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ةعاشس رخآا
âaS rehkA
يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ضضومغلا هفنتكي جمانربلا
ددحي مل تانكسسلا نم ةسصحو

اهزاجنإا ناكم

«2 لدع» وبتتكم
تاجاجتحÓل نودوعي
تاطلشسلا كرحت لمأا ىلع

ةيدلبب لكسشملا لسصاوتي اميف
 بطعلا ددجت ةجيتن ةدرابلا نيع

 هايم ةمزأا
ينطاوم قرؤوت

ءايحأا ةدع

01 صص علاط

 قارح006 لسصأا نم
ةبطاق ايلاطيإا اولسصو

قارح002
نولشصي يرئازج
علطم اينيدرشس
ديدجلا ماعلا

01 صص علاط

01 صص علاط

...  «تاضيوعتلا » ةحيضف

اهكÓمأا ءارشش ةلودلا ديعت امدنع
ةلششنخ ةيلو يف ةمخشض غلابمب

5 صص علاط moc.zd-aasrehka.www

ةريبك تايناكمإا اهل تسصسصخو حلاسصملا نم ديدعلا تلمسش ةعاسسلا تافلم

ايبيل يف رانلا ققطإ فقو تيبثت لبس نوثحبي لود01دئازرئازجلا

ميقعتلاو ةفاظنلا ةلمح
ةــــبانع تايفششتشسم يف
ناـــــشسحتشسلا ىقــــلت
ماهفتشسلا طاقن حرطتو

نوــــــــبت
كراـــــششي
 موــــــــيلا

رمتؤوم يف
نيـــــلرب

2 صص علاط

 ىشضرملا ةاناعم نم ديزي ةبانعب دششر نبا ىفششتشسمب ايجولويزيفلا ةحلشصمب يبطلا داتعلا سصقن ^

ةبانعب ةحشصلا عاطق ةيعشضو نم «نوؤواتشسم نوبختنم» ^

ماظعلا ةحارجب ةشصاخ ةقيقد ةيلمع82 نم ديزأا ءارجإا ىلع فرششي سصشصختم يبط قيرف ^
ةملاقب يبقع ميكحلا ىفششتشسمب

ةدكيكشسب ةراحوب قازرلا دبع ىفششتشسمب تايلمعلا فانئتشسا ^

سسنوتو رئازجلا نيب ةكرتششملا ةينمألا ةنجللا ليعفت ^

4-3 صص علاط

4-3 صص علاط



عاطقلا اهفرعي يتلا ةليقثلا تافلملل ةيولوألا حنم ةرورشضب تبلاط

ةميدقلا تاشسرامملاو بيلاشسألا عم ةعيطقلا ثادحإاب ةيبرتلا ريزو رارق نمتث «فابنألا»
¯S°∏«º.±

لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا بلا˘ط
ريزو «فابنألا«نيو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ءاطعإا ةرورسضب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل ة˘يو˘لوألا

راظتنلا نمً اديزم لمحتت ل يتلاو
قلعت اميف ريزولا تارارق انمثم ،
بي˘لا˘سسألا ع˘م ة˘ع˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لا ثاد˘˘حإا

ةرازو˘ل ة˘م˘يد˘ق˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو
نايب يف اذه ءاجو .ةينطولا ةيبرتلا

لامعل ينطولا داحتلا نع رداسص
يذلا «فابنألا» نيوكت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

دا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ي˘˘ف دا˘˘ع
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ر˘˘يزو˘˘ب ير˘˘يزد قدا˘˘سصلا
يت˘لا ةو˘عد˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘˘ل ته˘˘˘˘جو

41 ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل رو˘˘سضح˘˘ل

ًاسصسصخم ناك يذلا0202 يفناج
ءاسسؤورلا عم ءارآلا لدابتو فراعتلل
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘مألاو

ةيبرتلا عاطق يف ةدمتعملا ةيباقنلا
ةيبرتلا ةرازو رقمب كلذو ةينطولا
ىلإا «فابنألا» ناي˘ب دا˘عو.ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةقثلا ءانب ةداعإل ةيبرتلا ريزو دوعو
ءا˘كر˘سشلا ع˘م ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا رو˘˘سسجو
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
اهنأاسش نم يتلا ةديدجلا ةيرئازجلا
بيلاسسألا عم ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ثد˘ح˘ت نأا

هنام˘يإا و ،ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لاو
كير˘˘˘˘˘سشلا رود˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘سشلا
قيقحتل ةمهاسسملا يف يعامتجلا
ءافولل هيعسس عم ةديدجلا رئازجلا
سسيئر ةعطق يذلا مازتللا ديسسجتب
ةطقنلا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م (73)
اهتانوكم لكب ةيو˘بر˘ت˘لا ةر˘سسأÓ˘لو
عمتجم ىلإا لوحتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘غ˘ب
ىوتسسمب يقرلا لÓخ نم ةفرعملا
ل˘˘ق˘˘نو .ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
جاردإا رر˘˘ق ر˘˘يزو˘˘لا نأا «فا˘˘ب˘˘˘نألا»
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ رو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م

عورسشم ةقيثو نمسض نييعامتجلا
ة˘غا˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف ةرازو˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم
راطإا يف ةموكح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
ديقتلاو هب لومعملا عيرسشتلا مارتحا
راسشأاو اذه .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ب
يف زكر يريزد قداسصلا نأا نايبلا

ةرظتنملا تايدحتلا ىلع هتلخادم
رئازجلل سسيسسأات˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل
سضوهنلا بجوتسست ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
ةناكم نم عفرلابو ةيبرتلا عاطقب
ىلإا لوحتلا قيقحت لجأا نم يبرملا

نأا ىلعً ادكؤوم ،ة˘فر˘ع˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م
ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا˘ب َلإا ى˘تأا˘ت˘ي ن˘ل كلذ
يفو عاطق˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا˘ب
ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا حÓ˘˘سصإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
يف رظنلا ةدا˘عإا˘ب كلذو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ج˘ها˘ن˘م˘لاو ر˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا

ميلعتلا ةدوج ققح˘ي ا˘م˘ب ج˘مار˘ب˘لاو
ةيونعملاو ةيداملا ءابعألا ففخيو
ا˘عدو .م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع

ًلاجعتسسا ةباجتسسلا ىلإا «فابنألا»

يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأا بلاطمـل

بتاور يف رظنلا ةداعإاو ةعورسشملا

يمدخت˘سسم ل˘كو ةذ˘تا˘سسألا ح˘ن˘مو

ةرد˘ق˘لا م˘ه˘ل ظ˘ف˘ح˘ي ا˘م˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘˘م د˘˘˘سسج˘˘˘يو ة˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سشلا

نوناق عسضوو عاطقلا ةيجيتارتسسإا

ققحي ةيبرتلا عاطقل ديدج سصاخ

ةيمومعلا ةفيظولا نع هتيلÓقتسسا

ةلاسسر يه يبرملا ةمهم نأا رابتعاب

ددسش ام˘ك .ة˘ف˘ي˘ظو در˘ج˘م تسسي˘لو

دعاقتلا يف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘سسا ى˘ل˘ع

ةذتاسسأÓل نسسلا طرسش نود يبسسنلا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ل˘كو

داجيإاو ةلكوملا ماهملا ةقسشملً ارظن

ةيعامتجلا فورظلا نيسسحتل لح

ة˘كر˘ت˘سشم˘لا كÓ˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لاو

م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘˘ع˘˘لاو

.ةيرئازجلا ةسسردملل معد كÓسسأا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6885ددعلا0202 يفناج91  دحألا2
www.akhersaa-dz.com

عوشضخلا ةيمهأا ىلع نوشصتخملا ددشش اميف
سصيخششتل تاشصوحفلا لحارم لك ىلإا

بابشسألا

مقعلاب نيباشصملا نم ةئاملاب04
لاجر رئازجلا يف

ةيحارجلا ةيبطلا مايألا ةبسسانمب نويئاسصخأا ءابطأا فسشك
يداولا  ةيلوب اهلاغسشأا تحتتفا يتلا ةرسشاعلا اهتعبط يف

يف مقعلا سضرمب نيباسصملا نم ةئاملاب04 نم رثكأا نأا
هذه يف نول˘خد˘ت˘م˘لا زر˘بأاو.لا˘جر˘لا ة˘ئ˘ف ن˘م م˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا
عوسضخ ةيمهأا ةسصسصختملا ةيحارجلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
ةقلعتملا ةي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ل˘حار˘م ل˘ك ى˘لإا  ل˘جر˘لا
ي سضرملا اذه ءاوتحل مقعلل ةينقتلا بابسسألا سصيخسشتب
ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ءا˘˘سضق˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م لإا ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ي ل كلذو
ةيلوؤوسسم لمحتت اهد˘حو˘ل ةأار˘م˘لا نأا ةد˘ئا˘سسلا ة˘ط˘لا˘غ˘م˘لا
ةيعمج لثمم ،ةديم مي˘هار˘بإا بي˘ب˘ط˘لا ح˘سضوأا ا˘م˘ك.م˘ق˘ع˘لا
روتكدلا قرطت هتهج نمو.سصاوخلا نييبطلا نيسسرامملا

ة˘حار˘جو سضار˘مأا ي˘ف ي˘ئا˘سصخأا بي˘ب˘ط ة˘˘ح˘˘ي˘˘بر د˘˘ي˘˘سشر
ةذختملا تاءارجإلا ناونعب هتلخادم يف ةيلوبلا  كلاسسملا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ى˘لإا لا˘جر˘لا د˘ن˘ع م˘ق˘ع˘لا جÓ˘عو سصي˘خ˘سشت˘˘ل
اهبلغأا رسشتني يتلاو ةلاحلا هذه ىلإا يدؤوت يتلا بابسسألا
ثدحلا اذه يف نوكراسشملا قرطتو.يروكذلا  طسسولاب
ىدل لسسلا  سضرم اهنيب نم ىرخأا سضارمأا ةدع ىلإا يبطلا
ةلسص تاذ سضارمأل ةيبطلا ةجلاعملا راطإا يف لافطألا
نمسض كلذو لافطألا ىدل ةيردسصلاو ةيسساسسحلا سضارمأاب
ى˘˘˘لإا فدا˘˘˘ه˘˘˘لاو ر˘˘˘ط˘˘˘سسم˘˘˘لا سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
لسسلا سضرمل ةببسسملا ةموثرجلا راسشتنا ةروطخب ريذحتلا
.لافطألا ةئف ىدل اميسس
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ةكبششلا نيشسحت يف ريبكلا رامثتشسلا مغر

رئازجلانأا فششكي ريرقت رخآا
ةمدخ يف ايملاع فعشضألا

ةلاقنلا فتاوهلا ربع تنرتنإلا
تنرتنلا قفدت ةعرسس يف يملاعلا بيترتلا رئازجلا تليذت
ربمسسيد رهسش لÓخ «لأا.سسأا.يد.أا» ةعرسسلا قئاف يسضرألا

تلجسس امنيب «تسست ديبسس» عقوم بسسح9102 ةنسس نم
فتاهلا ربع تاناي˘ب˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت ي˘ف ا˘سضيأا ا˘ي˘ند˘ت˘م از˘كر˘م
يف اتءاج رئازجلاو نميلا نم لك نأا ريرقتلا ركذو .لاقنلا

ىلع اغيم29.3و93.4 تاعرسسب471و371 نيزكرملا
وحنب ةيبرعلا لودلا ةمئاق تردسصت تارامإلا اما .يلاوتلا

نيب ايملاع03 زكرملا كلذب لتحتل تياباغيم75.09

49.37 وحنب04ـلا زكرملا يف رطق تءاجو .ةلود771

،اغيم29.56 ةلجسسم44 زكرملا يف تيوكلا اهتلت ،اغيم

.اغيم39.25 ةعرسسب35 زكرملا يف ةيدوعسسلا تلحو

نامع مث ،اغيم34.05 وحنب55 زكرملا ندرألا تدسصحو

يف نيرحبلا اهبقعأا ،اغيم22.24 وحنب66 زكرملا يف

79 زكرملا يف رسصم هتلت ،اغيم89.62 وحنب59 زكرملا

وحنب701 زكرملا قارعلا لتحاو .اغيم25.62 ةعرسسب

Óجسسم221 زكرملا يف برغ˘م˘لا هÓ˘ت ،ا˘غ˘ي˘م31.32

14.81 وحنب321 زكرملا يف ايناتيروم مث ،اغيم25.81

83.61 وحن˘ب721 زكرملا ني˘ط˘سسل˘ف تد˘سصحو ،ا˘غ˘ي˘م

.اغيم70.21 ةعرسسب841 زكرملا يف ايبيل اهتبقعأا ،اغيم

نانبل مث ،اغيم21.9 وحنب851 زكرملا سسنوت تسصنتقاو

زكرملا يف ايروسس هتلت ،اغيم01.8 وحنب161 زكرملا يف

ملاعلا لود ةمئاق سصوسصخب اما .اغيم13.7 وحنب561
(اتاد ليابوملا) لومحملا ربع تنرتنإلا ةمدخ يف عرسسألا

دقف تسست ديبسس عقوم ىلع ،يسضاملا ربمسسيد رهسش لÓخ
وحن يملاعلا دول˘نود˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘لا ة˘عر˘سس ط˘سسو˘ت˘م غ˘ل˘ب

عفر ةعرسسل تبا˘ج˘ي˘م20.21 لباقم ،تبا˘ج˘ي˘م10.23

،اجيم88.7ـب831 زكرملا يف رئازجلا تءاجو .تافلملا

نادوسسلا اهبقعأا ،اجيم53.8ـب731 زكرملاب Óيوزنف مث

ناتسسكبزوأا مث ،اجيم70.9ـب ادناور اهتلت ،اجيم06.8ـب

تءاجو .ا˘ج˘ي˘م15.9 ة˘عر˘˘سسب431ـلا ز˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

م˘ث ،ا˘ج˘ي˘م23.01ـب131 ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف رودا˘˘ف˘˘ل˘˘سسلا

331 زكرملاب قارعلا اهبقعأا ،اجيم03.01ـب ناتسسكجاط

ربع تنرتنإلا ةعرسس طسسوتم تغلبو .اجيم18.9 ةلجسسم

كلذب دسصحتل تباجيم08.01 سشيدÓجنب يف لومحملا

وا تنرتنلا ةكبسش بذبذت نإاف ةراسشإÓلو031. ةبترملا
ماعلا يسساسسلاو ايرولاكبلا تاناحتما لÓخ مت امك اهطق

081 هتميق امل يرئازجلا داسصتقلا ةراسسخ يف يسضاملا

اهارجأا ةسسارد قفو تفسشك9102 ةنسس يف وروأا نويلم

.سصسصختملا يجولونكتلا «نإا يب يف01 بوت» عقوم

S°∏«º.±

ايبيل يف رانلا قÓطإا فقو تيبثت لبشس نوثحبي لود01دئازرئازجلا

نيلرب رمتؤوم يف مويلا كراششي نوبت

¯ S°∏«º.±
ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو لا˘ق

رمتؤوملا ةيسشع ةلايسس رهاطلا دمحم
ينثل لذبت ةثيثح ادوهج نإا يلودلا
ي˘ب˘ي˘ل˘لا «ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا» د˘˘ئا˘˘ق
˘مد˘ع ن˘ع ر˘ت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ ر˘ي˘˘سشم˘˘لا
قÓ˘˘طإا ف˘˘قو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘لا˘ي˘سس را˘سشأاو .را˘ن˘لا
رتفح نأا ىلإا رئازجلا ةعاذإل هب ىلدأا
عوجرلل عيقوتلا لبق ةلهم بلط»
لا˘قو .»ه˘يد˘عا˘سسمو ه˘ئا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ى˘˘لإا
انفقومو وكسسوم يف انعقو نحن»
يدافتل ءاج ّديسس فقوم وهو تباث
ءلؤوه لكو ءامدلا نم ديزملا ةقارإا
مه ةياهنلاب مهحاورأا طقسست نيذلا

 .»نويبيل

سسور˘˘لا» نأا ة˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘سس فا˘˘˘سضأاو
ة˘ث˘ي˘ث˘ح عا˘سسم نو˘˘لذ˘˘ب˘˘ي كار˘˘تألاو
ل ةلهم بلط وهو عيقوتلاب هعانقإل
نكلو ،نوكتسس مك ةلهملا هذه ملعن
ىلإا عوجرلل ديكأاتلاب ةلهم بلط وه

 .»هيدعاسسمو هئافلح

ر˘يزو˘لا لا˘ق ،ىر˘خأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
عم ةيفتاه ةملاكم ىرجأا هنإا يبيللا
موداقوب يربسص ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
ة˘˘˘˘˘مزألا تارو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت تلوا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت

نم لذبت ادوهج نأا حسضوأاو .ةيبيللا
فقو) لمعلا اذه نأاب عانقإلا» لجأا
م˘ت˘ي نأا بج˘يو م˘ه˘م (را˘ن˘لا قÓ˘˘طإا

ىتح متي نأا ةرورسضلا نم امبرو
سصرفلا يطعيل نيلرب عامتجا لبق

 .»رمتؤوملا حاجنل

يعاسسملا هذه رظتنن اننإا» لاقو
ةحلسصم يفو ةميكحو ةثيثح يهو
لÓ˘سش فا˘ق˘يإاو ءا˘مد˘لا ة˘قارإا ف˘˘قو
ة˘م˘سصا˘ع˘لا د˘يد˘˘ه˘˘ت فا˘˘ق˘˘يإاو مد˘˘لا

 .»سسلبارط

سسلجملا سسيئر برعأا هبناج نم
د˘لا˘خ ،ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا
رئازجلا نأاب هداقتعا نع ،يرسشملا

رداقلا دي˘حو˘لا ي˘بر˘ع˘لا ل˘ق˘ث˘لا ي˘ه
ف˘ل˘م˘لا ي˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
ةيسسامولبدلا ةدوع ان˘م˘ث˘م ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا
لا˘قو .ف˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رئازجلا نأا دقتعن نحن » ،يرسشملا

رداقلا دي˘حو˘لا ي˘بر˘ع˘لا ل˘ق˘ث˘لا ي˘ه
ف˘ل˘م˘لا ي˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
اربعم ، «هيف كسش ل رمأا اذه ،يبيللا
انحر˘ف ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ن˘ح˘ن» :ه˘لو˘ق˘ب
اذهل ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا ةدوعب

. «فلملا

د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ن» :ير˘˘˘سشم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو

ديعيسس نم يه رئازجلا نأا نيمزاج

ن˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لا نزاو˘˘ت˘˘˘لا

ل˘ك .ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا ي˘ف ى˘سضو˘ف

ةو˘ق با˘ي˘غ ي˘ف تثد˘ح ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا

ىربك ،ايداسصتقا ىربك ةوق ،ىربك

يف ىربك ايناكسس ىربك ،ايركسسع

ي˘فو » ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ه ،ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا

نأا يبيل˘لا لوؤو˘سسم˘لا د˘كأا ،قا˘ي˘سسلا

ر˘م˘تؤو˘م لا˘غ˘سشأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا رو˘˘سضح

يذلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزلا لو˘ح ن˘ي˘لر˘ب

نأا ىلا اريسشم ،مهم مويلا مئتليسس

يب˘ي˘ل˘لا ة˘لود˘ل˘ل ى˘ل˘علا سسل˘ج˘م˘لا

هتاءاقل فلتخم لÓخ ،ةوقبو رسصأا

ديدع عمو ةدحتملا مملا ةثعب عم

دوجو ةرورسض ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

،ايبيل لوح نيلرب رمتؤوم يف رئازجلا

ممألا ةياعر تحت دقعنيسس يذلاو

ىلعلا سسلجملا نأاب دافأاو .ةدحتملا

دفو لاسسرإل زهجي ايبيل يف ةلودلل

ىوقلا لكل حرسشل رئازجلا ةرايزل

ةيناملربلا تناك ءاوسس ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ة˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا وأا ة˘ي˘بز˘˘ح˘˘لا وأا

:لاقو ،اه˘ق˘م˘عو ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘لأا˘سسم˘لا

ا˘ند˘فو لا˘سسرإا˘˘ب ل˘˘ج˘˘ع˘˘ن˘˘سس ن˘˘ح˘˘ن

دقعو هحيسضوت نكمي ام حيسضوتل

هيفخن ام انيدل سسيل نحن ،تاءاقل

 . هاسشخن وأا

تارو˘ط˘ت˘لا ى˘˘لا ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت ي˘˘فو
قÓطا فقو ةلأاسسم نأاسشب ةريخلا
ةفيلخ ريسشم˘لا ع˘ي˘قو˘ت مد˘عو را˘ن˘لا

،وكسسوم ي˘ف قا˘ف˘تلا ى˘ل˘ع ر˘ت˘ف˘ح
ى˘ل˘علا سسل˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘سضوأا
ةقيثو نأا مغر هنأا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘لود˘ل˘ل
لكسشب تيطعأا رانلا قÓطا فقو
عيقوتلا لبق فارطلا لكل يمسسر
عيقوتلا ةرتف ءانثأا هنا لا ،نيمويب
تا˘ظ˘حÓ˘م ه˘يد˘ل نأا (ر˘˘ت˘˘ف˘˘ح) لا˘˘ق
انلبق (قافولا ةموكح) نحنو ىرخأا
لح ىلا لوسصولا ليبسس يف ناهرلا
.عار˘سصلا ة˘˘لا˘˘ح ءا˘˘ه˘˘ناو ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت
ر˘م˘ت˘سسا سشا˘ق˘ن د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ح˘˘سضوأاو
بناجلا انأاجاف ،رتفح عم نيتعاسسل
ةبغرلا هيدل سسيل رتفح نأاب يسسورلا
يف بغري هنأابو ،نآلا عيقوتلا يف
نأا ادكؤوم ،نمزلا نم ةليوط ةرتف
ا˘ه˘ن˘ي˘ح تكسسم˘ت قا˘فو˘لا ة˘مو˘˘كح
را˘ن˘لا قÓ˘طا ف˘قو قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت˘ب
فرح ليدعت متي ل نأا تطرتسشاو
،هتلعف ام وهو ةيقافتلا نم دحاو
نأا تدارأا قافولا ةموكح نأا ازربم
نييبيللا حاورأا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ع˘قو˘ت
.فعسض نع سسيل و مهتاكلتممو

ايبيل يف يركشسعلا ديعشصتلا عم ةازاوم

سسنوتو رئازجلا نيب ةكرتششملا ةينمألا ةنجللا ليعفت
نيدلبلا نيب ةكرتسشملا ةينمألا ةنجللا ليعفت لبسس ،لÓعاب زوزع سسنوت ىدل رئازجلا ريفسس عم سسمأا ،يتارفلا ماسشه يسسنوتلا ةيلخادلا ريزو ثحب
نواعتلا هجوأا معد ىلإا اسضيأا قرطت ءاقللا نأا -نايب يف- ةيسسنوتلا ةيلخادلا ةرازو تركذو .ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلا زيزعت بناج ىلإا

ثادحأل نيتسسلاو ةيناثلا ىركذلا ءايحإل ةكرتسشملا تادادعتسسلا كلذك نافرطلا ثحب» امك ،نيدلبلا نيب ةيدودحلا قطانملا ةلو نيب قيسسنتلاو

يأا برسضب سسمأا ،يسسنوتلا سشيجلا دعوت نيأا ايبيل هسشيعت ام عم ةازاوم اسضيأا ءاج رتوتلا نإاف ةراسشإÓلو .»مداقلا يرفيف8 فسسوي يديسس ةيقاسس
انلاجم قرتخي نم برسضنسسو ايبيل عم دودحلا برق قلحت تارئاط» نإا يسسنوتلا سشيجلا لاقو .»ايبيل عم دÓبلل يوجلا لاجملا نم برتقي» فده
زياف ةدايقب سسلبارط ةمسصاعلا ىلع رطيسست يتلا قافولا ةموكح تاوقو ،رتفح ةفيلخ ريسشملا تاوق نيب رتوتلا نم ةلاح ايبيل دهسشتو .»يوجلا
يف قافولا ةموكح ىلإا تادعمو لاسصتا ةزهجأا لاسسرإا ىلإا ةفاسضإا ،ايبيل ىلإا ةديدج ةيعافدو ةيركسسع تادعم لاسسرإا ايكرت ترسشاب و .جارسسلا

لقن تقو يف ،ةيكرتلا ةسصاخلا تاوقلا نمً اسصخسش04 بناج ىلإا سسلبارط ىلإا ددج نييركسسع ءاربخ لاسسرإاب ايكرت تماق امك .سسلبارط
.ايكرت ىلإا مهتماقإا رقم قافولا ةموكحل نوعبات نوراسشتسسم
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ثحبت يتلا ةيلودلا ةودنلا ىلإا ةوعدملود01 بناج ىلإا مويلا ايبيل لوح نيلرب رمتؤوم يف نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر كراششي
.دÓبلا يف رانلا قÓطإا فقو تيبثت لبشس
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 راطمأ’ا طوقصس دنع اهرقمب هايملا دوكر ىلإا ةفاصضإا /ةبانع

ايجولويزيفلإ ةحلسصمب يبطلإ داتعلإ صصقن
 ىسضرملإ ةاناعم نم ديزي دسشر نبإ ىفسشتسسمب
يفيظو˘لأ صصح˘ف˘لأو ا˘ي˘جو˘لو˘يز˘ي˘ف˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم فر˘ع˘ت
يبطلأ داتعلأ يف اصصقن ةبانعب دصشر نبأ ىفصشتصسمب
مهصضأرمأأ صصيخصشتو مهجÓعل ىصضرملأ هجاتحي يذلأ
ةيصصولأ ةيريدملأ ىلإأ ةعوفرملأ يواكصشلأ نم مغربلاف
ر˘ق˘م˘˘ب ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ دو˘˘كر ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ىود˘˘ج نود ن˘˘كل
اهب لمعلأ لعجي امم راطمألأ طوقصس دنع ةحلصصملأ
ةحلصصم نأأ ةعاصس رخآأ رداصصم تفصشك ليحتصسم هبصش
دصشر نبأ ىفصشتصسمب يفيظولأ صصحفلأو ايجولويزيفلأ

لأزت ل ىصضرملأ جÓعو صصيخصشت يف اهتيمهأأ مغر
اهب دجوت ذإأ يبطلأ داتعلأ يف احصضأو اصصقن دهصشت
يف مدخ˘ت˘صست ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأودألأو ةز˘ه˘جألأ صضع˘ب
ةيفاك ريغ نكل اه˘ب ةر˘فو˘ت˘م˘لأ ة˘ع˘برألأ تا˘صصصصخ˘ت˘لأ

ثيح اهيلع نودفأوت˘ي ن˘يذ˘لأ ى˘صضر˘م˘لأ دد˘ع˘ب ة˘نرا˘ق˘م
جÓع يف مهاصست ةحلصصملأ نأأ رداصصملأ تأذ تحصضوأأ

يومدلأ طغصضلأ ىصضرمو ةيصساصسحلأو وبرلأ ىصضرم
يف اهب صصصصخت دوجو نع كيهان عرصصلأ ىصضرمو
ذه لبقتصسي ذإأ ةيذغتلأ صصصصخت وهو ةيمهألأ ةياغ

لبقتصسي اميف ايرهصش اصضيرم52 نع لقيل ام ريخألأ

001 ى˘˘لإأ07 نيبام ةي˘صسف˘ن˘ت˘لأ صضأر˘مألأ صصصصخ˘ت

يف نوجلاعي نيذلأ ىصضرملأ نع كيهان ايرهصش صضيرم
عر˘صصلأ ى˘صضر˘م رأر˘غ ى˘ل˘ع ىر˘˘خألأ تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لأ

و˘ف˘ظو˘م دو˘ه˘ج ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘كل يو˘مد˘لأ ط˘غ˘صضلأو
زواجتي يذلأو مهريغو نيصضرممو ءابطأأ نم ةحلصصملأ

اهب مدعنت ةح˘ل˘صصم˘لأ هذ˘ه ى˘ق˘ب˘ت ف˘ظو˘م ل˘ك م˘هدد˘ع
اهل عبات وه صضورفملأ نم يذلأ يبطلأ داتعلأ صضعب

sed forp  و يغامدلأ طيطختلأ زاهج رأرغ ىلع

strofةيريدملأ ىلإأ ةعوفرملأ يواكصشلأ نم مغرلابف
نم ىودج نود هنأأ لإأ رداصصملأ تأذ بصسح ةيصصولأ

