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داج ينطو راوح ءارجإا ىلإا باهذلا ةرورصض هنأا ةيعاذإا تاحيرصصت يف موصسق قازرلا دبع نييرئازجلا نيملصسملا ءاملعلا ةيعمج سسيئر دكأا
.نهارلا تقولا يف دÓبلا اهصشيعت يتلا ةمزألا لحل بولصسأاك لماصشو

ةلقتصسم نوكت نأا بجي اهنأا لاق

اهتارارق يف ةديصسو ةرحو

هطورضش مدقي يميهاربإ’ا

راؤحلا ةرادإا يلؤت لؤبقل
بلاط دمحأأ, قباصسلأ ةيجراخلأ ريزو قلع

ةمئاق نمصض همصسأ دورو ىلع يميهأربإلأ

ىلؤتت ةنجل ليكصشتل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ ءا˘م˘صسألأ

ينطو رأؤح ميظنتو قÓطإأ ىلع فأرصشإلأ

يذلأ يصسايصسلأ دأدصسنلأ نم دÓبلأ جرخي

دكأأ .رهصشأأ4 نم رثكأأ ذنم هيف طبختت

هلؤبق سسمأأ هردصصأأ نايب يف يميهأربإلأ

،ةمزألأ ل˘ح˘ل ي˘ن˘طو رأؤ˘ح ي˘ف طأر˘خ˘نلأ

عمتجملأ تايلاعف هب تمدقت حرتقمل اقفو

ةلقتصسم ةنجللأ نؤكت نأأ اطرتصشم ،يندملأ

نايبلأ لهتصسم يف دكأأ ثيح, اهلمع يف

نودو ي˘˘˘م˘˘˘صسأ درو» : سسمأأ هر˘˘˘صشن يذ˘˘˘˘لأ

ةحرتقم ءامصسأأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض ي˘ترا˘صشت˘صسأ

قÓطإأ ىلع فأرصشإلأ ىلؤتت ةنجل ليكصشتل

ن˘م دÓ˘ب˘لأ جر˘خ˘ي ي˘ن˘طو رأؤ˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو

ذنم هــيف طبختت يذلأ يصسايصسلأ دأدصسنلأ

فدرأأو .«ة˘˘˘صسما˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ةد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ءاـغ˘˘˘˘لإأ

ركصشأأ» :Óئاق هثيدح مصضخ يف يميهأربإلأ

فأرتعلأ أذه ردقأل ،هتقث ينحنم نم لك

هنع دحأأ مل يذلأ فقؤملأ ةحصصب حيرصصلأ

ةحلاصصملأو رأؤحلأ ىلإأ تؤعد نأأ ذنم أدبأأ

ةينطؤلأ ةاصسأاملأ راجفنأ بن˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ

امك .«اكصسمتم هب تلزامو ،تانيعصستلأ يف

يذلأ حرطلأ قباصسلأ ةيجراخلأ ريزو نمث

هنكل ،رييغتلل يند˘م˘لأ ىد˘ت˘ن˘م˘لأ ه˘ي˘لإأ ا˘عد

أذه حاجنإل ةيرورصض اهنأأ لاق اطورصش ددج

رأؤ˘ح˘لأ ة˘ن˘ج˘ل نإأ «:لا˘ق ثي˘˘ح ،ى˘˘ع˘˘صسم˘˘لأ

ايدجم اهرود نؤكي نل اهليكصشت عمزملأ

يف ةلقتصسم تناك أذإأ لإأ ةلحرملأ هذه يف

ىتح اهتأرأرق يف ةديصسو ةرحو ،اهرييصست

لصضفأأ لؤح ينطو قفأؤت ءانب يف دعاصست

يبعصشلأ كأرحلأ بلاطم د˘ي˘صسج˘ت˘ل ة˘غ˘ي˘صص

ىلع ظافحلأ فنك يف يرذجلأ رييغتلأ يف

.ربمفؤن لوأأ نايبل ةعماجلأ حورلاب ةلودلأ

ى˘لإأ م˘ئأد˘لأ ي˘فؤ˘قو د˘يد˘ج ن˘م د˘كؤوأأ ي˘ن˘نإأ

ىلإأ هتانؤكم ؤعدأأو ،يبعصشلأ كأرحلأ بناج

كؤ˘ل˘صسلا˘ب ق˘ير˘ط˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع رأر˘م˘ت˘˘صسلأ

ةظق˘ي˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘بو ،دؤ˘ه˘ع˘م˘لأ ي˘م˘ل˘صسلأ

لثمتملأ يصساصسألأ اه˘ب˘صسكم ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح

قيقحت ةياغ ىلإأ كأرحلأ فصص ةدحو يف

نأأ بجي ثيح,ةنلعم˘لأ ة˘عور˘صشم˘لأ ه˘فأد˘هأأ

رأؤ˘ح˘لأ قÓ˘طإل ة˘ط˘ل˘صسلأ ى˘ع˘˘صسم نؤ˘˘كي

زواجتت ةيقيق˘ح ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ةدأرإأ ن˘ع ا˘ع˘با˘ن

بلاطم يبلتو ،ةينآلأ ةيفرظلأ تأرابتعلأ

ىلإأ ةيعأدلأ ةيعامتجلأو ةيصسايصسلأ ىؤقلأ

ةئدهتل ةق˘ب˘صسم ة˘صسؤ˘م˘ل˘م تأءأر˘جإأ ذا˘خ˘تأ

.«سسؤفنلأ ةنأامطو عصضؤلأ
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رأؤحلأ نأأ هتأذ قايصسلأ يف أدكؤؤم
فايطألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ب بلا˘ط˘ت يذ˘لأ

ةحاصسلأ ىلع ةلعافلأ تايصصخصشلأو
ىؤصس ىتأاتي نل ةيرئأزجلأ ةيصسايصسلأ

ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘صضو لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
د˘صصق ا˘ب˘نا˘ج ة˘ق˘ي˘صضلأ ة˘ي˘صصخ˘˘صشلأ
ينطو رأؤح يف مامألأ ىلإأ يصضملأ

هرابتعاب يرؤتصسدلأ راطإلأ نمصض
قرفي لو عمجي يذلأ ماعلأ راطإلأ

رقيو
ّ

رصسيو دعابي لو ب
ّ

داجيإأ يف ع
بع˘صشلأ ا˘ه˘ي˘صضتر˘ي ي˘ت˘لأ لؤ˘ل˘˘ح˘˘لأ
ىلع اظافح هفايطأأ لكب يرئأزجلأ
ة˘لود˘لأو ة˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ

ل˘ئا˘صسؤ˘لأ ل˘صضفأا˘˘بو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأو
ةلأدعلل اهيف نؤكي ي˘ت˘لأ ة˘ن˘كم˘م˘لأ
يذ˘لأ با˘ط˘خ˘لأ ن˘عو.ا˘ي˘ل˘ع˘لأ د˘˘ي˘˘لأ

نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ههجو
هلÓ˘خ حر˘ط يذ˘لأو أر˘خؤؤ˘م ح˘لا˘صص
أرؤصصحم رأؤحلأ اهيف نؤكي ةبراقم
قدصصلاب اهل دهصشي تايصصخصش نيب
نم لخدت يأأ نودبو ةيقأدصصملأو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘˘لود˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤؤ˘˘˘م
سسيئر لاق, ة˘ير˘كصسع˘لأ ة˘صسصسؤؤ˘م˘لأ

ن˘ي˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لأ ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةيعم˘ج˘ل ق˘ب˘صس د˘ق˘ل «:ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
تدكأأو تدان اهنأأ لبق نم ءاملعلأ

بؤلصسأاك ينطؤلأ رأؤحلأ أأدبم ىلع
نم كلذ سسيلو ، ةمزألأ لحل زيمتم
ىؤحف عم يقتلن نأأ ةفدصصلأ باب
نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ةلاصسر
ىلإأ ؤعدت ةيصصخصش يأأ وأأ حلاصص
ي˘ف ن˘ح˘ن ن˘كل ، ي˘ن˘طؤ˘لأ رأؤ˘˘ح˘˘لأ
مصساب يناثلأ اننايب يفو لوألأ اننايب

اندكأأ ثلاثلأ اننايب يفو ،ةمألأ ءاملع
لحل ىلثملأ ةليصسؤلأ ؤه رأؤحلأ ناب

تلاكصشإلأ لك كف و تامزألأ لك
يذ˘لأ ا˘نءأد˘˘ن نا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ن كلذ˘˘ل ،

عمتجي فيك ةناخ يف بصصي هانهجو
سضع˘ب˘لأ م˘ه˘صضع˘ب˘˘ب نؤ˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
يتلأ تايلآلأ سضعب انددح كلذل.؟
ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ ى˘˘صسا˘˘ن˘˘ت˘˘ي نأا˘˘ب ح˘˘م˘˘صست
وأأ ةيصصخصشلأ وأأ ةيتأذلأ حلاصصملأ
ىؤ˘ت˘صسم ى˘˘لإأ أؤ˘˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘صضلأ
فدرأأو .» ايلعلأ ةينطؤلأ ةحلصصملأ
ل هنأ امك«:قايصسلأ سسفن يف Óئاق
ةءافك تأذ ةمؤكح نيؤكت نم دب
ن˘مؤؤ˘ي ة˘˘ي˘˘قأد˘˘صصم تأذو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
قاط˘ن ي˘فو ع˘ي˘م˘ج˘لأ ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صصب
تايحÓصصلأ لؤخي يذلأ رؤتصسدلأ
لو ، ةطلصسلأ هذهلو ةمؤكحلأ هذهل
وأأ ن˘يد˘صسا˘ف˘ل˘ل نا˘كم ا˘ه˘ي˘˘ف نؤ˘˘كي
اياصضق يف أؤطرؤت نيذلأ نيدصسفملأ
ايصضق وأأ ةيلام ةمذ وأأ ، يلام داصسف
نؤ˘صصق˘ي ءلؤؤ˘ه ةد˘صسا˘ف ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس

مؤصسق در امك .«مهصسفنأاب مهصسفنأأ
تأؤصصألأ ى˘ل˘ع ه˘ث˘يد˘ح م˘صضخ ي˘ف
ى˘لإأ با˘هذ˘˘لأ ةرور˘˘صضب ة˘˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةيلمعلأ ميظنت لبق ةيلاقتنأ ةلحرم
أذه ناب د˘ق˘ت˘ع˘ن«:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ
، نطؤلأ ىلعو ةمألأ ىلع سشيؤصشت
هكأرح يف مجصسنم نطؤلأ نل كلذ
يملصسلأ لحلأ ىلإأ أؤعديو يبعصشلأ
، ةمأÓل ةينطؤلأ ةدحؤلأ قاطن يف
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سشؤ˘˘صشي ن˘˘˘م ل˘˘˘ك نأو
ةليبنلأ فأدهألأو ، ةينطؤلأ ةدحؤلأ
،يبعصشلأ كأرحلأ اهيلإأ فدهي يتلأ

،ةاناعملل ةلاطإأو ةمزÓل ةلاطإأ ؤه
ن˘م ةؤ˘عد ل˘ك ذ˘ب˘ن˘ن ن˘ح˘ن ه˘ي˘˘ل˘˘عو
ةؤعد لكو ،ةمزألأ رمع ةلاطإأ اهناصش
هب نمؤؤن يذلأ رؤتصسدلأ عم ةعيطقلل

يتلأ ربمفؤن لوأأ ئدابم أذكو اعيمج

ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت ل˘جأ ن˘م ل˘م˘ع˘نو ا˘ن˘ل˘م˘ع

د˘كأأ ه˘ث˘يد˘ح ا˘م˘ت˘خ ي˘فو .» ا˘ع˘ي˘م˘ج

ا˘˘ه˘˘ن˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لأ بر˘˘ح˘˘لأ نأأ مؤ˘˘صسق

بجي داصسفلأ ىلع ةيرئأزجلأ ةلأدعلأ

ثيح ،ينلع لكصشب نكل رمتصست نأأ

هذه يف هطرؤت تبث نم«:Óئاق دكأأ

نأأ يغبني ل داصسفلأ نم يزاخملأ

أؤعدن ام نكل ،باقعلأ نم أؤجني

تا˘م˘كا˘ح˘م˘لأ هذ˘˘ه نؤ˘˘كت نأأ ه˘˘ي˘˘لإأ

سسيل هنأ بعصشلل نبتي ّىتح ةينلع

نكلو ،دحأأ عم تاباصسح ةيفصصت ةمث

أذه ناخ نم بصساحي نطؤلأ كانه

هب مؤقت ام نأأ دقتعن نحنف ، نطؤلأ

ا˘صسصسؤؤ˘م نؤ˘كي نأو د˘بل ،ة˘لأد˘ع˘˘لأ

و ة˘هأز˘نو ن˘ي˘نأؤ˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

.«ةيعؤصضؤم

¯S°∏«º.±

م˘ه˘تأر˘ي˘˘صسم ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ل˘˘صصأؤ˘˘ي
كأر˘ح˘لأ ع˘م ا˘ن˘ما˘صضت ة˘ي˘عؤ˘˘ب˘˘صسألأ
ذنم رئأزجلأ ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ

يرف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ن˘م22 ـلأ خ˘˘يرا˘˘˘ت
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ تا˘ئ˘م جر˘˘خو .ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ

ةمصصاعلأ رئأزجلأ يف سسمأأ ةحيبصص

يلأؤت˘لأ ى˘ل˘ع22 ـلأ عؤ˘ب˘صسأÓ˘ل
ماظنلأ زؤمر عيمج ليحرب ةبلاطملل
عمجتلأ يف ةبلطلأ عرصشو .قباصسلأ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ءأد˘˘ه˘˘صشلأ ة˘˘حا˘˘صس ي˘˘˘ف
فدهلأ ناك ةر˘ي˘صسم ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

دير˘ب˘لأ ة˘حا˘صس ى˘لإأ لؤ˘صصؤ˘لأ ا˘ه˘ن˘م
نأدوأأ سسيرؤ˘م عرا˘صشو يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ل˘˘ج˘˘ن˘˘مؤ˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع عرا˘˘˘صشب أرور˘˘˘م
ىلعو .يدي˘ه˘م˘ل˘ب ي˘بر˘ع˘لأ عرا˘صشو
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘˘لأ م˘˘غر˘˘لأ
ةبلطلأ ىدحت ةيصضام˘لأ ع˘ي˘با˘صسألا˘ب
ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لأ ة˘طر˘ف˘م˘لأ ةرأر˘˘ح˘˘لأ
ينمأأ لأز˘نإأ ط˘صسو سسمأأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

بلاطت تأراعصش ةبلطلأ ددرو.ريبك
قيبط˘تو ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأو ة˘ير˘ح˘لا˘ب

رؤتصسدلأ نم80 و70 نيتداملأ
عيمج ليحر ةرورصض ىلإأ ةفاصضإلاب
ميظن˘ت ل˘ب˘ق ق˘با˘صسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ زؤ˘مر

أوددج ام˘ك.ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
ة˘ل˘صصأؤ˘م ةرور˘˘صضب م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘˘مو دا˘˘˘صسف˘˘˘لأ ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
تأراعصشلأ نم اهري˘غو ن˘يد˘صسف˘م˘لأ
بلاط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلأ ى˘لإأ ة˘ي˘عأد˘لأ
هر˘ه˘˘صش ى˘˘لإأ ل˘˘صصو يذ˘˘لأ كأر˘˘ح˘˘لأ

 .سسماخلأ

ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ةر˘ي˘صسم أؤ˘ل˘خ˘ت م˘لو
يذ˘لأ زا˘ج˘نلا˘ب لا˘ف˘ت˘حلأ ر˘ها˘˘ظ˘˘م
يصضاملأ ةعمجلأ مؤي رصضخلأ هققح
ن˘م يرا˘ق˘لأ جا˘ت˘لا˘ب أودا˘ع ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

.راظتنلأ نم ةنصس92 ةدعب ةرهاقلأ

ةرمتصسملأ ةبلطلأ تاجاجتحأ يتأاتو
فرعت يذلأ تقؤلأ يف رهصشأأ ذنم
تأرأؤطت ةيرئأزج˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ه˘ي˘ف
ميلع˘ت˘لأ ر˘يزو ه˘جو ا˘مد˘ع˘ب, ة˘صصا˘خ
بي˘ط˘لأ ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘˘لأ
ءاصسؤور اه˘ي˘ف مز˘ل˘ي ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت د˘يزؤ˘ب
دامتعلا˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘صسصسؤؤ˘م˘لأ

ةيزيلجنإلأو ةيبرعلأ ني˘ت˘غ˘ل˘لأ ى˘ل˘ع
يف ،ةيمصسرلأو ةيرأدإلأ قئاثؤلأ يف
ة˘غ˘ل˘لأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسل ة˘˘ي˘˘لوأأ ةؤ˘˘ط˘˘خ
ة˘غ˘ل˘لأ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لأو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلأ
تمز˘لأأو.ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصشب ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ

ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةرأزو

تا˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صسؤور ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأ
ينطؤلأ ىؤتصسملأ ىل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ني˘ت˘غ˘ل˘لأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ ةرور˘صضب
سصخي اميف ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

ةيمصسرلأو ةيرأدإلأ قئاثؤلأ سسوؤور
أز˘يز˘ع˘ت ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘صسصسؤؤ˘م˘لا˘ب

،Óبقتصسم اهميمع˘تو ا˘ه˘مأد˘خ˘ت˘صسل
ف˘ير˘صصت ر˘يزو ى˘˘ع˘˘صسي ءأر˘˘جإأ ؤ˘˘ه
ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘ب لا˘م˘˘عألأ

ىل˘ع ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لإأ د˘يزؤ˘ب بي˘ط˘لأ
ةرأزؤلأ تماق نأأ دعب عقأؤلأ سضرأأ
ع˘قأؤ˘م ر˘ب˘ع ءأرآلأ ر˘ب˘صسل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب
سصخي اميف ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘صصأؤ˘ت˘لأ
ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ة˘غ˘ل˘لأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ
يذلأ عور˘صشم˘لأ ؤ˘هو تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ةبلطلأ لبق نم اعصسأو ابواجت يقل
ىلع احاتفنأ رأرقلأ يف نوري نيذلأ
.يقيقحلأ يملعلأ ثحبلأ

ةينلع نوكت نأا بجي نيدصسافلا ةمكاحم نأا دكأا

نيضشؤضشملاب مهفضصيو ةيلاقتن’ا ةلحرملا ةاعد مجاهي مؤضسق

22 مقر ةيعوبصسألا مهتريصسم يف

 يبعضشلا كارحلا بلاطمب مهكضسمت ىلع نودكؤؤي ةبلطلا

داصسف اياصضق يف نجصس تاونصس7ـب هيلع مكح

 رداضصلا مكحلا ديؤؤي ةزابيت ءاضضق سسلجم
«رهؤجؤب كيلام» رؤتانيضسلا قح يف

«رهؤجؤب كيلام» ةمألأ سسلجم ؤصضع قح يف رداصصلأ مكحلأ ديؤؤي أرأرق سسمأأ ،ةزابيت ءاصضق سسلجم ىدل حنجلأ ةفرغ تردصصأأ

مكحلأ ءاجو .داصسف ةيصضق يف ةزابيت ةيلؤل ةيئأدتبلأ ةمكحملأ فرط نم طرافلأ يام5 مؤي انجصس تأؤنصس7ـب هيلع مؤكحملأ

يصضاقلأ مكحلأ فانئتصسأ دعب ةذفان تأؤنصس8 سسلجملأ ةباين تصسمتلأ نيأأ رهؤجؤب رؤتانيصسلأ ةمكاحم فانئتصسأ ةصسلج دعب

نؤيلم1 ـب ردقت ةمأرغو ةيلوؤؤصسم دلقت وأأ يصسايصس بصصنمل حصشرتلأ نم تأؤنصس سسمخل هنامرحو ةذفان تأؤنصس7 هنجصسب
«قح هجو نودب ةيزم يقلت» حنجب يصضاملأ توأأ رهصش داصسفلأ ةيصضق عئاقؤب رؤتانيصسلأ ةزابيت ةمكحم ةباين تعباتو.رانيد
.تاقيقحتلأ ءاهتنأ دعب يصضاملأ ليرفأأ رهصش ةمكاحملل هتيصضق ةلودج متي نأأ لبق «ةفيظؤلل ةءاصسإلأ«و «ذؤفنلأ لÓغتصسأ«و
عافد ةئيه لبق نم ةمدقملأ ةيلكصشلأ عؤفدلأ حنجلأ ةفرغ سضفر تدهصش دق يصضاملأ ءاثÓثلأ مؤي ترج يتلأ ةمكاحملأ تناكو
وأأ هقح يف ينؤناق ءأرجإأ يأأ ذاختأ لبق هنع ةيناملربلأ ةناصصحلأ عفر تأءأرجإأ ةرصشابمو هحأرصس قÓطإأ يف ةلثمتملأو مهتملأ
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هذ˘ه نأا ى˘لإا قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘صشم
ىلإا ايعاد ادج ةريبكو ةعفترم ةليصصحلا

ت’امعتصس’ ةقاطلا هذه ريفوت ةرورصض
نم ءابرهكلا ديلوت وحن هجوتلاو ىرخأا

ف˘صشك ثي˘ح,ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا لÓ˘˘خ
ىدملا ىلع يرئازج عورصشم نع باقرع

0065 د˘ي˘لو˘ت فد˘ه˘ت˘صسي ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لا

ىلع ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ن˘م طاوا˘غ˘ي˘م
ام وهو ,حايرلاو ةيصسمصشلا ةقاطلا رارغ
نم ةريبك تايمك ريفوتب هبصسح حمصسيصس
ىلع لمعتصس ةلودلا نأا ىلإا اريصشم زاغلا
لÓ˘غ˘ت˘صس’ تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا دراو˘˘˘م
تاعاطقنإ’ا ىلع هقيل˘ع˘ت ي˘فو.ة˘يو˘ي˘ح˘لا

