتلأ مت امك.حلاشصملأ
تأراطإÓل ينأدي˘م˘لأو ي˘عا˘م˘ج˘لأ ل˘م˘ع˘لأ حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأ
حلاشصملأ نيب ةمولعملأ د˘ي˘حو˘تو ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ ع˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ

ىلع ديكأاتلأ ىلإأ ةفاشض’اب،ةيحÓفلأ ةيعرفلأ ماشسقأ’أو
لبق نم نيحÓفلل ةرمتشسملأ ةعباتملأو ةينقتلأ ةقفأرملأ
تأرأدإ’أو ةينقتلأ دها˘ع˘م˘لأ كأر˘ششإا˘بو ة˘ير˘يد˘م˘لأ تأرا˘طإأ
يحÓفلأ مشسوملأ سصخي اميف كرتششملأ سصاشصتخإ’أ تأذ

بعششلل ينقتلأ راشسملأ رأرغ ىلع0202/1202 يلاحلأ
،ةيتيزلأ ليشصاحملأ ،ىربكلأ تاعأرزلا˘ك ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإ’أ
،نوتيزلأ ،تأور˘شضخ˘لأ ،ا˘طا˘ط˘ب˘لأ ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ م˘طا˘م˘ط˘لأ
يبرم ةقفأرم نع Óشضف ،ةرمثملأ راجششأ’أ ،تايشضمحلأ
ءاطعإأ ع˘م .بي˘ل˘ح˘لأ ة˘ب˘ع˘شش ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ ةور˘ث˘لأ
ىلع لك ،ةيحÓفلأ ةيعر˘ف˘لأ ما˘شسقأ’أ ءا˘شسؤور˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

جئات˘ن˘لأو ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك ن˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب م˘يد˘ق˘ت˘ب ه˘لا˘ح
مشسوملل ةينأويحلأو ةيتابنلأ بعششلأ يف اهيلع لشصحتملأ

عيراششم˘لأ ثع˘ب ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ9102/0202. طرافلأ
ىلإأ ةفاشضإأ ،ةيدلب لك يف يحÓفلأ رامثتشسإ’أو ةيومنتلأ

نم ةبشسانملأ لولحلأ داجيإأو ةلجشسملأ ليقأرعلأ ةجلاعم
Óشضف ،يحÓفلأ عاطقلأ يف ةمأدتشسملأ ةيمنتلأ عفد لجأأ

ةقرو نمشض ةلجشسملأ جمأربلأ فلتخم ديشسجت ةعباتم نع

ةيداششرإ’أ جمأربلأ فيثكت،0202/4202 عاطقلأ قيرط
ربعو ةيحÓفلأ بعششلأ عيمج يف ةيوعوتلأ ةيشسيشسحتلأ

لشضفأأ ةيدودرم قيقحت لجأأ نم ةي’ولأ تايدلب عيمج
مراشصلأ ديقتلأ أريخأأو.يراج˘لأ ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘شسو˘م˘لأ م˘شسر˘ب
 .انوروك سسوريفل يدشصتلل يحشصلأ لوكوتوربلاب
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ةرارحلا تاجرد ضضافخنا عم انمازت
قطانملا فلتخمب

ةّدعب ةئفدتلا ةزهجأا ليغسشت
  ةيؤبرت تاسسسسؤؤم

ةئفدتلأ ةزهجأأ ليغششتب ةبانعب تّايدلب ةّدع حلاشصم تماق
انمأزت ةيوبرتلأ تاشسّشسؤوملأ نم ةعومجم لخأد ةدجأوتملأ

اميفقطانملأ فلت˘خ˘م˘ب ةرأر˘ح˘لأ تا˘جرد سضا˘ف˘خ˘نأ ع˘م
رحت ىرخأأ تاشسّشسؤوم رظتنت

ّ
ءأرجإ’ ةّيشصولأ تاهجلأ ك

يف اهلأدبتشسأ وأأ ةلّطعملأ ةئفدتلأ لئاشسول ةنايشص ةّيلمع
يفو ،ذيمÓتلل ةبشسانملأ ءأوجأ’أ قلخ لجأأ نم تقو برقأأ
،ينوبلأ ،ةبانع تاّيدلب حلاشصم تعرشش دقف لشصّتم قايشس
ةئ˘فد˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسو ل˘ي˘غ˘ششت ي˘ف ا˘هر˘ي˘غو لا˘حر˘ب ،را˘ج˘ح˘لأ
ةبشسنلاب ةيوبرت تاشسشسّؤوم ةّدع ماشسقأأ لخأد ةدجأوتملأ
ةنايشص ة˘ّي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ئأر˘جإأ ع˘م ة˘ّي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ رأو˘طأ’أ ة˘فا˘كل
أذه نيشسردمتملل مئÓم ّوج قلخ نامشضل اهنم ةميدقلل
رحت مل امنيب ،يشسأردلأ مشسوملأ

ّ
تاّيدلبلأ سضعب حلاشصم ك

يف اهلّطعت ةّجحب ةئفدتلأ لئاشسو ليغششتل انكاشس ىرخأ’أ
نيشسحتو تاقوأ’أ برقأأ يف ةمزÓلأ لولحلأ داجيإأ راظتنأ

ةيناث ةهج نمو ،ءاتششلأ لشصف لÓخ نيشسردمتملأ فورظ
عم قيشسنتلاب ةئفدتلأ ةزهجأأ ليغششت ةوطخ تءاج دقف
رحت نيأأ ،ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم

ّ
ةينعملأ تاهجلأ تك

سضرغ˘ب تا˘يرور˘شضلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ا˘هر˘ي˘خ˘شست  ق˘ير˘ط ن˘ع
تأذ هي˘ف تل˘شصأو تقو ي˘ف ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ عا˘شضوأأ ن˘ي˘شسح˘ت
سصئاقنلأ ىلع ءاشضقلأ لجأأ نم مايأ’أ هذه اهلمع حلاشصملأ
ةيميلعتلأ تاشسشسؤوملأ سضعب يف عاطقلأ لخأد ةلّجشسملأ

ر˘قأأ ي˘ت˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م أذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ّ

ةيبرتلأ ةرأزو اه˘ت
ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ زيهجت ةرورشضب ةديفملأ ميلعتلأو
تامزلتشسملأ ةفاكب ينطولأ بأرتلأ لماك ىوتشسم ربع
ةرانإ’أ ىلإأ ةفاشضإأ لقنلأو ةئفدتلاب ةقّلعتملأ اهنم ةشصاخ
ىعدتشسأ ام وهو ،ةيميلعتلأ تائيهلأ م˘ظ˘ع˘م˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ةقّلعتملأ اهماهم ةرششا˘ب˘م˘ل تا˘ّيد˘ل˘ب ةّد˘ع ح˘لا˘شصم ل˘ّخد˘ت
اهنم ةشصاخ سسرأدملأ اهنم يناعت يتلأ سصئاقنلأ ريفوتب
عم نمأزتملأ لشصفلأ أذه يف ةئفدتلأ لئاشسوب ةقّلعتملأ

«hd«ó S°Ñà.ةرأرحلأ تاجردل سسوشسحملأ سضافخن’أ
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«د.ب.ت» ى˘ّم˘˘شسم˘˘لآ مّد˘˘ق˘˘ت ن˘˘يأآ
نورششعو ةشسمخ رمعلآ نم غلابلآ
ةيميلقإ’آ ةقرفلآ حلاشصم مامأآ ةنشس
ى˘ل˘ع ةد˘جآؤ˘ت˘م˘لآ ي˘ن˘طؤ˘لآ كرد˘ل˘˘ل
لجأآ نم رامع يديشس ةيّدلب ىؤتشسم
ن˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش د˘˘˘شض ىؤ˘˘˘كشش ع˘˘˘فر
ه˘ّنأآ ه˘غÓ˘ب ي˘ف دروأآو ،ن˘ي˘لؤ˘ه˘˘ج˘˘م
رعت

ّ
نم هجورخ ءانثأآ فاطتخإÓل سض

ثيح ،سسيدلآ رجح˘ب ن˘ئا˘كلآ ه˘لز˘ن˘م
ر˘شصا˘ن˘ع ما˘˘مأآ ر˘˘ي˘˘خأ’آ آذ˘˘ه ف˘˘ششك
ءانثأآ أاجافت هّنأآ ةيئاشضقلآ ةيطبشضلآ
عؤ˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م ف˘ّقؤ˘ت˘ب ع˘ئا˘˘قؤ˘˘لآ
اه˘ن˘م لز˘ن ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘ما˘مأآ «آدزا˘م»
ة˘ح˘ئآر ا˘م˘ه˘˘ن˘˘م حؤ˘˘ف˘˘ت نا˘˘شصخ˘˘شش
ها˘م˘غرأآو ة˘ّي˘لؤ˘ح˘كلآ تا˘بور˘˘ششم˘˘لآ

ةقط˘ن˘م ى˘لإآ ا˘م˘ه˘ع˘م با˘هذ˘لآ ى˘ل˘ع
رب ةّيدلب عرآؤ˘شش د˘حأا˘ب د˘جآؤ˘ت˘ت

ّ
لاح

حÓشسلاب ديدهّتلآ ةلئاط تحت كلذو
هيلع ايدتعآ امهنأآ افيشضم ،سضيبأ’آ
لبق ،امهل هتمواقم ببشسب برشضلاب
ّمتو تبلقنآو ةراّيشسلآ مهب فرحنت نأآ

ى˘ف˘ششت˘شسم˘لآ ى˘لإآ ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ي˘˘ّق˘˘ل˘˘ت˘˘ل د˘˘ششر ن˘˘˘بآ ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لآ
رعت نأآ دعب ةيلّوأ’آ تافاعشسإ’آ

ّ
آؤشض

رج ةفلتخ˘م تا˘با˘شصإ’ ا˘ع˘ي˘م˘ج
ّ

ام ءآ
يفو ،ةبكرملآ بÓقنآ ثداح هّفلخ
هبتششملآ سضرع دقف لشصّتم قايشس

هيّق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘حّ̆شضلآ ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف
،ءافّششلل هلثامتو ةمزÓلآ تافاعشسإ’آ

ر˘ع˘ت ثي˘ح
ّ

ةلهؤلآ لÓخ ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ف
قل˘ع˘ت˘يو ،ا˘م˘ه˘تد˘ها˘ششم ن˘م ى˘لوأ’آ
«م.مو «ع.سس» ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كب ر˘˘˘˘˘˘مأ’آ

ةنشس04و73 رمعلآ نم ناغلابلآ

ع˘ئا˘قؤ˘˘لآ ّل˘˘ج آد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسآ نآذ˘ّ̆ل˘˘لآو
تاقيقحتلآ ءانثأآ ام˘ه˘ي˘لإآ ة˘بؤ˘شسن˘م˘لآ
امهتّين امهتهج نم افششكو ،ةينمأ’آ
زكرم ىلإآ ةيحشضلآ لقن ةلواحم يف
رغشص امهتظحÓم دعب ةزآرخب نمأ’آ
يف هدرفمب قيرطلآ يف هريشسو هّنشس
حشضوأآ اميف ،ليّللآ نم ةرخأاتم ةعاشس
مدع «ع.سس» مهتملآ ةبكرملآ قئاشس
ةبكرملآ ىلع ةرطيشسلآ نم هنّكمت
ةلمج ايفان اعيمج مهب تبلقنإآ يتلآ

ه˘ل ة˘هّ̆جؤ˘م˘لآ ة˘م˘ه˘ت˘˘لآ Ó˘˘ي˘˘شصف˘˘تو
ة˘يا˘ن˘ج ه˘با˘كترآ ي˘ف ة˘˘ل˘ّ̆ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لآو
لعفلآ ةلواحمو فنعلاب فاطتخإ’آ
برشضلآ ةفلاخم عم ءايحلاب لخملآ

ّنأآ ةراششإ’آ ردجت ،يدمعلآ حرجلآو
تايانجلآ ةمكحم˘ل ة˘ما˘ع˘لآ ة˘با˘ي˘ن˘لآ
ةبؤقع «ع.سس» مّهتملآ ّدشض تشسمتلآ
تايانجلآ ةمكحم هتنآدأآ اميف دّبؤؤملآ

تآؤنشس5 ةبؤقعب ةيفان˘ئ˘ت˘شسإ’آ
ّنأآ ركذلآ ردج˘ي ا˘م˘ك ،ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس
هتنآدإآ تّمت نأآو قبشس يناثلآ مّهتملآ

ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأآ ه˘لؤ˘ث˘م ءا˘ن˘˘ثأآ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.ةيئآدتبإ’آ تايانجلآ ةمكحم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0616ددعلا0202 ربمسسيد80 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

امهيلع سضبقلا ءاقلإا لبق اعيمج ةرايصسلا مهب تبلقناو لاحّرب ةّيدلب ىلإا هلقن ’واح نافطاخلا

شسيدلا رجح ةقطنمب فنعلاو ديدهتلا ةلئاط تحت فاطتخإÓل شضّرعتي ينيرصشع
تايافن دجاوت لوح رطخلا سسوقان تقد

نقحو تامامك نم ىصضرملا

ئطاصش فظنت «كياب نيرغ» ةيعمج
عوطتلل يملاعلا مويلا يف «ششوط»

ئطاششب فيظنت ةل˘م˘ح ءآر˘شضخ˘لآ ة˘جآرد˘لآ ة˘ي˘ع˘م˘ج تم˘ظ˘ن
يف عؤبشسأ’آ آذه ةيآدب ةبانعب «سشؤط» نآؤهز سسافر ديهششلآ
ةياقؤلآ ماظن و لؤكؤتورب مآرتحآ عم عؤطتلل يملاعلآ مؤيلآ

تفششكو ،ن˘ي˘كرا˘ششم˘لآ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ا˘نورؤ˘كلآ ىود˘ع ن˘م
ةئيبلآ ةيامحو ئطآؤششلآ ةفاظن ىلع سصرحت اهنآ ةيعمجلآ
رهظملآ ىلع ظافحلآو تايافنلآو تافلخملآ نم ةيرحبلآ
زيزعت فدهبو ةشصاخ ةبانع و ةماع اندÓب ئطآؤششل ماعلآ