ةحلصصملأ رقم نأأ ةعاصس رخأأ رداصصم تلاق ىرخأأ ةهج
وهو راطمألأ طوقصس دنع دكرت و هايملأ هل برصستت
ذإأ نيصضرممو ءا˘ب˘طأأ ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ ل˘م˘ع ل˘قر˘ع˘يا˘م
ة˘حا˘صسم نأأو ة˘صصا˘خ ل˘ي˘ح˘ت˘صسم ه˘ب˘صش ل˘م˘ع˘لأ ح˘ب˘˘صصي
مغرلابو ىرخألأ حلاصصملاب ةنراقم ةقيصض ةحلصصملأ

ىودج نود نكل ةرأدإلأ ىلإأ يواكصش تعفر أذه نم
نم ةعاصس رخأأ تملعو أذه اهلاح ىلع نامقل رأد ىقبتل

هلمعتصسي مل  ايبط أريرقت03 براقيام كانه نأأ رداصصم
ةليل˘ق˘لأ ما˘يألأ ي˘ف ة˘ع˘با˘ط˘لأ ل˘ط˘ع˘ت بب˘صسب ى˘صضر˘م˘لأ
 .ىصضرملأ ةاناعم يف رخأاتلأ أذه ديزيل ةيصضاملأ
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ةجمرب تيقوت حرطي تقولأ صسفن يف نكل

تلؤوا˘صست˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ تÓ˘م˘ح

ديدعلأ تصسم اهنأأ ةصصاخ ماهفتصسلأ طاقنو

نأأ د˘ع˘بو ،تقو˘لأ صسف˘ن ي˘ف ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ ن˘˘م

يذلأ «صسوريفلأ» ةيصضق حطصسلأ ىلع تفط

«أزيريت تنا˘صس» ي˘ف لا˘ف˘طألأ ه˘ت˘ي˘ح˘صض حأر

حلاصصملأ مايق ةيصضرف دكؤوي ام وهو أرخؤوم

ل˘جأأ ن˘م ة˘يزأر˘ت˘حلأ تأءأر˘جإلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

يذلأ «صسوريفلأ» أذه تافلخم نم صصلختلأ
ةدايع صسم هنأأ «ةعاصس رخآأ» رداصصم تفصشك
ح˘لا˘صصمو «أز˘˘ير˘˘ي˘˘ت تنا˘˘صس» لا˘˘ف˘˘طألأ بط
تايناكمإأو تأدعم لامعتصسأ مت دقو ،ىرخآأ

ناك يتلأو ةفاظن˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘ب صسأا˘بل
مظتنم لكصشبو لبق نم لمعتصست نأأ نكمي

ر˘ي˘ي˘غ˘تو ه˘ل˘ما˘كب طÓ˘ب˘˘لأ ل˘˘صسغ م˘˘ت ثي˘˘ح
مت يتلأ روصصلأ رهظتو ،ةيطغألأو ةصشرفألأ
ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ة˘ح˘ف˘صصلأ ي˘ف ا˘˘هر˘˘صشن
ي˘ف د˘صشر ن˘بأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلأ

صضأرمأأ ةحل˘صصم˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ «كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ»

دنع ىصضرملأ نم امامت اهئÓخإأ مت هنأأ مدلأ

حر˘ط˘ي ا˘م و˘هو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ

هيلإأ أولوح يذلأ ناكملأ لوح تلؤواصستلأ

نأأ عامجإأ دجويو ،ةفاظنلأ ةيلمع ءأرجإأ ءانثأأ

نوكت نأأ بجي تايفصشتصسملأ يف ةفاظنلأ

ةرصسألأو تأداصسولأو ة˘ي˘ط˘غألأو دا˘ت˘ع˘لأ ي˘ف

م˘قأو˘ط˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘مد˘˘خ˘˘لأو

  .ةيبطلأ

ةريبك تايناكمإا اهل تصصصصخو حلاصصملا نم ديدعلا تلمصش

ناسسحتسس’إ ىقلت ةبانع تايفسشتسسم يف ميقعتلإو ةفاظنلإ ةلمح
ماهفتسس’إ طاقن حرطتو

¯hd«ó gô…

ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ ةرأدإأ ترد˘˘˘˘صصأأ
ةبانعب يعماجلأ يئافصشتصسإلأ
ا˘ي˘ف˘ح˘صص ا˘نا˘ي˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لأ مو˘ي
تÓمح ا˘ه˘قÓ˘طإأ صصو˘صصخ˘ب
حلاصصملأ نم ددع يف ةفاظن
حرطت يذلأ نايبلأ وهو ةيبطلأ
ماهفتصسلأ تامÓع نم ديدعلأ
ة˘يا˘غ˘لأو ه˘ت˘ي˘قو˘ت صصو˘صصخ˘ب
ءأرو نمو هءأرو نم ةيقيقحلأ

.ةروكذم˘لأ تÓ˘م˘ح˘لأ قÓ˘طإأ
ز˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ تر˘˘˘˘˘˘كذ
ي˘ف ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ

ردا˘˘صصلأ ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ل˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم
لاصصتلأو مÓعإلأ بتكم نع
عم قيصسنتلاب» تر˘ط˘صس ا˘ه˘نأا˘ب
لكل ةيبطلأ حلاصصملأ فلتخم
اهل ةعباتلأ ةيحصصلأ لكايهلأ

ن˘بأ» ى˘ف˘صشت˘صسم رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
«ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘˘بأ «; «د˘˘˘˘˘صشر
«نابرصض ميكحلأ «ىفصشتصسمو
بط ةدايعو صضيبألأ رصسجلاب
ة˘˘˘˘˘صسيد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأ» لا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘طألأ
ةنصسل صصاخ ج˘ما˘نر˘ب «ةز˘ير˘ي˘ت

ةفاظن تÓمح لمصشي0202
تاملكلأو »ةيجرا˘خو ة˘ي˘ل˘خأد

ةرأدإلأ تدأرأأ ا˘˘˘م˘˘˘بر ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
نم ةلا˘صسر لا˘صسرإأ ةرو˘كذ˘م˘لأ

ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘ت˘م ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ
ح˘لا˘صصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
تصسيل ةلمحلأ هذه نأأو ةيبطلأ

لوح راثملأ لدجلا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
ددع يف دجأو˘ت˘م˘لأ صسور˘ي˘ف˘لأ

ىلعو ةيح˘صصلأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ ن˘م
لا˘ف˘طألأ بط ةدا˘˘ي˘˘ع ا˘˘ه˘˘صسأأر
ةحلصصمو «أزير˘ي˘ت ة˘صسيد˘ق˘لأ»
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ى˘ل˘˘كلأ صضأر˘˘مأأ
لÓخ لجصس ثيح ،«انيصس نبأ»
نم ددع ةافو ةيصضاملأ مايألأ
نأأ نود ى˘صضر˘م˘لأو لا˘˘ف˘˘طألأ
وأأ ىف˘صشت˘صسم˘لأ ةرأدإأ كر˘ح˘ت˘ت
ح˘ي˘صضو˘ت˘ل ة˘ح˘صصلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ثي˘ح ،ا˘ه˘صصو˘صصخ˘ب ةرو˘صصلأ
ف˘ي˘ظ˘ن˘تو را˘ظ˘ت˘˘نلأ تل˘˘صضف
ح˘˘صص نإأ «ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ نا˘˘كم»
رومألأ لك نأأ راهظإل ريبعتلأ
م˘ه˘نأأو مأر˘ي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘صست
ةيحا˘ن ن˘م م˘ه˘ب˘جأو˘ب نو˘م˘ئا˘ق
،ه˘جو ل˘م˘كأأ ى˘ل˘ع ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

،كلذ ريغ لوقي عقأولأ نأأ مغر
رصصحلأ ل لاثملأ ليبصس ىلعف
يف تمت ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح ر˘خآأ
دقت˘عأو ي˘صضا˘م˘لأ توأأ ر˘ه˘صش

ريمصضلأ ران نأاب اهتقو عيمجلأ
يف ديدج نم تلعتصشأ ينهملأ
زكرملأ نع لوؤوصسملأ صسوفن
نأأ لبق يعماجلأ يئافصشتصسلأ
ةفاظنلأ ة˘ل˘م˘ح ا˘هد˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘ت˘ي
ىلع اهل جيورتلأ مت يتلأ كلت
ةطبترم نكت مل عصسأو طاقن
ريزو ةرايزل ريصضحتلاب ىوصس
ا˘مأأ ،ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ح˘˘صصلأ
نأأ امبر يتلأ ةي˘نا˘ث˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘لأ
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ةرأدإأ
ي˘ف ا˘ه˘ل ه˘ب˘ت˘ن˘ت م˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ة˘م˘ل˘كل ا˘˘هر˘˘كذ و˘˘ه ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب

ةملكلأ هذهف ،ةفاظن تÓمح
فور˘˘ظ˘˘لأ ي˘˘ف نو˘˘˘كت Ó˘˘˘صصأأ
يعدتصست يتلأو ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلأ

ىلإأ رومألأ ةداعإل ةريبك ةلمح
ةفاظ˘ن˘لأ تنا˘ك و˘ل˘ف ،ا˘ه˘با˘صصن
ي˘ف ءا˘ن˘ث˘ت˘صسأ تصسي˘لو ةد˘عا˘˘ق
يئافصشتصسلأ ز˘كر˘م˘لأ ل˘كا˘ي˘ه
تنا˘ك ا˘م˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ةفاظن تÓ˘م˘ح˘ل ة˘جا˘ح كا˘ن˘ه
فيظنتلأ تايلمع نأأ رابتعاب

نكلو يموي لكصشب متت تناك
د˘حأأ روز˘ي وأأ ل˘م˘ع˘ي ن˘˘م ل˘˘ك
ةقيقح فرعي ةيبطلأ لكايهلأ
ةقلعتملأ ةيحا˘ن˘لأ ن˘م ع˘صضو˘لأ

كلذ ىلإأ ةفاصضإلاب ،ةفاظنلاب
ز˘كر˘م˘لأ نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف درو د˘˘ق˘˘ف
تاي˘ل˘م˘ع» نأا˘ب ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ
حلاصصم صسمتصس ةيرود ميقعت

ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ة˘صسا˘صسح ة˘ي˘˘ب˘˘ط
تلا˘ج˘ع˘ت˘صسإلأ ي˘˘ت˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ةحلصصم ،ةيحأر˘ج˘لأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ،ى˘˘ل˘˘˘كلأ صضأر˘˘˘مأأ
بط ةدايع ،د˘ي˘لو˘ت˘لأو ءا˘صسن˘لأ
صضأر˘مأأ ة˘ح˘ل˘صصمو لا˘˘ف˘˘طألأ
صسف˘ن ي˘هو »م˘˘هر˘˘ي˘˘غ و مد˘˘لأ
اهمصسأ طبترأ يتلأ حلاصصملأ
تلا˘حو صسور˘ي˘ف˘لأ را˘صشت˘نا˘˘ب
ةيحصصلأ تافعاصضملأو ةافولأ
ةطقن يهو أرخؤوم تثدح يتلأ
زكرملأ ةرأدإأ نأاب دكؤوت ىرخأأ

عا˘ط˘ق˘لأ ن˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأو
أورا˘ت˘خأ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلأ
ع˘ي˘م˘ل˘ت˘ل أا˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ترو˘˘˘˘صص
نم ةدم ذنم يناعت ةروكذملأ
ميقعتلل ةجاحلأو ةفاظنلأ ةلق
مقطألأ هب يدانت تناك ام وهو
نأأ ريغ ىصضرملأ يوذو ةيبطلأ
انكاصس أوكرحي مل نيلوؤوصسملأ

امدنع طقف كرحتلأ أوراتخأو
ن˘˘يدد˘˘ه˘˘م م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأأ أود˘˘˘جو

لمحتو روظحملأ يف عوقولاب
و˘هو ة˘م˘˘ي˘˘صسج تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
يتلأ ةهجلأ لعج يذلأ رمألأ
ةلاصسر ثعبت نايبلأ تردصصأأ

اهلوؤوصسم ناصسل ى˘ل˘ع ة˘نأا˘م˘ط
ن˘ئ˘م˘˘ط˘˘ي» :ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ج لوألأ
زكرمل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘ي˘صسلأ
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسلأ
ةفاظ˘ن˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ة˘با˘ن˘ع˘ب
دج ءأرجإأ ةجمربملأ  ميقعتلأو
جمانربلأ راطإأ يف لخدي يداع
ق˘ير˘ط˘لأ ة˘طرا˘˘خو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نا˘˘كصسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ةرأزو˘˘˘ل
هنأأو تايف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصإأو
اهحاجنأ ىلع ا˘ي˘صصخ˘صش ف˘ق˘ي
ريخصست لÓخ نم اهتلصصأومو
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإلأ ل˘˘˘ك
فد˘ه˘ب ة˘حا˘ت˘م˘˘لأ ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لأو
ةدي˘ج˘لأ فور˘ظ˘لأ ل˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ل˘ث˘مألأ لا˘ب˘ق˘ت˘صسلأ نا˘˘م˘˘صضل
ةيلو نم نيدفأولأ ىصضرملل

،»ةرواجملأ تايلو˘لأو ة˘با˘ن˘ع
لوقي نأأ ماعلأ ريدملأ دأرأأ انهو
نم ى˘ح˘ت˘صسأ ه˘نأأ ود˘ب˘ي ن˘كلو
تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘˘ب ة˘˘م˘˘ل˘˘كلأ ر˘˘كذ
تصسي˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

متي يذلأ صسوريفلا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م

فلكت مل يذلأو هنع ثيدحلأ

ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ةرأدإأ

ةحصصلأ ةير˘يد˘م وأأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

نلعلل جورخلأ ءانع امهيصسفن

يأأرلأ مامأأ رمألأ نع ثيدحلأو

عيملت˘ل ي˘ع˘صسلأ صضو˘ع ما˘ع˘لأ

ع˘قأو با˘صسح ى˘ل˘ع م˘˘هرو˘˘صص

ةبانع تايفصشت˘صسم نأا˘ب لو˘ق˘ي

مل ول هنأل ،ةيثراك ةلاح يف

ردصصت فيكف اهمه كلذ نكي

ةرخأاتم ةعاصس يف ايفحصص انايب

ة˘ل˘ط˘ع ن˘م (ءا˘˘صسم30:61)

لهف (ةعمجلأ) عوبصسألأ ةياهن

ةقافتصسأ راطإأ يف لخدي كلذ

م˘ل يذ˘لأ ي˘ن˘ه˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘م˘˘صضلأ

عوبصسألأ فصصتنم يف قفتصسي

ماعلأ يأأرلأ رتوت عافترأ دنع

صسوريفلأ ة˘ق˘ي˘ق˘ح صصو˘صصخ˘ب

ءأرو ة˘ي˘ح˘˘صض ط˘˘ق˘˘صسي يذ˘˘لأ

ل˘كا˘ي˘ه˘لأ ن˘م دد˘ع ي˘ف ىر˘خأأ

ة˘ه˘ج يأأ جر˘خ˘ت م˘لو ة˘ي˘ب˘ط˘˘لأ

.رمألأ ةقيقح حصضوتل

ضسوريفلا ةيصضقب اهطبر تصضفرو ميقعتو فيظنت تÓمح تقلطأا اهنإا تلاق

اهتروسص عيملتل «قفوم ريغ» انايب ردسصت ةبانعب يعماجلإ يئافسشتسس’إ زكرملإ ةرإدإإ

يتحلصصم اصضيأا تصسم يتلاو «ازيريت تناصس» لافطأ’ا بط ةدايع رارغ ىلع ةبانع تايفصشتصسم يف ةيبطلا حلاصصملا فلتخم يف ترج يتلا ميقعتلاو ةفاظنلا تÓمح تق’
ةصسام ةجاحب نكامأ’ا هذه نأا ةصصاخ ناصسحتصس’ا مدلا ضضارمأا ةحلصصم و لافطأ’ا بط ةدايع ديلوتلاو ءاصسنلا ةحلصصم ،ىلكلا ضضارمأا ةحلصصم ،ةيحارجلاو ةيبطلا ت’اجعتصس’ا

.ميقعتلا ضصقنو ةفاظنلا بايغ ببصسب ىرخأا ضضارمأا يأ’ مهصضرعت يدافتو ىصضرملا ةحصص ىلع ظافحلا لجأا نم مئادو مظتنمو يرود لكصشب ةفاظنلل
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 ةيحارجلا تايلمعلا قيلعت ةحيصضف دعب:ةدكيكصس

ةراحوب قإزرلإ دبع ىفصشتصسمب تايلمعلإ فانئتصسإ
ءأر˘جأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ ةد˘كي˘كشسب ةرا˘حو˘ب قأزر˘لأ د˘ب˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم ةرأدإأ  ترر˘˘ق

طشسو ةريبك بشضغ ةجوم راثأأ ام اقباشس اهقيلعت دعب، ةيحأرجلأ تايلمعلأ

ىشضرملأ مدشص ام ةيحأرجلأ تايلمعلأ تقلع نأأ ةرأدإÓل قبشس و، . ماعلأ يأأرلأ

يف مهقح و ةيحأرجلأ تايلمعلل عوشضخلأ نم صصاخششألأ تائم مرحيشس هنأل

طشسو نايلغ و ءايتشسأ ةجوم راثأأ و ةمدشص رثكأأ ناك ريربتلأ نأأ لإأ جÓعلأ

ىفششتشسملأ رأرقإأ وه ءاغلإلأ ببشس نأأ حشضتأ امدعب مهتÓئاعو ىشضرملأ

بلطت ام وهو صشاعنلأ و ريدختلاب نيشصتخملأ ءابطألأ يف حداف صصقن دوجوب

اهنأأ  تدكأأ ىفششتشسملأ نأأ ملعلأ عم ،ددحم ريغ لجأأ ىلإأ تايلمعلأ قيلعت

صصقن Óعف دكؤوي ام وهو تابوانملأ و ةيلاجعتشسلأ تايلمعلأ نمشضتشس

يف تلاجعتشسلأ ةحلشصمل زجحتشس ةدوجوملأ رشصانعلأ نأأ ثيح ءابطألأ

بعتي ام ىمشسم ريغ لجأأ ىلإأ ىرخألأ تايلمعلأ عيمج فيقوت متي نيح

عوقولأ و ةشصاخلأ تأدايعلأ ىلأ هب عفدي وأأ هتاناعمو هملأأ ليطيو صضيرملأ

قلعت نأ و نييÓملاب مÓكلأ ىوشس نوفرعي ل نيذلأ نييشسانزبلأ يديأ نيب

ايئاقلت ءاينغلأ نوك صضرملأ ءأرج تÓيولأ نوناعي ءاطشسب صسانأ ةحشصب رملأ

ةيلمعلأ نمث يف ريكفتلأ مهلتقي ل و ةشصاخلأ تأدايعلأ يف جÓعلل نوبهذي

ةرأدإأ هتنلعأأ ام.ليلاحتلأ و ةعششألأ و ةيودألأ ةفشصو ةميق و جÓعلأ ةفلك و

هيلع بشساحتت نم يه تشسيلو دوجوم عقأو ةراحوب قأزرلأ دبع ىفششتشسم

دوجو دكؤوت تامولع˘م˘لأ ل˘جو ءا˘ب˘طلأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم تا˘ه˘ج د˘جو˘ت ه˘نأل

،ةمزألأ ىلع يشضقيشس فيظوتلأ باب حتفو نيلاطب تاعماجلأ نم نيجرختم

بيبط ريفوت لجأ نم ةبيرق تايفششتشسم عم تايقافتأ دقع ناكمإلاب ناك وأأ

يف ثدحي ام ،ىشضرملل تايلمعلأ ءأرجإأ نامشضل ايموي صشاعنإأ و ريدخت

صضرفب ةميزعلأ خشضي ديدج بلق ىلإأ جاتحي صضيرم عاطق حشضف ةدكيكشس

و ءابطألأو ةيودألأ ريفوتب جÓعلأ يف نطأوملأ قح نمشضي مراشص نوناق

ىلع ىنبت بيبطلأ و صضيرملأ نيب ةقث ةقÓع قلخو تايلمعلأ ءأرجإأ نامشض

نم لوذبملأ دهجلل صضيرملأ مأرتحأ و هلمعب بيبطلأ مأزتلأ لÓخ نم مأرتحلأ

ةدوع رأرق ماعلأ يأأرلأ نشسحتشسأ ،ىوتشسملأ يف ةيحشص تامدخب هتدافإأ لجأأ

.ةشصاخلأ تايفششتشسملأ ىلإأ ءوجللأ نع نيزجاعلأ ىشضرملل ةمدخ تايلمعلأ
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ينطولأ يبعششلأ صسل˘ج˘م˘لا˘ب بأو˘ن
أو˘˘ل˘˘ق˘˘ن أو˘˘نا˘˘ك ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ن˘˘˘ع
ةد˘˘ع ي˘˘ف «ي˘˘ثرا˘˘كلأ» ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ أد˘˘˘ه
لجأأ نم ةحشصلأ ةرأزو ىلإأ تابشسانم
نودب نكل ىشضرملأ نع نبغلأ عفر
ل لا˘ث˘˘م˘˘لأ لا˘˘ي˘˘ب˘˘شس ى˘˘ل˘˘عو .ىود˘˘ج
يبع˘ششلأ صسل˘ج˘م˘لا˘ب بئا˘ن˘لأ ر˘شصح˘لأ
يف » باهولأ دبع ةريأد » ينطولأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ر˘ب˘عو ةر˘ي˘خألأ ر˘˘ه˘˘ششألأ
ايلحمو اينطو ةهجوملأ تÓشسأرملأ

ل˘كا˘ششم˘لأ د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘فر
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لأ رو˘˘˘˘هد˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ
صسرا˘م ر˘ه˘شش ي˘ف ا˘˘هزر˘˘بأأ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘يزو ل˘˘شسأر ن˘˘يأأ9102
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ حÓ˘˘شصأو نا˘˘كشسلأو
«يوÓبشسح راتخم» روتكدلأ قباشسلأ
ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لأ بب˘˘شسب
تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلأ ة˘ح˘ل˘˘شصم ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
نبأو دششر نباب ة˘ي˘حأر˘ج˘لأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ
تامزلتشسملأ نم ديدعلأ ةردنو انيشس
ة˘ع˘ششألأ مÓ˘فأأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

دنع هنأاب اهنيح بئانلأ دكأو. اهريغو
ظحل تلاجعتشسلأ حلاشصمل هترايز
نييبطلأ نيرطؤو˘م˘ل˘ل حدا˘ف˘لأ صصق˘ن˘لأ

أذ˘˘كو ن˘˘˘ي˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا˘˘˘ك
ـل د˘حأو صضر˘˘م˘˘م يأأ ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لأ

ةبوانملأ ةرتف يف ةشصاخ اشضيرم04
لا˘ب˘ق˘ت˘شسلأ ل˘كي˘ه نأأ ا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘˘لأ
ببشسب قئل ريغ انيشس نبأ ىفششتشسمب
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ دأو˘˘مو تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأ صصق˘˘ن
ربكأأ ريبكلأ تايفولأ ددع نأأ فاشضأأو.
تح˘˘˘ب˘˘˘شصأ ن˘˘˘يأأ كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘˘لد

ـب نينطأوملأ دنع ىمشست ةحلشصملأ

لطعت نع Óشضف «توملأ ىفششتشسم»
روهششل دششر نبأ يف ةعششلأ ةزهجأأ
ى˘˘˘شضر˘˘˘م ةدو˘˘˘ع ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب

مغر9102 يام رهشش يف نورمحوبلأ
ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
نأأ لإأ عو˘شضو˘م˘لأ ن˘ع م˘ت˘كت˘لأ كأذ˘نآأ

قيفوت» ةيلولأ يلأول بئانلأ ةلشسأرم
ليجشستب رو˘ت˘شسم˘لأ تف˘ششك «دو˘هز˘م
يح يف ةشصاخ تاباشصإلأ نم ديدعلأ
نأأ ثي˘ح  ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب لور˘˘شصلأ
ة˘ير˘يد˘م ع˘˘م ا˘˘بر˘˘ح صضا˘˘خ (بئا˘˘ن˘˘لأ)
بوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ

ي˘لأو˘ل ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لأ ة˘ل˘شسأر˘م˘لأ ع˘˘م
صسي˘ئر˘لو ة˘ح˘شصلأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ي˘ب˘ع˘ششلأ صسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ة˘ن˘ج˘ل

طرافلأ يا˘م72لأ خيرات˘ب ي˘ئلو˘لأ
ة˘ع˘با˘ت ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط قر˘ف لا˘شسرإا˘ب
ءايحأÓل ةيرأوجلأ ةحشصلأ ةشسشسؤومل
صضر˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ةرر˘˘˘˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
لور˘شصلأ رأر˘غ ى˘ل˘ع نور˘˘م˘˘حو˘˘ب˘˘لأ»
ةبشسن ى˘ل˘عأأ ه˘ب تل˘ج˘شس يذ˘لأ ي˘ح˘لأ
لافطألأ طاشسوأأ يف ةبشصحلاب ةباشصإأ

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ لا˘˘غ˘˘ششنل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسأو
رخأاتلأ بب˘شسب م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو ى˘شضر˘م˘لأ
˘ما˘ق ة˘ع˘ششألا˘ب جÓ˘ع˘لأ د˘ي˘˘عأو˘˘م ي˘˘ف
ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘شش ي˘˘ف «ةر˘˘يأد » بئا˘˘ن˘˘لأ
جÓعلأ ةحلشصم ىدل لخدتلاب طرافلأ
ءأد ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ششألا˘˘˘ب
د˘˘ي˘˘عأو˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘˘شسب نا˘˘˘طر˘˘˘شسلأ
نييئايزيفلأ يف صصقن ءأرج ىشضرملأ

ةيلول ةحشصلأ ريدم عم لشصأوتلابو
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م أذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح د˘˘ششر ن˘˘بإل ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلأ
أودهعت «دي˘ع˘شس ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن» رو˘ت˘كد˘لأ

ىلع بشصانملأ عيزوت ةيلمع طبشضب
ة˘ير˘ششب˘لأ درأو˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘م ىو˘ت˘شسم
ة˘ي˘˘شضق ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك .لا˘˘كششلأ ل˘˘ح˘˘ل
ةرثعتملأ تامدخلأ ةددعتم˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ
يتلأو زكر˘م ي˘نو˘ب˘لا˘ب لا˘غ˘ششألأ ا˘ه˘ب
جا˘عزأ رد˘شصمو لÓ˘طإأ ى˘لإأ تلو˘ح˘ت
دنم ةهجلاب ني˘ن˘كا˘شسلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل

6102. ي˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لأ قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نإأ
عم هلشصأوت نع بئانلأ فششك امك
نا˘كشسلأو ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم
راشسفتشسÓل تايفششت˘شسم˘لأ حÓ˘شصإأو
تانشضاح نم ددع فقوت ةيشضق نع
» لا˘˘ف˘˘طألأ ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب صسف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ةحفشصلأ يف ءاج ام بشسح .» زأرتنشس
ه˘˘نا˘˘ف «ةر˘˘يأد» بئا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لأ
نا˘˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘ق˘˘˘ن
زاهج تانشضاح ةيشضق ةبانع ةيلول
لافطألأ ءا˘ي˘لوأأ لو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ صسف˘ن˘ت˘لأ
«ةفقوتم» اهنم ديدعلأ نأأ ىشضرملأ

بط ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ب ر˘˘ه˘˘ششأأ ةد˘˘ع د˘˘ن˘˘م
عوشضوم أذ˘كو «زأر˘ي˘ت˘ن˘شس» لا˘ف˘طألأ

ة˘يلو ن˘م لو˘ح˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘شضر˘˘لأ ةا˘˘فو
ةح˘شصلأ ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.فرا˘ط˘لأ

9102 ة˘ن˘شسل ةر˘˘ي˘˘خألأ ةرود˘˘لأ ي˘˘فو
تمد˘ق ي˘ئلو˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ صسل˘ج˘م˘ل˘˘ل
حلاشصم ة˘ي˘ع˘شضو ن˘ع أدو˘شسأ أر˘ير˘ق˘ت
دششر نبأ ىفششتشسمب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلأ

