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ة˘˘˘قو˘˘˘ثو˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘˘سشك
ماعلا بئانلا نأا ةعاسس رخآا ةيمويل
ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو ءا˘سضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ءÓ˘كو ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو
اور˘سشا˘ب د˘ق ، ة˘يلو˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘ب
راقعلا بهن حئاسضف يف تاقيقحت
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا و
وأا يز˘مر˘لا را˘ن˘يد˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ذو˘ف˘ن˘لاو ة˘ط˘ل˘˘سسلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
يف قيقحتلا حتف ىلإا ةفاسضإلاب
باو˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م ا˘˘يا˘˘˘سضق
ةمألا سسلجمب ءاسضعأاو نويناملرب
م˘ه˘˘ن˘˘م نو˘˘ق˘˘با˘˘سس ةلوو ءارزوو
م˘˘˘ت نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘سس يذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا
يف ايلعلا ةمكحملا ىلإا هؤواعدتسسا
تارا˘ق˘ع ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
قيقسش نم نيبرقم لامعأا لاجرل
ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا سسي˘˘ئر˘˘لا
ىلع لاحم يلاو وهو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ل يلاو ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب د˘عا˘ق˘ت˘لا
ي˘ف ما˘ه˘م˘لا سسف˘ن سسرا˘م˘˘ي لاز˘˘ي
سسرا˘˘م د˘˘ق نو˘˘كي ىر˘˘خأا ة˘˘˘يلو
و ن˘˘كسسلا م˘˘ئاو˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
، ةيئلولا نوعطلا ةنجل تارارق
ةيئاهن مئاوق ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م
نود ن˘كسسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل
نودو ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا ة˘˘قدا˘˘سصم
ن˘مو ، تلواد˘م˘لا ى˘ل˘ع رور˘م˘لا
نيبختنم ءاعدتسسا متي نأا رظتنملا

ن˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م و ر˘˘˘˘ئاود ءا˘˘˘˘سسؤور و
تازواجتلا يف قيقحتلل نييذيفنت
ي˘˘لاو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كتر˘˘م˘˘لا
ح˘ت˘ف م˘ت ا˘م˘ك ، ة˘يلو˘ل˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
لامعأا لاجر ةدافتسسا يف قيقحت
تاسسسسؤوم نم ذوفنلا باحسصأاو
رامثتسسلا قيرط نع ةلودلل ةعبات
ير˘ج˘ي ا˘م˘ك ، ة˘˘يو˘˘ت˘˘ل˘˘م قر˘˘ط˘˘ب
تارار˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘سضيأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا

حنمب قبسسألا يلاولا نع ةرداسص
يف ندم لخادمب ةريبك تاراقع
يهو يحÓفلا حÓسصتسسلا راطإا
ط˘ي˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘ج˘مد˘˘م ي˘˘سضارأا
ى˘˘لإا عو˘˘جر˘˘لا نود ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
تلوادم بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا نو˘نا˘ق˘لا
راقعلا حنم يف يدلبلا سسلجملا
، تاط˘ي˘ح˘م˘لا ءا˘سشنإا و ي˘حÓ˘ف˘لا

ير˘˘˘ج˘˘˘ي قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو
كÓ˘مأا تا˘ير˘يد˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
و ي˘˘˘˘سضارألا ح˘˘˘˘سسمو ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
 .ةيراقعلا ةلاكولا

رخآا ةيمويل علطم ردسصم ركذو
سسلج˘م˘ب ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا نأا ة˘عا˘سس
ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ءا˘˘سضق
ءامسسألاب ةعقو˘م ا˘ه˘ن˘م ىوا˘كسشل
لوح ردسصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ا˘ه˘ن˘مو
اهبكترا ةلمجلاب تازواجت دوجو
ةيلولا يلوؤوسسم نم ريبك ددع
سسلاجملاب نيبختنم و نيقباسسلا
يهو ، ةناسصحلا نوكلمي ةينطولا

اهنكل اهيف قيقحتلا قبسس تافلم
يف نيمهتم دجاوت ببسسب تدمج
د˘˘ع˘˘بو ، ه˘˘ي˘˘ت˘˘فر˘˘غ˘˘ب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ر˘ب˘ع ة˘ل˘سصا˘ح˘˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةرازو تاميلعت ىلع ءانبو نطولا
ى˘لإا تا˘ف˘ل˘م˘لا لا˘سسرإا م˘ت لد˘ع˘˘لا
عيباسسألا يف موقتسس يتلا ةرازولا
نع ةناسصحلا عفر بلطب ةلبقملا
يف ني˘م˘ه˘ت˘م ة˘ل˘سشن˘خ ن˘م باو˘ن
ةرسشابم تمت ثيح ، داسسف اياسضق
ءار˘ح˘سص ف˘ل˘˘م ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ىوا˘˘˘كسش د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سشما˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يذلا فلم˘لا و˘هو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ماع نيمأاو قباسس يلاو هيف طروت
نولوؤوسسم و نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ق˘با˘سس
ةي˘سضق ي˘هو نو˘ق˘با˘سسو نو˘ي˘لا˘ح
جا˘سسنوأا تارا˘طإا ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار
نم تاميلعت اوقلت نيذلا كانكو
ة˘يو˘سست˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ي˘هو با˘ب˘سشلا ن˘م دد˘ع تا˘ف˘ل˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

تاراطإا ىل˘ع ن˘ج˘سسلا˘ب م˘كح˘لاو
نوديفتسسملا مهتا دقو ، جاسسنوأا
تا˘ئ˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ب ق˘˘ب˘˘سسألا ي˘˘لاو˘˘لا
مهن˘م ذو˘ف˘ن˘لا يوذ˘ل تارا˘ت˘كه˘لا
ءارزو ءانبأا و نوقباسس نويناملرب

ةسسو˘ت˘م ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ثد˘ح ا˘م˘ك
. يحÓفلا

حنم نأاسشب قيقحتلا يرجي امك
نزولا قيرطب ءارسضخ تاحاسسم
نود ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ل˘ي˘ق˘˘ث˘˘لا

نوناق لوخد دعبو ةينوناق ةقيرط
ة˘يو˘سست˘ب مز˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘سصح ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضارألا

نكل،8002 ةنسس لبق نونطاوم

5 د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘˘سصح ءلؤو˘˘ه

، نو˘نا˘ق˘لا رود˘سص ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس
لزانتلا مت يتلا يسضارألا هذهو
عبرملا رتملا رع˘سس قو˘ف˘ي ا˘ه˘ي˘ل˘ع

مكحب ميتنسس ن˘ي˘يÓ˘م01 اهن˘م
نوكيو ، يجيتار˘ت˘سسلا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ن˘˘ع ق˘˘با˘˘˘سسلا لوألا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
.ةيسضقلا هذه يف اطروتم ةيلولا

تمت اسضيأا ةيلولا ةمسصاعبو
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ةر˘سشا˘ب˘م
نيحلاسصلا ما˘م˘ح بكر˘م ر˘ي˘ي˘سست
غ˘لا˘ب˘م˘لا و ة˘ق˘با˘سس تاو˘ن˘˘سس ي˘˘ف
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘م˘ي˘مر˘ت˘ل ةدو˘سصر˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
قرطب اهدقع مت يتلا تاقفسصلاو
نوناق˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘مو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
ا˘ه˘ن˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
قحÓملا ماربإا ةيسضق سصوسصخلاب

نم ةئاملاب002 زواجتت بسسنب
.عورسشملل يلسصألا فÓغلا

ير˘ج˘ي ة˘ما˘م˘˘حو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو
تارر˘ق˘م ر˘يوز˘ت ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
حنمو يفيرلا عمجتلا نم ةدافتسسا

نوناقلا ىلع رورملا نود ةسصح
نيلوؤوسسملا نم ددع اهيف طروتم
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ثد˘˘ح ا˘˘م سسف˘˘ن و˘˘هو ،
ماعلا نيمألا نوكي يتلا راسشسش
ةدافتسسا تاررقم حنم دق قباسسلا
ةينوناقلا ةقيرطلا ىلإا ءوجللا نود
سصسصح حنم مت نيأا ، عيزوتلا يف
ذوفنلا يوذ˘ل ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ن˘م
يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا ة˘˘لواد˘˘م نود
نيريدم اهيف طروت ةيسضق يهو
. ةينقت حلاسصمو نيذيفنت

ير˘˘ج˘˘ي ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لاو
رسصانع لبق ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ءÓيتسسلا لوح راسشسشب ةيئاسضقلا

تحنم ةيمومع تاسسسسؤوم ىلع
نم ؤوطاوتب ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب

يف ةيلولا ىلع نيلوؤوسسملا رابك
ةداف˘ت˘سسلا و ة˘ق˘با˘سسلا تاو˘ن˘سسلا
، ينارمعلا طيحملا لخاد اهراقعب
ءا˘عد˘ت˘سسا د˘˘ه˘˘سش ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘هو
ىلع نيلوؤو˘سسم˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا
ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ن˘م ةد˘يد˘ع تا˘عا˘ط˘ق
ح˘سسم ة˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأا
نوقباسس نولوؤوسسم و يسضارألا
نو˘ل˘غ˘سشي نور˘خآا و ة˘يلو˘˘لا ي˘˘ف
فلم وهو ايلاح ةيماسس بسصانم
Óخدت دهسش دق نوكي ادج كئاسش

مهنيب نم كاذنآا تاطلسسلا ىلعأل
نيبرقم نيكمتل قي˘فو˘ت لار˘ن˘ج˘لا
تاراقع ىلع ءÓيتسسلا نم مهيلإا

.رييÓملا تارسشعب ةيمومع
تاقيقحت نأا ردسصملا فاسضأاو

دراو˘م˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج ا˘˘سضيأا
ع˘يرا˘سشم ح˘ن˘م ة˘ي˘سضقو ة˘ي˘ئا˘م˘لا

لا˘سصيإا ي˘ف ر˘ي˘يÓ˘م˘لا تار˘˘سشع˘˘ب

اقÓطنا ةيبونجلا تايدلبلل ءاملا

زاجنإا ةقفسص اهنم راباب دسس نم

09 ىلإا لسصي فÓ˘غ˘ب ة˘ط˘ح˘م˘لا

ة˘يلو ن˘م لا˘م˘عأا ل˘جر˘ل را˘˘ي˘˘ل˘˘م

سسبحلا نهر ايلاح دجوي ناسسملت

ةيلسصألا هتيلوب داسسف اياسضق يف

ن˘م ن˘ي˘لوا˘ق˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،

لاغسشأا زاجنإا يف اوطروت ةيلولا

عيراسشم ىلع اولسصحو ةسشوسشغم

ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا˘ب ة˘يو˘ت˘ل˘˘م قر˘˘ط˘˘ب

، ميتن˘سس را˘ي˘ل˘م002 تزوا˘ج˘ت

ةيدلب سسيئر اهرجف ةيسضق يهو

دراوملا ريزو ةرايز لÓخ ةجلولا

نأا د˘كأا يذ˘لا و ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا

عورسشملا ميلسست سضفري لواقملا

بختنم وهو هبسصن˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب

ر˘مأا ثي˘ح ، ي˘ئلو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب

بح˘سسب تقو˘لا كلذ ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لا

عجارتيل لوا˘ق˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘ه˘سش

نأا ة˘ج˘ح˘ب هد˘يد˘ه˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘ي م˘˘ل لوا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

.ةيلاملا هتاقحتسسم

ةنيدملا ة˘يا˘م˘ح عور˘سشم ف˘ل˘م

ح˘˘ن˘˘م يذ˘˘لا تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م

لوح ىواكسش دعب و تلواقمل

تقؤوملا حنملا ءاغلإا مت عورسشملا

دجوي، ديدج نم تاءارجإلا ةداعإاو

ةفاسضإلاب قيقحتلا ديق رخآلا وه

ح˘ن˘م ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسإا عور˘˘سشم ى˘˘لإا

ريدملا د˘ه˘ع ي˘ف ة˘يو˘ت˘ل˘م قر˘ط˘ب

ايمسسر هؤواعدتسسا مت يذلا قباسسلا

ةطرسشلا ةقرف لبق نم قيقحتلل

ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

.ةيلولا

ع˘ي˘با˘سسألا نأا رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو

تافلم ةدع ةلاحإا دهسشتسس ةلبقملا

ءا˘ه˘ت˘نإا د˘ع˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لا ى˘لإا ىر˘ب˘˘ك

لاحت دق تافلم اهنم تاقيقحتلا

طروت˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘ل˘ع

ىر˘˘خأا ة˘˘يلو ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘لاو

.تافلملا هذه يف قباسس يلاوو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9775ددعلا9102 ربمتبسس51 دحألا2
www.akhersaa-dz.com