«كياب نيرغ» تعفرو ،ةئيبلآ ىلع ظافحلل عؤطتلآ لمع
،«ةريبكلآ انرآد ي˘ه ا˘ندÓ˘ب» رآر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘قآر˘لآ ا˘ه˘تآرا˘ع˘شش
ليكششت متو ،كيتشسÓبلل ’ ،ينطو هنكل يتمامق تشسيل»

ةيعمج تقدو،citsalp on»» راعشش اهعمج يتلآ تايافنلاب
دجآؤت تظح’ نأآ دعب رطخلآ سسؤقان «ءآرشضخلآ ةجآردلآ»
ةيمرملآ تÓشضفلآ نمشض لبق نم ىشضرملآ اهلمعتشسآ نقح
،اهنم رذحلآ بجي يتلآ «مؤمشسلآ» ةباثمب اهتربتعآو ةيئآؤششع
ة˘يؤ˘عؤ˘ت˘لآ تÓ˘م˘ح ءآر˘شضخ˘لآ ة˘جآرد˘لآ ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘شصآؤ˘تو
اهزيمت ةرم لك يف دكؤؤت ثيح عفترم قشسنب سسيشسحتلآو
لجأآ نم ةبانع يف تايدلبلآو ءايحأ’آ فلتخم يف اهرؤشضحو
ةئيبلآ ءآدعأآ هجو يف فقتو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لآو ة˘ئ˘ي˘ب˘لآ ن˘ع عا˘فد˘لآ

يف تÓشضفلآو خاشسوأ’آ يمر نودمعي نيذلآ سصاخششأ’آو
بواجتلآ نينطآؤم˘لآ ن˘م بؤ˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘يو ،ما˘ع˘لآ ق˘ير˘ط˘لآ
فقؤتلآو ةيؤعؤتلآ تÓمحلآ نم عؤنلآ آذه لثم عم ايباجيإآ

نأآ ة˘˘شصا˘˘خ خا˘˘شسوأ’آ ي˘˘مر˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لآ ه˘˘˘يؤ˘˘˘ششت ن˘˘˘ع
يتلآو تÓشضفلآ نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ظ˘ف˘ل «سشؤ˘ط» ئ˘طا˘شش

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS .اهفيظنتل ءآرشضخلآ ةجآردلآ ؤعؤطتم عراشس

ةدع ثحب لحم باصش ىلع سضبقلا مت اميف
ةنيدملا طصسوب ةيئاصضق رماوأا

حرط يف مهيف هبتصشم3 فيقوت
نييÓم4 زجحو ةروزم ةيدقن قاروأا

رامع يديصسب ميتنصس
ةيئاشضقلآ ةطرششلل ةلقنتملآ ةقرفلل ةطرششلآ رشصانع  تحجن
مهرامعأآ حوآرتت سصاخششأآ ةثÓث فيقؤت يف رامع يديشس

ةيدقن قآروأآ حرط يف مهيف هبتششم ،ةنشس62 و22 نيبام
يف ريغلآ مشسآ لاحتنإآو، ينؤناقلآ رعشسلآ تآذ لوآدتلل ةروزم
قبآؤشسلآ ة˘ح˘ي˘ف˘شص ي˘ف م˘كح د˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘لإآ يدؤؤ˘ت د˘ق فور˘ظ

4 نم ديزأآ زجح عم ،  لايتح’آ و بشصنلآ ، ريغلل ةيئاشضقلآ

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإآ م˘ت ثي˘ح ،جد0002 ةئف نم مي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م
امك، مهيف هبتششملآ قح يف ةمزÓلآ ةينؤناقلآ تآءآرجإ’آ
ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘م ،ر˘ششا˘ع˘لآ ير˘شضح˘لآ ن˘مأ’آ ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت

لحم، ةنشس82 رمعلآ نم غلبي ،ايئاشضق قؤبشسم ،سصخشش
ةلاح يف ةقايشسلآ اهنيب نم ،ةيئاشضق ماكحأآ و رمآوأآ ةدع ثحب
ةقرشسلآ ،ةقايشس ةشصخر ىلع ةزايحلآ نود ةبكرم ةدايق ،ركشس
مت  نيأآ، ةشصاخلآ ةايحلآ ةمرحب سساشسملآ ةحنج ،رشسكلاب
ردجتو ،هقح يف ةمزÓلآ ةينؤناقلآ تآءآرجإ’آ ةفاك ذاختإآ
سسف˘ن˘ب ل˘شصآؤ˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأآ ح˘˘لا˘˘شصم ى˘˘لإآ  ةرا˘˘ششإ’آ
نم ام لك ةبراحمل ةيطرششلآ اهتايلمع ةعانقلآو ةميزعلآ

eÉRhR/Ü .هتاكلتمم ةمÓشسو نطآؤملآ نمأاب سساشسملآ هنأاشش

ينمأ’ا  قيقحتلا ديق بابصسأ’ا ىقبت اميف

ىحرج3 فلخت رورملا ثداوح
   ةي’ولا تاقرطب

تاقرطب نينطآؤملآ ةمÓشس ددــهت رورملآ ثدآؤـح لآزت’
رورم ثدآؤح ةدع ةيندملآ ةيامحلآ تشصحأآ ثيح ةبانع ةي’و

تمدق ىحرج3 نع لقي’ام تفلخ ،ةيشضاملآ  ةعاشس42 يف
ىلإآ مه˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لآ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’آ تا˘فا˘ع˘شسإ’آ م˘ه˘ل
فلخ ثيح .مزÓلآ جÓع˘لآ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لآ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’آ
مامأآ سسمأآ لوأآ راهن فشصتنم ةيران ةجآردب ةرايشس مآدطشصآ
يف باشش سضرعت ،ةبانع ةيدلبب فورخ نــيع سشيتفتلآ ةطقن

يف هفاعشسإآ تعدتشسآ ةفلتخم تاباشصإ’ رمعلآ نم ةنشس02
جÓعلآ يقلتل ةيبطلآ ت’اجعتشس’آ ىلإآ هلقنو ناكملآ نيع
يف باششب ةرايشس مآدطشصآ ىدأآ مؤيلآ سسفن يفو ،مزÓلآ

هعطقم يف44 مقر ينطؤلآ قيرطلاب رمعلآ نم ةنشس61
ىنميلآ لجر˘لآ ي˘ف ه˘ت˘با˘شصإآ ف˘ل˘خ ا˘م˘م ةزآر˘خ ي˘حــب را˘م˘لآ

ىلإآ لقن مث ناكملآ نيع يف اهرثإآ ىلع فعشسأآ، سضؤحلآو
لوأآ سضرعت امك مزÓلآ جÓعلآ يقلتل ةيبطلآ ت’اجعتشس’آ
يف ةفلتخم تاباشصإ’ رمعلآ نم يناثلآ دقعلآ يف باشش سسمأآ

،ايبم’ امنيشس بناجب  باششب ةيران ةجآرد مآدطشصآ ثداح
نبآ ىفششتشسم ىلإآ لقن مث ةيلوأ’آ تافاعشسإ’آ هل تمدق نيأآ

ةينمأ’آ حلاشصملآ اهت˘ه˘ج ن˘م ،مزÓ˘لآ جÓ˘ع˘لآ ي˘ق˘ل˘ت˘ل د˘ششر
ةفرعمل ثدآؤحلآ يف تاقيقحت تحت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإآ ة˘شصت˘خ˘م˘لآ

،ةشضماغ لآزــت’ يتلآو اهل ةيدؤؤملآ بابشسأ’آو اهتاشسبÓم
رمتشسم ديآزت يف رورملآ ثدآؤح نأآ ىلإآ ةراششإ’آ ردجتو
ةعرشسلآو رورملآ نؤناق مآرتحآ مدع لظ يف ةبانع تاقرطب
يف ةمهاشسملآ بابشسأ’آ نم اهيغو تآزواجتلآو ةطرفملآ

eÉRhR /Ü .رورملآ ثدآؤح تايئاشصحإآ باهرإآ يمانت

¯U°Édí. Ü

،ةفلاخملآ ةزمح ي˘ن˘ب ة˘ت˘ششم ي˘نا˘ع˘ت
ةيدلبل ايرآدإآ نيعباتلآ ة˘ي˘شصا˘ح˘شصح˘لآو
تشصغن يتلآ لكاششملآ نم ةلمج ةملعلآ

تباغ ثيح، مهتششيع نينطآؤملآ ىلع
مآدعنآ و لقنلل دؤجو ’ و امامت ةئيهتلآ
كيهان ،لاقنلآ فتاهلآو تنرتنأ’آ ةكبشش
ءايحأ’آ هذه لعج ام نكشسلآ لكششم نع
يناعت لظلآ قطانم ربكأآ نم ربتعت يتلآ
ةمؤكح˘لآ تا˘ي˘شصؤ˘ت م˘غر تم˘شص ي˘ف
هتآذ قايشسلآ يف، مهب لفكتلآ ةرورشضب
نكشسلآ لكششم نم ناكشسلآ يكتششي
يف رخاتلآ بابشسأآ ةفرعمب آؤبلاط ثيح،

يتلآو ايفير انكشس13 ةشصح عيزؤت
كلذ ى˘لإآ ف˘شض ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘ن˘˘شس قؤ˘˘ف˘˘ت
ناكشس فر˘ط ن˘م حور˘ط˘م˘لآ لا˘كششإ’آ
ة˘يد˘ل˘ب˘لآ سضفر سصؤ˘شصخ˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لآ
دقع نم ’دب ةزايحلآ ةداهششب فآرتعإ’آ
عجرت يشضآرأ’آ مظعم نأآ املع ،ةيكلملآ
،سشرعلآ يشضآرأآ ىرحأ’اب وأآ سصآؤخلل
يف ةيدلبلآ تاطلشسلآ لقرعي دق آذهو
نكشسلآ ءانبل ةيشضرأآ وأآ تاحاشسم داجيإآ

يعامتجإ’آ نكشسلآ امأآ.عمجملآ يفيرلآ
دؤ˘عو م˘غر ه˘نإا˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طآؤ˘˘م˘˘لآ بشسح
نأآ ’إآ، ةرم لك يف ةيلحملآ تاطلشسلآ
تايدلب ةيقبك ظحت مل ةملعلآ ةيدلب
ن˘م ة˘شصح˘ب ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسإ’آ ن˘˘م ة˘˘ي’ؤ˘˘لآ
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’آ ن˘˘كشسلآ
» ةبدتنملآ ةي’ؤلاك ىربكلآ ةينكشسلآ
وأآ «ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘˘ب ةدؤ˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ب

نكشس001 ب ةردقملآو «ةشسؤتيلاكلآ»
ةيدلب نإاف ،ناكشسلآ بشسحو،ةيدلب لكل
نكشسلآ سصشصح نم دفتشست مل ةملعلآ

هيلعو،0102 ذ˘ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جإ’آ
ة˘شصح سصي˘شصخ˘ت ي˘لآؤ˘لآ نود˘˘ششا˘˘ن˘˘ي

لقأ’آ ىلع نكشس001 ب ردقت ةينكشس
ةرؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لآ ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لآ ىد˘˘˘حإآ ي˘˘˘ف
ريبك لكششب مهاشسي دق ام ؤهو،افلاشس
يف نكشسلآ ةمزأآ ىلع ايبشسن ءاشضقلآ يف
ةئيهتلاب قلعتي امي˘ف ا˘مأآ.ة˘م˘ل˘ع˘لآ ة˘يد˘ل˘ب
ن˘ي˘ب ن˘م نإا˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘˘لآو ة˘˘ي˘˘نآر˘˘م˘˘ع˘˘لآ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت د˘ج˘ن ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لآ تÓ˘˘غ˘˘ششن’آ
ةي˘مؤ˘م˘ع˘لآ ةرا˘نإ’آ حÓ˘شصإآ. تا˘قر˘ط˘لآ
قطانملآ ىلع ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘تو ، ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لآ
نيب طبآرلآ طخلآ اهيف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لآ

ةئيهت ،ةيشصاحشصحلآ يحو زيرم ةملعلآ
لخد˘م ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لآ يرا˘ج˘م
فآرجنآو لكآات ةج˘ي˘ت˘ن ،ز˘كر˘م ة˘م˘ل˘ع˘لآ
مقر ينطؤلآ ق˘ير˘ط˘لآ ةآذا˘ح˘م˘ب ة˘بر˘ت˘لآ

نع ةلزعلآ كفل ةديدج كلاشسم حتف48.
نيأآ ةفلاخ˘م ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ت˘ششم نا˘كشس
سشيعت تÓئاعلآ ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م د˘جؤ˘ت
آؤبلاط ةينطؤلآ ةيبرتلآ عاطق يف. ةلزعلآ
نيشسحتل ةيشسرد˘م˘لآ ق˘فآر˘م˘لآ ر˘ي˘فؤ˘ت˘ب

سصيل˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م سسرد˘م˘ت˘لآ فور˘ظ
يئآدتبإ’آ رؤطلآ يف ةشصاخ ظاظتكإ’آ

ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي كلذو ط˘˘˘شسؤ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لآو
لقأ’آ ىلع ليجشست ةيلحملآ تاطلشسلآ

و، ي˘˘شسرد˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب عور˘˘˘ششم
ىؤتشسم ىلع ةطشسؤتم ءانب عورششم
ل˘ق˘ن˘لآ ز˘يز˘ع˘ت،ة˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘شصح˘˘لآ ي˘˘ح
ة˘ثÓ˘ث˘لآ رآؤ˘طأ’آ ي˘ف ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘ل˘˘ل
ةشصاخ يؤناثلآو طشسؤتملآو يئآدتبإ’آ
ةديعبلآ يتاششملآ يف نينطاقلآ ذيمÓتلآ

ةتششم اهنم ةيشسردملآ تاعمجملآ نع
ي˘ح آذ˘˘كو ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لآ ةز˘˘م˘˘ح ي˘˘ن˘˘ب
بشسح ةحشصلآ عاطقب ،ةيشصاحشصحلآ
دؤهجلآ مغر هنإاف قطانملآ هذه ناكشس