تاشسشسؤوملأ نم ديدعلأو انيشس نبأو
ةحشصلأ ةنجل ريرقت لمحو ةيحشصلأ

صصيخششت طيحملأ ةيامحو ةفاظنلأو
نم ةيلولاب ةح˘شصلأ عا˘ط˘ق˘ل ي˘ع˘قأو
ة˘ي˘ح˘شصلأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘كششإأ ثي˘˘ح
لأز˘ي ل ي˘تا˘مد˘خ˘ل ا˘ه˘طا˘ب˘ترأ نو˘˘كل
ة˘يا˘عر˘لأ لا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق

يتلأ لكاششملأ مهأأ لثمتتو ةيحشصلأ
ي˘ف ي˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ي˘˘ف ح˘˘شضأو˘˘˘لأ صصق˘˘˘ن˘˘˘لأ

راجفنلأ كلذ ىلأ ةفاشضإأ تأراطإلأو
ا˘ط˘ع˘شض ل˘كششي يذ˘لأ ي˘فأر˘غ˘م˘˘يد˘˘لأ
تا˘مد˘خ˘لأو ق˘فأر˘م˘لأ ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘مو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ
دأدعإأ ةلحرم لÓخ ةنجل˘ل ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

(اهنيح) هشضرع مت يذلأ ريرقتلأ أذه
نإاف عاطقلأ ريدمو ةيلولأ يلأو مامأأ
يعماجلأ ىفششتشسملاب تفقو ةريخألأ
حلاشصملأ ةيبلاغ نأأ ىلع دششر نبإأ
رو˘هد˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلأ
تاققششتلأ ثيح نم يلخأدلأ طيحملأ
ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘بر˘شست˘لأو نأرد˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف
امك ليلد ريخ نويعلأ صضأرمأأ ةدايعو
يبلاطل لئاهلأ ددعلأ  ىلع فوقولأ مت
ةيبطلأ تÓيوحتلأو ةيحشصلأ ةمدخلأ

ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘ششلأ تا˘˘يلو ل˘˘ك ن˘˘م
تلاجعتشسلأ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘بو
يبط هبششو يبط قيرفل رقتفت ةيبطلأ

ي˘˘ف صصق˘˘ن ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ل˘˘هؤو˘˘م
ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ةز˘˘ه˘˘جألأو مزأو˘˘ل˘˘لأ
Óشضف يبطلأ هبششلأو يبطلأ مقاطلأ

ا˘م ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ ة˘˘حا˘˘شسم ق˘˘ي˘˘شض ن˘˘ع
ةنياع˘م ى˘لإأ ي˘ب˘ط˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ر˘ط˘شضي
امك . ةحلشصملأ ةقورأ يف ىشضرملأ

ةفاظنلل يدرتم عقأو ةنجللأ تظحل
ح˘لا˘شصم˘لأو ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
يئافششتشسلأ زكرم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ

طورششلأ اهيف مرتحت مل ذإأ دششر نبل
يتلأو ةيئافششتشسلأ ةفاظنلل ةيملعلأ
ةحشصلل ة˘ي˘شسا˘شسألأ ةز˘ي˘كر˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ديدعلأ ىلع فوقولأ مت امك ةيمومعلأ

دد˘˘ع˘˘لأ كلذ ن˘˘مو تلÓ˘˘ت˘˘˘خلأ ن˘˘˘م

تا˘˘قوألأ ل˘˘ك ي˘˘ف رأوز˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

ة˘ح˘ل˘شصم ي˘ف ةد˘ئا˘˘شسلأ ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لأو

ةشسشسؤوملل ةبشسنلابو  تلاجعتشسلأ

هللأ دبع ةشصشصختملأ ةيئافششتشسلأ

ىلأ جا˘ت˘ح˘ت ي˘ه˘ف ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘يروأو˘ن

رظنلأو ةنايشصلأو لي˘هأا˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

ىفششتشسم امأأ ةعشسوتلأ ةيناكمأ يف

روهدت نم يناعي  يزأرلأ ركب وبأأ

يف ماعلأ طيحم˘لأ رو˘هد˘تو ة˘ما˘ث˘كلأ

ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ح

وعد˘م˘لأ را˘م˘ع ن˘ير˘ق ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ

صصقن نم ينا˘ع˘ت را˘ج˘ح˘لا˘ب ي˘ششا˘ي˘ع

يشسيئرلأ ببشسلأ ةيفيظولأ تانكشسلأ

هذ˘ه˘ل ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘˘ط˘˘لأ ةردا˘˘غ˘˘م ي˘˘ف

نأ تأأر ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ ا˘م˘ك ة˘شسشسؤو˘م˘˘لأ

ءاشسنلأ صضأرمأل ةحلشصم ثأدحتشسأ

فيفختل ايرورشض أرمأأ دعي ديلوتلأو

ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ز˘كر˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلأ

ة˘شسشسؤو˘م˘لأو ي˘نو˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسمو

نم يناعت ةدرابلأ نيعب ةيئافششتشسلأ

رركتملأ يئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ

أدد˘ع تشسم با˘ط˘عألأ نأأو ة˘˘شصا˘˘خو

ة˘˘شسا˘˘شسح˘˘لأ ةز˘˘ه˘˘جألأ ن˘˘˘م أر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو

يتلأو ةيمومع˘لأ ة˘ح˘شصل˘ل ة˘يرأو˘ج˘لأ

ةشصشصختم ةدا˘ي˘ع11 ن˘م نو˘˘كت˘˘ت

ةحشصلل ةدحو31و جÓع ةعاق92و

طيحملاب روهدت ل˘ج˘شس  ة˘ي˘شسرد˘م˘لأ

تأرود رو˘هد˘˘تو ة˘˘ما˘˘ث˘˘كلأ ءأر˘˘ت˘˘هأو

ى˘ل˘ع ا˘شضيأأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تف˘قوو ها˘ي˘˘م˘˘لأ

تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لأ د˘ي˘عأو˘م ي˘ف  بذ˘بذ˘ت˘˘لأ

صضع˘ب ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

. تأدايعلأ
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يف صصشصختم يبط قيرف ، فرششأأ
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ن˘˘م ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لأ ة˘˘حأر˘˘ج
ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

اشصتخم ابيب˘ط12 مشضي ةم˘شصا˘ع˘لأ
نيشصتخملأ ءابطألأ ربكأأ  مهنيب نم
صشوريمع» روشسي˘فور˘ب˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
ربتعي يذلأ ةملاق ةنيدم نبأ » ديرف
، ا˘˘كير˘˘مأأ ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ زر˘˘˘بأأ ن˘˘˘م
يف روشسيفورب ةداهشش ىلع لشصحتم
كيتوبورلأ و ةيكيناكيملأ ةشسدنهلأ
ةيكيرمألأ ءاشضفلأ ةلاكولأ يف هلمعب
صسي˘ئر ن˘م ل˘ك ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ،أزا˘ن
لشصافملأ و ماظعلأ ةحأرج ةحلشصم
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسلأ ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نو˘˘˘ن˘˘˘كع ن˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
و» يبوقعي  ىفطشصم» روشسيفوربلأ
و «صسايلأ جا˘ح˘لأ تيأ» رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ
يف، «هل˘لأ ف˘ي˘شض ن˘ب «رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘مأأو˘˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ
ىلع نيتيئا˘ف˘ششت˘شسلأ ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لأ

ةيحأرج ةيلم˘ع82 ن˘م ر˘ث˘كأأ ءأر˘˘جإأ
ىفششتشسمب ىشضرم ةدئافل » ةقيقد»
جمانرب نمشض ةملاقب يبقع ميكحلأ
عو˘ب˘شسألأ ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأ ر˘م˘ت˘˘شسي
لوألأ مويلأ فرع ثيح ،  يراجلأ

ة˘ي˘حأر˘ج تا˘ي˘ل˘م˘˘ع01 ءأر˘˘˘˘˘˘˘˘جإأ
تنا˘˘ك ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م

يبطلأ مقا˘ط˘لأ ى˘ل˘ع » ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم»
نأو ةشصا˘خ  ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب د˘جأو˘ت˘م˘لأ

هذه لثمل نيجاتحملأ ةيلولأ ىشضرم
لقنتلأ ىلع نيربجم أوناك تايلمعلأ
نم لكب.  ةيئافششتشسلأ زكرملأ ىلإأ
ر˘ئأز˘ج˘لأو ،  ة˘با˘˘ن˘˘عو  ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
نم ةيناثلأ ةيلمعلأ دعت ، ةمشصاعلأ

30 ذنم ترج يتلأ كلت دعب اهعون
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششي نا˘ك ي˘ت˘لأو تأو˘ن˘شس
حÓ˘˘شصإأو ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘˘يزو ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو

روشسيفوربلأ يلاح˘لأ تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ صصخ˘˘تو ،«د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب»

اشضيرم03 لمششتشس يتلأ ةيحأرجلأ

ةنشس58و51 نيبام مهرامعأأ حوأرتت
ءا˘شضعألأ ل˘شصا˘ف˘مو ة˘ب˘كر˘لأ ة˘حأر˘ج
بي˘˘كر˘˘ت ع˘˘م ي˘˘ل˘˘ف˘˘شسلأو ة˘˘يو˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
،ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘شصلأ كرو˘لأو ل˘شصا˘ف˘م˘ل˘ل
ى˘ف˘ط˘شصم » رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ بشسحو
تايلمعلأ هذه لثم ءأرجإأ نأأ » يبوقعي
ةيئافششتشسلأ تاشسشسؤوملاب ةيحأرجلأ

مقاطلأ نيو˘كت˘ل ة˘شصر˘ف ة˘با˘ث˘م˘ب ي˘ه
هذ˘ه˘ب د˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ  با˘˘ششلأ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
تدكأأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ، تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ

ةيلمعلأ هذه نأأ ةباينلاب ةحشصلأ ةريدم

اهÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ما˘يأأ3 مود˘ت  ي˘˘ت˘˘لأ
ةيحأرج تايلمع ءأرجإاب يبطلأ مقاطلأ
ةيعانطشصلأ لشصافملأ ةعأرز صصخت
د˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ ي˘˘ه و
تائفلأ  لوانتم يف تشسيل و ةروطتم

ةظهاب لأومأأ بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ

ة˘شصا˘خ˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ ىد˘ل ا˘ه˘˘ئأر˘˘جإل

ربكأ صسمتشس ةرملأ هذه نأو ةشصاخ،

نيذلأ بابششلأ ةئف نم نكمم ددع

تدأأ رورم ثدأوحل اقباشس أوشضرعت

، ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘قا˘عإا˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإأ ى˘˘لإأ

وه ةمأأوتلأ هذه نم فدهلأ نأأ ةفيشضم

ةشصاخ ىشضرملل لقنتلأ ئبع فيفخت

ى˘لإأ ف˘ي˘ع˘شضلأ ل˘خد˘˘لأ يوذ م˘˘ه˘˘ن˘˘م

تايلمعلأ هذه لثم ءأرجإل ةمشصاعلأ

اهنوك ةفاشضإلاب ،  ةدقعملأ ةيحأرجلأ

ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘˘ط˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف

باشست˘كل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب د˘جأو˘ت˘م˘لأ

لثم يف ةمزÓلأ تاينقتلأو تأراهملأ

د˘˘قو ،ةد˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه

نم نوديفتشسملأ ىشضرملأ نشسحتشسأ

هذه ةشصشصختملأ تايلم˘ع˘لأ ج˘ما˘نر˘ب

ءأرجإا˘ب م˘ه˘ل تح˘م˘شس ي˘ت˘لأ ةردا˘ب˘م˘لأ

أوناك مهنأأ ىلإأ ن˘ير˘ي˘ششم تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

زكأرملأ ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م

ةدجأوتملأ ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ

ر˘ئأز˘ج˘لأو  ة˘˘با˘˘ن˘˘عو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب

تايلمعلأ ءأرجإل ، نأرهوو ةمشصاعلأ

مهفلكتشس تناك يتلأو مهب ةشصاخلأ

ةرأدإأ ترخشس دقو .ةريبك ةيلام غلابم

تاعاق30 يبقع ميكحلأ ىفششتشسم

لئاشسولأ لك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘حأر˘ج˘ل˘ل

.تايلمعلأ هذه حاجنإل ةمزÓلأ

ةيثراك جÓع تاعاقو ديعاوملا يف بذبذت ةفاظنلل يدرتم عقاو

ةبانعب ةحصصلإ عاطق ةيعصضؤ نم «نؤؤؤاتصسم نوبختنم»

ةيلمع82 نم ديزأإ ءإرجإإ ىلع فرصشي صصصصختم يبط قيرف
ةملاقب يبقع ميكحلإ ىفصشتصسمب ماظعلإ ةحإرجب ةصصاخ ةقيقد

ةيحصصلا تامدخلا فعصض ءارج «ةددهم» شضيرملا ةحصص تتاب ثيح ةي’ولاب ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا فلتخم ربع ةيحصصلا تامدخلا ىوتصسم يندت ببصسب ةياغلل «ةجرح» ةيعصضو ةبانع ةي’وب ةحصصلا عاطق ششيعي
.ةظهاب ’اومأا ةيرصشبلا مقاوطلاو ت’آ’او داتعلا يف ترمثتصسا ةلودلا نأا مغر اهب
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ةلئاع نم صصاخضشأا ةثÓث ذاقنإا
دعب ققحم توم نم ةدحاو
يداحأا زاغب ممضستل مهضضرعت

ةملاقب نوبركلا ديضسكأا
لوأأ ءاصسم ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ ةدحولأ تلخدت

دعب ققحم توم نم ةلئاع ذاقنإأ لجأأ نم سسمأأ

برصستملأ نوبركلأ ديصسكأأ يداحأأ زاغ قاصشنتصسإأ

رداقلأ دبع ريمألأ نكصسم002 يحب ةأافدملأ نم

نم ةغلابلأ (ط،آأ) مألاب رمألأ قلعتي ،ةملاق ةيدلب

تأونصس80 غلابلأ (سس،ز) اهينبأ و ، ةنصس64 رمعلأ

اياحصضلأ ، ركذ سسنج نم ةنصس51 غلابلأ (سس،ر)و

نأدقف و سسأأرلأ يف ملآأو نايثغ نم نوناعي أوناك

ةيامحلأ بيبط فرط نم مهفاعصسإأ مت ثيح ،يعولل

حانج ىلع أولقني نأأ لبق ،ناكملأ نيع يف ةيندملأ

أوعصضخ نيأأ ،يبقع ميكحلأ ىفصشتصسم ىلإأ ةعرصسلأ

.ةمزÓلأ ةيبطلأ ةنياعملل
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ءايركز يدفم ةطضسوتم ةذتاضسأا
ةملاقب ةيجاجتحا ةكرح نونضشي
يد˘ف˘م ة˘ط˘صسو˘ت˘م ةذ˘تا˘صسأأ لوألأ سسمأأ را˘ه˘˘ن ن˘˘صش

ةيجاجتحأ ةكرح ، ة˘م˘لا˘ق˘ب ح˘يأورو˘ب ي˘ح˘ب ءا˘ير˘كز

يتلأ ةيرزملأ ةيعصضولأ نع أريبعت ةطصسوتملأ ءانفب

، نأردجلأ ققصشت نم، ةطصسوتملأ ةيعصضو اهيلإأ تلأأ

دو˘جو˘م˘لأ ي˘جرا˘خ˘لأ رأد˘ج˘لأ ن˘م ءز˘ج ح˘ب˘صصأأ ن˘يأأ

ةفاصضإلاب طوقصسلأ كصشو ىلع ةصسصسؤوملأ لخدمب

أرطخ ىرخألأ يه تحبصصأأ يتلأ ةرأدإلأ نأردج ىلإأ

دجوت يتلأ ةلاحلأ نع كيهان ، نيفظوملأ ةايح ىلع

يف حبصست تراصص امدعب ةطصسوتملأ ماصسقأأ اهيلع

نيجتحملأ بصسحو ، راطمألأ طقاصست لك عم هايملأ

ةرر˘كت˘م˘لأو ةر˘ي˘ث˘كلأ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ م˘غر أذ˘ه ثد˘˘ح˘˘ي

ةيبرتلأ ةيريدم اهصسأأر ىلعو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسل˘ل

هنأأ لإأ ةصسصسؤوملأ هذهب هحÓصصإأ نكمي ام حÓصصإل

تا˘ط˘ل˘صسلأ نآلأ نود˘صشا˘ن˘ي م˘هو ، ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ءي˘˘صش ل

بأرصضإأ يف لوخدلاب نيددهم ، لخدتلاب ةيلحملأ

تأءأرجإلأ ةينعم˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ذ˘خ˘ت˘ت م˘ل أذإأ حو˘ت˘ف˘م

.ةمزÓلأ
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امهاكيرصش يقب اميف/جيريرعوب جرب

رارف ةلاح يف نينث’ا

7.1 زجحو نيضصخضش فيقوت
جلاعملا فيكلا نم غلك

ةحلصصملاب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف رصصانع نكمت

حر˘ب ة˘يلو ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ

امهرامعأأ حوأرتت نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب

دقعلأ يف نأرخأأ ناصصخصش يقب اميف ةنصس84و63

وبقأاب ميقم امهدحأأ رأرف ةلاح يف رمعلأ نم ثلاثلأ

ن˘يز˘خ˘ت و ل˘ق˘ن و ةزا˘ي˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو

عيبلأ و جيورتلأ دصصق (جلاعم فيك) تأردخملأ

ةي˘مأر˘جإأ ة˘كب˘صش را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

زجح مت  ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه لÓخ متو ةمظنم

ةرابع ( جلاعم فيك ) تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك

غلك7.1 ب ردقي يلامجإأ نزوب ةحيفصص71 نع

ةبكرم ىلإأ ةفاصضإأ يرئأزج رانيد00526 غلبم و

نافوقوملأ تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت ي˘ف ل˘غ˘ت˘صست تنا˘ك

ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ مامأأ امدق

مهتلاب يئاصضق فلم ر˘ير˘ح˘ت د˘ع˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب

سسبحلأ امهعأد˘يإا˘ب ر˘مأأ يذ˘لأو ا˘م˘ه˘ي˘لأ ة˘بو˘صسن˘م˘لأ

نيرافلأ فيقوتل ةيراج ثاحبلأ ىقبت اميف. تقؤوملأ

. نيرخلأ
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ةلصشنخ ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ح˘ب˘صصأأ

91 مو˘ي ثأد˘حأأ بق˘ع لا˘ق˘˘م˘˘لأ
تفرع يتلأو يصضا˘م˘لأ ير˘ف˘ي˘ف
ةرو˘صص لأز˘نإا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م ما˘ي˘ق
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘صسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ
رقم ةهجأو ىلع نم ةقيلفتوب
تحت اه˘ي˘ل˘ع سسود˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
ع˘ن˘˘صصي ، ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ مأد˘˘قأأ
، ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ما˘يألأ ي˘ف ثد˘ح˘لأ

يتلأ ثأدحألأ كلت دعبو ثيح
راصصنأأ لاقملأ ريملأ اهيف ىدحت
هنأأ ديكأات و زاكن ديصشر حصشرملأ

ةلصشنخو ةيلولأ لثمي نم وه
ق˘˘با˘˘صسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ع˘˘م ه˘˘ب˘˘صسح
ي˘ف ة˘م˘ل˘ك بت˘ك و ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صصب ه˘˘ل رو˘˘صشن˘˘م
˘مود˘ق ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘ل كو˘ب˘صسيا˘˘ف˘˘لأ

تلخد ةيدلبلأ ىلإأ زاكن ديصشر
ة˘م˘ل˘ك ي˘هو » يزا˘ت » خ˘يرا˘ت˘لأ
يأأ ىد˘ح˘تأأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ة˘˘جرأد˘˘لا˘˘ب
ةيدلبلأ رقم مامأأ مدقتي سصخصش
نينطأوملأ نم تائملأ دجيل ،»

هنودحتي يلأوملأ مويلأ حابصص
كأذ˘نأأ سسي˘ئر˘لأ رو˘صص طا˘ق˘صسإا˘ب
يتلأ و ةيدلبلأ ةهجأو ىلع نم
ةرأر˘صش قÓ˘˘ط˘˘نأ نÓ˘˘عإأ تنا˘˘ك
طو˘˘ق˘˘صسو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ كأر˘˘ح˘˘˘لأ
كل˘ت ي˘فو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب سسي˘ئر˘˘لأ
ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ترر˘ق ة˘ل˘ي˘ل˘لأ
يذلأ ةيدلبلأ سسيئر ماهم ءاهنإأ

ن˘م ة˘جو˘م ه˘ت˘˘لا˘˘قإأ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘جأو
ه˘ت˘لا˘حإأ تم˘ت و دا˘صسف˘لأ ا˘يا˘صضق
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع

ةيصضق اهنم تافلم4 نم رثكأأ
ءÓيتصسإلأ مت يتلأ ناصضمر ةفق
جا˘ي˘صس ح˘ن˘م ة˘ي˘صضق و ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ريوزت ةيصضق و دجصسمل ةيدلبلأ

ةعاق ءانب ةصصخر حنمو قئاثو

و ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق د˘˘˘ن˘˘˘صس نود حأر˘˘˘فأأ
. ىرخأأ اياصضق

لامك لاقم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر
نمو سسمأأ ءاصسم رجف فوصشح
ىلع ةيصصخصشلأ هتحفصص لÓخ
ح˘ئا˘صضف ةد˘ع » كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لأ »
نيلوؤوصسملأ را˘ب˘ك ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
تأو˘ن˘˘صسلأ لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘ف
ر˘خآأ تد˘˘كأا˘˘ت د˘˘قو ، ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ
ر˘ي˘م˘لأ تا˘ح˘ير˘صصت ن˘م ة˘عا˘˘صس
هنأأ دكأأو انلصصتأ نأأ دعب لاقملأ
ن˘م د˘يز˘م˘لأ ف˘صشك ل˘صصأو˘ي˘صس
كلذ نع فقوتي نل و حئاصضفلأ
دأر˘فأأ ل˘ما˘ك طو˘ق˘صس ة˘يا˘غ ى˘لإأ
ة˘يلو تب˘ه˘ن ي˘ت˘˘لأ ة˘˘با˘˘صصع˘˘لأ

ةلو˘لأ ى˘لإأ ةرا˘صشإأ ي˘ف ة˘ل˘صشن˘˘خ
ن˘ي˘ما˘ع˘لأ ءا˘ن˘مألأو ن˘ي˘ق˘˘با˘˘صسلأ
نم دد˘ع و ة˘يلو˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صسلأ

ةصصاخ يذيفنتلأ زاهجلأ ءأردم
حصسمو ةلودلأ كÓمأأ تاعاطق
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م و ي˘صضأرألأ

ةرأدإلأ و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘˘صشلأو
درأو˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘م ، ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
لا˘˘غ˘˘صشألأ عا˘˘ط˘˘ق و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘لأ
ةيصضق لوأأ. نكصسلأو ةيمومعلأ

ليقثلأ رايعلأ نم ةحيصضف يهو
ريملأ ةحرابلأ لوأأ ةليل اهرجف
ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ءأدأأ ن˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لأ

فر˘ع˘ي ا˘م ة˘ي˘˘صضق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
ي˘˘صضأرألأ كÓ˘˘˘م سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
تعزن نيذلأ ةيلو˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب
عيراصشم زاجنإل ةيكلملأ مهنم
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس
ءانب و ةيمومع˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
، تا˘يو˘نا˘ث و ة˘ي˘ع˘ما˘ج با˘ط˘˘قأأ

ةيصسردم تاعمجت ، تاطصسوتم
ةيمومعلأ عيراصشملأ نم اهريغو
ةلودلأ نأأ ينعملأ فصشك ثيح ،

رايلم0001 غل˘ب˘م تح˘ن˘م
ةيلايخ غلابمب كÓملأ سضيوعتل

يف عبرملأ رتملأ رعصس زواجت و
ط˘صسو ى˘ت˘حو ءأدو˘صسلأ قو˘صسلأ
فلم˘لأ أذ˘ه را˘ثأأ د˘قو  ة˘ن˘يد˘م˘لأ
د˘ن˘ع تلؤوا˘صست˘لأ ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
نأأ ليلدب ، يلصشنخلأ نطأوملأ

نم رثكأاب تدافتصسأ ةدحأو ةلئاع

سضرأأ نع سضيوعت رايلم002
ةيكلم ةقي˘ق˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ه˘نأأ لا˘ق˘ي
تاططخم ىلإأ عوجرلاب ةلودلل
طروت حرطي انهو ، أدج ةميدق
حصسمو ةلودلأ كÓمأأ تاعاطق
ةقيرط يف مهعم نمو يصضأرألأ
يصضأرألأ ة˘ي˘كل˘م ق˘ئا˘ثو دأد˘عإأ
نم لصصألأ يف اهنأأ مغر ءلؤوهل
ء ن˘˘كم ن˘˘يأأ ، ة˘˘˘لود˘˘˘لأ كÓ˘˘˘مأأ
به˘ن ن˘م تÓ˘ئا˘عو سصا˘˘خ˘˘صشأأ
ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ن˘م ة˘˘م˘˘خ˘˘صض لأو˘˘مأأ
فÓغلأ زواجت دقو ، ةيمومعلأ
كÓم˘لأ سضيو˘ع˘ت˘ل سصصصخ˘م˘لأ

، ميتنصس رايلم0001ـلأ غلبم
ر˘ي˘م˘لأ ه˘ي˘ف بلا˘ط˘ي ف˘ل˘م و˘˘هو
و هلوح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب لا˘ق˘م˘لأ

يف ةصصاخ ني˘طرو˘ت˘م˘لأ ف˘صشك
تلخدت يتلأ ةيزكرملأ تأرأدإلأ
كل˘ت د˘يد˘ب˘ت ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل
قئاثو دأدعإأ و ةمخصضلأ لأومألأ
ي˘ه ي˘صضأرأأ سصا˘خ˘صشأأ كي˘ل˘م˘ت
و ، ة˘لود˘ل˘˘ل كل˘˘م ل˘˘صصألأ ي˘˘ف
ىلإأ لصصي دق اصضيأأ راقعلأ فلم
ح˘ن˘م ة˘ي˘صضق و را˘˘صشصش ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يصضأرألأ نم تأراتكهلأ تائم
و نوناقلأ جراخ ةلودلل ةعباتلأ
يف اهنكل اهحÓصصتصسإاب ءاعدإلأ
ينأرمعلأ طيحملأ لخأد لصصألأ

يف راقعلأ تافلم نم اهريغ و
يلأولأ دهع يف ىرخأأ تايدلب
لاقملأ ريملأ رجف امك. قبصسألأ
ف˘ل˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأأ ح˘ئا˘˘صضف
ةلصشنخ ةنيدم ة˘يا˘م˘ح ع˘يرا˘صشم
عورصشملأ وهو تاناصضيفلأ نم

، رييÓملأ تائم كلهتصسأ يذلأ

تد˘˘ن˘˘صسأأ ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لأ كل˘˘˘ت و

ةينوناق ريغ قر˘ط˘ب تلوا˘ق˘م˘ل

رتافد يهو ، أدج ةريبك غلابمبو

سسا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘عأأ طور˘˘صش

هب فلملأ لصصأأ و نيعم لواقم

نم روزملأ لامعتصسأ و ريوزت

عور˘صشم ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لأ ل˘˘جأأ

عورصشملأ أذه ، رييÓملأ تائمب

ة˘يو˘˘ت˘˘ل˘˘م قر˘˘ط˘˘ب ز˘˘ج˘˘نأأ يذ˘˘لأ

لبق نم هيف قيقحتلأ يعدتصسي

هتيأدب نم ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ريملأ قرطت امك ، هتياهن ىلإأ

