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انوروك سوريف راشتنإ نم دحلا نم تنكمت رئازجلا نأب حرصي دارج

2781
رداغت ةلاح

تايفسشتسسملا

 ةــــياهن ميظنت ةداــــعإا
ةلواط ىلع يسساردلا مسسوملا

موـــيلا ءارزولا ضســـلجم

ةباسصإا141و
ةدــــــــــيدج

تايـفو60

ةسبلفاو تايولحلا تقحم عيمج قلغب رمأي ةنيطنسق يلاو ^

 فيطسب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ^
4-3-2 صص علاطةيئاقولا ريبادتلل نينطاوملا مارتحا مدع نم ةءاتسم

رتنع رشاب اميف /ةمصاعلا داحتا
 قيرفلا عم هماهم ىيحي

ةرادإا
““ةراطسسوسس““

ةديدجلا
ررـــــــقت
ضضــــــيفخت

بــــــتاور
 نيــــــبعÓلا

 فـــسصنلا ةــــبارق ىلإا
31 صص علاط

عوبسسأا فرظ يف ةيناثلا ةعاسشإلا ربتعت

ينطولا قودنسصلا
يفــني دــــعاقتلل
 تاداــيز دوــــجو
تاسشاعمو حنم يف

نــــيدعاقتملا
 لحاوسسلاب ةجرد03 ىدعتت

ءارحسصلاب54 لسصتو

رـــح ةــــجوم
مظعمب ةيئانثتسسإا

 نطولا تاي’و

3 صص علاط

3 صص علاط

رايهنا ببسسب ةحداف ةيدام رئاسسخ اودبكت
ةبانعب ءاسضيبلا  موحللا راعسسأا

نــجاودلا وــبرم
مهمعدب نوبلاطي

 مــــــــهنيكمتل
يف رارمتسس’ا نم

مهطاسشن ةسسرامم
7 صص علاط



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2G’CMó 30eÉ… 0202Gd©óO6795ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

نبا» ىفششتشسم ىلإا ةيدقفتلا هترايز للخ لاقو ،انوروك ةحئاج براحت يتلا ةيبطلا مقطألل ةيحت دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ّهجو
 .سسوريفلا ةبراحمل ةعيلطلا يف مه اهتاعاطق فلتخمب ةحشصلا ةرشسأا ةحئاجلا هذه روهظ ذنم ّهنأا ،«ةنيطنشسقب سسيداب

امدعب2781 ىلإا ءافششلا ت’اح ددع عفترإا اميف

ءافششلل سسوريفلاب اباشصم15 لثامت

ةديدج ةباسصإا141 و تايفو6
ةعاسس42 لÓخ رئازجلاب انوروك سسوريفب

ةباسصإأ141 ليجسست نع تبسسلأ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ

6و ةريخأ’أ ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج
دسصرو ةعباتملأ ةنجل مسساب يمسسرلأ قطانلأ بسسحو .تايفو
يلامجإ’أ ددعلأ نإاف رأروف لامج ،رئأزجلأ يف انوروك سسوريف

امأأ.ةديدج ةباسصإأ141 ليجسست مت امدعب،5924 غلب نيباسصملل

سسوريف دسصح امدعب ،ةافو954 ىلإأ عفترأ دقف تايفولأ ددع

15 لثامت امنيب.ةر˘ي˘خأ’أ ة˘عا˘سس42 لÓ˘˘˘خ حأورأأ6 انوروك
نيفاعتملأ يلامجأ عفتريل ،انوروك سسوريف نم ءافسشلل اباسصم

يسشفت نم دحللو.رئأزجلأ يف ةحئاجلأ ةيأدب ذنم2781 ىلأ
،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ دهعت دجتسسملأ انوروك سسوريف
طابسضنأ مدعل تÓيهسستلأو ةيراجتلأ تاطاسشنلأ سضعب بحسسب
لمعلأ ةرايز يفو.انوروك ءابو نم ةياقولأ طورسشب نينطأوملأ
ىحنم عافترأ ةدوع» دأرج لاق ةنيطنسسق ةي’ول هتداق يتلأ

سضع˘ب بح˘سسب د˘ه˘ع˘تأأ ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘نورو˘˘كب ة˘˘با˘˘سصإ’أ ت’ا˘˘ح
مدعل أرخؤوم اهب تحمسس يتلأ تÓيهسستلأو ةيراجتلأ تاطاسشنلأ
ةبهلأ لو’أ ريزولأ ايح ،رخآأ بناج نم.«نينطأوملأ طابسضنأ
’» دأرج فاسضأأو.هحئأرسش لكب يرئأزجلأ بعسشلل ةينماسضتلأ
اهنم ةيمومعلأ ،ةيدا˘سصت˘ق’أ تا˘سسسسؤو˘م˘لأو تا˘كر˘سشلأ ى˘سسن˘ن
طاسشنلأ أذه ميعدتل ،اهتايناكمإأ لكب تمهاسس يتلأ ،ةسصاخلأو
حسضوأأو.«رئأزجلأ ءانبأأ لك نيب يوقلأ يداسصتق’أ يعامتج’أ
رفاظتب نمكي ةمزأ’أ هذه نم جورخلل لحلأ نأأ لوأ’أ ريزولأ

.عيمجلأ دوهج
S°∏«º.±

ناك سسوريفلاب تاباشصإ’ا ددع عافترإا نأا لاق
:ديزوب نب ..ةموكحلل ةبشسنلاب اقلقم

تافوسشكلا ددع عم نيكورولكلا دامتعا»
«انوروكلاب تاباسصإلا ددع سضفخ ةدمتعملا

تاحيرسصت يف ديزوب نب نمحرلأ دبع ةحسصلأ ريزو دكأأ
ىلإأ هتداق يتلأ ةرايزلأ سشماه ىلع سسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحسص
ةي’وب انوروك سسوريفب تاباسصإ’أ ددع نأأ فيطسس ةي’و
ريزولأ لعج ام وهو ةموكحلل ةبسسنلاب اقلقم ناك فيطسس
فاسضأأو.سسمأأ ةي’ولل ةرايز سصسصخي دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ
تافوسشكلأ ددع عم نيكورولكلأ دامتعأ نأأ لوؤوسسملأ تأذ
دهعم ليلاحتو ري˘نا˘كسسلأو ع˘ير˘سسلأ ف˘سشكلأ ع˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ
حيرسصت بسسحو.سضفخنت تاباسصإ’أ ةبسسن تلعج «روتسساب»
لوأ’أ ريزولل اهثيدح لÓخ فيطسس ةي’وب ةحسصلأ ةريدمل

غلب دق فيطسس ةي’وب تاباسصإ’أ ددع نإاف دأرج زيزعلأ دبع

ليجسست مت اميف اهحيرسست و ةلاح001 ةجلاعم مت ةلاح332

سضأرمأأ نم نوناعي مهمظعم  ةنسس86 لدعمب  ةافو ةلاح82
فنسصت فيطسس نأأ ةثدحتملأ تدكأأ كلذ عم ةأزأوملاب. ةنمزم
نأ امك نأرهوو ةمسصاعلأ ةديلبلأ ةي’و دعب ةعبأرلأ ةبترملأ يف
طورسش مأرتحأ ةطيرسش سضافخنÓل احسشرم ىقبي مقرلأ أذه
اهليجسست مت تاباسصإأ ةبسسن ىلعأأ نأاب ةدكؤوم ،ةياقولأ ريياعمو
ةحسصلأ ةريدم تفسشكو.ةملعلأ ةنيدم اهيلت فيطسس ةيدلبب

53 و يبط ريرسس0092 ىلع رفوتت ةي’ولأ نأأ فيطسس ةي’ول
.سشاعنإ’اب سصاخ ريرسس
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م˘سسا˘ب ر˘˘كسشلأ دأر˘˘ج ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ةموكح˘لأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
يتلأ ين˘طو˘لأ ل˘م˘ع˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع
.ةي˘ح˘سصلأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأ ه˘ب مو˘ق˘ت
ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘˘لأ نأأ ،دأر˘˘˘˘ج فا˘˘˘˘سضأأو
راسشت˘نأ ن˘م د˘ح˘ت نأأ تعا˘ط˘ت˘سسأ

يناعت يذلأ ،ثيبخلأ سضرملأ أذه
لاق ثيح ،ملاعلأ لود لك هنم
رسصحن نأأ انتايناكمإاب انعطتسسأ»
أذ˘ه را˘سشت˘˘نأ ن˘˘م نا˘˘كمإ’أ رد˘˘ق
لوأ’أ ر˘يزو˘لأ ا˘عد ا˘م˘ك .«ءا˘بو˘لأ
حورب يل˘ح˘ت˘لأ ى˘لإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ةيعامجلأو ةيدرف˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ
.ةحئا˘ج˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع را˘سصت˘نÓ˘ل
ىد˘˘˘ل لوأ’أ ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘سضوأأو
رئأزجلأ ةعأذإأ جأومأأ ربع هرورم
لمعب مايقلأ مت هنأاب ةنيطنسسق نم
ةيبطلأ م˘ق˘طأ’أ فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ل˘جأأ ن˘˘م

ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘سست م˘˘˘ت و91-ديفوكب
ةلودلأ فرط نم ةماه تايناكمإأ

نيسسرامملأ دوهج معد لجأأ نم
ى˘لإأ ن˘طأو˘م˘˘لأ و˘˘عدأأ ا˘˘نأأ» لا˘˘قو
هرود ءأدأأ و هتا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت
.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
نأأ لو’أ ريزولأ دافأأ نأأ دعبو«
نواعتلأ راطإأ يف تنكمت رئأزجلأ
سصسصح» با˘سست˘كأ ن˘م ي˘لود˘لأ

تاجتنملأ و تأزيهجتلأ نم ةماه
هذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم نأأ د˘كأأ «ة˘ي˘ب˘ط˘˘لأ
امه نيروحم ىلع موقت ةحئاجلأ
تأذ يف ددسشو .ةياقولأ و جÓعلأ
طأر˘˘خ˘˘ن’أ» نأأ ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘˘سسلأ
حمسسي نطأوملل يلعفلأ و لاعفلأ
ةا˘ي˘حو ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب
دوهجلأ ززعيو «ه˘ب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لأ

ةمزأ’أ هذه نم جورخلأ لجأأ نم
اسضيأأ ءوسضلأ ا˘ط˘ل˘سسم ة˘ي˘ح˘سصلأ

ي˘ف مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘سسو رود ى˘˘ل˘˘ع
سسور˘ي˘ف ر˘طا˘خ˘م˘ب سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لأ

ى˘˘لأ دأر˘˘ج قر˘˘˘ط˘˘˘تو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ة˘ي’و˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ

نم ةلودلأ نأأ احسضوم ةنيطنسسق

ناكسسلأ و ةحسصلأ ةرأزو لÓخ

ي˘سشف˘ت˘ل يد˘سصت˘لأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت

تاينا˘كمإ’ا˘ب زز˘ع˘ت و ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ

لكايهلأ ةيكيتسسيجوللأو ةيداملأ

ىحنم ةيوسست لجأأ نم ةيحسصلأ

ة˘لود˘لأ نأأ ى˘لأ را˘سشأأو .ىود˘ع˘لأ

ةليسصح مييق˘ت لÓ˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘ت

ءأربخ فرط نم يئابولأ عسضولأ

تأرأرق˘لأ ذا˘خ˘تأ» ى˘ل˘ع ة˘ح˘سصلأ

ز˘يز˘ع˘ت و ا˘ه˘سسف˘ن سضر˘ف˘ت ي˘ت˘˘لأ

ةكراسشملأ تائيهلأ فلتخم لمع

سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف

رق أذه ىلعو» .انوروك
ّ

ريزولأ ر

دأر˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ،لوأ’أ

ةدوجوملأ نكسس031 سصيسصخت

نيثحابلل يعماجلأ زكرملأ رأوجب

ريزولأ حسضوأأو .زكرملأ أذه يف

دقفتو لمع ةرايز لÓخ لوأ’أ

ةمزأأو مايأ’أ نأأ ،ةنيطنسسق ةي’ول

رئأز˘ج˘لأ ي˘ف نأأ تت˘ب˘ثأأ ،ا˘نورو˘ك
لاجم يف ة˘يو˘ق ة˘ي˘نا˘سسنإأ درأو˘م
ىلإأ دأرج اعدو .يملعلأ ثحبلأ

ثحبلاب يميداكأ’أ ثحبلأ طبر
ةقÓع دو˘جو أدد˘سشم ،ي˘نأد˘ي˘م˘لأ
ةير˘ظ˘ن˘لأ ة˘سسأرد˘لأ ن˘ي˘ب ل˘ما˘كت
.ةينأديملأ ةيعقأولأو ةيليل˘ح˘ت˘لأو
ةد˘ع ا˘ن˘يد˘ل» لوأ’أ ر˘يزو˘لأ لا˘قو
،لÓقتسس’أ ذن˘م ثو˘ح˘ب ر˘با˘خ˘م
نأأ انيلعو لماكت كانه سسيل نكل
ددسش امك.«أذه ريفوت ىلع لمعن
داجيأ ةرورسض ىلع لوأ’أ ريزولأ

ة˘ل˘ما˘كت˘م ة˘ي˘ن˘طو ثح˘˘ب ة˘˘ط˘˘خ
،انوروك ةمزأ ةهجأومل ملاعملأ

يف يملعلأ ثحب˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘لأو
نأوأ نآأ ه˘˘نأأ أد˘˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسأ
ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمأ زأر˘بإأو ا˘ه˘ت˘˘نا˘˘كم˘˘ل
.ح˘ط˘سسل˘ل ا˘ه˘جأر˘˘خإأو ة˘˘ن˘˘ي˘˘فد˘˘لأ

ا˘م˘ل أر˘˘ظ˘˘ن ه˘˘نأ ،دأر˘˘ج ،ح˘˘سضوأأو
نم ملاعلأو مويلأ رئأزجلأ هسشيعت
يرور˘˘سضلأ ن˘˘م ح˘˘˘ب˘˘˘سصأ ة˘˘˘مزأ
ى˘ل˘ع ءأر˘ب˘خ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

،ي˘لود˘لأ و ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘سسم˘˘لأ

أونوكت نم مهنم نأأ ىلإأ أريسشم

ي˘ف مو˘˘ي˘˘لأ م˘˘هو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ  ي˘˘ف

ىلع ،فاسضأأو .ةيملاعلأ ةعيلطلأ

دا˘˘سصت˘˘ق’أ ة˘˘˘م˘˘˘لو˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأأ

،ميلع˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ و ة˘عا˘ن˘سصلأو

اهراظتناب رئأزجلأ نأ ىلع أدكؤوم

لجأ نم تايد˘ح˘ت˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

،ةبخن˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘لأ لو˘سصو˘لأ

هنأ تنيب مايأ’أ«: Óئاق فاسضأأو

يد˘ح˘ت˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق تأرد˘˘ق ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل

،لوؤوسسملأ سسفن ،ددسشو .«ءابولأ

ثح˘ب˘لأ ف˘ي˘ث˘كت ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع

،ت’اجم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لأ

تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘ك نأ ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م

تأرد˘ق كل˘ت˘م˘ت تح˘سضأ مو˘˘ي˘˘لأ

ثحبلل رباخم سسسسؤوتلو نوكتل

،ة˘ي˘م˘ت˘ح ةرور˘سض تح˘سضأ ي˘ت˘لأ

يميداكأ’أ ثحبلأ طبر ىلإأ ايعأد

ةقÓع دوجول ،ينأديملأ ثحبلاب

ةير˘ظ˘ن˘لأ ة˘سسأرد˘لأ ن˘ي˘ب ل˘ما˘كت

.ةينأديملأ ةيعقأولأو ةيليلحتلأو

:دارج .. نيثحابلل يعماجلا زكرملل ارواجم انكشس031 سصيشصخت مت اميف

«انوروك سسوريف راسشتنإا نم دحلا نم تنكمت رئازجلا»
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دحأ’أ مويلأ ءأرزولأ سسلجم دقعي
دبع ة˘سسا˘ئر˘ب يرود˘لأ ه˘عا˘م˘ت˘جأ
ةيروهمجلأ سسيئر ،نوبت ديجملأ
،ةحلسسملأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ

ام بسسح ,ينطولأ عافدلأ ريزو
ةسسائرل نايب تبسسلأ سسمأأ هب دافأأ
:نا˘ي˘ب˘لأ ي˘ف ءا˘جو.ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
حا˘ب˘سص ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م د˘ق˘ع˘˘ي»

هعامتجإأ0202 يام30 دحأ’أ
د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘ب يرود˘˘لأ
دئاقلأ ةيروهم˘ج˘لأ سسي˘ئر ،نو˘ب˘ت
ريزو ،ةحلسسملأ تأوقلل ىلعأ’أ
ن˘م˘سضت˘˘يو .«ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ عا˘˘فد˘˘لأ

ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصب لا˘م˘˘عأ’أ لود˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لأو ة˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ
نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ عور˘˘سشم˘˘لأ

،0202 ةنسسل يليمكتلأ ةيلاملأ
ميظنت ةداعإاب ةقلعتملأ سضورعلأو
،ةيراجلأ ةيسسأردلأ ةنسسلأ ةياهن
ةعبا˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأو
دأوملاب قو˘سسلأ ر˘ي˘طأا˘تو ن˘يو˘م˘ت
ةداعإأ ىلإأ ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’أ

ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت م˘˘˘عد زا˘˘˘ه˘˘˘ج ثع˘˘˘˘ب

سسي˘˘˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘˘˘كو .«با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلأ

نوناق نأأ فسشك دق ةيروهمجلأ

0202 ماعل يليمكت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

سضع˘ب˘ل ا˘سضي˘ف˘خ˘ت ن˘م˘˘سضت˘˘ي˘˘سس

ىرخأأ بئأرسض ءاغلإأ و بئأرسضلأ

ةراجتلأ ىلع ةباقرلأ ديدسشت عم

نوبت سسيئرلأ دكأأ امك.ةيجراخلأ

يلوؤوسسم عم ةيفحسص ةلباقم يف

ةينطو˘لأ مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘سسو سضع˘ب

نويزفلتلأ ىلع ةعمجلأ موي تثب

نوناق» نأأ ،نييمومعلأ ةعأذإ’أو

نم ديزي نل يل˘ي˘م˘كت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

.»ا˘˘ه˘˘سصل˘˘ق˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘ب بئأر˘˘˘سضلأ

نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه نا˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأأو

ة˘يدا˘سصت˘قأ ة˘˘يؤور˘˘ل» بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي

ةأدأأ» ةينأزيملأ نم لعجت «ةديدج

لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ «ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت

و ديسصر درجم سسيل«و ،زفأوحلأ

،سساسسأ’أ أذه ىلعو .»فيراسصم

ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘ق نإا˘ف

ل˘ي˘خأد˘م˘لأ ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘˘سس

ءاعولأ عيسسوت لÓخ نم ةيئابجلأ

بئأر˘سضلأ ف˘ي˘ف˘خ˘تو ي˘ب˘ير˘سضلأ
بسسح ،بئأر˘˘سضلأ ةدا˘˘يز سسي˘˘˘لو
أذ˘˘ه ي˘˘فو.سسي˘˘ئر˘˘لأ تا˘˘حور˘˘˘سش
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ» م˘ت˘ي˘˘سس ،را˘˘طإ’أ
و ةفاسضملأ ةميقلأ ىلع مسسرلأ
ى˘˘لإأو.«بئأر˘˘سضلأ سضع˘˘ب ءا˘˘غ˘˘˘لإأ

ة˘ي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘ق نإا˘ف ،كلذ بنا˘˘ج
تأءأرجإأ نمسضت˘ي˘سس ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ
تايلم˘ع ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لأ د˘يد˘سشت˘ل
م˘ي˘خ˘˘سضت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل دأر˘˘ي˘˘ت˘˘سس’أ
دأريتسسأ عنم متيسس امك.ريتأوفلأ
نلو ايلحم هجاتنإأ نكمي جتنم يأأ
ةيلوأ’أ دأوملأ دأريتسساب ’إأ حمسسي
باحسصأأ اهتط˘سسأو˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ
اهيف نوكت دأوم جاتنإاب عيراسشملأ
.ة˘ي˘لا˘ع ي˘ل˘ح˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ة˘ب˘سسن

ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ف˘سشك ا˘م˘ك
نوكت نل هنأأ ،نوبت ديجملأ دبع
،مسسوملأ أذه ءاسضيب ةيسسأرد ةنسس
ايرولاكبلأ ةداهسش تاناحتمأ نأأو
ا˘ق˘فو نو˘كت˘سس ا˘م˘نإأو ى˘غ˘ل˘ت ن˘˘ل
.دÓبلأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘ل˘ل
تاناحتمأ نأأ نوبت سسيئرلأ لاقو
تأروطت قفو ددحتسس ايرولاكبلأ

.دÓ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ

نأأ انل ةبسسنلاب مهملأ» :فاسضأأو

نوكت نلو ..سشعيسضي ام ذيملتلأ

ىلع اهسضرفن نلو ءاسضيب ةنسس

دجنسس مايكناسسلل ةبسسنلاب ،دحأأ

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن ر˘˘مأ’أو Ó˘˘ح

نحن ايلاح» :Óئاق عباتو .«مايبلل

ةلود كانهو ةيئانثتسسأ فورظ يف

هذه نوكتسسو ايرولاكبلأ تقلخ

اقفو كابلأ ةبلطلأ زاتجيسس ،ةنسسلأ

دÓب˘لأ ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘ل˘ل

نودج˘ي˘سس ه˘نأأ د˘كأأ ا˘م˘ك .«ا˘ي˘لا˘ح

دد˘ع سضف˘خ˘نأ لا˘ح ي˘ف لو˘ل˘ح˘لأ

،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’أ

د˘ح ى˘ل˘ع سضخ˘ن˘ت م˘ل نأ ى˘ت˘˘حو

ةيسسأردلأ ةنسسلأ نأأ افيسضم ،هلوق

’ تقولأو نأوج51 يف يهتنت

.لو˘ل˘ح˘لأ دا˘ج˘يإ’ م˘ه˘˘ما˘˘مأ لأز˘˘ي

بلاطي يتلأ ةبتعلأ سصوسصخبو

دكأ دقف ،ةبلطلأ نم ديدعلأ اهب

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ نأأ نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ

يتلأ سسوردلاب كابلأ نوزاتجيسس

.ةيسضاملأ ةرتفلأ لÓخ اهوسسرد

بابششلا ليغششت معد زاهج ثعب ةداعإاو يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم سسردي