آذه ىلع نيمئاقلآ فرط نم ةلوذبملآ
سصئاقنلآ سضعب دجؤت هنأآ ’إآ ،عاطقلآ
تايرور˘شضلآ ن˘م نا˘كشسلآ ا˘هآر˘ي ي˘ت˘لآ
ميعدت، اهنم ةيحشصلآ ةيطغتلآ نامشضل

،سصشصختملآ يبطلآ سصحفلآ تايلمع
تامدخلآ ةددعتملآ ةدايعلآ يف ةشصاخ
كلتب نين˘طآؤ˘م˘لآ مÓ˘عإآ ع˘م ،ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب
يبطلآ سصحفلآ ميعدت،اقبشسم جمآربلآ
ي˘تا˘ششم˘لآو ة˘ي˘ف˘ير˘˘لآ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لآ ي˘˘ف
ريفؤت ةيناكمإآ عم ،ةلوزعملآ قطانملآو
هبشش نم ةيرورشضلآ ةيرششبلآ لئاشسؤلآ
ة˘ي˘ح˘شص ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘شضل ن˘ي˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لآ
ى˘شضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لآ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإآ،ا˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي
ىؤتشسم ىلع مدلآ طغشض و يركشسلآ
ةملعلا˘ب تا˘مد˘خ˘لآ ةدد˘ع˘ت˘م˘لآ ةدا˘ي˘ع˘لآ
سصيخرت ءاطعإآ وأآ ءاششنإآ .ةمئآد ةفشصب

ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شص ءا˘˘˘˘˘ششنإ’
بلا˘ط˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘م.ة˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘شصح˘˘لآ
يتاششملآ طبر ةرورشض اشضيأآ ناكشسلآ
ءابره˘كلا˘بو ة˘ن˘يد˘م˘لآ زا˘غ˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لآ
ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ت˘ششم ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لآ

يف سشيعت تÓئاع دجؤت ثيح،ةفلاخم
.مÓظلآ

 نينطاوملا قرؤوي سسوباك لقنلاو زاغلا مادعناو ةئيهتلا بايغ

 تمصص يف نوناعي ةيصصاحصصحلاو ةفلاخم ةزمح ينب ةتصشم ناكصس
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رخآآ» ـل ةقباطتم رداشصم تفششك
عاطق ن˘ع ن˘ي˘لوؤؤ˘شسم˘لآ نأآ «ة˘عا˘شس
قلغ آورر˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’ؤ˘ب ة˘ح˘شصلآ

ةددعتملآ ةدايع˘لا˘ب بل˘ق˘لآ ة˘ح˘ل˘شصم
نأآ دعب كلذو «انفاشصؤل» تامدخلآ
سسوريفب تاباشصإآ ةدع هيف تلجشس
يب˘ط˘لآ ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لآ ط˘شسو ا˘نورؤ˘ك
.يبطلآ هبششو

،سسمأآ لوأآ ،«ة˘عا˘شس ر˘خآآ» تل˘ق˘ن˘˘ت
تا˘مد˘خ˘لآ ةدد˘ع˘ت˘م˘لآ ةدا˘ي˘ع˘˘لآ ى˘˘لإآ
دعب كلذو ةبانع ةيدلبب «انفاشصؤل»
قلغ ةقباطتم رداشصم اهل تدكأآ نأآ

ل˘ب˘ق ن˘م بل˘ق˘لآ سضآر˘مأآ ة˘ح˘ل˘˘شصم
كلذو ةبانع ةي’ؤل ةحشصلآ ةيريدم

ةبا˘شصم ت’ا˘ح ةد˘ع ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب
نيمقاطلآ طشسو ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ىؤتشسم ىلع يبطلآ هبششو يبطلآ
«ةعاشس رخآآ» تفقو ثيح ،ةحلشصملآ

ىشضرملآ مامأآ ةحلشصملآ قلغ ىلع
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ي˘˘ه˘˘جؤ˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لآ
تآدايع ؤحن ةدايع˘لآ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لآ
دآو ي˘ح ةدا˘ي˘˘ع رآر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأآ
دآر˘فأآ ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘كأآ ثي˘˘ح ،بهذ˘˘لآ
يف نيلماع˘لآ ي˘ب˘ط˘لآ ه˘ب˘شش م˘قا˘ط˘لآ
ةحلشصم نأآ «ةعاشس رخآآ» ـل ةدايعلآ
اطغشض دهششت تناك بلقلآ سضآرمأآ

ن˘م د˘يد˘ع˘لآ د˘فآؤ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن آر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ريبآدتلآ ذاختآ مغرو اهيلع ىشضرملآ
ل˘خد˘ي ن˘م ل˘ك مآز˘لإآ ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لآ
˘مآر˘ت˘حآو ة˘ما˘م˘ك ءآد˘ترا˘ب ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لآ

سسور˘ي˘ف نأآ ’إآ ،د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لآ تآءآر˘˘جإآ
ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لآ ي˘˘ف ى˘˘ششف˘˘ت ا˘˘نورؤ˘˘ك
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لآ با˘˘شصأآو ةرؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لآ
اهقلغ ىلإآ ىعدتشسآ ام اهيف نيلماعلآ

ر˘خآآ را˘ع˘ششإآ ى˘ت˘ح ةرآدإ’آ ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ي˘قا˘ب ة˘ح˘شص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح كلذو
يف نيينهملآو نيشضرمملآو ءابطأ’آ
ىشضرملآ ةحشصو ةهج نم ةدايعلآ

ىلع ايمؤي نودفآؤتي نيذلآ مهيوذو
ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘ف ،ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لآ
ةي’و بآرت ربع ةرششتنملآ تآدايعلاب

نيشضر˘م˘م˘لآ ن˘م دد˘ع دد˘كأآ ،ة˘با˘ن˘ع
نؤيعلآ بط ةحلشصم يف نيلماعلآ
نم ديدعلآ نأآ «دآرم سشوديد» ةدايعب
قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’آ نؤ˘˘˘شضفر˘˘˘ي ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’آ
ءابؤلآ آذه رؤه˘ظ ذ˘ن˘م ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب

افؤخ كلذو يشضاملآ سسرام رهشش

دفآؤتلآ ىلإآ رظنلاب ،مهتحشص ىلع

نم ةحلشصملآ ىلع ،ايمؤي ،ريبكلآ

سصخر د˘يد˘ج˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘غآر˘لآ ل˘ب˘ق

نم مهشصحف يرجي ثيح ،ةقايشسلآ

نؤملشسي نيذلآ نؤ˘ي˘ع˘لآ ءا˘ب˘طأآ ل˘ب˘ق

مهتردق دكؤؤت ة˘ي˘ب˘ط تآدا˘ه˘شش م˘ه˘ل

ي˘ف ل˘ف˘كت˘ي ثي˘ح ،ة˘قا˘ي˘شسلآ ى˘˘ل˘˘ع

هذهب نؤشضرمم نايحأ’آ نم ريثكلآ

يذ˘لآ ز˘ج˘ع˘لآ د˘شسل كلذو ة˘م˘ه˘˘م˘˘لآ

ة˘ح˘ل˘شصم˘لآ هذ˘ه ي˘ف ءا˘ب˘طأ’آ ه˘كر˘ت

ن˘م د˘يد˘ع˘لآ ا˘شضيأآ ا˘هد˘شصق˘ي ي˘˘ت˘˘لآ

دجآؤتت ا˘ه˘نأآو ا˘شصؤ˘شصخ ى˘شضر˘م˘لآ

«دآر˘˘˘م سشود˘˘˘يد» ي˘˘˘˘ح بل˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف

.يبعششلآ

ىرخأا تادايع وحن ىصضرملا ليوحت

انوروكب تاباصصإا ةدع ليجصست دعب «انفاصصول» ةدايعب بلقلا ةحلصصم قلغ

يتلا يدمعلا حرجلاو برصضلا ةفلاخم عم ءايحلاب لخملا لعفلا ةلواحمو فنعلاب فاطتخ’ا ةّيصضق سسمأا ءاصسم تايانجلا ةمكحم ةئيه تجلاع
.8102 ةنصس نم يرفيف52 موي ىلإا ةعقاولا تايثيح دوعتو اذه رمعلا نم تاينيرصشعلا يف باصش اهتّيحصض حار
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نوموقي فاصصفصصلا يح ءانبأا
 ةبانع ةيدلب هنع تزجع امب

ي˘˘ح˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘˘سضعأأ ما˘˘˘ق
ة˘ي˘عو˘ط˘ت ةردا˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب  فا˘˘سصف˘˘سصلأ

ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م أذ˘˘هو ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ئأر
ي˘ت˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ي˘˘ف ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأر˘˘غ˘˘ث˘˘لأ

تناك املاط و ةيرزم ةيعسضو يف دجأوتت
نأأ دعب ةراملأ تأرايسسلل ررسض يف ببسستت
تاطلسسلأ نم ةيغاسص انأذأ ىواكسشلأ دجت مل
نم ةداسشإلأ ةرداب˘م˘لأ تي˘ق˘ل د˘قو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

يف يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم دأور فرط
ح˘˘لا˘˘سصم ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ما˘˘ج أو˘˘ب˘˘سص ن˘˘ي˘˘ح

.ةيدلبلأ

ةينيوكت ةرود مظني رمحألا لÓهلا
سسرادملا يف عوطتلا لوح

لÓ˘˘ه˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م˘˘ب د˘˘حألأ ضسمأأ لوأأ تق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نأ
ةرود ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘م˘˘حألأ

نيعوطت˘م˘لأ ةرأدإأ نأو˘ن˘ع تح˘ت ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت
أذهوdivoc 91 ةرتف لÓخ ضسرأدملأ يف
ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘ح˘سصلأ ة˘ي˘ل˘خ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م
،ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘˘م˘˘حألأ لÓ˘˘ه˘˘لأ ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ويديفلأ قيرط ن˘ع ن˘يو˘ك˘ت˘لأ أذ˘ه ىر˘ج˘يو
رمحألأ لÓهلأ رقم نم «مووزلأ» قيبطتب
.ةمسصاعلاب

ايقيرفإا يف انوروكلا تاباصصإا
ةلاح نويلم52.2 قوفت

ضسوريف ضضرمب ةدكؤوملأ ةباسصإلأ تلاح ددع غلب
ةراقلأ يف (91-ديفوك) ديدجلأ دجتسسملأ انوروك
دحألأ موي رهظ دعب ىتح9628422 ةيقيرفإلأ

ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل ي˘ق˘ير˘فإلأ ز˘كر˘م˘لأ ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
نإأ نايب يف زكرملأ لاقو ،اهنم ةياقولأو ضضأرمألأ

غلب ايقيرفإأ يف ضضرملأ نع ةمجانلأ تايفولأ ددع
اباسصم اسصخسش7226191 يلامجإأ ىفاعتو34535.
اقفو ،نآلأ ىتح ةراقلأ ءاحنأأ عيمج يف ضضرملاب
نأأ زكرملأ نع ةرداسصلأ ماقرألأ ترهظأأو ،زكرملل
امي˘ف ضضر˘م˘لأ ن˘م أرر˘سضت ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ لود˘لأ ر˘ث˘كأأ

بو˘ن˘ج ل˘م˘سشت ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ تلا˘ح˘لأ دد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
ةقطنملأ يه ةيقيرفإلأ ةراقلأ بونج ةقطنم نأأ ىلإأ زكرملأ راسشأأو.ايبويثإأو رسصمو برغملأو ايقيرفإأ
.تايفولأ ددعو ةدكؤوملأ ةيباجيإلأ تلاحلأ ددعب قلعتي اميف ضضرملأ نم أررسضت رثكألأ

  رهصش يف ةملاكم0007 نم رثكأا لبقتصسي ةبانع  نمأا
ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ

ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةيفتاه ةملاكم8917  يسضاملأ

تحت ةعوسضوملأ ،اهماقرأأ ربع
اهن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘سصت
ةدجنلأ مقر،يفتاه˘لأ لو˘ح˘م˘لأ

،8451 ر˘˘سضخألأ م˘˘قر˘˘˘لأ،71
ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ضصسصخ˘م˘لأ401و
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأو ،ة˘˘˘˘سشه˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأ لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت
،تأراسسفتسسإأ ،اياسضقلأ فلتخم

.تاهيجوت و  تامولعم بلط

ةدمعأا دحأا  رصصان نب
ناتلز عم نÓيم

لكب ،نÓيم بردم يلويب ونافيتسس داسشأأ
ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هأر˘بإأ نا˘تلزو ر˘سصا˘ن ن˘ب ن˘˘م
:يلويب لاقو.قيرفلأ ةدمعأأ امهربتعأو
امهم ناك ايرودبماسس مامأأ ققحملأ زوفلأ»
ن˘ب ق˘ير˘ف˘لأ ةد˘م˘عأأ نود ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘نّ̆نأل ا˘ن˘ل
مهملأ نم ناك» فاسضأأو ،«ناتلزو رسصان
تأرا˘سصت˘نلأ ق˘ق˘ح˘ي و˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يؤور
ا˘˘ئ˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م تلزل ،ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل زر˘˘˘بأأ نود
ىنمتأأ»:عباتو.«بابسشلأ ءلؤوه ىوتسسمب

نم قيرف˘لأ فو˘ف˘سص ىلإأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ةدو˘ع
.«انتحلسسأأ لماكب نوكن نأأ لجأأ

اديدج ابقل نوقلطي كارتألا
«يلوغيف» ىلع

مجنلأ ىلع أديدج ابقل ةيكرتلأ ريهامجلأ تقلطأأ
ري˘ب˘ك˘لأ ءأدألأ د˘ع˘ب «ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس» ير˘ئأز˘ج˘لأ
ىدحإأ تنونعو.ةريخألأ ةنوآلأ يف همدقي يذلأ
ر˘بد˘م˘لأ ل˘ق˘ع˘لأ ..ي˘لو˘غ˘ي˘ف» :ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ ف˘˘ح˘˘سصلأ
كرحم» هربت˘ع˘ي ه˘نإا˘ف ضضع˘ب˘لأ ا˘مأأ »يأر˘سس ة˘ط˘ل˘غ˘ل
هسسفنب هتقث داعتسسأ «وسسوسس» نأأ ودبيو.«قيرفلأ

فأد˘˘هألأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ىع˘˘سسيو ،«مو˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘سسلأ» ع˘˘˘م
ي˘ف ه˘ئا˘ق˘ب د˘سض نا˘ك يذ˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘م ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لأ