ةدافتصسأ ةيصضق ىلإأ اصضيأأ لاقملأ

سضر˘ق˘ب ة˘ل˘يو˘ط˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب

زاجنإل أرايلم04 هتميق يلام

ر˘ي˘غ ل˘صصألأ ي˘˘ف و˘˘ه عور˘˘صشم

تافل˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب دو˘جو˘م

ا˘˘ه˘˘نأأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ ىر˘˘خأأ

. ةمداقلأ مايألأ يف اهفصشكيصس

ح˘˘˘صضوأأ ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

ري˘م˘لأ تأرو˘صشن˘م نأأ نو˘ما˘ح˘م

» كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ » ى˘ل˘ع لا˘ق˘˘م˘˘لأ

يه ةيصصخصشلأ هتحفصص ىلعو

ىلع و ىوكصشلل كيرحت نايب

لجأأ نم كرحتلأ ةماعلأ ةباينلأ

داصسف ايا˘صضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف

را˘ب˘ك ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ، ة˘˘م˘˘خ˘˘صض

ف˘ل˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ، نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

ر˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘م˘˘ب سضيو˘˘ع˘˘ت

ن˘م ل˘صصألأ ي˘ف ي˘˘ه ي˘˘صضأرأل

نأأ ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ، ة˘˘لود˘˘لأ كÓ˘˘مأأ

ةحصضأو لدعلأ ريزو تاميلعت

ي˘˘˘هو سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف

كيرحتل ةباينلأ وعدت تاميلعت

تنا˘˘ك و˘˘لو ى˘˘ت˘˘˘ح ا˘˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘لأ

ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘مدا˘ق ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

. ةلوهجم لئاصسر

 اهيف قيقحتلاب ماعلا بئانلا بلاطيو ةلمجلاب حئاصضف رجفي لاقملا ةلصشنخ ةيدلب ضسيئر

اهكÓمأا ءارضش ةلودلا ديعت امدنع...  «تاضضيوعتلا » ةحيضضف
ةلضشنخ ةي’و يف ةمخضض غلابمب

؟؟؟ هلاح ىلع قاب عصضولا و تاناصضيفلا نم ةلصشنخ ةنيدم ةيامح عورصشم ىلع رييÓملا تائم فرصص¯

. دوجوم ريغ عورصشملا و ةليوطلا نيع ةيدلبب ارايلم04 ـب يكنب ضضرق¯
و انجصس نيتنصسب يلع مكح و دجصسملل هتحنم جايصس و ناصضمر ةفق04 ببصسب يتعباتم تمت » : حرصصي لاقملا ةلصشنخ ةيدلب ضسيئر¯

. «ءادف ضشبك تايدلبلا ءاصسؤورو اهتافلم يف اقيقحت حتفي مل ىربكلا ةباصصعلا
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جاجدلا نم اراطنق75 نم ديزأا زجح

ةنتابب ةرمششلا يف دشسافلا
ةياهن ،ةرمسشلأ ةيدلبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ تنكمت

دسسافلأ جاجدلأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،يسضاملأ عوبسسأ’أ

حبذمب كلذو يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةهجومو عيبلل ةأايهم تناك

باسشل كلم ةرمسشلأ ةيدلبب يوأرمعلأ د’وأأ ةتسشمب نئاكلأ نجأودلأ

تامولعمل أدانتسسأ هذه ةيلمعلأ تءاجو.ةنسس93 رمعلأ نم غلبي

مت ،رذعملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ دئاق اهيلع لسصحت

ليكو نع رداسصلأ ضشيتفتلاب نذإ’ اعبت حبذملأ ضشيتفت اهرثإأ ىلع

جاجدلأ نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت نيأأ ،ضصتخملأ ةيروهمجلأ

ق˘يدا˘ن˘سصو ع˘ي˘ب˘ل˘ل أا˘ي˘ه˘م فا˘ف˘سش ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب ط˘ير˘˘سشب ف˘˘ل˘˘غ˘˘م

بيبط˘لأ ة˘غ˘مد˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت جا˘جد˘لأ د˘ب˘كو ءا˘سشحأأ ا˘ه˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب

ةفاظنلأ طورسش مأدعنإأ ةحنج ينعملأ دسض تعفر ثيح ،يرطيبلأ

ىدل نيمدختسسم˘لا˘ب ح˘ير˘سصت˘لأ مد˘ع أذ˘كو ،ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو

ضشيتفتلل جاجدلأ ضضرع مدع ةحنج يعامتج’أ نامسضلأ ةحلسصم

كلهتسسملأ عأدخ ةحنجو حبذلأ د˘ع˘بو ل˘ب˘ق ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

مت قيقحتلل ’امكتسسأ .جوتنملأ ةيحÓسص ددم وأأ خيرات ةطسسأوب

ثيح ،يرطيبلأ بيبطلأ ىلع حبذملاب ةدجأوتملأ نجأودلأ ضضرع

ردقت يتلأو ،أراطنق84.75 ـب ةردقملأ نجأودلأ ةيمك نأأ نيبت

رانيد ةئم ةتسسو فلأأ نيعبرأأو ةعسستو ةئمو نويلمب ةيلاملأ اهتميق

ةسسمخو ةئامثÓثب ةردقملأ ءاسشحأ’أو دبك ىلإأ ةفاسضإ’اب ،يرئأزج

افلأأ نيسسمخو ةئامب ردقت يتلأو (غلك583) مأرغوليك نينامثو

ةح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ،ا˘ير˘ئأز˘ج أرا˘ن˘يد ن˘ي˘ع˘برأأو ن˘ي˘ت˘ئا˘مو

قباطم ريغ نجأودلأ ىلع عوسضوملأ مسسولأ نأأ امك كÓهتسسÓل

نع كيهان ديج لكسشب ءاسشحأ’أو ضشيرلأ ةعوزنم ريغ نجأودلأو

.ةيحسصلأ ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ ن˘يز˘خ˘ت˘لأو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ فور˘ظ

دبكلأو ءاسشحأ’أو جاجدلأ زجح مت يرطيبلأ بيبطلأ ةربخ بجومبو

امم كلهتسسملل اهلوسصو بينجتو ةيحسص ةقيرطب اهفÓتإأو دسسافلأ

.ايقيقح ايحسص أرطخ لكسشيسس ناك

T°ƒT°É¿.ì

يقأوبلأ مأأ

انكشسم امحتقا نيمثلم نيشصخششل دح عشضو

ةعلشضلاب تارهوجم ىلع ايلوتشساو
يف اهطاسشن يقأوبلأ مأاب ينطولأ نمأ’أ حلاسصم ةلسصأوم قايسس يف

ضصاخسشأ’اب ضساسسملاب قلعت ام اميسس’ ةميرجلأ ةحفاكم لاجم

ةعلسضلأ ةرئأد نمأأ حلاسصم عوبسسأ’أ ةياهن تحجن ، تاكلتمملأو

ةيسضق يف نيطروت˘م ن˘ي˘م˘ث˘ل˘م ن˘ي˘سصخ˘سش ة˘يو˘ه˘ل لو˘سصو˘لأ ن˘م

,امهفيقوت متيل فنعلأ لامعتسسإاب نكسسم لخأد نم رسسكلاب ةقرسسلأ

ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلأ تايثيح

دودح يف عئاقولأ موي ضسفن ىلإأ دوعت يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب

اغÓب ةعلسضلأ ةرئأد نمأأ حلاسصم يقلت رثإأ احابسص03:30 ةعاسسلأ

عم قلطلأ ءأوهلأ يحب نكسسم لخأد نم ةقرسس ةميرج عوقو هدافم

نيع ىلأ لقنتلأ روفلأ ىلع مت ، نكسسملأ بحاسص ىلع ءأدتع’أ

نكسسمل نيمثلم نيلوهجم ماحتقاب قلعتي رمأ’أ نأأ نيبتيل ناكملأ

هي˘ل˘ع ءأد˘ت˘ع’ا˘ب أو˘ما˘ق ن˘يأأ ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأأ ة˘ط˘سسأو˘ب ة˘ي˘ح˘سضلأ

و يلام غلبم ىلع هلأوقأأ بسسح أولوتسسيل ، حرجلأ و برسضلاب

قيقحت حتف متيل ، نيلاقن نيفتاه و رفسصأ’أ ندعملأ نم تاغوسصم

لكل حجانلأ و لاعفلأ لÓغتسس’أو دامتع’ابو ةيسضقلأ يف قمعم

ماق يذلأ ةيحسضلأ لبق نم ةمدقملأ تافسصأوملأ و تامولعملأ

يف مت ، ههجو نع ماثللأ عزن هتلواحم دنع نيلعافلأ دحأأ ضشدخب

مامأأ امدقيل ، امهفيقوتو مهنم نينثأ ةيوه ديدحت أدج زيجو تقو

امهقح يف زجنأأ نأأ دعب عوبسسأ’أ ةياهن ايميلقإأ ةسصتخملأ ةباينلأ

ضضرغل رأرسشأأ ةيعمج نيوكت ةيانج » :ةيسضق نع يئأزج فلم

 .«ليللأو فنعلأ لامعتسسأ فورظب ةقرسسلأ ةيانج ،ةيانجل دأدعإ’أ
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ضسيمخلأ موي لوأأ أاجاف ثيح
ضشاسشر د’وأأ ينطأوم نم ددع
ني˘ف˘ظو˘مو م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ي˘˘سسأر˘˘كو ت’وا˘˘ط را˘˘˘سضحإا˘˘˘ب
نود˘كؤو˘˘ي أو˘˘حأرو تا˘˘بور˘˘سشمو
انميت ءأزع ضسلجم نوميقي مهنأأ
يذ˘لأ يد˘ل˘ب˘لأ ضسل˘ج˘م˘لأ تو˘م˘ب
مكحب ه˘ئا˘سضعأأ ل˘ي˘حر نود˘كؤو˘ي
ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ب دأد˘˘˘سسنأ دو˘˘˘جو
م˘ل ن˘يذ˘لأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ تأو˘ن˘˘سس
ضضعبو ةيدلبلأ يفظوم أوكرتي
نم ةيدلبلأ ضسيئرو ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ
أورسضحأأو مهبتاكم ىلإأ جولولأ

لك أوسسلجأأو يسسأركو ت’واط
ىلع تاتف’ أوقلعو نيبسضاغلأ

ليحرب نيبلاط˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ى˘ن˘ب˘م
دأدسسنأ يف دجوي يذلأ ضسلجملأ

ه˘ن˘ع ر˘ج˘نأ تأو˘ن˘سس ثÓ˘ث ذ˘ن˘˘م
ضسيئر وقي ملو لكاسشملأ مكأرت
يتلأ ةيدلبلأ رييسست ىلع ةيدلبلأ
ر˘ي˘ب˘كلأ را˘˘سشت˘˘ن’أ ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
يف هايملأ برسست أذكو ةمامقلل

يتلأ قرطلأ ءأرتهأو ، ءايحأ’أ لج
مل نيذ˘لأ ء’ؤو˘ه˘ل ’ا˘حوأأ تب˘ب˘سس
نع نيلئاسستم ريسسلأ ىلع أووقي
ل˘سصف ي˘ف تا˘قر˘ط˘لأ ر˘ف˘˘ح ر˘˘سس
امك ، فيسصلأ لسصف لدب ءاتسشلأ
تا˘مد˘خ˘لأ با˘ي˘غ ن˘˘م أو˘˘كت˘˘سشأ

ىسضرملأ رطسضي يتلأ ةيحسصلأ
يف ةطيسسب تاسصوحف ءأرجإأ ىلإأ

اهدوجو مد˘ع˘ل ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع
يتلأ تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلاب

يرجي اميف قيقحت حتفب أوبلاط
حتف مدع ىلإأ ةفاسضإ’اب ، اهيف
أودكأأ امك ، ديدجلأ ىفسشتسسملأ

يت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ با˘ي˘غ
ع˘سضو˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ل˘˘سس تسسكع˘˘نأ
حتفب اسضيأأ أو˘ب˘لا˘طو ، ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ةيحÓفلأ تاطيحملأ يف قيقحت

ناكو ربي˘خ˘لأو را˘ق˘نو˘ب˘ب ة˘سصا˘خ
ي˘ف ل˘خد د˘ق يد˘ل˘ب˘لأ ضسل˘ج˘م˘˘لأ
تاباختن’أ دعب ةرسشابم دأدسسنأ
ربمفون يف ترج يتلأ ةيلحملأ

نوسضفري ءاسضعأأ لظو،7102
لعج ا˘م˘م ضسل˘ج˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’أ
رسس نع نو˘لءا˘سست˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ة˘يرأدإ’أ تا˘ط˘ل˘سسلأ ل˘خد˘ت مد˘ع
، هل لح داجيإأو دأدسسن’أ ضضفل

ةرداغم نونطأوملأ ركنتسسأ امك
ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ى˘لإأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ر˘ي˘م˘لأ

د˘˘حأأ ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت و ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘كسسلأو
، اتقؤوم ةيدلبلأ ر˘ي˘ي˘سست˘ب بأو˘ن˘لأ

يدلبلأ نوناقلأ نأأ ىلع نيددسشم
ةماقإ’أ ىلع ةيدلبلأ ضسيئر ربجي
يذلأ نوناقلأ وهو ةيدلبلأ ميلقإاب
د’وأأ ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر ه˘ي˘˘ل˘˘ع ضسأد
يف ةماقإ’أ راتخأ يذلأ ضشاسشر
.ةمسصاعلأ

لكاششملأ مكأرت و ريملأ بايغو ةنيدملأ عاشضوأأ يدرتب أديدنت / ةلششنخ

لخدم مامأا ءازع شسلجم نوميقي ششاششر د’وأا ةيدلب ناكشس
هشسيئرو شسلجملا ليحرب نوبلاطيو ةيدلبلا رقم
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ي˘˘ف ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘م
كي˘كف˘ت و ة˘م˘ير˘ج˘ل˘ل يد˘سصت˘˘لأ
جيورت يف ةسصتخملأ تاكبسشلأ
ثحبلأ ةقرف تنكمت ، تأردخملأ

ةنيطنسسق ةي’و نمأاب لخدتلأ و
ناغلبي ني˘سصخ˘سشب ة˘حا˘طإ’أ ن˘م

ةنسس53 و03 ر˘م˘ع˘˘لأ ن˘˘م
ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘˘ت˘˘ل
تأرثؤوملأ و ةبلسصلأ تأردخملأ
ةعورسشم ريغ ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ
ة˘عا˘م˘ج را˘طإأ ي˘ف ع˘ي˘˘ب˘˘لأ د˘˘سصق
ةحلسسأأ ةزايح ، ةمظنم ةيمأرجإأ
ف˘ن˘سصلأ ن˘م ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘˘ب
ي˘˘عر˘˘سش رر˘˘˘ب˘˘˘م نود ضسدا˘˘˘سسلأ
مئأرج باكتر’ دأدعإ’أ ضضرغل

، تاكلتمملأ و ضصاخسشأ’أ دسض
نود ة˘ح˘سصلأ ة˘ن˘ه˘˘م ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
ىلإأ دوعت ةيسضقلأ عئاقو .ةسصخر
اهدافم ةقرف˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ه˘ن˘كسسم ضصا˘خ˘سشأ’أ د˘حأأ ذا˘خ˘تأ
ايلعلأ ةريكب يحب نئاكلأ يلئاعلأ
انزخمك ( نايزوب ةماح ةرئأد )
تأر˘ثؤو˘م˘لأ و تأرد˘خ˘م˘لأ ع˘ي˘ب˘˘ل
تايرحتلأ هتدكأأ ام وه و ةيلقعلأ
ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ي˘نأد˘ي˘˘م˘˘لأ

ناكملأ نيع ىلإأ هجوتلأ و ةينهم
و ثيح ذفانملأ عيمج قلغ مت نيأأ
هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ د˘ها˘سش نأأ در˘ج˘م˘ب
رقم نم ةبرقم ىلع ناك يذلأ
لوا˘ح ة˘طر˘˘سشلأ تأو˘˘ق ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإأ
نأأ ر˘ي˘غ ضشأر˘حأ’أ ن˘ي˘ب بور˘ه˘˘لأ

تلاحIRBـلأ رسصانع ةيفأرتحأ
م˘غر ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل كلذ نود
هعا˘سضخإا˘بو ة˘سسئا˘ي˘لأ ه˘ت˘لوا˘ح˘م
رثع يدسسجلأ ضسمل˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ىلع يوتحي ضسيك ىلع هتزوحب

غلبم و تأردخملأ نم غ8.89

حجري جد00051 ـب ردقي يلام
، ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ تأد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م ه˘˘˘نأأ
رخآأ جوف ماق كلذ عم ةأزأوملاب
ن˘كسسم˘لأ ضشي˘ت˘ف˘ت˘ب ة˘قر˘ف˘لأ ن˘م
د˘ع˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
ةطلسسلأ نم نذإأ ىلع لوسصحلأ
ضسيك زجح مت ثيح ةسصتخملأ

حئافسص50 ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
ا˘˘ق˘˘ح’ ا˘˘ه˘˘نزو رد˘˘ق تأرد˘˘خ˘˘م

ءأود نم اطسشم03 ، غ3.694ـب

، اسصر˘ق392 عومجمب لي˘ت˘ي˘ك

051 اكيريل ءأود نم اسصرق04

تأرد˘خ˘م ضصأر˘قأأ50 ، غ˘˘˘ل˘˘˘م
يزا˘˘ت˘˘سسكإأ عو˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سص

نم نيكسس ، لكسشلأ ةليطتسسم

لاقن فتاه أذك و ريبكلأ مجحلأ

REVOR DNAL » عون نم

ة˘ق˘فر ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ . «

ةقرف˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ تا˘طو˘ب˘سضم˘لأ

قيقحت˘لأ،تأءأر˘جإ’أ لا˘م˘كت˘سس’

د˘ي˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سس’أ و ق˘م˘ع˘˘م˘˘لأ

ديدحت ىلإأ داق تامولعملأ ةفاكل

هبتسشملأ نومم و كيرسش ةيوه

يحب رخآ’أ وه هفيقوت متيل هيف

41 ه˘تزو˘ح˘ب و ى˘ل˘عأ’أ ةر˘ي˘˘كب

تأرثؤوملأ و ةيودأ’أ نم ةلوسسبك

، عأونأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

جد00095 ـب ردقي يلام غلبم

و جيورتلأ تأدئاع نم هنأأ حجري
يتلأ ةيل˘م˘ع˘لأ ،ن˘ي˘لا˘ق˘ن ن˘ي˘ف˘تا˘ه

ةنيطنسسقIRB ة˘قر˘ف ا˘ه˘˘تدا˘˘ق

غ006 ةبأرق زجح نم تنكم

نم اسصرق743 ، تأردخملأ نم
نم ةيودأ’أ و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

50 ، ريداقملأ و عأونأ’أ فلتخم

» ةبلسصلأ تأردخملأ نم ضصأرقأأ
:ـب ردقي يلام غلبم ، «يزاتسسكإأ

و ة˘لا˘ق˘ن ف˘˘تأو˘˘ه ، جد00047
نم ءاهتن’أ دعب ،ضضيبأأ حÓسس
يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ

مامأأ امهميدقت مت نيينعملأ قح
.ةيلحملأ ةباينلأ

«اكيريل » شصرق003 و فيكلأ نم حئافشص5 زجح مت امنيب /ةنيطنشسق

ةريكب يحب مومشسلا جورت ةيمارجإا ةعومجم كيكفت

ينطأوم نم ريبك ددع اهيف عرشش تاجاجتح’أ نم ةجوم عوبشسأأ ذنم ةلششنخ ةي’ولأ ةمشصاع رقم قرشش بونج ملك03 ششاششر د’وأأ ةيدلب دهششت
.يلاحلأ شسلجملأ بيشصنت ذنم مهتنيدم هفرعت يذلأ دوكرلأ ةجيتن ءاشضعأ’أ عيمجو شسيئرلأ ليحرو يدلبلأ شسلجملأ لحب ةبلاطملل ةيدلبلأ

يقأوبلأ مأأ

ءاشضيبلا نيعب ةدشسافلا موحللا نم غلك06 امهتزوحب نيشصخشش فيقوت
ةحÓفلأ و ةراجتلأ ،ةيدلبلأ حلاسصم عم قيسسنتلاب ءاسضيبلأ نيع ةرئأد نمأأ حلاسصم اهب تماق يتلأ ةكرتسشملأ ةينأديملأ ةجرخلأ ترفسسأأ
ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ ةيلخ نايب بسسحب ،ةيراجتلأ تÓحملأ ضضعب و ءاسضيبلأ نيعب نيطسسلف ةحاسسب يمويلأ قوسسلأ تفدهتسسأ،
ةيمك زجح ىلع كلهتسسملأ ةحسصل ةيامحو ةيراجتلأ تاطاسشنلأ فلتخمل ةبقأرملأ تايلمع راطإأ يف لخدت يتلأو يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب

يف نيطروتملأ فيقوت عم ، غلك06 ـب تردق يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ردسصملأ ةلوهجم ءاسضيبلأ و ءأرمحلأ موحللأ نم ةربتعم
يئأزج فلم زاجنإأ عم اهفÓتإأ مت ةسصتخملأ تاهجلأ لبق نم كÓهتسسÓل اهتيحÓسص مدع تابثإأ دعبو ةزوجحملأ موحللأ امنيب ةيسضقلأ

،(ءأرمح و ءاسضيب موحل) كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ةدسساف علسس ضضرع : ةيسضق نع ةنسس14 و33 رمعلأ نم ناغلابلأ امهيف هبتسشملأ دسض

.ةمكاحملأ نيح ىلإأ امهرمأأ يف تلسصف يتلأ51.10.0202 خيراتب ايميلقإأ ةسصتخملأ ةباينلأ مامأأ امهميدقت متيل
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ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت د˘˘ق و
نم مظنملأ و يرث جمانرب ميظنت
ةيرقلأ ةنجل و بيرغأأ ةيدلب لبق
ءا˘ق˘لإأ ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه ل˘˘ل˘˘خ˘˘تو
نم ةيح تأداهضش و تأرضضاحم
لطبلأ ديهضشلأ برد ءاقفر لبق
يف تكراضش دق و . دأرم سشوديد
ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه
يزيت ةيلول ةيلحملأ تاطلضسلأ

ة˘يرو˘ث˘لأ ةر˘ضسألأ رو˘ضضح˘ب وزو
لضضانملأ ءاقفر و نيدهاجم نم
مت امك ةيرقلأ ناكضس و ريبكلأ

ن˘ي˘ضشد˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
أذه و ديهضشلل يراكذت بضصن

ي˘˘ن˘˘قأأ ة˘˘ير˘˘ق ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ه˘˘ي˘˘لإأ رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘كو .ي˘˘˘قر˘˘˘ضشأأ
ل˘ط˘ب˘لأ د˘ي˘˘ه˘˘ضشلأ نإا˘˘ف ةرا˘˘ضشإلأ

31 د˘ي˘لأو˘˘م ن˘˘م دأر˘˘م سشود˘˘يد

تودورل يحب7291 ةيليوج
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘م˘˘˘ضسا˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘ضس يذ˘˘˘لأ
رئأزجلاب ةيدأر˘م˘لأ ، لÓ˘ق˘ت˘ضسإلأ
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ط˘˘˘ضسو ،ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لأ

ة˘ير˘ق ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ة˘ع˘˘ضضأو˘˘ت˘˘م
ةيلو » بيرغأأ ةيدلبب نيركضسبإأ
ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م ل˘˘ي˘˘قو ،وزو يز˘˘ي˘˘˘ت
ةيلو بورخلأ يحأوضضب ةرامضس
و هتضسأرد يف قوفت ، ةنيطنضسق
طضسوتملأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘ضش لا˘ن

ه˘هر˘ك ن˘كل،2491 ة˘ن˘˘ضس
يف طأرخنÓل هعفد رمعتضسملل

هرمع و يرئأزجلأ بعضشلأ بزح

عرف سسضسأأ ، ةنضس61 زواجتي مل
ة˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإلأ ة˘˘فا˘˘ضشكل˘˘ل ل˘˘مألأ
ع˘ير˘˘ضسلأ ق˘˘ير˘˘ف و ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

02 هرمع و رئأزجلل يضضايرلأ
ءانثأأ لا˘ق˘ت˘عإÓ˘ل سضر˘ع˘ت ، ة˘ن˘ضس
ه˘ن˘كل تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل هر˘ي˘˘ضضح˘˘ت
ةمكح˘م˘لأ ن˘م رأر˘ف˘لأ عا˘ط˘ت˘ضسأ

نا˘ك ةدد˘ضشم˘لأ ة˘ضسأر˘˘ح˘˘لأ م˘˘غر
يرو˘ث˘لأ ه˘م˘ضسإأ » دأر˘م سشود˘˘يد
بر˘قأأ ن˘م » ردا˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ضس
نب ىفطضصم لطبلأ ىلإأ سسانلأ
يف مهاضس ، هللأ همحر ديعلأ وب
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘˘ضسأا˘˘˘˘˘ت
فدهت تناك يتلأ سسوأ ةضصاخلأ
ريرحت˘لأ ةرو˘ث˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘لأ ى˘لإأ
ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك م˘˘ث ، ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ة˘يرو˘ث˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ
تقثبنأ يذلأ ل˘م˘ع˘لأ و ةد˘حو˘ل˘ل
، ينطولأ ريرح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘ت˘˘ضسلأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘ضضو
لا˘ط˘بألأ ة˘˘ق˘˘فر » ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ

يبرعلأ ،ديعلأ وب نب ىفطضصم
، فايضضوب دمحم ، يديهم نب
، «مضساقلب ميرك و طاطيب حبأر
ن˘م دأر˘م سشود˘يد ل˘ط˘ب˘˘لأ نا˘˘ك
، ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوأأ نا˘˘ي˘˘ب يرر˘˘ح˘˘م

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘يلو˘ل˘ل أد˘ئا˘˘ق ن˘˘ي˘˘عو
ينيطنضسقلأ لامضشلل ةيخ˘يرا˘ت˘لأ
دأرم سشود˘يد ل˘ط˘ب˘لأ د˘ه˘ضشت˘ضسإأ

ةكرعمب5591 يفناج81 موي
ودنمضس يلاعأاب قدأوضصلأ رأود
مل هرم˘ع و ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق لا˘م˘ضش

نم لوأأ ناك و ، ةنضس82 زواجتي
نييخيراتلأ ةداقلأ نم دهضشتضسأ

ةجرد ىلع ناك سشوديد نأأ امك
ن˘م ه˘ت˘ن˘ّكم ءا˘كذ˘لأ ن˘م ة˘ي˘لا˘˘ع
لان ىتح ةضسأردلأ يف رأرمتضسلأ

،9391 ماع ةيئأدتبلأ ةداهضشلأ
ةنضس ة˘ي˘ل˘هألأ ةدا˘ه˘ضشلأ ا˘هد˘ع˘بو

هنأأ ديهّضشلأ تافضص نمو3491.
ا˘ب˘ح˘مو ه˘ن˘يد˘ب ا˘كضسم˘˘ت˘˘م نا˘˘ك
ى˘ّل˘ح˘˘ت˘˘يو ،أرو˘˘ب˘˘ضصو ه˘˘ن˘˘طو˘˘ل
ر˘لا˘ب

ّ
ناك ا˘م˘ك ،تا˘ب˘ث˘لأو ة˘نا˘ضص

قد˘˘ضصلأو سصÓ˘˘˘خإÓ˘˘˘ل لا˘˘˘ث˘˘˘م
نا˘˘ك ه˘˘نأأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ،ءا˘˘فو˘˘˘لأو
طا˘˘ضشن˘˘لا˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير
نا˘ك ثي˘ح ،ة˘م˘ئأد˘لأ ة˘يو˘ي˘ح˘لأو
ةمضصاعلأ ةيدولو˘م ى˘لإأ ي˘م˘ت˘ن˘ي
،اهيف أزراب أوضضعو مدقلأ ةركل
يدأو˘˘˘ن˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نأأ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ي˘ف رود ا˘ه˘ل نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لأ
،ةيرئأزجلأ ةي˘ضضق˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ

نييضضايرلأ نم ريثكلأ نأأ املع
يدأو˘ن˘لأ هذ˘ه ى˘لإأ ن˘ي˘ب˘ضست˘ن˘م˘لأ
دع˘ب ةرو˘ث˘لأ فو˘ف˘ضصب أو˘ق˘ح˘ت˘لأ