نوبختنمو نويذيفنت نوريدمو نويناملرب ، لامعأا لاجر ، نوقباسس ءارزو ، ة’و اهيف طروتم

يعانضصلاو يحÓفلا راقعلا بهن حئاضضف يف تاقيقحت
ةلضشنخب  ةيمومع تاضسضسؤوم ىلع ءÓيتضس’او

ةيئ’ولا نوعطلا ناجل رسضاحم و نكسسلا نم نيديفتسسملا مئاوق روز يلاو ¯
نيلوؤوسسملا رابك لخدتبو ذوفنلا يوذل نوناقلا قرخب ةيحÓف تاراقع حنم¯

يحÓف طيحم نم نيديفتسسملا نمسض هبراقأا و قباسس ريزو نبا¯
حئاسضفلا بلق يف ةيراقعلا ةلاكولاو ةلودلا كÓمأا و يسضارأ’ا حسسم تايريدم¯

ةينمأا تاقيقحت لحم هرييسست ةقيرط و نيحلاسصلا مامح بكرم ميمرت عيراسشم¯
قيقحتلا نهر تاناسضيفلا نم ةنيدملا ةيامح عورسشمو رييÓملا تائمب تاقفسص ... ةيئاملا دراوملا ةيريدم عيراسشم¯

ليغسشتلا فييكتل ة’ولا وعدي ماده
ةيمنتلا عقاو عم

ثادحتضساب اددجم بابضشلل صصيخرتلا
لقنلا لاجمب ةرغضصم تاضسضسؤوم

ثادح˘ت˘سسا م˘عد ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تع˘فر
،بونجلا تايلو يف ةيئانثتسسا ةفسصبو ،ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

لم˘ع˘لا ر˘يزو ن˘ل˘عأاو .ه˘عاو˘نأا ة˘فا˘كب ل˘ق˘ن˘لا طا˘سشن ا˘سصو˘سصخ
رئازجلاب ،ماده ناسسح يناجيت ،يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو
يف ةأاسشنملا ةطسشنألا ةفاك نع ديمجتلا عفر رارق نع ،ةمسصاعلا
رييسست لوح ءاقل لÓخو .ةرغسصم تاسسسسؤوم قلخ معد راطإا

عفر رارق» نع ريزولا نلعأا ،بونجلا تايلو يف ليغسشتلا فلم
معد ةزه˘جأا را˘طإا ي˘ف ةأا˘سشن˘م˘لا ة˘ط˘سشنألا ة˘فا˘ك ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
يف ةيئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ف˘سصبو ،ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ثاد˘ح˘ت˘سسا

اهريغو هعاونأا ةفاكب لقنلا طاسشن لمسشتو ،بونجلا تايلو
ريزولا تاميلعتل اعبت» لاق امك كلذ و ،«ىرخألا عيراسشملا نم
يذلا عقاولا» كردي هنأا ماده دكأا قايسسلا سسفن يفو  .«لوألا
مهعم مسساقتيو ،بونج˘لا تا˘يلو ي˘ف ل˘غ˘سشلا و˘ب˘لا˘ط ه˘سشي˘ع˘ي
رفاظت يعدتسسي عقاولا اذه نأا ازربم ،«ةعورسشملا مهتلاغسشنا

تلاغسشناب لثمألا لفكت˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ك دو˘ه˘ج
عم اهفييكت» ىلع لمعلاو «بابسشلا ةئف ةسصاخ لمعلا يبلاط
يف ةمها˘سسم˘لا«و «ا˘ي˘ل˘ح˘م ةور˘ث˘لا ثاد˘ح˘ت˘سسل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو
جئاتنلا سضعب ىلإا هقرطت ىدلو .«ينطولا داسصتقلاب سضوهنلا
ناوج يرهسش لÓخ لغسشلا يبلاط بيسصنت لاجم يف ةققحملا

مت هنأا ريزولا لاق ،بونجلا تايلوب ةيراجلا ةنسسلا نم ةيليوجو

راطإلا يف لغسشلا يبلاطل بيسصنت0013 نم رثكأا» ليجسست
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘طا˘سسو˘لا طا˘سشن را˘طإا ي˘ف) ي˘كي˘سسÓ˘كلا

لمعلا دوقع زاهج راطإا يف ابيسصنت082 نم ديزأاو ،(ليغسشتلل
رادسصإا اسضيأا مت هنأا ماده فاسضأا قايسسلا تاذ يف و .ةمعدملا

ةلماع دي043 فيظوتل ةلولا فرط نم ةيئانثتسسا ةسصخر31
ل تاسصسصختب قلعتي رمألا نأا احسضوم ،ةيلولا جراخ نم
ديلا يف ازجع فرعت ةبولطملا نهملا نأا مكحب اهتيبلت نكمي
تاقورحملا تاعاطق اهبلغأا سصختو ،ةلهؤوملا ةيلحملا ةلماعلا

.«ةحايسسلاو ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلاو
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يراجلا ربمتبسس71و51 نيب ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا دكؤوي ةجحوب/ لجيج

 يندملا عمتجملل ةينطولا ةيقيضسنتلا عمجت يف ةريبك ىضضوف
سسيئرو يفرسشلا اهسسيئر اذكو حلاسصاب ظيفحلا دبع اهسسيئر نم لك روسضحب كلذو لجيج ةنيدم طسسو يمÓسسإلا يفاقثلا زكرملاب تبسسلا سسمأا ايبعسش اعمجت يندملا عمتجملل ةينطولا ةيقيسسنتلا تدقع
عنمي مل ام وهو ةغراف عمجتلا اذه تنسضتحا يتلا ةعاقلا يسسارك فسصن نم رثكأا ءاقب ليلدب اعقوتم ناك امب اسسايق اعسضاوتم ايبعسش اروسضح يذلا عمجتلا اذه فرعو. ةجحوب ديعسسلا قباسسلا ناملربلا

لظ يف ةدعسصألا لك ىلع تابذاجتو ةيسسايسس تاسصاهرإا نم هسشيعت امو دÓبلا نهار اهتمدقم يفو عمجتلا اذه اهلجأا نم دقع يتلا ةماهلا لئاسسملا يف سضوخلا نم ةجحوبو حلاسصاب عمجتلا اذه اطسشنم
عسضولا نم جورخلا لجأا نم عيمجلا دوهج فثاكت بجوتسست ادج ةقيقد ةرتفب رمتو ابعسص اعسضو سشيعت دÓبلا نأاب ةجحوب ديعسسلا قباسسلا ناملربلا سسيئر دكأا سصوسصخلا اذهبو ، يبعسشلا كارحلا لسصاوت
ةلجاع ةيسسائر تاباختنا ىلا ةيعادلا يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا ةدايق تاهيجوت لوح فافتلإلا ىلإا ةجحوب اعد امك ، يلاحلا غارفلا ءاهنإل ةيسسائر تاباختنا ىلإا ةعرسس ىسصقأاب رورملا ىلإا ايعاد يلاحلا

ةلقرع لواحت فارطألا سضعب نأاب ةجحوب دكأا امك. ةيجراخو ةيلخاد راطخأاو تامجه نم رئازجلا ههجاوت ام لظ يف ةينطولا ةحلسصملاب رثكأا رسضت نأا اهنأاسش نم يتلاو دÓبلا اهسشيعت يتلا تارتاهملا فقوو
اهنم ةمادهلا كرتو طقف اهسضعبب لمعلا بجيو دÓبلا ةحلسصم يف اهلك تسسيل عراسشلا اهب يداني يتلا راكفألا نأاو ماهلا قاقحتسسإلا اذه يف ةميزهلا يقلت نم ديدسشلا اهفوخل ارظن ةيسسائرلا تاباختنإلا
نيبام ةدتمملا ةرتفلا يف اهؤواعدتسسا متيسس ةبخانلا ةئيهلا نأاب دكأا نيح دح دعبأا ىلإا هتملك يف ةجحوب بهذو ، ةلماسش ىسضوف يف رئازجلا قارغا اهنم فدهلا ةثيبخ نيماسضم نم هيلع يوطنت امل ارظن
ظيفحلا دبع يندملا عمتجملا ةيقيسسنت سسيئر دكأا هتهج نم. نطولا رارقتسساو نمأا نمسضي امب ةلبقملا تاباختنإلا حاجنإل دادعتسسإلا نييرئازجلا ىلع نأاو يراجلا ربمتبسس رسشع عباسسلاو رسشع سسماخلا
، دÓبلا رارقتسساو نمأاب نيسصبرتملا لك ىلع قيرطلا عطق لجأا نم ةنكمم ةعرسس ىسصقأاب ةيسسائر تاباختنا ءارجإاو ةمزألا نم دÓبلا جارخإا ىلإا يمارلا هاعسسم يف سشيجلا ةقفارم ةرورسض ىلع حلاسصاب
يتلا تÓخدتلا بقع ةعاقلا تداسس يتلا ىسضوفلا لظ يف ددحملا دعوملا لبق عمجتلا ءاهنإاو لجيجب يمÓسسإلا يفاقثلا زكرملاب هعمجت ةدم سصيلقت ىلإا يندملا عمتجملا ةيقيسسنت ةنجل سسيئر رطسضاو
مهعورسشو ةجحوبو حلاسصاب نم لك لبق نم اهحرط مت يتلا راكفألا سضعب ىلع نيرسضاحلا سضعب سضارتعا نع كيهان ، نÓفآلا بزح يلثمم دحأا عم يظفل كابتسشا يف مهلوخدو نيرسضاحلا سضعب اهب ماق

. نومظنملا هرظتني ناك امب اسسايق اطسسوتم ايبعسش اروسضح فرع يذلا ءاقللا اذه ءاهنإا اهرثإا ىلع عمجتلا اذه اومطنم نلعأا ام ناعرسس ةريبك ىسضوف يف ببسست يذلا رمألا ةعاقلا نم باحسسنلا يف
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ي̆لا˘ع̆لا م˘ي̆ل˘˘ع˘˘ت˘̆لا ةرازو تف˘˘صشك
ة˘ما̆نزر ن˘ع سسمأا ي˘م̆ل˘ع̆لا ثح˘ب˘̆لاو

ثيح0202-9102 ةيعماجلا ةنصسلا
لوألا يصسادصسلا سسورد ةيادب نوكتصس

ربمتبصس51 دحألا مو˘ي̆لا ن˘م ءاد˘ت̆با

20 خ˘يرا˘ت دد˘ح ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف يرا˘˘ج˘̆لا

ة˘ب˘صسن̆لا̆ب سسورد̆لا ة˘ياد˘˘ب˘̆ل ر˘̆بو˘˘ت˘˘كأا
نمو ةرخأاتملا ةيعماجلا تا˘صسصسؤو˘م̆ل̆ل
ة˘ن˘صسلا سسورد ق̆ل˘ط˘ن˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘̆لا

ىلإا ربمتب˘صس92 نم ر˘ت˘صسا˘م ى̆لوألا

ثيح ريدقت ىصصقأاك ربوتكأا02 ةياغ
نم لوألا يصسادصسلا تاناحتما تجمرب

امأا0202 ي˘ف̆نا˘ج61 ىلإا70
ددحف ةرخأاتملا ةيعماجلا تاصسصسؤوملا

10 ىلإا ي˘ف̆نا˘ج81 نم خيرا˘ت ا˘ه̆ل

ة˘ب̆ل˘ط̆لا ر˘صشا˘ب˘ي˘˘صس و0202 ير˘ف˘ي˘˘ف

ءادتبا يناثلا يصسادصسلا لÓخ ةصساردلا

قلطنتصس ثيح0202 يرفيف20 نم

تا˘صسصسؤو˘˘م˘̆ل˘̆ل ة˘˘ب˘˘صسن˘̆لا˘̆ب سسورد˘̆لا

يف يرفيف61 يف ةرخأاتملا ةيعماجلا

خيراتب نوكتصس تاناحتملا نأا نيح

0202 ناوج90 ىلإا يام02 نم

يصسادصسلل ةيكاردتصسلا تاناحتملاو

لودجلل اقفو ىرجتصس يناثلاو لوألا

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘̆ل˘̆ل ي˘̆ل˘˘خاد˘˘̆لا ي˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘̆لا

«يلاعلا ميلعتلا ريزو ناكو ةيعماجلا

لابقت˘صسا ع˘قو˘ت نا˘ك » د˘يزو̆ب بي˘ط̆لا

فلآا011 نم ديزأل نطولا تاعماج

مصسوملل ابصسحت ديدج يعماج بلاط

سصو˘صصخ˘̆بو د˘˘يد˘˘ج˘̆لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘̆لا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تفصشك هاروتكدلا