ةا˘ي˘ح سصغ˘ن˘ت تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘˘لا

دهصشت يتلا قطانملا سضعب يف نينطاوملا

حصضوأا ,ةيئابرهكلا ةقاطلل اريبك ’امعتصسا

يذلا جاتنإ’اب قلعتي ’ رمأ’ا نأا باقرع

امنإاو ةينطولا تاجا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘فا˘ك ي˘ط˘غ˘ي

ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘غو طر˘ف˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا˘ب

نأا ىلإا را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف را˘صشأاو.ءا˘بر˘ه˘كل˘ل

ةيئابرهكلا ةقاطلل كÓهتصسا ةبصسن ىلعأا

˘مو˘ي تلّ̆ج˘صس ةورذ˘لا تقو ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

لدعمب يراجلا ةيليوج رهصش نم عباصسلا

ةرد˘ق تغ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ,طاوا˘غ˘ي˘م331.51

سصوصصخبو.طاواغيم000.02 جا˘ت˘نإ’ا

ر˘يزو د˘ّكأا ءا˘بر˘ه˘كلا ةر˘ي˘ع˘˘صست ة˘˘ع˘˘جار˘˘م

يف ةحورطم ريغ ةلأاصسملا هذه نأا ةقاطلا

.ايلاح ةيرازولا هترئاد لامعأا لودج
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ةصصاخلا تادع˘م˘لا جا˘ت˘نإ’ ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ج˘ت˘ت
لبق يمطلا و ةبرتأ’ا نم دودصسلا فيظنتب
نأا عقوتملا نم ثيح,ةيراجلا ةنصسلا ةياهن
يتلا تادعملا هذه داريتصسا نع ينغتصست

نا˘م˘ثأا˘ب جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هدرو˘˘ت˘˘صست تنا˘˘ك
يلع ةيلاملا دراو˘م˘لا ر˘يزو ف˘صشك.ة˘ظ˘ها˘ب

ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘مو ه˘˘نأا ما˘˘م˘˘ح
تادعملا كلت جاتنإا نم رئازجلا نكمتتصس
تيمصس ةي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘صش ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘ل˘ح˘م
فدا˘˘صصي˘˘صس كلذ نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘صضم ,«و˘˘˘كي˘˘˘لأا»
دتمي دودصسلا ةنايصصل ديدج جمانرب قÓطنا

تاذ دودصسلا ةفاك ينعي و5202 ةياغ ىلإا
بارتلا ربع ط˘صسو˘ت˘م˘لا و ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا
دودصسلا نم يمطلا جارخإا حمصسيو.ينطولا
اهتردق ميعدت و ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘ي˘صسح˘ت˘ب
ىلإا ةيلمعلا هذه دنصست ثيح, ةيباعيتصس’ا
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج تا˘˘صسصسؤو˘˘م ثÓ˘˘ث
جراخلا ن˘م بل˘ج˘ت تنا˘ك ة˘صصا˘خ تاد˘ع˘م
ركذ ,لصصتم قايصس يفو.ةبعصصلا ةلمعلاب
نمصضتي جمانربل يراصسلا ذيفنتلاب ريزولا

فرط نم يمطلا نم دودصس01 فيظنت
يتلا ةئيهلا يه و دودصسلل ةينطولا ةلاكولا
نÓعإ’او طورصشلا رت˘فد ر˘ي˘صضح˘ت ى˘لو˘ت˘ت

يتلا تاصسصسؤوملا رايتخ’ تاصصقانم نع
ايلاح رئازجلا رفوتتو.لمعلا اذهب موقتصس

ةردق تاذ ريبكلا مجحلا نم ادصس08 ىلع

مامأا.بعكم رتم نويلم9 قوفت ةيلامجإا

دكأا ,رحبلا هايم ةيلحت تاطحم سصوصصخب
يف لصصيصس اهددع نأا ةيئاملا دراوملا ريزو

هنا افيصضم ,ةطحم51 ىلإا1202 قافآا

11 ينطولا ىوتصسملا ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح د˘جو˘ي

ىرجتصس نيح يف رحبلا هايم ةيلحتل ةطحم
را˘ي˘ت˘خ’ ة˘صصقا˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ة˘ع˘برأا زا˘ج˘نإا˘ب مو˘ق˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا

لكب تاطحملا كلت عقتو.ةديدج تاطحم
رئازجلا و ناصسملت و فلصشلا تاي’و نم
نارهو و مناغتصسم و ةدكيكصس و ةمصصاعلا

امك.تنصشومت نيع و ةزابيت و سسادرموب و
يتلا ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا نأا ر˘يزو˘لا د˘كأا
جاتنإاب حمصستصس ابيرق اهزاجنا يف عرصشيصس

.ايموي بعكم رتم000077

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تصصحأا
يف ةيدل˘ج˘لا تا˘با˘صصإ’ا تار˘صشع
ئطاوصشلا سضعب يداترم فوفصص
ي˘ف كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب
ىلإا رصشؤوت دق ةدومحم ريغ ةقباصس
ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ها˘ي˘م ثو˘ل˘ت
ها˘ي˘م˘ل˘˘ل تا˘˘ب˘˘صصم ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
ن˘م دد˘ع ن˘م ة˘بر˘صست˘م˘لا ةرذ˘ق˘˘لا
تادحولا اذكو ةينكصسلا ءايحأ’ا
ردا˘˘صصم تد˘˘كأاو . ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا

ءاصصحإا «ةعاصس ر˘خآ’ » ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
نيب ةيدلجلا تاباصصإ’ا تارصشع
لكب ئطاوصشلا يداترم نم ددع
دبع يديصس ، رداقلا دبع ريمأ’ا
يهو لوج˘ع داو ير˘ي˘خو ز˘يز˘ع˘لا
ر˘˘ه˘˘صشأا م˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ىلع81لا ة˘˘ي’و˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘˘صش
نم ربكأ’ا ددعلا لجصسو، قÓطإ’ا

تتاب يتلا ئطاوصشلاب تاباصصإ’ا
ةردق˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل تا˘ب˘صصم ة˘با˘ث˘م˘ب
سضعب ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ها˘ي˘م˘لا اذ˘كو
، ةفورعملا ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا تاد˘حو˘لا

سضعب نأاب رداصصملا تاذ تفصشكو
ن˘م او˘نا˘˘ع ئ˘˘طاو˘˘صشلا هذ˘˘ه راوز
حفط يف تلثمت ةيدلج تاباصصإا

ىوتصسم ىلع حيقتو زراب يدلج
ةقطنم اميصس مصسجلا نم تاحاصسم
ىلإا مهب عفد ام ردصصلاو رهظلا

ءا˘˘ب˘˘طأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘صسف˘˘˘نأا سضر˘˘˘ع
د˘ل˘ج˘لا سضار˘مأا ي˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م
ناك ام لماع دوجو اودكأا نيذلاو
ة˘يد˘ل˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘صصإ’ا هذ˘˘ه ءارو
سضار˘عأ’ا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع’ ي˘˘ت˘˘لاو
مصسج ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ع˘لا
ةعصشأ’ سضرع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع نا˘صسنإ’ا
. ةرم لوأ’ سسمصشلا

سضعب نأاب ىرخأا رداصصم تدكأاو
ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘˘صصإ’ا

رثكأا تدب نيفا˘ط˘صصم˘لا فو˘ف˘صص
لافطأ’ا سضعب ىدل اميصس ةروطخ
نم م˘ظا˘ع˘ت˘ت فوا˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
تاباصصإ’ا هذه نوكت نأا ةيناكمإا
ئطاوصشلا سضعب ثولت نع ةمجان
هايملل تابصصم ىلإا تلوحت يتلا
سضع˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘صست˘˘م˘˘لا ةرذ˘˘ق˘˘لا
تادحولا اذكو ةينكصسلا ءايحأ’ا
اهنأاو اصصوصصخ ةبيرقلا ةيعانصصلا
اهيف متي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تصسيل
هذ˘ه˘ك ثو˘˘ل˘˘ت ت’ا˘˘ح فا˘˘صشت˘˘كا
يتلا تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا تف˘صشك سضع˘ب
ئطاوصشلا سضعب هايم ىلع تيرجأا
قباصس تقو يف ةي’ولاب ةفورعملا

لعفب ةحابصسلل ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص مد˘ع
ن˘م ة˘ي˘لا˘ع بصسن ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئاو˘ت˘حا
ىتح نثت˘صست م˘ل ي˘ت˘لا تا˘ثو˘ل˘م˘لا
قو˘ف˘ن ل˘ي˘لد˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

. اهب كامصسأ’ا نم تايمك
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ةرايز ضشماه ىلع ةيفحصص تاحيرصصت يف باقرع دمحم ةقاطلا ريزو فصشك

02 ـلا ةبارق ايونصس مدختصست رئازجلا نأا فلصشلا ةيلول يتلا دقفتلاو لمعلا

..ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوتل زاغلا نم بعكم رتم رايلم

ةددجتملا تاقاطلا مادختصسل هجوتلا ةرورصض ىلإا باقرع اعد اميف

بعكم رتم رايلم02 مدختصست رئازجلا
ءابرهكلا ديلوتل ايونصس زاغلا نم

 لجيجب ةيلحاصسلا تايدلبلا بلغأا تصسم

 ةيدلجلا تاباصصإ’ا تارصشع ليجصست
 ئطاوصشلا يداترم نيب

تاهجلا رصشا˘ب˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
قيقحتلا ةيلمع لجيجب ةيصصولا
م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف
ميل˘قإا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
ةلمحلا قايصس يف كلذو ةي’ولا
اذ˘كو دا˘صسف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘صصاو˘ت˘م˘لا

لاطت يت˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ل˘صسل˘صسم
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘لوؤو˘صسم ةد˘˘ع
تافلاخم نم هباكترا مت ام ةيفلخ
تا˘ب˘ير˘صست˘لا اذ˘كو ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ
ةينمأ’ا تاهجلا لصصت تتاب يتلا

لصصاوتم هبصش لكصشب ةيئاصضقلاو
تلظ يتلا تافلاخملا سضعب لوح
ردا˘صصم تد˘كأاو . نا˘م˘ت˘كلا ي˘˘ط
هنأاب سسمأا «ةعاصس رخآ’ » ةقباطتم
نيومت فلم حتف ةداعإا ررقت دق
نم لجيجب ةيصسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا

يف قمعم قيقحت ةرصشابم لÓخ
تادافإ’ا ءوصض ىلع كلذو فلملا

اهب تلصصو˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ير˘صست˘لاو
ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ر˘يوز˘˘ت سصو˘˘صصخ˘˘ب سشي˘˘نرو˘˘كلا

ةقلعتملا ريتاوفلا سضعب ميخصضتو
نم ةدع ىوتصسم ىلع نيومتلاب
ةد˘ع طرو˘تو ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تادئاع˘ب عا˘ف˘ت˘نإ’ا ي˘ف سصا˘خ˘صشأا

ل˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

ةليوط ةرتف ذنم اهيلع توكصسم
نيلوؤوصسم˘لا سضع˘ب ن˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب
نيذلا نيبختنملا ىتحو نييلحملا

يف مهنم ريثكلا طروت دعبتصسي ’
. تافلاخملا هذه
قايصس يف تاقيقحتلا هذه تأاتو
ي˘ت˘لا دا˘˘صسف˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
عيباصسأا ةدع ذنم لجيجب تقلطنا

سضعب فيقوت نع ترفصسأا يتلاو
حلاصصملا نم ددع يف نيفظوملا

ن˘ير˘خآ’ تاءا˘عد˘˘ت˘˘صسا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
ةصساصسح تاعا˘ط˘ق ي˘ف نو˘ط˘صشن˘ي
يذلا ةحصصلا عاطق اهنمو ةمهمو
يتلا تاعاطقلا ةرادصص يف ناك
ليلدب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ت˘صسم
ر˘˘يوز˘˘تو دا˘˘˘صسف م˘˘˘ه˘˘˘ت ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
ىفصشتصسمب نيق˘با˘صس ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل
مهتافلم ةلاحإا رقتت نمم ريهاطلا

ن˘م دد˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه تصسم ا˘˘˘م˘˘˘ك ، ن˘˘˘يدرو˘˘˘م˘˘˘لا
اهنمو ىرخأا تاعاطق تاقيقحتلا
يذلا ةيعماج˘لا تا˘مد˘خ˘لا عا˘ط˘ق
ىلع اولوادت نمم ديدعلا فقوأا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع هر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
تاذ را˘˘˘˘طا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
. تاقيقحتلا
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 ماقرألاب بعÓتو ةرّوزم ريتاوف نع ثيدح

فلم حتف ديعت لجيجب ةينمأ’ا حلاصصملا
 ةيصسردملا معاطملا نيومت

 ءÓيتصسÓل نونطاوم أاجل اميف
 اهعيبو برصشلا هايم ىلع

 تانحاصشلا باحصصأل

يف نوطروتم عناصصم باحصصأا
ةنجلو فراطلاب هايملا ةقرصس

 ةلمجلاب تازواجت فصشكت قيقحتلا
نينطاوملا لصصت ةيفازج ريتاوف ^

تايفنحلا حصش مغر

يتلا ةيرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تف˘صشك
يثراكلا عصضولا ىلع فوقولل فراطلا ةيلوب تلح

نم ديدعلا دد˘جو ة˘يلو˘لا˘ب ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
لخاد ةقÓمع تانازخ نوكلمي نيذلا نينطاوملا

ةيغيرلاو يصسا˘ق يد˘ي˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘صصا˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م
تا˘ن˘حا˘صشلا با˘ح˘صصأا د˘يوز˘تو ا˘ه˘ع˘ي˘ب ىل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘يلو بو˘ج˘ت ي˘ت˘لا ج˘يرا˘ه˘صصلا˘ب ةدوز˘˘م˘˘لا

ىل˘ع ة˘نز˘خ˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ح˘˘صضتإا د˘˘قو فرا˘˘ط˘˘لاو
نم يتلا » زÓقوب » هايم يه لزانملا كلت ىوتصسم
اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا نا˘˘ك˘˘صس ا˘˘ه˘˘ب دوز˘˘ت˘˘ي نأا ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
ىلع ءÓيتصسلاب نوموقي ثيح ةرواجملا قطانملا

ىلإا ل˘صصت نأا ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
بناج ىلإا خصضل˘ل تا˘كر˘ح˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م ح˘˘ير˘˘صصت نود ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع را˘˘بآا ر˘˘ف˘˘˘ح
تا˘ن˘حا˘صشلا با˘ح˘صصأل ها˘ي˘م˘لا ع˘ي˘ب ضضر˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
دو˘جو فا˘صشت˘كإا بنا˘ج ىلإا اذ˘ه ج˘يرا˘ه˘صصب ةدوز˘م˘˘لا
ة˘قر˘صس وأا ءÓ˘ي˘ت˘صسإلا ىل˘ع او˘مد˘قأا ع˘˘نا˘˘صصم با˘˘ح˘˘صصأا
هايملا لقن تاونق نم ةيعرصش ريغ ةقيرطب هايملا

حلاصصمل ةديهز غلا˘ب˘م نو˘ع˘فد˘ي ا˘م˘ي˘ف ح˘ير˘صصت نود
هايملا ةيمكب ةنراقم فراط˘لا˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نع ايموي اهب نودوز˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘لو˘ت˘صسا ي˘ت˘لا

ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ها˘ي˘م˘لا ل˘ق˘ن تاو˘ن˘ق˘ب ط˘بر˘لا ق˘ير˘ط
ةيرئازجلا حلاصصم هتفصشك دق تناك ام وهو ةيعرصش
ةمزألا لظ يف اذه .قباصس تقو يف ةيلولاب هايملل
ة˘ف˘صصب فرا˘ط˘لا ة˘يلو نا˘ك˘صس ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةدا˘ح˘لا

لإا تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ىلإا ها˘ي˘م˘لا م˘ه˘ل˘صصت ل ن˘يذ˘لاو ة˘ما˘˘ع
ي˘ف ةر˘م ها˘ي˘م˘لا˘ب ر˘خآلا ضضع˘ب˘لا دوز˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف اردا˘˘ن
ريتاوف نوقلتي اميف اموي نيرصشع لك ةرم وأا رهصشلا

يذلا رمألا مصسوم لك ةياهن عم ةيلايخ اماقرأا لمحت
م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب را˘بأا ر˘ف˘˘ح˘˘ل نوؤو˘˘ج˘˘ل˘˘ي ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا ل˘˘ع˘˘ج

ؤو˘ج˘ل˘ي ا˘م˘ك ة˘يدر˘ف لزا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
وأا ةرم جيراهصصلا هايمب تانازخلا ءلم ىلإا نورخآلا

عفد نع كلذ لباقم مهعانتمإاو عوبصسألا يف نيترم
ءارصش نمث نوعفدي مهنأاب نيدكؤوم ريتاوفلا غلابم
حلاصصم دب˘ك ا˘م و˘هو تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ح˘صش ل˘ظ ي˘ف ها˘ي˘م˘لا
ءارج ةلمجلاب رئاصسخ فراطلاب هايملل ةيرئازجلا
ريتاوفلا عفد نع تÓئاعلا بلغأا وأا تائملا عانتمإا

ها˘ي˘م˘لا ىل˘ع ءÓ˘ي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل تا˘˘با˘˘صصع رو˘˘ه˘˘ظ ل˘˘ظ ي˘˘ف
باحصصأل اهعيبو ةقÓمع تانازخ لخاد اهعيمجتو
ة˘˘يلو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب بل˘˘غأا د˘˘˘ه˘˘˘صشتو اذ˘˘˘ه .تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘صشلا
هايملاب دوزتلا يف ةدوهعم ريغ ةداح ةمزأا فراطلا

مظت يتلا تايلولا ربكأا نم ربتعت ةيلولا نأا مغر
يتلا «زÓقوب » عيبانيلا هايم بناج ىلإا دودصس ةثÓث
عناصصملا باحصصأا فرط نم اهلÓغتصسإا وأا اهذخأا مت
.ةيلولاب هايملا ىلع يعرصشلا ريغ ذاوحتصسلا اذكو
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5202 ةياغ ىلإا دتمي اهتنايصصل ينطو جمانرب قÓطإا عم ةازاوملاب

دودصسلا فيظنتب ةصصاخلا تادعملا داريتصسا نع ءانغتصس’ا ىلإا هجتت رئازجلا
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ثيح ،فيظوتلل بصصانملا تائم ينطولا كردلا ةدايق تحتف
فوفصص ينطولا كردلاب قاحتل’ا يف بغارلا بابصشلل نكمي
وأا رصشاب˘م˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م كلذو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا طا˘ب˘صضلا
.ةداهصشلا سساصسأا ىلع دينجتلا

هنأا ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملل نايب فصشك
فوفصص يف دينجتلل نيحصشرتملا تافلم لابقتصسا راطإا يف
باوبأا اهحلاصصمو ينطولا كردلا ةدايق تحتف ينطولا كردلا

طابصض ةبلط˘ل9102/0202 ةنصسل اهفوفصص يف د˘ي˘ن˘ج˘ت˘لا
سساصسأا ىلع دينجت وأا رصشابملا دينجتلا لÓخ نم نيلماع
بلطتي رصشابملا دينجتلا نأا ثيح ،ثانإا و روكذ ةداهصشلا

لقي ’ لدعمب9102 ةرود يوناثلا ميلعتلل ايرولاكب ةداهصش

،ةيبنجأا تاغل ةبعصشوأا ةفصسلفو بادآا ةبعصش يف02/21 نع
يصضاير ينقت و تايصضاير داصصتقاو رييصست ،ةيبيرجت مولع

دينجتلا امأا ،ةنصس12 نيحصشرتملا نصس زواجتي ’ نأا طرصشب
يف رتصسام وأا سسناصسيل ةداهصش بلطتيف ةداهصشلا سساصسأا ىلع

ملع ، ءايحأ’ا ملع ، ءايميك ، ءايزيف وأا تايصضاير سصاصصتخإا

،ةيلاملا ،يئانجلا سسفنلا ملع ،ةيويحلا ءايميكلا ، تارصشحلا

ةصسدنهلا ، تاينق˘ت˘لا ، تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ،ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا ة˘صسد˘ن˘ه

’ نصسلا ،ةيكلصسÓ˘لا و ة˘ي˘كل˘صسلا ت’ا˘صصت’ا ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

، رتصساملا ةداهصش ىلع نيلصصاحلل ةبصسنلاب ةنصس22 زواجتي

اذه،رثكأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ن˘صس42 نيح˘صشر˘ت˘م˘لا ر˘م˘ع نو˘كي ناو

21 مقر دÓيم ةداهصش ، يطخ بلط حصشرتملا فلم نمصضتيو

فصشك نم ةخصسن ، ةيعماجلا ةداهصشلا نم ةخصسن ،حصشرتملل

لصصفلل طاقنلا فصشك نم ةخصسن ، ايرولاكبلا ةداهصشل طاقنلا

ةيصسنج ةداهصش ،ةيلدع قباوصس ةداهصش ، ةيئاهنلا ةنصسلل ريخأ’ا

عبرأا و ةماقإا ةداهصش ، ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخصسن ،

تنرتنأ’اب يلوأ’ا ليجصستلا ةقيثو نم ةخصسنو ةيصسمصش روصص

ردجتو،zd .ndm.noitpircsneirp يمصسرلا عقوملا ربع

سصاصصتما يف مهاصستصس هذه دينجتلا ةيلمع هذه نأا ةراصشإ’ا

ذنم اهنورظتني اوناك بابصشلا نم ريثكلا ناو ةصصاخ ةلاطبلا

.نمزلا نم ةرتف

ثاـــــــــــنإلاو روكذلل ةهجوم

نيلماعلا طابصضلا دينجتل بصصانملا تائم حتفي ينطولا كردلا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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Akher Saâ
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ةيحايسس ،ةيلحملا قوسسلا ةيطغت اهجاتنإا ىدعتي لو ىلوألا ةجردلاب ةيحÓف ،تاسضقانتملا عيمج لمحت ةبيجع ةبيرغ ةقطنم يه
نييÓمل روبع ةقطنم وأا ارسسج تلازل ،يفيسصلا مسسوملا يفاطسصم اهراوز ىدعتي لو ةيملاع ةعمسس تاذ ةزاتمم ةيعيبط تÓهؤومب