تا˘طا˘ضشن زر˘بأأ ن˘مو.ا˘ه˘˘علد˘˘نأ

همامضضنأ وه ةروثلأ لبق ديهضشلأ

لبق يرئأزجلأ بعضشلأ بزح ىلإأ

،هر˘م˘ع ن˘م ن˘ير˘ضشع˘لأ غ˘ل˘˘ب˘˘ي نأأ

ةزيمتملأ هتيضصخضشب عا˘ط˘ت˘ضسأو

أذه يلضضانم زربأأ نم نوكي نأأ

لÓ˘ق˘ت˘ضسلأ نا˘ك يذ˘لأ بز˘ح˘˘لأ

دّد˘˘ضش ا˘˘م˘˘˘لو ،لوألأ ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م

بزحلأ ىلع قانخلأ رمعتضسملأ

،7491 ماع ايرضس اميظنت أاضشنأأ

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ م˘˘ضسأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طأأ

يركضسعلأ حانجلأ يهو ةضصاخلأ

سشوديد دأرم ناك ثيح ،بزحلل

يفو. يرضسلأ ميظنتلأ أذه نمضض

اضسنرف ى˘لإأ ل˘ق˘ت˘نأ2591 ماع

نمضض يلاضضنلأ لمع˘لأ ر˘ي˘طأا˘ت˘ل

تايرحلل راضصتنلأ ةكرح ايÓخ

3591 ماع يفو ،ةيطأرق˘م˘يد˘لأ

ن˘˘طو˘˘لأ سضرأل د˘˘ي˘˘ه˘˘ضشلأ دا˘˘˘ع
يلعفلأ ري˘ضضح˘ت˘لأ ي˘ف م˘ها˘ضسي˘ل
بابضشلأ نم ةلث ةي˘ع˘م˘ب ةرو˘ث˘ل˘ل
ةيضصو ديهضشلأ كرت دقو رئاثلأ
يدضصتلأ ىلع مهّثح وهو هقافرل
،مÓضستضسلأ نم مهرّذحو ودعلل

نا˘م˘ت˘ك مد˘˘ع˘˘ب م˘˘ها˘˘ضصوأأ ا˘˘م˘˘ك
ةلاضسرلأ لقنو مهدأدجأأ تلوطب
كرد˘ت˘ل ةد˘عا˘ضصلأ لا˘ي˘جألأ ى˘˘لإأ

 .ةمدقملأ تايحضضتلأ مجح

 هداهسشتسس’56 ـلأ ىركذلأ ييحت وزو يزيت
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¯eÉjÉ.S¢

حرضسملل«SPG» ة˘˘ي˘˘حر˘˘ضسم تجو˘˘ت
سضرع نضسحأأ ةزئاجب يرئأزجلأ ينطولأ

لوأأ ءاضسم0202 ةنضسل يبرع يحرضسم

21 ةرود˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘ت˘ت˘˘خأ ي˘˘ف سسمأأ
ترج يذ˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ حر˘ضسم˘لأ نا˘جر˘ه˘م˘ل

يراجلأ يفناج61 ىلإأ01 نم هتايلاعف
ميدقت مت دقو ،نامع ةيندرألأ ةمضصاعلاب
«سسأ يب يج» ةيحرضسمل يفرضشلأ سضرعلأ

ةبضشخ ىلع يضضا˘م˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن51 موي
و جأرخأ نم يرئأزجلأ ينطولأ حرضسملأ
يف اهضضرع متو لاضشرضش دمحم ميمضصت

ىو˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع حرا˘ضسم˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ
نا˘جر˘ه˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘كرا˘ضشم ل˘ب˘ق ي˘ن˘طو˘لأ
سضرعلأ ىقيضسوم ىلع لغتضشأو ،ندرألأ

دبع ايفأرغونيضسلأ زجنأأو ةرمامعل لداع
ي˘قو˘ضش ةءا˘ضضلأ ذ˘ف˘نو ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي كلا˘˘م˘˘لأ
يتلأ ةيحرضسملأ هذ˘ه ج˘لا˘ع˘تو ي˘ي˘فا˘ضسم˘لأ
حرضسملأو ا˘م˘ن˘ي˘ضسلأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت ن˘ي˘ب جز˘م˘ت
نا˘ضسنلأ عا˘ي˘ضض ،ة˘كر˘ح˘لأو تأءا˘˘م˘˘يإلأو
ريرمتل ئدابملأو راكفألأ ن˘ي˘ب ر˘ضصا˘ع˘م˘لأ

،هيتلأو عايضصنلأ د˘ق˘ت˘ن˘ت را˘كفأأو ل˘ئا˘ضسر
ناجرهملأ أذه يف «سسأأ يب يج» تضسفانو
نم «سسمنلأ» اهني˘ب ىر˘خأأ لا˘م˘عأأ ة˘ي˘نا˘م˘ث

أذكو سسنوت نم «ءاضضيب ءامضس«و برغملأ

ج˘مر˘ب د˘˘ق و ،ندرألأ ن˘˘م «لا˘˘مرو ر˘˘ح˘˘ب»
جرا˘˘خ ا˘˘ضضور˘˘ع نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لأ و˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
نم تايحرضسم اه˘ي˘ف تكرا˘ضش ة˘ضسفا˘ن˘م˘لأ

ة˘ي˘حر˘ضسم ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘بر˘ع نأد˘ل˘ب ةد˘ع
ن˘م ة˘ن˘تا˘ب˘ل يو˘ه˘ج˘لأ حر˘ضسم˘ل˘ل «ن˘ي˘هر»
يف تضضرع يتلأ و ديزوب يقوضش جأرخأ
نا˘جر˘ه˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،نا˘جر˘ه˘˘م˘˘لأ حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ
تأرامإلاب سسضسأات يذلأ يبرعلأ حرضسملأ

ةي˘بر˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ فر˘ط ن˘م9002 يف
عبأرلأ نفلأ تاناجرهم مهأأ دحأأ حرضسملل

1102 ذنم حنمي ثيح ةيبرعلأ نأدلبلاب
سضر˘˘ع ن˘˘ضسحأل «ي˘˘م˘˘ضسا˘˘˘ق˘˘˘لأ ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج»
.يحرضسم

يبرعلأ حرسسملأ ناجرهمل21 ةرودلأ يف

يحرضسم ضضرع نضسحأا ةزئاجب جوتت«SPG» ةيحرضسم
ةبانعب يسسنرفلأ يفاقثلأ دهعملأ ميظنت نم

Óفح ييحت«NAHRAMI » ةقرف
فايضضوب دمحم ةفاقثلا رادب مويلا اينف
رأدب اينف Óفح سسمأأ«NAHRAMI » ةقرف تيحأأ

ةضسداضسلأ نم ةيأدب ةبانعب فايضضوب دمحم ةفاقثلأ
ةبانعب يضسنرفلأ يفاقثلأ دهعملأ ميظنت نم ءاضسم
عتمتضسأو ،فايضضوب دمحم ةفاقثلأ رأد عم قيضسنتلاب
ةجوزمملأ «ةوانقلأ» ىقيضسومب يبانعلأ روهمجلأ

يتلأ «زولبلأ» و «كورلأ» ماغنأأو يرضصعلأ عباطلاب

اهتنرضصع ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ءا˘ضضعأأ ق˘فو
ة˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو ،ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘ب

« NAHRAMI»نم ينفلأ اهراضسم تأأدب يتلأ

ةزرابلأ ةيقيضسوملأ تاعومجملأ نيب نم تضسأرنمت
تحجن ثيح يقيضسوملأ عباطلأ أذه يف ةحجانلأو

ىلإأ «ةوا˘ن˘ق˘لأ«و «قرأو˘˘ت˘˘لأ» ي˘˘نا˘˘غأأ لا˘˘ضصيإأ ي˘˘ف
مويلأ رئأزجلأ يف ةينفلأ اهتلوج متتختضسو ،ةيملاعلأ
يف تÓفح تيحأأ نأأ دعب ةنيطنضسق يف Óفح ءايحإاب
ةقرفلأ كلمتو ،ةبانعو ناضسملتو نأرهوو ةمضصاعلأ
اهموبلأأ نم ا˘ه˘ترد˘ضصأأ ي˘ت˘لأ ي˘نا˘غألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
تاناجرهملأ نم ديدعلأ يف تكراضش امك ،قباضسلأ

،ايناملأأ ،اضسنر˘ف ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف9102 ةن˘ضس ي˘ف
ىرخألأ لودلأ نم ديدعلأو أدنك ،أرضسيوضس ،أدنلوه
يف نيبغأرلل نكمي ام˘ك ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘ضش كل˘م˘تو
مهتحفضص يف اهودجي نأأ مهلامعأأ ىلع فرعتلأ
يمضسرلأ مهعقوم يف وأأ كوبضسيافلأ يف ةيمضسرلأ

يضسنرفلأ يفاقثلأ دهعملأ دعأأ دقو ،تنرتنألأ ىلع
يفناج ره˘ضش ي˘ف عو˘ن˘ت˘مو ا˘ير˘ث ا˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب
ةيئانغ تÓفحو ةيئامنيضس مÓفأل اضضورع نمضضتي
لافطأÓل ةهجوم لامعأأ ىلإأ ةفاضضإأ ،تأرضضاحمو
«ةعاضس رخآأ» ـل دهعملأ ريدم كيريف نأرترب دكأأو
ةعونتم ةيفاقث تاطاضشن ميدقت يف نوبغري مهنأأ
دهعملأ ةط˘ضشنأأ ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لو ي˘با˘ن˘ع˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
مÓعإلاب فلكملأ امأأ ،ةبانع يف يضسنرفلأ يفاقثلأ
ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ رو˘ضضح˘لأ نأأ ف˘ضشكف ثأر˘ح ن˘˘ي˘˘مأأ
مهزفحي دهعملأ اهمظني يتلأ تأرهاظتلل ريبكلأ

ةيفاقثلأ تاطا˘ضشن˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ ة˘ج˘مر˘ب ل˘جأأ ن˘م
.يبانعلأ روهمجلل
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

68859ددعلا0202 يفناج91  دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ءوسض Óب ةيئوسض رورم تاراسشإا

ةبانعب ةيئوضضلا رورملا تاراضشإا نأا ودبي
،نمزلا اهكهنأا نأا دعب ةفضشنملا يمر تررق
تاونضس ذنم ةمدخلا زيح عضضو اهبلغأاف

نم مزÓلا لكضشلاب اهتنايضص متي ملو ةليوط
لضصوأا يذلا رمألا ،ةيضصولا تاهجلا لبق
ىلإا ةبانع ةنيدم طضسو تاراضشإلا عيمج
يف ببضست ام وهو اعيمج لمعلا نع فقوتلا
هدجن يذلا دهضشملا وهو ةيرورم ىضضوف
ةنيدمب ةيئوضضلا رورملا تاراضشإا يف اضضيأا
عضضب لبق ةمدخلا يف تعضضو يتلا ينوبلا
.تاونضس

! ةبيرغ ةلداعم
تارايضس يقئاضس رمأا وه بيرغ
بلغأا ريضست يتلا ةرجألا
ديهز هنمث يذلا زاغلاب مهتارايضس
هيلع دمتعي نم ىفعيو ةياغلل
ةبيرضضلا عفد نم هتارايضس يف
يلغتضسم ىلع رفوي ام وهو
ةيلام غلابم «تايضسكاطلا»
متي هنإاف كلذ عمو ةربتعم
ةفيرعتلا ديدحت يف دامتعلا

زاغلا سسيلو نيزنبلا رعضس ىلع
يذلا نوبزلا وه ةيحضضلا نوكيل
.دحأا هرمأل متهي ل هنأا ودبي

زاغلاب قانتخ’ا رطخ نم رذحلا ةجرد عفر ىلإا وعدت ةيندملا ةيامحلا
نم ،رذحلاو ةطيحلا تاجرد عفرل نينطاوملا ،ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تعد
امك. نايحألا نم ريثكلا يف ةافولا ىلإا يدؤوي يذلاو ،زاغلاب قانتخلا رطخ
ةمزÓلا ةيئاقولا حئاضصن˘لا عا˘ب˘تإا ةرور˘ضضب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف تب˘لا˘ط
ارطخ لثمي ،نوبركلا ديضسكوأا لوأاب ممضستلا نأا رابتعاب ،مهحاورأا ىلع ظافحلل
اهتاذ حلاضصملا تدكأاو .نول لو ةحئار هل سسيل زاغلا نأاو اضصوضصخ ،ارمتضسم
ةزهجأا لامعتضسا دنع لزانملا لخاد ةيوهتلا تاحتف دضس مدع ةيمهأا ىلع
ةهج نمو ،ايموي قئاقد01 نع لقت ل ةدمل اهتيوهت ىلإا ةفاضضإلاب ،ةئفدتلا
مدعو ،ةئفدتلا ةزهجأا فلتخمل ةيرودلا ةنايضصلا ةرورضض ىلع تددضش ىرخأا
تعد ريخألا يفو.خبطلا تلآا وأا ةنوباطلاك ةيديلقتلا لئاضسولا لامعتضسا
ةيامحلاب لاضصتلاو رطخ دوجو لاح يف نكامألا ةيوهتب مايقلل نينطاوملا

.1201 رضضخألا مقرلا وأا41 ةدجنلا مقر ىلع ةيندملا

ةبانع تايدلب بئاجع نم
ىد˘˘˘˘حإا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضص تر˘˘˘˘ضشن
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
امل اروضص سسمأا (كوبضسيافلا)
ةيعوطتلا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ضس
نإا تلاق ثيح ( ةلوزعم) ةيرقب
ةمهاضسمب و نينطاوملا سضعب

حÓضصإاب اوماق ةيدلبلا لامع
اذ˘هو (ة˘لوز˘ع˘م˘لا) تا˘قر˘ط˘˘لا
سسلجملا سسيئر فارضشإا تحت
نأا بيرغلاو ،يدلبلا يبعضشلا
وأا ى˘ضصح˘لا˘ب سسي˘ل د˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لا
 .(بارتلا) ـب لب تفزلا

ةيرئازج ةلحب يسسنوت قيرف
يضضايرلا يجرتلا لازي ام
نيبعÓلا دراطي يضسنوتلا
رارقإا ذنم كلذو نييرئازجلا
يبعÓل حيتي يذلا نوناقلا
نيب لقنتلا ايقيرفإا لامضش نادلب
لك يفف ،ةيرح لكب ةيدنألا
يدبت «ةخضشكملا» ـب عمضسن موي
بعل عم دقاعتلا يف اهتبغر
يذلا حاجنلا دعب كلذو يرئازج
لهف ،يليÓب فضسوي اهل هققح
يجرتلا دهاضشن نأا نكمم
؟ايرئازج ابعل11 ـب Óبقتضسم
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ثداحلا بابسسأا ىقبت اميف

ةلوهجم

لقنل راطق مادطسصا
ةنحاسشب نيرفاسسملا

تنمسسإلا طلخل
ةباسصإا يف ببسستي

يف حورجب ينيعبرأا
لاحرب

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل را˘˘ط˘˘ق ماد˘˘˘ط˘˘˘صصا ف˘˘˘ل˘˘˘خ

ةبانع لاحرب طخ لمعي نيرفاصسملا

ي˘ح˘ب تن˘م˘صسإ’ا ط˘ل˘خ˘ل ة˘ن˘˘حا˘˘صشب

دقعلا يف لجر شضرعت ةصسؤتيلاكلا

ةتوافتم تاباصصإ’ رمعلا نم عبارلا

نيع يف هفاعصسإا تعدتصسا ةرؤطخلا

ى˘لإا رؤ˘ف˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو نا˘˘كم˘˘لا

جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا

.مزÓلا

ة˘عا˘صسلا دود˘ح ي˘˘ف ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا

نم قئاقد عصضبو احاـبصص ةعباصسلا

ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن ا˘˘˘م بصسح شسمأا لوأا مؤ˘˘˘ي

ةبانعب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم

راط˘ق مد˘ط˘صصا ن˘يأا «ة˘عا˘صس ر˘خآا«ـل

لاحرب طخ لمعي نيرفاصسملا لقنل

تن˘م˘صسإ’ا ط˘ل˘خ˘ل ة˘ن˘حا˘صشب ة˘با˘ن˘ع

ىدأا امم لاحربب ةصسؤتيلاكلا يحب

74 رمعلا نم غلبي لجر شضرعت ىلإا

،ةرؤطخلا ةتوافتم تاباصصإ’ ةنصس

ناكملا نيع يف هفاعصسإا تعدتصسا

هلقنو ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر ن˘م

يقلتل ةيب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ى˘لإا

حلاصصملا اهتهج نم مزÓلا جÓعلا

تحتف ايميل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ع˘قاؤ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

اهل ةيدؤؤملا بابصسأ’او اهتاصسبÓم

د˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘صضما˘˘غ لازـت’ ي˘˘ت˘˘لاو

تاذ ي˘˘فو، ر˘˘ط˘˘صسأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك

ةرا˘˘ي˘˘صس ماد˘˘˘ط˘˘˘صصا ىدأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

نارودلا رؤ˘ح˘م ي˘ف ة˘يرا˘ن ة˘جارد˘ب

ةنصس82 يف باصش ةباصصإ’ شسرام8

اهرثإا ىلع فعصسأا حورجب رمعلا نم

جÓعلا يقلتل ىفصشتصسملا ىلإا لقنو

با˘ب˘صسأا ى˘ق˘ب˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف، مزÓ˘˘لا

ةباتك ةياغ ى˘لإا ة˘لؤ˘ه˘ج˘م ثدا˘ح˘لا

ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،.رطصسأ’ا هذه

رمتصسم ديازت يف رورملا ثداؤح نأا

رورملا نؤناق مارتحا مدع لظ يف

تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘صسلاو

با˘ب˘صسأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

با˘˘هرإا ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا

.تاقرطلا
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«2 لدع» يبتتكم نم ددع عمجأا
ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘ب
ة˘لا˘كؤ˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا مؤ˘ي˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ىلع دجاؤتملا «لدع» ةلاكؤل ةيؤهجلا

كلذو «رؤصشاع يديصس» يح ىؤتصسم
ريدملل بلاطملا نم ددع عفر لجأا نم
ةبانع يلاو ىلإا هلÓخ نمو يؤهجلا
هذ˘˘ه شسأار ى˘˘ل˘˘عو دؤ˘˘هز˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ت
ةيصضرأ’ا ديدحت يف عارصسإ’ا بلاطملا
تا˘˘ن˘˘كصسلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘صصح˘˘˘ل˘˘˘ل
جمانربلا نم˘صض زا˘ج˘نإÓ˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

ةينكصس ةدحو076 ـب اهددع ردقملاو
ربتعم ددعل حمصسيصس يذلا رمأ’ا ؤهو
،مهنكصس عقؤم رايتخاب نيبتتكملا نم
لحب ةبلاطملا ؤهف رخآ’ا بلطملا امأا

ي˘ت˘لا ة˘يؤ˘صضؤ˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا ل˘˘كصشم
متيصس يتلا ةيصضرأ’ا نم اءزج لتحت
تانكصس نم ربت˘ع˘م دد˘ع ا˘ه˘ي˘ف زا˘ج˘نإا

اديدحت ا˘ن˘ه ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو «2 لد˘ع»
رامع يديصس ةيدلبب ةرطنقلا يعقؤمب
رمأ’ا ؤهو لاحرب ةيدلبب ةصسؤتيلاكلاو
ةيلحملا تاطلصسلا لخدت بلطتي يذلا

تاءارجإ’ا ذاخت’ يلاؤلا اهصسأار ىلعو
نأاو ا˘صصؤ˘صصخ ،نأا˘صشلا اذ˘ه˘ب ة˘مزÓ˘لا
ليطيصس ةيؤصضؤفلا تايانبلا هذه ءاقب

نم ديزيصس ام ؤهو عيراصشملا هذه رمع
يؤتكي نيذلا نيبتتكملا راظتنا ةرتف
غلابم˘ب ن˘كا˘صسم ر˘ي˘جأا˘ت را˘ن˘ب م˘ه˘ب˘ل˘غأا

بلطملا امأا ،ةرهاق طورصشبو ةعفترم
ةلاكو عفدب قلعتيف نيبتتكملل رخآ’ا
تاءار˘جإا ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م ذا˘خ˘ت’ «لد˘ع»

فلتخم دمل ةمزÓلا ةعفدلا ءاطعإ’
ةئيهتلاو ةيؤناثلاو ةيصسيئرلا تاؤنقلا

نكصس0002 يعقؤم يف ةي˘جرا˘خ˘لا

ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘كصس078و
ىلع مهعيزؤتل كلذو «ششيرلا عارذ»

بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك ،م˘ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘ير˘˘صست˘˘ب نؤ˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘˘لا
لاغصشأ’ا ةلجع ةداعإا لجأا نم ةيرادإ’ا

نكصس0052 عورصشم ي˘ف نارود˘ل˘ل

دعتت م˘لو4102 ةن˘صس ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا

يهو ةئاملا˘ب05 ز˘جا˘ح ه˘ب لا˘غ˘صشأ’ا
تاءارجإا مامتإا راظتنا يف ايلاح ةفقؤتم
ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا ة˘كر˘صشلا ع˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘˘صسف
بلغأا نأ’و ىرخأا ةكرصش عم دقاعتلاو
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م م˘˘ت˘˘˘ي ىر˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا
ةيفافصشلا نم ريثكب اهيف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

˘ما˘قرأ’ا ة˘˘فا˘˘ك ح˘˘ي˘˘صضؤ˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
لاغصشأ’ا مدقتو تان˘كصسلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

عورصشم لك ميلصست خيراؤت ديدحتو
نإا˘˘ف ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا م˘˘ئاؤ˘˘ق ر˘˘صشنو

ةي’ؤب «2 لدع» جمانرب يف نيبتتكملا
ةقيرطلا هذهب مهتلماعم نوديري ةبانع
ةلاكؤل ةيؤ˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
هؤل˘صصوأا يذ˘لا بل˘ط˘م˘لا ؤ˘هو «لد˘ع»
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تار˘˘م ةد˘˘ع
ىلع ءيصش ققحتي نأا نود يؤهجلا
.عقاؤلا شضرأا
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اريبك ايمانت «ةقرحلا»  ةرهاظ فرعت

دتعت مل ثيح، ديدجلا ماعلا علطم ذنم

ا˘م˘نإاو ط˘ق˘ف با˘ب˘صشلا ى˘ل˘ع ر˘صصت˘˘ق˘˘ت

و فيطللا شسنجلا ىلإا ةودعلا تلقتنا

تاؤقلا تنكمت ثيح ،تÓئاعلا ىلإا

ةنصسلا هذه لÓخ ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا

تائملا فاقيا ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلاو

شصخصش فلأا43 دقف اميف ةقارحلا نم

ةنصس71 يف طصسؤت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف

ةيلاطيإا مÓعإا لئاصسو قفو و، ةريخأ’ا

ءاعبرأ’ا ىلإا ءاثÓثلا ةليل لÓخ هنإاف

ايرئازج اقار˘ح631 لصصو يصضام˘لا
،ةد˘حاو ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب جاؤ˘فأا ةد˘ع ر˘ب˘ع
ر˘ي˘˘ث˘˘ي ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم
ن˘˘˘م م˘˘˘كلا اذ˘˘˘ه لؤ˘˘˘ح ت’ؤوا˘˘˘صست˘˘˘˘لا

 .ةريزجلا لحاؤصس ىلإا نيلصصاؤلا

لا˘ج˘ع˘ت˘صسا ى˘عد˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
رمؤكام نجصس حتفل ةريزجلا تاطلصس
يميل˘قإا ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت يذ˘لا

02 لبقملا نينث’ا ة˘قار˘ح˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘ل
نيرجاهملا ليؤحت متيصس نيأا، يفناج
ةر˘صشا˘ب˘م ل˘ب˘ق ه˘ي˘لإا ن˘ي˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘˘غ

تاذ ي˘˘˘˘ف .ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإا
ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘م ق˘˘˘فد˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ا˘ي˘ن˘يدر˘صس ةر˘يز˘ج ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ثيح ديدجلا ماعلا علطم ذنم ةيلاطيإ’ا

امنيب يرئازج قارح002 مهددع غلب

طقف قارح006 ةبطاق ايلاطيإا لصصو
را˘˘ثأا ا˘˘م ؤ˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘صسلا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
ةيلا˘ط˘يإ’ا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو ت’ؤوا˘صست
ةير˘صسلا ةر˘ج˘ه˘لا ا˘يا˘صضق˘ل نؤ˘ع˘با˘ت˘مو
ن˘م ع˘قؤ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ دد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه لؤ˘˘ح
يف ةريزجلا اؤلصصو يذلا نييرئازجلا

ةرجهلا رواحمب ةنراقم يصسايق فرظ

شضيبأ’ا رحبلا طصسو ىربكلا ةيرصسلا
اي˘ب˘ي˘ل رؤ˘ح˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ط˘صسؤ˘ت˘م˘لا

.ازوديبم’ ةريزج ؤحن شسنؤتو

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘˘صشك ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
دؤجو نع رصشبلا بيرهت لؤح ةيلودلا
فلتخم يف ةرصشتنم ةيملاع تاكبصش
نم ةمهم تادئاع نم ديفتصست تاراقلا

.ةراجتلا نم عؤنلا اذه

ةمظنملا اهترجأا ةصسارد تركذ امك
ؤه طصسؤتملا رحبلا نأا ةرجهلل ةيلودلا
نيرجاهملل ةبصسنلاب اكتف قرطلا رثكأا

.نييماظنلا ريغ

اهزاجنإا ناكم ددحي مل تانكسسلا نم ةسصحو ضضومغلا هفنتكي جمانربلا

تاطلسسلا كرحت لمأا ىلع تاجاجتحÓل نودوعي «2 لدع» وبتتكم

ةبطاق ايلاطيإا اولسصو قارح006 لسصأا نم

ديدجلا ماعلا علطم اينيدرسس نولسصي يرئازج قارح002
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ةنيدمب ءايحأا ةدع ناكصس يكتصشي
ح˘صشو ة˘ق˘نا˘خ ها˘ي˘م ة˘مزأا ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نم داز امو، عؤ˘ب˘صسأا ذ˘ن˘م تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا
دؤعو ؤه مهرمذتو نينطاؤملا ءايتصسا

ةدحو هايمل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘تو
هذه عيمج نأا ريغ لكصشملا لحب ةبانع
قرؤ˘لا ى˘ل˘˘ع ار˘˘ب˘˘ح لاز˘˘ت ’ دؤ˘˘عؤ˘˘لا

ربع دقو ،ةدرابلا نيع ةيدلبب ةصصاخ
رارغ ىلع ةبانعب ءايحأا ةدع ؤنطاؤم
زا˘˘ج˘˘م، د˘˘ي˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ع، ي˘˘صشور˘˘ح˘˘لا
عارذ و، ةدرابلا نيع ةيدلبب لؤصسغلا
بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب دا˘˘يز داو، ششير˘˘لا
ةيدلبب يبرغلا لهصسلا ءايحأا نع كيهان

مهرمذتو مهئايت˘صسا ن˘ع ن˘يذ˘لا ة˘با˘ن˘ع
تصسم يتلا هايملا ةمزأا ءازإا ديدصشلا

زواجتت نيح يف عؤبصسأا ذنم مهتايفنح
ام ؤهو ،قطانملا شضعب يف ةدملا هذه
ةيقيقح ةمزأا يف نؤ˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
ةط˘ي˘ح˘لا تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا مد˘ع بب˘صسب

ةمزأ’ا رارمتصسإا لظ يف و، رذحلاو
تانازخلا ءلم ىلإا ناكصسلا بلغأا أاجل

. جيراهصصلا هايم نم

بلج ىلإا رخآ’ا فصصنلا هجؤت امك
فاصضأاو ،ةرواجملا قطانملا نم هايملا
نم ديدعلاب اؤمدقت م˘ه˘نأا نؤ˘ن˘طاؤ˘م˘لا
نود نكل ةينعملا تاهجلل يواكصشلا
مهد˘يوز˘ت نأا ا˘م˘ك، ل˘ح ى˘لإا لؤ˘صصؤ˘لا
يفكت ’ قئاقد عصضب˘ل د˘ت˘م˘ي ها˘ي˘م˘لا˘ب