ميظنت ةيفيكل ةددحملا ليصصافتلا نع
اطورصش تددح ثيح ةقباصسملا ءارجإاو
قاحتللا ة˘ق̆با˘صسم ة˘ي˘فا˘ف˘صش نا˘م˘صضل
يرجتصس تاقباصسملا نأا ثيح نيوكتلاب

مداقلا ربمفون61 ىلإا ربوتكأا51 نم
يرازو روصشنم يف ةرازولا تحصضوأاو

ربمتبصس21 يف خرؤوم1 مقر لمحي
روطلاب قاحتللا تاقباصسم نأا يراجلا
ى̆ل˘ع د˘حاو مو˘ي ي˘ف م˘ظ˘˘ن˘˘ت ثلا˘˘ث˘̆لا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج̆لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘̆لا ىو˘˘ت˘˘صسم
نم تاقباصسملا جمربت ثيح ةلهؤوملا

ءاصسم ربم˘فو̆ن61 ىلإا ربو˘ت˘كأا51
هاروتكدلل ةينطولا ةق̆با˘صسم̆لا ح˘ت˘ف˘تو
رتصساملا ةداهصش ىلع نيلصصاحلا عيمجل
يف اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأا ةداهصش وأا
ةدكؤوم ةقباصسملا لحم نيوكتلا ةبعصش
ح˘صشر˘م̆لا نو˘كي ل نأا ةرور˘صض ى̆ل˘˘ع

ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘̆لا ة˘̆لواز˘˘م˘̆ل Ó˘˘ج˘˘صسم
ميلع˘ت̆ل̆ل ة˘صسصسؤو˘م يأا ي˘ف هارو˘ت˘كد̆لا
ةلاح يف نوكي ل نأا بجي امك يلاعلا

خيراتب ةيب˘يدأا˘ت تا̆بو˘ق˘ع بب˘صسب در˘ط
ةقباصسملا ىرجت امك.ة˘ق̆با˘صسم̆لا ءار˘جإا
قيرط نع ةيئاصسملا ةرتفلا يف ةيباتكلا
وصضع لك كراصشيو نييباتك نيناحتما
يف هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجل يف

حيح˘صصت̆لا ع˘م ع˘ي˘صضاو˘م3 دادعإا
ةيلمع نأا ةرازولا تراصشأاو.يجذومنلا
قل˘ط˘ن˘ت ةر˘ف˘صشم̆لا قاروألا ح˘ي˘ح˘صصت
يباتك ناحتما لك ءاهتنا عم ةرصشابم
متت سشغ ةلواحم لكو مويلا تاذ يفو
ةيباتكلا تاناحتملا ءارجإا ءانثأا اهتنياعم
درطلا ىلإا اهبحاصص سضرعت ةقباصسملل
ىوتصسملا ىلع تاقباصسملا عيمج نم

.تاونصس50 نع لقت ل ةدمل ينطولا
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سسلجملل ينطولا قصسنملا ركنتصسا
ي̆لا˘ع̆لا م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لا ةذ˘تا˘صسأل ي˘ن˘˘طو˘̆لا

روتكدلا «سسانكلا» يم̆ل˘ع̆لا ثح˘ب̆لاو
ةيبرتلل ةباقن حنم ظيفحلا دبع طÓيم
،ةمصصاعلا رئاز˘ج̆لا̆ب ي˘ن˘طو̆لا ا˘هر˘ق˘م
ةباقن نم نيدورطملا نم ةعومجمل
مصساب ريط˘خ عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع̆ل ،سسا˘ن˘كلا
ين˘طو̆لا ق˘صسن˘م̆لا ح˘صضوأاو .سسا˘ن˘كلا
ظيفحلا دبع طÓيم روتكدلا سسانكلل

لصصاوتلا عقوم ىلع ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى̆ل˘ع
راطخإا مت دق هنأا «كوبصسياف» يعامتجلا
اذهب ةي̆ئا˘صضق̆لاو ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ط̆ل˘صسلا

مايقلاب متي نأا ىلع ،ريطخلا عامتجلا
نيدورطملا د˘صض ة˘ي̆ئاز˘ج تا˘ع̆با˘ت˘م̆ب
نل«: Óئاق ،مهتفاصضتصسا يتلا ةباقنلاو
،سسا˘ن˘كلا م˘صسا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا˘̆ب ح˘˘م˘˘صسن
و تاعماجلا لخاد ىصضوفلل جيورتلل
ل˘صصفو .«م˘ه̆ل دا˘صصر˘م̆لا̆ب نو˘˘كن˘˘صس
ي˘ف ي˘صضا˘م̆لا ناو˘ج ر˘ه˘˘صش ءا˘˘صضق˘̆لا
تاونصس عبرأا ذنم مئاقلا عارصصلا ةيصضق
ميلعتلا ةذتاصسأل ينطولا سسلجملا لخاد
دعب ،ماعلا نيمألا ةيعرصش لوح يلاعلا
ظيفحلا دبع حن˘م˘ت̆ل ،ن˘ي˘حا˘ن˘ج زور̆ب
ةباقن̆لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘صست ة˘ي˘عر˘صش طÓ˘ي˘م
ةيعرصشلاو ةيمصسرلا ةدايقلا نأاب رارقإلاو
رمتؤوم لاغصشأا يف ةبختنملا كلت يه

يزاوملا رمتؤوملا لا˘ط̆بإاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

يفناج21 خ˘يرا˘˘ت˘̆ب د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘̆لا

فارت˘عÓ̆ل ما˘ت سضفر د˘ع̆بو7102.
ميلعتلا ةرازو لبق نم «سسانكلا» ةباقنب
نم نيفرط دوجو ىلإا رظنلاب يلاعلا
د˘ب˘ع̆ب ر˘مألا ق̆ل˘ع˘ت˘يو ،هر˘ي˘ي˘˘صست ل˘˘جأا
،يزع كلاملا دبعو طÓيم ظيفحلا

ةرم لوأل تلجصس ةيثراك ثادحأا دعبو
يف ءاصضقلا لصصف ،ةيرئازجلا ةعماجلاب
سسانكلل ماعلا نيمألا ةيعرصش ةيصضق
ق˘صسن˘م̆لا د˘كأا ثي˘ح ،ي̆ئا˘˘ه˘̆ن ل˘˘كصشب
يلاعلا ميلعتلا ةذتاصسأا سسلجمل ينطولا

سضفر ءاصضقلا نأا طÓيم ظيفحلا دبع
،نو˘ق˘صشن˘م̆لا ه̆ب مد˘ق˘ت يذ̆لا ن˘ع˘ط˘̆لا

لباقلا ري˘غ- ي̆ئا˘ه˘ن̆لا رار˘ق̆لا رد˘صصأاو

يزاوملا رم˘تؤو˘م̆لا لا˘ط̆بإا̆ب -ن˘ع˘ط̆ل̆ل

،7102 يفنا˘ج21 خيراتب دقع˘ن˘م̆لا

ه˘ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م̆لا ج̆ئا˘ت˘ن̆لا ل˘ك ءا˘˘غ˘̆لإاو

لباقملا يف متيل ،نكي مل نأاك هرابتعاو

يعرصشلاو ديحولا لثمملا نأاب فارتعلا

يف لثمتي سسانكلا ةباقنل يمصسرلاو

ةبختنملا ةيعرصشلاو ةيم˘صسر̆لا ةدا˘ي˘ق̆لا

اهقصسنمو ةنيطنصسق رمتؤوم لاغصشأا يف

،ظيفحلا دبع طÓيم روتكدلا ينطولا

ميلعتلا ةرازو ا˘ي̆ئا˘ه̆ن فر˘ت˘ع˘ت نأا ل˘ب˘ق

راوحلل هئاعدتصساو ميظ˘ن˘ت̆لا̆ب ي̆لا˘ع̆لا

.ينطولا
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو حلاصصم تعد
تافلم ديمجت ىلإا ةي̆بر˘ت̆لا تا˘ير˘يد˘م
ةياغ ىلإا دعاقتلا يف نيبغارلا ةذتاصسألا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسارد˘˘˘̆لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘̆ن

ةذتاصسألاب رمألا قلعتيو9102/0202
دعاقتلل ينوناقلا مهنصس لصصيصس نيذلا

يف ةرازولا ترمأاو0202. يفناج يف
يلاجعتصسا عباط تاذ لمحت ةلصسارم
نم اهرمأات تايلولاب ةيبرتلا ءاردم ىلإا

ي˘ف ر˘ظ˘ن̆لا ةدا˘عإا ةرور˘صضب ا˘˘ه˘̆لÓ˘˘خ
اوعدوأا نيذلا ةذتاصسألا سضعب تافلم
نيذلاو دعاقت̆لا ى̆لإا جور˘خ̆لا تا˘ب̆ل˘ط
رهصش دعاقتلل ينوناقلا مهنصس لصصيصس

ليجأات متيصس ثيح ةنصس06 يأا يفناج
ةيصساردلا ةنصسلا ة˘يا˘ه̆ن ى̆لإا م˘هد˘عا˘ق˘ت
عاديإاب ماق مهمظعم نأا ملعلل ةيلاحلا

13 لبق ةينعملا حلاصصملا ىدل هفلم

يف اهيلع درلا راظتنا يف طرافلا توأا

ةميلعتلا تدكأا امك .مداقلا ربوتكأا13
ايدارإا رايتخلا يف قحلا هل فظوملا نأا

ةينوناقلا نصسلا دعب هطاصشن ةلصصاوم
لو تاونصس سسمخ دودح يف دعاقتلل
ةدافتصسلا ةمدختصسملا ةئيه̆ل̆ل ن˘كم˘ي
ةلاحإا ةميل˘ع˘ت̆لا تع˘ن˘مو ه˘تا˘مد˘خ ن˘م
طورصشلا مهيف رفوتت نيذلا نيفظوملا
مهبلط نود نم دعاقتلا ىلع ةينوناقلا

نم ينعملا فظوملا ميدقتب دييقتلا عم
دعاقتلا ىلع ةلاحإلا بلطل هاوصس نود

اقداصصمو ه˘فر˘ط ن˘م ا˘عّ̆قو˘م نو˘كيو

ربمفون03 اهاصصقأا ةرتف لÓخ هيلع
نيفظوملل ةبصسنلاب امأا ةنصس لك نم
عم دعاقتلا سشاعم مهحنم نكمي نيذلا

23 ةدم اومتأا نيذلاو يروفلا عافتنلا

ةنصس85 نوزواج˘ت˘يو ل˘م˘ع ة˘ن˘صس

نكمي0202 يف ةنصس95و9102
مهتافلم اومدق لاح يف جورخلا مهل

يأا نأا ةيميلعتلا يف ءاج امك اهلوبق متو

لاح يأاب هنكمي ل هبلط مدقي فظوم

نلعيصس هنأل هنع عجارتلا لاوحألا نم

ةيلقنتلا ةكرح̆لا ي˘ف ار˘غا˘صش ه˘ب˘صصن˘م

تن˘م˘صضت ا˘م˘ك ة˘مدا˘ق̆لا ة˘ق̆با˘صسم˘̆لاو

هبلط مدقي ل فظوم يأا نأا ةلصسارملا

اربجم نوكيصس دد˘ح˘م̆لا خ˘يرا˘ت̆لا ي˘ف

0202/ ةيصسارد̆لا ة˘ن˘صسلا ما˘م˘تإا ى̆ل˘ع

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا ه˘ن˘كم˘˘ي لو9102
نأا ةلصسارملا تطرتصشاو اهلÓخ دعاقتلا

ةنصس95 دعاقتلل ينوناقلا نصسلا نوكي

ةنصس55و ةمدخ ةنصس23و لاجرلل

ءانبأا3 اهيدل نمل ةنصس25 وأا ءاصسنلل

توأا13 ةياغ ىلإا تاونصس8 قوف

نم دعا˘ق˘ت̆لا ف̆ل˘م نو˘كت˘يو9102
.قئاثولا ديدع

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9775ددعلا9102 ربمتبسس51 دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يراجلأ ربمتبسس92 ـلأ يف قلطنتسس رتسسام ىلوألأ ةنسسلأ سسورد

ةعماجلا دعاقمب مويلا نوقحتلي ديدج بلاط فلآا011 نم ديزأا
0202 يفناج61 ىلإأ70 نم لوألأ يسسأدسسلأ تاناحتمأ ^

مداقلأ يرفيف61 يف ةرخأاتملأ ةيعماجلأ تاسسسسؤوملل ةبسسنلاب سسوردلأ^
اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأأ ةداهسش وأأ «رتسساملأ «ىلع نيلسصاحلل هأروتكدلأ ةقباسسم ^