ل˘كا˘سشم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ ر˘كذ˘ي.م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب
بعÓ˘˘˘لأو ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ةرأدإأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب تع˘˘˘قو
.اهيراجم ىلإأ هايملأ دوعت نأأ لبق ،يرئأزجلأ

لاقلا ووليقلا
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د˘ن˘ع ة˘ي˘ن˘ف˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘˘سسم تأاد˘˘بو

ةسسردمب3002 ة˘ن˘سس ا˘ه˘قا˘ح˘ت˘˘لا

«جا˘ف˘لو˘سسلا» م˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘ل˘ل

سسفن يفو ونايبلا ةلآا ىلع فزعلاو

با˘ب˘حأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب تق˘ح˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

ىقيسسوملل يبانعلا ناسسح ءاقدسصأاو

ةفزا˘ع˘ك ة˘ي˘سسلد˘ن’ا ة˘ي˘كي˘سسÓ˘كلا
ةي˘ن˘غ˘م م˘ث ،لارو˘ك ة˘ي˘ن˘غ˘مو نا˘م˘ك

،ةيعمجلاب تاو˘ن˘سس7 ةدم˘ل ةدر˘ف˘ن˘م

ةنانفلا تحبسصأا7102يفناج يفو
.ةلقتسسم ةيدؤوم ةينغم يراون مÓحأا

يلودلا خيششلا مرشش ناجرهم يف تكراشش
 رشصم ـب «بارأا وكنارفلا» ىقيشسوملل

ةزيمتم7102 ةن˘سس ة˘ف˘ئا˘سص تنا˘كو

يف تكراسش ثيح يراون مÓحأا ةنانفلل
ي˘˘˘لود˘˘˘لا خ˘˘˘ي˘˘˘سشلا مر˘˘˘سش نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘˘م
ر˘سصم˘ب بارآا و˘كنار˘ف˘لا ى˘ق˘ي˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
رسشابملا ىلع اهئان˘غ˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ث˘مو
يناغأا تدأاو ةيرسصملا تايئاسضفلا ىلع
ةدتمملا ةرتفلا يفو .ةيسسولدنا ةيرئازج

ةنانفلا تقحتلا9102-8102 نيب ام
ةبانع نوطار˘ي˘سش قد˘ن˘ف˘ب يراو˘ن مÓ˘حأا
تÓفحلا لك يف ءانغلا دقع بجومب

نم قدنفلا اه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا تار˘ه˘سسو˘لا
يدؤو˘ت ثي˘ح ة˘ن˘سسلا سسأار ة˘ل˘ف˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ب

ةينابسسإ’ا،ةيكرتلا ،ةي˘بر˘غ˘لا ي˘نا˘غأ’ا
ي˘نا˘˘غ’او ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ىلع ةيرئازجلاو ةيبرع˘لا ة˘ي˘كي˘سسÓ˘كلا

يارلاو فولاملاو يبعسشلا يناغأا رارغ
.يبهو دمحأا يناغأا لثم ميدقلا

«رمقلا هجو» بيلك

 اريبك احاجن ققح
لوأا يراون مÓ˘حأا ة˘ي˘ن˘غ˘م˘لا ترد˘سصأاو

يتلاو0202 يام يف «لغنيسس» ةينغأا
مت يتلاو «ر˘م˘ق˘لا ه˘جو» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت
ملوهكوتسس ةنيدم بيلك يف اهريوسصت
جاتنإاب ةنانفلا تماقو ةبانعو ديوسسلاب
ي˘ف تسسرد ا˘ه˘نو˘كل بي˘˘ل˘˘كلا جار˘˘خإاو
جا˘ت˘ن’او جار˘خإ’او ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا لا˘˘ج˘˘م
اريبك احاجن ققحو يرسصبلا يعمسسلا

ةا˘˘ن˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ةد˘˘ها˘˘سشم بسسنو

ةدهاسشم فلأا601 قاف ثيح بويتويلا

فلأا03 نم رثكأا يجيورتلا ويديفلاو
يراون مÓحأا ةنانفلا جورتو ،ةدهاسشم
يتلا بوتويلا يف ةيمسسرلا اهتانق ربع

عبات˘م ف˘لأا03 نم رث˘كأا ا˘ه˘ي˘ف كل˘م˘ت
مارغتسسنا ،رتيوت ،كوبسسيافلا ةحفسصو
ا˘˘ه˘˘م˘˘سسا ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ر˘˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘تو

«IRAUON MELHA».
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ي˘ف ة˘طر˘غو˘ي م˘لا˘ح جر˘خ˘م˘لا ح˘ج˘ن

ناجرهم يف روهمجلا ةزئاجب جيوتتلا

همليفب ريسصقلا يلودلا مليفلل ةباوبلا

لان يذلا «ليح˘ت˘سسم˘لا د˘سض ة˘كر˘ع˘م»

ةحفسص يف تاباجعإ’ا نم ددع ربكأا

بوتوي ةانق يف ةدهاسشملاو كوبسسيافلا

نبا برعأاو ،ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

اذه د˘ع˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م

يف ةكراسشملل حمطي هنأا دكأاو جيوتتلا

ةيئامنيسسلا تانا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

لاق هتريسسم نع هثيدح يفو ،ىرخآ’ا

و حرسسملا يف تأادب» : «ةعاسس رخآا» ـل

ةيسصخسش تدسسج و تاونسس8 يرمع

ىلإا تلخد اهدعب و  «ةطولكسش» جرهم

«ةطولكسش» مليف ويرانيسس ةباتك ملاع
رود تبعل و يسسيئر رود هيف تبعل و
«نونجم» رود »سشيسشنخل» بقلم ابوي

تمقو2 و »1فوغ˘نوا» م˘ل˘ي˘ف ي˘ف
و »نيدلاولا» مليف يف تبيركسس ةباتكب

ملي˘ف تجر˘خأا ة˘ن˘سس32 ير˘˘م˘˘ع نآ’ا
هديدج نعو» ليحتسسملا دسض ةكرعم»
هذ˘ه» :لا˘ق ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ه˘ع˘يرا˘سشمو
و ح˘بار» م˘ل˘ي˘ف جار˘خإا˘ب مو˘قأا˘سس ما˘˘يأ’ا

مل˘ي˘ف ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب »ة˘ح˘ي˘بر

eeb ج˘ت˘ن˘م˘لا.. ي˘عا˘م˘ت˘جإاو يد˘ي˘مو˘ك

noitcudorpةكرا˘سشم فر˘ع˘ي˘سسو
ةيلئابقلا امن˘ي˘سسلا را˘ب˘ك ن˘م ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
˘مÓ˘سسلا د˘ب˘عوأا ة˘ل˘ي˘˘سضف رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
«ةرينم يتلاخ «يزعزان» ـب ةفورعملا

 .«عيمجلا باجعإا لانيسس هللا ءاسش نإاو

 ةيلاع ةدهاششم بشسنو اريبك احاجن ققح «رمقلا هجو» بيلك

1202 ةنسس علطم ةديدجلا اهتينغأا رادسصإل رسضحت يراون مÓحأا ةنانفلا

:فششكي ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم يف روهمجلا ةزئاج ىلع زئاحلا ةطرغوي ملاح جرخملا

«ابيرق زهجيسس يعامتجاو يهاكف لمع ةحيبرو حبار مليف»
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ع˘م ي˘سضار˘ت˘فا ءا˘ق˘ل ن˘ي˘سشد˘ت م˘˘ت

نييرئازجلا ءاربخلا و نيلعافلا ديدع

م˘ل˘ح˘ن˘ل » ناو˘ن˘˘ع تح˘˘ت بنا˘˘جأ’ا و

و نونف ةيعمج فرط نم«ةبسصقلا

ةبسسانمب ،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ثار˘ت

هتا˘ه ف˘ي˘ن˘سصت˘ل82لا ىر˘˘كذ˘˘˘لا

فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

يملاعلا ثارتلا نمسض وكسسينويلا

ءاقللا اذه نمسضت˘ي˘سسو ،ة˘ي˘نا˘سسنإÓ˘ل

عورسشم داعبأا فلتخم لوح تاسشاقن

ةمسصاعلا رئازجلا ةبسصق ليهأات ةداعإا

يرادإ’ا ق˘˘˘˘˘˘سشلا رار˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع

يلاملا و يداسصتق’ا و يعيرسشتلاو

ينقتلا و يداسصتق’ا-يعامتج’ا و

مويلا اذه لÓخ و ،يلامجلا ىتح و

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ قر˘˘˘ط˘˘˘ت ،لوأ’ا

،ي˘قا˘ن˘سشو˘˘ب ر˘˘ي˘˘ن˘˘م ،و˘˘كسسي˘˘نو˘˘ي˘˘لا

ة˘ب˘سصق ف˘ي˘ن˘سصت ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘نور˘˘كل

ثارت˘لا ن˘م˘سض ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

يتلا دئاوفلا ىلإا اريسشم ،وكسسنويلا
ةوÓع ،فينسصتلا اذه اهلكسشي دق
و ءاسضعأ’ا لودلا نيب ةقÓعلا ىلع
ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسمو و˘˘كسسي˘˘نو˘˘ي˘˘لا
،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا

تاعاطقلل ةينطولا ةلاكولا تمدقو
˘˘ما˘˘كحأÓ˘˘ل ا˘˘سضر˘˘ع ة˘˘ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘يرادإ’او ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا
،ةظوف˘ح˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا ترا˘˘سشأاو

،«ةبسصقلا ذقننل» ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘سسي˘ئرو

ة˘ح˘ئا˘ج  ر˘ثأا ى˘لا ،در˘ي˘حو˘ب ة˘˘يرو˘˘ح

تا˘سشرو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

رئازجلا ةبسصق ليهأات ةداعإا جماربو

يتلاو8102 يف ةجردملا ةمسصاعلا

ةسسيئر ،راعوأا ةدنيل ،«افقوت» فرعت

رئازجلا ةي’و نيب نواعت عورسشم

يذ˘لا و ،سسنار˘ف و˘ج ل˘يأا ة˘ق˘ط˘ن˘˘مو

،7102 سسرام يف هب ةردابملا تمت

لوأ’ا مويلا يف اسضيأا يه تكراسش

ل˘جأ’ ،ي˘سضار˘ت˘ف’ا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ن˘م

،تايقاف˘ت’ا ه˘تا˘ه نو˘م˘سضم سضر˘ع

ةداعإ’ ةينقتلا تاسشرولا » اهنيب نم

ي˘ف ة˘ع˘قو˘م˘لا «ة˘ب˘سصق˘لا ط˘ي˘˘سشن˘˘ت

.ليفون-نوج تاسشرو عم8102

 يراجلا ربمشسيد11 ةياغ ىلإا لشصاوتتشس هتايلاعف

 «ةبسصقلا ملحنل» يسضارتفإلا ءاقللا نيسشدت

«رفوك» ةينغأاو1202 ةنشس علطم اهردشصتشس «لغنيشس» ةينغأا ريشضحت ددشصب اهنأا «ةعاشس رخآا» ـل ةبانع ةنيدم ةنبا يراون مÓحأا ةيرئازجلا ةينغملا تفششك
.اهنم ةيملاعلا ةيبرغلا و ةيبرعلا ةيقيشسوملا عوبطلا لكل ةيدؤوم ةينغم يراون مÓحأاو ،اهجاتنا ءاهتنا دنع اهليشصافت نع فششكتشس

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةفاقثلأ رابخأأ0616ددعلا0202 ربمسسيد80 ءاثÓثلا10
www.akhersaa-dz.com

ويرانيشسلاو يبعششلا رعششلا بتكي
 ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا جماربلاو

:يوطع نايفسس
ةمداقلا مايألا يف عرسشنسس»
«ةيهاكف ةلسسلسس ريوسصت يف

ةنسس72  رمعلا نم غلبي يذلا يوطع نايفسس ربتعي
ربع نيطسشانلا بابسشلا نيب نم فراطلا ةي’و نم
ةيعمج رارغ ىلع ةيفاقثلا تايعمجلا نم ديدعلا
بتا˘ك و˘هو فرا˘˘ط˘˘لا عو˘˘م˘˘سشو نا˘˘جر˘˘م˘˘لا سسم˘˘سش
ةباتك كلذك نقتيو يبعسشلا رعسشلا بتكي يماسصع
ايلاح يتلا ةيعاذإ’او ةينويزفلتلا جماربلاو ويرانيسسلا

«ةعاسس رخآا» ـل فسشكو ،ةزهاجو ةبوتكم لامعأا يه
ةيهاكف ة˘ل˘سسل˘سس ر˘يو˘سصت ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق  عر˘سشي˘سس ه˘نأا

ةينغأا ع˘با˘ط ي˘ف ه˘ت˘با˘ت˘ك ن˘م تا˘مو˘ب˘لا رد˘سصت˘سسو
يناغأا ردسصأا نأاو قبسسو ،فيظنلا يارلاو يبعسشلا

ز˘يز˘ع» با˘سشل˘ل ة˘ي˘ن˘غأا رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘م˘ل˘ك بت˘ك
سشÓع» ناونع لمحت يتلاو  ةسسبت نم »يريزدلا
با˘سشلا ى˘ع˘سسيو ،»عو˘مد˘لا ءارو»و »ة˘سصقا˘ن كت˘ي˘ن
سشيمهتلا لك مغر هفادهأا قيقحتل يوطع نايفسس
لاج˘م بح˘يو فدا˘ه˘لا ن˘ف˘لا بح˘ي ه˘نأ’ ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
ي˘ف ت’ا˘ق˘م ه˘ل ر˘سشنو ق˘ب˘سس ثي˘ح كلذ˘ك مÓ˘˘ع’ا

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةينورتكلإا دئارج

 ونايبلا ىلع فزعلاب هتريشسم أادب

«نيدلا سسمسش راط» نانفلا
نم ديدعلا ىلع فزعي

 رثكأا زوربلل حمطيو تلآلا
سسمسش راط نانفلاو فزاعلا عم «ةعاسس رخآا» تثدحت
رامع يديسس يح نبا وهو ةبانع ةي’و نم نيدلا