مويلا ءارزولا سسلجم ةلواط ىلع يسساردلا مسسوملا ةياهن ميظنت ةداعإا

ةنيطنسسقب ةيبطلا مقاوطلا دوهج نمثي دارج
 ةياقولا ريبادت عابتإا ىلع ددسشيو

اقوفرم ناك يذلأ دأرج زيزعلأ دبع ديسسلأ لوأ’أ ريزولأ فقو سسمأأ ةحيبسص ةنيطنسسق ةي’ول هترايز لÓخ
ةيعمب يملعلأ ثحبلأ و يلاعلأ ميلعتلأ ريزو ديسسلأ  و تايفسشتسسملأ حÓسصأ و ناكسسلأ و ةحسصلأ ريزو ديسسلاب
ةيئابولأ ةيعسضولأ نع اسضرع ىقلت نيأأ سسيداب نبأ يعماجلأ يئافسشتسس’أ زكرملأ دنع ةي’ولأ يلأو ديسسلأ
ةعأذاب ةلخأدم ءأرجأ دعب ايجولونكتويبلأ يف ثحبلأ زكرم يف روتسساب دهعم ةقحلم دقفت امك ةي’ولاب
ةيناكم’ ايلاح علطتت ةلودلأ ناب دكأأ هنأأ ةرايزلأ لÓخ لو’أ ريزولأ تاحيرسصت يف ءاجام مهأأ نمو .ةنيطنسسق
نم ةنيطنسسق ةي’وب ةريخ’أ ةنوآ’أ يف ماقر’أ دعاسصت دعب دجتسسملأ انوروك سسوريفب تاباسص’أ  ددع رسصح
ةرسسأÓل رابجلأ لمعلاب داسشأو ،هروطت عنم و ءابولأ راسشتنأ يف مكحتلل ددسصلأ أذه يف تأرأرق ذاختأ لÓخ
،نيباسصملاب لفكت نسسحأأ ريفوت لجأأ نم ةيلحملأ تاطلسسلأ عم تلمع ةيأدبلأ ذنم و ةموكحلأ نأأ أدكؤوم ةيبطلأ

رودلاب داسشأأ و ،لئاسسولأ و تايل’أ ,ةيداملأ ةيحانلأ نم ةي’ولأ ميعدت راطأ يف يتأات ةي’ولل ةترايز نأأ دكأأ  و

نكسس031 سصيسصخت لجأأ نم ةيلحملأ تاطلسسلأ عم لمعلأ ىلع دكأأ و روتسساب ةقحلم هبعلت يذلأ ريبكلأ
نأأ ىلع دكأأ قايسسلأ سسفن يفو ،مهل ةيحير’أ ريفوتل ةطيسسب ةدعاقك دهعملأ يف نيثحابلل يلجنم يلعب
ةيلوؤوسسملأ لمحت ىلع نينطأوملأ ددسصلأ أذه يف اثاح ةياقولأ و جÓعلأ يروحم ىلع زكترت ءابولأ ةبراحم
نكل ةلودلل ةبسسنلاب مهملأ وه نطأوملأ ةيامح نأاب دأرج ديسسلأ فلسضأأو ،لاج’أ برقأ يف فرظلأ أذه يطختل

و ةحسصلأ عاطق حÓسصأ عورسشم يف يسضملأ ىلع ةلودلأ مزع أدكؤوم ،عسضولأ ةروطخ يعي نأأ نطأوملأ ىلع
LªÉ∫ HƒYµÉR.ةيبطلأ مقط’أ تأدوهجمب ةيروهمجلأ سسيئر مسساب داسشأ
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ةيفحصص ةلباقم يف نوبت دكأاو
سضع˘ب ي˘˘لوؤو˘˘صسم ع˘˘م ا˘˘هار˘˘جأا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘صسو
ةيداملا تاي˘نا˘كمإ’ا ن˘م كل˘م˘ت
زواجت نم اهنكمي ام ةيرصشبلاو
اهب رمت يتلا ةيداصصتق’ا ةمزأ’ا

ة˘ي˘لا˘ع و˘م˘ن بصسن ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘بو
ح˘˘صضوأاو .ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع نو˘˘˘صضغ˘˘˘ب
ةلباقملا هذه يف نوبت سسيئرلا
ىلع ةعمجلا ءاصسم تثب يتلا
,نييمومعلا ةعاذإ’او نويزفلتلا
لظ يذلا ينطولا داصصتق’ا» نأا
نم ديزأا ذنم تاقورحملل اريصسأا
ا˘ي˘لا˘ح كل˘ت˘م˘ي ,ة˘ن˘صس ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك تارد˘˘˘ق
هثيدح سضرعم يفو .«نيلئافتم
لكصشب راصشأا, تاردقلا هذه نع
يتلا ةحÓفلا عاطق ىلإا سصاخ

ر’ود رايلم52 قوفي ام جتنت
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م يأا
عاطقلا اذه نأاب ربتعاو .طفنلا
ةفاصضم ةم˘ي˘ق د˘لو˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي

تاعانصصلا جامدإاب ماق اذإا ةيلاع
هرار˘ق˘ب ار˘˘كذ˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نيرم˘ث˘ت˘صسم˘لا م˘عد˘ب ي˘صضا˘ق˘لا
ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نإا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
ةيلحم ةيلوأا داوم ىلع دمتعت

09 ىلإا لصصت ةيكنب سضورقب
امك .عورصشملا ةميق نم ةئاملاب
نم ةيوارحصصلا ةحÓفلل نكمي

تادراولا ةروتاف سصيلقت اهتهج
يفو .نوبت بصسح ريبك لكصشب
ةرازو نا د˘˘˘˘˘كأا را˘˘˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘˘˘ه
ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ي˘ف بو˘ب˘ح˘لا ة˘عارز ع˘ي˘˘صسو˘˘ت
د˘صصق ة˘ي˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
هذه نم دÓبلا تادارو سصيلقت

ةئاملاب03 ى˘لإا02ب ةدام˘لا

Ó˘ع˘ف ه˘ي˘لإا ل˘صصن˘˘صس ا˘˘م و˘˘ه»و
امك .«ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
ةرفوتملا تايناكم’ا ىلإا تفل
ةيلو’ا داوملا ةعارز لاجم يف
تيزلا جات˘نا ي˘ف ة˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘كصسلاو
تاجايتح’ا عيمج يبلي لكصشب
ىرخا ةهج نم راصشأاو .ةينطولا
ةلئاه ةيعيبط تاورث دوجو ىلإا

ندا˘ع˘م˘لا ل˘ث˘م ة˘ل˘غ˘ت˘صسم ر˘˘ي˘˘غ
اهيف رئازجلا لتحت يتلا ةردانلا
ايملاع ةعبارلا وا ةثلاثلا ةبترملا

ةفاصضإا تايطايتح’ا ثيح نم
سسا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ’او بهذ˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘لإا

.اهريغو سساحنلاو موينارويلاو
ن˘ع ن˘ل˘عا ,سصو˘صصخ˘لا اذ˘ه˘بو
ع˘يرا˘صشم قÓ˘طإ’ ر˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ثيح تاورثلا هذ˘ه˘ل لÓ˘غ˘ت˘صسا
˘ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو ر˘˘ما
رتفد دادعإابو اهل قيقد ءاصصحإاب
ة˘صصا˘خ لا˘م˘عأا كو˘˘ن˘˘بو ءا˘˘ب˘˘عأا
هذه وحن هجوتلا نأاب ربتعاو .اهب
دعي ةل˘غ˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ ندا˘ع˘م˘لا

نو˘˘˘كل ر˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ةرور˘˘˘˘صض
ةقا˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا

فور˘ظ ن˘صسح˘ت ه˘يذ˘غ˘ي يذ˘لاو
و˘م˘ن˘ي ,دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاورثلا نم ل˘ع˘ج˘ت˘صس ةر˘ي˘تو˘ب
ةي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا
نوصضغ يف ةينطولا تايجاحلا
ةقيقحلا ةورثلا نأا ريغ .تاونصس
سسيئر˘لا بصسح ,ن˘م˘كت دÓ˘ب˘ل˘ل
ر˘كت˘ب˘م˘لا ا˘ه˘با˘ب˘صش ي˘ف ,نو˘˘ب˘˘ت
هذه لÓخ هترادج تبثأا يذلاو
ى˘لإا ار˘ي˘صشم ,ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزأ’ا
عصضب يف بابصشلا ء’ؤوه نكمت
ةد˘˘ع ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت ن˘˘م ع˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت
يعا˘ن˘ط˘صص’ا سسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا

ع˘˘ير˘˘صسلا را˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأاو

يذ˘˘لاو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
نوصضغ يف هجاتنا يف عرصشيصس
يفو .ةريوبلا ةي’وب مايا ةرصشع
رود ى˘ل˘ع دد˘صش ,قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه
دا˘صصت˘˘قا م˘˘عد ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
اهطبر ةيم˘هأا ى˘ل˘عو ة˘فر˘ع˘م˘لا
ه˘جو ه˘نا˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم قو˘˘صسلا˘˘ب
يلاعلا ميلعتلا ريزول تاميلعت
تاعما˘ج˘ل˘ل حا˘م˘صسلا˘ب ي˘صضق˘ت
نكمت تا˘صسارد بتا˘كم ح˘ت˘ف˘ب
نم نييداصصتق’ا ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
و .يدام لباقمب اهنم ةدافتصس’ا
ثعاوب نع هثيدح سضرعم يف
زوا˘ج˘ت سصو˘˘صصخ˘˘ب لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
سسيئر حصضوأا ,ةيلاحلا ةمز’ا
تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
فرعت دÓبلل يبنجأ’ا فرصصلا
ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ارار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
ةعرصس لقأا ةريتوب كلهتصستصس
ىلع ءاصضقلل رظنلاب ىصضم امم
دنع ريتاو˘ف˘لا م˘ي˘خ˘صضت ةر˘ها˘ظ
نم نكميصس ام وهو داريتصس’ا

نم ةئاملاب03 يلاوح داصصتقا
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م دÓ˘ب˘لا ف˘يرا˘صصم
عم كلذ قفار˘ت˘ي˘صسو .ة˘ب˘ع˘صصلا
,تادراو˘لا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تاءار˘جإا

اهنمصضتيصس يتلا ريبادتلا يهو
ماعل يليمكتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق

نوناق نمصضتيصس امك0202.
حمصست ريبادت يليمكتلا ةيلاملا
ط˘˘غ˘˘صضلا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
تاق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘صشر˘تو ي˘ب˘ير˘صضلا
عصضولل هليلحت يفو .ةيمومعلا
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ,ن˘˘هار˘˘لا يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ةمز’ا نأاب ةيروهمجلا سسيئر
و رئازجلا اهفرعت يتلا ةيطفنلا
دج» طفنلل ةجتنملا لودلا ةيقب

ةيلكيه ةمزأا تصسيل و «ةيفرظ
راعصسأا ةدوعب هلئافت نع ابرعم

ايجيردت دو˘ع˘صصلا ى˘لإا ط˘ف˘ن˘لا
يداصصتق’ا طاصشنلا ةدوع عم
لود ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ف
تابوعصصلا ةهجاوم˘لو .م˘لا˘ع˘لا
دكا ,دÓبلا اهب رمت يتلا ةيلاملا
سضار˘ت˘ق’ا» ل˘صضف˘ت ة˘لود˘لا نأا

اد˘ع˘ب˘ت˘صسم «ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ةيجراخ˘لا ة˘ناد˘ت˘صس’ا تارا˘ي˘خ
ي˘لود˘لا د˘ق˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص ن˘˘م
ليومتلا اذكو يلودلا كنبلاو
(دوقن˘لا ع˘ب˘ط) يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘غ
ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.تارايخلا هذه لثم اهزرفتصس
ءابو ناب نوبت سسيئرلا فرتعاو
ام اعون هيعاصسم ديق ,انوروك
تا˘˘حÓ˘˘صصإ’ا ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف
يتلا ةيدا˘صصت˘ق’او ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
هذه ناب دكا هنأا ريغ اهب دهعت
ناب و ةمئاق تلاز ام تاصشرولا

ل˘كصشت ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه
ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف
سسي˘˘ئر مز˘˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘ك .ا˘˘ه˘˘لو˘˘˘ح
لفكتلاب ديدج نم ةيروهمجلا
نيذلا را˘ج˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلا˘ب
تاءارجا ءارج ر˘ئا˘صسخ او˘ل˘ج˘صس
ناب احصضو˘م ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ةصسارد ىلع فكعت ةموكحلا»
,«مهتدعاصسمل ةمكحم ةصسايصس
ءا˘صصحا ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب
اميصس’ نييلعفلا ن˘يرر˘صضت˘م˘لا

.بئار˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت لÓ˘خ ن˘م
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ,كلذ ع˘˘م ةزاو˘˘م˘˘لا˘˘بو
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لا˘˘ب ا˘˘صضيأا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

با˘˘ح˘˘صصأاو ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لاو
نيررصضتملا ةيمويلا ليخادملا

سسي˘ئر˘لا دد˘جو .ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا ن˘˘م
لامعأ’ا خانم ناب همازتلا نوبت
انصسح˘ت د˘ه˘صشي˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
.يراجلا ماعلا ةياهنب اريبك
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ةيندعملا تاورثلل قيقد ءاشصحإاب مايقلل ةعانشصلا ةرازول رماوأا هءادشسإا نع نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر فششك
ةحÓفلا ىلع تاطلشسلا ليوعت ادكؤوم اهب ةشصاخ لامعأا كونبو ءابعأا رتفد دادعإابو رئازجلا يف ةلغتشسملا ريغ

.تادراولا ةروتاف صصيلقتل ةيوارحشصلا

يدام لباقمب تاشسارد بتاكم حتفب تاعماجلل صصيخرتلا

ريغ ةعيبطلا تاورثلا ىلع لوعت ةموكحلا
«انوروك» ةمزأا ةياهن دعب ةلغتصسملا

انوروك ةحئاج نع ةمجان ةددحم تابلط ةيبلت يف ةمهاشسملل

ةيئايميكلا تاصصصصختلل يرئازجلا عمجملا
ةيجاتنإلا هتاردق نم عفري

هعورف فلتخم ربع ، ةيئايميكلا تاصصصصختلل يرئازجلا عمجملا لمعي
ةمهاصسملل هجاتنإا ةفعاصضم ىلع ،ةيئايميكلا تاعانصصلا يف ةصصصصختملا
ةرازو نايب بصسحو .انوروك ةحئاج نع ةمجان ةددحم تابلط ةيبلت يف
تافظنملا جاتنإا يف ةصصصصختملا «اكيميصش» ةكرصش تماق دقف ، ،ةعانصصلا

6 ىلإا ةيمويلا ةيجاتنإ’ا اهتردق ةدايزب ،ةيصصخصشلا ةفاظنلا تاجتنمو

نوباصصلا نم نط5.1 ،يلوحكلا يئاملا لولحملاو مÓهلا نم نانطأا

تارهطملا نم نط62و حطصسأ’ا تارهطم نم نط62 ،ايريتكبلل داصضملا
جاتنا يف ةصصصصختملا ، ديتيكوصس ةصسصسؤوم مهاصست امك .تاصضيبملاو
،ةعنقأ’ا ،رزآام˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ن˘م ءز˘ج ة˘ي˘ب˘ل˘ت ي˘ف ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا داو˘م˘لا
ة˘صسب˘لأ’او تازا˘ف˘ق˘لا ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’د˘ب˘لاو ة˘صسب˘لأ’ا ،تا˘ما˘˘م˘˘كلا
دنيل  ةط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘كر˘صشلا مو˘ق˘تو .ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

،لئاصسلا يبطلا نيجصسكأ’اب قلعتي اميف اهنع ربعملا تابلطلا ةيبلتب  زاغ
،ةحارجلا يف مدختصسملا زورتي˘ن˘لا د˘ي˘صسكأاو يزا˘غ˘لا ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘ج˘صسكأ’ا

نط081و ةجاجز031.1 و ،رتل000.421 لداعت ةيموي ةيجاتنإا تاردقب
.يلاوتلا ىلع

S°∏«º.±

ءارحشصلاب54 لشصتو لحاوشسلاب ةجرد03 ىدعتت

 نطولا تايلو مظعمب ةيئانثتصسإا رح ةجوم
تاجرد يف اصسوصسحم اعافترإا ةيوجلا داصصرأÓل ينطولا ناويدلل عقوتي

ندملاب ةيوئم ةجرد03 ىدعتت وأا لصصتل نطولا تاي’و عيمجب ةرارحلا

زكرمت اذكو ةنخاصس حاير بوبه ةجيتن بونجلاب54 ىلإا لصصتو ةيلامصشلا
ليوحت يلع لمعيصس امم طصسوتملا سضيبأ’ا رحبلا سضوحب يوج عفترم
يلع دعاصسي امم ةيلامصش ةيبونج ىلإا ةيقرصش ةيلامصش نم حايرلا ةكرح
ةيلخادلا اهيف امب ةيلامصشلا تاي’ولا بلغأ’ ةنحاصشلا تارايتلا لوصصو

33 ىلإا03 نيبام حوارتتصس ةرارحلا تاجرد نإاف رداصصملا تاذ بصسحو

ةجرد53 ىدعتت اميف ةيقرصشلاو ىطصسولا ةصصاخ لحاوصسلاب53 ىتحو
نيأا بونجلاب اهتايوتصسم ىلعأا لجصستو ايلعلا باصضهلاو ةيلخادلا ندملاب

حلاصصم دكؤوت يتلا رحلا ةجوم رمتصستو ةجرد54 ىتحو04 لصصت
ماعلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ تلجصس اهنوك ةيداع اهنأ’ ةيوجلا داصصرأ’ا
يام رهصشل يلصصفلا لدعملاب ةنراقم ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘ن˘كل ي˘صضا˘م˘لا

اهدعب دوعتل يام رهصش نم لو’ا عوبصسأ’ا لاوط رحلا ةجوم رمتصستو
دوعت يتلا ةرارحلا تاجرد يف سضافخنا ليجصست عم ةرطمملا ءاوجأ’ا
سضفخنم زكرمتو يوجلا عفترملا عجارت دعب يلصصفلا لدعملا ايجيردت

ةمداق ةدراب ةيئاوه تارايت هيجوت يلع لمعيصس طصسوتملا سضوحب يوج
 .نطولا لامصش وحن ايورا  نم

Qjº.Ω

«ةيبلز ةعطق لجأا نم كتلئاع ةايحو كتايح رشسختشس»

ريباوط بنجتل وعدت كلهتصسملا ةيامح ةمظنم
 يعامتجإلا دعابتلا مارتحإاو ةيبلزلا

ريباو˘ط˘لا بن˘ج˘ت ى˘لا ،كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تعد
و ىودعلا لقن عنمل يعامتجإ’ا دعابتلا مارتحإاو ةيب’زلا ىلع ةيهانتمÓلا
اهل روصشنم يف ةهجلا تاذ تلاق قايصسلا اذه يفو.انوروك سسوريف راصشتنا

نم كتلئاع ةايحو كتايح رصسختصس «،كوبصسيافلا ىلع ةيمصسرلا اهتحصص ربع
ريباوطلا يف فوقولل ’» ةلصص يذ قايصس يف تفاصضأاو .«ةيب’ز ةعطق لجأا
مرتحإا» ،«ىودعلا لقن بنجتنو نييعاو نكنل» «تÓحملا فلتخم  مامأا

¢S°ÉQI.T.«يعامتجإ’ا دعابتلا ةفاصسم

¯ S°∏«º.±

هل نايب يف دعاقتلل ينطولا قودنصصلا يفن

ح˘ن˘مو تا˘صشا˘ع˘م ي˘ف تادا˘˘يز دو˘˘جو سسمأا

5,1 نيب ام حوارت˘ت ة˘ب˘صسن˘ب ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

رداصص نايب بصسحو .ةئاملاب6 ىلا ةئاملاب

مل هنإاف ،دعاق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ن˘ع

لخدت تادايز سصخت ميصسارم ةيأا ردصصت

.يراجلا يام حتافلا نم ةيادب ذيفنتلا زيح

مÓعا لئاصسو اهتلقن ةيمÓعا ريراقت تناكو

متيصس تادايز دوجو نع تفصشك دق سسمأا

ناوج رهصش نم ءادتبا اهفرصص يف عورصشلا

ةيأا نأا ،دعا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘صص ح˘صضوأاو .مدا˘ق˘لا

نÓع’ا متيصس Óبقتصسم اهرارقا متي تادايز

ينطولا قودنصصلا لبق نم ايمصسر اهنع

ردصصا دق قودنصصلا نوكي نأا ةيفان دعاقتلل

ربتعتو.تادايزلا هذه سصوصصخب نÓعا يأا

ا˘ه˘ي˘ف ر˘ط˘صضي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

لثم يفن ىلإا دعاقتلل ينطولا قودنصصلا

لمعلا ةرازو تدنف امدعب تاعاصشإ’ا هذه

تقو يف يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو

تا˘ح˘ير˘صصت طرا˘ف˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ن˘م ق˘با˘صس

ينطولا قودنصصلل ماعلا ريدملل ةبوصسنم

دعاقتلا قودنصص حارتقا سصوصصخب دعاقتلل

1 نيب حوارتت ،تاصشاعملا يف تادايز رارقإا

يفو.نيدعاقتملا تاصشاعم يف ةئاملاب5و

مÓعإا متيصس هنأا ةرازولا تدكأا ،اهل نايب

ح˘ن˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت رار˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا

ددحملا هتقو يف نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘صشا˘ع˘مو

ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘صس ل˘˘كك

تددج امك.«را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

نا˘˘م˘˘صضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو

لئاصسو ةفاك ىلإا اهنيح اهتوعد يعامتج’ا

تامولعملا نم دكأاتلا ىلإا ةينطولا مÓعإ’ا

،ةيمصسرلا اهرداصصم نم عاطقلاب ةقلعتملا

ريغ ،تامولع˘م˘لاو را˘ب˘خأ’ا ءا˘ق˘ت˘صسا مد˘عو

ريغو ة˘هو˘ب˘صشم˘لا ردا˘صصم˘لا ن˘م ةد˘كؤو˘م˘لا

.ماعلا يأارلا طيلغتل ايدافت ،ةيمصسرلا

عوبشسأا فرظ يف ةيناثلا ةعاششإلا ربتعت

نيدعاقتملا تاصشاعمو حنم يف تادايز دوجو يفني دعاقتلل ينطولا قودنصصلا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح6795ددعلا0202 يام30 دحألا4

www.akhersaa-dz.com

فيطسسب4101 قوسسل اهترايز لÓخ

 ةءاتصسم نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ ةريزو
ةيئاقولإ ريبإدتلل نينطإوملإ مإرتحإ مدع نم