مÓظلا قسشعت اهنكل ءابرهكلا ديلوتل ةطحم ربكأا ىلع زوحت ،ىسشطع اهلهأا و ةبذعلا هايملا نم رحب قوف حبسست ،سسنوتب ةحايسسلل نييرئازجلا
 .فراطلا ةيلو يه كلت

نييسسنوت مهنيب نم/ةدكيكسس

مادطصصا يف ىحرج7
نيترايصس

يف،لوأ’أ سسمأأ ءاشسم عقو رورم ثداح ببشست
نم اياعر ةعبرأأ مهنيب سصاخششأأ ةعبشس ةباشصإأ
ثداح يف ةروطخ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ،سسنو˘ت
رايشسلأ قيرطلأ ربع ،سسمأأ حابشص ،عقو رورم
راششرشش نيع ةيدلب ىوتشسم ىلع برغ قرشش
 .ةدكيكشسب

ةيحاي˘شس ةرا˘ي˘شس مأد˘ط˘شصأ ن˘ع م˘ج˘ن ثدا˘ح˘لأ
ةأأرمأ مهنيب ،سسنوت نم اياعر ةعبرأأ لقت تناك

ةيحايشس ةرايشسب37 و56 نيب مهرامعأأ حوأرتت
نع رفشسأأ ام ،سصاخششأأ ةثÓث اهنتم ىلع ناك
ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ن˘ي˘ترا˘ي˘شسلأ با˘كر ة˘با˘˘شصإأ
ةبأزع ىفششتشسم ىلإأ مهلقن بلطت ،ةروطخلأ
يف اق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ تخ˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف،

.ثداحلأ
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وزو يزيت

«ةيعانصصلا ةقطنملا» ناكصس

21 ينطولا قيرطلا نوقلغي
«ششوريمع ديعصس» ةقطنمب

نم تأرششعلأ سسمأأ راهن ةحيبشص لÓخ مدقأأ
ةيدلبل ايرأدإأ ةعباتلأ ةيعانشصلأ ةقطنملأ ناكشس
ةعشسأو ةيجاجتحأ ةكرح نشش ىلع وزو يزيت
قيرطلأ قلغ ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم قاطنلأ

«ةامشسملأ ةقطنملا˘ب د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب21 ينطولأ
وزو يزيت ةنيدم ىلإأ ةيدؤوملأ «سشوريمع ديعشس
ىلإأ م˘ه˘ت˘كر˘ح لÓ˘خ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ د˘م˘ع د˘ق و .
قر˘ح و سسيرا˘ت˘˘م˘˘لأ و ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ
تابكرملأ لقنت نيعنام ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لأ تÓ˘ج˘ع˘لأ

ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسح و ،طخلأ أذه ربع
اهيف كراشش يتلأ ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه نإاف
حرط فدهب تءاج ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘م تأر˘ششع˘لأ
ديبعت يف ةلثم˘ت˘م˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م و م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ
هذه ببشست دق و . ةيرقلأ ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ
، رورملأ ةكرح لشش يف ةيجاجتح’أ ةكرحلأ

ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص ق˘ير˘ط˘لأ و˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم د˘جو ثي˘ح
و رمذتلأ نم ةلاح طشسو مهتاهجأوب قاحتل’أ
تا˘ب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘شصأا˘ب تع˘˘فد ي˘˘ت˘˘لأ بشضغ˘˘لأ
ةلاح كلذ نع جتن امم ،نيجتحملأ عم راجششلل
لخدت رمأ’أ ىعدتشسأ ناقتح’أ و ىشضوفلأ نم
نيجتحملأ عا˘ن˘قإأ تلوا˘ح ي˘ت˘لأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم
ردجت امك . رورملأ ةكرح مامأأ قيرطلأ حتفب
أود˘كأأ ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإ’أ ه˘˘ي˘˘لإأ
ىلع اهديشسجت ةياغ ىلإأ مهبلاطمب مهكشسمت
 .عقأولأ سضرأأ
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نيلوؤوشسملأ نم دحأأ عطتشسي مل

هذه ىلع ني˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
داجيإأ نمزلأ نم دوقع ذنم ةي’ولأ
ةي’و فلخت ةلعل يقيقح سصيخششت
كلذ˘˘ك ءأود د˘˘جو˘˘ي م˘˘لو فرا˘˘ط˘˘˘لأ
ي˘ف و˘كششت ي˘ه ،جر˘ح˘لأ ا˘ه˘ع˘شضو˘ل

ل˘˘˘ششف ة˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘ه ل˘˘˘ه ،تم˘˘˘˘شص
ى˘ق˘ب˘ت نأأ ا˘ه˘ل د˘يرأأ مأأ ا˘ه˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
وه أذه اهلهجن ةنيعم ةياغل كلذك
ةيقرششلأ رئأزجلأ ةهجأو لاح عقأو
انعشسي ’ دق ،سسنوت ةقيقششلأ ةراجلل
ىر˘˘خأأ ع˘˘ي˘˘شضأو˘˘م وأأ لا˘˘ق˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
ع˘شضو˘لأ أذ˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ع ف˘ششكل˘ل
نكلو ربحلأ نم ريثكلأ لاشسأأ يذلأ

نو˘˘كششي نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ،تا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ه
تايرورشض ريفوت لجأأ نم نوجتحي
نكشسملأو برششلأ هايم نم ةايحلأ

ةنشسلأ رأدم ىلع اهريغو ءابرهكلأو
يف عرأوششلأو تاقرطلأ اهب أوبهلأأ
ىلع نورربي نيلوؤوشسم˘لأ ل˘با˘ق˘م˘لأ
،لابر˘غ˘لا˘ب سسم˘ششلأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘كشش
وأأ ل˘م˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإأ كا˘ن˘ه سسي˘ل

نم ةقدب دشسجتو ةشسوردم ططخ
ةقطنملأ هذهل لشضفأأ لبقتشسم لجأأ
˘ما˘ع˘لأ لا˘م˘لأ د˘يد˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ

مه طيطختلأو ةشسأردلأ ةيئأوششعو
ملأ’أ ف˘ي˘ف˘خ˘ت ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ ء’ؤو˘ه
ىلعو ملأ’أ عشضوم ةجلاعم سسيلو
هانقشس دقو رشصحلأ ’ لاثملأ ليبشس
هايم ةمزأأ عوشضوملأ أذه ةمدقم يف
’ اهلهاجت نكمي ’ يتلأ برششلأ
 .يويحلأ دروملأ أذه هلثمي

قيرطلا يف عبارلاو دودصس ةثÓث
وكصشي لكلاو ةيفوجلا هايملا نم رحبو

ششطعلا
ةشصق نع ثدح˘ت˘ن ا˘ن˘نأا˘كو ود˘ب˘ي

دحأ’ ةليلو ةليل فلأأ سصشصق نم
ةثÓث ىلع زوحت ةي’و نأأ قدشصي

062 قوفت باعيتشسأ ةقاطب دودشس
رحب قوف حبشستو بعكم رتم نويلم
نوشصتخملأ اهردق ةبذعلأ هايملأ نم
ن˘م بع˘كم ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب
سشطعلأ اهلهأأ يناعي ةيفوجلأ هايملأ

ةي’و تمهتلأ دقف ،ةنشسلأ رأدم ىلع
ىلع ءاشضقلل نوراق لأومأأ فراطلأ

هذه ،ىودج نود نكل ةمزأ’أ هذه
ةرواجملأ ةي’ولأ دوزت يتلأ ةي’ولأ

،لكششلأ أذه˘ب ا˘ه˘ل˘هأأ ي˘نا˘ع˘ي ة˘با˘ن˘ع
يف ةدحأو ةرم برششت تايدلب كانه
يف ةدحأو ةرم ىرخأأو نيعوبشسأ’أ
ةيبرغلأ قطانملأ تايدلب امأأ رهششلأ
عم ا˘ه˘نا˘كشس سشيا˘ع˘ت د˘ق˘ف ة˘ي’و˘ل˘ل

لششف دعب ةح˘لا˘م˘لأ ها˘ي˘م˘لأ سسو˘با˘ك
قطانملأ هذه ديوزتل جمأربلأ عيمج
تحشضأأ ةقطن˘م˘لأ ،ة˘بذ˘ع˘لأ ها˘ي˘م˘لا˘ب
نيبقاعتملأ ءأرزولأ فلت˘خ˘م˘ل ة˘ل˘ب˘ق
ناجل لوزن ،ةلودلاب ةيئاملأ درأوملل
يزكرملأ ىوت˘شسم˘لأ ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ل˘كلأ ير˘ج˘ي أذا˘م ع˘ط˘ق˘ن˘ت ’ دا˘كت
سسأد˘شسأ’أ ي˘˘ف سسا˘˘م˘˘خأ’أ بر˘˘شضي
ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘م م˘˘˘شسÓ˘˘˘ط ىود˘˘˘ج نود
اهنم جور˘خ˘لأ ي˘ف ل˘ششف تا˘ها˘ت˘مو
وأأ نيلوؤوشسملأ فعشضل له عيمجلأ
ي˘ف هروذ˘ج˘ب بر˘شض يذ˘لأ دا˘شسف˘˘لأ

يذلأ يواه˘ت˘م˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ أذ˘ه ق˘م˘ع
.رايهن’أ ةفاحل ةقطنملأ هذه لشصوأأ

نأأ دحأأ عطتشسي مل ىرخأأ ةهج نم

ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لأ د˘˘جأو˘˘ت ىود˘˘ج ر˘˘شسف˘˘ي
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ةي’وب ةيريدملأ هذه عفرب ءافتك’أو
ع˘ي˘م˘ج نأأ را˘ب˘ت˘˘عأ ى˘˘ل˘˘ع فرا˘˘ط˘˘لأ
درو˘˘م˘˘لأو ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأو ق˘˘˘فأر˘˘˘م˘˘˘لأ
ىتح فراطلأ ةي’وب هايملل يعيبطلأ
هذهو د˘ع˘ب ن˘ع درأو˘م˘لأ هذ˘ه ر˘ي˘شست

ة˘مزأ’أ ي˘ف تم˘ها˘شس ىر˘خأأ ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح
ةي’ول قبا˘شسلأ ي˘لأو˘لأ نأأ م˘غر˘لا˘بو
ةد˘ع ي˘ف بتا˘كل˘ب د˘م˘ح˘م فرا˘ط˘˘لأ

ةرأزولأ نأأ دكأأ ة˘ي˘م˘شسر تا˘ب˘شسا˘ن˘م
أذ˘ه ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب تد˘عو ة˘ي˘˘شصو˘˘لأ
اهتأذب ةمئاق ةيريدم حتفو عشضولأ
هذ˘ه نأأ ’إأ ها˘ي˘م˘لأ ر˘ي˘ي˘شست˘ل ة˘ي’و˘˘ب
نأا˘كو حا˘ير˘لأ جأردأأ تب˘هذ دو˘عو˘˘لأ
وه امك رمأ’أ ىقبيو نكي مل ءيشش
لشصأويو ة˘مزأ’أ ل˘شصأو˘ت˘تو ه˘ي˘ل˘ع
ةي’و ءاحنأأ فلتخم نم نينطأوملأ
رأد˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حأ فرا˘ط˘لأ
مهنأاكو ىمشسم ريغ لجأأ ىلإأ ةنشسلأ
لحلل ءامشسلأ نم ةزجعم نورظتني
أذه ناك نأو . ةمزأ’أ هذهل يئاهنلأ
ف˘شصن ع˘ج˘شضم سضقأأ د˘ق ع˘˘شضو˘˘لأ

ة˘ي’و˘ل ي˘نا˘كشسلأ دأد˘ع˘ت˘لأ نو˘ي˘ل˘˘م
ة˘˘˘مزأأ تل˘˘˘شصو نأأ ى˘˘˘لإأ فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
نم دوزتت يتلأ ةبانع ةي’ول سشطعلأ
فرا˘˘˘ط˘˘˘لأ نا˘˘˘كشس نإا˘˘˘ف فرا˘˘˘ط˘˘˘˘لأ

أذه دنع فقوتت نلو مل مهتاناعم
تا˘مزأ’ا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ف د˘ح˘لأ

ةدعشصأ’أ فلتخم ىلع لكاششملأو
لشصأوتملأ عاطقن’أ ةلشضعم اهنم
 .يئابرهكلأ رايتلأ يف

مÓظلا قصشعت يتلا ةقطنملا فراطلا

ربكأأ ىلع فراطلأ ةي’و زوحت
ةقطنمب ءا˘بر˘ه˘كلأ د˘ي˘لو˘ت˘ل ة˘ط˘ح˘م
ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإ’ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ سشوأرد˘˘لأ
بناج ىلإأ ةطحملأ هذه دعت ناحيرب
تنششومت نيع ةي’وب ةلثامم ةطحم
ثيح رئأزجلاب نيتطحملأ ربكأأ نم
ة˘قرا˘ط˘لا˘ب سشوأرد˘لأ ة˘ط˘ح˘م دوز˘˘ت

ىلإأ ةفاشضإ’اب ةي’و71 ةيئابرهكلأ
نكل سسنوت ىلإأ ةقاطلأ هذه ريدشصت
را˘ي˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لأ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’أ
ىلعو ةمئأد نوكت داكت يئابرهكلأ

نا˘كشس ى˘ح˘شضأأ ى˘ت˘ح ة˘ن˘شسلأ لو˘ط
كÓهتشسأ يف ر˘ث˘كأ’أ م˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
نطولأ قطانم يقاب ىلع عومششلأ

نو˘ق˘ششع˘˘ي فرا˘˘ط˘˘لأ نا˘˘كشس نأا˘˘كو
ءاششعلأ تابجو لوانتو ةيشسنمورلأ

ةرو˘تا˘ف ي˘ه عو˘م˘ششلأ ءو˘شض ى˘˘ل˘˘ع
ى˘بÓ˘غ˘لأ بو˘ي˘ج تكه˘نأأ ة˘ي˘˘فا˘˘شضإأ
بحشست ءابرهكلأ ةروتافلأ نأأو اميشس
اهيلإأ فاشضي ىبÓغلأ ء’ؤوه مد نم
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ه ن˘˘˘يأا˘˘˘ف ر˘˘˘خأأ ءبع
» أأدبمب نوبزلل مدقت يتلأ ةزيمملأ
نوبزلأ نيهأأ دقف » كلملأ وه نوبزلأ

. فراطلاب ءأوشس دح ىلع كلملأو
ة˘يدا˘ي˘شسلأ ة˘كر˘ششلأ ي˘˘لوؤو˘˘شسم ا˘˘مأأ
ةر˘م ل˘كف » زا˘غ˘ل˘نو˘شس » ةا˘م˘شسم˘˘لأ
لاقي ام لقأأ رأذعأأ اهيلوؤوشسم مدقي

» بنذ نم حبقأأ رذع بر » اهيلع
وه » قلقللأ » لششفلأ ةعامشش امئأدو
نأاكو تاعاطقن’أو لكاششملأ ببشس
اهب دجأوتت نم طقف فراطلأ ةي’و
ملاعلأو ةرجاهملأ رويطلأ وأأ قلاقللأ
يف رويطلأ هذه هب دجأوتت ’ رخأ’أ

هذ˘ه˘ل ما˘ت˘لأو ل˘ما˘كلأ ز˘ج˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ظ

عشضو˘لأ أذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘شسشسؤو˘م˘لأ

’و اهل معط ’ ةتكن ىحشضأأ يذلأ

هيف ثدحتي تقو يف نول ’و ةحئأر

ءأردمو ةشسشسؤوملأ هذه يفظوم دحأأ

نأأ زا˘غ˘ل˘نو˘شسب نو˘ق˘با˘˘شس نو˘˘ي˘˘ئ’و

ةيئابر˘ه˘كلأ ة˘كب˘ششلأ ي˘ف ل˘كششم˘لأ

لكاششملل سضرع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأو˘ه˘لأ

قلقللأ قيرط نع ءأوشس بيرختلأو

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو را˘ط˘˘مأ’أو حا˘˘ير˘˘لأ وأأ

يئابرهكلأ رايتلأ عاطقنأ تاببشسم

نأأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ ء’ؤو˘ه نور˘ي ثي˘ح

د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإأ ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ل˘˘ح˘˘لأ

ةيتحت نوكتل ةيئابرهكلأ تاكبششلأ

سضرعتت ’ يكل سضرأ’أ تحت نيأأ

م˘ت˘ي كلذ˘بو ل˘كا˘ششم˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘˘ل

،تاعاطقن’أ هذه نع ايئاهن ءاشضقلأ

ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ي˘هر˘لأ لأو˘مأ’أ ى˘لإأ أر˘ظ˘نو

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ت

ةر˘ي˘ث˘كلأ تأو˘ن˘شسلأ ذ˘ن˘م ة˘يدا˘ي˘شسلأ

ة˘حو˘ب˘ح˘ب˘لأ تقو ي˘فو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ

أذه ةشسأرد م˘ت˘ي م˘ل ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ديدجت ةيجيتأرتشسإاب عفدلأو عشضولأ

ىلع ولو ةيتحت نوكتل تاكبششلأ

دعب امبر ةليوط تأونشسلو لحأرم

سصلختت نمزلأ نم نيدقع وأأ دقع

تا˘كب˘ششلأ ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ع˘ي˘قر˘ت˘لأ ة˘شسا˘ي˘شس ن˘كل ة˘ي˘˘ئأو˘˘ه˘˘لأ

تاشسايشسلأ هذه يف ةيرأرمتشس’أو

’ ام ىلإأ عشضولأ تلشصوأأ ةششهلأ

.هابقع دمحي

ىسشطع اهلهأاو ةبذعلا هايملا نم رحب قوف حبسست

مÓظلا قصشعت يتلا ةقطنملا فراطلا

قيسضلا تانكسس نم نيديفتسسملا ةمئاق رسشن بقع/ةدكيكسس

ديعصصتلاب نوددهيو ةرئادلا نورصصاحي نويصصقملا
مهءاشصقإأ أونجهتشسأو،تانكشسمهحنم مدع لاح يف ديعشصتلاب نيددهم تاعاشسل اهورشصاحيتلأ ةدكيكشس ةرئأد رقم مامأأ نينطأوملأ نم تأرششعلأ سسمأأ راهن رهمجت

قيشضلأ ناكشس ىلإأ ةفاشضإأ يلاقتربلأنوللأ لمحتو طوقشسلل ةليآ’أ ةميدقلأ تانكشسلأ ينطاقب ةشصاخلأو نينث’أ ةيشسمأأةي’ولأ حلاشصم اهترششن يتلأ نكشسلأ ةمئاق نم

ةياغىلإأ مهتÓئاع ةقفر سضرأ’أ سشأرتفأ ىلع نونطأوملأ رشصأأ و،نكشس ىلع لوشصحلأيف مهقحب ةبلاطملل ةدكيكشس ةرئأد رقم مامأأ أوعمجت نوبشضاغلأ نوجتحملأ

ينأربلأراقÓب ايلحم فورعملأ يريدشصقلأ قيتعلأ يحلاب نطقت تÓئاع مهنيب و، نكشسلأيف مهقح سصوشصخب لوهجملأ مهريشصم نع فاك بأوج ىلع لوشصحلأ

يقي ’ ريدشصقلابنييمدآ’أ ماقمب قيلي ’و يرزم هنأ هنع لاقي ام لقأ يذلأ سشيعلأ ةبوعشصتكتششأ تÓئاعلأ ،طقف راتمأأ عشضبب ىوشس ةي’ولأ رقم نع دعبي ’ يذلأو

دق نونطأوملأ ناكو أذهمهخأوكأأيف مهتاناعم نع فلتخي ’ سضرأ’أ سشأرتفأ مهبشسح هنأ’ اهناكم ةرداغمتÓئاعلأ تشضفر و ، فيشصلأ رح دري ’و ءاتششلأ درب نم

ةيقاطبلأ ءأرج نكشسلأ نمنييشصقملأ نم مهبلغأأ نوجتحملأ ، نكشس ىلع لوشصحلأ يف مهقحب نيبلاطم،ةقئ’تانكشسل مهليحرتب ةبلاطملل ةرئأدلأ رقم مامأأ أورهمجت

مهلج نوجتحملأ ققحتي ململحلأ نكل رقتشسم نكشس ىلع لوشصحلأ لجأأ نم تأونشسل أورظتنأ نيذلأو تانكشسنيرجأاتشسملأو قيشضلأ ناكشس مهنيبو نكشسلل ةينطولأ

مهليحرت يف عأرشسإ’اب أوبلاطثيح مهتانكشس لكآات و نكشسملأ يف قيشضلأ ةمزأأ نم نوناعي نيذلأو ةقيتعلأةنيدملاب ،ةعقأولأ طوقشسلل ةليآأ ةششه تانكشسب نطقي

فورظ يف نوششيعيو رايهن’اب ةددهمةششه تايانب لخأد نونطقي مهنأأ اميشس’ اهنوششيعي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ ببشسبجاجتح’أ ىلع أومدقأأ دقف نينطأوملأ بشسحو،

تحبشصأأ ثيح راطمأ’أ طقاشست ءانثأأسصوشصخلاب ةميركلأ ةايحلأ تافشصأوم طشسبأأ اهيف مدعنت ةيرامعتشس’أ ةبقحلأ ىلإأدوعت ةقيتع تانكشس لخأد ةيشساق ةيعامتجأ

تتبثأأ ةينطولأ ةيقاطبلأ نأأ ثيح،ةيقطنم ريغبابشسأ’ نكشسلأ نم مرح مهلج نأأ نيربتعم توملأ نم مهتايح ذاقنإأو مهليحرتةرورشضب يلأولأ نم أوبلطو ةددهم مهتايح

.ةكلاهتملأ مهلزانم لخأد تÓيولأ نوناعيأولأزام مهنأأ نيح يف مهتدافتشسأ

M«ÉI HƒOjæÉQ



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8375ددعلا9102 ةيليوج42  ءاعبرألا 5 ةعاسسلأ رابخأأ
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يف سسوصسحملا عافترÓل ارظن كلذو ،ةقيقد03 زواجت يئابرهكلا رايتلا يف اعاطقنا ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا لÓخ ةنتاب تاي’و ديدع تدهصش
.ةنتاب ةي’و هتفرع يذلا ةرارحلا ةجرد