نفلل يواهو بحم و ةنسس22 رمعلا نم غلبيو
ةلآا عم ىقيسسوملا يف هتيادب تناكو ،يقيسسوملا
برعلا نييقيسسوملاو نينانفلا عباتي ناك ثيح ونايبلا

مغانتو يقيسسوملاو نفلا ملاعب بجعأاف بناجأ’ا و
هبحو هرارسصإا عم هنكل ةبعسص ةيادبلا تناكف امهعم
ةلآا ىلع فزعي حبسصأاو هتلاسض دجو لاجملا اذهل
«عونتلا» لسضف تقولا رورم عمو ،ناقتإاب ونايبلا

رارغ ىلع ىرخآا ت’آا ىلع اسضيأا فزعي حبسصأا ثيح
ت’آ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا و «تا˘ب˘مور˘ت˘لا» و «ةرا˘ت˘ي˘ق˘˘لا»
«ةعاسس رخآا» ـل فسشكو ،اسضيأا ينغي امك ،ةيقيسسوملا
،لاجملا اذه يف هسسفن روط تقولا رورم عم هنأا

ةيمسسرلا تابسسانملا و تÓفحلا يف لمعي حبسصأاو
يتبرجت «:Óئاق ينفلا لاجملا يف هلمع ىلع قلعو
ةكراسشملاب رمأ’ا قلعتي امدنع ةسصاخ ةعتمم تناك
ةسصاخلا ةيناسسن’او ةيريخلا تÓمحلا و دايعأ’ا يف
ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘عأا ر˘سشنأا ا˘ي˘لا˘˘حو نا˘˘طر˘˘سسلا سضار˘˘مأا˘˘ب

˘˘˘مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنإ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص

i32_uossmahcكوب˘سسيا˘ف˘لاو و uossmahc

etsinaip،لاقف ةيلبقتسسملا ه˘تا˘حو˘م˘ط ن˘ع ا˘مأا:
ربكأا ىوتسسم ىلإا يلامعأا روطت يه يتاحومط»
يبرعلا نطولا جراخ ىلإا اهرسشن و يلامعأا لوسصوو

 S°∏«ªÉ¿.Q.«ايلود ىتح و يبرغملا و
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لثمم دادزول˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت

ةطبار ةضسفانم يف لوألا رئازجلا

مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا لا˘ط˘بألا

هزوف د˘ع˘ب لوألا يو˘ف˘ضصت˘لا رود˘ل˘ل

2-0 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘ضصن˘لا ىل˘ع

ي˘˘ف ةر˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘حألا سسمأا لوأا

ءاج و ،يديهمتلا رودلا بايإا راطإا

ع˘فاد˘م˘لا ة˘ط˘ضساو˘ب با˘ب˘ضشلا ا˘˘فد˘˘ه

و،71 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف داد˘ك بي˘ع˘ضش

ي˘˘ف ها˘˘مر˘˘˘م د˘˘˘ضض نور˘˘˘ك˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘ضص

طو˘˘ضشلا ي˘˘˘فو،09+3 ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
يذلا يبيل˘لا ر˘ضصن˘لا رد˘هأا ،ي˘نا˘ث˘لا
طوضشلا ذنم ن˘ي˘ب˘عل ةر˘ضشع˘ب بع˘ل
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘˘فو ،ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘ضض لوألا
عو˘˘˘ب˘˘˘ضسألا ىر˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘لا با˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘ضش زا˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا

سسيئر لاقو،2-0 ةجيتنب دادزولب
نأاب ،ديزو˘ب ة˘ما˘ضسأا ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘ضصن˘لا

لا˘ط˘بأا يرود ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف جور˘˘خ
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش د˘ي ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا

ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘فو ا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ك

ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘قو ،ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا
““ :سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘ضص تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت
،جورخلا ءارو تناك ةدع بابضسأا““

ل ق˘ير˘ف ع˘م ا˘ن˘ت˘ع˘˘ضضو ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا˘˘ف
يف ةرادإلا ان˘م˘ل˘ضستو ،ه˘ب نا˘ه˘ت˘ضسي
ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع““ :ع˘˘˘با˘˘˘˘تو ،““ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضض تقو
طقف دجاوتي ناك ،ةمهملا انملضست

ىلع ةيقب˘ت˘م ما˘يأا4و نيب˘عل6
ةفاضضإا ،ةيقيرفإلا ةمئاقلا قÓغإا
دو˘˘جو مد˘˘عو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ل
مقا˘ط˘لا ن˘عو ،““ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب
د˘م˘ح˘م ير˘ضصم˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘ضصن˘لا سسي˘ئر د˘كأا ،ةدو˘˘ع

مقاطلاو وه هلم˘ع ل˘ضصاو˘ي˘ضس ه˘نأا˘ب

ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا أاد˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضسو ،يرادإلا

،يزاغنب يف يرودلل تاريضضحتلا

رودلا يف ةبيقعلا يدان هجاويضسو

ينيكلا ايها˘م رو˘غ ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا

سشي˘˘ج˘˘لا با˘˘ضسح ىل˘˘ع ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

،(ابايإا3-1 و اباهذ1-2) يدناورلا

وأا22 موي باهذلا ةارابم ىرجتو

بعليف بايإلا ءاقل امأا ربمضسيد32

.مداقلا يفناج6 وأا5 موي

 جيلخلا يف بعلل ابوروأ ةرداغمل هجتي ينادوس
ه˘يدا˘ن ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي ي˘نادو˘ضس ي˘بر˘ع˘لا لÓ˘ه ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م نأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ضشك

هجتي ينادوضس يبر˘ع˘لا لÓ˘ه نإا˘ف ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تاذ بضسحو ،مدا˘ق˘لا يو˘ت˘ضشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا
دحأا نم سضرع كلمي يذلا وهو يضسنرفلا يرودلا وحن وأا هعم دقاعتلا ديرت يذلا جيلخلا ةيدنأا دحأا وحن ليحرلل
ريدج  ،ةباضصإÓل هضضرعت ببضسب سسوكايبملوأا هيدان تايرابم نع ةليوط ةدمل باغ دق ينادوضس ناكو،1غيللا ةيدنأا

يدان فوفضص يف بعلل لقتناو يزيلجنإلا تضسروف ماعغنتون يدان فوفضص يف ابعل ناك ينادوضس يبرعلا لÓه نأا ركذلاب
 بيجن.ج .نيتنضس لبق ينانويلا سسوكايبملوا
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ع˘فاد˘م ،ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج لاز˘˘ي ل
يف نيرمألا يناعي ،رئازجلا بختنم
د˘يد˘ج˘لا ي˘ضسنر˘ف˘لا ه˘ق˘ير˘ف فو˘ف˘˘ضص
،ةكراضشملا نع هداعتبا ببضسب ،نويل
لÓ˘خ نو˘ي˘ل ىلإا ل˘ق˘ت˘نا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب
ةيضضاملا ةيفيضصلا تلاقتنلا ةرتف
د˘ع˘ب ،يدو˘˘ع˘˘ضسلا با˘˘ب˘˘ضشلا ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق
هنكلو ،هعم ةي˘لا˘م ة˘ضصلا˘خ˘م ع˘ي˘قو˘ت
ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأا د˘˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ضشف
،ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ىت˘˘ح ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا˘˘ب
نم ةيوق ةضسفانم يرمعلا نب هجاوي
ر˘ي˘ه˘ظ ،و˘ل˘ي˘˘ضسرا˘˘م ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةزيمم تايوتضسم مدقي يذلا ،نويل
راد˘م ىل˘ع عا˘فد˘لا ط˘خ ي˘ف ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
كل˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘خآا ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا تار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
تر˘ج ي˘ت˘لا كل˘˘ت تنا˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ازوف نويل اه˘ي˘ف ق˘ق˘حو مو˘ي˘لا ةر˘ه˘ضس

1- ةجيتنب زتام هفيضضم ىلع Óهضس

تاضسفا˘ن˘م ن˘م31 ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف،3
ىل˘ع نو˘ك˘ي˘˘ضسو  ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
لوضصحلل يعضسلا يرئازجلا عفادملا

،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةضصرف ىلع
،ة˘ي˘ضسا˘ضسألا ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا ىلإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ل˘ظ ي˘ف ا˘˘ب˘˘ع˘˘ضص ود˘˘ب˘˘ي كلذ نأا م˘˘غر
˘˘مد˘˘ع بب˘˘ضسب ،ةرواد˘˘م دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع
ن˘˘˘˘˘م يأا ي˘˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘ضشم
لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا
ن˘˘˘ب نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي  ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘˘لا
نو˘ي˘ل ع˘م ةر˘م لوأل كرا˘ضش ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

1 مو˘˘˘ي،1-1 ل˘ي˘ل ع˘˘م لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ةعضساتلا ةلوجلا يف ،يراجلا ربمفون
ذن˘م كرا˘ضشو ،ي˘ضسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م

مل ،طقف ةقيقد04 يف نيحلا كلذ

ةعانضص وأا ليجضست يف اهلÓخ حجني
 .فادهأا يأا

دقع ديدجت يونت ’ نويل ةرادإا
 يرئازجلا يلودلا

ن˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ّنأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
يف دجاوتي ل نويل عفادم يرمعلا
ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب د˘˘مألا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ا˘م˘˘ب˘˘ضسح ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإل
،““و˘تا˘كر˘ي˘˘م تو˘˘ف““ ع˘˘قو˘˘م سسمأا هد˘˘كأا

ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت نو˘˘ي˘˘ل نا˘˘كو
ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘نا˘ج˘م ل˘ك˘ضشب ة˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،يدو˘˘˘ع˘˘˘ضسلا با˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا

ريضشتو،1202 ف˘ي˘ضص ي˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
يو˘˘ن˘˘ي ل نو˘˘ي˘˘ل  نأا ىلإا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

،ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘˘ج˘˘ت
، وينينوج يليزاربلا كضسمت ببضسب
دقاعتلاب ،قيرفلل يضضايرلا ريدملا

ع˘˘˘فاد˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘موأا ل˘˘˘يو˘˘˘ما˘˘˘˘ضص ع˘˘˘˘م
وينينوج ىريو ،ينابضسإلا ةنولضشرب
ىلع رداقلا بعÓلا وه يتيتموأا نأا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘ضسم
ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ه˘تا˘نا˘ك˘مإا م˘ك˘ح˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

هبعل نع Óضضف ،ةري˘ب˘ك˘لا ه˘تار˘ب˘خو
تابو ،نويل سصيمقب قباضس تقو يف
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ا˘˘ح˘˘ضشر˘˘م ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘موأا

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب
ل˘˘ضضفأا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ضشف بب˘˘˘ضسب
،تاباضصإلا ةنعل ءارج نم هتايوتضسم

ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ضصلا نأا ىت˘˘˘ح
م˘لو ،ي˘جا˘جز˘لا ع˘فاد˘م˘لا˘ب ه˘ت˘ف˘ضصو
ع˘م ةارا˘ب˘م يأا ي˘ف ي˘ت˘ي˘ت˘˘موأا كرا˘˘ضشي
م˘ضسو˘م˘لا لÓ˘خ ي˘نو˘لا˘ت˘ك˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘با˘ضصإا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘ضسب ،ي˘لا˘ح˘لا

 .هتبكر ىوتضسم ىلع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةرادجب لبقملا رودلل ربعت ““ةبيقعل““
 اهتوقب فرتعي يبيللا رسصنلاو قاقحتسساو

دادزولب بابش /  ايقيرفإ لاطبأ ةطبار

 ةجيكوأ ردنسكلأ يرئازجلا يلودلا سراحلل ةقلقم ةباصإ

ينطولا بختنملل ينفلا زاهجلا قلق ،يضسنرفلا زتام قيرف فوفضص يف فرتحملا ،يرئازجلا يلودلا سسراحلا راثأا
يرئازجلا يلودلا ىمرملا سسراح سضّرعتو ،ةيضسنرفلا ةلوطبلا تايرابم لÓخ ةباضصإÓل سضرعت امدعب ،يرئازجلا
تاظحللا يف نويل كيبملوأا رئاّزلاو زتام هقيرف ةارابمو ،ىنميلا ةبكّرلا يف ةباضصإاِل ،دحألا ءاضسم ةجيكوأا ردنضسكلأا
،يلاحلا مضسوملل ةيضسنرفلا ةلوطبلا رمع نم31 ـلا ةلوجلا باضسحِل ةارابملا هذه تبُعلو .ةهجاوملا نم ةريخألا

تقولا يف ،ةباضصإلاِب ارّثأاتُم ناديملا ةيضضرأا ةجيكوأا ردنضسكلأا رداغو،(1-3) ةجيتنِب زتام قيرف ةراضسخِب تهتناو
لثميضس هنإاف ةغلاب ةباضصإل ةجيكوأا سضرعت دكأات لاح يفو ،راياك كرام هليمز هضضّوعو،(09+3 د) عئاضضلا لدب

 .ةمداقلا تاقاقحتضسلا لبق يرئازجلا بختنملا بردم يضضاملب لامجل ةعجوم ةبرضض

 ““ةجيكوأا ءاذيإ’ ةين يدل نكت مل““ :يقرسش ناير

ءارمحلا ةقاطبلاب هدرط بقع لمأا ةبيخب رعضشي هنأاب يضسنرفلا نويل كيبملوأا بعل يقرضش ناير يرئازجلا لاق
ردنضسكلأا ““رضضخلا““ سسراح جورخ ةهجاوم˘لا تفر˘عو ،ي˘ضسنر˘ف˘لا ز˘تا˘م ق˘ير˘ف˘ب ه˘يدا˘ن تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا لÓ˘خ

ةقاطبلا ههجو يف ترهضشأا يذلا يقرضش نايرب ريطخلا هماطترا دعب ةبكرلا ىوتضسم ىلع ةباضصإاب ارثأاتم ةجيكوأا
ةقاطب يقلتل لمأا ةبيخب رعضشأا تلز ام نكل قيرفلل اركضش““ :رتيوت ىلع ةيمضسرلا هتحفضص ربع يقرضش درغو ،ءارمحلا