امل ،فيطسس ةنيدم طسسوب4101 قوسس اهسشيعي يتلا ةيعسضولا نم ريبك ءايتسسإا ،ةحيرف نب مايه نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلا ةريزو تدبأا
.ءابولا راسشتنا نم دحت نأا اهناسش نم يتلا ،ةيئاقولا ريبادتلا و ةفاظنلا دعاوقل نينطاوملا مارتحا مدع نم هتظح’

91 ديفوك انوروك سسوريف يسشفت نم دحلل

ةنيطنصسق يلإو
تÓحم عيمج قلغب رمأاي

ةصسبلألإو تايولحلإ
ةي’و اهب رمت يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ار˘ظ˘ن

ءارج ن˘طو˘لا تا˘ي’و ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

يف و91 ديفوك دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت

لÓخ نم ءابو˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ظو˘ح˘ل˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ل˘ظ

ةرتفلا يف ةباسص’ا ت’اح ددع يف عافترا ليجسست

يتلا ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا مدع ببسسب ةريخ’ا

مازتلا مدع˘ل ار˘ظ˘ن و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘قا

اهمارتحا بجي يتلا ةيحسصلا ةياقولا طورسشب راجتلا

ةكرتسشملا ةيرازولا ةميلعتلا اهيلع تسصن يتلا و

يحسصلا ريطأا˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ررق ةيراجتلا ةط˘سشن’ا سضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب سصا˘خ˘لا

ةيزارتح’ا ريبادتلا راطا يف ةنيطنسسق ةي’و يلاو

تÓحملا قÓغا ،انوروك ةحئاج راسشتنا نم دحلل

قÓغاو ،سسبÓملا عيب يف ةسصسصختملا ةيراجتلا

تÓحم قÓغا ىلا ةفاسض’اب ،ةيذح’ا عيب تÓحم

لماك ربع كلذ و ،اهعاونا عيمجب تايولحلا عيب

نيب نمز ،رخآا راعسشا ىلا و ةنيطنسسق ةي’و ميلقا

سساسسأ’اب ءابولا راسشتنا يف تمهاسس يتلا بابسسأ’ا

ةياقولا ريبادتو ةمÓسسلاب نينطاوملا ثارتكا مدعل

ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق˘لا ذ˘ن˘م ة˘سصا˘خ ءا˘بو˘لا˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م

اهيعارسصم ىلع ةيراجتلا تÓحملا حتفب يسضاقلا

،ا˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سش ى˘˘ندأا نود

ىسضرملا لابقتسس’ ةزهجملا ماسسق’ا سصوسصخبو

تلسصو دق ريبلا ىفسشتسسمو يعماجلا ىفسشتسسملاب

ا˘ه˘ت˘قا˘ط ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق˘ت˘سست ي˘هو ةورذ˘لا ة˘˘جرد˘˘ل

ببسسب ءابولا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ةر˘ث˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةدد˘ح˘م˘لا

نم ريثكلا فرط نم ةياقولا لهاجت يف يدامتلا

يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا˘ب ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

،ةيناكسسلا ةفا˘ث˘كلا تاذ ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘بو

ميدقت يف عارسس’ا ةرورسضب دكؤوي يذلا رمأ’ا وهو

لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسسلا ىلإا لاوجتلا رظح تقو

م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م لÓ˘خ اذ˘هو

.تÓحملا قلغ ىلا ةفاسض’اب

زاكعوب لامج

ةدكيكسس

انوروكب ةديدج تاباصصإإ3
65ىلإإ زفقي ددعلإو

ةدكيكسس ةي’ول ةحسصلا ةيديدم نع رداسص نايب دكأا

انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصا3 ليجسست سسمأا

مت و ،ةباسصا65يلا تاباسص’ا يلامجا ددع زفقيل

تا˘يد˘ل˘ب ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ت’ا˘ح˘لا ل˘ي˘ج˘˘سست

 ةطاطسشوب و سشورحلا و ةدكيكسس

ي˘ق˘ل˘ت˘ت ة˘ط˘سشن ة˘لا˘ح نور˘سشع دو˘جو ل˘ي˘ج˘سست ع˘˘م

ءا˘ف˘سش ل˘ي˘ج˘سست و ،ةد˘كي˘كسس ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب جÓ˘ع˘˘لا

92 يلإا ءافسشلا ت’اح ددع لسصيل نيتديدج نيتلاح

ذنم7ي˘لا ا˘هدد˘ع ل˘سصو د˘ق˘ف تا˘ي˘فو˘لا ا˘مأا ،ة˘لا˘ح

ةافو , سشورحلا ةيدلب نم نيتاف و ،ةلاح لوأا ليجسست

ةيدلب و ةبازع ةيدلب يف اهلثم و تبسسلا ةيدلب نم

ةيدلب نم ةعباسس و ،سسولامت ةيدلب نم ةافوو ةركرك

ةنسس18 رمعلا نم ةغلابلا اهتبحاسص تيفوت ةنوتيزلا

 نيموي ذنم

رانيدوب ةايح
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يتلا ةيدقفتلا اهترايز لÓخ ةريزولا تلاقو
اهناب ،سسمأا حابسص فيطسس ةي’و ىلا اهتداق
فيطسس ةنيدمب هتدهاسش امل اريثك فسساتت
اهبعسش و زايتماب ةيداسصتقا ةنيدم دعت يتلا
مويلا تظح’ نكل ،لمعلا بحي و طسشن

و ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘ل ا˘ه˘ب˘ع˘سش مار˘ت˘˘حا مد˘˘ع
نا ةريزو˘لا تر˘ب˘ت˘عا و ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
دحلل يررورسض رما ةفاظنلا دعاوقب مازتل’ا

،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا ن˘˘م
و اند’وا ةمÓسس و انتمÓسس ىلع ةظفاحملل

ع˘سضو ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تعد و ،ا˘ن˘تÓ˘ئا˘˘ع
امك ،دعابتلا تافاسسم مارتحا و تامامكلا
لخاد ظاظتكا نم هتدهسش ام ةدسشب تدقتنا

ن˘م ا˘ه˘نا تلا˘ق ا˘م˘˘ك ثي˘˘ح،4101 قوسس
و مهسضعب نع نينطاوملا دعابت سضورفملا
هنأاب تدكأا و ، ،ةددحملا ةفاسسملا مارتحا
ةرطيسسلا و ءاسضقلا نكمي ’ ةقيرطلا هذهب

عمتجملا دارفأا عيمج تعد امك ،ءابولا ىلع
ع˘م م˘هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ى˘˘لا

’ يذلا جورخلا دنع اهلامعتا اهترورسض
ة˘يا˘غ ى˘لا ،ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضل˘ل ’ا نو˘˘كي
ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ءا˘˘سضق˘˘لا
.ةريطخلا
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ةي’ول ةيح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘سس
تاباسص’ا ددع ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا ،ة˘ن˘تا˘ب
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا

،ةدكؤوم ةلاح901 غلب ذا ،دجتسسملا
ليلحتلا فسشك يذلا تقولا يف اذه
نع ريناكسسلاو ةعسش’ا قيرط نع

061 لسصأا نم ةملتحم ةلاح621
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تع˘˘سضخا ة˘˘لا˘˘ح
ربخملا دامتعا لبق اذهو ،ليلاحتلا
ز˘كر˘م˘ب رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

،ةنتابب مايأا ذنم ناطرسسلا ةحفاكم
م˘ه˘ت˘با˘سصا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ع˘سضخ˘ي ن˘˘يأا
جÓعلا لوكوتورب ةطسساوب جÓعلل
اذه ،نيكورولكلاب قلعتملا ديدجلا

نيدجاوتملا ن˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ىر˘جا د˘قو
ةدايعل ع˘با˘ت ا˘م˘هد˘حا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب

اهنم ليلحت284 نم رثكا ةسصاخ

امأا ،نيباسصملل ةبقار˘م ل˘ي˘ل˘ح˘ت78
دقف ءافسشلل تلثامت يتلا ت’احلا

تردا˘غ ة˘لا˘˘ح24 ا˘هدد˘ع غ˘ل˘ب

ت’اح60 اهرخا ناك ،ىفسشتسسملا
ديعلو˘ب ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
اوردا˘˘غ ن˘˘يذ˘˘˘لا ،سسيرأا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
ولخ كلذبو ،لو’ا سسما ىفسشتسسملا
ا˘نور˘ك تا˘با˘سصا ن˘م ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
دعبف ،اعيمج مهترداغم دعب ،ايئاهن
لوا ناك يذلا دباعلا ةينث ىفسشتسسم
دق با˘سصم لوا ة˘لا˘ح ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ن˘م
ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا ،تا˘˘با˘˘سص’ا ن˘˘م ى˘˘ل˘˘خ
ى˘ف˘سشت˘˘سسم ن˘˘م را˘˘ف˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘هو ،ةر˘˘كسسب
ءا˘ج ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا د˘ح˘ل ه˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا
ي˘ف سسيرأا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘ل˘˘ع رود˘˘لا
ن˘م د˘ح˘لاو ع˘سضو˘˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ةي’و نا ركذلاب ريدج ،ءابولا راسشتنا
ةباسصا ةلاح لوا اهب تلجسس دق ،ةنتاب

،يسضام˘لا سسرا˘م91 يف ةد˘كؤو˘م
»م ا““ برتغملا بي˘ب˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘تو

يذلا ،ة˘ن˘سس13 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
ىفسشتسسملا ردا˘غو ءا˘ف˘سشل˘ل ل˘ثا˘م˘ت
دق ناك هتلئاع دارفا نم ةثÓث ةقفر
ةيناثلا ةلاحلا اما ،ىودعلا مهل لقن

باسشل سسرام22 ـلا يف تلجسسف
ةنيدمب لاقعوب يحب نطقي برتغم
لثامت يذلاو ،اسسنرفب ميقي ناك ةنتاب
ةسسسسؤوملا رداغو ءافسشلل رخ’ا وه
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

42 ـلا ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لا˘ح˘لا تل˘ج˘سس

تاذ نم82 ـلا يف ةعبارلاو سسرام
بب˘سسب ةا˘فو˘لا ت’ا˘ح ا˘˘ما ،ر˘˘ه˘˘سشلا

تايفو60 تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف سسور˘ي˘ف˘˘لا
دعب ا˘ه˘ت˘با˘سصا فا˘سشت˘كا م˘ت ا˘ه˘ب˘ل˘غا
ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘ترا˘بو.ةا˘فو˘˘لا

هراسشتناو91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
،ةي’ولا تايد˘ل˘ب ن˘م ادد˘ع ل˘م˘سشي˘ل
تاءار˘ج’ا ذا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘مو ه˘˘نا˘˘ف
نم لك نا ثيح ،ةمزÓلا ةيئاقولا
قيقحتلل هءارو رجي هتباسصا تد:أات
نيذلا سصاخسش’ا نم اددع يئابولا

،م˘ه˘ب كا˘كت˘حاو لا˘سصتا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك

3681 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كا ع˘˘سضو م˘˘ت ثي˘˘˘ح
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تح˘˘ت سصخ˘˘سش
ةدمل مهل ةيمو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تح˘تو

ا مدع نم دكاتلا نيح ىلا اموي41
يذلا ،بعرملا سسوريفلاب م˘ه˘ت˘با˘سص
ءاز˘ه˘ت˘سسا ط˘سسو را˘سشت˘ن’ا ي˘ف ذ˘خا

ناو اسصوسصخ ،نينطاوملا راتهتسساو
حاسصف’ا متي مل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘قر’ا

ددعلا رار˘ق˘ت˘سساو ،تقو˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع

لعج ةيسصولا ةرازولا ىدل62 دنع
يف نوسشيعي ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘ن˘طاو˘م
تÓحملا ح˘ت˘ف ا˘ه˘ن˘م داز ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط
نود اهيلع اوتفا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةيئاقو˘لا تاءار˘جÓ˘ل ة˘ي˘م˘ه’ا ءÓ˘يا
.ةمزÓلا
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ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا تد˘˘كأا

ت’ا˘˘ح دد˘˘ع نأا˘˘ب سسمأا ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس

سسور˘ي˘ف˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا

332 دودح ىلا لسصو دق ،انوروك

ةلاح82 ليجسست عم و ةدكؤوم ةلاح

ءابو˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ةا˘فو

تاباسص’ا هذه تلجسس دقو .ريطخلا

بارت نم ةيدلب03 ىوتسسم ىلع

فسصن لداعي ام وهو ،فيطسس ةي’و

ىفسشتسسمبف ،فيطسس ةي’و تايدلب

ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ل˘سصو د˘ق˘ف ة˘م˘ل˘ع˘لا

نم ،ةلاح26 ةيانعلاب دجاوتت يتلا

عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ت’ا˘˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

ىفسشتسسملا لبقتسسا امك ،يحسصلا

امأا ،ة˘لا˘ح811 ءابو˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

21 ليجسست مت دقف ةي’ولا لامسشب

نم اهنم5 ،ةعاقوب ىفسشتسسمب ةلاح

،عيسضر مهنيب نم نيسسو ينب ةيدلب

ىرخا و نÓكوم ةيدلب نم ةلاح و
تلجسس ةريخ’ا ىلاحلا و ةعاقوب نم
ليجسست ىلا ةفسض’اب ،نسسافيا ةلاتب

رم’ا قلعتي و سسمأا نيتديدج نيتلاح
ىرخا ةلاح و ىورلا نيع نم ةلاحـب
ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب و ،ة˘عا˘˘قو˘˘ب ن˘˘م

5 سسما لوا ءاسسم ليجسست مت ناملو
ىلا ةفاسض’اب ةدكؤوم ةديدج ت’اح
ت’ا˘ح ى˘لا و ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ت’ا˘˘ح˘˘لا
مت امك ،لبق نم تلجسس يتلا ةافولا
ىفسشتسسمب سسما ن˘ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست

امهدحأا نيرجاتب ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ف˘ي˘ط˘سس

ةسسبللا ع˘ي˘ب˘ي ر˘خ’ا ة ر˘ظ˘خ˘لا ع˘ي˘ب˘ي

لازا نيع ىف˘سشت˘سسم˘ب و ،ة˘ي˘ئا˘سسن˘لا

مل ثيح ةيئابولا ةيعسضولا نسسحت

و،3 و نيتدكؤوم نيتلاح ىوسس قبي

ردجت .اهتباسصا يف هبتسشي ت’اح4

ماق ةحسصلا ريزو نأا ىلا ةراسش’ا

ة˘ي’و ى˘لا ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز˘˘ب سسمأا

عÓط’ لوأ’ا ريزولا ةقفر ،فيطسس

.ةي’ولاب ةيحسصلا عاسضو’ا ىلع

ماتلا ءافسشلل ةلاح24 تلثامت اميف

ةدكؤوم ةلاح901 ىلإإ ةنتابب91 ديفوك تاباصصإإ ددع عافترإإ

فيطسس

 ةيدلب03 ربع ةافو ةلاح82و ةدكؤوم ةباصصإإ332 ليجصست

ةملاقب انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ
امهتباسصا ةدكؤوم ةديدج ةلاح ،سسما موي ةحيبسص ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا  تلجسس

بسسح و ،ةنسس73  رمعلا نم غلبي سصخسشب رمأ’ا قلعتي و،91 ديفوك انوروك سسوريفب
نيموي لبق عسضو   ،ةملاقب ءاسضيب نب نيع ةيدلب نم ردحني باسصملاف ،ةرفوتملا تامولعملا
،ةيباجيا جئاتنلا تءاج نا دعب ىودعلاب هتباسصإا ليلاحتلا تبثت نا لبق ،يحسصلا رجحلا يف
لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب .ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ترسشاب اهتهج نم
..نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك نيذلا سصاخسشأ’ا

نيدلازع.ل
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تارا˘م˘ت˘سسإ’ا عاد˘يا لا˘جآا د˘يد˘م˘˘ت رر˘˘ق˘˘تو
ررسضت نيذلا راجتلاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
سسوريف نم ةياقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت ل˘ع˘ف˘ب م˘ه˘طا˘سشن

ثيح يام ثلاثلا ىلا لجيج ةي’وب انوروك
فرحلاو ةيديلقتلا تاعانسصلا ةفرغ تددج
نم اوررسضت نيذلا نييفرحلا لك ىلا اهتوعد
لكسشب مهطاسشن فقوتو ةروكذملا ريبادتلا

ةسصا˘خ˘لا ةرا˘م˘ت˘سسإ’ا بح˘سس ي˘ئز˘ج وأا ي˘ل˘ك
ىلع ةفرغلا عقو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘سضو م˘ت ي˘ت˘لاو
راهن فسصتنم لبق اهعادياو ثينرثنأ’ا ةكبسش
ءاسصحا ةيلمع راطا يف كلذو دحأ’ا مويلا

م˘ث ن˘مو ن˘يرر˘سضت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا
اهترقأا يتلا تاسضيوعتلا ىلع ء’ؤوه لوسصح
ف˘قو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ح˘لا˘سصل ة˘مو˘˘كح˘˘لا
نمازتو .يئزج وأا يلك لكسشب اما اهطاسشن
ة˘سصا˘خ˘لا تارا˘م˘ت˘سسإ’ا عاد˘يا لا˘جآا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
انوروك سسوريف نم نيررسضتملا نييفرحلاب
هرثأا يذلا ريب˘كلا لد˘ج˘لا ع˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
تائملا ىدبأا ثيح ريبادتلا هذه نع نÓعإ’ا

مهاسضر مدع ةي’ولاب تÓحملا باحسصأا نم
ءاسصحإ’ ا˘هدا˘م˘ت˘عا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ةقيرطلا اذكو سضيوعت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
رئاسسخلا ةميق باسسحل دمتعت نأا نكمي يتلا
ىدح ىلع رجات وأا يفرح لك اهب ينم يتلا

ح˘ن˘م˘ي د˘ق ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’ا م˘تا˘م نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م
ىلع لوسصح˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘حو را˘ج˘ت˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
نيرخآ’ا راجت˘لا ن˘م م˘هر˘ي˘غ نود سضيو˘ع˘ت˘لا

بهذت دق ةحيرسشلا هذه نم ةعسساو ةئف نأاو
ةيلام تانا˘عا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف م˘ه˘مÓ˘حأا
اهتدبكت يتلا ةريبكلا رئاسسخلا نع اهسضوعت
راجتلاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ا˘سصو˘سصخ حا˘ير˘لا جاردأا
ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ج˘سس ى˘ل˘ع نور˘فو˘ت˘ي’ ن˘˘يذ˘˘لا

، ام طاسشنل مهتسسرامم  تبثت ةيمسسر قئاثوو
بسسح ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ق تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
مامأا هيعارسصم ىلع لياحتلا باب نيينعملا
ةيلاآا بايغ لظ يف راجتلاو نييفرحلا سضعب
.ء’ؤوه بسسح هقح قح يذ لك حنمت ةقيقد

يقاوبلا مأا

صصرق831 امهتزوحبو نيسصخسشل دح عسضو
ليرتوفير عون نم ردخم

نم يقاوبلا مأاب ثلاثلا يرسضحلا نمأ’ا  حلاسصم ارخؤوم تنكمت
تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك امهتزوحبو نيسصخسشل دح عسضو
قيقحتلا ةرسشابمو نمأ’ا رقم ىلإا امهدايتقاو امهفيقوت متيل ةيلقعلا

نايب بسسحب اهعئاقو دوعت ,يتلا ةيسضقلا يف امهطروت نغ امهعم
ىلإا ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصتإ’ا ة˘ي˘ل˘خ
ةطرسشلا رسصانع اهتقتسسا تامولعم رثإا ىلع نيرخ’ا نيمويلا
ةبكرم نتم ىلع نيسصخسش مايق اهدافم ثلاثلا يرسضحلا نمأ’اب
عسضو متيل ، جيورتلا لجأا نم ةردخملا سصارقأ’ا نم ةيمك بلجب
ةبكرملا فيقوت اهلÓخ نم مت ةمكحم ةينمأا ةطخو ةبقارم ةطقن
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘عو

نم ةيمك ىلع روثعلا مت امهسشيتفتبو ، ةنسس74 و72 امهرامعأا

عو˘˘˘ن ن˘˘˘˘م سصر˘˘˘˘ق831 ـب ترد˘˘˘ق ةرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا سصار˘˘˘˘قأ’ا

ءارسشو ةزايح  مرج نع يئازج فلم امهل زجنأا نيأا غلم2 ليرتوفير
مامأا امدق ،ةبكرم لامعتسساب اهلقنو عيبلا دسصق ةيلقع تارثؤوم
GCMªó RgÉQ.امهرمأا يف تلسصف يتلا ةيئاسضقلا تاهجلا

ماعلا قيرطلا يف ةرجاششم رثإا ىلع /فراطلا

صصاخسشأا ةتسس فيقوت
راتخم ةطيبسش ةقطنمب ةيسضقلا يف اوطروت

راتخم ةطيبسش ةيدلبب يجراخلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم تنكمت
و ةبانع يتي’و نم نوردحني سصاخسشأا ةتسس فيقوت نم فراطلاب
لÓخ ن˘م ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خ’ا ة˘ي˘سضق ي˘ف او˘طرو˘ت فرا˘ط˘لا
ةروظحم ءاسضيب ةحلسسا لامعتسساب ماعلا قيرطلا يف ةرجاسشملا

ميطحتلا ىلا ةفاسضإ’اب يئزجلا يحسصلا رجحلا ريبادت قرخ اذكو
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثا ى˘ل˘ع كلذو ر˘ي˘غ˘لا كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا

ءايح’ا دحا طسسو فينع راجسش بوسشنب ديفت ةدكؤوم تامولعم
اذه يف ةتسسلا نيطروتملا فيقوت مت نيأا راتخم ةطيبسش ةنيدم
مهتزوحب تناك يتلا ءاسضيبلا ةحلسس’ا ةعومجم طبسضو راجسشلا

تزجنا مهعم قيقحتلا نم ءاهتن’ا دعب نم’ا رقم ىلا مهليوحت عم
ةيئاسضقلا تاهجلا ماما اهبجومب اومدق مهدسض ةيئاسضق تافلم
عاديا رما اعيمج مهدسض ردسص نيا ناعرذلا ةمكحمب ةسصتخملا