دق و ،هايملا نم مهتاجايتحا ءلمل ىتح
ةمزأ’ا بابصسأا نم ناكصسلا برغتصسإا
لÓخ، راطمأ’ا طقاصست زع يف ءاؤصس
فيصصلا لصصف لÓخ وأا، ءاتصشلا لصصف
تاجرد يف اريبك اعافترا دهصشي يذلا
ةينعملا تاهجلا اؤبلاط امك، ةرارحلا
يتلا ةيرزملا ةيعصضؤلا نم مهجارخإاب
بيرقلا يف لح داجياو اهيف نؤطبختي

. لجاعلا

ةدحو هايملل ةيرئازج˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا تع˘جرأا ة˘با˘ن˘ع
ءايحأاب برصشلل ةحلاصصلا هايملا عيزؤت

ةقطنمب بطعلا ددجت ىلإا ةدرابلا نيع
هت˘لا˘ح ى˘لإا دا˘ع يذ˘لا ع˘ب˘صصؤ˘ب ة˘ع˘ل˘ق
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م عؤ˘˘ب˘˘صسأا د˘˘ع˘˘ب، ى˘˘لوأ’ا
ة˘صسصسؤؤ˘م˘لا ه˘ب تما˘ق يذ˘لا حÓ˘صصإ’ا
ةا˘ن˘ق˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘صصا˘خ˘˘لا

ن˘˘ع م˘˘م053 ر˘˘ط˘˘ق تاذ ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
امك، ةملا˘ق- ة˘با˘ن˘ع ع˘ير˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا

هماظن ىلإا دؤعيصس عيزؤتلا نأا تنأامط
حÓ˘صصإا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا رؤ˘˘ف يدا˘˘ع˘˘لا
.بطعلا

 بطعلا ددجت ةجيتن ةدرابلا نيع ةيدلبب لكسشملا لسصاوتي اميف

ءايحأا ةدع ينطاوم قرؤوت هايم ةمزأا

كلذو ةلاكولا عم مهلماعت يف تاجاجتح’ا ةغل ىلإا ةدوعلا3102 ةنسس «لدع» هريوطتو نكسسلا نيسسحت ةلاكو جمانرب يف نيبتتكملا نم ددع ررق
.هسصوسصخب ةمزÓلا تامولعملا ةيسصولا تاهجلا رفوت ’ يذلاو جمانربلا فنتكي يذلا ضضومغلا ببسسب

 ةيغيزامأ’ا ةنسسلاب ت’افتح’ا عم انمازت

اهيعونب موحللا نم نط2 زجحت ةراجتلا ةيريدم
قاوسسألاب ةدسساف ةيئاذغ داومو

زجحب  ةيرطيبلا ةيصشتفملا عم قيصسنتلاب ةراجتلل ةيئ’ؤلا ةيريدملل ةعباتلا ششغلا عمق ةحلصصم ارخؤؤم تماق

لÓخ كÓهتصسÓل ةحلاصصلا ريغ ةيئاذغلا داؤملاو ءاصضيبلا و ءارمحلا مؤحللا نم (غلك2502) نينط نم رثكأا
ةيصشتفملا عم قيصسنتلاب ششغلا عمق ناؤعأا تÓخدت رثإا ىلع اذهو ةيغيزامأ’ا ةنصسلا شسأار» ريانيب لافتحإ’ا مايأا
تاءارجإ’ا داختا عم راجتلا كئلوأا دصض تافلاخم ريرحت متو مرصصنملا عؤبصسأ’ا ةيادب ةبانع ةي’ؤل ةيرطيبلا
ةربتعم تايمك زجح نم ةطرافلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ةحلصصملا تاذ تنكمت ددصصلا اذه يفو مهدصض ةينؤناقلا

ةيمكلاو اهفÓتإاو ايئاهن اهبحصس مت ثيح كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغو ةدصساف ةيئاذغ داؤمو اهعاؤنأاب مؤحللا نم

رثإا كلذو (لفلفو نؤتيز ،ءاصضيب مؤحل ،رؤمت) ةفلتخم ةيئاذغ تاجؤتنم نم غلك4,993 ـب ردقت ةزؤجحملا

يتلا0202 يفناج70 مؤي ششغلا عمقو كلهتصسملا ةيامح ناؤعأا اهب ماق يتلا يناديملا لخدتلا تايلمع

MƒQjá aÉQì.ينؤبلاو ةبانع يتيدلب ءايحأا ربع مؤحللاو ةلاقبلاو رؤمتلا راجت تلمصش
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عمتجملأ ءاشضعأأ ةكراششمب

 نييعماج نيثحابو يندملأ

ءاصصحإ’ا قÓطنا
رويطلل يونصسلا

يتريحبب ةرجاهملا
 ةردصسوبو ةرازف

ةي’ول تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تن˘ل˘عأا

ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا ن˘ع سسمأا ة˘با˘ن˘ع

رو˘˘ي˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا ءا˘˘˘صصحإ’ا

ردصصملا بصسحو مويلا ةرجاهملا

يو˘ن˘صسلا داد˘ع˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ه˘˘نا˘˘ف

ةل˘م˘ح م˘ظ˘ن˘ت ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘ل˘ل

ة˘كرا˘صشم˘ب رو˘ي˘ط˘لا ه˘تا˘ه داد˘ع˘ت˘ل

، ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصس )قر˘˘˘˘صشلا تا˘˘˘˘ي’و

تاراطإا ةيعمب و (ةملاق و فراطلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأا و ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا

مت ثيح نييعماج نيثحابو يندملا

0202 يفناج91 جمانربلا ريطصست

ةدكيكصس ةي’ول ةبطرلا قطانملاب

؛ة˘ي˘صشي˘صشلا ؛سساو˘ح˘لا جا˘ح ة˘عر˘˘ق

و ةزادرز دصس و فولخم يديصس

يفناج02 خيرات˘ب و.ا˘ب˘ن˘لا تيز

ةي’ول ةب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا0202

د˘صس و ر˘ق˘ب˘لا زا˘ج˘م د˘صس ) ة˘م˘˘لا˘˘ق

يذ˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو.(ناد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ب

ةبانع ةي’ول ةبطرلا قطانملا هيلي

يئاملا حطصسملا و ةرازف ةريحب (

ةبطرلا قطانملا اهدعبو ةردصسوب

يئاملا حطصسملا) فراطلا ةي’ول

تجمربو (رويطلا ةريحب و ةدخم

ة˘ب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا مو˘˘ي˘˘لا

؛ ةر˘ي˘بأا ةر˘ي˘ح˘ب ) فرا˘ط˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل

و ءاقرزلا ةريحبلا ، حÓملا ةريحب

رداصصم بصسح و .(ةقنوط ةريحب

تاباغلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ن˘م

را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نإا˘˘ف

رويطلل يلودلا يديلقتلا ءاصصحإ’ا

ر˘ه˘صش ي˘ف م˘ت˘ي يذ˘˘لا ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م ي˘ف˘˘نا˘˘ج

نأا امك رويطلا ملاع يف نيصصتخم

ةيئاملا رويطلل يوتصشلا درجلا اذه

ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘صشي يذ˘˘لا ةر˘˘جا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

دادعتلا ةيلخل نو˘ع˘با˘ت نو˘ظ˘حÓ˘م

ةبانع ةي’ول تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب

رو˘ي˘ط˘لا دد˘ع د˘يد˘ح˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس

تاريحب˘لاو سضاو˘حأ’ا˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا

ةبانع ةي’و˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ي’و˘˘˘لاو

ثيح ةملاقو ةدكيكصسو فراطلاك

لبق ةني˘ع˘م تار˘ت˘ف˘ل ا˘ه˘ب ف˘قو˘ت˘ت

.ابوروأا وحن اهتلحر ةلصصاوم

YÉO∫ GCe«ø

¯eÉRhR HƒY«û°á

معد جمانرب راطإا يف لخدي يذلاو
رئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘صشلا قا˘ف˘تإا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
سضر˘ع م˘ت ثي˘ح .ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’او
ءاربخلا هب ماق يذلا طاصشنلا ةلصصوح

ةياغ ىلإا21 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

رقم ىوتصسم ىلع0202 يفناج61
ةحصصلل ةيئ’ولا ةيصشتفملاو ةيريدملا
لمعلا ةقيرط ةبقارم لÓخ نم ةيتابنلا

لابقتصسإ’ا نصسح اون˘صسح˘ت˘صسا ن˘يذ˘لاو
مكحملا ميظنتلاو قي˘صسن˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘طو
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م سسأار˘˘˘ت د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

» متاخوب ريغصصلا » ةبانعب ةيحÓفلا
نم لك هرصضح يذلا لمعلا عامتجا

ةيئ’ولا ةيصشتفملا تاراطإاو يصشتفم
ةحل˘صصم سسي˘ئرو ،ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘صصل˘ل
،ةيتابنلا ةحصصلاو ةيرطيبلا ةيصشتفملا

م˘عد˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم سسي˘˘ئر
تاراطإا ،ةعارزلا يف ريبخلا ،ينقتلا
_ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ة˘ح˘ل˘صصم ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘با˘˘صسح˘˘لاو
بت˘˘كم ة˘˘صسي˘˘ئر ،ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘˘لاو ةرادإ’ا
لثممو يحÓ˘ف˘لا دا˘صشرإ’او ن˘يو˘كت˘لا
ماعلا فدهلا نمكيو ،ةيحÓفلا ةفرغلا

يام62 يف قلطنملا عورصشملا اذهل

دا˘ح˘تإ’ا فر˘ط ن˘م لو˘م˘م˘لاو9102

03 فر˘ط ن˘م ر˘˘طؤو˘˘م˘˘لاو ،ي˘˘بوروأ’ا

ارهصش42 راد˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘بروأا ار˘ي˘ب˘˘خ

يهو ةيجذوم˘ن تا˘ي’و ع˘برأا˘ب او˘ل˘م˘ع

ثيح، ةركصسب ،نارهو ،رئارجلا ،ةبانع

زيزعتو نيصسحت ىلا عورصشملا فدهي

ةيتابنلا تاجتنملاو تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح

تاجتنملا هذه ةراجت ليهصست لجأا نم

ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ى˘˘لإا ا˘˘هر˘˘يد˘˘صصتو

لثمتي امك ،ملاعلا يف ىرخأا نادلبو

عصضو يف ةمأاوتلا هذهل سصاخلا فدهلا

ة˘يا˘م˘ح ح˘لا˘صصم ىد˘ل ةدو˘˘ج˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن

سضرغ˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لاو تا˘تا˘ب˘ن˘لا

ة˘ي˘بوروأ’ا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت

ا˘ق˘فو ا˘ه˘˘تدو˘˘ج نا˘˘م˘˘صضو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو

AN( 02071 /OSI) ةفصصاو˘م˘ل˘ل

نع ةرظن ذخأا ىلإا ةفاصضإا،10031(

رباخم ليلاحت ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ىد˘م

تاتاب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا

ةقداصصملاو ةبقارملل ينطولا زكرملاو

لÓ˘خ ن˘م تÓ˘ت˘صشلاو روذ˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ا˘ق˘فو ةدو˘ج˘لا نا˘˘م˘˘صضل ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘صشنإا

AN( 52071 /OS ريياعمل

¯MƒQjá aÉQì

ءاصضعأا سسيمخلا سسمأا لوأا قداصص
ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ةرود˘˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا لÓ˘˘خ
لودج ىلع ةيد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ب سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا- ن˘م˘˘صضت يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا
سصيخرت ىلع ةقداصصملا ادكو :ةيدلبلا

ة˘ن˘صسل ة˘ي˘فا˘صضإ’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا˘ب سصا˘˘خ

ةناعإا ليجصستل زيهجتلا مصسق،9102

ة˘ي’و˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
يئابرهك دلوم ءانتقا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو

061 AVK.ىلع ةقداصصملا اصضيأاو

ةيفاصضإ’ا ةينازي˘م˘لا˘ب سصا˘خ سصي˘خر˘ت

ليجصستل رييصستلا مصسقب9102 ةنصسل

ةيدلب ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘ت ة˘ي˘لا˘م ةز˘ئا˘ج
ةنيدملل ةينطولا ةقباصسملا يف ةبانع
ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا تم˘˘تو.ءار˘˘صضخ˘˘لا
تاياف˘ن˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع يو˘ن˘صسلا م˘صسر˘لا

ةلوادملا ليدع˘تMOET ةيلزنم˘لا

8102. ربوتكأا32 خيراتب59 مقر

 :تاقفصصلا-
ةلواد˘م˘لا ءا˘غ˘لإا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا -

21-20- ي˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا02 م˘˘˘قر

ىلع ةقداصصملاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا9102
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تا˘ي˘م˘كلا ط˘ب˘صض ق˘˘ح˘˘ل˘˘م

ةنمصضتملا07-6102 مقر ةقفصصلل

ed paC ةرانملل ةيجراخلا ةئيهتلا

edraGةصسصسؤوم عم ةمربملا ةبانع
يبابد) ةلودلا لكايه لك ءانبلا لاغصشأا

.ديدج قحلمب هصضيوعتو ( رداقلا دبع
تمت تاقفصصلا لاجم سصوصصخبو

02 مقر ةلوادملا ءاغلإا ىلع ةقداصصملا

21-20-9102 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘˘لا

قح˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
مقر ةقفصصلل ةيئاهنلا تايمكلا طبصض

ةئيه˘ت˘لا ة˘ن˘م˘صضت˘م˘لا6102-07

edraG ed paC ةرانملل ةيجراخلا

لاغصشأا ةصسصسؤو˘م ع˘م ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع

دبع يبابد) ةلودلا لكايه لك ءانبلا

اذكو.ديدج قحلمب هصضيوعتو ( رداقلا

مقر ق˘ح˘ل˘م˘لا ءا˘غ˘لإا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا

مصسرلا نم ءافعإاب سصاخلا8102-10

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ة˘فا˘صضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع

يتلا20-7102 م˘قر ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا˘˘ب

امأاو. تانحاصش60 ءانتقا اهعوصضوم

تمت ةيعام˘ت˘ج’ا نوؤو˘صشلا لا˘ج˘م ي˘ف

نم نيديفتصسملا مئاوق ىلع ةقداصصملا

رهصش ةبصسانم˘ب ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

0202. ناصضمر

:ةيدلبلا ةرادإ’ا-

يف يئزج ليدعت ىلع ةقداصصملا -

 .يميظنتلا لكيهلا

بصصا˘ن˘م ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘صصم˘˘لا -

نم نيديفتصسملا جامدإاب ةصصاخ ةيلام

جا˘˘مدإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا يزا˘˘ه˘˘ج

يلماحل يعامتج’ا جامد’او ينهملا

 .تاداهصشلا

ةيدلبلا -

204 مقر ةلوادملا ليدعت كÓمأ’ا

42-10-1002 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘˘لا

حبذم˘ل˘ل لو˘خد˘لا قو˘ق˘ح ة˘ن˘م˘صضت˘م˘لا

.سسوبيصس يدلبلا

:داتعلا ةريظح-

ةرا˘ي˘صس فر˘صص ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘˘لا -

.ةمدخلا نم ةيرادإا

يقيقحلا دادعتلا ىلع ةقداصصملا -

.داتعلا ةريظحل

رار˘قإا م˘ت د˘ق ه˘نأا ى˘لإا كلذ˘ك ر˘ي˘˘صشن

و˘˘صضع د˘˘م˘˘ح˘˘م ل˘˘ب˘˘ل˘˘ب د˘˘ي˘˘صسلا ةا˘˘فو

ةداملل اقبط يدلبلا يبعصشلا سسلجملا

قلعتملا11-01 مقر نوناقلا نم04

.ةيدلبلاب

 عوبشسألأ ةياهن هجمانرب متتخأ

ذيفنت معدب صصاخ يبوروأ’ا داحت’او رئازجلا نيب ةمأاوت عورصشم
ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح حلاصصمب ةدوجلا جهن

 يدلبلأ يبعششلأ ضسلجملل ةيئانثتشسلأ ةرودلأ لاغششأأ لÓخ

9102 ةنصسل ةيفاصضإ’ا ةينازيملا ىلع ةقداصصملا
ةيدلبلاب ليغصشتلا دوقع لامع جامدإا و

¯MƒQjá aÉQì

غلابم ةبانع ةيدلب حلاصصم تددح
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘فر˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘صسلا مو˘˘صسر˘˘لا

ام حوارت˘ت ي˘ت˘لاوMOET ةيلزنم˘لا

بصسحب000231و جد0002 ني˘ب
ماكحأا˘ب Ó˘م˘ع كلذو طا˘صشن˘لا ة˘ي˘عو˘ن

ي˘ف خرؤو˘م˘لا91-41 م˘قر نو˘نا˘˘ق˘˘لا

نوناق ن˘م˘صضت˘م˘لاو11/21/9102

راطإا يف اذهو0202 ةنصسل ةيلاملا
لجأا نمو تايدلبلا ليخادم نيصسحت
يلحملا يئا˘ب˘ج˘لا ل˘ي˘صصح˘ت˘لا م˘ي˘عد˘ت
ىلع يونصسلا مصسرلا ليصصحت سضرغب

ثيحMOET ةيلزنملا تايافنلا عفر
سسلا˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘صسوؤور ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
ىلع مصسرلا ليصصحت ةعباتم ةيبعصشلا

اذ˘ه˘بو ة˘يد˘ل˘˘ب ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘صسم
ءا˘˘صضعأا قدا˘˘˘صص د˘˘˘ق˘˘˘ف سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا
ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا

ةيداعلا ريغ ةرودلا داقعنا لÓخ ارخؤوم
قلعت˘م˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع سسل˘ج˘م˘ل˘ل
تايافنلا عفر ىل˘ع يو˘ن˘صسلا م˘صسر˘لا˘ب
غلابملا ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘ح˘ت م˘تو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

عون بصسحب اهد˘يد˘ح˘ت م˘تو مو˘صسر˘لاو

موصسرلا غ˘لا˘ب˘م˘لا˘ف طا˘صشن˘لاو ل˘ح˘م˘لا

0002و جد0051 نيب ام ةحرتقملا

لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا يذ ل˘˘ح˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع جد

ـب ةددحملا ةميقلا ديدحت متو ينكصس

ن˘ي˘ب ا˘م مو˘صسر˘لا ة˘م˘˘ي˘˘قو جد0002

ل˘ك ى˘ل˘ع جد00041و جد0004

وأا يراجت وأا ينهم لامعتصسا يذ لحم

ةميق ديدحت متو ههباصش ام وأا يفرح

ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘مو جد00041 ـب مو˘صسر˘˘لا

لك ىلع جد00052و جد00001

متو تاروطقملاو ميختلل ةأايهم سضرأا

اذ˘كو جد00052 ـب ةميقلا د˘يد˘ح˘ت

جد00022 ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘˘م مو˘˘˘˘صسر˘˘˘˘لا

يذ ل˘ح˘م ل˘ك ى˘˘ل˘˘ع جد000231و

يفرح وأا يراجت وأا يعانصص لامعتصسا

تايافنلا نم تايمك جتني ههباصش ام وأا

تددحو ةرو˘كذ˘م˘لا فا˘ن˘صصأ’ا قو˘ف˘ت

اذهل جد000231 ـب موصسرلا ةميق

حلاصصم ىلإا ايونصس اهعفد متي عونلا

.ةيدلبلا

0202 ةيلاملأ نوناقب اهليخأدم نيشسحت راطإأ يف

ايونصس جد000231و جد0002 نيب ام تايافنلا عفر موصسر ددحت ةيدلبلا حلاصصم

ةينقتلأ ةبقأرملأو تاتابنلأ ةيامح ةيريدم ةلثممو يبوروألأ داحتإلأ ءأربخ ةرايز جمانرب ةبانعب ةيحÓفلأ حلاشصملأ ةيريدمب ضسمأأ لوأأ متتخأأ
.ةينقتلأ ةباقرلأو تاتابنلأ ةيامح حلاشصم ىدل ةدوجلأ جهن ذيفنت معدب ضصاخلأ ةمأأوتلأ عورششم نمشض ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ةرأزول

نيقباشسلأ نيبختنملأ ميركتو ذيمÓتلل ةفلتخم ةطششنأأ ضضرع

ينوبلا يف ةيدلبلل ينطولا مويلل35 ــلا ىركذلاب يفتحي ةي’ولا يلاو
سسيئرو يئ’ولا يبعصشلا سسلجملا سسيئر ةيعمب «دوهزم قيفوت» ةي’ولا يلاو سسما حابصص فرصشأا ،ماع لك نم يفناج81 ل فداصصملا ةيدلبلل ينطولا مويلاب ءافتحا

ةكرحلاو نيقباصسلا ةي’ولاو ةيدلبلا تاراطإا روصضحب ةيدلبلا نوناق رودصصل ةنصس35 رورمل ةيخيراتلا ىركذلا هذهب لافتح’ا ىلع ينوبلا ةيدلب رقم نم ةرئادلا
ةمدخ مدقت تأاتف ام يتلا ةيدلبلل ةيرئازجلا ةلودلا اهيلوت يتلا ةيانعلا ريظن ةيدلبلا يف لثمتملا يرادإ’ا قفرملاو ماهلا لكيهلل انيمثت ةيلافتح’ا هتاه يتأات و ةيوعمجلا

حلاصصم بصسحو .ةيدلبلل طونملا رودلا ىلع نطاوملا عÓط’ ةصصرف ىركذلا هذه دعت امك ةقباصسلا تاونصسلا رادم ىلع اهيبختنم تادوهجم لصضفب ةيرصصعو ةيمومع

«يداصصتقا لعافك ةيدلبلا» راعصش تحت ةخصسنلا هذه يف يتأاي يذلا و ةنصس لك نم يفناج81 مويل فداصصملا ةيدلبلل ينطولا مويلاب لافتح’ا راطإا يف هنإاف ةي’ولا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو هترقأا يذلا ةيدلبلا نوناق لوأا رودصصب انميت ينوبلا ةيدلب رقمب35لا ةيلافتح’ا تايلاعف ىلع ةي’ولا يلاو فرصشأا

لافتح’ا مصسارم ةيدلبلا وبختنمو ةيدلبلل ماعلا نيمأ’او ةيدلبلاو ةرئادلا ايصسيئر و تاراطإاو ةبانع ةي’و يلاو عبات ىركذلا هذه تايلاعف لÓخو7691. يفناج81 خيراتب
يف ةيلوؤوصسم نم هولمحت امب انافرع نيدعاقتملا نيبختنملا ميركت و تايئادتبا ةدع ذيمÓت ءادأا نم ةفلتخم ةطصشنأا و اصضرع هللخت يذلا لفحلا ةيدلبلل ينطولا مويلاب
اهتدمأا يتلا نيناوقلا ريتاصسدلا لÓخ نم ةيدلبلل اهتياعرو ايلعلا تاطلصسلا سصرح ىلع دكأا ةي’ولا يلاو هتهج نم .ةقباصسلا ةيدلبلا تادهعلا لÓخ ةيدلبلا نوؤوصش رييصست

. نيقباصسلا ةيدلبلا ةيبعصشلا سسلاجملا ءاصسؤور ميركت ةيلافتح’ا تفرع امك يكراصشتلا يطارقميدلا لمعلا زيزعتو ليعفتل ربكأا تايحÓصصب
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سسي˘ئر ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ د˘ق˘ت˘نا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
،““فا˘ك““ ة˘ب˘ع˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا

م˘مأا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ة˘ما˘قإا نأا اد˘كؤو˘م

قلختسس ءات˘سشلا ل˘سصف ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا
لماح هدÓب بختنمل ةدع لكاسشم
ةلوطب ةماقإا ““فاك““ ررقو ،بقللا

ي˘ف ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا سسأا˘˘ك

6و ،يفنا˘ج9 نيب ا˘م ،نور˘ي˘ما˘ك˘لا

ير˘ه˘˘سش ن˘˘م ’د˘˘ب،1202 ير˘ف˘ي˘ف

لاحلا ناك ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘يو˘جو ناو˘ج

تميقأا يتلا ةريخأ’ا ةخسسنلا يف

ي˘˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘سشطز لا˘˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘˘˘ف

:ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘سصت

ةلبقملا اي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا سسأا˘ك ة˘ما˘قإا““

ريثكلا انل قلختسس ءاتسشلا لسصف يف

09% مسضي انبختنم ،لكاسشملا نم

ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

نع مه˘سضع˘ب بي˘غ˘ي د˘قو ،جرا˘خ˘لا˘ب

،““فاك رارق ةيفلخ ىلع ةلوطبلا

ىلإا انعفد ديدجلا رارقلا““ :فاسضأاو

اهانعسضو يتلا ططخلا لك ليدعت

ةارابم بعلل د˘ع˘ت˘سسن ا˘ن˘ك ،ل˘ب˘ق ن˘م

نكل ،لبقملا سسرام رهسش يف ةيدو

بع˘˘ل˘˘ن˘˘سس فا˘˘ك نÓ˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،نآ’ا

ن˘م ة˘ع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘˘لو˘˘ج˘˘لا

سسفن يف ناكلل ةلهؤوملا تايفسصتلا

ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ق˘˘˘ت نأا ىل˘˘˘ع ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا

،““توأا وأا ،ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘˘لا

يقيرفأ’ا داحت’ا ،يسشطز دقتناو

ةر˘ك˘لا نأا د˘كأا ثي˘ح ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل

ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فأ’ا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ة˘يد˘نأ’او تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا

.ميظنتلا ءوسس ةلكسشم

ميظنت ةدصشب دقتني اصضيأا بولك
 ءاتصشلا لصصف يف يراقلا دعوملا

،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي د˘ق˘ت˘نا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
رار˘ق ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ممأ’ا سسأاك ة˘لو˘ط˘ب ة˘ما˘قإا˘ب فا˘ك˘لا
،ديدج نم ءاتسشلا يف ةيقيرفأ’ا

ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ىنا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سسو
ة˘˘ما˘˘قإا ع˘˘م ،يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا
ي˘ف˘نا˘ج ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ة˘سصا˘خ ،ير˘ف˘ي˘ف ىت˘حو
حÓسص دمحم يثÓثلا كلمي يذلا

سسف˘ن ،ا˘ت˘ي˘ك ي˘با˘نو ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سسو
يذ˘˘لا لا˘˘ن˘˘سسرآ’ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا

غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘˘لا كل˘˘م˘˘ي
قلعو ،يبيب سس’وكين يراوفيإ’او
لÓ˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘ه ىل˘˘˘˘˘ع بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
ي˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا
:Óئاق ،دتيانوي رتسسسشنام ةارابمل
ممأ’ا سسأاك مرتحأا نأا يننكمي ’““
اهبحأا ،لعفأا ا˘م˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا

ة˘˘ما˘˘قإا د˘˘كأاو ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘ه˘˘تد˘˘˘ها˘˘˘سشو
م˘سسو˘م˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ةلكسشملا““ :فاسضأاو ،““ةريبك ةلكسشم
يف ةلو˘ط˘ب بع˘ل˘ي˘سس نا˘ك ا˘ف˘ي˘ف˘لا نأا

نم رثكأا وأا عوبسسأا دعب1202 فيسص
كلذ تر˘˘˘كذو م˘˘˘مأ’ا سسأا˘˘˘ك ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
وأا حÓسص عيبن نل““ :لمكأاو ،““اقباسس
ن˘˘ل م˘˘ه˘˘نأ’ ،ا˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ك ي˘˘˘با˘˘˘ن وأا ي˘˘˘نا˘˘˘م
عبطلاب ،يفناج يف انعم اودجاوتي

بع’ ءارسش يف تركف اذإا نكل ،’
يف ريكفتلل ةجاحب تنأاف ،يقيرفأا
يف كلذ د˘ع˘ب ا˘حا˘ت˘م نو˘ك˘ي ن˘ل ه˘نأا

،ةثراك هذه““ :عباتو ،““ةرتفلا هذه
ن˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل بع’ نأا ا˘˘˘˘نرر˘˘˘˘ق و˘˘˘˘ل
سشهدملاو ،هفاقيإا متيسسف كراسشي
بعÓلا بتار عفدي يذلا يدانلا نأا

كل˘˘˘ت ل˘˘˘ث˘˘˘م رر˘˘˘ق˘˘˘ي نأا ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ’
هنإا انلقو بيسصأا نإا““ :دازو ،““رومأ’ا