ماري ام ىلع ءيضش لك ريضسي نأا ىنمتأا““ :فاضضأاو ،““هءاذيإا وأا ىمرملا سسراح برضضل ةين يأا يدل نكي ملو ،ةيضساق ءارمح
 بيجن.ج ““.نكمم تقو عرضسأا يف بعلملا ىلإا دوعيو

هدقع ديدمت ينوت ق ”لاول“ ةرادإ

لسصاوتت نويل عم يرمعلا نب ةاناعم

 يسنوتلا يقيرفقا عم تابيردتلا ءاوجأ ىلإ دوعي ةدايع نب

نم ءافضشلل هلثامت دعب تابيردتلا ءاوجأا ىلإا يضسنوتلا يقيرفإلا يدانلا عفادم ةدايع نب نيضسح يرئازجلا يلودلا داع
يديبعلا ردنكضسا هليمز ةقفر دارفنا ىلع بردت ةنيطنضسق بابضش يدانل قبضسألا بعÓلا ،اهنم يناعي ناك يتلا ةباضصإلا

ابضسحت هيدان تادادعتضسا نع يجيعن ءايركز هنطاوم فلخت هتهج نم ،ةيعامجلا نيرامتلاب سسمأا يئانثلا قحتلي نأا لبق
ةلزنل سضرعت وداراب ةيميداكأا جيرخ نإاف هتاذ ردضصملا بضسحو ةيحضص بابضسأل ديدجلا يوركلا مضسوملا رامغ لوخدل
دحأا ةدايع نب نيضسح ناكو ،نينثإلا سسمأا تابيردت لÓخ هدجاوت لمأا ىلع سشارفلا ةمزÓم ىلإا هترطضضا ةداح درب
قيرفلا عم مدقو نميألا ريهظلا زكرم يف بعللا ديجي ثيح ،ةنيطنضسق بابضش قيرف فوفضص يف نيزيمملا نيبعÓلا

يدانلا عم ايئاهن عقوي نأا لبق ،مرضصنملا مضسوملا ةياهنب ،ةنيطنضسق بابضش عم ةدايع نب دقع ىهتناو ،ةزيمم تايوتضسم
داحتا نم امداق6102 فيضص يف ،ةنيطنضسق بابضش فوفضصل لضصو دق اماع82 غلابلا بعÓلا ناكو . ،يضسنوتلا يقيرفإلا
قيرف ىهنأاو ،ةيرئازجلا ةحاضسلا ىلع قلأاتيو اددجم دوعيل ،هاوضسم يندت ببضسب يناجم لكضشب هنع ىلخت يذلا ةمضصاعلا
31 يف زوفلا ققح ةارابم62 قيرفلا سضاخ ثيح ،يضسنوتلا يرودلاب سسماخلا زكرملا يف مرضصنملا مضسوملا يقيرفإلا

،افده41 هكابضش تلبقتضساو افده82 هوبعل لجضسو ،تايرابم6 يف ةميزهلا ىقلتو تايرابم7 يف لداعت امنيب ،ةارابم
.““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نم ةيضصوتب هديضصر نم طاقن6 مضصخ ةبوقعل سضرعت هنكل

 بيجن.ج

ةميزه بقع ،هلمأا ةبي˘خ ن˘ع ،ي˘ضسنر˘ف˘لا ز˘ت˘ي˘م با˘ع˘لأا ع˘نا˘ضص ،ة˘يلو˘ب د˘ير˘ف بر˘عأا
لاقو ،ّيضسنرفلا يرودلا نم31 عوبضسألا يف ،دحألا سسمأا،1-3 نويل مامأا هقيرف
ةدع انبكتراو ،نايضسنلل ةارابم انمدق دقل““ :ةيمضسرلا زتيم ةانقل حيرضصت يف ةيلوب

يتلا سصرفلا ءاهنإل لضضفأا ةيعضضو يف دجاوتلاب مضصخلا يبعÓل تحمضس تاوفه
اننأا دقتعأا““ :فاضضأاو ،““نحن انضسكع ،هيف اوحجن ام وهو ،ةارابملا لÓخ مهل تحل
سصرف ةدع انل تحل امدنع ةضصاخ ،لضضفأا ةقيرطب ةارابملا ءاهنإا ىلع نيرداق انك
انلخد““ :عباتو ،““اهلغتضسن مل اننكل ،انبيضصن نم يددعلا قوفتلا ناكو ،ىمرملا مامأا
نأا لبق ،ءازج ةلكر ربع ةجيتنلا يف مدقتلا ةضصرف انردهأاو ،ئيضس لكضشب ةارابملا
ع˘فر˘ن نأا نآلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ه هذ˘ه““ :م˘ت˘خو ،““ر˘ك˘ب˘م تقو ي˘ف ا˘فد˘ه ىق˘ل˘ت˘ن
زوفلاب نيبلاطم انحبضصأا يتلا ،جروبضسارتضس ةارابمل ديج لكضشب رضضحنو ،انضسوؤور
ةطقن62 ىلإا هديضصر هب عفر يذلا يلاوتلا ىلع عبارلا هراضصتنا نويل دضصحو ،““اهب
فلخ ني˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب اد˘ع˘ت˘ب˘ي˘ل ،ل˘ي˘ل ف˘ل˘خ فاد˘هألا قرا˘ف˘ب ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
،يلاوتلا ىلع ةيناثلا هتراضسخ زتيم لبقتضسا امنيب ،نامريج ناضس سسيراب ردضصتملا
ةارابملل راضصتنا يأا قيقحت ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ضصاو˘ي˘ل ،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘ضسما˘خ˘لا
31. زكرملا يف ةطقن61 دنع هديضصر دمجتيو ،ايلاوت ةعبارلا

سش.م

““رارقب““ ـب دجنتسسي نيعامسس نب ةنسس02 نم لق’ ينطولا بختنملا بردم

”نويل مامأ نايسنلل ةارابم انمدق“ :ةيقوب

ةقفر،1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهنل ةيليهأاتلا ةرودلا يف ةكراضشملل ،رارقب فضصنم هبعل ءاعدتضسا سسمأا لوا ءاضسم ،فيطضس قافو يدان نلعأا
نم لقأل ينطولا بختنملا بردم هجو““ : ““كوبضسيف““ ىلع يمضسرلا هباضسح ربع نايب يف ،يفياطضسلا يدانلا لاقو ،ةنضس02 نم لقل رئازجلا بختنم
بعÓلا لجضسيضس““ :فاضضأاو ،““ىضسوم يديضسب ،ينطولا بختنملا ركضسعم يف لوخدلل ،رارقب فضصنم مجاهملل ةوعدلا نيعامضس نب رباضص اماع02

سسأاك تايئاهن ىلإا ةيليهأاتلا ةرودلا يف ةكراضشملل ،لبقملا ربمضسيد21 موي سسنوت ىلإا هجوتلا لبق ،رضشابم لكضشب ينطولا ينقتلا زكرملاب هروضضح
نم81 موي ،ةيناثلا ةلوجلا يف برغملا مامأا بعللا لبق ،سسدار بعلم ىلع ،يراجلا ربمضسيد51 موي ،سسنوت بختنم رضضخلا هجاويو ،““ايقيرفإا ممأا
.يراجلا رهضشلا نم42 موي رضصم ةاقÓمب ةرودلا ماتتخا مث ،ةثلاثلا ةلوجلا يف ربمضسيد12 موي ،يبيللا بختنملا عم يرابتلا لبق اذهو ،رهضشلا سسفن

ديلو.ف

ةباضصإلا يعادب ايرودبماضس ةارابم نع باغ ““رضضخلا““ مجن

رصان نب ةيمهأب فرتعي يلويب
نقيم ةموظنم يف

نب ليعامضسإا يعافدلا هناديم طضسوتمب ،يلويب ونافيتضس ،يلاطيإلا نÓيم يضس يأا يدان بردم داـضشأا
يف يلويب لاقو ،هلابضشأا حلاضصل مهمو بعضص زوفب سسمأا ايرودمبضسو نÓيم ةارابم ءاهتنا بقع ،رضصان
لازلو ةنضسح ةارابم مدق يلانوت وردناضس  رضصان نب ليدب نأا ،ةيمضسرلا نÓيملا ةحفضص هتلقن حيرضصت
يف هل مضسوم لوأا اذهو ،طقف اماع02 غلبي يلانوت نأا سسانلا ىضسني ام اريثك““ :اــحضضوم ،روطتلا ديق يف
““ : فاضضأاو ،““ادج ةضسرضشلا ةضسفانملاو نوديجلا ءÓمزلاو ةريبكلا تاعقوتلا دجوت ثيح ،ريبك قيرف
نودب انك اننأل ،تباث يرقف دومع Óب اهيف بعلن يتلا ىلوألا ةارابملا تناك اهنأل ةياغلل امهم ازوف ناك

 .““ريياكو رضصاـن نب ليعامضسإا ،سشتيفوميهاربإا لاثمأا ةدوجلاو ةيضصخضشلاب نوعتمتي نيبعل
بيجن.ج

سنوت يف ةيليهأتلا ةرودلا يف ةكراشملل ابسحت
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صسابعلبب يرفيف42 بعلم نشضتحي
ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل مويلأ ءاشسم
ىلوألأ ةفرتحملأ ةلوطبلأ نم ىلوألأ
ةيدولوم هفيشضو صسابعلب داحتأ نيب
فيشضلأ قيرفلأ لوعي ثيح ،رئأزجلأ

بعلم نم ةيوق ةقÓطنأ ثعب نع
مويلأ ةأرا˘ب˘م نأأ ا˘م˘ب ،مو˘ي˘لأ ةر˘كم˘لأ
م˘شسو˘م˘لأ ي˘˘ف ه˘˘ل ى˘˘لوألأ نو˘˘كت˘˘شس
بردملأ لابششأأ ناك امدعب ،يوركلأ
نيعوبشسألأ يف نيلوغششم زيغن ليبن
لا˘ط˘بأأ يرود يءا˘ق˘ل˘ب ن˘ي˘ي˘شضا˘˘م˘˘لأ
امم ،ين˘ي˘ن˘ي˘ب˘لأ ز˘ل˘فا˘ب ما˘مأأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ

ي˘ف لو˘خد˘لأ ي˘ف نور˘خأا˘ت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
ي˘ت˘لأو ،ي˘لا˘ح˘لأ م˘شسو˘م˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةبشسنلاب أزراب افد˘ه ا˘ه˘ب˘ق˘ل نو˘كي˘شس
يفو ،م˘شسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل
دا˘ح˘تأ ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لأ
اهنأأ ريغ ةبعشص ةمهم يف صسابعلب
لبقتشسي امد˘ن˘ع ،ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘شسم تشسي˘ل
ةيدولوم حومطلأو لي˘ق˘ث˘لأ ف˘ي˘شضلأ
زوف لوأأ نع ةركملأ ثحبيو ،رئأزجلأ
،ه˘نأد˘ي˘م ي˘ف ة˘شصا˘خو م˘شسو˘م˘لأ ي˘ف
لاح يف هيبعل تايونعم دجوت ثيح
يتلأ لداعتلأ ةطقن دعب اميشسل ةديج
نم ةيشضاملأ ةلوجلأ يف اهب أوداع
لا˘ب˘ششأأ ف˘ششك ن˘يأأ ،جر˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب
،عئأر ىوتشسم نع ةرأرغوب بردملأ

مغر كلذو ،زوفلاب نودوعي أوداكو
قيرفلأ اهنم يكتششي يتلأ صصئاقنلأ

˘مد˘عو تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأو
ريغ ىلإأ امو ددجلأ نيبعÓلأ ليهأات
ةرأر˘غو˘ب برد˘م˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م˘˘م ،كلذ
،ةبشسانم نم رثكأأ يف ليحرلاب ددهي
ةيلأردي˘ف˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تن˘ي˘ع د˘قو أذ˘ه
ةرأدإل لايم قوراف مكحلأ ،ميكحتلل
داحتأ مامأأ ،رئأزجلأ ةيدولوم ةأرابم
باشسحلأ فششك ثيح ،مويلأ صسابعلب

ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل يمشسرلأ
هذ˘ه ما˘كح تا˘ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ،مد˘˘ق˘˘لأ
مكحلأ اهريدي˘شس ي˘ت˘لأو ،ة˘ه˘جأو˘م˘لأ
باشش ريمشس ةدعاشسمب ،لايم قوراف
عقوم حشضوأأ امك ،ريديأ راغمأأو ،هللأ
ةرأدإاب نيينعملأ ماكحلأ نأاب ،فافلأ

صصحف˘ل أو˘ع˘شضخ د˘ق ،ةأرا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه
كلذو،انوروك صسوريف نع فششكلأ
تأءأر˘˘˘˘˘جإأ مأر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حأ را˘˘˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘˘˘ف
هنأاشش نم يذلأ يحشصلأ لوكوتوربلأ

.ةلوطبلل نشسحلأ ريشسلأ نمشضي نأأ

صسفانملاب ةناهتصسلا نم هيبعل رذح زيغن

جربلا ءاقل يف هدودرم دعب ةصصاخ

قيرف بردم رذح ،هتأذ قايشسلأ يفو

هيبعل زيغن ليبن رئأزجلأ ةيدولوم

صسفا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘نا˘ه˘ت˘شسلأ ة˘ب˘˘غ˘˘م ن˘˘م

داحتأ وهو مويلأ هتهجأوم بقترملأ

لكاششملاب ثأرتكلأ مدعو ،صسابعلب

نويدلأ اميشسلو اهيف طبختي يتلأ

رملأ ،ددجلأ نيبعÓلأ ليهأات مدعو

نأاب هرشصانعل اعابطنأ يطعي دق يذلأ

˘مد˘قأو ،Ó˘ل˘ه˘ل˘ه˘م ا˘ق˘ير˘ف ه˘جأو˘˘ت˘˘شس

ةروشص ءاط˘عإأ ى˘ل˘ع ز˘ي˘غ˘ن برد˘م˘لأ

يذ˘لأ صسفا˘ن˘م˘لأ ةو˘ق ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘شضأو

يف ةعئأر ةجيتن قيقحت نم نكمت

امدنع ،ةلوطبلأ نم ةيشضاملأ ةلوجلأ

يلهأأ هف˘ي˘شضم ى˘ل˘ع لدا˘ع˘ت˘لأ صضر˘ف

يف لÓب يريزد لابششأ عشضوو جربلأ

زيغن بردملأ لوعي امك ،ريبك جرح

صسفن يف ةقثلأ د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع أر˘ي˘ث˘ك

ز˘ل˘فا˘ب يدا˘ن ه˘ب ه˘جأو يذ˘لأ دأد˘ع˘ت˘لأ

،نينيب يف باهذلأ ءاقل يف ينينيبلأ

ةطيشسبلأ تأرييغتلأ صضعب ءأرجإأ عم

ة˘˘شسأر˘˘ح ىوا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘شصا˘˘˘خو

صسرا˘ح˘˘لأ نو˘˘كي˘˘شس ن˘˘يأ ،ى˘˘مر˘˘م˘˘لأ

ءاقل يف يشساشسأاك أرظ˘ت˘ن˘م ة˘قا˘طو˘ب

.مويلأ
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يموجهلأ نأديملأ طشسو لتحي

رود˘˘˘ق ،ف˘˘˘ل˘˘˘˘ششلأ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأل

يفأده بيترت ةرأدشص يلÓيجلب

ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب

نأأ د˘ع˘ب ،فأد˘هأأ ة˘ثÓ˘ث د˘ي˘˘شصر˘˘ب

ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لأ تب˘˘˘شسلأ مو˘˘˘ي زز˘˘˘ع

دأدو ما˘مأأ ر˘خآأ فد˘˘ه˘˘ب هد˘˘ي˘˘شصر

ي˘˘˘˘برأد لÓ˘˘˘˘خ (1-0) نا˘شسم˘ل˘˘ت

تايلاعف نمشض يرئأزجلأ برغلأ

يلÓيجلب ىدهأأو ،ةيناثلأ ةلوجلأ

نم يشضاملأ يفناج يف مداقلأ

فده هقير˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش

رمع نم81 ةقيقدلأ يف زوفلأ
نم غلابلأ بعÓلأ ناكو ،ةأرابملأ

ةيئانث زرحأأ دق ةنشس23 رمعلأ
ةرقم مجن مامأأ طرافلأ عوبشسألأ

ءأر˘جإأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب (3-2 ةراشسخ)
،ةشسفا˘ن˘م˘لأ ن˘م ى˘لوألأ ة˘لو˘ج˘لأ

نأر˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بأ رد˘˘شصت˘˘يو
باحشصأأ ىلع امدقتم ،بيترتلأ
قلعتيو ،نيفدهب ةيناثلأ ةبترملأ
،(نأزيلغ عير˘شس) ة˘لا˘ط˘ح˘ب ر˘مألأ

،(ةليلم نيع ةيعمج) نامد ةزمحو
نبو ،(ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو) ةرو˘م˘عو

رهاط نب و (ودأراب يدان) يلعوب
نأأ ر˘كذ˘ي ،(ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘˘ب˘˘شش)
يف فقوت˘م˘لأ طرا˘ف˘لأ م˘شسو˘م˘لأ
ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب صسرا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش
دق د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
يف ني˘ب˘عل ة˘ثÓ˘ث د˘جأو˘ت فر˘ع
د˘م˘ح˘م م˘هو ةرأد˘˘شصلأ ي˘˘شسر˘˘ك
،(ةنيطنشسق باب˘شش) د˘ي˘ب˘ع ن˘ي˘مأأ

نيع ةي˘ع˘م˘ج) ة˘ب˘يا˘ي˘ط د˘م˘ح˘مو
ة˘ي˘بر˘ع˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نأ ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م
رو˘˘˘ن˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع و (ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلأ
لبق صسابعلب دا˘ح˘تأ) ي˘ن˘ي˘شسح˘ل˘ب
.(رطق ىلإأ هلاقتنأ

،«فاف» مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تلأ د˘ع˘ت˘شست
ةفرتحملأ ةلوطبلأ ةيدنأل ةينهملأ صصيخأرتلأ ميلشستل

ةر˘ئأد لÓ˘˘خ ن˘˘م،0202/1202 م˘شسو˘م˘ل ،ى˘˘لوألأ
ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ تلاقو ،ةيلاملأ ةباقرلأو ةرأدإلأ
ةئيهلأ نأاب يمشسرلأ اهعقوم ربع صسمأأ اهل نايب يف
،ةفرتحملأ ةيدنألأ ىلإأ صصيخأرت˘لأ م˘ي˘ل˘شست˘ب مو˘ق˘ت˘شس
مت يتلأ ةيشساشسألأ تابلطتملأ عيمج تفوتشسأ يتلأ

،لئابقلأ ةبيب˘ششو ،ةروا˘شسلأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ي˘هو ،ا˘ه˘ع˘شضو
ةيعمجو ،ناشسملت دأدوو ،ةرقم مجنو ،ودأراب يدانو
لمتكت مل يتلأ ةيدنألأ ةيقب تبلاط امك ،ةليلم نيع
ميدقت يف عأرشسإلاب ،تايوتشسملأ فلتخم يف اهتافلم
دق ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تلأ تنا˘كو ،ة˘ل˘ما˘ك ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
،ةيثÓثلأ تايقافتلأ عيقوت ةيلمع ،ةرتف ذنم ترششاب
ىلع لوشصحلل ،ةيلاملأ ةبقأرملأ ةرئأدو ةيدنألأ نيب

hd«ó.±.ةفرتحملأ ةيدنألأ تأزاجإأ

¯  ±.hd«ó

ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل ينطولأ ينفلأ ريدملأ دافأأ

ينيوكتلأ صصبرتلأ نأاب ،قيفشش رماع ،«فافلأ» مدقلأ

˘مو˘ي ق˘ل˘ط˘نأ يذ˘لأ «أأ فا˘ك» ةزا˘جإأ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل

امجح نمشضتيشس ،ةمشصاعلأ رئأزجلاب طرافلأ تبشسلأ

صسمخ ىلع ةعزوم ةعاشس003 يلأوحب ردقي ايعاشس

ةينطولأ ةينفلأ ةير˘يد˘م˘لأ تنا˘كو ،ةد˘عا˘ب˘ت˘م تأرود

تأرود˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ ن˘ع أر˘خؤو˘م تن˘ل˘عأأ د˘ق فا˘ف˘ل˘ل

مشسومل «أأ فاك» ةزاجإأ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لأ

ةرأدإأ نم رشضخألأ ءوشضلأ يقلت دعب0202-1202

˘مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘نو˘كلا˘ب ر˘يو˘ط˘ت˘لأ

صصبرتلأ نم ىلوألأ ةرودلأ نأاب قيفشش لاق و ،فاكلأ»

ىلإأ لشصأوتتو ةنشسح فورظ يف تبشسلأ موي تقلطنأ

مهنيب نم ابردم52 روشضحب ،ءاعبرألأ أذه ةياغ

ميركو ةبقلأ دئأرل قباشسلأ بردملأ جاجعل فشسوي

لجأأ نم ،يأد نيشسح رشصنل قباشسلأ بردملأ يوأز

،نيوكتلأ ماتخ يف «أأ فاك» ةزاجإأ ىلع لوشصحلأ

ايعاشس امجح ينيوكتلأ صصبرتلأ نمشضتي» :فاشضأأو

صسم˘خ ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م ة˘عا˘شس003 يلأوحب رد˘ق˘ي

ةنوكتم ،ةقلغم تاشصبرت لكشش ىلع يرجت تأرود
نيتشصح مأودب ةيقيبطت أذكو ةيرظن صصشصح نم
ةشسماخلأ ةرودلأ لÓخو ،ايموي صصشصح ثÓث ىلإأ

يمييقت ناحتمل نوشصبرت˘م˘لأ ع˘شضخ˘ي˘شس ةر˘ي˘خألأو
ةيناثلأ نيترودلأ نأأ ىلإأ أريششم ،«ةداهششلأ لين فدهب
يف ةعبأرلأو لبقملأ يفناج يف نانوكتشس ةثلاثلأو
ينقتلأ فرششيو ،ليرفأأ رهشش يف ةريخألأو صسرام
دمتعم رشضاحم ذاتشسأاك ةرودلأ هذه ىلع قيفشش رماع
أرشضاحم هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘نو˘كلأ ن˘م
دمحأأو ،مورعل مÓعوب ةدعاشسمب «ةبخن فاك» ةجردب
،يدا˘شص ن˘يد˘˘لأ ر˘˘شصنو ة˘˘ح˘˘ي˘˘شش دأؤو˘˘فو ،ةدو˘˘ع ن˘˘ب
،«فا˘كلأ» ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ير˘شضا˘ح˘م م˘هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب
ةيراقلأ ةيوركلأ ةئيهلأ نم يبنجأأ صشتفم موقيشسو
ىد˘حإأ ءأر˘جإأ ءا˘ن˘ثأأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ج˘˘ف ةرا˘˘يز˘˘ب
هفوقو ربع صصبرتلأ ىلع ةقداشصملأ فدهب ،تأرودلأ

طورششلأ رتفد تابلطتم مأرتحأ و قيبطت ىدم ىلع
نكمتت ،هدعيشس يذلأ ريرقتلأ ءوشض ىلعو ،اينأديم
فاك» ةيقافتإأ ن˘م˘شض و˘شضع˘ك جو˘لو˘لأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ

هذه لفكتت ثي˘ح ،ن˘يو˘كت˘لأ را˘طإأ ي˘ف ،«غ˘ن˘ي˘ششتو˘ك
ىدل نيبردملل ةشصشصخم˘لأ تأدا˘ه˘ششلا˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تلأ
.هتأذ ردشصملأ قفو ،ةيقيرفإلأ ةيلأردفنوكلأ

 نيتلوج رورم دعب

 ةرادصص دوقي يلÓيجلب
 فادهأا ةثÓثب لوألا فرتحملا يفاده

1202 / 0202 يوركلا مسسوملاب ةسصاخلا

ميلصستل دعتصست «فافلا»
لوألا فرتحملا ةيدنأا

 ةينهملا صصيخارتلا

(ىلوألا ةلوجلا ةمانزر ةيوسست) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

 :قـيفش رـماـع

«أا فاك» ةداهصش ىلع لوصصحلا صصبرت»
 «فورظلا نصسحأا يف يرجي
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يداولا صسار ةمكحملل ةيلحملا ةباينلا تنادأا
امهرامعا نيصصخصش جيريرعوب جرب قرصش بونج

يروفلا لوثملا تاءارجإ’ دعب ةنصس72و13
ردصصم تاذ ةعا˘صضب˘ل بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت˘ب
يدمعلا ميطحتلا ،لقن ةليصسو لامعتصسا و يبنجأا
كÓهتصس’ا صضرغل تاردخملا ةزايح ريغلا كلمل
““روصضحم صضيبأا حÓصس لمح عم ،يصصخصشلا
بيرهتلا ةحنج صصوصصخب امهقح يف ردصصيل
ةليصسو لامعتصسا و يبنجأا ردصصم تاذ ةعاصضبل
يف ردصص نيأا ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا ،لقن

(50) صسمخ مكح ةنصس13 (ا ـ م) وعدملا  قح

ميتنصس نويلم514 ةمارغ و اذفان انجصس تاونصس

هقح يف ردصص ةنصس72 (ر ـ ب) وعدملا اما

نويلم514 ةمارغو اذفان انجصس تاونصس ثÓث
رهصشأا ةتصسب مكحو ،لقنلا ةليصسو زجح عم ميتنصس
تارد˘خ˘م˘ل˘ل ه˘تزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق صصو˘صصخ˘ب ةذ˘فا˘ن
حÓصسل هلمح عم يصصخصشلا كÓهتصس’ا صضرغل
لبق نم امهفيقوت مت نيذللاو روصضحم صضيبأا
جرب نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ىلع اناك نيذللاو ةي’ولا قرصش بونج ريدغلا

ددصصب اناك ،يبن˘جأا م˘ي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘ت ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘صشم ج˘يور˘˘ت
نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ بصسحو
د˘صصر˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ة˘˘ي’و˘˘لا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ةرا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل

هتقفرب ناك يذلا ةنصس13 (ا – م) وعدملا اهقئاصس

قيقدلا صشيتفتلا دعبو ةنصس72 (ر – ب)وعدملا
ةربتعم ةيمك ىلع اهلخادب روثعلا مت ةبكرملل
و عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم
ــب يلامجإ’ا اهددع ردق ،أاصشنملا ةيبنجأا ماجحأ’ا

مت صشيتفتلا ةيلمع صشماه ىلعو ةروراق463
طصسوتم ““نيكصس ““ صضيبأا حÓصس ىلع روثعلا
يدصسجلا صسملتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع تصضفأا ا˘م˘ك ،م˘ج˘ح˘لا
ةعطق ىلع هتزوحب روثعلا ىلإا (ر – ب) وعدملل

صضرغب غ8.0 ــب اهنزو ردق تاردخملا نم
هنأا ةيلخلا تاذ بصسحو يصصخصشلا كÓهتصس’ا
ة˘م˘ه˘ت˘لا˘ب ا˘م˘هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘ك ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
.ما˘مأا ة˘ي˘صضق˘لا فار˘طأا مد˘قو هÓ˘عأا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
.ةروكذملا ةباينلا

ىصسوم/ع

ةنيطنضسق ةيدلبل ةيفاقثلا ةنجلل اضسيئر هنييعت مت: ةدكيكضس

ةعباشسلإ ءاقل فيشض راكد ميكح ريبكلإ نانفلإ
ةيعماجلإ تامدخلاب

يلاعلا ميلعتلا ةرازو˘ب عاد˘بإ’او ز˘ي˘م˘ت˘لا ل˘صصاو˘ت˘ي
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ، ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
فرصشي يذلا ينطولا جمانربلا لÓخ نم ةيعماجلا

ةدكيكصس ةي’ول ةيعماجلا تا˘مد˘خ˘لا ر˘يد˘م ه˘ي˘ل˘ع
ةماقإ’ا ريدم همدقيو هدعيو ، ةراق نب دلاخ ديصسلا
رايتخا يف زيمتلا انظح’ ثيح. قئادحلاب ةعبصس
ةهج نم يعماجلا بلاطلاب ةقصصتلملا عيصضاوملا