¬∏e©£≈ Gd.¿.مهيلإا ةبوسسنملا لاعف’ا نع

اقنسش اهتايحل ادح عسضت ةأارمإا
ةملاقب عبسصوب ةعلق ةيدلبب

ةملؤوم ةثداح عقو ىلع لوأ’ا سسمأا راهن ةملاق ةي’و ناكسس زتها
ةيامحلا حلا˘سصم تل˘خد˘ت ثي˘ح ،ا˘ق˘ن˘سش ةأار˘ما را˘ح˘ت˘نا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ءادن لوسصو رثإا ،عبسصوب ةعلق ةيدلبب ، تبسسلا موي رجف ،ةيندملا
و ، ،ةيتنمسسإا ةماعد يف طوبرم لبح ةطسساوب قنسش ةلاحب  قلعتي

ثيح ،ةنسس44 رمعلا نم ةغلابلا (ب ف) ةوعدملاب رمأ’ا قلعتي
ةنياعم دنع و ،ثداحلا ناكم ىلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلقنت
ظفح ةحلسصم ىلإا اهتثج لقن متيل ،ةيفوتم اهنأا نيبت ةيحسضلا
حلاسصم ترسشاب اميف ،ةملاقب يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا
تعفد يتلا ةيقيقحلا بابسسأ’ا ةفرعمل اهتاقيقحت ةسصتخملا نمأ’ا
نحن و ةسصاخ ةعسشبلا ةقيرطلا هذهب اهتايحل دح عسضول ةيحسضلاب
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نم اوررشضت نيذلا نييفرحلاو راجتلاب ةشصاخلا تارامتشسإ’ا عاديا لاجآا لجيج ةي’وب فرحلاو ةيديلقتلا تاعانشصلا ةفرغ تددم
سضرغب كلذو يام ثلاثلل قفاوملا دحأ’ا مويلا  ىلا ريبادتلا هذه لعفب مهطاششن فقوت نيذلاو انوروك سسوريف نم ةياقولا ريبادت

.ةيرورشضلا تاشضيوعتلا ىلع لوشصحلا مث نمو تارامتشسإ’ا هذه عاديا لجأا نم ء’ؤوه مامأا ةشصرفلا ةحاتا

  سضيوعتلا اهل قحي يتلاو ةررشضتملا تائفلا لوح ريبك لدج طشسو

لجيجب ةيديلقتلا تاعانسصلا ةفرغ
 نييفرحلا تارامتسسإا عاديإا لاجآا ددمت
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يداوب رداقلا دبع ريمأ’ا ىفسشتسسم دهسش
رافن˘ت˘سسا ة˘لا˘ح سسمأا را˘ه˘ن ة˘م˘لا˘ق˘ب  ي˘تا˘نز˘لا
رم سضيرم دوجو ربخ راسشتنا ءارج ىوسصق
هلمح تبث دق ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصمب
ليلاحتلا ةجيتن روهظ دعب انوروك سسوريفل
لفطلاو مأ’ا ىفسشتسسمب دجاوتم وه و ةيباجيا
تاذب نيلماعلا جرخ دق و، ةي’ولا ةمسصاعب

دعب ةيريتسسه ةلاح يف سسمأا راهن ةحلسصملا

لمعلا  نع فقوتلا اوررق و ربخلا راسشتنا

،ةيامحلا لئاسسو بايغ ىلع مهنم اجاجتحا

نا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا سضع˘˘ب بسسحو

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل ل˘˘خد ل˘˘جر ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا

سضرم سساسسأا ىلع نيموي لبق ت’اجعتسس’ا

اذ˘ه ى˘ل˘ع ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا نا˘˘ك ثي˘˘ح ،يدا˘˘ع

تاهجلا نم نوجتحملا بلاط دق و ، سساسسأ’ا

ةيامحلا لئا˘سسو ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضب ، ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ىلا ةفاسضإ’اب م˘ه˘طا˘سشن˘ل م˘ه˘ت˘سسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثا

رودسص دعب مهعم لماعتلا ةقيرط نع مهلاسست

تناك و سسما راهن ةيربخملا ليلاحتلا جئاتن

هبسشو يبطلا مقاطلا لك لازي ’ ثيح، ةيباجيا

عم رسشابم لاسصتا ىلع اوناك نيذلا يبطلا

دعب مجنت يتلا جئاتنلا نم نيفوختم ، ةلاحلا

.باسصملاب رسشابملا مهلاسصتا

ةملاق

 ةيجاجتحا ةفقو نونسشي تلاجعتسسإلا ةحلسصم لامع
 يتانزلا يداوب رداقلا دبع ريمألا ىفسشتسسمب
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ـلا لÓخ لجيج ةي’و تلجسس

ةديدج ةباسصا ةيسضاملا ةعاسس42
وهو دجتسسملا انوروك سسوريفب
ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ع˘فرا˘˘م
ة˘م˘سصا˘ع م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

كلذو ةلاح64 ىلا سشينروكلا
يف تبسسلا سسمأا لاوز دودح ىلا
هذ˘˘ه ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ظ˘˘˘ت يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
ع˘سضو ع˘م ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘ل˘ي˘سصح˘˘لا
ن˘هر ن˘˘ير˘˘خآا سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ع˘˘برأا
ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

يف هابتسشإ’ا دعب ةيليملاو لجيج
عمو .لتاق˘لا سسور˘ي˘ف˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح
دد˘˘ع ي˘˘ف تف˘˘عÓ˘˘لا د˘˘عا˘˘سصت˘˘لا
ذنم انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش ة˘˘˘ياد˘˘˘ب

ي˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘سسم

ةباسصا21 ل˘˘ق˘˘˘ي ’ ا˘˘˘م تسصحأا

نم ىلوأ’ا ةعسستلا مايأ’ا لÓخ

حسضاو عجارت لجسس رهسشلا اذه

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف

كلذو81 ةي’ولا ةقزأاو عراوسش

ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ه˘ت˘فر˘عا˘م د˘ع˘ب

˘˘ما˘˘يأ’ا  لÓ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘ح

ر˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا

ةداعا عم تنمازت يتلاو ليسضفلا

يفو ةيراجتلا لاحملا مظعم حتف

سسبÓ˘م˘لا تÓ˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م

تاعاق ىتحو ةيلزنملا يناوأ’او

اريبك ’ابقا تفرع يتلا ةقÓحلا

نينطاوملا نم تائملا لبق نم

رثكأا دع˘ب با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ة˘سصا˘خو
.يزارتحإ’ا قلغلا نم رهسش نم
ي˘ت˘لا تار˘يذ˘ح˘ت˘لا نأا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘لاو
ىتحو ءابطأاو نوسصتخم اهقلطأا
ةت˘فÓ˘لا ما˘قرأ’ا نأا˘سشب تا˘ط˘ل˘سس
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف
ةي’و ميلقا ىوتسسم ىلع انوروك
لاح˘م˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عا ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج
عجارت يف تمهاسس دق ةيراجتلا

ىوتسسم ىل˘ع ة˘كر˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم
سشي˘نرو˘كلا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع  عراو˘˘سش
ىل˘ع ىر˘ب˘كلا ا˘ه˘ند˘م˘ب ة˘سصا˘خو
ةجرد ىلا ةي’ولا ةمسصاع رارغ
تÓ˘ح˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب با˘˘ح˘˘سصأا نأا
هذ˘ه او˘ق˘ل˘غ˘ي˘ل اودا˘ع ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
نم افوخ يعوط لكسشب ةريخأ’ا
سسوريفلا يسشفت يف اومهاسسي نأا

ىلا لاحملا هذه ليوحتو لتاقلا
ددع داع امك ، انوروك ءابول رؤوب

ةمزÓمل ةي’ولا ناكسس نم ريبك
ي˘ف ’ا جور˘خ˘لا مد˘عو م˘ه˘تو˘ي˘˘ب

ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسا ةرور˘˘˘سضلا ت’ا˘˘˘ح
ي˘ت˘لا ةرو˘كذ˘م˘لا تار˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةعسساو تائف ىدل اهادسص تدجو
تناك ناو يلجيجلا عمتجملا نم
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع تاءا˘˘سضف˘˘لا سضع˘˘ب
اذكو هكاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا قاو˘سسأا

تا˘˘ب˘˘˘طر˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
تلاز’ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لاو
و˘هو ظا˘ظ˘ت˘˘كإ’ا سضع˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت
لظ يف نوع˘با˘ت˘م˘لا ه˘ن˘م رذ˘حا˘م
تا˘˘با˘˘سصإ’ا ر˘˘سشؤو˘˘م ه˘˘فر˘˘ع˘˘يا˘˘م
ىوتسسم ىلع ريطخلا سسوريفلاب
.لسصاوتم دوعسص نم ةي’ولا

 ةي’ولاب انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ددع عافتراو  ةرركتملا تاريذحتلا لظ يف

 لجيجب ةيراجتلا لاحملاو عراوسشلا ىوتسسم ىلع ةكرحلا عجارت

راهششإا

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 يقاوبلا مأا ةي’و
يحيبشصلا رشصق ةرئاد
 يحيبشصلا رشصق ةيدلب
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةحلشصم

نÓعإا
يف خرؤوملا30/0202 : مقر يحيبشصلا رشصق ةرئاد سسيئر /(ة) ديشسلا رارقل اقبط
يحيبشصلا رشصق ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر /ديشسلا نلعي92/40/0202
نم ءادتبا اموي (51) ةرششع ةشسمخ ةدمل ةمئÓملا مدع وأا ةمئÓملا قيقحت حتف نع
ىهقم لÓغتشساو حتف عورششمب سصاخلاو41/50/0202 ةياغ ىلإا03/40/0202 : خيرات
يلماه ديشسلا نيع دقو ديزيلا سشوششرخلب / ديشسلا ةدئافل يحيبشصلا رشصق ةيدلبب

ظفاحمك يحيبشصلا ر˘شصق ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ةرادإÓ˘ل سسد˘ن˘ه˘م ن˘يد˘لا ءÓ˘ع
ةحلشصم ىوتشسم ىلع سصاخ لجشس نمشض قيقحتلا ةمهمب مايقلل عورششملا اذهل ققحم
     .لمعلا مايأا لÓخ اذهو يحيبشصلا رشصق ةيدلبب ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا

 يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر
0202/50/30 eL aaS rehkA / buP

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
يقاوبلا مأا ةي’و
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم
نيينطولا لقنتو ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم
نيينطولا لقنتو تايعمجلا بتكم
52/0202 مقر

يراهششإا جذومن
ةدايقلا ةئيه ديدجت

تاذ تايعمجلاب قلعتملا2102 يفناج21 يف خرؤوملا60/21 مقر نوناقلا ماكحأ’ اقبط
ةيعمجلل ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت مت دقل2 دنبلا81 ةداملا اميشس’ يعامتجإ’ا عباطلا
ةعلظلا ةيدلب رانيد نب رجاهملا وبا دجشسمل ةينيدلا ةنجللا ةامشسملا
0102/20/90 خيراتب300 مقر تحت ةدمتعملا
حلاشص روشصنم نب سسيئرلا
ةعلشضلا ةيدلب زيزعلا دبع نب رمع دجشسم رقملا

هنم سضيوفتبو يلاولا نع
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم نوؤوشش رييشستب فلكملا 0202/50/30 eL aaS rehkA / buP
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لامعلا ةحلسصم عم شضراعتي كلذ نإا تلاق

ةبوانملإ ماظن رييغتب ةرإدإلإ رإرق ضضفرت «لايترف» عمجم ةباقن

¯h. g`

اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لأ تد˘كأأ
˘˘مر˘˘صصن˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسأ’أ رد˘˘˘صص
ةخصسن ىلع «ةعاصس رخآأ» زوحتو
ذختي يذلأ عمجملأ ةرأدإأ نأأ هنم
تررق هل أرقم ةبانع ةي’و نم

3*8 لمعلأ ماظن ىلإأ عوجرلأ»
نم قيصسنت ’و رأذنإأ قباصس نودب
يذلأ رأرقلأ أذه ،لا˘م˘ع˘لأ ة˘با˘ق˘ن
ة˘ح˘ل˘صصم ع˘م ا˘ما˘م˘ت صضرا˘ع˘ت˘ي
صضوفرم ربتعي مهتدأرإأو لامعلأ

ةدع˘ل ه˘ل˘ب˘ق˘ن ’و ا˘ع˘طا˘ق ا˘صضفر
يأأ دجوي ’ هنأأ اهمهأأ بابصسأأ

وأأ يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م وأأ يدا˘˘˘م ع˘˘˘نا˘˘˘˘م
ءاقبلأ عنمي يحصص وأأ يداصصتقأ

نا˘ي˘ب لو˘ق˘˘ي «2*21 ماظ˘ن ي˘ف
نأأ اصضيأأ هيف ءاج يذلأ ةباقنلأ

هتعاجن تبثأأ» ريخأ’أ ماظنلأ أذه
تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لأ صصق˘˘˘ن ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
ة˘ي˘صضر˘م˘لأ ل˘ط˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ل˘˘طو
لقنلأ صصخي اميف تاياكصشلأو
˘مأر˘ت˘حأ مد˘عو ،لا˘م˘ع˘لأ صصق˘نو
يحصصلأ لاج˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ
أريثك لهصس وهف أذه نم رثكأأ
ي˘ف قر˘ف˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘صستو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ة˘با˘ق˘ن نا˘ي˘ب د˘كؤو˘ي «ة˘صسصسؤو˘م˘لأ
هذ˘ه تف˘صصو ي˘˘ت˘˘لأ «لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف»
ةيدرفلأو ةيفصسعتلأ» ـب تأرأرقلأ

ةربتعم «لامعلأ نم ةيماقتن’أو
ةيباجيإأ جئاتن اهل نوكت نل هنأأ
صسكعلاب» ةصسصسؤوملأ ىلع اتاتب
ةهبجلأ يف نايلغ كانه نوكيصس
’ ام ’إأ ه˘جو˘ت˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ةلحرملأو ةصصا˘خ ها˘ب˘ق˘ع د˘م˘ح˘ي
ةبعصص دج رئأزجلأ اهب رمت يتلأ

حصضوي «انوروك ءابو يصشفت نم
ن˘م ته˘جو ي˘ت˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ نا˘ي˘ب

مهل تدكأأ لامعلل ةلاصسر هلÓخ

تأرأر˘ق˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م نأا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ل˘ما˘ع˘لأ نأأ عا˘ب˘ط˘نأ ا˘ن˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي»
ى˘لوأ’أ طو˘ط˘خ˘˘لأو ط˘˘ي˘˘صسب˘˘لأ
ءأدفلأ صشبك امئأد ربتعت ةكرصشلل

امو اهتوز˘نو ةرأدإ’أ تا˘قا˘ف˘خإ’
ذنم ةينقتلأ ة˘لا˘ط˘ب˘لا˘ب ا˘ند˘يد˘ه˘ت
مدع ىلع ليلد ربكأأ ’إأ رهصش
ه˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘تو ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘حأ
ا˘ه˘يأأ» :تفا˘صضأأو ،«ة˘عور˘˘صشم˘˘لأ
عوجرلأ رأرق صضفرن اننإأ لامعلأ

3*8 ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ى˘˘˘لإأ

لكب انقوق˘ح ذ˘خأ’ ل˘صضا˘ن˘ن˘صسو
نأأ ىلإأ ةتف’ «ةعورصشملأ قرطلأ

ةل˘م˘ج ى˘لإأ تصضفأأ تأروا˘صشم˘لأ

:ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م

لمعلأ يف يئا˘ه˘ن˘لأ رأر˘م˘ت˘صس’أ

رأر˘ق رأد˘صصإأ،2*21 يبوان˘ت˘لأ

درأو˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م ي˘˘م˘˘صسر

قباصسلأ رأر˘ق˘لأ ي˘غ˘ل˘ي ة˘ير˘صشب˘لأ

3*8 لمعلأ ماظن ىلإأ عوجرلاب

نيلوؤوصسملأ ة˘ب˘صسا˘ح˘مو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن

ة˘ي˘ف˘صسع˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ هذ˘ه ن˘˘ع

ى˘˘ل˘˘ع صضير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘˘لأ

ة˘ح˘صص صضير˘ع˘˘تو ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

.رطخلل لامعلأ

نع «لاديمسسأا» بكرم يف عرف مهأا وهو تافسسوفلاو ةيواميكلا ةدمسسألا ةعانسصل «لايترف» عمجم ةباقنل يباقنلا شسلجملا ربع
.قباسسلا ةبوانملا ماظن ىلإا ةدوعلاب يسضاقلاو ارخؤوم ةرادإلا هتذختا يذلا رارقلل هسضفر

¯aÉQì MƒQjá
«أأ» ةرامعلأ   ناكصسلأ نم تأرصشعلأ ىدبأأ

يعا˘م˘ت˘جأ ي˘م˘ها˘صست ن˘كصسم003 يحب
«توملأ» ةرامعب  ةفورعملأ  ةبانعب نابرصضب
مهرمدتو مهئايتصسأ نع رايهن’اب  ةددهملأو
ديصسج˘ت تا˘ه˘ج˘لأ ل˘طا˘م˘ت ءأزإأ  ن˘يد˘يد˘صشلأ
أود˘صشا˘ن م˘ه˘نإا˘ف أد˘ه˘لو م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب دو˘عو˘لأ
نيدلأ لامج يلأولل لجاعلأ لخدتلأ ةرورصضب
نوطبختي يتلأ ةمزأÓل لح داجيإأو يميرب
ىوتصسم ىلع لوأ’أ لوؤوصسملأ هتفصصب  اهيف
يف ةي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ نأأ ة˘صصا˘خ ة˘ي’و˘لأ

ىلإأ مهليحرتب مهتدعو قباصسلأ يلأولأ دهع
ة˘يو˘ت˘صشلأ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ئ’ تا˘˘ن˘˘كصس

تايلمع نأأ ريغ9102 ةنصس نم ةمرصصنملأ
.ةينعملأ تاهجلأ لبق نم دكؤوت مل ليحرتلأ

فوخ˘لأ ن˘م ة˘لا˘ح نو˘صشي˘ع˘ي نا˘كصسلأ لأز’
بقع ةصصاخ  ةرم لك يف نيريبكلأ علهلأو

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يدأد˘ترأ تا˘كر˘ح ل˘ي˘ج˘صست

ةقفر مهتانكصس ءÓخإ’ نوعراصسي  ةرامعلأ

قوف ةرا˘م˘ع˘لأ را˘ي˘ه˘نأ ن˘م ا˘فو˘خ م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

امك عراصشلأ يف ءاقبلأ   مهرابجإأ و  مهصسوؤور

نم ديدعلاب ةر˘ي˘ط˘خ تا˘ق˘ق˘صشت ل˘ي˘ج˘صست م˘ت

ريطخلأ عصضولأ ن˘كلو  ةرا˘م˘ع˘لا˘ب لزا˘ن˘م˘لأ

كلت نأ ثيحانوروك ءابو يصشفت عم انمأزت

ة˘بذا˘كلأ دو˘عو˘لأ ن˘م تّ̆ل˘م د˘ق  تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل

تد˘عو ي˘ت˘لأ  ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘˘ل

ةنصسلأ نم ةيوتصشلأ ةلطعلأ لÓخ مهليحرتب

ددحي مل ةعاصسلأ دحل مهنأأ ريغ  ةمرصصنملأ

ي˘ف قÓ˘ط˘ن’أ خ˘يرا˘ت وأأ ل˘ي˘حر˘˘ت˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت

ناكصسلأ ددن ثيح ةرامعلأ ميمرت تايلمع

أوصضرعت يتلأ «ةرقحلأو صشيمهتلأ » ةصسايصسب

ريخأات ةصصاخو ةينعملأ تاهجلأ لبق نم اهل

«أأ» ةرامعلأ نأأ ة˘صصا˘خ م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ءأر˘م˘ح˘لأ ة˘نا˘خ˘لأ ي˘ف تف˘ن˘صص
لبق نم اهيلع تزجنأأ يتلأ ةينقتلأ ةربخلأ

ءانبلأ ناكف ،قرصشلاب ءانبلأو نكصسلأ ربخم
˘مد˘ط˘صصأ ن˘يأأ ر˘ي˘يا˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
دعب ح˘صضأو˘لأ صشغ˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ

تصسم يتلأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ تا˘عد˘صصت˘لأ ثود˘ح
تحصضأأ يتلأ «أأ» ةرامعلأ تافرصشو نأردجلأ
اميصس ،ةظحل لك يف رايهن’اب ةددهم مويلأ
.ءانبلل حلاصص ريغ تنمصسإاب اهدييصشت مت هنأأ

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ ةرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ نا˘˘كصس ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ةيريدملأ تاهجلل يواكصشلأو تÓصسأرملأ
ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘˘لأ
لدعلأ ةرأزو أذ˘كو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ صضر˘˘غ˘˘ب ،ما˘˘ت˘˘خأ’أو
يلأول لجاعلأ لخدت˘لأ ن˘يد˘صشا˘ن˘م  ة˘ي˘صضق˘لأ

يذلأ نب˘غ˘لأ ن˘م م˘ه˘لا˘صشت˘نأو  ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
توملاب نيددهم  مهنأأ ةصصاخو هنوصشيعي
.ةظحل يأأ يف داقن’أ تحت

لسصاوتملا رطخلل مهتايح شضرعتو ششيمهتلا ةسسايسسب اوددن

 ةقئل تانكشس ىلإإ مهيلحرتو مهداقناب نوبلاطي  نابرشضلإ يحب «توملإ» ةرامع ناكشس

¯hd«ó gô…

يف نيطصشانلأ نم ددع ربع
لبق ام لامع ةيصضق نع عافدلأ
ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسأ ن˘ع ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘لأ

تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ ىد˘˘حإأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ي˘ت˘لأ م˘ه˘لا˘صضن ى˘ل˘ع بو˘كر˘˘لأ
نم كلذو رهصشأأ ةدع لبق هوؤودب

لثمم بوث يف روهظلأ لÓخ
نيلماعلأ نم ددع دكأأ .ةئفلأ هذه
يزا˘˘˘ه˘˘˘ج دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع را˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘ف
ينهملأ جامدإ’أ ىلع ةدعاصسملأ