يسضقت حئاوللا˘ف ،بع˘ل˘لا ه˘ن˘ك˘م˘ي ’
ن˘م ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ىلإا هر˘˘ف˘˘سس ةرور˘˘سضب
نأا افيفلا ىلعو ،هيلع فسشكلا لجأا

يف اطروتم نوكي ’ ىتح لخدتي
.““رمأ’ا

ديلو.ف
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ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘سضو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ،““فا˘ك““ مد˘ق˘˘لا

ةعرقل ابسسحت لوأ’ا ىوتسسملا يف
12 موي ،رطق لايدنومل تايفسصتلا

يت˘لاو ،ةر˘ها˘ق˘لا˘ب يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج
،ابختنم04 ة˘˘كرا˘˘سشم فر˘˘ع˘˘ت˘˘˘سس
م˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن بسسحو
فينسصتلا نم تابختنم62 رايتخا
ةر˘ك˘ل ي˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ابختنم41 بنا˘˘˘˘ج ىلإا ،مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

،لوأ’ا يديهمتلا رودلا نم اولهأات
ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأ’ا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح

مسضت ،تاعومج˘م01 ىلإا ابخ˘ت˘ن˘م
متو ،تابختنم عبرأا ةعومجم لك
يف ةكراسشملا تابخت˘ن˘م˘لا م˘ي˘سسق˘ت
ىت˘ح تا˘يو˘ت˘سسم ع˘برأا ىلإا ة˘عر˘ق˘لا

ثي˘˘ح ،ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘ه˘˘˘سست
ي˘ف ءار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
بنا˘ج ىلإا ،ا˘يرا˘ق لوأ’ا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ،لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
،ر˘˘سصم ،ا˘˘نا˘˘غ ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن ،سسنو˘˘˘ت
و˘˘غ˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لاو ،ي˘˘˘لا˘˘˘م ،نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لا
يناثلا ىوتسسملا امأا ،ةيطارقميدلا

وسساف انيكروب تابختنم نم نوكتي
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘جو راو˘˘ف˘˘يد تو˘˘كو
رسضخأ’ا سسأارلاو ادنغوأاو اينيغو
وغنوكلاو ايبمازو ني˘ن˘بو نو˘با˘غ˘لاو
،ثلا˘ث˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ا˘˘مأا ،ل˘˘ي˘˘فازار˘˘ب
رقسشغدم تابختنم هيف دجاوتتف
ق˘ي˘ب˘مزو˘مو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘مو

ىط˘˘˘سسو˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإاو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو
ا˘ي˘ب˘ي˘ما˘نو ر˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يزو
ي˘ف تل˘ح ا˘م˘ن˘ي˘ب ،وا˘سسي˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غو
يو’ام تابختنم عبارلا ىوتسسملا

نادو˘˘˘˘سسلاو و˘˘˘˘غو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو ’و˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘نأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘ت˘˘˘سسإ’ا ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘غو اد˘˘˘ناورو
ا˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإاو ا˘˘ي˘˘ناز˘˘˘ن˘˘˘تو
ةيلاردفنوكلا تعسضوو ،يتوبيجو
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘ل ةد˘˘ن˘˘جأا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ترر˘ق ثي˘ح ،تا˘ي˘ف˘سصت˘˘لا
سسرام13و32 نيب ىلوأ’ا ةلوجلا
9و1 نيب ةيناثلا ةلوجلا ،لبقملا

ة˘ع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ،ناو˘˘ج
ابختنم41 لهأاتو،1202 ةنسس يف
ي˘˘ت˘˘˘لاو ،يد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا رود˘˘˘لا ن˘˘˘ع
مت يتلا62 تابختنملاب قحتلتسس
ي˘˘˘هو ،رود˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ا˘˘˘هؤوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عا
و˘˘˘غو˘˘˘ط˘˘˘لاو ا˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثإاو نادو˘˘˘˘سسلا

اير˘ي˘ب˘ي˘لو وا˘سسي˘ب ا˘ي˘ن˘ي˘غو اد˘ناورو
ا˘˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ت˘˘سسإ’ا ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘مازو˘˘مو ’و˘˘غ˘˘نأاو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘نو
،يو’ا˘مو ي˘تو˘ب˘ي˘جو يو˘با˘ب˘˘م˘˘يزو
تايفسصت يف ةغيسصلا هذه تقّبُطو

نع4102 ليزار˘ب˘لا لا˘يد˘نو˘م
رود ناك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةي˘ما˘ت˘خ˘لا ة˘ّط˘ح˘م˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
يف8102 ايسسور ةخسسن تايفسصتِل
د˘ع˘بو  ،ءار˘م˘ّسسلا ةرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،لّوأ’ا رود˘لا ي˘ف ةرّ̆غ˘سص˘ُم ة˘لو˘ط˘˘ب
،جو˘ف ّل˘˘ك ي˘˘ف ت’و˘˘ج6 ءار˘جإاِ̆ب
ىلإا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘ك د˘˘ئار ل˘˘˘ّهأا˘˘˘ت˘˘˘ي
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘يو˘˘ف˘˘سصت˘˘لا ة˘˘ّط˘˘ح˘˘م˘˘لا

.تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘سشع˘˘ِ̆ل فدار˘˘˘ُم˘˘˘لا
ىلإا ادّد˘ج˘ُم ا˘ف˘ي˘ف˘لا أا˘ج˘ل˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو
تÓباقم ميظ˘ن˘تو ،ة˘عر˘ق˘لا بح˘سس
،(ا˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ) ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ءا˘˘سصقإا˘˘ِب

ّلث˘مُ̆ت قر˘ف5 ل˘ّهأا˘ت ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سس˘˘ُت
،ر˘˘ط˘˘ق لا˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا

تايفسصت يف ةغيسصلا هذه تقّبُطو
نع4102 ليزار˘ب˘لا لا˘يد˘نو˘م
رود ناك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةي˘ما˘ت˘خ˘لا ة˘ّط˘ح˘م˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
يف8102 ايسسور ةخسسن تايفسصتِل
.ءارمّسسلا ةراقلا ةقطنم
رود يف ““رسضخلا““ جمانرب
لايدنوم تايفسصِتل تاعومجملا

:رطق
ىلإا32 ـلا نيب ام :ىلوأ’ا ةلوجلا
0202. سسرام نم13 ـلا
ـلاو حتافلا نيب ام :ةيناثلا ةلوجلا

0202. ناوج نم9
اتِجمُد) ةعبارلاو ةثلاثلا ناتلوجلا

22 ـلا نيب ام :(ةدحاو ةرتف يف
1202. سسرام نم03 ـلاو
نم03 ـلا نيب ام :ةسسماخلا ةلوجلا
1202. ربمتبسس نم7 ـلاو توأا
ـلاو4 ـلا نيب ام :ةسسداسسلا ةلوجلا

1202. ربوتكأا نم21
تايفسصتِل ريخأ’او ثلاثلا رودلا

باهذ ناتلباقم) رطق لايدنوم
:(بايإاو
ربمفون نم61 ـلاو8 ـلا نيب ام

.1202

سسأاك ةسسفانم نأا ريكذتلا يقب
12 ـلا نيب ام ىرجُت رطقِب ملاعلا

ربمسسيد نم81 ـلاو ربمفون نم

كلذ ،يئانثتسسا ثدح يف،2202
ملو افيسص ماقُي ناك لايدنوملا نأا

.ًءاتسش هتايلاّعف تميُقأا نأاو قبسسي
ّراحلا ّوجلِاب ببسسلا رّسسفُيو
دلبلا اذهِب ةيلاعلا ةبوطّرلاو
ةيليوجو ناوج رهسشأا يف يجيلخلا

.توأاو

¯ ±.hd«ó

يسسنرفلا اهبردم و لئابقلا ةبيبسش نم لك ررق
تنلعأا ام بسسح يسضارتلاب قÓطلا دوليف ريبوه
دا˘ح˘تا ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا ةاد˘غ ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ه˘ن˘˘ع

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف (0-1) ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
يدانلا ةرادإا تحسضوأا و ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا و˘ك˘ي˘سسÓ˘ك˘لا
ي˘ف سسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
بقع »:يلي ام ،ىلوأ’ا ةطبارلل ماعلا بيترتلا
و لئابقلا ةبيبسش يلوؤوسسم مسض يذلا عامتج’ا
د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ىل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت ،دو˘ل˘ي˘ف برد˘م˘˘لا

يئانثلا نأاب ةفيسضم ،““نيفرطلا نيب يسضارتلاب
اتقؤوم نايلوتيسس فورعك دارم و ياسش فيإا ناج

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع فار˘˘سشإ’ا
ن˘˘م ،ر˘˘با˘˘كأ’ا ف˘˘ن˘˘سصل ي˘˘سسي˘˘ئر برد˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت

،دعاسسملا بردملا ن˘م ل˘ك ظ˘ف˘ت˘ح˘ي˘سس ا˘م˘ه˘ت˘ه˘ج
ر˘˘م˘˘ع ىمر˘˘م˘˘لا سسار˘˘ح برد˘˘م و ردو˘˘ج ر˘˘ي˘˘م˘˘˘سس

ةبيبسش ةرادإا هتحسضوأا املثم امهيبسصنمب دانمح
نيذللا نيروكذملا نيينقتلا سصوسصخب لئابقلا

تل˘ج˘سس و ،دو˘ل˘ي˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ا˘˘نا˘˘ك
ةيبلسسلا جئاتنلا نم ةلسسلسس ةيلئابقلا ةليكسشتلا

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا و ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ه˘˘˘لا ا˘˘˘هر˘˘˘خآا نا˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

باسسحل (0-1) ةمسصاعلا داحتا مامأا ““وكيسسÓكلا““
ن˘م ة˘ب˘سسن يدا˘ن˘لا ن˘هر ا˘م˘ك ،ة˘ما˘نزر˘لا ة˘يو˘˘سست

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر رود˘˘ل˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح
د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا لا˘˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل
ءا˘جر˘لا ما˘مأا را˘يد˘˘لا ل˘˘خاد ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.ةيسضاملا ةلوجلا يف (0-0) يبرغملا يواسضيبلا

 ”يجسايبلا“ ميعدتل نيحشرملا نيبعقلا ةمئاق يف نايرئازج
ريخأ’ا سضفر امدعب ،رظتنملا اوازروك نفي’ هعفادم ليحر سضيوعتل كلذو ،لبقملا فيسصلا يف وأا ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ رسسيأا ريهظ نع يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان ثحبي

ةرتفلا لÓخ مهدحأا عم دقاعتي نأا ىلع رسسيأ’ا ريهظلا زكرمل تارايخ01 كلتمي نامريج ناسس سسيراب يدان نأاب يسسنرفلا ““لايدنوم زنوأا““ عقوم ركذو ،مداقلا ناوج يف يهتني يذلا هدقع ديدجت
اهدعأا يتلا ةمئاقلا تلمسشو ،ىرخأا ةهج نم تانريب ناوخ ينابسسإ’ا ريهظلا عم سسفانتلاو ،ةهج نم ،هليحرب يسسنرفلا يلودلا عفادملا هكرتيسس يذلا غارفلا دسس لجأا نم اذه يتأايو ،ةلبقملا

فرسشأا يبرغملا يلودلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،يسسنرفلا يجنوأا يدان بع’ يرون تيآا نايرو ،يلاطيإ’ا يلوبان يدان عفادم مÓغ يزوف نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،يبرغم رخآاو نييرئازج نيمجن ريرقتلا
ديدعلا مامتهاب ىظحي ثيح ،ةريخ’ا ةرتفلا يف هتيعسضو دقعت دعب يلوبان نم جرخم داجيإ’ مÓغ ىعسسيو ،يناملأ’ا دنومترود ايسسوروب قيرف ىلإا راعملاو ينابسسإ’ا ديردم لاير بع’ يميكح

نأاب ةقباسس ةيسسنرف ريراقت تفسشكو ،ىرخأا ةينيسص قرفو يزيلجنإ’ا دروفتاو يدان ىلع هسضرع دق هليكو نأا ىلإا ةفاسضإ’اب ،وكانومو ليلو ،ايليسسرام كيبملوأا رارغ ىلع ،ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا نم
هذه زربأا نيب نمو ،همسضل ةيدنأ’ا نيب ةريبك ةسسفانم دوجو نم مغرلا ىلع ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ،ةيرئازجلا لوسصأ’ا بحاسص ،يرون تيآا عم دقاعتلل اهدادعتسسا تدبأا دق ةمسصاعلا يدان ةرادإا

ديلو.ف.سس’اب لاتسسيركو ديردم وكيتلتأا ةيدنأ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

6885ددعلا0202يفناج91 دحأ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

6885ددعلا0202يفناج91 دحأ’ا

12

 داصح
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبش

دوليف تامدخ نع ىلختت ““يرانكلا““ ةرادإا
 جئاتنلا ءوصس ببصسب

ةيئانث يرئازجلا يلودلا عقو ثيح ،ليحدلا باسسح ىلع رطق سسأاكب جيوتتلل هقيرف ،يرطقلا دسسلا مجاهم حاجنوب دادغب داق
يف،54 و12 نيتقيقدلا يف ““رسضخلا““ مجاهم ةيئانث تءاجو ،ةفيظن ةيعابرب هحلاسصل دسسلا اهمسسح يتلا ةيئاهنلا ةارابملا يف

دسسلا مدقو،17 ةقيقدلا يف فادهأ’ا ناجرهم فيفع مركأا متتخا امنيب ،ةسسماخلا ةقيقدلا يف هفده يه يات مان لجسس نيح
سضعب ءاهنإا يف نيبعÓلا عرسست ’ول هتلغ ةدايز ناكمإاب ناكو ةيعابر لجسسو نيطوسشلا رادم ىلع لسضفأ’ا ناكو اعئار اسضرع

نسسحأاك ريتخا يذلا سشارحلا داحت’ قباسسلا مجاهملا نأا ىلإا راسشي ،دوهعملا هاوتسسمب ليحدلا رهظي مل لباقملا يفو ،تامجهلا
.يرطقلا دسسلا عم باقلأا ةتسس ىلإا هديسصر عفر ،يئاهنلا يف بع’

 ““باقلألا دصصح وه امئاد يفدهو قحتصسم ضسأاكلاب انجيوتت““ :حاجنوب

ةارابملا يف4 - 0 ليحدلا ىلع زوفلا دعب سسما لوا ،رطق سسأاك زارحإاب هتداعسس نع يرطقلا دسسلا مجن ،حاجنوب دادغب برعأا
يذلا قحتسسملا بقللا اذه ينفلا زاهجلاو ةرادإ’او ةيوادسسلا ريهامجلل كرابن““ :ةيفحسص تاحيرسصت يف ،حاجنوب لاقو ،ةيئاهنلا

،فوخ نود ةارابملا انلخد““ :فاسضأاو ،““نيبعÓلا نم ةزيمم ةبخن مسضي ،ليحدلا مجحب ريبك دان ىلع سضيرع زوف دعب هاندسصح
،““مدقلا ةرك يف مهأ’ا وه اذهو ،انل تحيتأا يتلا سصرفلا لÓغتسساب اعيرسس انرومأا انمسسحو ،اركبم انلجسسو ةيادبلا ذنم انطغسضو
لاق ،ةيسضاملا ةرتفلا رادم ىلع ،ايسصخسش وهو هقيرف اهل سضرعت يتلا ةريثكلا تاداقتن’ا ىلع تدر دق ،ةيعابرلا تناك اذإا امعو
دا˘ع˘سسإ’ سصÓ˘خإا ل˘ك˘ب ل˘م˘ع˘لا ا˘م˘ئاد لوا˘حأاو ،فاد˘هأ’ا ل˘ي˘ج˘سستو با˘ق˘لأ’ا د˘سصح ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘سسل˘˘ل تر˘˘سضح““ :ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

:باجأا ،يرودلا بقلب زوفلا يف دسسلا ظوظح لوحو ،““ينفلا زاهجلاو يدانلا ةرادإا نظ نسسح دنع نوكنل كلذكو ،انريهامج
.““ردسصتملا عم تسسلا طاقنلا قراف سضيوعت ىلع ةردقلا انيدلو ،ىرخأا ةرم ليحدلا هجاونسس ،بعلملا يف تلاز ام ةقباسسملا““

ديلو.ف

2202 رطق ملاعلا سأكل ةيراقلا تايفصتلا

لايدنوملا ةعرق لبق لوألا ىوتصسملا يف ““رصضخلا““

 ةنيطنسسق بابسش

ضشيرهلاو يفرعلا مدقي ““يصسايصسلا““
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا سسما لوا ءا˘سسم ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ةرادإا تمد˘˘ق
رابتخا ازاتجا دق نابعÓلا ناكو ،سشيرهلا ايركزو يفرعلا نييبيللا
يف قيرفلا عم ةبيردتلا سصسصحلا يف اكراسشو ،حاجنب يبطلا فسشكلا

ءا˘جو ،ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ،سسنو˘ت˘ب ير˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا هر˘˘ك˘˘سسع˘˘م
يفرعلا عقو اميف ،مسسوم ةدمل ةراعإ’ا ليبسس ىلع سشيرهلا مامسضنا
سشيرهلا رات˘خا ا˘م˘ي˘ف،81 مقرلا يفر˘ع˘لا ل˘م˘ح˘ي˘سسو ،ر˘ه˘سشأا6 ةدمل
،يسسايسسلا عم ةفاسضإا ميدقتل ىعسسي هنأا ،سشيرهلا دكأاو،11 مقرلا

دهعتو ،ةجنط دا˘ح˘تا ي˘ف ه˘ت˘بر˘ج˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا م˘ل˘ع˘ت ه˘نأا ىلإا ار˘ي˘سشم
قيقحتل هيعسس ادكؤوم ،قيرفلا عم رظتنملا ءادأ’ا ميدقتب يفرعلا
.ةنيطنسسق بابسش عم ةوجرملا جئاتنلا

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

قيرفلل ديدجلا بردملا نييعت دكؤوي ضساملأا
مايأا نوصضغ يف

لÓخ قيرفلل ديدجلا بردملا مسسا نع نÓعإ’ا متيسس هنأاب سساملأا رسصانلا دبع دكأا
ءاسضيبلا ةقرولا تيقلت““ :ةيعاذإا تاحيرسصت يف ثدحتملا لاقو ،ةلبقملا ةرسشعلا مايأ’ا

ةيدولوم حاجن نأ’ ،حيحسصلا قيرطلل قيرفلا ةداعإ’ كارطانوسس ةكرسش يلوؤوسسم نم
اريبك امسسا نوكيسس قيرفلل ديدجلا بردملا““ :فاسضأاو ،““كارطانوسس حاجن نم رئازجلا

01 لÓخ همسسا نع نلعنسس ،ةينطولا ةلوطبلا يف ةربخ كلمي ايبنجأا حجرأ’ا ىلعو

راظتنا ي˘فو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا برد˘م˘لا ع˘م ة˘ي˘لوأ’ا ت’ا˘سصت’ا ا˘نر˘سشا˘ب““ :ع˘با˘تو ،““ما˘يأا
““لجاعلا بيرقلا يف ةيمسسر تاسضوافم يف هعم لوخدلا

ديلو.ف

9102

يلاطيإ’ا يرودلا يف سسمأا هقيرف ةهجاوم نع باغ

يلوبان يف مقغ ـل لصاوتم شيمهت
مÓغ بعلي ملو ،ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا رمع نم02 ةلوجلا باسسحِل ،تبسسلا سسمأا ءاسسم تبعل يتلا ،انيتنرويف فيسضلاو يلوبان هقيرف ةارابم نع اددجم مÓغ يزوف يرئازجلا عفادملا باغ

يفو ،ينفلا زاهجلل ةيكيتكتلا تارايخلا ببسسِب اسضيأاو ،ةباسصإ’ا يعادِب كلذو ،يسضاملا ربوتكأا نم سسداسسلا ذنم طبسضلاِبو ،رهسشلا فسصنو رهسشأا ةثÓث ذنم يلوبان هقيرف عم ّيمسسر ءاقل ّيأا
حسضوأاو ،يرئازجلا عفادملا بادتنإاِل ،يلوبان يدان نم اهتريظنِب تلسصّتا دق هترادإا نوكت نأا ،يسسنرفلا ليل قيرف بردم ييتلاغ فوتسسيرك ينقتلا ىفن ،مÓغ بعÓلاِب ةلسص يذ قايسس
هقيرف عم امهبم مÓغ يزوف يرئازجلا مجنلا لبقتسسم لازي ’و ،مÓغ بادتنا ىلإا ةجاحِب سسيلو ،رسسيأا عفادم بسصنم يف نَيبع’ كلمي هقيرف نأا ،ليل يدان ةرادإا نأا ،ييتلاغ بردملا
ريراقتل اقفوو ،هاوتسسم عجارت يف تببسستو اهل سضرعت يتلا ةقحÓتملا تاباسصإ’ا ببسسب بونجلا يدان عم ةريخأ’ا همايأا سشيعي بعÓلا نأاب يحوت تارسشؤوملا لك نأا مغر ،يلاطيإ’ا يلوبان
7102 ربمفون ذنم مÓغ يزوف يناُعيو ،ت’اقتن’ا نم ةرتفلا هذه لÓخ رسسيأ’ا ريهظلل جرخم نع ثحبي تاب زيدنيم يخروخ ريهسشلا يلاغتربلا ،مÓغ يزوف ليكو نإاف ،ةيلاطيإا ةيمÓعإا

ينفلا هاوتسسمو ةيندبلا هتقايل تعجارت ثيح .ةنسسلا نم رثكأا ةّدِمل ةسسفانملا نع هداعتباو ،نَينيابتُم نيَخيرات يف نيَتيحارج نَيتيلمع هئارجإاو ،ةبكّرلا يف ةريطخلا هتباسصإا خيرات
يف رسضخأ’ا ليطتسسملل ىرسسيلا ةيفلخلا ةهجلا يبع’ لسضفأا دحأا ناك امدعب .يرئازجلا ينطولا بختنملا عم يلودلا هزكرمو ،يلوبان قيرف يف يسساسسأ’ا هبسصنم دقف امك ،تف’ لكسشِب
بيجن.ج.ملاعلا

يف مويلا ءاسسم ةدوعلا ةلحرمل يريسضحتلا سصبرتلا قلطني
ثي˘ح يد˘يار˘سسب ““سسبار˘ك˘لا““ ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘ير ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ز˘˘كر˘˘م
لجأا نم يديارسس يلاعأا ىلإا ةيسسمأ’ا يف ةعومجملا هجوتتسس
ينفلا مقاطلا لوعيو ،ةدوعلا ةلحرمل ريسضحتلا يف عورسشلا

تاءاقلل نيبعÓ˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م سصبر˘ت˘لا اذ˘ه ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك
ي˘ت˘لا ““ي˘ترا˘يد˘لا““ ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘سصا˘خو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا بغر˘يو ،مدا˘ق˘لا ير˘ف˘˘ي˘˘ف1 مو˘ي بع˘ل˘˘ت˘˘سس
يتلا ةيدنأ’ا ىدحإا مامأا لبقملا تبسسلا موي يدو ءاقل ةجمرب
لخدتسس ثيح سسنوتب مهارد نيع يف قلغملا اهسصبرت يرجت
يسسلا““ عم رسشابم لاسصتا يف ينفلا مقاطلاو ةيبانعلا ةرادإ’ا
ةجمرب لجأا نم بورخلا ةيعمج وأا ةركسسب داحتا وأا ““يسس سسأا

ةطحملا ةباثمب نوكيسس يذلاو6591 يام91 بعلمب يدو ءاقل

بردملا لسضفو ،تنان˘جا˘ت عا˘فد ءا˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا

ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل ار˘ي˘سضح˘˘ت د˘˘حاو يدو ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ة˘˘سساو˘˘م

ةجمربل يفاكلا تقولا كلمت ’ ةيبانعلا ةليكسشتلا نأا ةسصاخ

لماك تابيردت سصسصختسس ثيح ةيدولا تاءاقللا نم ديزملا

ءاقل ““ةبنانعلا““ بعليسس اهدعبو يندبلا بناجلل عوبسسأ’ا اذه

اهدعبو مو˘ي ةد˘م˘ل ة˘حار نو˘ب˘عÓ˘لا لا˘ن˘ي˘سسو تب˘سسلا مو˘ي يدو

عافد ةلباقمل نورسضحيسس نيأا تابيردتلا ءاوجأا ىلإا نودوعيسس

 .يرفيف1 تبسسلا موي بعلتسس يتلا تنانجات

سسافر ناميلسس

 ةبانع داحتا

بايإلا ةلحرمل اريصضحت مويلا قلطني ““ضسباركلا““ ضصبرت

ءا˘ه˘نإا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق نا˘˘فز يد˘˘ه˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا تا˘˘ب
ايليرك ةباوب نم يسضاملا فيسصلا ذنم ةرمتسسملا ةيوركلا هتلاطب
سضعبل اق˘فو ،ة˘ي˘سسور˘لا ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا يدا˘ن ارا˘ما˘سس فو˘ت˘ي˘فو˘سس
ثلا˘ث نأا˘ب ي˘سسور˘لا ““ر˘كو˘سس““ ع˘قو˘م ف˘سشكو ،ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
ريهظلا عم تاسضوافم يف لخد4002 ةنسس يف يلحملا يرودلا
،ةمداقلا ةرتفلا لÓخ هعم دقاعتلا لجأا نم يرئازجلا نميأ’ا

يف ريخأ’ا لبق زكرملا لتحي يذلا ،اراماسس فوتيفوسس ايليرك
،ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ه˘فو˘ف˘سص ة˘يو˘ق˘ت˘ل ىع˘سسي ،ي˘سسور˘لا يرود˘˘لا

يرود˘ل طو˘ب˘ه˘لا ح˘ب˘˘سش ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح م˘˘عد فد˘˘ه˘˘ب
ناو˘ج ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م دا˘ن˘ب ط˘ب˘تر˘ي ’ يذ˘لا ،نا˘فز ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا
ن˘ير دا˘ت˘سسب ه˘ط˘بر˘ي نا˘ك يذ˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

يفيسصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف دا˘ن يأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ل˘سشف ،ي˘سسنر˘ف˘لا
بعÓلا عسضخيو ،هلا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو ،ي˘سضا˘م˘لا
اسسنرف يف درفنم يبيردت جمانربل ،ةدع عيباسسأا ذنم ،يرئازجلا

يأا يف نافز كراسشي ملو ،ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلا سضرغب
يتلا ةهجاوملا خيرات ،يسضق˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج91 موي ذن˘م ةارا˘ب˘م

ر˘سصم ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف لا˘غ˘ن˘سسلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا تع˘م˘˘ج
رادار ىلع دجاوت نأا قبسسأ’ا نويل كيبملوأا بعÓل قبسسو،9102
نأا نود نم ،يزيلجنإ’ا ماه تسسوو نييسسنرفلا تنانو سسين ييدان
09 هديسصر يف نافز كلميو ،يمسسر دقاعتل مامته’ا اذه لوحتي

ام فادهأا9 يف اهلÓخ نم مهسسأا تاقباسسملا فلتخم يف ةارابم
ديلو.ف.ليجسستو ةعانسص نيب

 نافز ذقنت دق ةيصسورلا ةلوطبلا
ضضيبألا مصسوملاو ةلاطبلا حبصش نم

ةيئاهنلا ةارابملا يف ةيئانث عقو

رطق سأكب جيوتتلل دسلا دوقي حاجنوب
ليحدلا باسح ىلع

““فافلا““ تاباسسح تطلخأا ةوطخلا نأا دكأا

1202 ““ناك““ ةماقإا دعوم رييغت رارق دقتنييشطز

هريظن ،سسنوتب (سسدار) ةعاقب مويلا رئازجلا بختنملا هجاوي
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا لÓ˘ت˘ح’ ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘˘ف ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
يف ،(ليفازرب) وغنوكلاو ايبماز يبختنم اسضيأا مسضت يتلا ،ةعبارلا
فسشكب تاعقوت طسسو ايقيرفإا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا
ثح˘ب˘يو .م˘ه˘تارد˘قو م˘ه˘تا˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ءا˘ه˘نإا نا˘م˘سضل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب م˘ه˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع““ر˘˘سضخ˘˘لا““

ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،بي˘تر˘ت˘لا ةراد˘سص ي˘ف لوأ’ا رود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
وغنوكلا بختنم مامأا ،نيلوأ’ا هيتلباقمب رخأ’ا وه زاف يبرغملا