ي˘ل˘ح˘م˘لا ع˘قاو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘صضاو˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
صسد˘ق˘لاو ةأار˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘˘ك ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو

نم اهري˘غو91 د˘ي˘فو˘ك ر˘صصع˘لا ءا˘بوو مÓ˘عإ’او
ةيبدأ’او ةينيدلاو ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ع˘ي˘صضاو˘م˘لا

ريدج عوصضوم رايتخا مت ددعلا اذه يفو. ةيركفلاو
عقاولا لÓخ نم يعماجلا طصسولا يف مامته’اب
هيف امب تايدحت˘لا ل˘ظ ي˘ف ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘حر˘صسم˘لا
راكد ميكح ريبكلا نانفلا رايتخا متو ، غولونوملا

ةدكيكصس ةيعماجلا تامدخلا ريدمب انلاصصتا بصسح
ريدقلا نانفلا نوك حيرصصتب ةراق نب دلاخ ديصسلا

حر˘صسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘م˘˘صض
نم يعماجلا حرصسملا اذكو يداولاب غولونوملاو
ددعلا اذه يفو ، ةنصس لك يف تاكراصشملا لÓخ
حرصسملاب صضوهنلل ةفداهلا ةيجيتارتصس’ا انيطعيصس
صصو˘صصن˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ، ه˘˘ب ي˘˘قر˘˘لاو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةباثمب يهو ، اهجلاعي يتلا اياصضقلاو لامع’او
ملاع يف ةقلاع ة˘ل˘ئ˘صسأا ج˘لا˘ع˘ي ي˘صضار˘ت˘فا ى˘ق˘ت˘ل˘م
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا حرصسملا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا تا˘طا˘صشن را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ريدقلا نانفلا صصوغ˘ي˘صس و. ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
يف هنييعت رثإا يفاقثلا دهصشملا يف راكد ميكح
ةنيطنصسق ةيدلبل ةيفاق˘ث˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسي˘ئر بصصن˘م
ةصصرفلا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘يو ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘م˘صصا˘ع
ءاصضف ىلإا انب جرعي امك ، حرجلا ىلع ديلا عصضول
يتلا ة˘ل˘ئ˘صسأ’ا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإÓ˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا حر˘صسم˘لا
. عدبملا يعماجلا بلاطلا اهجاتحي

رانيدوب ةايح

 رشصاق ىلع يدتعملل انجشس ةنشس21
هقيقششل إذفان اشسبح نيماعو

ءاضضيبلا نيع قوضس يداترم لك بيهرت دضصقب توملا ىتح ةيحضضلا ابرضض نامهتملا

صسلجم ىدل ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم تلصصف
ةيصضق صسمأا موي اهتصسلج يف يقاوبلا مأا ءاصضق
قبصس عم يدمعلا لتقلا ةيانجب نيعباتملا نيوخأ’ا
ة˘ح˘ن˘جو ( دواد ،ز) ي˘صسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل رار˘صصإ’ا
(م˘ث˘ي˘ه .ز) ه˘ق˘ي˘ق˘صشل يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘صضلا
مل نمز ذنمو (صش.م ،ز) رصصاقلا ةيحصضلاب رارصضا
تايانجلا ةمكح˘م˘ب د˘ع˘ب مدا˘ق˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع ي˘صضم˘ي
تنادا امه˘ل ا˘با˘ق˘عو ي˘قاو˘ب˘لا مأا ءا˘صضق صسل˘ج˘م˘ل

اذفان انجصس ةنصس21 ةبوقعب يصسيئرلا مهتملا
فرطلا صضيوعتب امهمازلإا عم اذفان اصسبح نيماعو

,رارصضأÓل اربج ميت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م001 ـب يندم˘لا
ةمكاحملا ةصسلج يف راد امبصسح ةيصضقلا تايثيح

9102 ةنصس نم ربوتكأا رهصش مايأا دحأا ىلإا دوعت

زكرم نم ادئاع ة˘ي˘ح˘صضلا ر˘صصا˘ق˘لا نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘بو
ررق ءاصسم ةصسماخلا دودح يف ينهملا نيوكتلا
بعلملل رواجملا يبعصشلا قوصسلا ىلإا لوخدلا
لاقنلا هفتاه عيب فده˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب يد˘ل˘ب˘لا

يف صسانلا بورهو عزفلا دهاصش ةظحللا هذه يفو
لبق نم م˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ءار˘ج تا˘ها˘ج˘ت’ا ل˘ك
ابيصضق لمحي ناك يذلا (دواد ،ز) يصسيئرلا مهتملا

ةقفر هقيرط يف هفداصص نم لك برصضيو ايديدح
بحاصص (صش .م ،ز) ةيحصضلا ىقلت نيأا ، هقيقصش

و صسأارلا ىوتصسم ىلع تابرصض ةدع ةنصس61لا
، نيعلا تحت ةبرصضو فنأ’ا ىوتصسم ىلع رصسك
هيلع يمغأا نأا دعب ةعرصسلا حانج ىلع هلقن متيل
ىفصشتصسملا ىلإا ءامدلا نم ةربتعم ةيمك عايصضو
ىلإا ىدأا يذلا رمأ’ا ، ةريطخ تناك هتباصصإا نأا ’إا،
هل تيرجأا نيأا ، ةنيطنصسق ىفصشتصسم ىلإا هليوحت

تحت ثكميل غامدلاو فنأ’ا ىلع ةيحارج ةيلمع
رداغ˘ي نأا ل˘ب˘ق ما˘يأا ة˘ع˘برأا ةد˘م ز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
زجع تبثت ةيب˘ط ةدا˘ه˘صشب ا˘قو˘فر˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

ىلإا هرمأا يلو ةقفر هجوت نيأا اموي09 ةدمل

ةيمصسر ىوكصشب، ءاصضيبلا نيع ةرئاد نما حلاصصم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضق˘لا تلو˘˘ح فار˘˘طأ’ا عا˘˘م˘˘صس د˘˘ع˘˘بو
ةمكحم يف اهتلودج مث نمو ةيئاصضقلا تاهجلا
نإا˘ف ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف راد ا˘م بصسحو تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ترج ةنصسÓم ىلإا دوعي ةيصضقلا هذه يف ببصسلا
يف ه˘لو˘خدو را˘ج˘ت˘لا د˘حأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘لاو ن˘ي˘ب
هد’وأاب دجنتصسي هلعج يذلا رمأ’ا ،هعم ةصشوانم
ة˘صشوا˘ن˘م˘لا نا˘كم ى˘لإا ا˘م˘ه˘لو˘صصو ع˘مو ا˘ي˘ف˘تا˘ه
تا˘با˘صصإا ة˘ي˘ح˘صضلا با˘صصيو ة˘كر˘ع˘م˘لا تد˘ت˘حا
ةلمج افن نيمهتملا. هتايحب يدوت نأا تداك ةغيلب
ةيحصضلا برصض ىلع ادمع امهمادقأا Óيصصفتو
هتعفارم لÓخ ماعلا قحلا لثمم هنافرعي ’ يذلا
ذخأات نأا تداك يتلا تايكولصسلا هذه ةدصشب نادأا

لامعتصساب لتقلا ةين ىلإا ةفاصضإ’اب ةئيرب احور
د˘صض ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا هÓ˘م˘˘ت˘˘صسا ا˘˘يد˘˘يد˘˘ح ا˘˘ب˘˘ي˘˘صضق
نأاب ةليفك ةيبطلا ةداهصشلاو افيصضم نينطاوملا
لتقلا ةين ىلع ةرقوم˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه بي˘ج˘ت
بيبط˘لا ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ه˘صشلا نأا ا˘م˘ك يد˘م˘ع˘لا

ةليفك ازجع اموي09 يف ةلثمتملاو يعرصشلا
نيمهتملا عافد ، تابوقعلا ىصصقأاب امهتبقاعمب
برصضب ي˘صسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن مد˘ع ى˘ل˘ع ز˘كر
نأا ا˘ف˘ي˘صضم د˘صصق نود ه˘با˘صصأا ا˘م˘نإاو ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا

ةمهتلا ادعبتصسم اقÓطا ةيحصضلا فرعي ’ هلكوم
فور˘ظ ل˘ما˘كب ه˘تدا˘فأا ا˘صسم˘ت˘ل˘مو ه˘˘ل˘˘كو˘˘م ن˘˘ع
ةينوناقلا ةلوادملا دعب ةمكحملا ةئيه ، فيفختلا

نم امهنأا تفصشتكا نيمهتملا فلمل اهصصحفتو
ءادتع’ا ىلع نيدوعتمو ةيئاصضقلا قباوصسلا يوذ

فور˘ظ تد˘ع˘ب˘ت˘صسا ا˘ن˘ه ن˘م ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘صض

اذفان انج˘صس ة˘ن˘صس21 ةبوقعب قطنتل في˘ف˘خ˘ت˘لا
ه˘ق˘ي˘ق˘صشل اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ن˘ي˘ما˘عو لوأ’ا م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

ميتنصس نو˘ي˘ل˘م001 ـب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا صضيو˘˘ع˘˘تو
.نيمهتملا نيوخأ’ا نيب ةفصصانم

راهز دمحأا

ةنتاب

زاغلاب اوممست ةدحاو ةلئاع نم صاخشأ30 ذاقنا
حوارتت ةدحاو ةلئاع نم صصاخصشا30 ذاقنا لج’ ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم صسما تلخدت

ةأافدم نم ثعبنملا ،نوبراكلا ديصسكا لوأا زاغب مهقانتخا رثا كلذو ،ةنصس38و71 نيب مهرامعا
فرط نم ناكملا نيعب اياحصضلا فاعصسا مت نيا .ةنتاب ةنيدم طصسو رارصضخإ’ا يحب يلئاعلا مهنكصسم
.يعماجلا ىفصشتصسملا ىلا مهليوحت لبق ةيندملا ةيامحلا حلاصصم

ح ناصشوصش

 ميتنشس رايلم68 غلبمب اعورششم08 نيششدت
ةليشسملاب ةيدلب74 ربع

ردقم نيدلارون روتكدلا يئ’ولا يبعصشلا صسلجملا صسيئر  ةقفر  يوÓج رداقلا دبع ةليصسملا يلاو ماق

ميتنصس رايلم68 ب ردقي غلبمب ةيدلب74 ربع عورصشم08 نيصشدتب ةيركصسعلاو ةيندملا تاطلصسلاو
عاطقو  ( يحصصلا فرصصلا ةكبصشو برصشلا هايم ) ةيئاملا دراوملا عاطقلا  يف لثمتت عيراصشملا
بابصشلا عاطق  ( ةيمومعلا ةران’او زاغلاو ءابرهكلاب ديوزتلا ) ةقاطلا عاطقلاو  ةيمومعلا لاغصش’ا

ةديرجل ةليصسملا يلاو حرصص امك ةيصسردملا معاطملاو ماصسق’ا ةعصسوت ) ةيبرتلا عاطقلا  ةصضايرلاو

ب ردقي غلبمب عورصشم52 ب ردقت قÓطنا ةراصشا ءاطع’ ةحرتقملا عيراصشملا صصوصصخب ةعاصس رخا

عورصشم805 يه  ايلام اهب لفكتملا عيراصشملا اما تاعاطق ةدع يف لثمتت يتلاو ميتنصس رايلم811

ةيمنتلا تاططخم  ةي’ولا ةينازيم تايدلبلا  ةينازيم تاعاطقلا فلتخم نم ميتنصس رايلم866 غلبمب

عيراصشملا اما  ميتنصس رايلم8.981 علبمب272 يه ةيهتنملا عيراصشملا اما  ةزكرمملا جماربلا ةيدلبلا

ةنصس لÓخ اهمÓتصسا عقوتملا عيراصشملا اما عورصشم0202/21/13  73 لبق اهمÓتصسا عقوتملا

خوصشخصش حلاصص                      .عورصشم1202 991

رارف ةلاح يف يناثلا يقب اميف /جيريرعوب جرب

تإردخمةزايح ةمهتب صصخشش فيقوت
هكيرصش يقب اميف ةنصس91 نصس يف صصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب لامصش ةناجم نما رصصانع نكمت

فوقوملا صصخصشلا نأا ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ بصسحو رارف ةلاح يف12 نصس يف
روصضحم صضيبأا حÓصس ةزايح عم عيبلا و كÓهتصس’ا صضرغب ““جلاعم فيك ““ تاردخملا نم ةيمك هتزوحب
راكوأا ةمهادم ةيلمعب نمأ’ا رصصانع نايق دعب تءاج ةيلمعلا نأا ةيلخلا تاذ بصسحو يعرصش ىصضتقم نود
وعدملا هب هبتصشملا ماق ناكملا نيع يف صصاخصشأ’ا نم ةعومجم صسملت و ةبقارم دنع هنأا ثيح ةميرجلا

و هنأا ’إا ،تاردخم ةعطق اهنأا دعب اميف تنيبت هتزوحب تناك ءايصشأا نم اصصلختم رارفلاب ةنصس91 (ع – م)
جلاعم فيك ““ تاردخملا ىرتصشا دق هنأا افرتعم ،صضيبأ’ا حÓصسلا و تاردخملا ةعطقل هتيكلمل  لصضفب

ةزايحلا ةمهتب امهدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل ،رارف ةلاح يف وه يذلا ةنصس12 (ع – ب) وعدملا نم ““
صضيبأا حÓصس ةزايح عيبلا و كÓهتصس’ا صضرغل ““جلاعم فيك ““ تاردخملل ةعورصشم ريغ ةقيرطب
لوثملا تاءارجإÓل اقبط ةيلحملا ةباينلا مامأا فوقوملا هب هبتصشملا لاحيل ““يعرصش ىصضتقم نود روصضحم
.مكحلاب قطنلا ليجأات مت نيأا ،يروفلا

ىصسوم/ع

يبنجا ردضصم تاذ ةعاضضبل بيرهتلا ةحنج ةمهتب يروفلا امهلوثم دعب /جيريرعوب جرب

تإونشس ثÓثب يناثلإو تإونشس صسمخب صصخشش ةنإدإإ
ميتنشس نويلم514 ـب ةمإرغو إذفان انجشس