تأداهصشلأ يلماحل يعامتج’أو
نع «ةعاصس رخآأ» ـل ةبانع ةي’وب
هو˘م˘˘صسأأ ا˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘مأ

يدا˘˘˘˘يأ’أ صضع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
فأدهأأو راصسم ىلع صشيوصشتلأ
نأأ ىلإأ نيتف’ ،جامدإ’أ ةيصضق
لج هيف مهكراصشي فقوملأ أذه

ن˘طو˘لأ تا˘ي’و ي˘ف م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز
ة˘ي˘صضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف نو˘ط˘صشا˘˘ن˘˘لأ

رو˘˘صشن˘˘م ي˘˘˘ف أود˘˘˘كأأ ن˘˘˘يذ˘˘˘لأو
قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع هو˘لوأد˘˘ت كر˘˘ت˘˘صشم
ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘˘ع ع˘˘صسأو
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ
تا˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأو تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ

نأأ ديري نم لك وأأ تايعمجلأو
ة˘ي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب ه˘صسف˘ن ن˘˘ي˘˘ع˘˘ي

يزاهج دو˘ق˘ع لا˘م˘ع˘ل ل˘ث˘م˘م˘ك
جا˘˘مدإ’أو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ جا˘˘˘مدإ’أ
يف قح˘لأ ه˘ل صسي˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ة˘يأد˘ب˘لأ ذ˘ن˘م أو˘صضفر ه˘نأ’ كلذ
ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘˘ت يأأ تح˘˘˘ت ءأو˘˘˘صضن’أ

ويرانيصس رأركتل ايدافت يمصسر

ردصصملل ا˘ق˘فوو،4102 ةنصس
يف ليغصشتلأ ةرأزول أودكأأ دقف
’ هنأاب اهعم تاعامتج’أ عيمج
ةيمصسر ةفصصب مهلثمي نم دجوي

اهومظني يتلأ تاجاجتح’أ نأأو
ي˘فو تا˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘كت ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لأ
هذه يف نيطصشانلأ نيب قيصسنتلأ
امك ،جامدإ’أ ةيصضق نع عافدلأ

هذ˘ه ي˘ف نو˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لأ صصصصخ
د˘م˘حأأ ى˘لإأ م˘ه˘ت˘لا˘صسر ة˘ي˘صضق˘˘لأ

ل˘غ˘صشلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م صسي˘ئر بي˘ب˘ح
تلذخ اهنأاب أولاق يتلأ بابصشلأو
يف ليغصشتلأ لبق ام دوقع لامع
نآ’أ ي˘ه«و ة˘ب˘صسا˘ن˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ
ن˘م ر˘مأ’أ صسف˘ن رأر˘كت لوا˘˘ح˘˘ت

ل˘˘ئا˘˘صسو ي˘˘ف رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لأ لÓ˘˘˘خ
’ بلاطم نع ثيدحلأو مÓعإ’أ
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لأ كل˘ت ع˘م ق˘فأو˘ت˘˘ت
لوقي «ةيصصولأ تاهجلل لامعلأ
صصو˘صصخ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘بو رد˘˘صصم˘˘لأ
دو˘ق˘ع˘لأ لا˘م˘˘ع نأأ ى˘˘لإأ أورا˘˘صشأأ
’» هنأأ نودكؤوي مهفايطأأ ةفاكب

وأأ بلا˘ط˘م˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل لا˘˘ج˘˘م

أو˘ن˘م˘ث ا˘م˘ك ،»ا˘ه˘˘ب ة˘˘موا˘˘صسم˘˘لأ

صسيئر اهاطعأأ يتلأ تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ل˘جأأ ن˘م أر˘خؤو˘م ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

مهنأأ ريغ ،جامدإ’أ ةيلمع عيرصست

نو˘نا˘ق ن˘م˘صضت˘˘ي نأا˘˘ب هو˘˘ب˘˘لا˘˘ط

تأدامتعإ’أ يل˘ي˘م˘كت˘لأ ي˘لا˘م˘لأ

لامع جا˘مدإ’ ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

رابتعاب ليغصشتلأ لبق ام دوقع

نم ي˘نا˘ع˘ت تأرأدإ’أ ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ نأأ

ةيلمع لطع ام وهو يلام زجع

امو أذه ،مهلوق دح ىلع جامدإ’أ

صسلج˘م نأأ ه˘ي˘لإأ ةرا˘صشإ’أ رد˘ج˘ت

نمصضتيو مويلأ دقعيصس ءأرزولأ

ة˘صصا˘خ ة˘ف˘صصب ه˘لا˘م˘˘عأأ لود˘˘ج

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لأو ة˘˘صسأرد˘˘لأ

نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ عور˘صشم˘لأ

.0202 ةنصسل يليمكتلأ ةيلاملأ

لثمم يأا مهل شسيل هنأاب نودكؤوي ةبانعب نوطسشان

 مهلاشضن «بوكر» تامظنملإ ىدحإإ ةلواحمب نوددني ليغششتلإ لبق ام لامع

 رجحلا نم نيررسضتملا راجتلا ءاسصحإا ةيلمع ءاهتنا دعب

تإرامتشسإلإ ميلشست يف مويلإ عرششي راجتلإ داحتإإ
  تايريدملإ فلتخمل

عيمجو راجتلأ ءاصصحأ ةيلمع ةبانع ةي’وب نييفرحلأو راجتلأ داحتإأ ىهنأأ
ةي’ولأ تايدلب عيمج تصسم يتلأ يحصصلأ رجحلأ نم ةررصضتملأ تائفلأ

صصرحلأ لجأ نم عورفلأ تهجو يتلأ ةيمصسرلأ تÓصسأرملأ رثأأ يلع
بتكملاب تأرامتصس’أ عأديإ’ مه˘ه˘ي˘جو˘تو ن˘يرر˘صضت˘م˘لأ ءا˘صصحأ ي˘ل˘ع
فلتخمل تأرامتصس’أ عيمج ليوحت يف مويلأ عرصشي يذلأ يئ’ولأ
راجتلأ تأرامتصسأ مويلأ هجو˘ت ثي˘ح ة˘صصت˘خ˘م˘لأ وأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
ةفرغ حلاصصمل نييفرحلأ تأرامتصسأ هجوت اميف ةراجتلأ ةيريدم حلاصصمل
صسرأدمو نيلقانلأ تأرامتصسأ هجوت اميف فرحلأو ةيديلقتلأ ةعانصصلأ
تاهيجوتو تاميلعت بصسح ةبانع ةي’وب لقنلأ ةيريدم حلاصصمل ةقايصسلأ
يحصصلأ رجحلأ نم نيررصضتملأ صضيوعتب قلعتملأ يرأزولأ رأرقلأ
مهنيب ةماع ةفصصب نيلقانلأ أدكو نييفرحلأو راجتلأ تائفل ةبصسنلاب
صضاير راجتلأ داحت’ يئ’ولأ قصسنملأ ناكو ةرجأ’أ تأرايصس باحصصأ
نيررصضتملأ عيمج ءاصصحإأو راطخأ ةرورصضب تاميلعت هجو دق يناميلصس
تأرامتصس’أ عأديأو ءيلمل مههيجوتل صصرحلأ عم يحصصلأ رجحلأ نم
فوفصصلأ ميظنت ةرورصضل يعد امك مراصصلأ ةعمجلأ موي لجأ رخأاك
انوروك صسوريف ءابو يصشفت عنمل ءأرجإاك ةيوصضوفلأ ريبأوطلأ عنمو

يف أدكؤوم ةعاصس رخآ’ حيرصصت يف هفصشك دق ناك ام بصسح91 ديفوك
عيمج ميلصست متي اميف فورظلأ نصسحأ يف تمت ةيلمعلأ ناب قابصسلأ تأد
يلع لوصصحلأ نم عيمجلأ نيكمت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل تأرا˘م˘ت˘صس’أ

Qjº.Ω    .لاجآ’أ برقأأ يف تاصضيوعتلأ

نيلفطو زوجع مهنيب نم

«يإوبيتشس ايشسإد» ةرايشس فإرحنإإ

  ةمركلإ يح قيرطب ىحرج5 فلخي
نيب  طبأرلأ44 مقر ينطولأ قيرطلاب ةيحايصس  ةرايصس فأرحنأ فلخ

صصاخصشأأ5 صضر˘ع˘ت صسمأ لوأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘مر˘كلأ ي˘حو را˘ج˘˘ح˘˘لأ
فرط نم مهفاعصسأ تعدتصسأ ،ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباصص’
ةيبطلأ ت’اج˘ع˘ت˘صس’أ ى˘لأ رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ق˘نو ة˘ي˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع
دودح يف  عقو ثداحلأ .مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل را˘ج˘ح˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
حلاصصم هتلقنام بصسح صسمأأ لوأأ موي نم قئاقد  عصضب ’أ راهنلأ فصصتنم
هدافم  ءأدن ةريخ’أ هذه تقلت نيأأ  «ةعاصس رخآأ» ـل  ةبانعب ةينملأ ةيامحلأ

ىلأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ركذلأ فلاصسلأ قيرطلاب رورم ثداح  عوقو
ةرايصس فأرحنإأ دوجو نيبت  ةنياعملأو لوصصولأ روفو ناكملأ نيع
ةأأرمأأ ةباصصأ فلخ امم اهراصسم نع «يأوبيتصس  ايصسأد» عون نم ةيحايصس

،ةنصس43و ةنصس86 امهأدحإأ نيلجرو ةنصس66 رمعلأ نمغلبت زوجع

ةددعتم تاباصص’ أوصضرعت ،تأونصس8و4 رمعلأ نم ناغلبي نيلفطو

ىلأ أول˘ق˘ن م˘ث ،نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف أو˘ف˘ع˘صسأ ثي˘ح،ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘مو
نمأ’أ حلاصصم اهتهج نم ،مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل را˘ج˘ح˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم
اهتاصسبÓم ةفرعم˘ل ة˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘صصت˘خ˘م˘لأ

ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإأ ة˘˘صضما˘˘غ لأز˘˘ت’ ي˘˘ت˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لأ با˘˘ب˘˘صس’أو

نم ربت˘ع˘ي12مقر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ نأ ى˘لأ ةرا˘صش’أ رد˘ج˘تو،ر˘ط˘صس’أ
مايأ لأوط هب عقت يتلأ ثدأوحلأ ددعل أرظن ةبانعةي’وب تاقرطلأرطخأ
تابكرملأ باحصصأ فرط نم رذحلأو ةطيحلأ ذخأ ىحصضأأام وهو ،ةنصسلأ
تاقرطب رمتصسم ديأزت يف رورملأ ثدأوح نإاف ريكذتلل،هربع ريصسلأ ءانثأأ

تأزواجتلأو ةطرفملأ ةعرصسلأو رورملأ نوناق مأرتحأ مدع لظ يف ةبانع
ثدأوح تايئاصصحأ يمانت يف ةمهاصسملأ بابصسأ’أ نم امهريغو ةريطخلأ

  eÉRhR.Ü  .ةي’ولأ تاقرطب رورملأ

راهسشإا

 ةبانعب قيثوتلل يمومعلا بتكملا
ةهيزن دارم ةذاتسسألا

 ةبانع لوألا قباطلا دوعسسم لاطسس عراسش80 ةقثوم
«ةيرحبلا تامدخلل ةيملاعلا ةكرسشلا – ب خ ع شش » ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذ ةكرسشلا

 جد000001 :اهلامسسأار
ةيلو ينوبلا ةيدلب عسساتلا قباطلا85 مقر10 ب ةرامع تابتيدم ةيراقعلا ةيقرتلا : يعامتجلا رقملا

 ةبانع
تامدخلل ةيملاعلا ةكرسشلا – ب خ ع شش » ةامسسملا ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذ ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت

«ةيرحبلا
ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،هناوأا يف لجسسملا،71/30/0202 : خيراتب انبتكمب ررحم دقع بجومب
.ب كلذو «ةيرحبلا تامدخلل ةيملاعلا ةكرسشلا – ب خ ع شش » ةامسسملا ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذ
– (516406) طاسشنلا زمر تلومحلاو ،نفسسلا عدوم نم ،ةيرحبلا ةرسسمسسلا نم ةكرسشلا عوسضوم رييغتب : لوأا –
.(536.406) يرحبلا راسسمسسلا –30 – (436.406) ةلومحلا ليكو –20 – (336.406) ةنيفسسلا ليكو –10 ىلإا

حبسصيل ةبانع ةيلو ينوبلا ةيدلب عسساتلا قباطلا85 مقر10 ب ةرامع تابتيدم نم ةكرسشلا رقم رييغت ايناث
664 ماقرألا لمحت ةبانع ةيلو (NUHZ) زكرم ينوبلا ةيدلبل ةيرسضحلا ةقطنملاب ينوبلا ةرئادو ةيدلبب

.لوألا قباطلاب30 مقر لمحي ج484 ، ج764 ،ج
رييغت نودب دقعلا رسصانع يقاب
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 ةبانعب قيثوتلل يمومعلا بتكملا
ةهيزن دارم ةذاتسسألا

 ةبانع لوألا قباطلا دوعسسم لاطسس عراسش80 ةقثوم
4505 زمرلا

ةبانع تامارهأا م م ذ شش
 جد000.005 :اهلامسسأار

73 مقر ةيكلم ةعومجم نيميلا نم10 مقر لمحي ةقوسش نيع ىمسسملا ناكملاب ةبانع ةيلو لاحرب ةيدلب : يعامتجلا رقملا
 يسضرألا قباطلاب21 مسسقلا نم

3200-6686630 ب81 يراجتلا لجسسلا مقر
ةبانع تامارهأا » ةامسسملا ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذ ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت

ةيلوؤوسسملا تاذ ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،هناوأا يف لجسسملا،92/10/0202 : خيراتب انبتكمب ررحم دقع بجومب
ةبانع تامارهأا » ةامسسملا ةدودحملا
اهتميق تددحو قيفر ششيقد ديسسلا ةدئافل ةيعامتجا شصسصح (01)ب ةردقملا ةيعامتجلا هسصسصح يلع تباث ديسسلا لاحأا –1
ةسصحلل (جد000.01) ةميقب يأا (جد000.001) ةيدقنلا
تددحو دمحم ششيقد ديسسلا ةدئافل ةيعامتجا ةسصح (02)ب ةردقملا ةيعامتجلا هسصسصح بيطلا تباث ديسسلا لاحأا –2
ةسصح (04) ل اكلام دمحم ششيقد ديسسلا حبسصي يلاتلابو ةسصحلل (جد000.01) ةميقب يأا (جد000.002) ةيدقنلا اهتميق
.ةيعامتجا
ةكرسشلل اريسسم دمحم ششيقد ديسسلا نيع –2
.تاباسسح ظفاحم ةيدان راسسمسس :ةذاتسسألا حبسصت ،تاباسسح ظفاحم رييغت –3
.رييغت نودب دقعلا رسصانع يقاب
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ءاسضيبلأ  موحللأ راعسسأأ رايهنإأ ببسسب ةحداف ةيدام رئاسسخ أودبكت

مهمعدب نوبلاطي نجاودلا وبرم
  مهطاسشن ةسسرامم يف رارمتسسإلا نم مهنيكمتل
لجأأ نم مهمعدو مهتدعاسسمل لخدتلأ ةرورسضب ةحÓفلأ ةرأزوب ةينعملأ حلاسصملأ ةبانع ةي’وب نجأودلأ وبرم دسشاني

راعسسأأ رايهنإأ ببسسب ةيسضاملأ ةليلقلأ مايأ’أ يف اهودبكت يتلأ ةحدافلأ ةراسسخلأ دعب كلذو ،مهطاسشن ةسسرامم يف رأرمتسسإ’أ
.مأرغويلكلل جد061  تابسصقملأ يف اهعيب نمث لسصو يتلأو ،ءاسضيبلأ موحللأ

¯  eÉRhR HƒY«û°á

يبرم ةيعمج سسيئر دكأأ ثيح
وشضعو ةبانع ةي’وب نجأودلأ
ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ن˘ي˘بر˘م˘لأ نأأ ن˘جأود˘لأ ي˘بر˘˘م˘˘ل
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ أود˘ب˘˘كت

˘مو˘ح˘ل˘لأ را˘ع˘شسأأ را˘ي˘˘ه˘˘نأ ءأر˘˘ج
ة˘ف˘ل˘كت نأأ ا˘ح˘شضو˘م ،ءا˘شضي˘ب˘لأ
سضورعملأ رعشسلأ قوفت جاتنإ’أ
و˘˘هو ،ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لأ قأو˘˘˘شسأأ ي˘˘˘ف
د˘ن˘ع ه˘ع˘ي˘ب ن˘م˘ث نأأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘يا˘˘م

جد021   زواجتـي’ نيبرملأ
يف أدششانم ،لأوحأ’أ نشسحأأ يف
لخد˘ت˘لا˘ب ة˘لود˘لأ قا˘ي˘شسلأ تأذ
قوشسلأ طبشض لجأ نم لجاعلأ

مهتدعاشسمو مهمعدو ةهج نم
ةشسرامم يف رأرمتشس’أ لجأ نم

يف لأوز˘لا˘ب دد˘ه˘م˘لأ م˘ه˘طا˘ششن
رظتني ثيح ،فورظلأ هذه لثم
ي˘بر˘م ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ فز˘˘ع˘˘ي نأأ
مهطا˘ششن ة˘لأوز˘م ن˘ع ن˘جأود˘لأ
لظ يف كلذو ،ةراشسخلأ ببشسب
را˘ع˘شسأ’ ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ را˘ي˘ه˘ن’أ
يف ظوحلملأ عافتر’أو عيبلأ
ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ فÓ˘˘˘عأ’أ را˘˘˘ع˘˘˘شسأأ

،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘˘لأ ة˘˘يودأ’أو
موحللأ راعشسأأ ةراششإ’أ ردجتو
يف مايأ’أ هذه دهششت ءاشضيبلأ
تاي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ قأو˘شسأ’أ
ذإأ اظوحلم اشضاف˘خ˘نأ ة˘ي˘قر˘ششلأ
مأرغويلكلأ عيب رعشس رشصحني
ي˘˘˘˘˘ف جاـجد˘˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘˘م

و جد061 نيبا˘م تا˘ب˘شصق˘م˘لأ

لول˘ح ن˘م م˘غر˘لا˘ب˘ف ،جد002
هيف فرعت يذلأ ليشضفلأ رهششلأ

’إأ أديأزتم ابلط ءاشضيبلأ موحللأ
،ةشضفخن˘م لأز˘ت’ ا˘هرا˘ع˘شسأأ نأأ
ىلع ابلشس سسكعنإأ يذلأ رمأ’أ

أودب˘كت ن˘يذ˘لأ ن˘جأود˘لأ ي˘بر˘م
أذه يتأاي ،ةحداف ةيدام رئاشسخ
ي˘شسا˘ي˘ق˘˘لأ عا˘˘ف˘˘تر’أ لـظ ي˘˘ف
لمعتشست يتلأ ةيرطيبلأ ةيودأÓل
كيها˘ن ،ن˘جأودـلأ ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
فÓـعأ’أ را˘ع˘شسأأ  عا˘ف˘˘ترأ ن˘˘ع
اهنمث رشصح˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

يف راطنقلل جد0074 نـيبام

0085و ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأ
،سصأوـخ˘لأ د˘ن˘ع را˘ط˘ن˘ق˘˘ل˘˘ل جد
ن˘م ،ة˘ي˘عو˘ن˘لأو ةدو˘ج˘˘لأ بشسح
رخآأ» رداشصم تلاق ىرخأأ ةهج
لجشسملأ سضافخنإ’أ نأأ «ةعاشس
ءا˘شضي˘ب˘لأ موـح˘ل˘لأ راـع˘شسأأ ي˘˘ف
نيكلهتشسملأ فوزـع ىلإأ عجأر

سسور˘ي˘ف بب˘شسب ا˘ه˘ئأر˘شش ى˘ل˘˘ع
ءانـتقإأ ىلع مهزيكرتو انوروك
ة˘˘ع˘˘شسأو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
دو˘جو ن˘ع كي˘ها˘ن كÓ˘ه˘ت˘شس’أ

قأو˘شسأ’ا˘ب سضر˘ع˘لأ ي˘˘ف ةدا˘˘يز
بب˘˘شسب بل˘˘ط˘˘˘لأ سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نأو
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘لأ جاـت˘˘˘نإ’أ
ىلأ ةفاشضإأ ،ّةيقرششلأ تاي’ولاب
نع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘ب دا˘ع˘ت˘بأ
افوخ نجأودـلأ موحل كÓهتشسأ

بب˘شسب كلذو ،م˘˘ه˘˘م˘˘م˘˘شست ن˘˘م
نيعزوملأو راجتلأ سضعب روهت
طور˘˘شش نو˘˘مر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي’ يذ˘˘˘لأ
امم ،ةمÓشسلأ ريياعمو ظفحلأ
نا˘ي˘حأ’أ سضع˘ب ي˘ف م˘ه˘شضرـع˘ي
لاثمو ،ةيرأدإ’أ تابوقعلأ ىـلإأ
حلاشصملأ سضعب هزجحتام كلذ
.تاقوأ’أ سضعب يف ةينمأ’أ

ةرورعزوب يح و نكسسم058 يح رأرغ ىلع

 ةئيهتلا عيراسشم قÓطنإا
  ابيرق ينوبلاب تاقرطلا زاجنإا و

زاجنإاب قلعتت ةئيهت تايلمع ةدع ابيرق ينوبلاب ةيدلب دهششتشس
هذه ة˘شسأرد ءا˘ه˘ت˘نإأ د˘ع˘ب أذ˘هو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘حا˘شسلأو تا˘قر˘ط˘لأ
سسلجملأ سسيئر اهيلع عقو يتلأ تءأرج’أ ءافوتشسإأ و عيراششملأ
رطششلأ لاغششأأ قÓطنإ’ ةقفأوملأ حنم  مت ثيح ،يدلبلأ يبعششلأ

0231 ي˘حو ن˘˘كشسم058 يح قيرط زاجنإاب قل˘ع˘ت˘م˘لأ ي˘نا˘ث˘لأ
بلط نÓعإأ عشضو مت امك، يدلبلأ بعلملأ فقوم ةئيهتو نكشسم
لاغششأأ يف ةلثمتملأ دحأو مقر ةشصحلأ قÓطإ’ حوتفملأ سضورعلأ