،ناتريبك ناتجيتن امهو،21/93 ةجيتنب يبمازلا و52/43ةجيتنب
،سسوكرب دوعسسم بعÓلا ءاقفر اهققح نيذللا نيزوفلا رارغ ىلع
يلوغنوكلا بختنملاو9/43 ةجيتنب يبمازلا قيرفلا باسسح ىلع
نأا ،تروب ن’آا يسسنرفلا ،““رسضخلا““ بردم دكأاو،52/13 ةجيتنب
د˘سض مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل ““ر˘˘سضخ˘˘لا““ ة˘˘يرو˘˘مأا˘˘م
كل˘م˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا نأا تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف اد˘كؤو˘م ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

،ةارابم هيأا نيزاوم بلقو قرافلا عنسص مهناكمإاب نيزيمم نيبع’
رهسشأ’ا يف يرئازجلا يعابسسلا اهارجأا يتلا تاريسضحتلاب اديسشم
هربتعا يذلا يعامجلا بعللاب يسسنرفلا ينقتلا هون امك ،ةريخأ’ا
يخوت ىلإا ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘م˘ج ا˘ي˘عاد ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ةو˘ق ة˘ط˘ق˘ن
يذلا ،برغملا مامأا لوأ’ا رودلا نم مويلا ةهجاوملا لÓخ رذحلا

.اعراب اسسراح كلمي هنإا ريخأ’ا نع لاق
بيجن.ج

ة˘يدو ةارا˘ب˘م ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ج˘مر˘ب
يدان مامأا كلذ نوكيسسو اينابسساب هسصبرت يف ةيناث
تب˘سسلا مو˘ي ن˘م ’د˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ي˘نا˘مور˘لا جو˘˘ل˘˘ك
ناكو اذه, يكوكلا ليبن يسسنوتلا بردملا نم بلطب
اينابسسا يف هتايرابم لوأا يف ايدو طقسس دق قافولا

يروداوكي’ا كÓيميا قيرف مامأا ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب

اهيف بيسصأا يتلا ةلباق˘م˘لا ي˘هو ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘بو
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘عو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ردا˘˘غ يذ˘˘˘لا يرو˘˘˘ت بعÓ˘˘˘لا

هجاو ه˘ق˘ير˘ف نأا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا لا˘ق ة˘م˘يز˘ه˘لاو
ةديجلا ءام˘سسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كل˘م˘ي ا˘مر˘ت˘ح˘م ا˘ق˘ير˘ف

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘˘يد˘˘ل نأا ا˘˘م˘˘ك ما˘˘مأ’ا ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
يف نيبع’ ةرسشع هبسسح ابيرقت ريغ ثيح لئادبلا

د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا قا˘فو˘˘لا سسك˘˘ع ىل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا
رثأا يذلا رمأ’ا وهو ،بابسسأا ةدعل ةسصقان ةعومجمب
نأا ىلع سصبرتلا ةيادب يف تاريسضحتلا ىلع ابلسس
ام وهو ءامسسأ’ا اسضعب بردملا لوقي يدانلا ديعتسسي
ه˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ل˘˘˘ج د˘˘˘سسج˘˘˘ي ىت˘˘˘ح ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ه˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ي
بيجن.ج.يريسضحتلا

فيطسس قافو

اينابصسا يف ايدو ينامورلا جولك هجاوي قافولا

ديلا ةركل ايقيرفإ ممأ ةلوطب
(اسس00:41 ىلع مويلا) برغملا – رئازجلا

دازـــــملا يف ةـــــعومجملا ةرادـــــصص
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°71ةبانع

°71 ةدكيكصس

°41صسأرهأأ قوصس

°51ةملاق

.ةبتع نب مصشاه ةدايقب نيملصسملأ نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإأ صسرفلأ لقاعم رخآأ ءلولج حتف736 -
.ةينيدلأ كÓمألاب فرصصتلأ قحب هيف يصضقي اًنوناق ردصصي ›نوموبود› رئأزجلأ يف يصسنرفلأ ماعلأ مكاحلأ0381 -

.ةلجصسملأ تأوصصألأ ثب ةداعإأو ليجصست ىلع ةرداق ةلآأ يهو ،فأرغونوفلأ عرتخي نوصسيدإأ صساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلأ لت ةقطنم يف نوتانخإأ نوعرفلأ ةجوز يتيترفن ةينوعرفلأ ةكلملأ لاثمت فاصشتكأ2191 -

9191. ةروث مصساب تفرع يتلأو ةروثلأ علدنأ بابصسأاب قيقحتلأ ىلإأ فدهت يتلأو رصصم ىلإأ «رنلم ةنجل» لوصصو9191 -    .رصصم

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ىلوألا ىدامج42 ـل قفاوملا –6885 ددعلا0202 يفناج91 دحألا

11:60

53:21

21:51

03:71

85:81

مويلا اذهلثم يف ثدح

ةثداحلأ نم اتجن اهتخأو اهمأأ

ةدكيكسسب اهتلئاع ىلع افوخ ةينيثÓث ةافو
اهتنبأ عامصس دنعو ثداحل اهتنبأو مأ تصضرعت امدعب ،أدج ةبيرغ ةاصسأام ةمورك يدامح ةيدلب تدهصش
نكصسم لخأد ترجفنأ زاغ ةروراق نإاف تامولعم بصسحو ،ةايحلأ تقراف و اهبلق فقوت ةثداحلاب ةيناثلأ

اهبلق فقوت ةيناثلأ تنبلل ربخلأ لوصصو درجمب و ،ةثداحلأ نم تنبلأو ملأ تجن دقو ةمورك يدامحب
رانيدوب.ح.اهتلئاع ىلع افوخ

ةدكيكسسب  سسولامت ىفسشتسسمب Óماع لتقت نوتيز ةرجسش
ىف˘صشت˘صسم˘ب ه˘ف˘ت˘ح ر˘م˘ع˘لأ ن˘م صسما˘خ˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف““صس.صص““صسو˘لا˘م˘˘ت ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع صسمأأ را˘˘ه˘˘ن ي˘˘ق˘˘ل

ةنيطنصسق ىلإأ هن˘مو صسو˘لا˘م˘ت ىف˘صشت˘صسم ىلأ ل˘ق˘ن˘ي˘ل نو˘ت˘يز ةر˘ج˘صش ىل˘ع ن˘م ط˘ق˘صس ة˘ي˘ح˘صضلأ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
رانيدوب.ح.ةايحلأ قراف هنكل هتباصصأ ةروطخل

ةليسملاب نوبركلا ديسكا لوأ زاغب اممستم صخش ةافو
نكصسم075 يحب د83 اصس91 ةعاصسلأ دودح يف ةليصسملاب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ صسمأأ ءاصسم تلخدت
ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةنصس54 رمعلأ نم غلابلأ دلاخ م ةيحصضلأ ةثج لقن يف يرصضحلأ بطقلأ
هتجوز ذاقنأ مت امك هلزنمب ةئفدملأ نم ثعبنملأ نوبركلأ ديصسكأأ لوأأ زاغب ممصست وه ةافولأ ببصسو يوأرهزلأ
ةيبطلأ تلاجعتصسلأ ةحلصصم ىلإأ اهلقن و اهفاعصسإأ مت ثيح اهيلع ءامغإأ ةلاح يف ةنصس14 رمعلأ نم ةغلابلأ

ةلئاع ةصصاخو ةيلولأ ناكصس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاصصم تحتف اميف يأورهزلأ ىفصشتصسمب
ةرمتصسملأ تÓمحلأ مغر نوبركلأ ديصسكأأ ةدام نم ةرم لك يف حأورألأ دصصحي تماصصلأ لتاقلأ يقبي اميف ةيحصضلأ
يف ةطصشانلأ تايعمجلأو ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم قأرتحÓل ةلباقلأ دأوملأ فلتخمو زاغلأ رطاخم دصض ةيعوتلل

  نوبركلأ ديصسكأأ ةدام نم برصست نع ةمجانلأ تاقانتخلاب ةقلعتم تÓخدت ةدعو لاجملأ أذه
 خوصشخصش حلاصص

ةيدلبلل ينطولا مويلا يف نيقباسلا اهءاسؤر مركت ةليسملا
ىلع أوبقاعت نيذلأ تايدلبلأ ءاصسؤور فرصش ىلع اميركت Óفح ةيلولأ ةمصصاع ةليصسملأ ةيدلب صسمأأ ءاصسم تمظن
ةن˘صس ن˘م ءأد˘ت˘بأ ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م ي˘ف˘نا˘ج81 ـل قفأوملأ تايدلبلل ينطولأ مو˘ي˘لأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب أذ˘هو ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب
اهتنرصصع لÓخ نم ايخيرات لوحت دهصشت يهو تاحÓصصإلأ لك بلق يف ةيدلبلل نوناق لوأأ رودصص خيرات7691
خيصشلأ ةيلولأ يلأو مهصسأأر ىلعو ةيركصسعلأو ةيندملأ تاطلصسلأ روصضحب أذهو ةبصسانمب صضراعمو روصص صضرعو
ةيلول مأرملأ ينابصشلأ لدابتلأو ةحايصسلأ ةيقرتل ةيئلولأ ةيعمجلأ مهيف امب تاصسصسؤوم ةدع ةكراصشمبو اجرعلأ
. ةليصسملاب ةيدلب74 ربع ةحايصسلأ لاجم يف اهتاطاصشن صضرعل ةليصسملأ

 خوصشخصش حلاصص

ر˘يزو يرو˘مر˘˘م ن˘˘صسح عو˘˘ب˘˘صسألأ أذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ
نيمألأ يناطمر ديأز ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘صصلأو ة˘حا˘ي˘صسلأ
ةحايصسلأو ةراج˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لأ

كلذو ةيداحتÓل ينطولأ بتكملأ ءاصضعأأ صضعبب اقفرم
رواصشتلأو ءاغصصإÓل ةجمربملأ تأءاقللأ ةلصسلصس راطإأ يف
ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ءا˘˘كر˘˘صشلأ ع˘˘م رأو˘˘ح˘˘لأو
دكأأو ،عاطقلأ يف نيلعافلأ نييداصصتقلأ نيلماعتملأو
ةماه ة˘ل˘حر˘م صشي˘ع˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ءا˘ق˘ل˘لأ لÓ˘خ ر˘يزو˘لأ

صسيئر اهيلو˘ي ي˘ت˘لأ ةدا˘ج˘لأ ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ ةدأرإلا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ م˘˘لا˘˘ع ىلإأ جو˘˘لو˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
فا˘ي˘طأأ ل˘ك كأر˘˘صشإأ ىل˘˘ع ا˘˘صسا˘˘صسأأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لأ ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ل˘ظ ي˘ف ءا˘صصقإأ لو صشي˘م˘ه˘ت نود ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

و˘ل˘ث˘م˘م ن˘صسح˘ت˘صسأ ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،د˘يد˘ج ي˘ق˘فأو˘ت ىع˘صسم
ىلع ةرأزولأ حاتفنأ ماعلأ اهنيمأأ مهصسأأر ىلعو ةيداحتلأ
لدابتو رأوحلأو رواصشتلأ جهنم اهدامتعأو لامعلأ ءأرآأ
ريزولأ أوغلبأأ امك ،ةحايصسلأ عاطق ريوطت صضرغب ىؤورلأ
.ليبنلأ ىغتبملأ أذه غولبل ايوصس لمعلل مهدأدعتصسأ

 ر.صس

عاطقلأ ريوطتل حمطي يرومرم ريزولأ

ةيلارديفلاو ةحايسسلا ةرازو نيب يرواسشت ءاقل
ي˘لأو˘ت˘لأ ىل˘˘ع ع˘˘بأر˘˘لأ مو˘˘ي˘˘ل˘˘لو تب˘˘صسلأ صسمأأ تل˘˘صصأو˘˘تةراجتلاو ةحايسسلا لامعل ةينطولا

لحأوصسب دوقفم˘لأ دا˘ّي˘صصلأ ة˘ث˘ج ن˘ع ثح˘ب˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو بر˘غ ة˘يرو˘صصن˘م ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘˘ب
عاجرتصسأ لمأأ ىلع ريظنلأ ةعطقنم ةيبعصش ةّبه طصسو

صضمغي مل يتلأ هتلئاع ىلإأ اهميلصستو ةيحصضلأ ةثج
خ˘يرا˘ت ي˘صضا˘م˘لأ ءا˘ع˘برألأ ة˘ل˘ي˘ل ذ˘ن˘م ن˘ف˘˘ج ا˘˘هدأر˘˘فأل

ديصصلأ نفصس ىدحإأ قوف نم ““يماصس ““ ةيحصضلأ طوقصس
يتلأ بصضغلأ ةلاح مامأأو . ةروكذملأ ةيدلبلأ لحأوصسب
ةيروصصنم ةمايز ةيدلبب يلحملأ ماعلأ يأأرلأ ترتعأ

قلغ دح ىلإأ ةيحصضلأ يلاهأأو ناكصسلاب تعفد يتلأو
هامصسا˘م ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ34 مقر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

ل˘ئا˘صسو˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ؤو˘ك˘ل˘˘ت˘˘ب ءلؤو˘˘ه
تأا˘ج˘ل دو˘ق˘ف˘م˘لأ دا˘ّي˘صصلأ ة˘ث˘ج ىل˘ع رو˘ث˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘ك˘˘لأ

ءأر˘جأ ي˘˘فو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم
نيصصأوغ ءاعدتصسأ ىلإأ ن˘ي˘ب˘صضا˘غ˘لأ نا˘ك˘صسل˘ل ي˘ن˘ي˘م˘ط˘ت
يتيلو نم لك نم ءاملأ تحت ثحبلأ يف نيصصتخمو
ثحبلأ تايلمع فيثكتب حمصسام وهو ةدكيكصسو ةياجب

لأو˘حألأ ن˘صسح˘ت ع˘م ا˘صصو˘صصخ ““ي˘ما˘صس ““ ة˘ي˘˘ح˘˘صضلأ ن˘˘ع
دود˘ح ىلإأو م˘ت˘ي م˘ل ه˘نأأ ر˘ي˘غ ر˘ح˘ب˘لأ ءود˘هو ة˘يو˘ج˘لأ

دوق˘ف˘م˘لأ با˘صشلأ ة˘ث˘ج ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ تب˘صسلأ صسمأأ لأوز

صضع˘ب ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ ن˘ع ردا˘صصم˘لأ صضع˘ب ثيد˘˘ح م˘˘غر
يحويام وهو هصسبÓم صضعب اهنمو ةيحصضلأ صضأرغأأ

نوكت دق ةثج˘لأ نأا˘ب ر˘ح˘ب˘لأ ا˘يا˘ب˘خ˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لأ بصسح
صسبÓملأ هذه ىلع هيف رثع يتلأ ناكملأ نم ةبيرق
يذلأ يواصسأاملأ ثداحلأ لÓخ لاحلأ هيلع ناك امكو.
ةمصصاع ر˘ي˘غ ““را˘يرا˘ك˘لأ ““ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب عو˘ب˘صسأأ ل˘ب˘ق ع˘قو
ةلماك ةل˘ئا˘ع ه˘ت˘ي˘ح˘صض تب˘هذ يذ˘لأو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘لأ

ة˘˘ما˘˘يز˘˘ب ي˘˘ما˘˘صس دا˘˘ّي˘˘˘صصلأ قر˘˘˘غ ثدا˘˘˘ح ي˘˘˘ظ˘˘˘ح د˘˘˘ق˘˘˘ف
تائملأ قفدت لÓخ نم ةريبك ةيبعصش ةبهب ةيروصصنم
نم ةروكذملأ ةيدلبلأ ىلع نيدايصصلأو نينطأوملأ نم
رحبلأ نم ةيحصضلأ ةثج جأرخأ يف ةمهاصسملأ لجأأ

يلجيجلأ عمتجملأ دأرفأأ محÓت أددجم صسكع ام وهو
اهيف لصصحي ةرم لك يف دحأولأ دصسجلاك مهداحتأو
تابصسانم يف دصسجتام وهو كلت وأأ ةلئاعلأ هذهل هوركم
ة˘ل˘ف˘ط˘لأ نأد˘ق˘ف ثدا˘ح رأر˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘صس ثدأو˘˘حو
ىرخأأ ةلفط أذكو زيزعلأ دبع يديصس لابجب ىورم
خو˘˘ي˘˘صشلأ د˘˘حأأ نأد˘˘ق˘˘ف ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘ف ىت˘˘حو ة˘˘نا˘˘˘جو˘˘˘ب
نع ثيدحلأ نود أذهو رصصنعلاب ناهجو ينب ةقطنمب

ةنأوعلأ ةيدلبب صشرحل ة˘ل˘ئا˘ع ةرا˘ي˘صس طو˘ق˘صس ة˘ثدا˘ح
 دوعصسم / م. نآلأ نم عوبصسأأ لبق

 ةقوبصسم ريغ ةيبعصش ةّبه لظ يفو ةيحصضلأ صضأرغأأ صضعب نع روثعلأ نع تامولعم طصسو

ةثج ىلع روثعلل ةدكيكسسو ةياجب نم نيسصاوغ ءاعدتسسا
 لجيجب دوقفملا داّيسصلا

ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ ل˘˘خأد ن˘˘م ردا˘˘صصم ن˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ تم˘˘˘ل˘˘˘ع
تررق ةطبأرلأ نأأ ةلصشنخ ةيلوب مدقلأ ةركل ةيئلولأ
ةجي˘ت˘ن ر˘خآأ را˘ع˘صشإأ ىلإأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘ت صسمأأ

ة˘يلو ة˘لو˘ط˘ب تا˘يرا˘ب˘م ل˘ك ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘ب ما˘˘ك˘˘ح˘˘لأ رأر˘˘ق
ةيامحلأو نمألأ بايغو مهلمع فورظب أديدنت ةلصشنخ

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ تÓ˘با˘ق˘م˘ل م˘ه˘ترأدإأ ءا˘ن˘ثأأ ما˘ك˘ح˘˘ل˘˘ل
فينع ءأد˘ت˘عأ ىلإأ صضر˘ع˘ت يذ˘لأ م˘ه˘ل˘ي˘مز ع˘م ا˘ن˘ما˘صضتو
و ةمامحوب مجن ةأرا˘ب˘م ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ي˘صضا˘م˘لأ عو˘ب˘صسألأ
ة˘ط˘بأر˘لأ نإا˘ف ة˘عا˘صس ر˘خآأ رد˘صصم بصسحو. يا˘غ˘ب دا˘ح˘˘تإأ

ا˘ه˘غÓ˘بإأ د˘ع˘ب و لوألأ صسمأأ ئرا˘ط˘لأ ا˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ د˘˘ع˘˘بو
ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تا˘يرا˘ب˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م ما˘ك˘ح˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘ب
ىلإأ ةيئلو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت رر˘ق˘ت ، ة˘ل˘صشن˘خ ة˘يلو˘ل
قح يف ةيصساق تابوقع طيلصست ررقت امك ، رخآأ راعصشإأ

باطصشم صسأوح مكحلأ ىلع ءأدتعلأ ةثداح يبكترم
. ةينمألأ ةنجللأ و ظفاحملأ ريراقت لوصصو دعب
طرافلأ ءاثÓثلأ موي ةمامحوب بعلم صشاع دقف ملعلل
مجنلأ راصصنأأو يبعل ءأدتعأ و ةريطخ فنع ثأدحأأ
باطصشم صسأوح مكحلأ ىلع – ةمامحوب مجن – يلحملأ
ءأدتعلأ وه و يوهجلأ ميكحتلأ ةراصش ىلع لصصحتملأ
يع˘ما˘ج˘لأ ىف˘صشت˘صسم˘لا˘ب صشا˘ع˘نإلأ ة˘ح˘ل˘صصم ه˘ل˘خدأأ يذ˘لأ

تامدخلأ ةددع˘ت˘م˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ن˘م ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘ب ة˘ن˘تا˘ب˘ب
تأو˘˘صصأأ تلا˘˘ع˘˘ت ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه بق˘˘عو ، ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘حو˘˘˘ب˘˘˘ل
فنع ثأدحأأ تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ف˘ي˘قو˘ت ةرور˘صضب
ىل˘ع ءأد˘ت˘علأ ثدا˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ، ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘˘نأ ذ˘˘ن˘˘م
ي˘ف صسما˘خ˘لأو بع˘ل˘م˘لأ صسف˘ن˘ب ي˘نا˘ث˘لأ با˘ط˘صشم م˘ك˘˘ح˘˘لأ

 تاصشوهلب نأرمع. ةيلولأ بعÓم

اينيدرصس وحن لقلأ نم ةرجهلأ تÓحر ددع عافترأ

ةعاسس27 يف ةيلاطيإ’ا لحاوسسلا ىلإا اولسصو اباسش031نم رثكأا
ةرجهلأ يف بغأرلأ بابصشلل ةيلاطيلأ اينيدرصس وحن قÓطنأ ةطقن ىلإأ ةدكيكصس ةيلول ةيبرغلأ ةهجلأ تلوحت

ىلإأ اهباحصصأ لصصوو ““ عأونق ““ نم عوبصسألأ ةياهن عم تقلطنأ تÓحر8 نأأ تامولعم تركذ و ،ةيعرصشلأ ريغ
و ةبانع ىلإأ ةفاصضإأ ةد˘ك˘ي˘ك˘صس ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ن˘م با˘ب˘صش م˘ه˘ن˘ي˘ب،ا˘با˘صش031يلأوحب مهددع ردقم˘لأو ا˘ي˘ن˘يدر˘صس
نأأ تا˘مو˘ل˘ع˘م تدروأأو ،ةر˘ما˘غ˘م˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ي˘ه˘صش ح˘ت˘ف ا˘م ة˘يو˘ج˘لأ لأو˘حألأ ن˘صسح˘ت ر˘مألأ ىل˘ع م˘هد˘عا˘صسو ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لأ
مهعم تققحو مهيلع صضبقلأ تقلأ ةطرصشلأ نأأ مهربخأأ نم كانهو مهلوصصو دنع مهتÓئاع أونأامط ““ةقأرحلأ““

نم نوكتصس كانه مهتقÓطنأ نأأ مغر انه نم نصسحأأ اهنوري ةديدج ةايح ةيأدب ينعي ام، مهحأرصس تقلطأأ مث
ىلإأ لوصصولأ فدهب ةيناث ةرماغم يف لخديل ايلاطيإاب فقوتي نل مهنم ريثكلأ نأأ و ةصصاخ لوهجملأ و مدعلأ

ريغ نيرجاهملأ ىلع ةقبطملأ ةمراصصلأ نينأوقلأ و ةددصشملأ ةصسأرحلل رظنلاب Óهصس نوكي نل أذهو اصسنرف
ة˘ق˘با˘صسلأ تÓ˘حر˘لأ حا˘ج˘ن م˘ه˘ع˘ج˘صش ا˘مد˘ع˘ب ا˘ب˘ير˘ق تج˘مر˘ب ةر˘ي˘ث˘ك تÓ˘حر نأأ ة˘عا˘صس ر˘خأأ تم˘ل˘ع و ن˘ي˘ي˘عر˘˘صشلأ

عفد ام، ةلحر يأأ قÓطنأ عنمو ئطأوصشلأ ىلع ةباقرلأ صضرفب ةمراصص تاميلعت ةينمألأ تاهجلأ تقلت لباقملابو
لمع لقرعي ام وهو اينيدرصس ىلإأ لوصصولأ لبق تامولعم ةيأأ رصشن مدع و ةيرصسلأ بولصسأأ عابتإأ ىلإأ ““ ةقأرحلأ ““
رانيدوب.ح.““ ةقرحلأ ““ تÓحر عنم يف تامولعملأ ىلع دمتعت يتلأ ةينملأ تاهجلأ

 ياغب داحتإأو ةمامحوب مجن ةأرابمل ةيواصسأاملأ ةياهنلأ تايعأدت / ةلصشنخ

رارق دعب مدقلا ةركل ةيئ’ولا ةلوطبلا طاسشنل تقؤوم قيلعت
 فنعلا ثداوحب اديدنت تايرابملا ةعطاقمب ماكحلا

فيطصسب ياب حلاصص

 اقنش راحتنقاب هتايحل ادح عضي لفط
يف تلثمت ةيواصسأام ةثداح عقو ىلع ، فيطصس ةيلو بونج ةعقأولأ ياب حلاصص ةيدلب صسمأأ لوأأ ةليل تزتهأ

يحب نئاكلأ هب نطقي يذلأ لزنملأ ةفرغ لخأد رامخب ةقلعم ةثج ، ةنصس11 رمعلأ نم غلبي لفط ىلع روثعلأ
راجصش ةثداح دعب، اقنصش راحتنلأ ىلع مدقأأ دق نوكي لفطلأ نإاف انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و ، انكصسم052
ىلع مدقأأ هتفرغ ىلإأ لخد امل و، هفينعتب هدلأو ماق لزنملل داع امنيح و ، يحلأ ءانبأأ دحأأ نيب و هنيب أاصشن

ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت ثداحلأ عوقو روف و ، ةدماه ةثج هيلع رثع ثيح هتدلأو رامخب هصسفن قنخ
تحتف دق و ، ةايحلأ قراف دق هنأاب نيبت نيأأ ،ياب حلاصص ةيدلبل تامدخلأ ةددعتم ةدايعلأ ىلإأ لفطلأ تلقن و
ناكصس ىدل ةريبك ةريح و تلؤواصست ءأوجأ تكرت يتلأ ةميللأ ةثداحلأ هذه تايثيح يف قيقحت نمألأ حلاصصم
. ةقطنملأ

ر نميأ

يئابرهك دومع قوف صصوصصللأ دحأأ ةرصصاحم مت امدعب

لباوكلا ةباسصعب حيطي فيطسسب ةملعلا كرد
 ةيئابرهكلا لزاوعلاو

ةيصساحنلأ ةيئابرهكلأ لبأوكلأ قراصس ةرصصاحم نم ،صسمأأ لوأأ ةليل ةملعلأ ةنيدمب نونطأوملأ نم ةعومجم نكمت
مودق ةياغ ىلإأ هحأرصس قÓطإأ متي مل و ، مهلزانم نع يئابرهكلأ رايتلأ عطقنأ امدعب يئابرهك دومع قوف،
ةنيدم قرصش ةعقأولأ ةرامصسلأ ةير˘ق˘ب ءا˘بر˘ه˘ك˘لأ ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘نأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تءا˘جو  . ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ
عطقب موقي يئابرهكلأ دومعلأ قوف اباصش مهدحأأ دهاصش ةأاجف و، رمألأ ىلع راصسفتصسÓل ناكصسلأ جرخ نيأأ ،ةملعلأ

قوف نم هلوزنب أوبلاط و باصشلأ أذه ةرصصاحم و ناكملأ قيوطتل نونطأوملأ عراصس ثيح ،Óيل كÓصسلأ هذه
بلاط و ،ناكصسلأ تأءأدتعأ و ةميخو بقأوع نم افوخت يئابرهكلأ دومعلأ قوف نم لوزنلأ صضفر هنكل دومعلأ

تماق و، ناكملأ نيع ىلإأ ترصضح يتلأ ةقرفلأ رصصانع راطخإاب ناكصسلأ ماق نيأأ ينطولأ كردلأ رصصانع روصضحب
،ةيصساحنلأ لبأوكلأ هذه ههجو و هعم قيقحتلل ةقرفلأ رقم ىلإأ هدايتقأ و باصشلأ أذه ىلع صضبقلاب حلاصصملأ تأذ
نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت ثيح ،ءاقرزلأ ةتلقلأ ةيدلبب ““ةينماحرلأ““ ةيرقب هلزنم ةمهأدم مت امك

لزاعلأ نمث غلبي ثيح ةيئابرهكلأ لزأوعلأ نم ربتعم ددع كلذك و، ةيئابرهكلأ لبأوكلأ و صساحنلأ تأودرخ
مهتملأ مويلأ لثمي نأ رظتنملأ نمو رصضحم ريرحت و ةعاصضبلأ هذه ةرداصصم مت ثيح ،ميتنصس نييÓم01 دحأولأ
ر نميأ. ةقرصسلأ ةمهتب هتمكاحمل ةملعلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأ
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