ححسصت مل ةقلاع ةيعسضو لك ةيلوؤوسسم نولمحتي
ربمتبسس51 خيرات دعب

ءاطخألا حيحسصتل ءاردملل لجأا رخأا مويلا
ذيمÓتلا طاقن فوسشك يف ةدوجوملا

ءاردم عم رهصسلا ةيبرتلا ءاردم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترمأا
ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘ح˘صصت ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
لمحتيو مويلا ةياهن لبق،ذيمÓتلا طاقن فوصشك يف ةدوجوملا

ححصصت مل ةقلاع ةيعصضو لك يف هتيلوؤوصسم ةصسصسؤوملا ريدم
ةيبرتلا ةرازو نع ةرداصص ةلصسارم يف ءاجو.خيراتلا اذه دعب
ةيمقرلا ةيصضرألا ىلع طاقنلا فوصشك حيحصصت لوح ةينطولا
ءاردم ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م نو˘كت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ءارد˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت ى˘لإا
طصسوتمو يئادتبا نم راوطألا فلتخمل ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا

تبصسلا سسمأا نم ةيادب ةيمقرلا ةيصضرألا حتف مت ثيح، يوناثو

نم ربمتبصس51و41 يموي ةددحم ءاصسم مويلا قلغت نإا ىلع
ذيمÓتلا طاقن فوصشك يف ةدراولا ءاطخألا لك حيحصصت لجا

ه˘ل˘جا ن˘مو سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل8102-9102 يصساردلا مصسوم˘ل˘ل
ةيمقرلا ةيصضرألا ىلإا جولولا ءاردملا نم ةيبرتلا ةرازو تبلاط
ئلم يف ءاطخأا يف ةلثمتملاو ةقلاعلا تايعصضولا لك ةيوصستل
يف ءاطخأاو تلدعملا يف ءاطخأاو اهيلع لصصحتملا طاقنلا
طاقنلا ىلإا ةفاصضإا ةيغيزاملا ةغللا ةدام نم ذيمÓتلا ءافعإا
طاقن فوصشك جارختصساو اهزجح مغر داوملا سضعبل ةفوذحملا

ءاصسم ربمتبصس51 مويلا ربتعي هنا ةميلعتلا تددصشو.ةحيحصص
ىلع ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا تدد˘صشو تا˘ي˘ع˘صضو˘لا ل˘ك ة˘يو˘صست˘ل ل˘جا ر˘خأا
يف رخأات لكو ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ءÓ˘يا ءارد˘م˘لا

.اهبقاوع ةصسصسؤوملا ريدم لمحتي اهناوأا يف اهتجلاعم
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ةئسشانلأ تاكرسشلأ معدل ينطو قودنسص ءاسشنإأ عم انمأزت

 سصيسصختب بابسشلا يرغت ةموكحلا
يراجت لحم فلآا3 نم رثكأا

ةد˘ع ن˘ع «يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن» لوألا ر˘يزو˘لا ة˘˘مو˘˘كح تن˘˘ل˘˘عأا
ىلع ةئصشانلا تاكر˘صشلا با˘ح˘صصأا با˘ب˘صشلا ة˘ق˘فار˘م˘ل تاءار˘جإا

ءايحألا يف ةراجت لحم فلآا3 نم رثكأا سصيصصخت اهصسأار

ايجولونكت قطانم3 ءاصشنإا ررقتو بابصشلا ةدئافل ةينكصسلا
قودنصص ءاصشنإا ةئصشا˘ن˘لا تا˘كر˘صشلا با˘ح˘صصأا با˘ب˘صشلا ةد˘ئا˘ف˘ل
ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘م˘صضنا ة˘صساردو ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘كر˘صشلا م˘عد˘ل ي˘ن˘طو

اهاقلأا ةملك يفو.0202 يف ثدحلا ناصضتحاو اكيرفأا ترامصسل
ىدل «رطاصش ميكحلا دبع» لوألا ريزولا ناويد ريدم هنع ةباين

فده نأا لاقvonni airegla ةئصشانلا تاكرصشلا ىقتلم حاتتفا
ةدئافل ةيكذلا لول˘ح˘لاو ع˘يرا˘صشم˘لا ثع˘ب و˘ه ا˘ي˘لا˘ح ة˘مو˘كح˘لا
نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو تناكو .ةئصشانلا تاكرصشلا

يراجت لحم فلأا22 حنم جمانرب نع تنلعأا دق يعامتجلا
ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘يواود˘ل ة˘ع˘با˘ت ل˘غ˘ت˘صسم ر˘˘ي˘˘غو ر˘˘غا˘˘صش
نكصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو «ي˘ج˘ي˘بولا«يرا˘ق˘ع˘لا

ةدئافل ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةصسصسؤوملاو «لدع» هريوطتو
«جاصسنوأا» راطإا يف مهعيراصشم اوزجنأا نيذلا بابصشلا نيقرملا

تاءارجإلا دحأا ةوطخلا هذه ربتعت ثيح «ماجنوأا«و «كانك«و
نيدلا رون «ةدايق˘ب لا˘م˘عألا ف˘ير˘صصت ة˘مو˘كح ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا
دقعنملا كرتصشملا يرازولا سسلجملا تارارقل اديصسجت «يودب
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يسسردملأ لوخدلأ دعب طقف امايأأ سسرأدملأ رأرقتسسأ ددهت ةلمجلاب ءاطخأأ

يثراكلا رييسستلا حسضفل تايلولا ىلإا قيقحت ناجل دافيإل تاوعد
ماصسقألا يف ظاظتكلا ةرهاظ رارمتصسا ءارج ،ةيبرتلا تايريدم يف رييصستلا ءوصسو تابارطصضلا ببصسب تايلولا ةيبلغأا يف بذبذتملاب يصسردملا لوخدلا تايوناثلا ةذتاصسأل ينطولا سسلجملا فصصو
مأا ،ةليم تايلو يف ةيناملألاو ةينابصسإلا لثم داوملا سضعب يف ميصسرتلا رخأات و نيصشتفملا بايغو تايصضايرلاو ءايزيفلا ،ةيمÓصسإلا مولعلا ،داصصتقلا لثم داوملا سضعب ةذتاصسأل يعاصسلا مجحلا عافتراو
لوخدلا دعب ةرصشابم هنأا هل نايب يف دكأاو ، نيعوبصسأا وحن ذنم قلطنا يذلا ديدجلا يصساردلا مصسوملا وفصص ركعت يتلا لكاصشملا مهأا تايوناثلا ةذتاصسأل ينطولا سسلجملا حرصشو .نازيلغو ،سضيبلا ،يقاوبلا
سسلجملا عمتجا ،دÓبلا يف ةيصسايصسلاو ةيعامتجلا عاصضوأÓل يرذجلا رييغتلاب بلاطملا يبعصشلا كارحلا رارمتصساب تزيمت يتلاو ،ةنصسلا هذه دÓبلا اهب رمت ةصصاخ فورظ يف يصسردملاو يعامتجلا

تزيم يتلا ةينهملاو ةيعامتجلا فورظلا ةصشقانمو ةصساردل،9102 ربمتبصس01 موي سسادرموب ةيلوب نوناف سسنارف ةيوناثب ةيداع ةرود يف «Óكلا» ةيرئازجلا تايوناثلا ةذتاصسأا سسلجم ةـباقنل يــــنطولا

ىلإا ىدأا امم سضئافلا سصيخصشت يف ةحداف ءاطخأا ينطولا سسلجملا ّلجصس دقف ،لامآÓل ةبيخم اهمومع يف تءاج يتلاو تايلولا فلتخمل ةيلوألا ريراقتلا لÓخ نمو .0202/9102 يصسردملا لوخدلا
لوخدلا نع كيهان ،ةلوهجم ىقبت بابصسأل ةدام باصسح ىلع ةدامل ةيمهو بصصانم قلخ ىلإا ةفاصضإلاب ،ةءافكلا سصقن ببصسب ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا نم ةيتآلا ةطولغملا ريراقتلا ىلع ءانب بصصانملا سصيلقت
ةيئلولا تÓيوحتلاب قلعت اميف ةصصاخ ،ةذتاصسألا حلاصصم ةلقرع ىلإا ىدأا امم رييصستلا ططخم سصخي اميف ةينوناق تاظفحتل هميدقت ةيفلخ ىلع تايلولا سضعب يف يمومعلا فيظولا عم تاعازن يف
تÓيوحتلا رييصستل حصضاو نوناق بايغو ،ةيبرتلا تايريدم يف ةيرصشبلا دراوملا رييصست يف ةيفافصشلا مادعنا لجصس امك .ةليم ةيلو يف ثدح ام كلذ لاثمو ،تايلولا نيب امو ةيلخادلا لدابتلا تايلمعو
ملظلا ةجيتن تايلولا نم ديدعلا يف ةذتاصسألا نم ديدع طصسو ناقتحلاو رمذتلا ءاوجأا ةنميه نع كيهان ،ةينابصسإلاو تايصضايرلا ،ءايزيفلا ةصصاخ ةيصساصسألا داوملا سضعب يف ةرغاصشلا بصصانملا ةرثكو
نود ةذتاصسألا عيمج لثمت اهنأا سضورفملا نم يتلاو ،ءاصضعألا ةيواصستملا ناجللا سضعب عم ؤوطاوتب اهئاغلإاو بصصانملا ثادحإا ةقيرط يف ةيفافصشلا سصقنو ةيلقنتلا ةكرحلا رييصست ءوصس ببصسب مهلاط يذلا
طقف ةيلاقتنا ةرتفل ةكرتصشم ماصسقأابو ةددعتم تايوتصسمب نيدقاعتملا فيلكت لظ يف ةيهاو ججحب ةيبرتلا ةرازو ةميلعت مغر ايلعلا سسرادملا يجيرخ فيظوت مدع نم سسلجملا رذحو .زييمت وأا زايحنا
قيرط نع فيظوتلا راطإا يف ةذتاصسأÓل ةماقإلا ريفوت مدع اصضيأا سسلجملا لجصسو .ةبراقتملا داوملا حلطصصم ةدوعو ،سصاصصتخلا ريغ يف باصصنلا ةلمكتب ةذتاصسألا فيلكت عم يصسردملا لوخدلا عيملتل
قييصضتلا لÓخ نم ةيبرتلا ءاردم سضعبل ةلوؤوصسمÓلا تافرصصتلاو نييوبرتلا نيفرصشملا و ةيبرتلا يراصشتصسم ,راظنلا, ءاردملل ةبصسنلاب يرادإلا ريطأاتلا يف حدافلا سصقنلا ىلإا ةفاصضإا ةيمقرلا ةيصضرألا

ىلع دانتصسلاو ماصسقألا يف ظاظتكلا ةرهاظ ىلع ءاصضقلل اذهو ةءافك يوذ سصاخصشأا نييعت لÓخ نم ةيبرتلا تايريدمل نصسحأا رييصستب «Óكلا» بلاطي لكاصشملا هذه مامأاو . ةباقنلا يلثممل لهاجتلاو
رارغ ىلع ،ةلمجلاب ةيرادإا لكاصشم اهتايريدم دهصشت يتلا تايلولا ىلإا قيقحت ناجل دافيإا ىلإا ةوعدلا عم ةيئلولا تÓيوحتلاو ،بصصانملا قلخو سصيلقت يف ةلادعلاو ةيفافصشلا نمصضت ةحصضاو نيناوق
ةلقتصسملا تاباقنلا ةيلاردفنك راطإا يف لمعلا ةيرارمتصساو ، ةيعامتجلا تامدخلل يزكرمÓلا رييصستلاو سصاخلا نوناقلا نع جارفإلاب ةبلاطملاب ةمزتلم «Óكلا» ةباقن ىقبت امك .ةليم ةيلول ةيبرتلا ةيريدم

±.S°∏«º.اهنيصسحتو ةيلامعلا بصساكملا ىلع ظافـحلل ةيخيراتو ةلوؤوصسم تارارق ذاختا لجأا نم

طرافلأ توأأ13 لبق ةينعملأ حلاسصملأ ىدل مهتافلم عأديإاب أوماق

 ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن ىلإا دعاقتلا يف نيبغارلا ةذتاسسألا تافلم ديمجت

Óبقتسسم تأزواجت ةيأاب حمسست نل اهنأأ تدكأأ

تاعماجلا لخاد ىسضوفلل جيورتلل اهمسسا لامعتسسا نم رذحت «سسانكلا»
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ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘˘سصم ترد˘˘سصأأ