نكشسم0231 يحل ةيمومعلأ ةحاشسلأو ربمفون لوأأ جهن ةئيهت
لخدمل يشسيئرلأ قيرطلأ ةعشسوت لاغششأأ قÓطإأ ىلإأ ةفاشض’اب أذه،

،1 ينوبلأ ةئزجتب ملÓشسو تأرمم ةئيهت لاغششأأو ةرورعزوب يح

يزيج رقم ىلإأ ةدايعلأ نم نكشسم009 يحب قلعتملأ رطششلأ امأأ
نم أدعو ةيدلبلأ حلاشصم تقلت دقف  بئأرشضلأ رقمب أرورم اقباشس
نونطأوملأ سسفنت هتأذ قايشسلأ يف، هب لفكتلاب ريمعتلأ ةيريدم
ةيدلب ىلع Óيلق نبغلأ عفرتشس يتلأ عيراششملأ هذهب ءأدعشصلأ
ةشصاخ ىرخأ’أ ءايحأ’أ يقاب ةيلمعلأ سسمت نأ راظتنأ يف ينوبلأ

نيذلأ ليعامشسأ براششوبو لينلأ دأو و لورشصلاب لظلأ قطانم
 .مهتششيع مهيلع تشصغن سصئاقن ةدع نم نوناعي

U°Édí.Ü

نيدايسصلأ ةيعمجو كردلأ حلاسصم عم قيسسنتلاب

ةبراحم لسصاوت رامع يديسس ةيدلب
يرسضحلا جيسسنلاب ةلاسضلا بÓكلا

سسيمخلأ لوأ’أ سسمأأ ةليل رامع يديشس ةيدلب ءايحأأ فلتخم تدهشش
ديدعلأ ربع ةلاشضلأ بÓكلأ ىلع ءاشضقلأو ةبراحملل ةعشسأو ةلمح
ريدم بشسحو  .ةيدلبلل ةعباتلأ ةيرشضحلأ قطانملأو ءايحأ’أ نم
تمت ةيلمعلأ نإاف »يرون يدمحم» ةماعلأ لئاشسولأو ةريظحلأ
»يل˘ع دا˘ي˘شص »يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر فأر˘ششإأ تح˘ت
تشسم يتلأو نيدايشصلأ ةيعمجو كردلأ حلاشصم عم قيشسنتلابو
يف ةيلمعلأ تقلطنأأ ثيح رامع يديشس ةيدلبل ةيرشضحلأ ءايحأ’أ

ترفشسأأو ،ليللأ فشصتنم دنع تهتنأو Óيل ةنماثلأ ةعاشسلأ دودح

ةقباشس تايلمع نأأ أدكؤومو . ’اشض ابÓك52 ىلع ءاشضقلأ نع
ءايحأ’أ لك اهفرعتشس ةلثامم تايلمع نأأ امك ، نأاششلأ أذه يف تمت
ةدر˘ششت˘م˘˘لأ بÓ˘˘كلأ ةر˘˘ها˘˘ظ نأأ رد˘˘ج˘˘ي و . ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ما˘˘يأ’أ ي˘˘ف
يف ةروشصحم تشسيل ةيرشضحلأ ءايحأ’أ يف ةرثكب ةرششتنملأو
ةي’ولأ تايدلب عيمجب قلعتت لب ( طقف ) رامع يديشس ةيدلب

ةرهاظلأ هذه يششفت نم يناعت يتلأو لاحربو راجحلأو ينوبلاك
تأرايشسلأ فقأوم دنعو عرأوششلاب ليللأ تاعاشس يف ديدحتلابو
ةرهاظ نم ريذحتلأ متي ةرم لك يفو ، ءأرشضخلأ تاحاشسلأ يفو
ًأراهنو Óيل ةيرشضحلأ تاعمجتلأ طشسو ةلاشضلأ بÓكلأ راششتنإأ

نأأ نينطأوملأ ء’ؤوه لوقيو . نينطأوملأ نم ديدعلأ تجعزأأ يتلأو
ىلعو .ةلتا˘ق تا˘شسور˘ي˘فو م˘ي˘ثأر˘ج ل˘م˘ح˘ت ةر˘ي˘ط˘خ بÓ˘كلأ هذ˘ه
ءاشضقلأ لجأ نم كرحتلأو مهرود ذخأأ نيبختنملأو نيلوؤوشسملأ

يف لوجتت ،ةلاشضلأ بÓكلأ تحبشصأأ نأأ دعب ةفأ’أ هذه ىلع
ةلكششُم ،ديأزتم لكششبو ةيحيرأأ لكب تايدلبلل يرشضحلأ جيشسنلأ
.نشسلأ رابكو راغشصلأ ةشصاخ عيمجلأ ىلع ايقيقح أرطخ كلذب
نيعب لاغششن’أ أذه ذخأأ ةينعملأ تاطلشسلأ ددشصلأ أذه يف نييعأد
YÉO∫ GCe«ø.رابتع’أ

«91 ديفوك»  انوروك سسوريف يسشفت عم انمأزت

رذحت ةدرابلا نيع ةيدلب
 ةيوسضوفلا تاءانبلا ةدوع نم

تانكشس ءانب˘ل ءو˘ج˘ل˘لأ ن˘م ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم ترذ˘ح
مامأأ رئأزجلأ اهب رمت يتلأ ةنهأرلأ فورظلأ نيلغتشسم ةيوشضوف

يذلأ نÓعإ’أ بشسحو91 ديفوك انوروك سسوريف ءابو راششتنإأ
متي يتلأ تانكشسلأ عيمج نإاف هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآأ زوحت
ريذحت مت امك ميدهتلأ اهريشصم ةيدلبلأ نم سصيخرت نودب اهزاجنأ
مهنكشس رقم رييغت نم ةششهلأو ةيوشضوفلأ تانكشسلأ باحشصأأ
نكشسلل ماعلأ ءايحأ’أ عم انمأزت ةشصتخملأ حلاشصملأ راطخإأ نود
مأزتل’أ هÓعأأ ةروكذملأ تانكشسلأ ينطاق مزلي يذلأ ناكشسلأو
ةئراطلأ ت’احلأ يف ’إأ هرييغت مدعو مهتماقإ’ ددحملأ ناكملاب
ي˘نأا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘شصم را˘ط˘خإأو ر˘مأ’أ ن˘ع غÓ˘بإ’أ ةرور˘شض ع˘م
نينطأوملأ سضعب ءوجل لظ يف ةدرابلأ نيع ةيدلب حلاشصم تأرأرق
يدلأ يئانثتشس’أ فرظلأ لÓغتشس’أ ةقطنملأ نع ءابرغلأ نم يتح

زاجن’91 ديفوك  انوروك سسوريف يششفت مامأ دÓبلأ هدهششت
ةدوعل ىدأأ ام Óيل ةشصاخ ةلزعنم قطانمب  ةيوشضوف تانكشس
سسرامت يتلأ تÓحملأ أذكو ةيوشضوفلأ تأءانبلأ ةرهاظ راششتنأ
نم دأوملأ فلتخم ريفوتل ةيئان قطانمب ةيعرشش ريغ ةراجت اهب
Qjº.Ω .نينأوقلأ ةيفانم قرطب سضرعت يتلأ موحللأ اهنيب

¯  YÉO∫ GCe«ø

يبعششلأ سسلجم˘لا˘ب بئا˘ن˘لأ د˘كأأ
يف «باهولأ دبع ةريأد» ينطولأ

ة˘ي’و ي˘لأو˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘شسأر˘م
«ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب» ة˘با˘ن˘˘ع
هفوخت يدبي هنأأ  تبشسلأ سسمأأ

نم ةرؤوب ىلإأ ةي’ولأ لوحت نم
ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف رؤو˘˘˘˘˘ب
هذه تحبشصأأ نأأ دعب ؛«دجتشسملأ
تاي’ولأ نم˘شض مو˘ي˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ
سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م أرر˘شضت ر˘˘ث˘˘كأ’أ
ةديدج ةريبك دأدعأ ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست˘ب
ىدحإأ ةبانع ةي’و كلذب لتحتل
ددع يف اينطو ىلوأ’أ بتأرملأ
رابجلأ لمعلأ مغر ؛ نيباشصملأ

دأر˘˘فأأ فر˘˘ط ن˘˘م ، ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأو
نورطاخي نيذلأ ،ةيبطلأ مقأوطلأ
ذاقنإ’ ،مهلئأوع ةايحو مهتايحب
كلذكو ، سسوريفلأ نم ىشضرملأ

، ةيئ’ولأ تاطلشسلأ تأذوهجم
ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘لود˘˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘كو
و مهتكرعم يف ةي’ولأ ىوتشسم

. ءابولأ ةهباجم يف مهتاياحشضت
سصن يف «ةريأد» بئانلأ دكؤويل
ر˘˘ب˘˘ع ةرو˘˘ششن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘شسأر˘˘م˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص
ق˘ف˘ت˘م ع˘ي˘م˘ج˘لأ نأأ (كو˘ب˘شسيا˘ف)

يف فيخملأ عافتر’أ نأأ ىلع
،أرخؤوم ةديدجلأ تاباشص’أ ددع
و نوا˘˘ه˘˘ت˘˘ل سسا˘˘شسأ’ا˘˘ب ع˘˘˘جر˘˘˘ي
ثأر˘˘˘ت˘˘˘كإأ مد˘˘˘عو ة’ا˘˘˘ب˘˘˘مÓ˘˘˘لأ
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ سضع˘˘ب و ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
نم ةياقو˘لأ ر˘ي˘بأد˘تو ة˘مÓ˘شسلا˘ب
حتف رأرق دعب ءابولاب ةباشصإ’أ
م˘ت ن˘يأأ ،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ
نود ، اعيرشس طاششنلل فانئتشسإأ
ةيئ’ولأ تاطلشسلأ رأرق راظتنأ
يف ةياقولأ طور˘شش ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لأ
يذيفنتلأ موشسرملأ قيبطت راطأ

ريبأدتب قلعت˘م˘لأ02-96 مقر
انوروك ءابو راششتنأ نم ةياقولأ

ا˘م ، ه˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو (91 ديفوك)
ىلع ةحوت˘ف˘م تÓ˘ح˘م˘لأ ل˘ع˘ج
د˘ي˘شس ما˘حدزإ’أ و ،ا˘ه˘˘ي˘˘عر˘˘شصم
ةر˘يأد » لءا˘شست ا˘ن˘هو ،ف˘قو˘م˘˘لأ

بابشسأأ  رشس نع «باهولأ دبع
نيعبا˘ت˘لأ ة˘با˘قر˘لأ نأو˘عأأ با˘ي˘غ
أذكو ،ةراجتلأ ةيريدم حلاشصمل
ح˘لا˘شصم˘لأ ي˘˘قا˘˘بو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
تا˘ب ع˘شضو˘لأ نأأ م˘˘غر ،ىر˘˘خأ’أ

عيمجلأ نم مزلتشسيو ،أدج ريطخ
داختإأ نمو ةظ˘ق˘ي˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ
يدشصتل˘ل ة˘يزأر˘ت˘ح’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
فيشضيل .ةمأرشص لكب و ءابولل
ة˘ي’و ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لأ بئا˘˘ن˘˘لأ

ددع يف قلقملأ ديأزتلأ نإأ ةبانع
Óبقتشسم هللأ ردق ’ نيباشصملأ
ةيئابو ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف ا˘ن˘ل˘خد˘ي˘شس
،اهيف مكحتلأ بعشصي «ةريطخ»
ةرد˘˘˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘لأ يدؤو˘˘˘˘˘˘يو
ىلع نابرشض ميكحلأ ىفششتشسم
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلأ دد˘ع˘لأ با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسإأ
بب˘˘شسب ،ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ
نم ةياقولأ لهاجت يف يدامتلأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ فر˘ط
سضعبو ينوب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘شسو˘˘˘ب ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’أ

يديشسو راجحلاك تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘بو

نم اهريغو ةدرابلأ نيعو رامع
أديعب هنأأ راششأو ، ةي’ولأ قطانم
تا˘˘ب ه˘˘نإا˘˘ف »ل˘˘يو˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لأ »ن˘˘˘ع
راجتلأ ع˘ي˘م˘ج مأز˘ت˘لأ بجو˘ت˘شسي
اظا˘ف˘ح ة˘يا˘قو˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
.عيمجلأ ةمÓشسو مهتمÓشس ىلع
ي˘˘˘ئاــبو˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘شضوــلأ ماـــمأأ و
ةي’ولأ هيلإأ تلآأ يذلأ »ريطخلأ»
ذا˘˘خ˘˘تأ بجو˘˘˘ت˘˘˘شسي ه˘˘˘نأا˘˘˘ب لا˘˘˘ق
(ةلجعتشسم) ةيقا˘ب˘ت˘شسأ تأءأر˘جأ
ي˘ف ر˘ب˘كأأ ة˘مأر˘شصلأ ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘يا˘˘قو˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت سضر˘˘ف
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘شصأأ

ري˘بأو˘ط˘لأو ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ ع˘ن˘مو
،ديربلأ زكأرم طيحمبو ،اهمامأأ

مدقلأ ةركل تاطاششن يأأ عنمو
متتخيل .ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف
ام ىلع ءانب هنأأ لوقلاب ةلشسأرملأ
و ريطخ دج رمأ’اف ،هركذ قبشس
ايشصخشش يلأولأ ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي

يتلأ ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذاختإ’
ةي’و˘لأ نا˘كشس ة˘مÓ˘شس ظ˘ف˘ح˘ت

.91 ديفوك سسوريف رطخ نم

سسوريفلل ةرؤوب ىلإأ ةي’ولأ لوحت نم هفوخت ىدبأأ

انوروك نم نينطاوملا ةيامحل ةعيرسس تاءارجإا ذاختإاب يلاولا بلاطي ةرياد بئانلا



ءأوجألأ رييغت يف ركفي ليسضوفلب
هعم ةديدج ةحفسص حتف ديرت مياهنفوه ةرأدإأو

قا˘˘ح˘˘صسا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا ر˘˘˘ّكف˘˘˘ُي

ءاوجألا رييغت يف (ةنصس82) ليصضوفلب
ثدح ام مصضهي مل ثيح ،ةفئاصصلا هذه
دافتصساو ،مياهنفوه يدان يلوؤوصسم عم هل
ةحجانلا ةيحارجلا ةيلمعلا دعب ليصضفلب
ر˘˘لا ي˘˘ف

ّ
ةدا˘عإا سصصصح ءار˘جإا ن˘م ،ة˘˘ب˘˘ك

،يندبلا نارملا سضوخو يلصضعلا ليهأاتلا
تابيردت ر˘ق˘م «ن˘ي˘ت˘نو˘فر˘ي˘ل˘ك» ز˘كر˘م˘ِب
سسفنِل اقفوو ،ملاعلا لطب اصسنرف بختنم
مياهنفوه يدان ةرادإا نإاف ،ملعإلا ةليصسو
ا˘ه˘ب˘عل ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘صص ح˘ت˘ف د˘ير˘ُت
ة˘ل˘صصاو˘م ة˘صصر˘ف ه˘ح˘ن˘مو ،ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب
ف˘ي˘صص د˘ق˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ةر˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا

مياهنفو˘ه يدا˘ن ةرادإا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو،2202
،ا˘صسنر˘ف ن˘م ل˘ي˘صضف˘ل˘˘ب قا˘˘ح˘˘صسإا ةدو˘˘ع
نم رثكأا ماعلا اذه ليصضوفلب قاحصسإا بعلي ملو ،لبقملا مصسوملل ريصضحتلا جمانرب هحنمِل

لتحاو افده61 لجصس ثيح يصضاملا مصسوملا ناملألا سشهدأا يذلا وهو ،ةقيقد962
ليصضوفلب دقتفيو ،يناملألا يرودلا يفاده بيترت يف لئاوألا ةعبصسلا نمصض ةبترم
نأاب سسفنلا يّنمي ناكو ،تايرود عصست يف بعل دقف ،يفارتحلا هراوصشم يف قيفوتلل
ةنصس عيبر يف يفارخ مصسوم ةياهن دعبو ،ةريخألا يهو مهألا يه ةيناملألا ةطحملا نوكت

يف همدق امبو هب داصشأاف ليصضوفلبل ةيبلصسلا هتيؤور نع يصضاملب لامج عجارت،9102
،يناملألا يرودلا يف ةيثلث لجصس يذلا ديحولا يرئازجلا بعللا ربتعي ذإا ،ايناملأا

ةريخألا ةظحللا يف نكلو ،ةينف قرطبو ،سسأارلابو نيمدقلاب ليجصستلا يف هتوق تناكو
امك امامت ،ةباصصإا نم هتاناعم ببصسب رصصم ىلإا رفصسلا نم ليصضفلب قاحصسإا نكمتي مل

رف ثيح ليزاربلا يف4102 لايدنوم عاصضأا
ّ

بعللا رداغف ،سشتيزوليلاخ بردملا هيف ط

ê.fé«Ö    .يلوغيف نايفصس ءاقفرل قيفوتلا ىنمتو ،ايصسآا يف ةيفيصص ةلطع ىلإا

يحضصلأ رجحلأ عفر خيرات نم اقÓطنإأ

مسسوملأ نم ةيقبتملأ تلوجلأ جمربت فافلأ
 عيباسسأأ8 رأدم ىلع يوركلأ

ج˘˘مر˘˘ب˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا
ي˘لا˘˘ح˘˘لا يور˘˘كلا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ل
ةيناثلاو ىلوألا نيت˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ي˘نا˘م˘ث راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
رجحلا عفر خيرات نم اقلطنا
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘عو ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
ةصسمخ نيب مودت تاريصضحت
قيرط ةطراخ قفو ،ةيمومعلا تاطلصسلا هددحتصس يذلا خيراتلا ناك امهم ، عيباصسأا ةتصسو
ينورتكللا اه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع سسمأا لوأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ا˘ه˘ن˘ع تف˘صشك
سسيمخلا موي يحصصلا رجحلا دعب ام ةلحرمل قيرطلا ةطراخ ىلع قافتلا متو ،يمصسرلا
دعب نع يئرملا لصصاوتلا ةينقت ةطصساوب يلارديفلا بتكملا عامتجا ءانثأا يصضاملا
ءاجو ،راودم ميركلا دبع ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر روصضحبو يصشطز نيدلا ريخ ةصسائرب
ةعوبتم ،عيباصسأا ةينامث رادم ىلع ىرجتصس يلاحلا مصسوملا ةلمكت نأا ةيداحتلا نايب يف
،تليجصستلا ةرتف ةيادبل اديهمت ةطصشن ةحار رهصش اهدعبو نيبعلل ةلماك ةحار عوبصسأاب
،اقحل هديدحت متيصس خيرات يف ةرتفلا هذه دعب قلطنيصس ديدجلا مصسوملا نأا ىلإا ةريصشم
ثيح ،نيتفرتحملا نيتلوطبلا راصسم سسفن ،رباكأا ةاوهلل ةينطولا تلوطبلا عبتتصسو
امأا ،نيفرتحملا لاونم سسفن ىلع ةاوهلا تلوطب فانئتصسا متيصس هنأاب ةيداحتلا تحصضوأا
ايباصسح لاطبأا نيردصصتم كلتمتو دعب هتنت مل يتلا يئلولا مصسقلل ةاوهلا تلوطب
ةرود سضوختصسف اهريصصم ددحتي مل يتلا تلوطبلا سصوصصخبو ،ايمصسر فقوتت فوصسف
لكل ةلماصش ةيعصضو ميدقت تاطبارلا نيب قيصسنتلا ةيريدم ىلعو ةعيلطلا قرف نيب بقللا

ىلإا فافلل يلارديفلا بتكملا فرط نم ةدمتعملا قيرطلا ةطراخ لاصسرإا متيصسو ،ةطبار
،ةيمومعلا تاطلصسلا فرط نم اهيلع ةقفاوملاو اهتصسرادل ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو
ةمارصصب هقيبطت متيصس روهمج نود بعللا سصوصصخبو ،اهئارثإل ةوعدم ةيدنألا ىتحو
سضوخ رارق امأا ،ةيعصضولا ة˘ب˘قار˘م˘ل ن˘ي˘ظ˘فا˘ح˘م دا˘ف˘يإا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا لل˘خ
و يحصصلا رجحلا عفر تاءارجإا عم ايصشامت هذاختا متيصسف ،روهمج نود تايرابملا
امأا ،انوروك سسوريف راصشتنل ايدافت ،ةيمومعلا تاطلصسلاو ةحصصلا ةرازو تايصصوت
لصصتتصس ،تايرابملاو تابيردتلا ءارجإل ةيصضايرلا تآاصشنملا لامعتصساو جولو تاءارجإا
ةصساردل ةصضايرلاو بابصشلا ةرازوب ةاوهلا ةطبار اذكو ةقرتحملا ةطبارلاو ةيداحتلا
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ي˘˘لود˘˘لا بعل˘˘لا ى˘˘ه˘˘˘نأا

،يناميلصس مل˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا

و˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘ن م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م

يف لوألا همصسوم يصسنرفلا

،1غيللا ةيصسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

،مصساح ررمم نصسحأا يناثك

غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘˘صس بعل ل˘˘ت˘˘حاو

زكرملا اذه قباصسلا ةنوبصشل

،1غ˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م
،را˘م˘ي˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع مو˘ج˘ن˘لا

تاريرمت8 ـل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لل˘˘خ ة˘˘م˘˘صسا˘˘˘ح
تن˘˘˘ل˘˘˘عا يذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ن˘ع ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
م˘˘جا˘˘ه˘˘م ن˘˘كم˘˘تو ،ه˘˘ئا˘˘غ˘˘لإا
ددعلا اذه غولب نم ،رصضخلا

يف ،ةمصساحلا تاريرمتلا نم

اهيف كراصش طقف ةارابم81
يدا˘ن ناو˘لأا˘ب م˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةراد˘˘صص تدا˘˘عو ،و˘˘كا˘˘نو˘˘م
ن˘يرر˘م˘م˘لا ل˘صضفأل بي˘تر˘ت

1غ˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘صسا˘˘ح˘˘لا

9102- م˘صسو˘م˘ل ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

ناصس سسيرا˘ب م˘ج˘ن˘ل،0202
،ا˘يرا˘م يد ل˘خ˘نأا ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج

،ةمصساح ةريرمت41 ديصصرب
ي˘لود˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ق˘˘يو

،يناميلصس مل˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا
د˘ح˘ل م˘لا˘ع˘م˘لا ح˘صضاو ر˘˘ي˘˘غ
يدا˘ن راو˘صسا ل˘خاد ة˘عا˘˘صسلا