دشض دمحمأا يديشس ةيدلب ريم

 ةليشسملاب ةلادعلا تارارق
ةيلو د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ن˘طاو˘م مد˘قأا

سسلجمب ماعلا بئانلا مامأا ىوكسش عفرب ةليسسملا

يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر د˘سض ة˘ل˘ي˘سسم˘˘لا ءا˘˘سضق

ماكحألا ناسش نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا سصو˘سصخ˘ب د˘م˘ح˘مأا

م˘كح ي˘ل˘ع زو˘ح˘ي ن˘طاو˘م نأا ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

خيراتب ةليسسملاب ةيرادإلا ةمكحملا نم رداسصلا

يف ه˘ت˘ي˘ق˘حأا˘ب ه˘ل تسضق ثي˘ح13/10/9002

بسصنم سصوسصخب ة˘يرادإلا ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست

سسي˘ئر نأا لإا سسرا˘ح ة˘ف˘سصب ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا

نم رماوأا مغرو مكحلا اذه ذيفنت متي مل ةيدلبلا

ةيوسستل نيلوؤوسسملا نم هريغو ةرئادلا سسيئر

بر˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ما˘ق ثي˘ح ل˘كسشم˘˘لا

مت ن˘يأا ر˘ي˘خألا م˘كح˘لا تا˘ع˘ب˘ت ن˘م ل˘ي˘ل˘سضت˘لاو

هنأاب6101/8002 مقر تحت ةلسسارم ريرحت

ريغ ةقيقح يف ةيرادإلا هتيعسضو ةيوسست تمت

ايئاهن هتيعسضو ةيوسست متي مل ةعاسسلا دحلو كلذ

ف˘ي˘ظو˘لا سشت˘ف˘م ى˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘غرو

لمعلا دقع ءاغلإا اهدا˘ف˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا

هعم قيقحت حتفب نطاوم بلاط ثيح سصاخلا

نأاسش نم ليلقتلا مرج هفارتقل ايئازج ةعباتمل

ةهجوملا ةلاسسرلا بسسح اذهو ةيئاسضقلا ماكحألا

ثيح ةليسسملا ءاسضق سسلجمب ماعلا بئانلا ىلإا

اهنم ةخ˘سسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘سس ر˘خآا ةد˘ير˘ج تل˘سصح˘ت

دمح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر˘ب ا˘ن˘ل˘سصتا ثي˘ح

نم نكمتن مل نكل عوسضوملا نع راسسفتسسÓل

.كلذ
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تارششعلا فÓتإا

 ببشسب تاراتكهلا نم

ةملاقب قئارحلا
لوأا ،ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب بسشن ق˘ير˘ح دا˘م˘خإل ،سسمأا

ةيوعر ةقطنمو ، ةرازخل ةيدلب ةيوطملا ةتسشم

كه51 ي˘لاو˘ح فÓ˘تإا ف˘ل˘خ ثي˘ح ،سشار˘حأاو

ةيامح مت اميف ، سشارحأا كه51 و ةيوعر سضرأا

ةقطنم و ةيوعر ةقط˘ن˘م ،ةروا˘ج˘م˘لا ن˘كا˘سسم˘لا

ةليسس ةتسشمب ،حلاسصملا سسفن تلخدت امك .ةيباغ

راجسشأا قيرح دامخإا لجأل دومحم يتاعوب ةيدلب

ةرجسش51 فÓتإا فلخ ثيح ،ةديسصحو نوتيز

ةيامح مت دقو ةديسصح كه50 يلاوحو نوتيز

.نوتيزلا راجسشأاو راقبألا ةيبرتل لبطسسإا
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جيريرعوب جرب

مادطشصا يف نيباشصم ةرششع

تارايشس ثÓث نيب
35و11 نيب مهرامعأا سصاخسشأا ةرسشع بيسصأا

نيب مادطسصإا رثإا ريطخ رورم ثداح يف ةنسس

قرسش رايسسلا قيرطلاب تارايسس (30) ثÓث

نب نيع رسسج ىوتسسم ىلع فيطسس هاجتا برغ

اوبيسصأا نيذلاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب نار˘م˘ع

م˘ه˘ل تمد˘ق ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘سصإا˘˘ب

م˘ت و ، نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا

تسصحأا و اذ˘ه جر˘ب˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا م˘ه˘ئÓ˘جإا

ع˘˘برألا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا حـلا˘˘˘سصم

ثداوح (01) رسشع ةريخألا ةعاسس نيرسشعلاو

نيباسصملا لك ،اباسصم32 تفلخ ةقرفتم رورم

ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا مهل تمدق

ةيئافسشتسسإلا حلاسصملا فلتخم ىلإا مهئÓجإا متو

.ةلوهجم ثداحلا بابسسأا ىقبت اميف . ةبيرقلا
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يذلا ريبكلا ينقتلا بطعلا اذكو

يتلا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘سشلا ي˘ف ع˘قو
وهو ،ةنتاب ةيلو نم ريبك ءزج نومت
راي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ي˘ف سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا
تايدلب ةدع ىوتسسم ىلع يئابرهكلا

ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘˘م
،سسيدسسف ،تلوزات ،ةبعسشلا داو ،ةنتاب

،ءاملا داو ،ةنايرسس ،ريفاسصعلا نويع
،ر˘سسا˘ج ن˘ي˘ع ،ورزل ،ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ناز
رسصق ،تمخلات ،مÓسس دلوأا ،يسساحلا
،تنÓسسكات ،ةناورم ،ةسسوديح ،ةمزلب

سسار ،نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘سس دلوأا ،نا˘سسم˘˘ل
رمألا ،ةبقيق ةيدلبو تابحرلا ،نويعلا
ةقرفلل عيرسسلا لخدتلا مزلتسسا يذلا
ةلماك ةليل زاغلنوسس حلاسصمل ةينقتلا
ح˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ف˘˘˘قو˘˘˘ت نود
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو با˘˘˘˘ط˘˘˘˘عألا

ثيح00:12 ة˘عا˘سسلا ى˘لا65:91

ة˘يلو˘لا ل˘ج˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ةدا˘عإا تم˘˘ت
ةلمح نم لك لمسش ريغسص ءزج ادعام

ةديسشك يح نم ريغسص ءزجو3/2/1

ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘خد˘˘ت˘˘لا مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا

اذه .نيومتلا عاجرإاو Óيل00:32

ة˘ير˘يد˘م ه˘ي˘ف تعد يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ينطاوم زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ع˘يزو˘ت˘لا
ةقاطل ينÓقعلا كÓهتسسلا ةيلولا
ةسصاخ ةينÓقع ةقيرطب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
نيب ام دتمت يتلا ةورذلا تاقوأا يف

ة˘عا˘˘سسلاو لاوز00:41 ةعاسسلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خو Ó˘ي˘˘ل00:02

ن˘م ر˘ث˘كأا نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ئا˘بز˘ل˘˘ل
ليدعتو لزنملا لخاد يئاوه فيكم

ةجرد52 ي˘ف ف˘ي˘ي˘كت˘لا زا˘ه˘˘ج

ةينÓقع ةقيرطب ةرا˘نإلا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ل˘ي˘غ˘سشت يدا˘ف˘ت ع˘م ة˘جا˘ح˘˘لا تقوو

.د˘˘حاو نآا ي˘˘ف ةرا˘˘نإلاو ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘˘لا

يف عاطقنلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو

ديدع هتدهسش يذلا يئابرهكلا رايتلا

نم ديدعلا حرط دق ةيلولا تايدلب

نينطاو˘م˘لا ة˘جا˘ح ما˘مأا ،تلؤوا˘سست˘لا

نم تتاب يتلا ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلإا

ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرور˘˘˘˘سضلا

ه˘ي˘ف م˘ت تقو ي˘ف ،ا˘ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلا

تقو ي˘ف را˘ي˘ت˘لا عا˘جرإا نا˘سسح˘˘ت˘˘سسا

با˘ط˘علا م˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ز˘˘ي˘˘جو

.ةلجسسملا

ينÓقعلا كÓهتصس’ا ىلإا وعدت عيزوتلا ةيريدم

ةنتابب ةي’ولا تايدلب ديدع ربع يئابرهملا رايتلا يف تاعاطقنا
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تارسشعلا ،لولا سسمأا حابسص نسش
ةملاقب فولخم نيع ةيدلب ناكسس نم
اهلÓخ نم اوماق ةيجاجتحا ةكرح ،

ىلع18 مقر ينطولا قيرطلا قلغب

ه˘جو ي˘ف70 مقر م˘ل˘كلا ىو˘ت˘سسم
سسيراتملاو ةراجحلاب رورملا ةكرح
نع نيربعم ،ةيطاطملا تÓجعلا و
ةيمومعلا ةغرفملا ليوحتب مهسضفر
نا˘ف˘ي˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م˘˘لا
نا˘كم˘لا ى˘لإا ، ي˘تا˘نز˘لا داو˘ب ل˘سسع˘لا
لبج ةقطنمب «ةخسساسسمل» ىمسسملا
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ، ل˘سصن˘ع˘لا
رخأا ناكم ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةديدجلا ةنيدملاو ةقطنملا نع اديعب
تلوح يتلا ةغرفملا هذه نأا ةراسشإÓل،
ىلإا لسصنعلا لبج ةقطنم نم اقباسس
ى˘لإا تقؤو˘م ءار˘جإا˘ك ل˘سسع˘لا نا˘ف˘ي˘˘ك
ل˘يو˘ح˘تو ، ر˘خأا نا˘كم دا˘˘ج˘˘يإا ة˘˘يا˘˘غ
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘سشرو ى˘لإا م˘يد˘ق˘لا ا˘ه˘نا˘˘كم
يرهم دي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ن˘يد˘م زا˘ج˘نإل
تانكسسلا فلأا مظ˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
تيق˘ل ي˘ت˘لاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طاو˘م˘ل
لÓخ ن˘م ةد˘يد˘سش ة˘سضرا˘ع˘م ا˘ه˘ت˘قو
فرط نم تاجاج˘ت˘حا ةد˘ع˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق
ةباسصإا دعب ، اهنم نوبيرقلا ناكسسلا

لا˘ف˘طألا ة˘سصا˘خ م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك دد˘˘ع
ة˘ي˘سسف˘ن˘ت سضار˘مأا ةد˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘سسم˘لاو
حئاورلاو ناخدلا ةجيتن ، ةيسساسسحو

ىدأا ام وهو ، اهنم ةثعبنملا ةهيركلا
نا˘كسسلا ءا˘ط˘عإا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب
رخأا ناكم ىلإا ةغرفملا لقنب ادوعو
نكل ،رهسشأا ةتسسلا زواجتت ل ةدم يف
ناكو ، تاونسس ةعبرألا تقاف ةدملا
سضع˘ب ما˘ي˘ق تا˘جا˘ج˘ت˘حلا هذ˘ه ر˘˘خأا
ةلمحملا تانحاسشلا عنمب نوحÓفلا
نأا دعب ، ةغرفملل لوخدلاب تايافنلاب
ةغرفملاب ةلعتسشملا نارينلا تببسست
دحأل ةيعارز ليسصاحم قارتحا ىلإا
يناثلا ماعلل اهنم نيبيرقلا نيحÓفلا

تاطلسسلا دجت نأا ىلإا، يلاوتلا ىلع
ةغر˘ف˘م˘لا هذ˘ه ل˘ق˘ن˘ل Ó˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عمجت هنع جتن ام ةتقؤوملا ةيمومعلا
عراوسشب ةيلزنملا تايافنلا نم نانطأا

لعج ام وهو ، يتانزلا يداو ةنيدم
ةي˘ع˘م˘ب ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر
نم نيررسضتملا ناكسسلا دحأاو ةنجل
ناكم ىلع ثحبلاب نوموقي ةغرفملا
مت ام وهو ،هيلإا ةغرفملا لقنل رخأا
ناكم ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘يأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ة˘ل˘˘سسار˘˘م م˘˘تو ، ل˘˘سصن˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ج˘˘ب
تاءارجإلا ذاختل ةينعملا تاطلسسلا
نأا لإا، عوسضوملا اذه يف ةمزÓلا
مهغلب نأا دعبو فولخم نيغ ناكسس
ىلإا ىرخأا ةرم ةغرفملا لقنب ربخلا

او˘سضف˘ت˘نا ل˘سصن˘ع˘لا ل˘ب˘ج ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
نع نيربع˘م ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘قو
ةقطنملا ىلإا ةغرفملا ةدوعل مهسضفر
.اددجم

لصصنعلا لبج ةقطنم ىلإا ةيمومعلا ةغرفملا لقن رارق ةيفلخ ىلع

 نوقلغي و ةيجاجتحا ةكرح نونششي فولخم نيع ناكشس
ةملاقب08 مقر ينطولا قيرطلا
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،لوألا سسمأا مو˘ي ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ن˘˘سش
يداو ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا
مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،ةملاقب يتانزلا

ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ع˘ت ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ق˘˘م
ن˘˘ع م˘˘ها˘˘سضر مد˘˘ع و م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسا
اهيلإا تلأا يتلا ةيواسسأاملا ةيعسضولا
ر˘ي˘غ ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ق˘ه˘ق˘ت˘لا و ،م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب
تاعاطقلا فلتخم سسم يذلا رربملا
رثأا يذلا و ، ةسساسسحلا و ةيويحلا
نطاوملا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب
ثيح هتايموي هيلع سصغن و ،يتانزلا

ليحر˘ب حا˘ح˘لإا˘ب ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ل˘سشف˘˘لا بب˘˘سسب كلذ و ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

سسل˘ج˘م˘لا و ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘يرذ˘˘لا

ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ،ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ديقتلا مدع و لامهإلا و ةلابمÓلا

ام وه و ،هفرط نم ةيلوؤوسسملا حورب

زاهجلل ماتلا زجعلا لÓخ نم ىلجت

هسسيئر ةدايق˘ب سسل˘ج˘م˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ر˘˘˘ث˘˘˘كأا رور˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف ، ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

لوقي هبيسصن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سش81 ن˘م

و «ريملا » عط˘ت˘سسي م˘ل، نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ءزج ول و قيقحت يذيفنتلا هسسلجم

نطاوملا تاحومط و لامأا نم طيسسب

و ةحسصلا ، ةيمنتلا بناج نم ةسصاخ ،

ف˘˘ي˘˘سضي ،ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه،ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا

مكارتف ،جرح ل و ثدحف ،نوجتحملا

يداو ةيدلب ءايحأا لج ربع ةمامقلا

ايئيب ارط˘خ ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا ،ي˘تا˘نز˘لا
راسشتنا نإا لب ،نطاوملا ةحسص ىلع
ح˘ب˘سصأا ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘لا ي˘ف ل˘باز˘م˘˘لا
دا˘ت˘ع˘م˘لا و يدا˘ع˘لا رو˘كيد˘لا ل˘ث˘م˘˘ي
ةرسشتنملا لبازملا حئاورو ،نييتانزلل

عمجت ر˘ب˘كا ي˘نا˘ث ءا˘جرأا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع
،ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘كسس
ىر˘ب˘كلا ة˘ثرا˘كلا ة˘با˘ث˘م˘ب تح˘ب˘˘سصأا

،ف˘ي˘سصلا ل˘سصف ي˘ف ن˘ح˘نو ة˘سصا˘˘خ
زجع نم نوجتحملا برغتسسا انهو
طسسبأا ىلع ىتح هسسيئر و سسلجملا
اذه....ةمامقلا عفر يهو لإا ءايسشألا
ةثراكلا ،ناكسسلا فيسضي نايسسن نود
يداو ةيدلب ددهت يتلا ةيجولوكيلا
ادج ةروهدتملا ةلاحلا ببسسب ،يتانزلا
ع˘طا˘ق˘لا داو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا

فرط نم هلا˘م˘هإا ل˘ظ ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل

يف ةسصاخ هف˘ي˘ظ˘ن˘ت مد˘ع و ة˘يد˘ل˘ب˘لا

راسشتنا يف مهاسس امم ،فيسصلا لسصف

ةر˘سضم˘لا تار˘˘سشح˘˘لا و سضو˘˘عا˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ع˘˘سضو ا˘˘مأا ،.ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصب

و ،ينارمعلا جيسسنلا لخاد تاقرطلا

يتانزلا يداو ةيدلبل ة˘ع˘با˘ت˘لا ىر˘ق˘لا

لو˘˘ق˘˘ي ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘˘ما˘˘˘ط˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘ف

اروهدت تفرع اهنأا ثيح ،نوجتحملا

ام ميمرتل مهيعسس نود ،هل ليثم ل

د˘كأا ر˘ي˘خألا ي˘ف و ،ه˘م˘ي˘مر˘ت ن˘كم˘˘ي

ةرورسضب مهبلطم ىل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

سسلجملا سسيئر ليحر يف ليجعتلا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا و ، يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

.يذيفنتلا زاهجلا ىلع لماسش

ةيجاجتحا ةفقو نونششي يتانزلا يداو ةيدلب ناكشس نم تارششعلا
ةملاقب «ريملا » ليحرب نوبلاطيو ةيدلبلا رقم مامأا

ةملاقب محششلا يداوب لزنم لخاد قيرح بوبشش
يسضرأا قباط نم نوكم لزنم لخاد قيرح بوسشن رثا محسشلا يداو ةيدلب دجسسم مامأا ،سسمأا لوأا ،لئابنلا مامح ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

،ةفلتخم حورجب رمعلا نم ةنسس04 غلبي ركذ سسنج نم (سش.إا) وعدملا ةباسصإا فلخ ،يسضرألا قباطلاب ةفرغو خبطم يف بسشن يذلا قيرحلا ،نيقباط و
فÓتإا يف تلثمتف ةيداملا رئاسسخلا امأا ،محسشلا يداو ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ىلإا لقنو ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا هل تمدق ثيح
..ةعونتم ةسشرفأا و ثاثأا ،ةفلتخم ةيلزنمورهك تاودأا
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مهتمئاق مسض رارق نيسضفار ةيلولا رقم مامأا ةبانع ةيدلبب يعامتجا نكسس0007 ـل نوعطلا تافلم باحسصأاو نويسصقملا ضسمأا ضضفتنا
4102 ةياغ ىلإا1102 ةنسس نم يعامتجلا نكسسلا تافلم باحسصأاو نكسسلا يبلاط ىلإا

ءارجإا دعب مهتيعسضو ةيوسست مدع ببسسب

ةعرقلا

نم نوديفتسسملا يديارسس ناكسس

نوبلاطي ششيرلا عارذب نكسسم001

لخدتلاب يلاولا
ةيعامتجلا تانكشسلا نم نيديفتشسملا نم تارششعلا بلاط

اهشسأار ىلعو تاط˘ل˘شسلا ل˘خد˘ت ةرور˘شضب يد˘يار˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ةيوشستل ةيلولا ىوتشسم ىلع لوألا لوؤوشسملا هتفشصب يلاولا

ةمزÓلا تاءارجإلا مامتإا لÓخ نم نكشسلا هاجتا مهتيعشضو

نم نيديفتشسملا عم ةعرقلا ءارجإا دعب ةشصاخو ةدافتشسÓل

يتلا تانكشسلا نأا ةشصاخو ةبانع ةيدلبب يعامتجلا نكشسلا

صشيرلا عارذ يرشضح˘لا بط˘ق˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م ا˘ه˘ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا

082 ـلا ةمئاق نمشض صشيرلا عارذب نكشسم001 ـب ةردقملاو

متي مل نآلا ةياغ ىلإا هنأا لإا يديارشس ةيدلبل ايعامتجا انكشسم

يف ةلثمتملاو ةعرقلا ءارجإا دعب تاءارجإلا مامتإل مهؤواعدتشسا

ةينكشسلا ةغي˘شصلا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست

نكشسلا ةمزأا ببشسب نيرمألا نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ة˘شصا˘خ

وأا راجيإلا قوقح ديدشستب موقيو نكشسمل رجأاتشسم نم مهنمف

صضعبلاو ةيوشضوف تايانب لخاد نوششيعي نورخآاو ءاركلا

نم اقح نوناعي مهف ةريبكلا مهتÓئاع ةقفر لزنم يف رخآلا

ةعرقلا ءارجإا دعب لمتكت مهل مهتحرف نكلو نكشسلا ةمزأا

عقوم صصوشصخب داهششإا رارق مه˘ح˘ن˘مو م˘ه˘تا˘ن˘كشس د˘يد˘ح˘تو

تاءارجإلا يقاب ءارجإا متي مل نكلو ةعرقلا دعب مهتانكشس

ع˘فد تلو˘شصو م˘ه˘ح˘ن˘م˘ل م˘ه˘ئا˘عد˘ت˘˘شسا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو

.ةينكشسلا ةغيشصلا هذه نم ةدافتشسلاب ةشصاخلا تاقحتشسملا

لوط دعبو حيتافملا مهحنم دعب اميف متيل يعامتجلا نكشسلا

تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘كشسلا د˘ششا˘ن د˘ق˘ف را˘ظ˘ت˘˘نلا

لخدتلاب هتبلاطمل يلاولا ةشصاخو ةينعملا تاهجلا ةديدجلا

.نكشسلا هاجتا مهتيعشضو ةيوشستو

MƒQjá aÉQì

نماسضتلاو روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا اهتمظن

كيبيلاو ةيدلبلا حلاسصم عم قيسسنتلاب ينابسشلا

 ةاذاحمب ريفاسصعلا قوسس فيظنت

ةيعوطت ةلمح يف ةفاقثلا رسصق
ينابششلا نماشضتلاو روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا صسمأا تمظن

ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم حلاشصم عم قيشسنتلاب ةبانع ةيلول

بناجب دجاوتملا ريفاشصعلا قوشسل ةيعوطت ةلمح ةيدلبلاو

روشضحب اذهو «اهفظن كدÓب بحت» راعشش تحت ةفاقثلا رشصق

نأا امك نيعوطتملا بابششلا صضعب اذكو ةيعمجلا ءاشضعأا

ةبانع ةيدلب حلاشصم اذكو ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم حلاشصم