ة˘ي˘سضق˘لأ لو˘˘ح ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ

ةخسسن ىلع ةعاسس رخآأ تلسصحت

يناجلأ فيقوت مت هنأأ هيف ءاج هنم

ترمأأ يتلأ ةباينلأ ىلع هتلاحإأ و

ةلواحم ة˘يا˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت˘ب ه˘سسب˘ح˘ب

فاطتخ’أ ةيانج و يدمعلأ لتقلأ

حلاسصم نأأ نايبلأ يف ءاج ثيح ،

شسدا˘˘˘˘سسلأ ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘مأ’أ

ن˘م تن˘كم˘ت ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘˘ب

يف يسسيئرلأ هيف هبتسشملأ فيقوت

شصا˘خ˘سشأ’أ د˘حأأ ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘˘ع’أ

و ، فاطتخ’أ ة˘لوا˘ح˘م˘ب عو˘ب˘ت˘م

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلأ ل˘˘خد˘˘˘ت بب˘˘˘سسب كلذ

لبق نم اهتقياسضم مت ةاتف ذاقنإ’

ةبكرم نتم ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

بسسح ةيسضقلأ تايثيح .ةيحايسس

ةي’ولأ نمأاب لاسصت’أ ةيلخ نايب
ةيزكرملأ ةبوانملأ يقلت رثإأ دوعت
ة˘م˘لا˘كم ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ةلسشنخب ةيلحم˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’أ
ق˘فأو˘م˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ مو˘ي خ˘يرا˘ت˘˘ب

دود˘˘ح ي˘˘ف60-90-9102ـل

Óيل00:22 ةرسشا˘ع˘لأ ة˘عا˘سسلأ
شصخ˘سشل م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسأ ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
شضيبأ’أ حÓسسلاب ءأدتعأ ةيحسض
روفلأ ىلع ، نيلوهجم لبق نم
نيع ىلإأ ةطرسشلأ رسصانع تلقنت
ل˘˘˘ك ع˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ نا˘˘˘كم˘˘˘˘لأ
شصوسصخب ةمزÓلأ تامو˘ل˘ع˘م˘لأ

دعب رسشابتل ، ة˘ي˘سضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ير˘سضح˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘سصم كلذ
ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ شسدا˘˘سسلأ
يتلأو ،ةيسضقلأ ي˘ف ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

دقعلأ يف اسصخسش نأأ ىلإأ تسصلخ

شضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م شسدا˘˘˘سسلأ
) شضيبأأ حÓسس ةطسسأوب ءأدتعÓل
دحأأ لبق نم ،( يديدح بيسضق
نتم ى˘ل˘ع نا˘ك م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ
ى˘ل˘ع كلذو ،ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ةرا˘˘ي˘˘سس
هبتسشملل يدسصتلأ ةلواحم ةيفلخ
ةا˘ت˘ف ة˘ق˘يا˘سضم˘ب ما˘ق يذ˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف
ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ةدر˘سشت˘م
موقيل ،(ةتباث ةماقإأ نودب) رمعلأ
عسضو˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ كلذ د˘ع˘ب
هجوتلأ و ةرايسسلأ لخأد ةيحسضلأ
نأأ ’إأ ،ةلو˘ه˘ج˘م ة˘ه˘جو و˘ح˘ن ه˘ب
كلذ نود لاح يحلأ نأريج لخدت
لبق نم ةقمع˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ،
ير˘˘˘سضح˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ب تر˘˘˘م˘˘˘ثأأ شسدا˘˘˘سسلأ
يسسايق فرظ يف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ
قلعتي و ،ةلسشنخ ةنيدم طسسوب
نم يناثلأ دقعلأ يف باسشب رمأ’أ

ر˘ق˘م ى˘لإأ هدا˘ي˘ت˘قأ م˘ت˘ي˘ل ،ر˘م˘˘ع˘˘لأ

يف قيقحتلأ لجأأ نم ةحلسصملأ

.ةيسضقلأ

قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتسسأ دعب

ديسسلأ مامأأ هيف هبتسشملأ ميدقت مت

ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو

فل˘م هرود˘ب لا˘حأأ يذ˘لأ ة˘ل˘سشن˘خ

ي˘سضا˘ق د˘ي˘سسلأ ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ

نيأأ ، ةمكحم˘لأ تأذ˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

نع هيف هبتسشملأ عأديإأ رمأأ ردسصأأ

،دمعلأ لتقلأ ةلواحم ةيانج ةمهت

دقو .فنع˘لا˘ب فا˘ط˘ت˘خ’أ ة˘يا˘ن˘ج

ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ع

،ةقق˘ح˘م˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ل˘ل م˘ه˘حا˘ي˘ترأ

ةينمأ’أ ةبقأرملأ ديدسشب نيبلاطم

راسشتنأ شضرعت يتلأ ءايحأ’أ يف

.ةميرجلأ
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تأد˘حو شسمأأ ءا˘˘سسم تل˘˘خد˘˘ت
يوتسسم يلع ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

تايلمع ةدع يف ةليسسملأ ةي’و
رب˘ع را˘ط˘مأ’أ ط˘قا˘سست ر˘ثإأ أذ˘هو
حلملأ نيع اهمهأأ ةي’ولأ تايدلب
لÓ˘˘سشلأو ةر˘˘ق˘˘مو ة˘˘نا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لأ و
ل˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع ى˘سسي˘ع يد˘ي˘˘سسو
ليجسست مت ثيح حياسسلأ يطوبو
حلملأ نيع ةدحو ىوتسسم ىلع
عم ةنحاسشو ةرايسس جأرخإأ ةيلمع
قيرطلأ داسشح دأوب اهبحاسص ذاقنإأ

يديسس ةيدلبب06 مقر يئ’ولأ
ى˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك د˘م˘ح˘˘مأأ

عافترأ رورسس نب ةدحو ىوتسسم
ة˘ط˘سسو˘ت˘م ل˘خأد را˘ط˘مأ’أ ها˘ي˘˘م
ف˘ي˘سسم ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ت˘خ˘ب ي˘ع˘ي˘بر

مسس04 يلأوح هايملأ بوسسنم
ىوتسسم ي˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك

ها˘ي˘م شصا˘سصت˘مأ لÓ˘˘سشلأ ةد˘˘حو
ة˘ي˘بر˘ت ةر˘ي˘ظ˘˘ح ل˘˘خأد را˘˘ط˘˘مأ’أ
ي˘ف ا˘مأأ نا˘ب˘عو˘ب د’وأا˘ب را˘˘ق˘˘بأ’أ
بوسسنم ناك ثيح لÓسشلأ ةيدلب

ع˘˘م م˘˘سس04 يلأو˘ح ها˘ي˘م˘لأ

نبت ةمز˘ح021 فلت ل˘ي˘ج˘سست

لجع قوفن عم ريعسش أراطنق51
ى˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك ر˘ي˘غ˘˘سص
شصاسصتمأ موهرب ةدحو ىوتسسم
ةيبرتل ةريظح لخأد راطمأ’أ هايم
روسصن˘م د’وأأ ة˘ت˘ت˘سشم˘ب را˘ق˘بأ’أ

مسس08 يلأوحب هايملأ عافترأو

نبت ةمزح007 فلت ليجسست عم

امأأ ماعنأ’أ ةيذغت˘ل ر˘ي˘طا˘ن˘ق01
يف تلخدت ىسسيع يديسس ةدحو

60 يف راطمأ’أ هايم شصاسصتمأ

عم رب˘م˘سسيد11 يحب لزا˘ن˘م

07 ب ها˘ي˘م˘لأ بو˘سسن˘م عا˘ف˘˘ترأ
ةيطغأأو ةسشرفأأ رئاسسخلأ امأأ مسس

رأد˘˘ج را˘˘ي˘˘ه˘˘نأ ي˘˘لز˘˘ن˘˘م ثا˘˘ثأأو

حل˘سسم˘لأ تن˘م˘سس’أ ن˘م ي˘جرا˘خ

بوهسسلل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل˘ل

يئزج رايهنأ و أرتم02 هلوط

يبملوأأ فسصنلأ حبسسملأ فقسسل

نم فقسسأأ رايهنأ و مائولأ يحب

ةثÓثل ديدحلأ حئافسصو تينرتلأ

ةيدلبب يرفيف42 يحب لزانم

ةماقإأ تم˘ت ا˘م˘ك ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سس

70 طو˘ق˘سس ر˘ثإأ ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘˘سسأر˘˘ح

ءايحأأ شضعب˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك كÓ˘سسأأ

ةياغ ىلإأ ىسسيع يديسس ةنيدم

تلثمت زاغلنوسس حلاسصم لوسصو

ع˘م ى˘سسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ةد˘˘حو ي˘˘ف

دأو ها˘˘˘ي˘˘˘م بو˘˘˘سسن˘˘˘م عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأ

ر˘ي˘غ »يد˘ل˘ب ق˘ير˘ط » بسسي˘˘ب˘˘سس

ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بأر˘˘لأ ف˘˘ن˘˘سصم

حياسسلأ يطو˘بو ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سس

بح˘سس م˘ت ل˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع ةد˘حو˘ب

نم مانغأأ شسوؤور01 اهب ةرايسس

دأو هايم اهترسصاح ام دعب قيرطلأ

ينطولأ قيرطلأ يدغرلأ نوباسص

ني˘ع ة˘ن˘يد˘م جر˘خ˘م80 مقر

ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ل˘ج˘˘ح˘˘لأ

يخوت ىلإأ أوعدت ةيندملأ ةيامحلأ

ةرماغملأ مدعو رذحلأو ةطيحلأ

دعب ’إأ ةعوطقملأ قرطلأ روبعو

ريسسلأ ةكرحل اهحتف نم دكأاتلأ

ى˘˘لإأ عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’أ ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لأو

دكأاتلل ةيوجلأ لأوحأ’أ تايرسشن

يأأ ةلاح يف و ةماعلأ ةلاحلأ نم

ةيندملأ ةيامحلاب لاسصت’أ رطخ

وأأ41 ر˘سضخأ’أ م˘قر˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

عيمجلل ةمÓسسلأ ىنمتتو1201

ر˘˘˘خآأ ـل حر˘˘˘سص ا˘˘˘م بسسح أذ˘˘˘هو

ى˘ل˘ع مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ة˘عا˘سس

ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ىوتسسم

 .ةليسسملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9775ددعلا9102 ربمتبسس51 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

 ةيئانج مهتب مهتملا عاديإا رمأا ردسصأاةلسشنخب قيقحتلا يسضاق

 فاطتخاو ءادتعاةيصضقيف انايب ردصصت نمألا حلاصصم
يناجلا فيقوت دكؤوتو ةديدجلا ةنيدملاب

ام و ،ةلسشنخ ةنيدمب فاطتخا ةلواحم نم ةاتف ذاقنإا لواح ضصخسش ىلع ضضيبألا حÓسسلاب ءادتعا ةيلمع اهتثدحأا يتلا ةجسضلا دعب
.ةلسشنخ ةنيدم ءايحأا نم ددعب مهتاكلتممو نينطاوملا ةايح ةيامحل ماعلا بئانلا لخدتب نينطاوم بلاطمو تاجاجتحا نم هعبت

تابورصشملا نم ةدحو957 زجح
ةملاقب ةيلوحكلا

نودب ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف
كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتسسم ىلع ةسصخر
،تاقرطلأ ربع شصيخر˘ت نود˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
نم ةزومكوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

ةيلوحك تابورسشم ةزايحو لقنب قلعتت اياسضق50 ةجلاعم

ام مهرامعأأ حوأرتت شصاخسشأأ50 اهيف طروت ةسصخر نودب

دأرفأأ ىلإأ ةدرأو تامولعم ىلع أءانب و،.ةنسس96و12 نيب
دوجو اهدافم ةزومكوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ
ىلإأ ةبانع نم ةيلو˘ح˘ك تا˘بور˘سشم ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ت تأرا˘ي˘سس
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ’Ó˘غ˘ت˘سسأو كلذ ر˘ثأ ى˘ل˘˘ع ،شسأر˘˘هأأ قو˘˘سس
هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عسضو مت اهيلع لسصحتملأ

مهيف هبتسشملأ اهنتم ىلع تابكرم50 فيقوت مت نيأأ مهيف

طبأرلأ هرطسش يف أأ61 مقر يئ’ولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع
اهقئا˘ثو ة˘ب˘قأر˘م د˘ع˘بو ،ةزو˘م˘كو˘بو نا˘عرد˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب

نم ةروراق957 ىلع اهلخأدب رثع اقيقد اسشيتفت اهسشيتفتو
رقم ىلإأ مهدايتقأو مهفيقوت متيل ةيلوحكلأ تابورسشملأ
زجح مت تأءأرجإÓل ةلسصأومو .قيقحتلأ ةلسصأومل ةقرفلأ