ءارصش سسردي يذلاو ،وكانوم
تف˘صشكو ،ه˘مد˘ع ن˘م هد˘ق˘˘ع
نأاب «لوبتوف سسنارف» ةلجم
ةيلصضفأا كلتمي ةرامإلا قيرف

ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعل˘˘˘لا م˘˘˘صض

9 ةميق هعفد ةلاح يف ،ايئاهن
يتيصس رتصسيلل وروأا نييلم
ةرادإا ى˘ق˘ب˘تو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
سضي˘بألاو ر˘م˘˘حألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

هذ˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةددر˘˘ت˘˘م
سسأار نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةو˘ط˘خ˘˘لا
يف اري˘ث˘ك ل˘خد˘ي ل ة˘بر˘ح˘لا

نا˘كو ،برد˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘صسح
ي˘ف د˘كأا د˘ق ،و˘ن˘يرو˘م ر˘ي˘ب˘لأا
ل هنأاب تابصسانملا نم ديدعلا
ي˘برا˘ي˘˘صسلا بعل ي˘˘ف ىر˘˘ي
ى˘صشا˘م˘ت˘ي ار˘صصن˘ع ق˘˘با˘˘صسلا
ع˘˘م بصسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘كصشلا˘˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا ه˘تا˘حور˘طأا
.تايرابملا

مسساح ررمم لسضفأأ يناثك مسسوملأ يهني يناميلسس
 ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ يف
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ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
مهأا دحأا رصصان نب ليعامصسإا
يلاطيإلا يرودلا تافاصشتكا

ةصصاخ ،نيمصسوم رخآا للخ
،نليم قيرف ىلإا هلاقتنا ذنم
ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف يف
يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا

5.61ـب ردق غلب˘م˘ب ي˘لو˘ب˘مأا
ةداصشإلا مغرو ،وروأا نويلم
لصضفأا هب يظح يذلا ءانثلاو
ةنصس ايقيرفأا ممأا يف بعل

زيمملا هدودرم دعب،9102
ل˘˘ب˘˘ق م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لل˘˘خ
ا˘م˘قر ل˘ج˘صس ه˘نأا لإا ،ه˘ف˘قو˘ت
بناج سصخ˘ي ا˘م ي˘ف ا˘ي˘ب˘ل˘صس
نأا م˘غر ،فاد˘هألا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ى˘ق˘ب˘ي بع˘ل˘م˘لا ي˘ف هز˘كر˘˘م
،م˘صصخ˘لا ى˘مر˘م ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب

،«زوين نليم» عقوم رصشنو
قيرف رابخأا يف سصصصختملا
هذ˘˘˘˘ه «ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘صسور˘˘˘˘˘لا»
ىلإا ريصشت يتلا ،ةيئاصصحإلا
يف رصصان نب ليعامصسإا لصشف
لوألا هروهظ ذنم ليجصستلا
نأا دعب اذهو ،«ويصشتلاكلاب»

ل˘م˘صشت ةارا˘ب˘م65 بعل
ه˘ق˘ير˘˘ف سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب هرو˘˘ه˘˘ظ

ه˘˘يدا˘˘نو ي˘˘لو˘˘ب˘˘مأا ق˘˘با˘˘˘صسلا
د˘ع˘ي ا˘م˘ك ،نل˘ي˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ابعل91 ن˘ي˘˘ب ن˘˘م كلذ˘˘ك
يف اولصشف يرودلاب نوبعلي
بعل˘لا نا˘كو ،كا˘ب˘˘صشلا ز˘˘ه
لا˘˘ن˘˘صسرأا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ن˘ع ثد˘ح˘ت د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
يأا ليجصست نع هزجع ةطقن
ة˘ق˘ير˘ط˘لاو ،نآلا د˘ح˘ل فد˘ه

ققح نإا اهب لفتحيصس يتلا

ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘تأا» :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،كلذ

ناصس بعل˘م ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل

ف˘˘˘ي˘˘˘ك فر˘˘˘عأا ل ،ور˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس

هجوتأاصس امبر نكل لفتحأاصس

لافتحلل يبونج˘لا جرد˘م˘ل˘ل

نب ليعامصسإا ىقبيو ،«مهعم

ني˘ب ن˘م (ا˘ما˘ع22) ر˘صصا˘ن

يدان يف ةئ˘ي˘صضم˘لا طا˘ق˘ن˘لا

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف نل˘˘ي˘˘م

هلعج ام وهو ،ايلاح دمجملا

نم ديدعلا مام˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي

ي˘˘ف و ،ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

نا˘˘صس سسيرا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م

مدق يذلا ،يصسنرفلا نامريج

نويلم02 هتمي˘ق ا˘صضر˘ع

ةرادإا ن˘˘م ه˘˘صضفر م˘˘˘ت ،وروأا

.«يرينوصسورلا» قيرف

 «ويسشتلاكلأ» يف رسصان نب قحÓت يتلأ ةدقعلأ فأدهألأ ليجسست

راهضشإأ
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ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ل˘˘صصف

ل˘صصي˘ف يدو˘ع˘صسلا ي˘ل˘هأل˘ل

يلودلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسُ̆م ي˘ف ،د˘يز

،يل˘يل˘ب ف˘صسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا

قيرفلا عم هرارمتصسا ادكؤوم
د˘˘˘˘˘كأاو ،ق˘˘˘˘˘حل را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشإل
يدا˘ن˘لا م˘˘صسإا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ت˘ي ا˘م ل˘ك نأا˘ب ،يدو˘ع˘˘صسلا
˘مو˘ج˘ن ل˘ي˘˘حر ن˘˘ع ه˘˘لواد˘˘ت
تا˘˘عا˘˘صشإا در˘˘˘ج˘˘˘ُم يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

دو˘ق˘ع˘ب نو˘ي˘م˘ح˘م م˘˘ه˘˘نأا˘˘بو
عيم˘ج»:لا˘قو ،د˘مألا ة˘ل˘يو˘ط
،ا˘ن˘˘ع˘˘م نو˘˘قا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا

ررُقي نأا نكمي يذلا ديحولاو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لل˘خ م˘ه˘ل˘ي˘حر
بردملا وه مداقلا يفيصصلا

بعل˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘ُ̆ي ،«ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل
ف˘صسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف ،ي˘ل˘يل˘ب
ي˘ل˘هألا يدا˘ن ةرادإاِ̆ب ه˘ط˘بر˘ي
رصضتي نأا نودِب ،يدوعصسلا

ّ
ر

ط˘صسو˘ت˘م ط˘ب˘تر˘يو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘م
فصسوي ي˘مو˘ج˘ه˘لا ناد˘ي˘م˘لا

41 ـلا يف ةنصس82) يليلب
يدان عم (يلاحلا سسرام نم
،د˘ق˘ع˘ِ̆ب يدو˘˘ع˘˘صسلا ي˘˘ل˘˘هألا
يصضاملا فيصصلا هتّدم تأادب

نم03 ـلا ي˘ف ي˘˘صضق˘˘ن˘˘تو

تعراصسو،2202 ناو˘˘˘˘˘ج
حنم ىلإا يلهألا يدان ةرادإا
،رّخأا˘ت˘ُم ر˘ه˘صش بتار ي˘ل˘يل˘ب

بناجأا هل ءلمز ةّتصس ةقفر
،يدو˘˘ع˘˘صسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةر˘جأا ي˘ل˘يل˘˘ب ى˘˘صضا˘˘ق˘˘ت˘˘يو

002 اهتميق ةمخصض ةيرهصش

رايلم7.2 وحن) وروأا فلأا
ةرادإا ه˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ،(م˘ي˘ت˘ن˘صس
،يدو˘˘ع˘˘صسلا ي˘˘ل˘˘˘هألا يدا˘˘˘ن
هئلمز ةقفر يليلب ىقبيو
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي بنا˘˘جألا ة˘˘ت˘˘صسلا

ر˘ه˘صش ي˘َب˘˘تار
َ

ر˘ّخأا˘ت˘ُم ن˘ي
َ

،ن˘ي
سصن˘تو ،م˘ه˘ن˘م د˘˘حاوّ ل˘˘ك˘ِ̆ل
بعللا نأا ىلع افيفلا حئاول
ةثلث بتاور سضبقي ل يذلا
خصسف هنكُمي ،ةيلاتتم رهصشأا
اقحل ديفتصسي اعبطو ،دقعلا

ةلماك ةيلاملا هتاقحتصسم نم
ر˘صس و˘هو .ة˘صصو˘ق˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

ّ
يلهألا يدان ةرادإا ةعراصسم
ةرجأا ولو فرصصِل يدوعصسلا
ّلكِل ةرّخأاتُم ةدحاو ةيرهصش

.بعل

يدوعسسلأ يلهألأ رداغي نل يليÓب

موجنلأ نم ديدعلأ ىلع قوفت

 ةـينيعبرأأ
كبر ىلإأ يعجرأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي)
يلخدأ و يدابع يف يلخداف ةيضضرم ةيضضأر

 (يتنج
هل روفغملأو موحرملأ ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘برأأ ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب
يذلأ نيدلأ ريخ يمÓضس ةيدبأوعل هللأ نذإاب
0202 سسرا˘م32 مو˘ي ه˘بر رأو˘ج ىلإأ ل˘ق˘ت˘نأ

ىلإأ ي˘م˘ضسا˘ق ما˘ضشه ه˘ي˘خأأ و ه˘ق˘يد˘ضص مد˘ق˘˘ت˘˘ي
ر˘ضصن و ن˘يد˘لأ ن˘يز ة˘ضصا˘خ د˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

رفأوب موحرم˘لأ د˘م˘غ˘ت˘ي نأأ ل˘جو ز˘ع ىلو˘م˘لأ ن˘م ا˘ي˘جأر يزا˘ع˘ت˘لأ ر˘حأا˘ب ن˘يد˘لأ
موحرملأ فرع نم لك نم بلطي ةبضسانملاب و هنانج حيضسف هنكضسي نأأو هتمحر

 .نأولضسلأ و ربضصلأ هيوذ مهلي نأأ و ماقملأ ةعضسو ةرفغملاب هل وعدي نأأ

نوعجأر هيلإأ انإأو هلل  انإأ 0202/50/30 eL aaS rehkA / buP
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،ةمشصاعلا داح˘تا ق˘ير˘ف ط˘ط˘خ˘ي
ةفرتحملا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل ل˘ما˘ح
ضضي˘ف˘خ˘ت˘ل مد˘ق˘لا ةر˘كل ى˘لوألا

هر˘˘ثأا˘˘ت بب˘˘شسب ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل بتاور
ضسوريف ءابو تاي˘عاد˘ت˘ب ا˘ي˘ب˘ل˘شس
،لو˘ل˘ج رو˘ششا˘ع لا˘قو ،ا˘نورو˘˘ك
رار˘ق نأا˘ب ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل
تاب نيبعÓ˘لا بتاور ضضي˘ف˘خ˘ت
ة˘ب˘شسن نأا ا˘ح˘شضو˘م ا˘ي˘م˘ت˘ح ار˘مأا

54 نيب ام حوارتتشس ضضيفختلا

هنوقلتي امب ةنراقم ةئملاب05و
فور˘˘ظ˘˘لا““ :حر˘˘˘شصو ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
نأا عيمجلا ىلعو ،اريثك تفلتخا
هب ببشست يذلا ع˘شضو˘لا م˘ه˘ف˘ت˘ي
لاح لك ىلع ،انوروك ضسوريف
ضضيفخ˘ت رر˘ق ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

،ىرخأا ةهج نم ،““هيبعل بتاور
ر˘ت˘ن˘ع نأا˘ب لو˘ل˘ج رو˘˘ششا˘˘ع د˘˘كأا
ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م د˘ئا˘ق ،ى˘ي˘ح˘˘ي
قيرفلا عم هلمع رششاب دق قباشسلا

دا˘˘˘ح˘˘˘تل ي˘˘˘شضا˘˘˘ير ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف أاد˘˘ب ه˘˘نأاو ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
يذلا لبقملا مشسوملل دادعتشسلا
،قلأاتلا ىلع ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘ف لو˘ع˘ي

ىلا ةمشصاعلا داحتا ضسيئر تفلو
نوكيشس نم وه ،ييحي رتنع نأا
بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا
نييعت ىلوتيشس ثيح ،يشضايرلا

،قيرفلل ديد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ري˘شصم ي˘ف ل˘شصف˘ي م˘ل ه˘نأا ر˘ي˘غ
ر˘ي˘ن˘م ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

.دودغز

ضسي˘ئر ،ي˘طاورز د˘م˘ح˘م ن˘ل˘˘عأا

هتشضراعم ،ةرواشسلا ةبيبشش قيرف

ةيداحتلا اه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ط˘خ˘ل˘ل

““فا˘ف““ د˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

،يلاحلا يوركلا مشسوملا ءاهنل

ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘طاورز بلا˘˘طو

ةياهن نÓعإاب ،ةيرئازجلا ةعاذإÓل

يحشصلا فرظلل رظنلاب مشسوملا

يششفت نع مجانلا رقتشسملا ريغ

،ي˘طاورز را˘ششأاو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو

ةيميظنت تابوعشص كانه نأا ىلإا

ةو˘ط˘خ ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت د˘˘ق ،ىر˘˘خأا

ةبعشص يلاحلا مشسوملا فانئتشسا

ىلع نيعتي هنأاب دكأاو ،ديشسجتلا

رئازج˘لا ي˘ف ة˘يور˘كلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

م˘شسو˘م˘لا قÓ˘طإا ي˘ف ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا

نم لدب،0202-1202 ديدجلا
ر˘ي˘غ ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘هار˘م˘لا

برعأا ،ىرخأا ةهج نم ،نومشضم
مهفتي نأا يف هلمأا نع ،يطاورز
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةيدنألا اهششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا

ل˘ع˘ف˘ب اد˘ي˘ق˘ع˘˘ت تدادزا ي˘˘ت˘˘لاو
ءابو اهفلخ يتلا ةيبلشسلا راثآلا

ى˘˘لإا م˘˘˘ها˘˘˘يإا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
،ا˘˘عو˘˘ط م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور ضضي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ةرادإا نأا˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘طاورز ف˘˘˘˘ششكو
فرشص تررق دق ةرواشسلا ةبيبشش
لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ل بتار
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل نا˘˘شضمر
رهششلا تاب˘ل˘ط˘ت˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
دق ةيداحتلا نأا ركذي ،ليشضفلا
يشضاملا ضسيم˘خ˘لا ءا˘شسم تر˘قأا

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسل ة˘˘ط˘˘˘خ
رار˘˘˘˘˘ق لا˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف ،يور˘˘˘˘˘˘كلا
ع˘فر˘ب ة˘ي˘مو˘˘كح˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ديلو.ف           .يحشصلا رجحلا

ضسيئر ،راودم ميركلا دبع دكأا
،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةطبارلا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت نأا˘˘ب
هذختتشس امب طبترم ،ةلوطبلا
ىلإا اريششم ،ةيحشصلا تاطلشسلا

ةر˘ت˘ف ة˘˘يد˘˘نألا ح˘˘ن˘˘م ةرور˘˘شض
لبق رهششلا نع لقت ل ةيدادعإا
راودم لاقو ،ةشسفانملل ةدوعلا
:ةيرئازجلا ةعاذإÓل حيرشصت يف
نم ةلمج ضسمألاب انذختا دقل““
ن˘ح˘نو ،ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تارار˘˘ق˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا رار˘˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب
د˘˘عو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

،““تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘شسل
ضضوخ نع ثيدحلا““ :فاشضأاو
روشضح نود ةلوطبلا تايرابم
،ه˘˘ناوأل ق˘˘با˘˘شس ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

رظتننشسو انيديأاب ضسيل انريشصم
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘قدا˘˘˘شصم
نوكيشس كلذ دعبو ،انتاحرتقم
ن˘ل““ :ع˘با˘تو ،““ر˘خآا مÓ˘ك ا˘˘ن˘˘ل
،رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف عر˘˘شست˘˘˘ن

ةقيرط ة˘طرا˘خ ع˘شضو ا˘ن˘ي˘ل˘عو
،ة˘مزألا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘جا˘˘ن

ىلع حشضاو اهريثأات نأاو ةشصاخ
،““ا˘يدا˘شصت˘قاو ا˘ي˘لا˘˘م ة˘˘يد˘˘نألا

ةرتف ديدمت نأا دقتعأا““ :متخو
،رثكأا لوطيشس يحشصلا رجحلا

ريبادتلا مارتحا مدعل عجار اذهو
ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسن د˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
.““توأا يف تابيردتلا

ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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فانئتسسا نأاب مزجلا عيطتسسن ل““ :راودم
““روهمج نودب نوكيسس تايرابملا

www.akhersaa-dz.com

 ررقت ةديدجلا ““ةراطسسوسس““ ةرادإا
 فسصنلا ةبارق ىلإا نيبعÓلا بتاور ضضيفخت

فاقيإا رارقل يلاردفلا بتكملا نÓعإا دعب
فيدرلا قيرفل ةشصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

رداشصم تدكأا ،ىرغ˘شصلا فا˘ن˘شصألا ة˘ي˘ق˘بو
حيرشست تررق ةيششارحلا ةرادإلا نأا ةعلطم
ىت˘حو ىر˘غ˘شصلا فا˘ن˘شصألا ي˘برد˘م ع˘ي˘م˘ج
نيبعل عبرأاب ظافتحلا تررق نيأا ،نيبعÓلا

نأا ةيلاحلا ةوطخلا دكؤوتو ،طقف فيدرلا نم
لزاه˘م˘لا د˘ع˘ب نا˘ب˘ششلا د˘يد˘ج˘ت د˘ير˘ت ةرادإلا
،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه تل˘˘شصح ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ي˘فو ،ءار˘ف˘شصلا ى˘ل˘ع بل˘شسلا˘˘ب تشسكع˘˘ناو
لك ضشارحلا داحتإا ةرادإا تذخأا ،رخآا قايشس
دعوم فانئتشسا دعومل ابشسح˘ت ا˘ه˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا
كلذو ،ةظحل يأا يف ةيعامجلا تابيردتلا
،يناميلشس دمحأا ديشس بردملا عم رواششتلاب

كرادتل قيرفلل ضصبرت ةجمرب تررق ثيح
ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب ع˘قو يذ˘لا ،ي˘ند˘ب˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع يرا˘˘ب˘˘جإلا
،انوروك ءابو راششتنا ةيفلخ ىلع ةيمشسرلا

تراتخا ةرادإلا نأا ،رداشصملا تاذ تدكأاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ز˘˘كر˘˘م

51 موديشس يذ˘لاو ،ه˘ل نا˘كم ة˘ي˘ناد˘يو˘شسلا˘ب
نيأا ،نيتنثا وأا ةيدو ةارابم هللختت لماك موي

رئازجلا ةيدولوم ةهجاومب يناميلشس بلاط
طبشض ةياغ ىلإا دعب ددحتي مل رخآا قيرفو
ن˘م ها˘ن˘م˘ل˘ع ا˘م بشسحو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا رو˘˘مألا

تمد˘ق˘ت ،““ءار˘ف˘شصلا““ ةرادإا نإا˘ف ،ا˘نردا˘˘شصم
ةيناديوشسلا زكرم يلوؤوشسمل يمشسر بلطب
ةمداقلا مايألا يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ضصبر˘ت ة˘ج˘مر˘ب˘ل

تلشصاوو ،ةلوطبلا فان˘ئ˘ت˘شسا د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف ضشار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ةرادإا
ءاوجألا نيشسحت دشصق اهتاكر˘ح˘ت ة˘ي˘شضا˘م˘لا

،ةعومجملا ىلإا ءودهلا ةداعإا و نيبعÓلا عم
يف تنكمت ةرادإلا نأا انرداشصم تدكأا نيأا

قيرفلل يكنبلا باشسحلا نع ديمجتلا عفر
،اذهبو ،اياشضقلا نم ديدعلا يف اهنعط دعب
بتاور ن˘˘م ءز˘˘ج فر˘˘شص ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘شس

،ةمداقلا ةعا˘شس84 نوشضغ ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نايز هبشصنمل دئاعلا هدكأا ناك يذلا رمألا
ة˘ي˘شضق˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأاو م˘˘ه˘˘ل ف˘˘ير˘˘شش
ه˘ح˘ن˘م بيا˘ع˘لا نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش

.كلذب اشصيخرت

بيجن.ج

ششارحلا داحتإا

نيبعÓلا ىتحو ىرغسصلا فانسصألا يبردم عيمج حيرسست ررقت ةرادإلا

فيطشس قافو

حلسص ةردابم ةماقإل ريسضحتلا
قافولل نييلاحلا نيريسسملا نيب

يف فيطشس قافو تيب يف ةلعافلا فارطألا ضضعب تعرشش
ةدايقب ،نييلاحلا نيريشسملا نيب حلشص ةردابم ةماقإل ريشضحتلا
نم ةعومجمو ةيافلح دهف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ششل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
نيفرطلا نيب تافÓخ روهظ دعب اذهو ،نيقباشسلا نيريشسملا
ةبشسانم ىلع ةلعافلا فارطألا هذه نهارتو ،قباشس تقو يف
وه اهفده ىقبي يتلا ةردابملا حاجنإا لجأا نم ناشضمر رهشش
ةياهن عم ةمهم تايدحت ىلع لبقملا ،قيرفلا ةحلشصم ةمدخ
نم نيبرقملاو ءÓقع˘لا ضضع˘ب ن˘هار˘ي ا˘م˘ك ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا
نيريشسملا عم ةلبقملا مايألا يف تاشسلج دقع ىلع قيرفلا
فقوت يف ةلثمتم˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ة˘شسارد˘ل ،ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا
قيرط˘لا ة˘طرا˘خ تاد˘ج˘ت˘شسم ة˘فر˘ع˘م ع˘م ي˘شضا˘ير˘لا طا˘ششن˘لا
ريشضحتلا ىلإا ةفاشضإا ،ةشسفانملا فانئتشسا ةلاح يف ةرطشسملا
ةرادإا ضسلجم اذ˘كو يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل
لجأا نم اذهو ةلبقملا ةرتفلل لمع جمانرب ريطشست عم ،ةكرششلا
دعب مشسوملا اذه ةياهن عم يرادإا غارف يأا يف لوخدلا يدافت
رييشست نم باحشسنلا˘ب ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا ن˘ير˘ي˘شسم˘لا ضسي˘ئر ح˘يو˘ل˘ت
فيطشس قافو بردم دكأا ،هتهج نم ،ةلبقملا ةرتفلا يف قيرفلا
هيدان نع ليحرلا يف ركفي ل هنأا ،يكوكلا ليبن يشسنوتلا
ةداعإا ىقبي يشسيئرلا هفده نأا ىلإا اريششم ،يلاحلا تقولاب
يفحشص حيرشصت يف يكوكلا لاقو ،هدهع قباشس ىلإا قافولا
يف ادبأا ركفأا لو ،فيطشس قافو يف حاترم انأا ،ةقيقحلا يف““
راشصنألاو قيرفلا يلوؤوشسم نأاو ةشصاخ ،يدانلا نع ليحرلا
،ةيافلح دهف ،ةرادإلا ضسلجم ضسيئر““ عباتو ،““يئاقب نوديري
دير˘ن ا˘ن˘كو ،ق˘با˘شسلا ي˘ف د˘يد˘ج˘ت˘لا عو˘شضو˘م نأا˘ششب ي˘ن˘ح˘تا˘ف
،تاشضوافملا فقوتت نأا لبق ،ليشصافتلا ةفاك لوح قافتلا
ق˘ير˘ف بيرد˘ت““ فا˘شضأاو ،““ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب
ظفتحأا يننأاو ةشصاخ ،اريث˘ك ي˘ن˘فر˘ششي ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو م˘ج˘ح˘ب
،ناولأÓل ةقششاعلا هريهامجو ،يدانلا اذه نع ةليمج تايركذب
نم نكمتن نأاو ،مايألا كلت ديعتشسن نأا يبلق لك نم ىنمتأا
دجوي ل““ متأاو ،““تقو برقأا يف جيوتتلا تاشصنمل ةدوعلا
ةشصيرح يدانلا ةرادإاف ،قافولا نع ليحرلا ىلإا ينعفدي ببشس
ءاشضيبلا ةقرولا ينحنمتو ،لمعلل ةمئÓملا ءاوجألا ريفوت ىلع
ينحير˘ي ر˘مألا اذ˘هو ،تا˘ح˘ير˘شست˘لاو تاد˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
.““اريثك

بيجن.ج

ةرواشسلا ةبيبشش

 ديدجلا مسسوملل دادعإلا يف ريكفتلاو مسسوملا ءاغلإا ىلإا وعدي يطاورز
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 ةفاحصصلأ ةيرحل يملاعلأ مويلأ

ooderoOةيرئازجلا ةفاحصلل يناهتلا بيطأب مدقتت

يف هب لفتحُي يذلأ ةفاحصصلأ ةيرحل يملاعلأ مويلأ يف اهروصضح ،ةنطأوملأ ةكرصشلأ،ooderoO لجصست
عيمج ىلأ راهدزلأو حاجنلاب ينامتلأ بيطأأو يناهتلأ رحأاب ةبصسانملأ هذهب مدقتتو ،ةنصس لك نم يام ثلاثلأ
ميهأربلأ ماصسب ديصسلأ،ooderoO ـل ماعلأ ريدملأ بئان حرصص ،هتلاصسر يف .يرئأزجلأ مÓعلأ عاطق ءاكرصش
مÓعلأ يينهمو نييفحصصلل قلأاتلأو حاجنلاب ينامتلأ بيطأاب،ooderoO ةصسصسؤوم مصسابو يمصساب مدقتأأ ““ :ـب
عمتجملأ لخأد مÓعلأ هبع˘ل˘ي يذ˘لأ ما˘ه˘لأ رود˘لا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م ،ي˘م˘لا˘ع˘لأ مو˘ي˘لأ أذ˘ه د˘ع˘ي .ير˘ئأز˘ج˘لأ

وديروأأ ددجت .نينطأوملل مÓعلأ قح نامصض يف ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب ه˘يو˘ن˘ت˘لأو م˘ه˘ت˘ي˘ن˘ه˘م˘ب ةدا˘صشإÓ˘لو
““ .ةنهملأ تايقÓخأأ مأرتحأو ةينهملأو ةيفافصشلأ سسصسأأ ىلع ينطولأ مÓعلأ عم اهتكأرصش زيزعت يف اهمأزتلأ

نييفحصصلأ هاجت ةديرف تأردابم ةدعooderoO تقلطأأ ،يرئأزجلأ مÓعلأ عم ةكأرصشلأ ةيقرت يف ةدئأر
قوفي ام ميظنت مت ثيح يفحصصلأ يدانلأو مÓعلأ ةمجن ةقباصسمب رمألأ قلعتي .مÓعلأ عاطق يينهمو
.عيصضأوملأ فلتخمل تقرطت مÓعلأ يينهم ةدئافل ةينيوكت ةرود نيتصس

ءافتخإلأو توملأ ءابنأأ دعب

!عيمجلا ئجافي ةيلامششلا ايروك ميعز
نوأأ غنوج ميك ةيلامصشلأ ايروك ميعز نأأ ،تبصسلأ ةعمجلأ ليل ،ةيبونجلأ ةيروكلأ باهنوي ءابنأأ ةلاكو تركذ
روهدت نع تثدحت ةيفحصص ريراقت تناك.هتحصص نأاصشب تانهكتلأ نم عيباصسأأ3 دعب ةينلع ةبصسانم لوأأ يف كراصش
ىلإأ تامولعم تراصشأأ اميف ،عيباصسأأ لبق ةيحأرج ةيلمعل هعوصضخ دعب ةيلامصشلأ ايروك ميعزل ةيحصصلأ ةلاحلأ
سسصسؤوم هدج دÓيم ديع ىركذ نع باغ نأأ دعب نوأأ غنوج ميك ةحصص نأاصشب تانهكتلأ تأأدبو.هتافو ةيلامتحأ

نم ثلاثلأ ليجلأ ىلإأ نوأأ غنوج ميك يمتنيو.يراجلأ ليرفأأ نم رصشع سسماخلأ يف ،غنوصس ليإأ ميك ةيلامصشلأ ايروك
يفو.هدلأو ةافو دعب ةطلصسلأ هيلوت ذنم مهملأ ثدحلأ أذه نع بغي ملو ،ةيلامصشلأ ايروك مكحت يتلأ هتلئاع
،ةيحصصلأ يلامصشلأ يروكلأ ميعزلأ ةلاحب ملع ىلع هنأأ ،بمأرت دلانود ،يكريمألأ سسيئرلأ نلعأأ ،قباصس تقو
ل““ فاصضأأو.هتافو وأأ ميك ةلاح روهدتب ةطيحملأ كوكصشلأ ديدبت هنأاصش نم حيرصصت يف ،““ًابيط ًاظح““ هل ىنمتو
.نآلأ كلذ نع ثدحتلأ يننكمي ل نكل ،(هتلاح نع) ةديج ةركف يدل ،معن .طبصضلاب مكل لوقأأ نأأ عيطتصسأأ
.““ًابيط ًاظح طقف هل ىنمتأاصس

ة˘ي’و˘ب فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤوــصشلار˘يد˘م ف˘صشك
ةي’ولا بارتب دجاصسملا نأا يـمــع لاـمـج ةبانع
نم رثكأا عيزوتو عمجب مايصصلارهصش ةبصسانمب اوماق

ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئاذ˘˘غ در˘˘ط0057
ليصضفلا رهصشلا اذه لÓخ  مهتدعاصسمل ةريقفلاو

اهيقحتصسم ىلع يئاذغ0052 عيزوت ىلا ةفاصضا
انثدحم لاق ثيح . تاريخلا لبصس صسلجم فرط نم
ذا ةلصصاوتم لازت’ رزأاتلاو نماصضتلا تايلمع نا
تار˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘ب˘˘صس صسل˘˘ج˘˘م ما˘˘ي’ا هذ˘˘ه ر˘˘˘صضح˘˘˘ي
ةبه فاقو’او ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ة˘ير˘يد˘م˘ل  ع˘با˘ت˘لا
يلاوح ماي’ا مداق يف عزويصس نيا ىرخأا ةينماصضت

فاصضتل ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع ىرخأا ةفق0052
ىلعرورصسلاو ةحرفلا لاخدا فدهب ،اهتقباصس ىلا

ة˘م˘حر˘لا ر˘ه˘صش ي˘ف ن˘ح˘نو ا˘م˘ي˘صس ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
يدايا هب دوجتام قايصسلا تاذ يف انمثم ،ةرفغملاو
هتاه اصضيا د˘جا˘صسم˘لا ل˘صصاو˘تو اذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا
فورظلا هذه لثم يف ةصصاخ ةينماصضتلا تايلمعلا
جاتحت نيا،انوروك ةحئاجب اندÓب اهيف رمت يتلا
.معدلا ىلا تÓئاعلا نم ريثكلا

ىلع يملعلأ سسلجملأ ةاــنق  حـتف
ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةيريدمل  ةعبات““بيتويلأ““

فاقولأ

ه˘ت˘ير˘يد˘م نا لوؤو˘صسم˘لا تاذ لا˘ق ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘˘م
مصسا تحت بيتويلا ىلع ةيمÓعا ةانق ارخؤوم تحتف
ةلصسلصس ميدقت اهلÓخ نم متي ،يملعلا صسلجملا ةانق
اذ˘ه ما˘˘يا لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘ئأ’ا فر˘˘ط ن˘˘م صسورد˘˘لا ن˘˘م
عم مئاد لصصاوت ىلع مام’ا نوكي يكل،رهصشلا

تادا˘فإا ن˘م ه˘مد˘˘ق˘˘يا˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م صسا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع
تحتف ثيح ،ةيمÓصس’ا ةعيرصشلا يف تارصضاحمو
باو˘با تق˘ل˘˘غأا نا دـع˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه
اذه،دجتصسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف بب˘صسب د˘جاـصسم˘لا

ةمئ’ا اهلذبي يتلا تادوهجملا ىلا انثدحم راصشاو
يعامتج’ا لصصاوتلا عقاو˘م ي˘ف م˘ه˘تا˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع
.تارصضاحملاو صسوردلا ميدقتب ةقلعتملا

يفو ميركلأ  نآأرقلأ  يف  ةقباصسم  حتف
نأذآأ  توصص نصسحأأ

اوماق مهنا يمع لامج لاق  ةلصص يذ قاـيصس يـفو
ىلع ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ق˘با˘صسم ح˘ت˘ف˘ب
نوعيطتصسي’ مهــنوك،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
ةطرافلا تاونصسلا رار˘غ ى˘ل˘ع د˘جا˘صسم˘لا˘ب ا˘ه˘ح˘ت˘ف
تا˘ق˘با˘صسم˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘ت ثي˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك بب˘˘صسب
نصسحا ةقباصسمو،ةينآارق ةوÓت نصسحأا يف ةقباصسمب
.اهريغو ةيرعصش ةأارق نصسحأا ةقباصسمو،ناذآا

ةصشيعوب زوزام

ةيعرصشلأ تأرصضاحملأو  سسوردلأ  ميدقتل ““بيتويلأ““ ىلع يملعلأ سسلجملأ ةانق حتف متاميف

 تارـــــيخلا لـــــبشس سسلـــــجمو دـــــجاشسملا
ةبانعب يئاذغ  درط00001 نم رثكأا نوعزوي

روتكدلا ةملاقب54 يام8 ةعماج ديمع فصشك
زكرملا تلتحا  ةملاق ةعماج نأا لامج نوقعلا
لصضفأا عم اًناكم تلتحا اهنأا امك ، اينطو لوأ’ا

بيترتلل اًقفو ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ةعماج002
فينصصتلا جئاتن بصسح اذهو،قومر˘م˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا

noitacudE rehgiH semiT .0202 يلودلا

متهي يذلا و0202 ليرفا22 يف رداصصلا،
ىل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘م˘ها˘صسم ىد˘م˘ب
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم

فرط نم ةرطصسملاDDO( 71( ـلا ةمادتصسملا

0202 ةخصسن تدهصش ثيح .ةدحتملا ممأ’ا ةئيه

تاذ بصسحو،ةلود58 لثمت تاعماج ةكراصشم
لماصشلا““ بيترتلا صصخي ام يف هنا ثدحتملا

5491 يا˘م8 ةعماج تلتحا د˘ق˘ف ، ““ي˘م˘لا˘ع˘لا

امك ينطولا ىوتصسملا ىلع ىلوأ’ا ةبترملا ةملاق

ىوتصسملا ىلع104-006 فينصصتلا يف رهظت
تلتحا ،ماعلا فينصصتلا ىلإا ةفاصضإ’اب .يملاعلا

تا˘ف˘ي˘ن˘صصت˘لا صضع˘ب  ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع ى˘لوأا ا˘ب˘تار˘م

002. ى˘لإا101 ني˘ب،71 ـلا  ةي˘تا˘عو˘صضو˘م˘لا

يف يلودلاو ينطو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘تو
:ي˘هو ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فاد˘هأا تا˘ف˘ي˘ن˘صصت
ةيلحم تاع˘م˘ت˘ج˘مو ند˘م ءا˘صشنإا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

عم ن’وؤوصسملا كÓهتصس’او جاتنإ’او،ةمادتصسم
دحلاو،يداصصتق’ا ومنلا نامصضو قئÓلا لمعلا

ةايحلا ةيامح زيزعتو ،ةاواصسملا مدع هجوأا نم
تاكارصشلا زيزعتو، ربلا يف ةايحلاو ءاملا تحت
تاصسصسؤوملاو لدعلاو مÓصسلاو ،فادهأ’ا قيقحتل
لوصصحلا كلذكو ،خانملا ريغت ةحفاكمل ةيوقلا

رصشنو ،ةلوقعم راعصسأابو ةف˘ي˘ظ˘ن˘لا ة˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
لامعأا ا˘صضيأاو ،ن˘ي˘صسن˘ج˘لا ن˘ي˘ب ةاوا˘صسم˘لا دو˘ه˘ج
رقفلا ىلع ءاصضقلاو  ،عوجلا ىلع ماتلا ءاصضقلا

دقو، ةيحصص ة˘فا˘ظ˘نو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ها˘ي˘م˘ل لو˘صصو˘لاو
ىلع هلؤوافت   ريخأ’ا يف ةعماجلا ريدم ىدبأا
.ةريصصق ةرتف يف ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ي˘ت˘لا صضور˘ع˘لا

فرط نم تلذب يتلا تادوهجملاب كلذب اهونم
ةصصاخو ،ةعماجلا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ل˘ك
بÓ˘طو ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘ي˘صسرد˘م˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
.نيفظوملاو بÓطلاو هاروتكدلا

نيدلازع.ل

صسارهأا قوصس نمأ’ لخدتلاو ثحبلا ةقرف تحاطأا
تارثؤوملاب ةرجاتملا ن˘ه˘ت˘م˘ت رار˘صشا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب

هذ˘ه ن˘م ة˘لو˘˘صسب˘˘ك8744 تز˘ج˘حو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
مويلا ملع امبصسح يبنجا عنصص تاذ تارثؤوملا
كل˘صسلا تاذ˘ب لا˘صصت’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ن˘م ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا
.يصسادرم ميرك دمحم ةطرصشلا ظفاحم ينمأ’ا

يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب رد˘صصم˘لا تاذ ح˘صضواو
دورو د˘ع˘ب تد˘صسج˘ت ““ة˘ي˘عو˘ن˘لا““ ـب ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘صصو
نم ةعومج˘م دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
جيورتب موقتو رئاودلا دحأا يف طصشنت صصاخصشأ’ا

رئاودلا نيب ام ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ع˘ي˘بو ل˘ق˘نو
.صسارهأا قوصس ةي’و ةمصصاعو
رصصانع دصصرت مت ةمولعملا ةحصص نم دكأاتلابو
ةمكحم ةطخ عصضوبو ثيح ةيمارجإ’ا ةكبصشلا

دحأا فيقوت مت ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع لبق نم

نم ةلو˘صسب˘ك8744 هتزوحبو مهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةحلصصملا رقم ىلإا هليوحت متيل ةيلقعلا تارثؤوملا
.صسارهأا قوصس نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

زاجنإا مت ةيئاصضقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتصسابو
مايقلا““ ةيانج مرج نع هيف هبتصشملل يئاصضق فلم
عيبو صضرعو ةزا˘ي˘ح˘ب  ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
عيبلا دصصق  ءارصشو لوصصحو لقنو عيبلل عصضوو
ميلصستو عيزوتو ريصضحتو جارختصسإاو نيزختلاو
تارثؤوملل لقن وأا ةرصسمصسلاو تناك ةفصص يأاب
ةيانجو ““ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف ةيلقعلا
نمأ’ا ددهت ةروطخلا نم ةجرد ىلع بيرهتلا““
““ةيمومعلا ةحصصلاو ينطولا داصصتق’او ينطولا
قوصسب ةتاردصس ةم˘كح˘م ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب لا˘ح˘ي˘صس
 .ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإ’ صسارهأا

صش.ا

gniknaR tcapmI EHT 0202 يلودلأ فينصصتلأ بصسح

اينطو لوألا زكرملا لتحت ةملاق ةعماج
 ايملاع ةمدقتم بتارمو

سسأرهأأ قوصس

يشسيئرو ةنهارملا ةيدلبل يبعششلا سسلجملا سسيئر ماهم ءاهنإا
     نييعرف نيمشسق

سسيئر أذكو (سسأرهأأ قوصس قرصش ملك02) ةنهأرملأ ةيدلبل يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر ماهم سسمأ موي تيهنأ
رأرقلأ أذه  ءاج و ةيدلبلأ تأذب ريمعتلأو ءانبلل يعرفلأ مصسقلأ سسيئرو ةيمومعلأ لاغصشÓل يعرفلأ مصسقلأ

ماعلأ لاملأ ديدبت»و ““ةيمومعلأ تاقفصصلأ لاجم يف ةرربم ريغ تأزايتمأ حنم““ يتحنجب نيينعملأ ماهتل
فقوي““ هنأأ ىلع سصنت يتلأ ةيدلبلأ نوناق نم34  ةداملأ ىلع دامتعلاب و ثيح . ““ةفيظولأ لÓغتصسأ ةءاصسإأو
فرصشلاب ةلخم بابصسأل وأأ ماعلأ لاملاب ةلصص اهل ةحنج وأأ ةيانج ببصسب ةيئاصضق ةعباتمل سضرعت بختنم لك
ىلإأ ةحيحصص ةفصصب ةيباختنلأ هتدهع ةصسرامم يف  رأرمتصسلأ نم هنكمت ل ةيئاصضق ريبأدت لحم ناك وأأ

فنأاتصسي ةءأربلاب يئاهن مكح رودصص ةلاح يفو ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ ةهجلأ نم يئاهن مكح رودصص ةياغ
““.ةيباختنلأ هماهم ةصسرامم ايروفو ايئاقلت بختنملأ

حيريرعوب جرب

نملا ةشضبق يف قلشستلاب لزنم ةقشش اقراشس
ةمهتب رمعلا نم12 نصس يف نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب لامصش ةناجم نما حلاصصم تنكمت
تاقÓعلا لاصصت’ا ةيلخ بصسحو ، ةقورصسم ءايصشأا ءافخإاو رصسكلاو قلصستلا يفرظب ةنرقملا ةقرصسلا
باب لفق رصسكو قلصستلاب ةقصش لخاد نم ةقرصسلا لعفب اماق امهب هبتصشملا نا ةي’ولا نم’ ةماعلا

يلصسارب10 ىلع ءÓتصسإ’او (تانوميلك) يغاربلا كفم حاتفم نيلمعتصسم نكصسملل يصسيئرلا لخدملا

ةفاصضا بهذلا ندعم نم يهو  طارقأ’ا نم جاوزأا (30) ةثÓثو   متاوخ(40 ) ةعبراو نتانثا ناتلصسلصسو

رانيد ف’آا (01 ) ةرصشع غلبمو ، ةصضفلا ةدام نم صصارقأاو يلصسارب10 دحاو متاخ و ةلصسلصس10  ىلا
فيقوت نم تنكم ةيطرصشلا تاقيقحتلا نا ةيلخلا تاذ بصسحو.تاغوصصملا عم عوصضوم ناك   يرئازج
دعبو ، ايميلقإا ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب  امدق امهدصض يئاصضق فلم ريرحتو نيمهتملا
ةيلام ةمارغ و عاديإا نود ةذفان صسبح ماعب مكح امهقح يف ردصص يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع امهتلاحإا

ىصسوم/ع.امهنم لكل ميتنصس نييÓم01 اهردق

سسأرهأأ قوصس

ةيلقعلا تارثؤوملاب رجاتت رارششأا ةعومجمب ةحاطإلا
     ةلوشسبك0044 نم ديزأا زجحو

انوروك سوريفب ”ةباصإ رفص“ لجست ايبويثإ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصم ة˘ي˘فا˘صضإأ تلا˘ح يأأ ن˘ع غÓ˘بإلأ م˘ت˘ي م˘ل ه˘نأأ ،تب˘صسلأ ،ة˘ي˘بو˘˘ي˘˘ثإلأ ة˘˘ح˘˘صصلأ ةرأزو تد˘˘كأأ
ىفو.ةيصضاملأ42 ـلأ تاعاصسلأ ىدم ىلع اهرابتخأ مت ةنيع6102 ـل ةيربخم تاصصوحف ءأرجإأ دعب ،دجتصسملأ

اهلك تءاج اهصصحف مت يتلأ تانيع˘لأ نإأ ةرأزو˘لأ تلا˘ق ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘ي˘فو˘لأو تا˘با˘صصإلأ لد˘ع˘م˘ل ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت
أوفصش نيذلأ سصاخصشألأ ددع عومجم لصصيل ،91 ديفو سضرمب ةباصصم تلاح3 ءافصش ليجصست مت هنأأ تفاصضأأو.ةيبلصس
عيمج يف91 - ديفوك ىصضرم جÓعب ةصصاخ ةيبط زكأرم يف اصضيرم95 ايلاح عصضخي.اصصخصش96 ىلإأ91 ديفوك نم
يف نينطأوملأ ىلع تيرجأأ ايربخم اصصحف02,077 يلامجإأ نيب نمو.ةيبويثإلأ ءابنألأ ةلاكو بصسحب ،دÓبلأ ءاحنأأ
.طقف تايفو ثÓثو ةدكؤوم ةلاح331 ايبويثإأ تلجصس ،دÓبلأ ءاحنأأ رئاصس
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