ةشصاخلا لئاشسولاك ةيداملا لئاشسولا لك صصيشصختب تماق

ةمامقلاو تÓشضفلا صسايكأا عمج˘ل تا˘ن˘حا˘ششلاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب

لك عمج اوعاطتشسا نيذلا لامعلا بناج ىلإا اهعيمجت مت يتلا

صسيئر فارششإا تحتو ةيعمجلا بابشش عم ديب دي تايافنلا

فيظنتلا ةلمح نوكت نأا راتخا يذلا «دامع ةيدعشس» ةيعمجلا

دق هنكلو يجيتارتشسا هعقوم نأا رابتعا ىلع ناكملا اذهل

نأا ثيح ةيثراكلا ةلاحلا دعب اريبك اروهدت هطيحم فرع

فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘م˘كار˘ت˘م خا˘شسوألا ىر˘ي نا˘كم˘لا اذ˘ه˘ب را˘م˘لا

ءادوشسلا طاقنلا ىلع ءاشضقلل ةلمحلا هذه نأا امك ءاجرألا

خاشسوألاو تÓشضفلا عمج لÓخ نم يحلا اذهب ةدوجوملا

أادبم ديشسجت وه ةلمحلا نم فدهلاو صسايكألا يف اهعيمجتو

دقو ةريخألا ةنوآلا يف اشصوشصخ انعمتجم يف نماشضتلا

عيمجلا ةدعاشسمب ءاوجألا نشسحأا يف ةيعوطتلا ةلمحلا ترم

هتهج نمو قوشسلا اذهب ةيمرملا تÓشضفلا لك عمج امك

قوشسلا اذهل عشضولا ةعباتم ةلشصاوم ديري ةيعمجلا صسيئر

نيذ˘لا با˘ب˘ششلا صسي˘شسح˘ت لÓ˘خ ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح د˘ع˘ب

دعب فيظنتلاب مايقلا لÓخ نم عيبلل مهتعلشس صضرعب نوموقي

ةلمحلا رشضح امكو ه˘ت˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل قو˘شسلا د˘عو˘م

نيذ˘لا ة˘عا˘ب˘لا صضع˘ب اذ˘كو عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘ششلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ءا˘شضعأا ن˘كم˘ت د˘قو قو˘شسلا اذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع نو˘ط˘˘ششن˘˘ي

اذكو تÓشضفلا صسايكأا ن˘م تار˘ششع˘لا ع˘م˘ج ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

صشئا˘ششح˘لا عز˘ن˘ب ما˘ي˘ق˘لا بنا˘ج ى˘لإا ةر˘ي˘غ˘˘شصلا تا˘˘يوا˘˘ح˘˘لا

حلاشصمل ةعباتلا تانحاششلاب اهقيرفت متو ناكملاب ةدوجوملا

.ءاقرزلا ةكربلا ىوتشسم ىلع اهقيرفت متيل ةبانع ةيدلب

MƒQjá aÉQì
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ردقملاو نوجتحملا دكأا ثيح

نعط فلم008 يلاوحب مهددع
ة˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا نأا˘˘˘ب

ةد˘جاو˘ت˘˘م نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأل
جاردإا م˘ت ا˘م˘ك م˘ه˘ت˘شصح كلذ˘كو
ةديدجلا تافلملا نمشض مهتافلم
املظ ربتع˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةدا˘عإاو
دق م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خو م˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
رفوتت هنأا امك راظتنلا نم اومئشس

 .طورششلا عيمج مهيف

نم ةيناديملا تاقيقحتلا امكو
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل ما˘˘ي˘˘ق لÓ˘˘خ
م˘ت˘ي˘لو ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تارا˘˘يز˘˘لا˘˘ب

0007 ـلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م م˘ه˘˘ئا˘˘شصقإا
صشير˘لا عارذ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ن˘˘كشس
دق تاقيقحتلا نأا نم مغرلا ىلع
ة˘يأا ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘شسا مد˘ع تد˘كأا

ةعط˘ق وأا ىر˘خأا ة˘ي˘ن˘كشس ة˘غ˘ي˘شص
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع صضرأا
دق م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ن˘كشسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اوؤو˘جا˘ف˘تو دو˘عو˘لا ن˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘شس
نم مهتاف˘ل˘م ة˘شسارد ةدا˘عإا رار˘ق˘ب

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كشسلا ح˘˘لا˘˘˘شصم فر˘˘˘ط
لÓخ نم ةرئادلا حلاشصم ىوتشسم
متيل مهتافلم نييحتب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م
ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ع˘˘م نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘شسارد

ةياغ ىلإا1102 ةنشس نم نكشسلا

يلاتلابو ةشساردلا ةداعإاو4102
ديدج نم تاءارجإلا لك  ةداعإا

ربع اذكو ةيناديملا تاقيقحتلاك
اذهلو نكشسلل ةينطولا ةيقاطبلا

را˘ثأا د˘ق نو˘ع˘ط˘لا با˘˘ح˘˘شصأا نإا˘˘ف

م˘ه˘نأا ة˘شصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ب˘˘شضغ رار˘˘ق˘˘لا

عفدل ريباوطلاب مايقلل نورطشضي

مهتافلم نييحتل ةشصاخلا قئاثولا

ر˘ي˘باو˘ط ي˘فو ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا

تاجرد عافترا عم انمازت ةليوط

نودششان˘ي م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو ةرار˘ح˘لا

هتفشصبو يلاولا «دوهزم قيفوت»

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ةيوشست لÓخ نم لخدتلا ةيلولا
لا˘جآلا بر˘قأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
لبق نوعطلا  ةمئاق نع جارفإلاو
يبلاط تافلم ةشسارد يف عورششلا

ةياغ ىلإا1102 ةنشس نم نكشسلا

ةشصاخو مهفاشصنإل اذهو4102
ةر˘فو˘ت˘م لاز˘˘ت ا˘˘م تا˘˘ن˘˘كشسلا نأا

ا˘˘هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق م˘˘ه˘˘ت˘˘˘شصحو
.مهبشسح

ةديدجلا تافلملا ةسسارد لبق مهتمئاق نع نÓعإلاو مهتيعسضو ةيوسستب اوبلاط

 نكسس0007 ةسصحل نوعطلا باحسصأاو نويسصقملا
ةي’ولا مامأا نوسضفتني
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ر˘م˘ع يز˘ير ئ˘طا˘شش د˘˘ه˘˘شش
صسمأا لوأا ئراوط ةلاح ةبانعب

ر˘ح˘ب˘˘لا جاو˘˘مأا عا˘˘ف˘˘ترا ءار˘˘ج
تط˘غ ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘˘لا داد˘˘ت˘˘ماو
دود˘˘˘ح تل˘˘˘شصوو ئ˘˘˘طا˘˘˘˘ششلا
ع˘فد ا˘م˘م ة˘يو˘ل˘ع˘لا ة˘ف˘شصرألا
ئطاششلا ةرداغمل نينطاوملاب
با˘˘ب˘˘ششلا ل˘˘خد˘˘˘تو ة˘˘˘عر˘˘˘شسب
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ششلا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصأا
يف تÓئاعلا صضعب ةدعاشسمل

تأادب نأا درجمب مهتادعم عمج
عا˘ف˘ترلا ي˘ف ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا جاو˘˘مأا
ل˘خد˘ت ى˘عد˘ت˘شسا يذ˘لا ر˘˘مألا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم

نينطاوملا عيمج رابجإل اهدعب
امدعب ئطا˘ششلا ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع
ةرخأاتم تاعاشس عم دملا نمازت
طرافلا تبشسلا موي ءاشسم نم
حلاشصملا تاذ ترطشضا دقو
تÓئاعلا صضعب ةدعاشسم ىلإا

اهيلإا لشصت نأا لبق اهئÓجإاو
لخاد ىلإا مهفرجتو دملا هايم
هنم ترذح ام عم انمازت رحبلا

يتلا ةيوجلا داشصرألا حلاشصم
يدافتو ة˘حا˘ب˘شسلا مد˘ع˘ل تعد
ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ئ˘˘طاو˘˘ششلا لو˘˘خد
يرا˘ج˘لا عو˘ب˘شسألا ف˘شصت˘ن˘˘م
ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششلا داد˘˘˘ت˘˘˘ما ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘م ة˘ياد˘ب ن˘طو˘ل˘ل ة˘ي˘˘قر˘˘ششلا
ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘شش

ببشسي فراطلا ةيلو ئطاوشش
لم˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘شس جاو˘مأا رو˘ه˘ظ
لخاد نيفاطشصملا بذج ىلع
ـب» فرعي ام قيرط نع رحبلا
جاومألا كلت ىرنو «نوروكلا

ل و ةيداع اجاومأا اهنأا ىلع
تارايتلا كلت ةدهاششم نكمي
لعجي ا˘م˘م ةدر˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ع˘لا˘ب
نو˘˘شسرا˘˘م˘˘ي ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘˘لا
ن˘كل ة˘˘ير˘˘ح ل˘˘كب ة˘˘حا˘˘ب˘˘شسلا
تارايتلا كلت رهظت ام ناعرشس
وحن مهبحشس ىلع لمعت يتلا
لإا ا˘ه˘ن˘م تل˘˘ف˘˘ي لو ل˘˘خاد˘˘لا
ن˘يذ˘لا نور˘ها˘م˘لا نو˘حا˘ب˘˘شسلا
ةيلاع ةيندب ةقايل˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي

نم مهنم صضعبلا نكمتي ثيح

كل˘˘ت ة˘˘˘شضب˘˘˘ق ن˘˘˘م تÓ˘˘˘فإلا

ثد˘˘ح ا˘˘˘م و˘˘˘هو تارا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ثيح  ئطاوششلا نم ديدعلاب

يف قرغ ثداوح ةدع لجشس

مهبلغأا طقف ةعاشس84 فرظ

ئ˘˘طاو˘˘ششلا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

صصاخششأا ةعبرأا قرغ لجشسو

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘شش وأا

تنكمت نبإا رمع يزير ئطاشش

نم ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم

لجشس اميف مهنم ةثÓث ذاقنإا

ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ر˘خأا با˘˘شش قر˘˘غ

رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘شسب˘ت ة˘يلو

.ةنشس52

امامت ئطاسشلا هايملا تطغ نأا دعب ةرداغملل اورطسضا نوفاطسصم

رحبلا جاومأا عافترا ببسسب رمع يزير ئطاسشب ئراوط

ةيليوج81 موي يفيسصلا مسسوملل ضضيفختلاب عيبلا ةيلمع تقلطنا اميف

دلوسصلا ةسصخر ىلع لوسصحلل ابلط02 لجسست ةراجتلا ةيريدم
يتلا صضيفختلاب عيبلا ةيلمعل صصيخرتلل ابلط02 يلاوح تلجشس دق ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم نأاب ةعاشس رخآل ةعلطم رداشصم تفششك

ىلإا ةرمتشسم تلاز ام  ةيلمعلا نأاب تدكأا دق حلاشصملا تاذ نأا ثيح يراجلا توأا13 ةياغ ىلإا رمتشستو يراجلا ةيليوج81 ذنم تقلطنا
صصيخارتلا حنمو تابلطلا ةشسارد دعب اميف متيل نييداشصتقلا نيلماعتملاو راجتلا فرط نم ةعدوملا تابلطلا ةشسارد متيل ةددحملا ةرتفلا ةياغ
صصوشصخب راجتلاو نييداشصتقلا نيلماعتملا فرط نم اريبك ابواجت كانه نأا امك دلوشصلاب فرعي ام وأا صضيفختلاب عيبلا ةيلمعب نيينعملل

ةشصخرلا عنمل تافلملا ةشساردب نيفلكملا ناوعألا لمع لهشس ام ةنمقرلاو اينورتكلإا صضيفختلاب عيبلا ةشصخر تابلطو تافلملا عاديإا ةيلمع
لاشسرإا لÓخ نم اشضيأا ةنمقرلا قيرط نع نوكي درلا نأا امك مهتابلط عاديإل ةيريدملا ىلإا هجوتلا لÓخ نم راجتلا ىلع ءابعألا فيفخت اذكو
دعب اميف متيل بلطلا هنم لاشسرإا مت يذلاو هل صصشصخملا ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع  رجاتلا وأا يداشصتقلا لماعتملا ىلإا ةيشصن ةلاشسر
بناج ىلإا لحملا يف ةشصخرلا قيلعت صضرغب «دلوشصلا» صضيفختلاب عيبلا ةشصخر بحشسل ةراجتلا ةيريدم حلاشصم ىلإا روشضحلا هنم بلطلا
اميف اذهو دلوشصلاب عيبلل ةشضورعملا تاجوتنملا ركذ اذكو صضيفختلا ةبشسن ديدحت عم لحملا ةهجاو ىلع دلوشصلاب ةشصاخلا تاتفÓلا قيلعت
تنمازت ةرتفلا نأا ةشصاخ ةددحملا ةرتفلا يف اذهو ةيلمعلا هذه نم ةدافتشسÓل نييداشصتقلا نيلماعتملاو راجتلا يقاب لابقإا حلاشصملا تاذ رظتنت
وأا صضيفختلاب عيبلا ةيلمعلا ةشصاخو ةيلمعلا هذه نم ةدافتشسلا يف نيبغارلا راجتلا يقاب قاحتلل تلاز ام اهنأا لإا ةيفيشصلا ةلطعلا عم
يرفيف رهشش يف ءاتششلا يف متي يذلا «دلوشصلا» صضيفختلاب عيبلل يوتششلا مشسوملا كانهف طقف ةنشسلا يف نيترم اهب موقت يتلاو دلوشصلا

13 ةياغ ىلإا رمتشسيو9102 ةيليوج81 نم ةيادب هقÓطنا نع ةراجتلا ةيريدم حلاشصم هيف تنلعأا يذلا يفيشصلا مشسوملا يأا مشسوملا اذهو

نلعملا ةرتفلا لÓخ «دلوشصلا» صضيفختلاب عيبلا ةشصخر تابلط عاديإا ةيلمعلا نم ةدافتشسلا نيبغارلا راجتلا ىلع بجي هيلعو9102 توأا
تاجوتنملا ىلع اهب لومعملا صضيفختلا بشسن صصوشصخب تÓحملا تاهجاو ىلع تاتفل قاشصلإا لÓخ نم عيبلا ةيلمع يف عورششلاو اهنع

MƒQjá aÉQì.صضيفختلاب عيبلل ةشضورعملا
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 تازواجتلا عيمج ىلع راجحلاب ةيلحملا تاطلشسلا تمشص نوبيعي نوجتحملا

 عوبشسأا ذنم مهتايفنح حشش ببشسب

ناكسس جرخت هايملا ةمزأا
عراسشلا ىلإا ابمومول سسيرتاب
شسير˘تا˘ب ي˘ح و˘ن˘طاو˘م شسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘سشع ما˘˘ق
اجاجتحا قيرطلا قلغب ةبانع ةيدلبب ابمومول

ةبارق ذنم اهيف نوطبختي يتلا هايملا ةمزأا ىلع
ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘ت نأا نود عو˘˘ب˘˘سسألا
نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا ءازإا انكاسس
ما˘حدزا ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ بب˘سست د˘قو، ا˘ه˘ي˘ف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ط˘˘سسو ق˘˘نا˘˘خ يرور˘˘م
اورظتنا ثيح ةيعسضولا هذه نم نينطاوملا
لباقملا يف، مهلزانمل ةدوعلا لجأا نم تاعاسسل
ل˘جأا ن˘م د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘ل˘˘غ تا˘˘ب
ةرقحلاو ششيمهتلا لظ يف قوقحلاب ةبلاطملا
هذه نم ةيحسضلا نأا مغر، اهل نوسضرعتي يتلا
رخآا بناج نم،طيسسبلا نطاوملا ىقبي ةرهاظلا
ابمومول شسيرتاب يح ونطاوم تاجاجتحا يتأات

تماق يتلا ةرايزلاو انمازت ب ةرامع ةسصاخ
ةيلول يسضاملا عو˘ب˘سسألا ة˘يرازو ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ب

تلظ رومألا نأا ريغ ةمزألا لح لجأا نم ةبانع
تاهجلا لخد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
نأا ةسصاخ لكسشملل لح داجيإا لجأا نم ةينعملا

أادب ةيلولا ءايحأا ديدع ربع نينطاوملا ربسص
ىلع اربح تلظ يتلاو ةبذاكلا دوعولا نم دفني
تا˘جرد عا˘ف˘ترا ا˘هدازو،ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل قرو˘لا
رومألا هاي˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘جا˘ح و ةرار˘ح˘لا
 .ءاوسس
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تاونقو تاقرطلا صصخي اميف
يحشصلا فرشصلا

 ةئيهتلا لاغسشأا لسصاوت
 ينوبلا ءايحأاب

ةئيهت ةيلمع ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ل˘سصاو˘ت
شصئاقنلا نم ةلمج يناعت يتلا ةسصاخ ءايحألا

مت ثيح ةرورعزوب و ةردسسوب يح رارغ ىلع
نم تاونسس دعب ةردسسوب قيرط ةئيهت ةداعإا
روحم نم يناثلا رطسشلا راظتنإا يف ةاناعملا
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس يذ˘لا دو˘ه˘سش ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا نارود˘˘لا
لخادم ةئيهت شصخي اميف امأا،ابيرق هب لاغسشألا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا زا˘ج˘نإلا رو˘ط ي˘ف ي˘ه˘ف ي˘نو˘ب˘لا

ةئيهتلا لاغسشأا نأا نيح يف، ةردسسوب لخدم

نم،ءاهتنإلا ى˘ل˘ع فرا˘سشت ن˘كسسم009 يحب
راد بناجب ةورعزوب و لورسصلا يح هتهج
ةكبسش ديدجت لاغسشأا امهب تقلطنا بابسشلا
را˘طإا ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
رخآا بناج نم، ءادوسسلا طاقنلا ىلع ءاسضقلا
براسشوبب يراو˘ج˘لا بع˘ل˘م˘لا˘ب لا˘غ˘سشألا نإا˘ف
ربتعي ام وهو ءاهتنلا ىلع كسشوت ليعامسسإا
املاط نيذلا يح˘لا با˘ب˘سشل شسف˘ن˘ت˘مو ة˘فا˘سضإا

و مهسسفنأا نع هب نوهفري بعلم اذكهب اوبلاط
.ةيعامتجلا تافآلا نع مهدعبي
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يوا˘˘سش ي˘˘˘ح نا˘˘˘كسس شضف˘˘˘ت˘˘˘نا
قÓ˘ط˘نا د˘ع˘ب را˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب كور˘˘ب˘˘م
يرامثتسسا عورسشم زاج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘م˘ج˘م ل˘خاد ةد˘م˘سسألا ة˘عا˘ن˘سصل
عورسشملا بحاسص نأا مغر يناكسس
وأا ةمئÓملا رارق ىلع لسصحتي مل

شضفر بب˘˘سسب ة˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘ع
لوحتي دق يذلا عورسشملل ناكسسلا
ةقطنملا لخاد ةتوقوم ةلبنق ىلإا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لاو ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
يحلا نأا بناج ىلإا ىلوألا ةجردلاب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
ة˘ي˘بر˘ت˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘سسلا
بسسحو مانغألا ةسصاخ تاناويحلا
وأا ةلاسسرب اوهجوت نيذلا ناكسسلا
ةيلولاب لوألا لوؤوسسملل ىوكسش
تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع نو˘ب˘ي˘ع˘ي م˘ه˘نإا˘ف
مدعو بي˘هر˘لا تم˘سصلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
امم تاعازنلا هذه لثم يف مهلخدت

ى˘لإا ءاد˘ن˘ب نو˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
لخدتلل ةيلولاب لوألا لوؤوسسملا
ةثراك نم ةقطنملا ذاقنإاو لجاعلا

بحاسص نأاو ةسصاخ ةيئيبو ةيحسص
ىدحإا مده ةيلمع رسشاب عورسشملا
يحلا طسسو˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
كلذو عورسشملا قÓطنل اديهمت
دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت دا˘ف˘يإا ع˘م ا˘ن˘˘ماز˘˘ت
ةيعانسصلا ةقطنملل قيقحت ةنجلل

ةسضافتنا ةيفلخ ىلع يسشوب رسسج
ي˘عا˘ن˘سص عور˘سشم ى˘ل˘ع نا˘˘كسسلا
ر˘ثؤو˘ي˘سس ي˘˘نا˘˘كسس ع˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘خاد
لافج نم لك ناكسس ىلع بلسسلاب

رمأا نأا دعب ريغسصلا رهاطلاو رامع
ردجتو لاغسشألا ف˘ي˘قو˘ت˘ب ي˘لاو˘لا
ي˘ح وأا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا
د˘ه˘سشي را˘ج˘ح˘لا˘ب كور˘ب˘˘م يوا˘˘سش
خرا˘سص د˘ع˘تو ةر˘ي˘ط˘خ تازوا˘ج˘˘ت

ا˘م د˘ع˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
راقعلا ايفام ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لو˘ت˘سسا

تارمثت˘سسم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت شضارأا ى˘ل˘ع
نود ةيعرسش ريغ قرطب ةيحÓفلا
وأا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا كر˘ح˘ت نأا

نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘كا˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘˘سضارألا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

زاجنإا يف ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘سسي ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

اراهج تÓيف وأا ةديدج تانكسس

ا˘ن˘كا˘سس د˘حأا كر˘ح˘ي نأا نود ارا˘ه˘˘ن

مسضي كوربم يواسش يح نأا املع

ةحاسسملا نم ةئملاب08 نم ديزأا

يه لقأا وأا طقف02و ةيلامجإلا

مت ةلودلا كÓمأل ةعبات تاحاسسم

لبق تانكسس زاجنإا يف اهلÓغتسسإا

را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘˘سست م˘˘ت8002

نيح يف80/51 ةيوسستلا نوناق

د˘ع˘ب تل˘ج˘سس تا˘يا˘ن˘ب˘لا شضع˘˘ب نأا

عسضخت ل ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م8002
اهميدهت يرورسضلا نمو نوناقلل
او˘كر˘ح˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا نأا لإا
˘مد˘ه˘لا˘ب تارار˘ق راد˘سصإل ا˘ن˘كا˘سس

لازا˘م ي˘ت˘لا تا˘ن˘كسسلا كل˘ت د˘˘سض
ةيوسستلاب ادوعو نوقلتي اهباحسصأا

مغر نييلحم نيلوؤوسسم فرط نم
تاعامتجلا لÓخ يلاولا تاميلعت
ددعلا ةيو˘سست˘ب ة˘ي˘سضا˘ق˘لا ةر˘ي˘خألا
تلازام يتلا تافلملا نم ددحملا

مدع ىلع شصرحلا عم طقف ةقلاع
فلم يأا ةيو˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست
نوناقلا طورسش هيف رفوتت ل رخآا

80/51.