كÓمأأ ةيسشتفم ىلإأ اهميلسستو ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك
تابورسشم ةزايحو لقن ةحنج عفر مت امك ،ةملاقب ةلودلأ

.ةسصخر نودب ةيلوحك
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هايم اهتفرج تابكرم30 عاجرتصسا
ةملاقب صصاخصشأا40 ءÓجإاو لويصسلا
ةكرح ليهسست أذكو ميلقإÓل ةيرودلأ ةبقأرملأ راطإأ يف

طبأرلأ201 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع رورملأ
ةي’و يحيبسصلأ رسصقو ةملاق ةي’و ةكولمات يتيدلب نيب
ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت ،يقأوبلأ مأأ

شصاخسشأأ40 ءÓجإأو نيترايسس ىلع روثعلأ نم ةكولماتب
برغ ىسصقأأ ةكولمات ةيدلبب أوكرأ نيع ةيرقب طبسضلاب
بوسسنم عافتر’ ةجيتن لويسسلأ هايم اهتفرج ، ةملاق ةي’و
ة˘عا˘سسلأ ى˘ل˘ع قا˘ي˘سسلأ شسف˘ن ي˘فو ،نا˘يدو˘لأ د˘حأا˘ب ها˘ي˘م˘لأ

نيع يدأو طسسوب ةرايسس ىلع روثعلأ مت Óيل04:22
اهنأأ نيبت نيأأ اهقئاثو ىلع روثعلأ مت اهسشيتفت دعب أوكرأ

ىلع .ة˘ن˘سس84 رمعلأ نم غ˘لا˘ب˘لأ«م.ح» ى˘م˘سسم˘ل˘ل كل˘م

شصخسشلأ ةثج ىلع روثعلأ مت احابسص51:60 ةعاسسلأ
دحأ ىلإأ لويسسلأ هتفرج نأأ دعب «م.ح» ىمسسملأ دوقفملأ
ةيحسضلأ ةثج لقنتل .ةكولمات ةيدلبب ةيحÓفلأ يسضأرأ’أ

ظفح ةحلسصم ىلإأ ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م
.يتانزلأ يدأوب رداقلأ دبع ريمأ’أ ىفسشتسسمب ثثجلأ
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وزو يزيت

ةمهتب اهتنبا و ازوجع فقوي نمألا
ةصصاخلا ةيئاصسنلا صسبÓملا ةقرصس

 ةصشرفألا و صسئارعلاب
يزيت ةي’و يف ةدخ نب عأرذ ةرئأد نمأأ حلاسصم تنكمت
زوجع طاسشنل دح عسضو نم يسضاملأ عوبسسأ’أ رحب وزو
اهعوسضوم قلعتي ةيسضق يف امهطروت يف هبتسشي ،اهتنبأ و
تÓحملأ ةقرسس يف ةسصت˘خ˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘با˘سصع ن˘يو˘كت˘ب
ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ئا˘سسن˘لأ شسبÓ˘م˘لأ ع˘ي˘ب˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
،ةريبك رئاسسخ اهباحسصأأ اتدّبك ثيح ،ةسشرفأ’أ و شسئأرعلاب
ةسشرفأ’أ و ةسسبلأ’أ نم ةعومجم ىلع امهئÓيتسسأ ببسسب
امهطبسض ةياغ ىلإأ ،لعافلأ ىلإأ لسصوتلأ نود نمثلأ ةيلاغلأ

ناتسسف ةقرسس ددسصب امهو ،تÓحملأ دحأأ بحاسص لبق نم
حلاسصم مامأأ امهميدقت و ام˘ه˘كا˘سسمإا˘ب مو˘ق˘ي˘ل ،ه˘ل˘ح˘م ن˘م
ل˘ي˘ج˘سست˘ل ا˘يا˘ح˘سضلأ ي˘قا˘ب ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘مو ،ن˘˘مأ’أ
نيتمهتملأ نأأ ني˘ب˘ت م˘ه˘تÓ˘ح˘م ي˘ف ة˘ب˘كر˘م˘لأ تأر˘ي˘ما˘كلأ
بسسح و .ةيراجتلأ مهتÓحم ةقرسسب اماق نم امه نيتنث’أ

دعب تءاج فاقيإ’أ ةي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم
قأوسسأ’أ فلتخمل ةينمأ’أ ةي˘ط˘غ˘ت˘لأو ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
مت ثيح نينطأوملل أري˘ب˘ك أد˘فأو˘ت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
نب عأرذ ةنيدم قوسس ىوتسسم ىلع ،رمأ’اب نيينعملأ فاقيإأ

ةسسبلأ’أ نم ةعومجم ةقرسس ددسصب امه و نيتسسبلتم ةدخ
.ءاسسنلأ و لافطأ’اب ةسصاخلأ
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تايدلب ةدعىلع ةلطاهتملا ةريزغلا راطمألا ببسسب

ةليصسملاب ةيئابرهك كÓصسأا70 طوقصس

صصغنت يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنإلا
 ةملاق ةيلول ةيبرغلا ةهجلا ناكصس ةايح

ةيرق فولخم نيع هكولمات تايدلب نم لك رأرغ ىلع ةملاق ةي’ول ةيبرغلأ ةهجلأ ناكسس ّربع
ةرركتملأ تاعاطقنإ’أ عم ةيمويلأ مهتاناعمو مهطخسس و مهرمذت نع يبرعلأ نيع و بأرتلأ نيع
ةزهجأ’أ يف ةسصاخ ،ةريثك رئاسسخ يف مهل ببسستت تتاب ةلسضعملأ هذه نوك ،يئابرهكلأ رايتلل
لدعمب ةرركتمو ةمظتنم تحبسصأأ تاعاطقنإ’أ هذه نأأ نوكتسشملأ ناكسسلأ دكأأو ةيلزنمورهكلأ
دقو ، ةيئاسسملأ ةرتفلأ يف ةسصاخ ةتوافتم ةينمز تأرتف يفو موي لك تاعاطقنإأ شسمخ ىلإأ ةعبرأأ
نينطأوملل ةيمويلأ ةايحلأ ىلع ابلسس رثأأ يذلأ رمأ’أ وهو ،ديزأأ وأأ تاعاسس عبرأ’أ دودح ىلإأ لسصت
يف ،نايحأ’أ نم ريثك يف تببسست ةرركتملأ تاعاطقنإ’أ نأأ ةسصاخ ،تÓحملأ باحسصأأو راجتلأو
علسسلأ ىتحو ةفلتخملأ ةيراجتلأ تÓحملأ يف ديربتلأ ةزهجأأو ةيلزنمورهكلأ ةزهجأ’أ فÓتإأ
ىلع ىرخأأ تاعاطقنإ’ ةسضرع مهتايدلب نوكت نأأ نم نوكتسشملأ ناكسسلأ فّوختو .ةيكÓهتسس’أ
يتلأ باطعأ’أ هذه حÓسصإأ ةيلمع يف قÓطن’أ مدع ةلاح يف طسسوتملأو بيرقلأ ىدملأ
ام ،ةي’ولأ ىوتسسم ىلع «زاغلنوسس» يلوؤوسسم ة’ابم ’ قايسسلأ تأذ يف نيدكؤوم ، اهنولهجي
بتاكم رفوت مدع نم ناكسسلأ ىكتسشأ ثيح ،نطأوملأ نم ةرأدإ’أ بيرقت ةسسايسسل ايفانم هوربتعأ

حلاسصم ةروكذملأ تايدلبلأ ناكسس بلاطيو،نيكتسشملأ بسسح ةددعتملأ مهأواكسش لابقتسس’
حتف لÓخ نم ،ةسساسسحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ ةسصاخ مهتاناعمل دح عسضوب زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت
ءاسشنإأ ىلع ةدايز ،مهت’اغسشنأ عفرل يتانزلأ يدأو ءانثتسساب مهتايدلب ىوتسسم ىلع بتاكم
.ةيمويلأ مهتايح شصّغنت تتاب يتلأ ةرركتملأ تاعاطقنإ’أ يدافتل ةسصاخ عيراسشم
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ةدكيكسس

فصصنو راطنق زجح
 دصسافلا جاجدلا نم

ششغ˘لأ ششم˘قو ة˘با˘قر˘لأ نأو˘˘عأأ ز˘˘ج˘˘ح
،ةدكيكسس ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب

دسسافلأ جاجدلأ نم غلك051 نم رثكأأ
تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
اهقيوسست نو˘لوا˘ح˘ي أو˘نا˘ك ن˘يرأز˘ج˘لأ

ة˘ي˘ن˘ي˘تور ة˘ب˘قأر˘م ة˘يرود ر˘ثأ ى˘˘ل˘˘عو
تÓحم ىوتسسم ىلع ةباقرلأ نأوعأ’
ةنيد˘م˘لأ قأو˘سسأأ ن˘م دد˘عو ة˘با˘سصق˘لأ
ةهيرك حئأور ثاعبنأ م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل
ىلع رثع اهسشيت˘ف˘ت˘بو تا˘ب˘سصق˘م ن˘م
فورظ يف اسضورعم دسسافلأ جاجدلأ

طورسشلل بيجتسست ’و ةمئÓم ريغ
ةن˘يا˘ع˘م˘لأ تن˘ي˘ب ا˘م˘ك.ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ
تسسيل ةريخأ’أ نأأ ة˘عا˘سضب˘ل˘ل ة˘ي˘لوأ’أ

ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل ة˘ع˘سضا˘خ ر˘˘ي˘˘غو ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

9775ددعلا9102 ربمتبسس51  دحألا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

نم تارششعلا طاششن ىلع ةيناديملا اهتاقيقحت لÓخ نم تفقو ةراجتلا حلاشصم نأا «ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم فششك
فلتخم مامتإل ةيمهو نيوانعب مهئافتكاو ةيراجت تÓحم مهكÓتما مدع ببشسب كلذو نوناقلا راطإا جراخ نيدروتشسملا

 ،ةيرادإلا تاءارجإلا

¯ h. g`
حلاشصم نإاف اهتاذ رداشصملل اقفوو

ةيوهجلا ةيريدملا يف ةلثمم ةراجتلا
لÓخ ن˘م تل˘شصو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي˘حا˘ن˘ل
اهب ماق يتلا ةيناديم˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
طا˘ششن سصو˘شصخ˘ب ة˘با˘˘قر˘˘لا ناو˘˘عأا
ىشضوف ن˘ع تف˘ششك ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا

يذلا عاطقلا اذه اهيف سشيعي ةريبك
اولغ˘ت˘شسا ه˘ي˘ف ن˘ي˘ط˘ششا˘ن˘لا نأا ود˘ب˘ي

،ة˘مرا˘˘شصلا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع با˘˘ي˘˘غ
ىشضو˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح نأاو ا˘شصو˘شصخ
ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأ’ا بل˘˘˘غأا بو˘˘˘ششت تنا˘˘˘˘ك
ةيراجتلا تÓجشسلا ببشسب ةيراجتلا
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ف˘ل˘ك ا˘م و˘هو ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
اه˘ترد˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘شسخ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب ا˘˘نردا˘˘شصم
ء’ؤو˘ه دار˘ي˘ت˘شسا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا
حشص نإا «نييم˘هو˘لا» ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا

يتلا ءاي˘ششأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ه˘ف˘شصو
ةدوج˘بو ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘شصت ن˘كم˘ي
نأا هتاذ ردشصملا فششك امك ،لشضفأا
كÓ˘ت˘ما مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا لا˘˘كششإ’ا
تÓحمل نيدروت˘شسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
حرطي ناك امنإاو اديدج سسيل ةيراجت
لÓخ نم ىرخأ’او ةنيفلا نيب نم
نأا ىلإا اتف’ ،ةيناديملا تاقيقحتلا

ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب06 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
تÓحم نو˘كل˘م˘ي ’ ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا
ي˘ف ه˘ب حر˘شصم و˘ه ا˘˘م˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
نوناقلا نأا مغر ،ةيراجتلا مهتÓجشس

ىدامج72 يف خرؤوملا40-80 مقر

41 ـل قفاوملا5241 ماع نم يناثلا

ةشسراممب قلعتي يذلا4102 توأا
مه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ي ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا
هتدام سصن˘ت ا˘م˘ك ،تÓ˘ح˘م كÓ˘ت˘ما

سسرا˘م˘م ل˘ك ة˘ب˘قا˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع93
لحم ةزايح نود راق يراجت طاششنل

01 نيب حوارتت ةيلام ةمارغب يراجت

،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا001و ف’آا
ةثÓث لÓخ ةيوشستلا مدع ةلاح يفو
ة˘ن˘يا˘ع˘م خ˘يرا˘ت ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ر˘˘ه˘˘ششأا
ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ي˘شضا˘ق˘لا مو˘ق˘ي ة˘م˘ير˘ج˘˘لا