 ينكشس عمجم طشسو ةدمشسألا ةعانشصل عورششم قÓطنا دعب

 نوسضفتني راجحلاب كوربم يواسش ناكسس
 يلاولا لخدتب نوبلاطيو
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تا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف شسمأا تم˘˘˘ت˘˘˘خإا
بطلا ةيلكب ةحوتفملا باوبألا
فرط نم ةمظنملا ةينارفعزلاب
ةبانعب راتخم يجاب ةعماج ةرادإا
رهسش فسصتنم تقل˘ط˘نا ا˘مد˘ع˘ب

ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
ةع˘ما˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سست˘سس

د˘يد˘ج بلا˘˘ط0056 ة˘˘بار˘˘ق
.لبقملا مسسوملا

ةدئافل مايألا هذه تمظن ثيح
ىلع نيلسصاحلا ددجلا ةبلطلا

ةيغب،9102 ايرولاكبلا ةداهسش
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘˘لا

ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘كو ة˘ع˘ما˘ج˘لا ىو˘ت˘˘سسم
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا شسراد˘˘م˘˘لاو ع˘˘˘ب˘˘˘سسلا

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘مو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيوكتلا طمن كلذكو ينطولا

تادا˘ه˘سشلاو ، ن˘يو˘كت˘لا ةد˘م و
تحت عسضو ، اهيلع لسصحتملا

و،9102 بلاطلا ليلد مهفرسصت
راتخم يجاب ةعماج لوح ليلد
و يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا ه˘ق˘سش ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
د˘˘سصق كلذو ،ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت
ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘سصح˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت و ا˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لا

ة˘ح˘ي˘ح˘سص قر˘ط˘˘ب م˘˘هدا˘˘سشرإاو
هذ˘ه تد˘ت˘ماو اذ˘ه،ة˘ج˘ه˘ن˘م˘˘مو

عوبسسأا ةدمل ةحوتفملا باوبألا
اددع ةبلطلا لبقتسسا نيأا.لماك
نيذلا نيسصتخملا ةذتاسسألا نم
تا˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ل او˘˘حر˘˘سش
يجاب ةعماج تايلك يف ةحاتملا

ا˘ه˘ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ي˘ت˘˘لا را˘˘ت˘˘خ˘˘م
قا˘˘˘فآاو ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘سشلاو
ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو ،ة˘˘سسارد˘˘لا
مÓعإÓل ةعاق ةعماجلا ترخسس
بطلا ةيلك ىوتسسم ىلع يلآلا
ددع اهيلع فرسشأا ةينارفعزلاب
ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م
اود˘˘عا˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘سسلا
ىلع نيلسصحتملا ددجلا ةبلطلا
ةيلمع ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش

عاد˘يإا و ة˘ي˘لوألا تÓ˘ي˘ج˘سست˘˘لا
ةيلمع˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ت˘سس و تا˘ب˘غر˘لا

نم42 ـل قفاوملا ءاعبرألا موي
نإاف ريكذتللو .يراجلا رهسشلا

ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
م˘سسو˘م˘لا لÓ˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست˘˘سس
˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

0056 ة˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘ق0202/9102
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘˘ب˘˘لا˘˘طو بلا˘˘ط
ميظ˘ن˘ت ل˘خد˘يو،تا˘سصسصخ˘ت˘لا

ي˘ف  ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا باو˘˘بألا هذ˘˘ه
م˘سسو˘م˘ل˘ل تار˘ي˘سضح˘ت˘˘لا را˘˘طإا
رسضح ثيح ،لبقم˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا
باو˘˘بألا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ما˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا
تا˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ك ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

نيمألا روسضحب يلاعلا ميلعتلا

ر˘يد˘مو ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

ريكذتلل،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج

ةيلوألا تÓيج˘سست˘لا ةر˘ت˘ف نإا˘ف

ةداهسش ىل˘ع دد˘ج˘لا ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل

شسمأا لوأا تقل˘ط˘نا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

نوكيسس ا˘م˘ي˘ف مو˘ي˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘تو

يتلا ةيلوألا تÓيجسستلا ديكأات

52 ـل قفاوملا دغلا نم ءادتبا

ةجلاعم م˘ث ة˘ي˘ل˘يو˘ج62 ىلإا

ةيليوج42نم ءادتبا تابغرلا

ار˘˘ي˘˘˘خأاو ،توأا3ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

تاهيجوتلا جئاتن نع نÓعإلا

.اءاسسم توأا3 موي

ةينارفعزلاب بطلا ةيلكب ةحوتفملا باوبألا تايلاعف ماتتخا مت اميف

لبقملا مسسوملا ديدج بلاــط0056 ةبارق لبقتسستسس راتخم يجاب ةعماج

لافطألا ىلع ايقيقح ارطخ لكششت

 ةيمومعلا ةرانإلا ةدمعأا نم ةزرابلا كÓسسألا
 نينطاوملا ةايح دسصرتت

،ليسصوتلا كÓسسأا زوربل ارظن ةسصاخ لافطألاو ةماع نينطاوملا ةمÓسس ددهي ةبانعب تايدلب ةدعب ةاطغم ريغلا ةيئابرهكلا ةدمعألا نم ديدعلا رطخ تاب
وأا ، ماعلا رظنملل ةهوسشم اهلعجي لئام عسضو يف ىرخأا ةيئابرهك ةدمعأا دجوت امك، ةمÓسسلا ددهي رطخ ردسصم اهلعجت ةسضفخنم تاحتفب اهدوجوو
ىلع لافطألا يديأاو ةراملا عنمت يتلاو طغسضلا ةيلاعلا ةيئابرهكلا كÓسسألا يفخت ةيطغأل ةرانإلا ةدمعأا راقتفإل ارظن و،طوقسسلاو يواهتلل ةلهسس
ةرانإلا ةدمعأل ةيئابرهكلا كÓسسألا ةيطغأا بايغ رارمتسسا عم و، اعيرسس Óح بلطتي ايقيقح ارطخ لكسشي رمألا تاب،اهيلإا لوسصولا نم ديدحتلا هجو
اهل لح داجيإاب رامع يديسسو ينوبلاو بنعلا داو تايدلبب ءايحألا نم ديدعلا ناكسس بلاط رحلا مايأاو تابسسانملا يف افيثك لابقإا دهسشت يتلا تاحاسسلاب

ةدمعأا نم ةزرابلا كÓسسأÓل ارظن ةظحل يأا يف راجفنإÓل ةلباق ةتوقوم لبانق عقو ىلع شسيدلا رجح يحب ةسصاخو اهناكسس ششيعي ةريخألا هذه نأا ةسصاخ
شسملا هنأاسش نمام لك أاردل هسصاسصتخا ةرئاد يف لك نيلوؤوسسملل Óجاع Óخدت بلطتي تاب ام وهو نينطاوملا ةايح دسصرتت تتاب يتلاو ةيمومعلا ةرانإلا
 .نينطاوملا ةمÓسسب
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

83759ددعلا9102 ةيليوج42  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةعاسس42 يف لخدت001
ةبانعب ةيندملإ ةيامحلل

ةيأدب ذنم ةبانعب ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م ل˘ج˘سست
نم،ايمؤي Óخدت001 نع لقي’ ام فايطسص’أ مسسؤم
اميف ةسصاخ نيباسصملل ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ ميدقت لجأأ
نع كيهان، ىسضرملأ لقنو رورملأ ثدأؤحب قلعتي
.اهريغو نيفاطسصملأ نيمأاتو قئأرحلأ دامخإأ

 عئإر ؤيدب ناعدبي يليÓب و حاجنؤب
ليطتسسملأ لخأد اعدبأأ نأأ دعب
ؤحن رسضخلأ أداقو رسضخأ’أ
ايقيرفإأ ممأأ سسأاكب جيؤتتلأ
يليÓب و حاجنؤب يئانثلأ نابأأ

يف ةريبك تايناكمإأ نع
لفح لÓخ أذهو ءانغلأ
هب امهتسصخ يذلأ ميركتلأ
ةي’ؤب ةيئ’ؤلأ تاطلسسلأ

ريهامج هترسضح و نأرهو
ايقيرفإأ لاطبأاب تلفتحأ ةريفغ
ثيح، جيهبو عئأر ؤج يف
نم رثكأأ ؤيد يف يئانثلأ عدبأأ

راسصنأÓل يناغأأ ايدأأو عئأر
نيطسسلف و رسضخلأ سصخت
يف ةؤقب ةرسضاح تناك يتلأ

. امهتلفح

إرؤيسسكاطلإ
مهقطنم نؤسضرفي

ةرجأ’أ تأرايسس باحسصأأ بلغأأ سضفري
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسؤ˘ب يدر˘ف˘لأ ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل
م˘ه˘ب ظ˘ت˘كت ن˘يذ˘لأ ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ف˘˘قؤ˘˘ت˘˘لأ
راهنلأ ف˘سصت˘ن˘م د˘ن˘ع ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصرأ’أ

مغر ءاسسم ةسسماخلأ ةعاسسلأ دعب ام أذكو
قلخي امم يسسكاطلأ ةراسشإأ نؤعسضي مهنأأ
ةرؤكذملأ تاعاسسلأ دنع ةداح لقن ةمزأأ

نأأ ’إأ ىواكسش ةدعب نينطأؤملأ مدقت مغر
.هلاح ىلع يقب عسضؤلأ

ثإرتلإ» سضرعم قÓطنإ
ئطاسشب «يرامعملإ ةسسدعب

رمع يزير
ىه˘ق˘م˘ب «ر˘م˘ع يز˘ير» ئ˘طا˘سشب سسمأأ ق˘ل˘ط˘نأ
ةسسدعب ثأرتلأ» سضرعم ةبانع ةيدلبب لÓسشلأ
ةذتاسسأأ ةعؤ˘م˘ج˘م ه˘م˘ظ˘ن˘ي يذ˘لأ «يرا˘م˘ع˘م˘لأ

عم قيسسنتلاب ةيرامعملأ ةسسدنهلأ مسسق ةبلطو
13 ةياغ ىلإأ رمتسسيسس ثيح ةنيدم ةعؤمجم
رغسصم ىقتلم ميظنت متيسس نيأأ لبقملأ توأأ
يذلأ، «يرا˘م˘ع˘م˘لأ ة˘سسد˘ع˘ب ثأر˘ت˘لأ» نأؤ˘ن˘ع˘ب
أذه ةيمهأاب سسيسسح˘ت˘لأو ة˘ي˘عؤ˘ت˘لأ ى˘لإأ فد˘ه˘ي
 .هيلع ةظفاحملأو تأرثلأ

بلاط0007 ةبإرق
ةنسسلإ هذه إؤجرخت

ةبانع ةعماج نم
ةع˘ما˘ج تا˘ي˘ل˘ك ن˘م ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه جر˘خ˘ت
بلاط0007 ةبأرق ةبانعب راتخم يجاب
ىلع أؤلسصحت،تاسصسصختلأ فلتخم يف
دعب أذ˘هو ر˘ت˘سسا˘مو سسنا˘سسي˘ل تأدا˘ه˘سش
.ملعتلأو ةسسرأدلأ نم تأؤنسس

ةيلمعب سسسسحت كيبيإإ ةسسسسؤؤم
ئطإؤسشلإ فيظنت

رأد عم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم سسمأأ تماق
سسيسسحتلأ ةيلمع ةلسصأؤمب ءأرسضخلأ ةجأردلأو ةئيبلأ

ةلسصأؤم راطإأ يف ةبانع ةي’و ئطأؤسش ىؤتسسم ىلع
ىلع ةظفاحملأ سصؤسصخب ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
فيرعتلل تايؤطم ع˘يزؤ˘ت م˘ت ا˘م˘ك ط˘ي˘ح˘م˘لأ ة˘فا˘ظ˘ن
.ئطأؤسشلأو طيحملأ ةفاظن ةيمهأاب
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يف أزكرم03 يلأوحب رئأزجلأ زفقت نأأ بقرتملأ نم

بيترتلأ ةبشسا˘ن˘م˘ب04 ـلأ ف˘شصلأ غ˘ل˘ب˘ت˘ل بي˘تر˘ت˘˘لأ

رظتنملأ ،““افيف““ مدقلأ ةركل يلودلأ داحتÓل لبقملأ

تاباشسح˘لأ ر˘خآأ بشسح ،سسي˘م˘خ˘لأ أذ˘ه ه˘ن˘ع ف˘ششك˘لأ

سسأاكب رشضخلأ جيوتت بقع ،““افيفلأ““ اهب تماق يتلأ

لتحي ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ نا˘كو،9102 ايقير˘فإأ م˘مأأ

قÓطنأ لبق ،ايقيرفإأ21 ـلأو ايملاع86 ـلأ فشصلأ
لÓ˘خ ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ر˘˘ب˘˘كأأ نو˘˘ك˘˘ي˘˘شسو ،ر˘˘شصم ةرود
ةقطنمب سصاخلأ ““افي˘ف˘لأ““ بي˘تر˘ت˘ل مدا˘ق˘لأ بي˘تر˘ت˘لأ

دئاقلأ ءÓمز ىلع يغبنيو ،ةيليوج52 موي ايقيرفإأ

ـلأ فشصلأ ىلإأ دوعشصلل أدعقم82 بشسك ،زرحم سضاير

برغملأ لبق ايراق عبأرلأو يملاعلأ بيترتلأ يف04
سسأا˘ك˘ب ““كا˘ن˘فأ’أ““ ق˘ير˘˘ف جو˘˘تو ،(سسما˘˘خ˘˘لأ ف˘˘شصلأ)

˘مو˘ي م˘ه˘تÓ˘ج˘شس ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةر˘م˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لأ م˘˘مأ’أ

1-) لاغنشسلأ باشسح ىلع ةرهاقلاب طرافلأ ةعمجلأ

ىقبيشس ،““افيفلأ““ ـل تايئاشصحإ’أ سسفن بشسحو،(0
ءأرم˘شسلأ ةرا˘ق˘لأ ىل˘ع ر˘ط˘ي˘شسي ي˘لا˘غ˘ن˘شسلأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

ة˘شصن˘م˘لأ ي˘ف،(3) ا˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘نو (2) سسنو˘˘˘ت ل˘˘˘ب˘˘˘ق
،ة˘ع˘بأر ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘تأا˘˘ت˘˘شسو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ ة˘˘ي˘˘فر˘˘ششلأ

،(8) نوريماكلأ،(7) اناغ،(6) رشصم،(5) برغملأ

.(01) رأوفيد توك و،(9) ةيطأرقميدلأ وغنوكلأ .ج

نم برتقي ةرويدق
يف ينهب قاحتلقا

يرطقلا ةفارغلا
قاحتلأ برق نع ةيرطقلأ ةيفحشصلأ ريراقتلأ نم ديدعلأ تفششك
ممأأ سسأاك بقلب أرخؤوم جوتملأ ةرويدق ن’دع يرئأزجلأ يلودلأ
،موجنلأ يرود ةيدنأ دحأا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ق˘فر ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ

ي˘ف د˘جأو˘ت˘ي ر˘شضخ˘لأ بع’ نإا˘ف ،ا˘˘ه˘˘تأذ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه بشسحو
،هتامدخب رفظلأ يف لمأاي يذلأ ةفأرغلأ عم ةمدقتم تاشضوافم
ةرويدق نأأ امل˘ع ،ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘شس ه˘ن˘طأو˘م ا˘ي˘م˘شسر مد˘ق˘ت˘شسأ ا˘مد˘ع˘ب
ةيدوعشسلأ نم ىر˘خأأ ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ ة˘يد˘نأأ تا˘ما˘م˘ت˘هأ ن˘م˘شض دو˘جو˘م
ديدعلأ رأرغ ىلع ،ةيرطقلأ ةهجولأ لشضفي دق هنكل ،تيوكلأو
لأز’ هنأأ ولو ،يمي˘هأر˘ب ن˘ي˘شسا˘يو ي˘ن˘ه م˘هر˘خآأو ،ه˘ي˘ن˘طأو˘م ن˘م
.يزيلجنإ’أ تشسروف ماهغنتون عم دقعب اطبترم

ديلو.ف

يرمعلب يف طيرفتلا ةركف ضفري يدوعسلا بابشلا
سضفري قيرفلأ نأاب يرمعلب لامج يرئأزجلأ يلودلأ عفأدملأ هيف طششني يذلأ يدوعشسلأ بابششلأ يدان نم ةبرقم رداشصم تفششك
لابششأ عم هجيوتتو رشصمب9102 ايقيرفأ ممأأ ةلوطب يف ريبكلأ هقلأات دعب اميشس’ يرئأزجلأ بع’ يف سضورع يأأ يقلت اقÓطأ

ىلع لوعت يذلأ اهبع’ سصوشصخب سضورع ةيأأ لابقتشسأ سضفرت بابششلأ ةرأدإأ نإاف ““لوغ““ عقوم بشسحبو ،يقيرف’أ جاتلاب يشضاملب
تامدخب رفظلل ةيرطق ةشصاخو ةيجيلخ ةيدنأ اهب تماق يتلأ ت’اشصت’أ نم ةلشسلشس دعب كلذ ءاجو ،ديدجلأ مشسوملأ يف ريبكلأ هقلأات

2202. نأوج ةياغ ىلأ يدوعشسلأ بابششلاب اطبترم لأزام يذلأ ،قباشسلأ ةيرشصنلأ بع’
ديلو.ف
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دا˘ح˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ د˘˘عا˘˘شس د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأأ

ينطولأ بردملأ نأاب مدقلأ ةركل يرئأزجلأ

ح˘ير˘شص سصخ˘شش ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

،ثيدحلأ يف ةيشسامولبدلأ ديجي ’و ةياغلل

يف يرئأزجلأ داحتÓل ماعلأ نيمأ’أ فاشضأأو

’ يرشصملأ روهم˘ج˘لأ““ :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت

سصخشش وه ،يشضاملب ةيشصخشش ةعيبط فرعي

ملعن ،ةيشسامولبدلأ ديجي ’و ةياغلل حيرشص

انلاب˘ق˘ت˘شسأ ن˘شسحأأ ير˘شصم˘لأ بع˘ششلأ نأأ أد˘ي˘ج

رو˘ه˘م˘ج˘لأ بع˘ل˘م˘لأ ي˘ف ن˘ك˘لو ،بع˘ل˘م˘لأ جرا˘خ

انل ديؤوم فشصن نيفشصن ىلإأ مشسقنأ يرشصملأ
ي˘˘ف ثد˘˘ح أذ˘˘هو سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘يؤو˘˘م ر˘˘خآ’أو
:دعاشس عباتو ،““لاغنشسلأو اير˘ي˘ج˘ي˘ن ي˘تأرا˘ب˘م
عقأولل ةيفانم نكت مل هتاحيرشصت نأأ دقتعأأ““

’ ه˘نأأ ر˘ظ˘ن˘لأ سضغ˘ب ع˘ب˘ط˘لا˘ب ثد˘ح ا˘م أذ˘هو
ة˘مزأأ سصو˘شصخ˘ب ا˘مأأ ،““مÓ˘ك˘لأ ق˘يوز˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘ي
سسيئر ةحفاشصم هل˘ها˘ج˘ت د˘ع˘ب زر˘ح˘م سضا˘ير
يرشصم˘لأ ة˘شضا˘ير˘لأو با˘ب˘ششلأ ر˘يزوو ءأرزو˘لأ

أذه يف اشضيأأ ملظلل سضرعت زرحم““ :حشضوأاف
مل هنأاب م˘شسقأأو ه˘ع˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘ت د˘ق˘ل ف˘قو˘م˘لأ

رود˘لأ ءا˘ج ا˘مد˘ن˘ع ه˘نأأو ل˘ها˘ج˘˘ت˘˘لأ د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ي
باهذلاب ةبلاطم كانه تنا˘ك م˘ه˘ت˘ح˘فا˘شصم˘ل
.““سسأاكلأ عفرو فاكلأ سسيئر دمحأ دمحأأ ىلإأ

جراخ نم يقيرفإلا جاتلاب انتدوع““ :يسضاملب
““قوبسسم ريغ ازاجنإا ربتعي رايدلا

نأاب يشضاملب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ برد˘م˘لأ ف˘ششك

نم9102 ايقيرفأ سساك بقلب رشضخلأ ةدوع
يئاهنلأ يف لاغنشسلأ ىلع بلغتلأ دعب رشصم
ةيقيرف’أ تابختن˘م˘لأ ر˘ب˘كأ ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘تو
زاجنإ’أ أذهل ةريبكلأ ةميقلأ ىلع ليلد وه

ةجردلاب نيبعÓلأ ةدأرإأ لشضفب ققحت يذلأ
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘شسلأ برد˘م˘˘لأ حر˘˘شصو ،ىلوأ’أ
دقل““ :Óئاق يرئأزجلأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ير˘ط˘ق˘لأ
نم انكمت و ،ملاعلأ سسأاك يف لبق نم انكراشش
يئاهن فشصن ىتح انغلبو ،يناثلأ رودلأ غولب

زوفلأ““ :فاشضأأو ،““ديج رمأأ وهو ،ايقيرفإأ ممأأ
و˘ه نا˘ك ،بق˘ل˘لا˘ب ةدو˘ع˘لأو ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ سسأا˘˘ك˘˘ب
ن˘م ا˘ن˘ن˘ك˘م˘تو ه˘ل˘جأأ ن˘م تي˘ع˘شس يذ˘لأ فد˘ه˘لأ

ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
انل قبشسي مل““ :عباتو ،““ةلوطبلأ يف نوبعÓلأ
هذه ،رايدلأ جراخ ايقيرفإأ ممأأ سسأاك زأرحإأ

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ك خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘م لوأأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
زا˘ج˘نإ’أ أذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي كلذ˘˘لو ،ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

:م˘ت˘خو ،““قو˘ب˘˘شسم ر˘˘ي˘˘غو ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م أد˘˘ير˘˘ف
تاب˘شسا˘ن˘م ثÓ˘ث ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تم˘ظ˘ن ر˘شصم““

،ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف بق˘˘˘ل˘˘˘لأ تزر˘˘˘˘حأأو ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس
ىلع ليلد ،رشصم نم سسأاكلاب مويلأ انتدوعو
.““عئأرلأ زاجنإ’أ أذه ةميق

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
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www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يئانثلا هل ضرعت يذلا موجهلا ىلع ادر

عفادت فافلا
يسضاملب نع
زرحم فسصتو
موـــــلظملاب

يراـــــــقلأ جـــــــيوتتلأ دـــــــعب

بقللا مهعازتنا ىلع لاطبفا ئنهي ”رودنوك»
رئازجلا خيرات يف يناثلا يقيرفإلا

““رود˘نو˘ك““ ير˘ئأز˘ج˘لأ قÓ˘م˘ع˘لأ أا˘ن˘ه
ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ي˘˘عأر˘˘لأ سسك˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ
ةركل يرئأزجلأ ةيداحت’أو رشضخلل
يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ مدقلأ

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ ه˘˘عأز˘˘ت˘˘نأ ىل˘˘ع
ي˘نا˘ث˘لأ ي˘ق˘ير˘ف’أ بق˘ل˘˘لأ ه˘˘ئأد˘˘هأو
نإاف ةبشسانملأ هذهبو ،ني˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل
ي˘نا˘ه˘ت˘لأ ر˘˘حا˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ““رود˘˘نو˘˘ك““

نا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م’أ سسي˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘حأ سصل˘˘˘˘˘˘خأأو
ةينفلأ مقط’أو نيبعÓل نافرعلأو
نيل˘ما˘ع˘لأ ل˘كو ة˘ي˘ب˘ط˘لأو ة˘يرأدإ’أو
ثيح ،ينطولأ بختنملأ طيحم يف
ي˘ق˘ير˘ف’أ بق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘عأز˘˘ت˘˘نأ د˘˘ع˘˘بو
نم ةنشس92 دعب اهخيرات يف يناثلأ
اهعقوم˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘كؤو˘ت ،را˘ظ˘ت˘ن’أ

ن˘˘م ةد˘˘حأو˘˘ك ءأر˘˘م˘˘شسلأ ةرا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف
Óشضف ،مدقلأ ةرك ةبعل نأدلب ربكأأ

يلاخلأو عئأرلأ اهيبع’ رأوششم نع
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خأ’أ ن˘˘˘˘˘م
ي˘ف أر˘خؤو˘م ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’أ

ا˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ ل˘˘شضف˘˘ب ر˘˘شصم
ىوقأ نم اه˘ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ن˘ي˘ع˘ئأر˘لأ

ةوق لكب ةيناثلأ ةمجنلأ عأزتنأ يف ةيلاتقلأ مهحورو مهتدأرأ لشضفب أوحجن رشضخلأ ،مدقلأ ةرك ةبعل يف ةيقيرف’أ ةراقلأ نأدلب
.راظتن’أ نم ةنشس92 دعب مهناشصمق ىلع اهقيلعتو
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حيدملاب يلوغيف نايفشس يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ لاهنأ
وبراحم ققح امدعب ،يشضاملب لامج رشضخلأ بردم ىلع

رشصم يف تميقأأ يتلأ9102 ايقيرفإأ ممأأ سسأاك ءأرحشصلأ
ق˘ق˘ح ر˘شضخ˘لأ بخ˘ت˘ن˘م ،ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لأ مو˘˘ي ته˘˘ت˘˘نأو
ىل˘ع زو˘ف˘لأ د˘ع˘ب9102 ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ م˘مأ’أ سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘˘ب
بعلم ىلع ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف لا˘غ˘ن˘شسلأ
بردملأ حدم قباشسلأ ينابشس’أ ايشسن’اف بع’ ،ةرهاقلأ
عقومب هباشسح ىلع ةديرغت هرششن لÓخ نم ،يرئأزجلأ
روشصلأ نم ديدعلاب ةقفرم ،““رتيوت““ يعامتج’أ لشصأوتلأ
،يشضاملب لام˘ج““ :ي˘لو˘غ˘ي˘ف لا˘قو ،لا˘م˘ج˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لأ

ةايحلل نتمم ،عيمجلل برقملأ لجرلأو انبيبحو ،انرخف
،““ي˘ل˘جأأ ن˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك ىل˘˘ع كل ن˘˘ت˘˘م˘˘م ،ي˘˘خأأ كع˘˘م
م˘ي˘ق˘لأ تشسر˘غ كنأ’و ،ي˘ن˘تر˘ت˘خأ كنأ’ ن˘ت˘م˘˘م““ :فا˘˘شضأأو
يلوغيف ،““سصيمقلأو ملعلأ مأرتحأو طابشضن’أو ئدابملأو
فده لجشسو ،رئأزجلأ ليكششت يف نيبعÓلأ مهأأ دحأأ ناك
تهتنأ يتلأ ةينامثلأ رود ةأرابم يف رأوفيد توك ىمرمب
فده عنشص امك ،ءأرحشصلأ ي˘برا˘ح˘م˘ل ح˘ي˘جر˘ت˘لأ تÓ˘كر˘ب
يتلأ ةريرمتلاب لوأ’أ رودلأ يف لاغنشسلأ ىمرم يف زوفلأ
.يليÓب فشسوي مداقأ نيب تهتنأ

ديلو.ف

يزيلجنقا قيف نوتسأ يف بولطمةمحر نب
ةشصاخ ةيزيل˘ج˘ن’أو ة˘ي˘برو’أ ة˘يد˘نأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تد˘بأأ

نب ديعشس يرئأزج˘لأ ي˘لود˘لأ تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر
يف ةبا˘شصإ’ ه˘شضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ا˘ظو˘ظ˘ح˘م ن˘ك˘ي م˘ل يذ˘لأ ة˘م˘حر
رو˘شضح ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح بع˘ل ن˘˘م ه˘˘ت˘˘مر˘˘ح ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
أرأرشصإأ رثكأ’أ ةيدنأ’أ نيب نمو ،ايقيرفإأ ممأأ سسأاك تايئاهن

يرودلأ ىلإأ اثيدح دئا˘ع˘لأ Ó˘ي˘ف نو˘ت˘شسأأ يدا˘ن د˘جو˘ي ه˘ي˘ل˘ع
ةميقب سضرعب مدقتلأ هل قبشس يذلأو زاتمملأ يزيلجنإ’أ
،ةمحر نب تامدخ نم ةدافتشس’أ لجأأ نم وروأأ نويلم61
تنششومت نيع ة˘ن˘يد˘م ن˘بأ نأا˘ب ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذو
،Óيف نوتشسأأ ىلإأ اعيرشس لاقتن’أ لجأأ نم لعفلاب طغشضي

همودق ءأرو ناك ،أديج هفرعي بردم دوجو عم اشصوشصخ
ن˘ب د˘ي˘ع˘شس م˘شصبو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ف˘ئا˘شصلأ لÓ˘خ أر˘ت˘ل˘ج˘˘نإأ ىلإأ

ي˘ف ه˘ل ة˘بر˘ج˘ت لوأأ ي˘ف ع˘ئأر ن˘م ر˘ث˘كأأ م˘شسو˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘م˘˘حر
ع˘م ه˘شسف˘ن سضر˘ف ن˘ي˘ح ،ي˘شضا˘م˘لأ م˘شسو˘م˘لأ لÓ˘خ أر˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإأ

ةريرمت41 مدقو فأدهأأ01 هعم لجشس يذلأ دروفتنيرب
.ىلوأ’أ ةجردلأ تاشسفانم يف ،ةمشساح

ديلو.ف

”ينترتخا كنف كل اركشو ةايحلا ىدم يضاملب اي كل نتمم“ :يلوغيف

يشسنوتلأ يجرتلأ يدانو رشضخلأ بع’ داششأأ

يذلأ يرئأزجلأ روه˘م˘ج˘لا˘ب ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي

يشضاملب لابششأ جيوتت يف ريبك رود هل ناك

خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لأ ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’أ بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب

ىلأ تلقنت يتلأ ري˘ها˘م˘ج˘لأ ءأو˘شس ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

دناشست رئأزجلأ يف تيقب يتلأ كلت وأ رشصم

يف دجأوتم˘لأ كل˘ت وأ ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لأ بخ˘ت˘ن˘م

،ملاعلأ عاق˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘فو ا˘بوروأأو ا˘شسنر˘ف

نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب لا˘˘قو

لشضف ةير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل““ :ير˘ئأز˘ج˘لأ

سسي˘لو ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لأ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك

ا˘ن˘ك““ :فا˘شضأأو ،““ط˘ق˘ف برد˘م˘لأو نو˘ب˘عÓ˘لأ

يران موجه طخ انيدل ،تابختنملأ لشضفأأ

ل˘˘˘شضفأ ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل نا˘˘˘ك ا˘˘˘شضيأأو ،بل˘˘˘شص عا˘˘˘˘فدو

نيترم تجوت““ :عباتو ،““ناكلأ يف روهمج

،ي˘شسنو˘ت˘˘لأ ي˘˘جر˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م لا˘˘ط˘˘بأ’أ يرود˘˘ب

يف ةق˘ث˘لأ ع˘شضت نأأ كي˘ل˘ع ىو˘ت˘شسم˘لأ أذ˘ه˘بو

،““ةريب˘ك تا˘يرا˘ب˘م م˘يد˘ق˘ت ل˘جأأ ن˘م كشسف˘ن

بعلأ يف ةريبك ةحأر دجأ““ :همÓك متخو

ذنم ءاقدشصأأ نحنف ،حاجنوب عم قيشسنتلاب

ر˘خآ’أ بع˘ل ة˘ق˘ير˘ط فر˘ع˘ي ا˘نÓ˘كو ر˘غ˘شصلأ

رهظي ناك ام وهو ،ن˘ي˘م˘ها˘ف˘ت˘م ن˘ح˘ن كلذ˘ل

.““ايقيرفأ سساك تايرابم يف ايلج

ديلو.ف

 يقيرفقا بقللا قيقحت يف يرئازجلا روهمجلا رود“ :يليقب
”بردملاو نيبعقلا رود نع لقي ق

لاغنسلاو رئازجلا لوصوب تأبنت“ :اورول دولك
”ارهبم ناك رضخلا ءادأو يئاهنلل

ممأ’أ سسأاك يئاهن غولبل لاغنشسلأو رئأزجلأ يبختنم حششر دق هنأاب ،وجوت بختنمل ينفلأ ريدملأ ،أورول دولك يشسنرفلأ ينفتلأ دكأأ
رئأزجلأو لاغنشسلأ تحششر““ :ةيرشصملأ ““نطولأ““ ةديرجل هرأوح يف بردملأ لاقو ،يقيرفأ’أ ثدحلأ ةيأدب ذنم9102 ةيقيرفأ’أ
تبجعأأ““ :فاشضأأو ،““ىشضاملب لامج ريدقلأ بردملأ عم أرهبم ناك رئأزجلأ ىوتشسم نأأ ةقيقحلأو ،ثدحلأ ةيأدب ذنم يئاهنلل لوشصولل
هذه يف ءيشش لشضفأأ““ :عباتو ،““ةريخأ’أ ةأرابملأ ىتح ةوق لكب ةلوطبلأ أولمكتشسأو ،لوأ’أ رودلأ يف رشضخلأ همدق يذلأ ءأدأ’اب
دحأأ هل سضرعتي دق ملظ ىأ’ اعنم ،ةكراششملأ تابختنملأ عيمج نيب ةلأدعلأ ققحي هنأ’ ،““راف““ ويديفلأ مكح قيبطت ناك ةلوطبلأ
اهتفلكت نكل ،ةلوطبلأ تايرابم لك يف ويديفلأ ةينقت قبطت نأأ سضرتفملأ نم ناك““ :متأأو ،““رودلأ أذه يف ةكراششملأ تابختنملأ
تلششف““ :ًالئاق ،هتاحيرشصت أورول دولك متتخأو ،““تاعومجملأ رود لوأأ نم اهقيبطت نم ةلوطبلأ تمرح تقولأ قيشض بناجب ةعفترملأ

رئأزجلأ ابختنم اهلÓخ نم لهأات يتلأ ،طاقن5 ديشصرب ةعبأرلأ ةعومجملأ بيترت ليذت دعب ،Óعف رشصمب ممأ’أ سسأاكل لهأاتلأ يف
.““ةلوطبلأ نع وجوت بختنم بايغل نيزحو ،نينبو

ديلو.ف

فينسصتلا يف ازكرم03 ـب زفقتسس رئازجلا
ةيليوجب صصاخلا افيفلل ديدجلا يرهسشلا

”ةفارغلل يدل ام لك مدقأسو رضخلا يبعق ىلع دادزيس بلطلا“ :ينه
يشضاملأ ةعمجلأ موي يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ جيوتت نأاب ينه نايفشس يرئأزجلأ مجنلأ دقتعي
ىلع لابقإ’أ ةدايز يف ريبك رثأأو ةيباجيإأ تاشساكعنأ هل نوكيشس ،ايقيرفأأ ممأأ سسأاك ةلوطب بقلب
تاقفشص لوأأ حبشصأأ يذلأ ينه ،ملاعلأ لوح تايرودلأ مظعم يف نييرئأزجلأ نيبعÓلأ عم دقاعتلأ

لابقإأ لوح لاق ،ةلماك مشسأوم ةثÓثل دتمي دقعب وكشسوم كاترابشس نم امداق يرطقلأ ةفأرغلأ قيرف
نم ديدعلأ ةقث ينعي رمأ’أ أذه نإأ ةرتفلأ هذه يف نييرئأزجلأ نيبعÓلأ ىلع ةيرطقلأ ةيدنأ’أ
بقلب جيوتتلأ يف حجنو ةياغلل أزيمم ىوتشسم مدق يذلأو ،يرئأزجلأ بعÓلأ تأردق يف تايرودلأ

،اماع92 بايغ دعب ةيرئأزجلأ ةركلأ خيرات يف ةيناثلأ ةرملل رشصم يف9102 ايقيرفأأ ممأأ سسأاك
:ينه عم دقاعتلأ ةقفشصب أديششم يرطقلأ يدانلاب مدقلأ ةرك زاهج سسيئر لأزغلأ دومحم لاقو
ايشسورو اكيجلبو ايكرتو اشسنرف يف ىربكلأ ةيدنأ’أ نم ديدعلأ يف بعلو فيرعتلأ نع ينغ بعÓلأ““

،ةبولطملأ جئاتنلأ قيقحت لجأأ نم بعلملأ سضرأأ لخأد قيرفلأ ةدايقل هلهؤوت ةلئاه تأربخ كلميو
هتداعشس نع ينه نايفشس برعأأ اميف ،““جيوتتلأ تاشصنم وحن يدانلأ ةريشسم نم أءزج نوكي نأأ ىنمتأأو
ةرأدإ’ هركشش مدقو ماع لكششب يرطقلأ يرودلأو سصاخ لكششب ةفأرغلأ يدانل لاقتن’اب ةريبكلأ
ةفأرغلأ يدان لثم ريبك دان يف يدجأوت ببشسب أدج ديعشس انأأ““ :ينه لاقو ،ةقثلأ هذه ىلع يدانلأ

ةريبك يتقثو نيزيمتملأ نيبعÓلأ نم ةعومجم مشضي قيرفلأ نأأ ملعأأو ،ديدج يرودل يمامشضنأو
،““باقلأ’أ دشصح نم ابيرق قيرفلأ نوكيشس يعامجلأ لمعلأو دهجلاب هنأاب قيرفلأ ءاشضعأأ عيمج يف
دوهجلاب ’إأ فرتعت ’ مدقلأ ةرك نأأ ’إأ ةياغلل ابعشص نوكيشس يرودلأ نأأ ىري عيمجلأ ناك أذإأ““ :عباتو
تأربخو تأردق ن˘م كل˘مأأ ا˘م ل˘ك مد˘قأا˘شس ي˘ن˘نأأ و˘ه ه˘ب د˘عأأ ا˘م ل˘كو ،ي˘عا˘م˘ج˘لأ ل˘م˘ع˘لا˘بو ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ
ةرتفلأ يف ريهامجلأ اهرظتنتو ةرأدإ’أ اهانمتت يتلأ زكأرملأ ىلإأ لوشصولأ ىلع قيرفلأ ةدعاشسمل
يف دعتبأ هنكلو باقلأ’أ لك ىلع ايوق اشسفانم ناك ةفأرغلأ نأأ دكؤوت يتامولعم““ :لشصأوو ،““ةلبقملأ
ىلإأ قيرفلأ ةداعإأ ةيفيك وه هيلع لمعنشس يذلأ فدهلأ نإاف كلذل باقلأ’أ هذه نع ةريخأ’أ مأوعأ’أ
نم ديدعلأ ةدهاششم ىلع تشصرح يعم سضوافتلأ ةلحر ةرأدإ’أ تأأدب امدنع““ :متخو ،““هدهع قباشس
ينكلو ةلوطبلأ ةوق نم تدكأات اهتدهاشش يتلأ تاهويديفلأ لÓخ نمو يرطقلأ يرودلأ تايرابم
.““امامت ةفلتخم نوكتشس بعلملأ سضرأأ لخأد ةشسفانملأ نأأ هشسفن تقولأ يف فرعأأ

ديلو.ف

يلوبان رادار ىلعينيعبس نب
اهرأدأر ىلع تعشضو دق يلوبان يدان ةرأدإأ نأ ىلإأ ةيلاطيإأ ةيفحشص ريراقت تراششأأ
ةرتف يف قيرفلأ فوفشص ميعدتل ينيعبشس نب يمأر يلودلأ يرئأزجلأ عفأدملأ
،بونجلأ قيرف باجعإأ ىلع اماع42 ـلأ بحاشص بعÓلأ لشصحو ،ةيلاحلأ ت’اقتن’أ

ةيقيرفأ’أ ممأ’أ سسأاك يف هدÓب بختنم ةقفر هب رهظ يذلأ ىوتشسملأ دعب
بقللأ تققح يتلأ ةيشساشسأ’أ يشضاملب لامج ةبيتك يف ،ينيعبشس نب ناكو ،ةريخأ’أ
يف أديحو افده عنشصو تايرابم تشس يف كراشش ذإأ ،رئأزجلأ خيرات يف يناثلأ
ريبك لكششب ينيعبشس نب دعاشسي دق يلوبان يف ،مÓغ يزوف دوجو نأأ امك ،ةلوطبلأ

،يشسنرفلأ يرودلأ كرتو ،يلاطيإ’أ يدانلأ ىلإأ ،مامشضن’أو ةقفشصلأ مشسح يف
نمو،0202 نأوج يف يهتني ،نير هقيرف عم ينيعبشس نب دقع نأ ركذلاب ريدجلأ
.وروأأ نويلم01 ةميقب يلوبان همشضي نأأ عقوتملأ

ديلو.ف
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..سسمأأ ةحيبسص هدقع ىلع عقوو مورك عم عمتجأ / ةبانع داحتأ

 ةيبيردت ةصصح لوأا ىلع فرصشي ةرارغوب
داحت’ا يف ناعقوي يراوهلاو ةلوف نبو

نيمايلأ ةبا˘ن˘ع دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لأ برد˘م˘لأ عر˘سش
ة˘سضرا˘ع˘لأ سسأأر ىل˘ع ه˘ل˘م˘ع ي˘˘ف سسمأأ ءا˘˘سسم ةرأر˘˘غو˘˘ب
ة˘˘سصح لوأأ ىل˘˘ع فر˘˘سشأأ ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ

يف سسمأأ ةحيبسص هدقع ىلع عقو نأأ دعب ةيبيردت
يدانلأ سسيئرب ىقتلأ نأأ دعب «سص’اب أزوميم» قدنف
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ لو˘ح ه˘ع˘م ثد˘ح˘تو مور˘ك يدا˘ه˘لأ د˘م˘ح˘م
يدا˘ن˘لأ دأد˘ع˘تو ق˘ير˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

حر˘سش ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘لأ تي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ رو˘˘مأ’أو
عم هلماعت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ه˘ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘ط مور˘ك ـل ةرأر˘غو˘ب
سسمأأ ة˘با˘ن˘ع ىلإأ ل˘سصو ىر˘خآأ ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لأ

نب ناسسملت دأدو قيرفل يموجهلأ نأديملأ طسسو بع’
دولوملأو ةنسس42 رمعلأ نم غلابلأ دمحم يديسس ةلوف
ةد˘م˘ل د˘ق˘ع ىل˘ع ع˘˘قو ثي˘˘ح5991 يرف˘ي˘ف7 موي
ةسسردم يجيرخ دحأأ وهو ةنوب فوفسص يف نيتنسس
4102- م˘سسو˘م ن˘م دأدو˘لأ نأو˘لأأ ل˘˘م˘˘ح ثي˘˘ح «تأو˘˘لأ»

قحتلأ امك ،يسضاملأ مسسوملأ ةياهن ةياغ ىلإأ5102
قيرفل يعافدلأ نأديملأ طسسو بع’ ةبانع دأدعتب
42 رمعلأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ ف˘سسو˘ي يرأو˘ه˘لأ ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ دا˘ح˘تأ

جيرخو5991 ر˘ب˘م˘سسيد7 د˘ي˘لأو˘˘م ن˘˘م و˘˘هو ة˘˘ن˘˘سس
فنسص نم هتيقرت تمت ثيح ةديلبلأ داحتأ ةسسردم
يقبو5102-6102 مسسو˘م ي˘ف ر˘با˘كأ’أ ىلإأ ف˘يدر˘لأ

  .ةيسضاملأ مسسأوملأ ةليط يدانلأ يف

«سسباركلا» يف مايأا8 ةدمل سصبرت يرجتصس ةبانع
ةعمجلا نم ةيادب يديارصسب

داحتأ قيرف تأريسضحت جمانرب يف رييغت ثأدحإأ مت
يبورخ قافر يرجيسس ثيح ديدجلأ مسسوملل ةبانع
ليهأاتلل يوهجلأ زكر˘م˘لأ ي˘ف لوأ’أ ق˘ل˘غ˘م˘لأ م˘ه˘سصبر˘ت
مت يذلأ يديأرسسب «سسبأركلأ» يسضايرلأو يئايزيفلأ

م˘سسإأ ه˘ي˘ل˘ع قÓ˘طإأ م˘˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج5 موي هن˘ي˘سشد˘ت
˘مود˘˘ي˘˘سسو ،ودود ي˘˘ل˘˘ع مو˘˘حر˘˘م˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع «ة˘˘نو˘˘ق˘˘يأ»
بناجلل سصسصخيسس ثيح ةلماك مايأأ8 لوأ’أ سصبرتلأ
سسيئر راتخأ دقو ،ةع˘م˘ج˘لأ هذ˘ه ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سسو ي˘ند˘ب˘لأ
يذ˘لأ لوأ’أ ق˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لأ سصبر˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘جإأ مور˘˘ك يدا˘˘ن˘˘لأ
رفوتي هنأ’ «سسبأركلأ» يف يندبلأ بناجلل سصسصخيسس

يف لمعتسست يتلأو ايعانطسصأ ةبسشوسشعم بعÓم ىلع
ةيسضايرلأ تاعاقلأ نم ديدعلأ ىلإأ ةفاسضإأ ،تابيردتلأ
نأأ امبو ،تÓسضعلأ ةيوقت ةعاقو اهلÓغتسسأ نكمي يتلأ

يندبلأ بناجلل ربكأأ ةجردب سصسصخيسس سصبرتلأ أذه
ةباغلأ يف سضكرلاب ةسصاخلأ تابيردتلأ سصسصختسسف
ةقطنملأ هذه يف زيمملأ ءيسشلأ ىقبيو ،يديأرسسب

حم˘سسي˘سس ا˘م و˘هو ر˘ي˘ب˘ك˘لأ ا˘ه˘ئود˘هو ي˘ق˘ن˘لأ ا˘ه˘ئأو˘ه و˘ه
.أديج ةعومجملأ ريسضحتل ةرأرغوب بردملل

مايأا01 موديو توأا2 موي قلطني مهارد نيع سصبرت

يذ˘لأ م˘هأرد ن˘ي˘ع سصبر˘ت قÓ˘ط˘نأ د˘عو˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘˘ت
ثي˘ح ىر˘خآأ ةر˘م «ة˘˘نا˘˘ح˘˘ير˘˘لأ» قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي˘˘سس
نم ناكو مايأأ01 موديسسو مداقلأ توأأ2 موي قلطنيسس
نم اجمربم ناكو ،ةعمجلأ هذه قلطني نأأ سضورفملأ

لك يف نكل ةيليوج61 مويو ةيليوج22 موي لبق
ي˘ف ع˘ق˘ت ي˘ت˘لأ تأد˘ج˘ت˘سسم˘لأ بسسح كلذو ر˘ي˘غ˘ت˘ي ةر˘م
جمانر˘ب˘لأ را˘ت˘خ˘ت نأأ دا˘ح˘ت’أ ةر˘سسأأ لوا˘ح˘تو ،ق˘ير˘ف˘لأ
سصسصخ˘ي˘سسو ،ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘ل˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’أو بسسنأ’أ

ةيدولأ تأءاقللأ ءأرجإأ لجأأ نم مهأرد نيع سصبرت
تأءاقل4 ةجمرب ةرأرغو˘ب برد˘م˘لأ لوا˘ح˘ي˘سس ثي˘ح
ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلأ ديدحت لجأأ نم لقأ’أ ىلع ةيدو
.ةلوطبلأ نم ىلوأ’أ تأءاقللأ يف اهيلع دمتعيسس يتلأ

ر.سس

لبقملأ توأأ01 موي «يرينوسسورلأ» تابيردتل مسضنيسس

 تاونصس5 ةدمل ايمصسر رصصان نب مصض نلعي نÓيم
ه˘م˘سض ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ مو˘ي نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأأ
يدانلأ فسشك ثيح ،ايمسسر رسصان نب ليعامسسإأ
ز˘ئا˘ح˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ نأأ «يدرا˘˘ب˘˘مو˘˘ل˘˘لأ»
ر˘سصم ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ م˘˘مأأ سسأا˘˘ك بق˘˘ل ىل˘˘ع أر˘˘خؤو˘˘م
ةدمل دتمي دقع ىلع عقو ،«رسضخلأ عم9102
5.1 ـب رد˘ق˘ي يو˘ن˘سس بتأر ل˘با˘˘ق˘˘م تأو˘˘ن˘˘سس5

نويلم61 اهتميق غلبت ةقفسص يف ،وروأأ نويلم
ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإأ يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ نا˘˘كو ،وروأأ
ةنيدمب مرسصنملأ نينث’أ لح دق يلاطيإ’أ

،ةقمعم ةيبط تاسصوحفل عسضخ ثيح ونÓيم
دق˘ع˘لأ ىل˘ع ي˘لأو˘م˘لأ مو˘ي˘لأ ي˘ف ع˘قو˘ي نأأ ل˘ب˘ق
ـب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر و˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصب ه˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘˘˘لأ
تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،«ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لأ»
بحاسص نأأ نÓيم نم ةبرقم ةيمÓعإأ رداسصم
مسضني نأأ لبق ةحأر ىلع لسصحيسس ةنسس12

نم ةيأدب قيرفلل ةيعامجلأ تابيردتلأ ىلإأ
.مداقلأ توأأ01 موي

ىلإا مامصضن’اب ةياغلل ديعصس انأا» :رصصان نب
«نÓيم فوفصص

نأديم طسسو مجن رسصان نب ليعامسسإأ برعأأ
بقع ةغلابلأ هتداعسس نع ينطولأ بختنملأ
هطبريسس يذلأ دقعلأ ىلع يمسسر لكسشب سسمأأ موي عقو ثيح نÓيم يدان فوفسص ىلإأ يمسسر لكسشب همامسضنأ

ميسسرت دعب هل حيرسصت لوأأ يف ةنسس12 بحاسص لاق ثيح ،ةلبقملأ سسمخلأ تأونسسلأ يف «يدرابموللأ» يدانلاب
تف’ لكسشب قلأات دق ناك رسصان نب نأأ ىلإأ راسشي ،«نÓيم يحيو ةياغلل ديعسس انأأ» :«يرينوسسورلأ» ـل هلاقتنأ
رسصم ممأÓل ايقيرفإأ ممأأ سسأاكب ينطولأ بختنملأ جيوتت يف لاعف لكسشب مهاسسو «ءأرحسصلأ يبراحم» عم هابتنÓل

.«ناكلأ» يف بع’ نسسحأأ هرايتخأ مت ثيح،9102
ع.سش.م

يسضاملأ مسسوملأ ةليط اهولذب يتلأ تأدوهجملاب انافرع

 ةبانعب ةفاقثلا رصصق يف مويلا ءابجنلا ذيمÓتلا ميركت لفح

رأوطأ’أ فلتخم يف ةي’ولأ ىوتسسم ىلع ءابجنلأ ذيمÓتلأ ميركتب ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم مويلأ موقتسس
يتلأ ةرابجلأ تأدوهجملاب انافرع كلذو، ءاسسم ةسسماخلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب فايسضوب دمحم ةفاقثلأ رسصقب أذهو
تلسصحت يتلأ ناتسسيغوأأ سسيدقلأ ةيوناث نم لانم يعÓك ةذيملتلأ رأرغ ىلع أذهو يسسأردلأ مسسوملأ ةليط اهولذب

نم00.81. قوفي لدعم ىلع ولسصحت ذيمÓت5 و،32.81 ةبانع ةي’وب ايرولاكبلأ ةداهسش يف لدعم ىلعأأ ىلع
نأأ امك، ةيسضاملأ ةنسسلاب ةنراقم ةنسسلأ هذه حاجنلأ ةبسسن يف امدقت تققح ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم اهتهج

لبق اهنأأ ةسصاخ ىرخأأ ىلإأ ةنسس نم انسسحتو امدقت فرعت اهنأأ ’إأ ينطولأ ىوتسسملأ ىلع ةليئسض اهنأأ مغرو ةبسسنلأ
مدقت ةققحم ةئملاب05 ةنسسلأ هذه تقاف نأأ دعب نسسحت فرعت اهنأأ نيح يف ةئملاب24 تناك طقف تأونسس ةثÓث
رأوطأ’أ فلتخم يفو مداقلأ مسسوملأ لÓخ لسضفأأ جئاتن راظتنأ يف أذه،ةيسضاملأ ةنسسلأ نع ةئملاب دحأو ةبسسنب
نم، لبق نم ةيريدملأ اهيف طبختت تناك يتلأ لكاسشملأ ةجلاعم ةقيرط و ديجلأ رييسستلأ لظ يف ةسصاخ ةثÓثلأ

نيسسحتو ديدجلأ ميدقت ىلع ةيريدملأ ولؤوسسم هيف دقعي يذلأو مداقلأ يسسردملأ لوخدلأ دهسشيسس رخآأ بناج
سشيرلأ عأرد ةديدجلأ ةنيدملأ و ةسسوتيلاكلأ نم لكب ةيوناث و تاطسسوتم3 و ةيئأدتبأ سسرأدم9 مÓتسسأ ،جئاتنلأ
ةعباتمو فسشك ةدحو ىلإأ ةفاسضإأ ةسشيرحلاب طسسوتملأ يف ةيلخأد فسصن و عيسسوت مسسق81 كانه نوكيسس امك،
 .تأونسس ذنم تاسسسسؤوم أذكه ملتسسي مل عاطقلأ نأأ ةسصاخ يباجيأ ءيسش ربتعي ام وهو، راجحلاب ةسضهنلأ ةسسردمب

ب.حلاسص

.... يئ’ولأ سسلجملأ باسسح نم انويلم054 اهل دسصر ةيلمعلأ

 لجيجب ةنصسلا ةياهن تاناحتما يف اقوفتم011 ميركت
أذكو طسسوتملأ ميلعتلأ ، ايرولاكبلأ ناحتمأ أديدحتو ةنسسلأ ةياهن تاناحتمأ يف نيقوفتملأ ميركت ءاثÓثلأ سسمأأ مت
ايلام افÓغ دسصر يذلأ يئ’ولأ يبعسشلأ سسلجملأ نم ةردابمب كلذو لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع يئأدتبإ’أ ميلعتلأ

مهأ’أ بناجلأ مسسقلأ ةي’ولأ ةمسصاعب قيدسص وأأ رمع ةفاقثلأ رأد تنسضتحأو . ماهلأ ثدحلأ أذهل هتينأزيم نم اماه
ي˘ف ت’د˘ع˘م˘لأ ىل˘عأأ زأر˘حإأ ي˘ف ظ˘ح˘لأ م˘ه˘ل نا˘ك ن˘م˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت011 نع ل˘ق˘ي’ا˘م تسسم ي˘ت˘لأ تا˘م˘ير˘ك˘ت˘لأ هذ˘ه ن˘م
أذكو طسسوتملأ ميلعتلأ ةداهسش ، ايرولاكبلأ يهو ةيبرتلأ ةيريدم اهيلع فرسشت يتلأ ثÓثلأ ةيئاهنلأ تاناحتمإ’أ
نم71 قوفت وأأ لداعت ت’دعم ىلع أولسصح نمم أذيملت53 ميركتلأ أذه نم دافتسسأو ، يئأدتبإ’أ ميلعتلأ ةداهسش

ميلعتلأ ةداهسش يف66.81 قوفي لدعم ىلع أولسصحت نمم أذيملت43 ىلإأ ةفاسضإأ ايرولاكبلأ ةداهسش يف نيرسشع
يئأدتبإ’أ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ يف01 ىلع01 لدعم ىلع أولسصحت نمم رخآأ أذيملت14 نع كيهان طسسوتملأ
لسصي ايلام اغلبم يئ’ولأ سسلجملأ دسصر دقو أذه . ثÓثلأ تاناحتمإ’أ يف ذيمÓت011 ىلإأ نيمركملأ عومجم لسصيل
لجأأ نم ةيعيج˘سشت ز˘ئأو˘ج م˘ه˘ئأد˘هإأ لÓ˘خ ن˘م كلذو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ء’ؤو˘ه م˘ير˘ك˘ت ل˘جأأ ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م054 ىلإأ

نيينعملأ نأأو املع ماعلأ أذه تاناحتمأ يف ىلوأ’أ زكأرملأ أولتحأ امدعب ءاطعلأو لذبلأ نم ديزملأ ىلع مهزيفحت
يتلأو ةلبقملأ مايأ’أ لÓخ سسنوت ىلإأ ةيحاي˘سس ة˘ل˘حر˘ب نو˘ظ˘ح˘ي˘سس ا˘ه˘ي˘ل˘ع أو˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ ز˘ئأو˘ج˘لأ ىلإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘بو
. ريثكلأ هنع قبي مل يذلأ لبقملأ يسسأردلأ مسسوملل دأدعتسسإ’أو ةحأرلأ نم طسسق ذخأاب مهل حمسستسس

 دوعسسم .م

نمأاب ةمورك يدامح يجراخلأ نمأ’أ حلاسصم تفقوأأ
ةنسس22 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش ةد˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘سس ة˘˘ي’و
ي˘فر˘ظ ر˘فأو˘ت˘ب لز˘ن˘م ل˘خأد ن˘م ة˘قر˘سسلأ سصو˘˘سصخ˘˘ب
˘ما˘˘ي’أ ىلأ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت،ق˘˘ل˘˘سست˘˘لأو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لأ
تقلت امنيح Óيل رسشع يداحلأ ةعاسسلأ ىلع ةيسضاملأ

رسضخأ’أ طخلأ ربع اغÓب ةدكيكسس ةي’و نمأأ حلاسصم
يدامح ةيدلبب ن˘ط˘ق˘ت تا˘ن˘طأو˘م˘لأ ىد˘حإأ فر˘ط ن˘م
ةطرسشلأ تأوق .ةقرسسلل اهلزنم سضرعت هدافم ةمورك
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘سصن˘ع ة˘ق˘فر تعرا˘سس غÓ˘ب˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت رو˘˘ف
،ةيحسضلأ لزنمل ةينأديم ةنياعم ءأرجإ’ ةيسصخسشلأ

يكتسسÓب راتسس ىوتسسم ىلع قزمت دوجو تنيب يتلأو
مامأأ ةي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ ع˘سضو ا˘م ،لز˘ن˘م˘لأ ة˘فر˘سشب
ربع لزنملأ ىلإأ جولولاب هب هبتسشملأ مايق ةيلامتحإأ
تا˘ير˘ج˘م ، ة˘قر˘سسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل لز˘ن˘م˘لأ ة˘فر˘سش
نع ةرابع اهنأأ نيبت تاقورسسملأ درج دعبو قيقحتلأ

ةعطق08 ،ةمزحم» رفسصأ’أ ندعملأ نم تأرهوجم
ند˘ع˘م˘لأ ن˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ،«ز˘˘يو˘˘ل» ر˘˘ف˘˘سصأ’أ ند˘˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

ةيلام˘جإ’أ ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق ي˘ت˘لأو ،«با˘خ˘سص ،ر˘ف˘سصأ’أ
ثحبلأ تايلمع فيثكت . ميتنسس نويلم002 نم رثكأاب
سصي˘˘خ˘˘سشت ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسأأ يذ˘˘لأو ،ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
هليوحتو هفيقوت م˘ت يذ˘لأو ،ة˘ي˘سضق˘لا˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم
ة˘˘مور˘˘ك يدا˘˘م˘˘ح ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ ير˘˘سضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ر˘˘ق˘˘م˘˘ل

لغ˘ت˘سسإأ ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأأ ن˘ي˘ب يذ˘لأ ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لا˘م˘ك˘ت˘سسإ’
ق˘ير˘ف˘لأ زو˘ف˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع جور˘˘خ

موقيل ،يئاهنلأ فسصنلأ ةأرابم بقع هلهأاتو ينطولأ
،ة˘قر˘سسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لأو لز˘ن˘م˘لأ نأرد˘ج ق˘˘ل˘˘سست˘˘ب
ة˘ك˘سسل˘ل ر˘م˘م˘ب تا˘قور˘سسم˘لأ ءا˘ف˘خإا˘˘ب ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل
ةيطبسضلأ تعاطتسسأ يتلأو سشأرحأ’أ نيب ةيديدحلأ
. تاقورسسملأ عيمج عاجر˘ت˘سسإأو هد˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

ميدقت مت ،ةيئاسضقلأ تأءأرجإ’أ فلم لامكتسسإأ دعب
ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ
سسب˘ح˘لأ عأد˘يإأ ر˘مأأ ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سصأأ يذ˘˘لأ ،ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘سس
لزنم لخأد نم ةقرسسلأ ةمهتب هتعابتم دعب تقؤوملأ

ب.ةايح. قلسستلأ و ليللأ يفرظ رفأوتب

 رسضخلأ راسصتناب لفتحت تجرخ ةدكيكسسب ةلئاعلأ

نويلم002 ةميقب تارهوجم قراصس ىلع سضبقلا

فتكلأو سسأأرلاب حورج يف هل تببسست

ةبانعب ناوهز سسافر ئطاصشب Óفط مدصصت رحبلا ةج’ز
حورجب هتباسصإأ ىلإأ ىدأأ امم،نأوهز سسافر ئطاسشب رمعلأ نم ةنسس11يف Óفط رحب ةج’ز سسمأأ ءاسسم تمدسص
نأأ ةعاسس رخآأ ــل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاسصت’أو مÓعإ’اب فلكملأ فسشك .فتكلأو سسأأرلأ يف
سسأأرلأ يف حورجب بيسصأأ ةنسس11رمعلأ نم غلبي لفط سسمأأ ءاسسم أوفعسسأأ نأوهز سسافر ئطاسشب نيلماعلأ هنأوعأأ

. ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ هل ميدقت ىعدتسسأ امم،رحبلأ ةج’ز فرط نم همدسص بقع فتكلأو
ةسشيعوبزوزام

ةيليوج13 ىلإأ72 نم ايمسسر دتميسس / ةنتاب

يلحملا نع جرخي جمانربب يلودلا داقميت ناجرهمل14 ةعبطلا
ةرتفلأ يف اهؤوأرجإأ ررقت يتلأ14 ـلأ هتعبط يف يلودلأ داقميت ناجرهم قÓطن’ ةريخأ’أ تأريسضحتلأ يرجت
نم ،ةعبطلأ حاجنإ’ ةحاتملأ فورظلأ ةفاك تئيه ثيح ،ةيراجلأ ةنسسلأ نم ةليلوج13 ىلإأ72 نم ةدتمملأ

ةرتفلأ وهو ،ةلماك مايأأ ةسسمخ رأدم ىلع ،روهمجلأ قأوذأأو ىسشامتي ،عونم يهيفرت ينف جمانرب ريطسست لÓخ
ةياهن اهقÓطنأ عمزملأ ةيلاحلأ ةعبطلأ هيف تزيمت يذلأ تقولأ يف ،ناجرهملأ ةظفاحم اهيلع تظفاح يتلأ
يتلأ ،نيعبرأ’أ اهتعبط يف اهزيم يذلأ يلحملأ ينطولأ عباطلأ نع اهجورخ يف اهتقباسس نع يراجلأ رهسشلأ
نييرئأزجلأ نينانفلأ نم ةبخن14 ـلأ ةعبطلأ تأرهسس ييحي نأأ رظتني ثيح ،ةسصلاخ ةيرئأزج ةكراسشم تدهسش
يميهأرب ىسسيع رأرغ ىلع يواسشلأ عباطلأ ينغم نم ةلث كأرسشإأو ،رولكلفلأ يف ةيلحم قرف رأرغ ىلع بناجأ’أو
ديحو ،سسابع باسشلأ ،سصÓخ ،ةنيمي ةباسشلأ رأرغ ىلع ةيرئأزجلأ ةينغأ’أ يف ةفورعم ءامسسأأو ،اسسينيسسامو
،«ايناطيرب نم «بياسسكوم»و اسسنرف نم »ك مير» ىلع ترسصتقأ دقف ةيبنجأ’أ ةكراسشملأ امأأ ،سسواط ،ةنيز نب
ةظفاحم هببسس حسضوت نأأ رظتني ام وهو ،ةيبنجأأ وأأ ةيبرع ،ةينطو ءأوسس ةليقث ءامسسأأ هيف تباغ تقو يف
رظتني يذلأ ،يلودلأ داقميت ناجرهمل14 ـلأ ةعبطلأ قÓطنأ لبق ةرظتنملأ ةيحسصلأ ةودنلأ لÓخ ناجرهملأ
.يسسأدرم ميرم ةفاقثلأ ةريزو هتقÓطنأ ىلع فرسشت نأأ اسضيأأ

ح ناسشوسش

 ةمدخلا زيح لخدي ةبانعب ترانمت قدنف
ىلإأ ةيدؤوملأ قيرطلأ يف ةبانع ةنيدم طسسو يف دجأوتملأ ترانمت قدنفل يمسسرلأ حاتتف’أ ميسسأرم سسمأأ تمت
عفر يف مهاسسيو ةمدخلأ زيح كلذب لخديل، ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ اهيلع فرسشأأ يتلأ و، نيسسح دأرزوب عراسش
بأوبأ’أ حتفب حمسسيسس ام وهو.ريرسس0025 نم رثكأأ ىلإأ ةبانع ةي’وب ةيقدنفلأ ةريظحلل ةيلامجإ’أ ةعسسلأ
ةرهوجب قدانفلأ سصقن نم أوناع املاط نيذلأ جراخلأ نم ىتحو نطولأ تاي’و فلتخم نم نيمداقلأ حايسسلل
 .قرسشلأ

ب .حلاسص
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