قايشس يف ،يراجتلا لجشسلا بطششب

نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا ف˘˘˘ششك ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘شص يذ

رادم ى˘ل˘ع تما˘ق ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘شصم

ءامشسأا عشضو˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا

نيفلاخملا نيدروتشسملا نم ديدعلا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل

م˘ه˘تا˘طا˘ششن ع˘شضوو ن˘ي˘˘ششا˘˘ششغ˘˘ل˘˘ل

ةمراشصلا ةباقرلا تحت ةيداريتشس’ا

ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب اذ˘˘ه

علشسلا ةهجوو ةق˘با˘شسلا م˘ه˘تا˘طا˘ششن

ىلإا اتف’ ،اهداريتشساب نوموقي يتلا

ةينورتكلإ’ا ةيراجتلا تÓجشسلا نأا

هذ˘˘ه˘˘ل اد˘˘ح ع˘˘شضت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘شضف˘ب كلذو ىو˘شضو˘˘ف˘˘لا

اهنم برهتي لازي ام يتلا ةنمقرلا

نييداشصتق’ا نيلماعتملا نم ديدعلا

ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت مد˘˘ع˘˘لو ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو

ةينورتكلإا ىرخأاب ةميدقلا مهتÓجشس

رخآا ديدمتل ةراجتلا ةرازو ترطشضا

تناك ثيح ،نيترم ةيلمعلا مامتإ’

نم دعو˘م˘لا د˘يد˘م˘ت˘ب ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا

نأا لبق ةيليوج رهشش ىلإا ليرفأا رهشش

ربوتكأا رهشش ىرخأا ةرم هددمتو دوعت

.مداقلا
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ةحÓف يشسدن˘ه˘م ن˘م نو˘شصت˘خ˘م رذ˘ح
سضماوحلا يجت˘ن˘م تا˘تا˘ب˘ن ي˘ششت˘ف˘مو
سضوح ةبا˘بذ ن˘م ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘لا˘ب
بيشصت يتلا طشسوتملا سضيبأ’ا رحبلا
لبق هداشسفو هفÓتإا ىلإا يدؤوتف رامثلا
ةرورشض ىلإا نيحÓ˘ف˘لا ن˘ي˘عاد،ه˘ج˘شضن
لجأا نم مهلوقحل ة˘يرو˘ف˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

نأا ةعاشس رخآا رداشصم تفششك.اهتيامح
مايأ’ا هذه نوفثكي سضماوحلا يجتنم
تايشضمحلا نم مهلوق˘ح ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م
ة˘يودأ’ا˘ب ،ه˘عاو˘نأا˘ب لا˘ق˘تر˘˘ب˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ
ةبابذ رطخ نم اهتيامحل ، تاديبملاو

atatipac» طشسوتم˘لا سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا

« sititareCفورظلا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
عافتر’اب زيمتت يتلا ةدئاشسلا ةيخانملا
لÓخ ةشصاخ ةرارحلا ةجرد يف يبشسنلا
رثاكتل ةمئÓم ني˘مر˘شصن˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

يف رششتنت ي˘ت˘لا،ةرا˘شضلا ةر˘ششح˘لا هذ˘ه
ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا خا˘ن˘م˘لا تاذ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘فآ’ا هذ˘˘ه سشي˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح،لد˘˘ت˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةرمثملا را˘ج˘ششأ’ا را˘م˘ث ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

رخنت نيأا، خوخلا و تايشضمحلا ةشصاخ

0001 براقي ام عشضتل لاقتربلا ةرمث

حبشصت و ةعرشسب رثاكتت يتلا ةشضيب
رارفشصإا ىلإا يدؤوي امم دعب اميف اناديد

طيحت ةينب ةعقب اهيلع ودبت نيأا ةرمثلا
ل˘ب˘˘ق ط˘˘ق˘˘شست م˘˘ث ن˘˘ف˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب
لاقتربلا لوقح داشسف يلاتلابو،جشضنلا

جا˘ت˘نإ’ا ة˘يدودر˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ا˘˘م و˘˘هو
نم نوشصتخم˘لا و˘عد˘يو اذ˘ه، ي˘ن˘طو˘لا

تاتابن يششتفمو نييحÓ˘ف ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م
ى˘لإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ، ة˘حÓ˘ف˘لا تا˘ير˘يد˘م˘˘ب

نم مهلوقحل ةيروفلا ةجلاعملا ةرورشض
ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘شضم˘˘ح˘˘لا
مل هنأاو اميشس، اهيلع ظافحلل راجششأÓل
ينج دعوم نع مايأا ’إا انلشصفي دعي
نأا ا˘نردا˘شصم تف˘ششكو اذ˘ه ، لا˘ق˘تر˘ب˘لا

ةلثمم ةبانعب ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدم
ةيتابنلا ةحشصلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه سصر˘˘ح˘˘ت
يه و تايشضم˘ح˘لا ن˘ي˘تا˘شسب˘ل ة˘يرود˘لا
ىلإا تايشضمحلا يجت˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج و˘عد˘ت
ريطشست و ةينو˘مر˘ه˘لا د˘ئا˘شصم˘لا ع˘شضو
نأاو ا˘م˘ي˘شس ،ة˘يرود ة˘ج˘لا˘ع˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
تايشضمحلا نم ا˘يو˘ن˘شس ج˘ت˘ن˘ت ة˘ي’و˘لا

ةحا˘شسم˘ب را˘ط˘ن˘ق00008ن˘˘م د˘˘˘يزأا

راتكه006 قوفت ةشسورغ˘م ة˘ي˘لا˘م˘جإا

ردجتو ،ة˘ج˘ت˘ن˘م ارا˘ت˘كه383 ا˘ه˘ن˘م
م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ه˘˘نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإ’ا
ةيشسيشسح˘ت ا˘ما˘يأا ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘لا˘ب
رحب˘لا سضو˘ح ة˘با˘بذ لو˘ح ة˘ي˘ح˘ي˘شضو˘ت
بي˘˘شصت ي˘˘ت˘˘لا ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا سضي˘˘˘بأ’ا

لهأا فرط نم طششنت ثيح تايشضمحلا
تا˘ط˘ح˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا سصا˘˘شصت˘˘خ’ا
ىلإا ةفاشضإا تاتابن˘لا ة˘يا˘قو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ير˘يد˘م تارا˘طإا

و ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب كلذو د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لاو

رطخ نم سضماوحلا يجتنم سسيشسحت
طشسوتملا سضيبأ’ا رحبلا سضوح ةبابذ
ليشصاحمب اهكرتت يتلا ةيبلشسلا راثآ’او
فÓ˘˘تإا ى˘˘لإا ة˘˘˘يدؤو˘˘˘م˘˘˘لاو سضماو˘˘˘ح˘˘˘لا
يجتنم فير˘ع˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ،جو˘ت˘ن˘م˘لا

ةبراح˘م تا˘ي˘ف˘ي˘كو قر˘ط˘ب سضماو˘ح˘لا
اذكو ط˘شسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا سضو˘ح ة˘با˘بذ
نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘˘شسي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يودأ’ا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
اهيلع ظافحلل اهب مهليشصاحم ةجلاعم
.ةريبك ةيدودرم قيقحتو فلتلا نم

ةيراجت تÓحمل مهبلغأا كÓتما مدع فششكت ةراجتلا ناوعأل تاقيقحت

نيدروتصسملا نم%06 نم رثكأا
 نوــــناقلا جراــــخ نوــــطصشني

ددنت ءانهلا ةيعمج

لاغصشأا يف رخأاتلاب

 ميرلا يح ةئيهت
ةيدلبب ميرلا ي˘ح˘ل ءا˘ن˘ه˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تدد˘ن

لاغششأا سسمي يذلا ريبكلا رخأاتلاب ةبانع

مغر اذه، نيلواقملا لطامت ببشسب ةئيهتلا

دوهزم قي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو د˘ي˘كأا˘ت

ةمزÓلا تاي˘نا˘كمإ’ا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع

لبق نم هعامتجا لÓخ اذهو يحلا ةئيهتل

ءانهلا ةيعمج يف ةلثمم يحلا نع نيلثممب

’ هنأاب مهل حشضوأا ثيح انل هودكأا املثم،

هنأاو لكاششملا عيمج لح هدحول عيطتشسي

هعم فوقولا نينطاوملاو تايعمجلا ىلع

رابتع’ا ةداعإاو ةنيدملاب سضوهنلا لجأا نم

ميرلا يح ةئيهت ةيلمع تقلطنا دقو، اهل

هل سصشصخ نأا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةداعإا لجأا نم،ارايلم02 هتميق ام يلاولا

هونطاوم ىناع يذلا يحلا اذهل رابتع’ا

را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘شست لÓ˘خ ة˘˘شصا˘˘خ ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك

تا˘نا˘شضي˘ف ي˘ف تب˘ب˘شست ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

وهو، هايملا يف لزانملا نم ديدعلا قرغو

هبلاطت ءانهلا ةيعمجو نينطاوملا لعج ام

ةيعشضو˘ل˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا˘ب

ةشصاخ ةدم ذنم اهنم نوناعي يتلا ةيرزملا

لاغششأ’ا تقلطنا نيأا، ةئيهتلاب قلعتي اميف

اهد˘ع˘ب سسم˘ت نأا ى˘ل˘ع ة˘ف˘شصرأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب

بشسح ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح˘˘ل ن˘˘كل،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

اريبك ارخأات دهششت لاغششأ’ا نإاف ةيعمجلا

لولح عم اءوشس دادزت عاشضوأ’ا نأا امك

هايملا يف يحلا قرغي نيأا ءاتششلا لشصف

تاناشضيف ىلإا تا˘قر˘ط˘لا بل˘غأا لو˘ح˘ت˘تو

نم يلاولا لخدت مهبشسح بلطتي ام وهو

ءاهنإاو فورحلا ىلع طاقنلا عشضو لجأا

. لجاعلا بيرقلا يف لاغششأ’ا
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م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تح˘˘صضأا نأا ة˘˘جرد˘˘ل
ن˘م و˘ل˘خ˘˘ت ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘قر˘˘ط
يتلا ةّئيصسلا تاصسرامملا حمÓم
نو˘يو˘صضو˘ف˘لا را˘ج˘ت˘لا ا˘هد˘˘ّصسج
ن˘˘م نوذ˘˘خ˘˘ّت˘˘ي اورا˘˘صص ن˘˘يذ˘˘لا
أاجلم ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘صش ة˘ف˘صصرأا
ا˘ه˘ع˘ي˘بو م˘ه˘ع˘ل˘صس سضر˘ع˘ل م˘ه˘ل
نيج˘ه˘ت˘ن˘م ة˘ي˘ئاو˘صشع ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يف ةلابمÓلا ة˘صسا˘ي˘صس م˘هرود˘ب

اّمع ني˘ب˘ج˘لا ا˘ه˘ل ىد˘ن˘ي ةرو˘صص
هف˘ّل˘خ˘ت ا˘مو عا˘صضوألا ه˘ي˘لإا تلآا

نم ةيوصضوف˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست ة˘˘م˘˘ي˘˘خو بقاو˘˘˘ع
رظنملاو ماعلا طيحملا هيوصشت
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ءا˘ي˘حأÓ˘ل ي˘لا˘م˘ج˘لا

يذلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا عور˘صشم ة˘ل˘قر˘ع
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘ب تردا˘ب
،ق˘با˘صس تقو ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
تّمع دق˘ف ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
قربلا ةعرصسب ةرصشتنم ةرهاظلا

لو˘هذ ط˘صسو ر˘˘خآل عرا˘˘صش ن˘˘م
نودجي اوراصص نيذلا نينطاوملا

ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘غ˘لا˘ب تا˘بو˘˘ع˘˘صص
يت˘لا ة˘ف˘صصرألا ى˘ل˘ع ي˘صشم˘لاو
بل˘˘عو تلوا˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘غ
ع˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘لا نو˘˘تر˘˘˘كلا
ةعابلا اهصضرعي يتلا ةفلتخملا
نع اورّصشك نيذلا نويوصضوفلا

ىل˘ع ىّ̆ت˘ح اور˘ط˘ي˘صسو م˘ه˘با˘ي˘نأا
تاهج˘لا نّ̆كم˘ت نود تا˘قر˘ط˘لا
مه˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ن˘م ةّ̆ي˘صصو˘لا

عراوصشلا نم ديدعلا لاح وهو
ريمألا عراصش ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ي˘ت˘لا

نيصسح ةطوطخوبو رداقلا دبع
ن˘˘ي˘˘صسح ة˘˘ل˘˘صسع ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا

د˘م˘ح˘مو ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ةرا˘˘م˘˘عو
ىلع ةيبعصشلا ءايحألاو يتصسيمخ
مراد سصÓبو نولوكل يح رارغ
اهريغو قاحصسإا جروج ةحاصس عم
ي˘˘ت˘˘لا عراو˘˘صشلاو ءا˘˘ي˘˘حألا ن˘˘م
،ةيزاوملا ةراجتلا ل˘ي˘صس ا˘هر˘م˘غ
ءلؤو˘ه ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ة˘˘جرد˘˘ل
نم ءازجأا ىلع اولوتصسا ةعابلا
عراو˘˘˘˘صشلا قر˘˘˘˘طو ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصرأا
او˘˘حارو ا˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صس ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
نم ةفلتخملا مهعلصس نوصضرعي
داو˘˘˘˘˘˘مو ر˘˘˘˘˘˘˘صضخو ه˘˘˘˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘˘˘ف
داوم ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسا
راع˘صسأا˘ب ا˘ه˘ل نو˘جّور˘ي ل˘ي˘م˘ج˘ت
داوملا سضعب سضرع عم ةديهز
ا˘ياد˘ه˘˘لاو رو˘˘ط˘˘ع˘˘لا˘˘ك ىر˘˘خألا

ف˘تاو˘ه˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘˘صسم ى˘˘ت˘˘حو
نذأا تا˘˘عا˘˘ّم˘˘صس ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

ة˘ي˘صسرد˘م تاودأاو تا˘˘يرا˘˘ط˘˘بو
تراصص يتلا علصسلا نم اهريغو
ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب سضر˘˘ع˘˘ت
ة˘عرا˘ق ى˘ل˘ع ىّ̆ت˘حو ة˘ف˘˘صصرألا
ةمزأا قلخ يف نيمهاصسم قيرطلا

ريصسل مهتلقرع لÓخ نم رورم
ّد˘ح˘لا ل˘صصو ا˘م˘ك ،تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
تابرع بلج ىلإا ءلؤوه سضعبب

ا˘ه˘ب نو˘بو˘ج˘ي او˘تا˘بو ةر˘ي˘˘غ˘˘صص
ىلع ةدجاوتملا ءايحألا فلتخم
امك ةبانع ةنيدم طصسو ىوتصسم
نو˘˘لو˘˘كل ي˘˘ح˘˘˘ب لا˘˘˘ح˘˘˘لا و˘˘˘ه
نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ج˘˘صسم ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘بو
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو
ءادو˘صس ا˘طا˘˘ق˘˘ن ّد˘˘ع˘˘ت تح˘˘ب˘˘صصأا
نم د˘يد˘ع˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ة˘با˘ن˘ع˘ب
ءازإا رطخلا سسوقانّ قدت تاّهجلا
اجرع˘ن˘م تكل˘صس ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا
اهجورخو عاصضوألا مقافتب دّدهي

يعدتصسي ام وهو ةرطيصسلا نع
ل˘خد˘تو تادو˘ه˘ج˘م˘لا ف˘ي˘ث˘˘كت

ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
،ناوألا تاوف لبق اهيلع ءاصضقلل
د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه
ةنوآلا لÓخ ةرهاظلا تلحفتصسا
ه˘ي˘ف تدّد˘صش تقو ي˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا
ةرورصض ىلع ةيلحملا تاطلصسلا
عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘˘لا
ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تلدا˘ب˘ت˘˘لا
ريهطت عم ةي˘عر˘صش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب
ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حألاو ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصرألا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا تلوا˘˘ط˘˘لا

يصساصسألا عباطلا لّثمت تراصص
اهنم تايدلبلا فلتخم عراوصشل
ركذلا ردجي ام˘ك ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب

ّن˘˘صش ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو ه˘˘نأا˘˘ب
قباصس تقو يف ةينمألا حلاصصملا

فد˘ه˘ب قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘صساو ة˘ل˘م˘˘ح

ةرا˘ج˘ت˘لا ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت

ارا˘صشت˘نا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يزاو˘م˘لا

يف ارخؤوم قوبصسم ريغو اغلاب

نأا لإا تايدل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م

مل ةطرصشلا رصصانع تادوهجم

جاردأا تبهذ ثيح سضرغلاب فت

ةر˘ها˘ظ ةدو˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف حا˘˘ير˘˘لا

نم زوربلل ةيوصضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

يتلا ةبانع عراوصش ةبراصض ديدج

لÓخ ةريبك ىصضوف يف تقرغ

ةيلمع مزلتصسي امم ،مايألا هذه

ةنيدم عراوصشل ةع˘صساو ر˘ي˘ه˘ط˘ت

يتلا تايدلبلا يقاب ءايحأاو ةبانع

ةلاح ي˘ف ا˘هرود˘ب ج˘ع˘ت تح˘صضأا

ةرهاظلا نأاو املع ،ىصضوفلا نم

دمحت ل ام فلخت نأا اهنأاصش نم

بترتت نأا نكمملا نم نيأا هابقع

نأا رابتعاب ةميخو بقاوع اهنع

ع˘ل˘صسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ءار˘صش ة˘ي˘ل˘م˘˘ع

هنأا ن˘م تلوا˘ط˘لا ن˘م داو˘م˘لاو

ه˘ت˘ل˘ئا˘عو كل˘ه˘ت˘صسم˘لا سضير˘ع˘ت

ا˘هدا˘ع˘ت˘بل ار˘ظ˘ن ة˘ّم˘ج را˘ط˘خأل

ظفحلا طورصش نع يلك لكصشب

.اهب لومعملا ةيحصصلا
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لا˘غ˘صشألا ة˘كر˘صش لا˘م˘ع م˘ظ˘ن

«تصسامراتوصس» قرصشلل ةيرحبلا

ةفقو يصضاملا عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن

ةصسصسؤوملا رقم ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

دارم سشوديد يح يف دجاوتملا

ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه تنا˘˘كو ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

نأا دعب لامعلل اهعون نم ةيناثلا

،ا˘صضيأا ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي او˘˘ج˘˘ت˘˘حا

«ةعاصس رخآا» ـل لامعلا فصشكو

مهتمصص نع مهجورخ ببصس نأا

اودكأاو ةموصضهملا مهقوقح وه
نيب نمو ةي˘لا˘م˘ع م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م نأا
مهتعفد يتلا ةيصسيئرلا بابصسألا
ة˘ير˘ه˘صشلا رو˘جألا جا˘˘ج˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ام˘ك ،ا˘ه˘نو˘ق˘ل˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةد˘ي˘هز˘لا
لماعتت يتلا ةقيرطلا نم اورمذت
اوركنتصسا ثيح مهعم ةرادإلا اهب
عيقوت ىلع ةريخألا هذه رارصصإا

ل لامعلا عم ةريصصق ةدمل دوقع

م˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ر˘ه˘صشأا3 زواجتت

تقولا يف ةرم لك يف اهديدجت
ى˘ل˘ع ةرادإلا لا˘م˘ع ع˘قو˘ي يذ˘لا

،ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصت دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع

ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا او˘˘˘فا˘˘˘صضأاو

ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ي

ةقيرطب مهتبقاعم متت مهقوقحب

مهليوحت قيرط نع ةرصشابم ريغ

رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ن˘كا˘˘مأا ى˘˘لإا

،تن˘˘صشو˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب

وهو ىرخآا لكاصشم ىلإا اوقرطتو

ةيعام˘ت˘جلا تازا˘ي˘ت˘ملا با˘ي˘غ

ة˘˘˘˘يأا ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نلا مد˘˘˘˘˘عو

نم ةدافتصسلا لجأا نم ةيدصضاعت

تاصصوحف˘لا ن˘ع تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا

،لمعلا بط دوجو مدعو ،ةيبطلا

ة˘ل˘ي˘صسو يأا لا˘م˘ع˘˘لا د˘˘ج˘˘ي م˘˘لو

ميظنت ىو˘صس م˘ه˘تو˘صص لا˘صصيإل

اوبلاطو ةيجاجتحلا ةفقولا هذه

مهبلاطمل ةبا˘ج˘ت˘صسلا ةرور˘صضب

ـب م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م او˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشو

ا˘ه˘تو˘ق ثي˘ح ن˘م «كار˘طا˘نو˘صس»

اهنم ديفتصست ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لاو

نوناعي مهنأا اودكأا لباقملاب نكل

ى˘ل˘ع نو˘ل˘صصح˘ت˘ي لو ن˘ير˘˘مألا

.ةقئل ةيرهصش روجأا

 ءايحأا ةدعب قاوضسأا ءانبل رييÓملا صصيضصخت مغر

ةنيدملا عراوشش ىلإا ةوقب دوعت ةيزاوملا ةراجتلا
 تاناضضيفلا رطخل ايدافت

لاحرب ةيدلب حلاشصم
تايلمع لشصاوت ينوبلاو

فرشص تاونق رهج
ةيدوألاو راطمألا

رهج ةيلمع لاحرب ةيدلب حلاصصم لصصاوت

تاو˘ن˘ق و را˘ط˘مألا ها˘ي˘˘م فر˘˘صص تاو˘˘ن˘˘ق

تابلقتلل ابصسحت اذهو يحصصلا فرصصلا

يتلا تاناصضيفلا رط˘خ˘ل ا˘يدا˘ف˘تو ة˘يو˘ج˘لا

دنع نينطاوملا فواخم ريثي اصسوباك تتاب

تاخزلا طقاصست دنع وأا ءاتصش لصصف لك

نيأا فيرخلا لصصف يف رطملا نم ىلوألا

ةيدوأاو ةيئام كرب ىلإا ءايحألا بلغأا لوحتت

قباصست لاحرب ةيدلب حلاصصم لعج ام وهو

ءادوصسلا طاقنلا عيمج ةجلاعم يف نمزلا

ثيح، زكرم لاحربب ةصصاخ ءايحألا عيمجب

نم ةيرصشبلاو ةيداملا تايناكمإلا ريفوت مت

ة˘˘بر˘˘تألا ع˘˘فرو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘˘جأا

ن˘م، تا˘قر˘ط˘لا فاو˘ح ى˘ل˘ع ة˘م˘كار˘ت˘م˘˘لا

ينوبلا ةيدلبب ةصصتخملا حلاصصملا اهتهج

ةيدوألا فيظنتو ةيق˘ن˘ت  ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘صشا˘ب

يبرغ ، مصساقلب يلواصش عاطقب ةدجاوتملا

راطإا يف اذهو ةحÓملاو قيلÓعل ىصسيع

ةيلحملا حلاصصملا هب موقت يذلا جمانربلا

تتاب يتلا، تاناصضيف˘ل˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ة˘ن˘صس ل˘ك

ةيزهاج مدع لظ يف مصسوم لك رركتت

ةصصاخ، راطمألا هايم فرصص تاونق ةكبصش

لولح بارتقاو فيرخلا راطمأا طقاصست عم

ةنيدمب ثيدحلا ددجتي نيأا ءاتصشلا لصصف

ة˘كب˘صش ة˘يز˘ها˘ج مد˘ع ل˘كصشم ن˘ع ة˘با˘ن˘ع

اذه لابقتصسإل راطمألا هايم فرصص تاونق

دّكأاتيو ةريثكلا هراطمأاب فورعملا لصصفلا

تا˘خز˘˘لا ط˘˘قا˘˘صست ع˘˘م ل˘˘كصشم˘˘لا دو˘˘جو

لقرعتو تاقرطلا دصست يتلاو اهنم ىلوألا

ةينفلا تآاصشنملا ربع ىتح ريّصسلا ةكرح

ا˘هرا˘ط˘مأا ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا قر˘غ˘تو ةد˘يد˘ج˘لا

تا˘نا˘صضي˘ف˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘صس كلذ˘˘ب دد˘˘ج˘˘ت˘˘يو

ملو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ندو˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نإلاو

ةطرافلا تاونّصسلا لاوط اهثودح مهاصسي

ىلع ءاصضقلل نيلوؤوصسملا ةميزع زه يف

ديصسجتو زاجنإا مغر ةيّلك لكصشملا اذه

راطإلا اذه يف ةجردنملا عيراصشملا ديدع

ريهطتلاو فيظنتلا تاي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

دعب ىرجت وأا ةيلكصش نوكت ام ابلاغ يتلا

تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصأا د˘˘˘˘قو،ل˘˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘˘لا ثود˘˘˘˘˘ح

هنم فوختي ا˘يرود ا˘صسو˘با˘ك تا˘نا˘صضي˘ف˘لا

،راطمأا مصسوم لك ةبانع ةيلوب نونطاوملا

ا˘مو ى˘لوألا ة˘ي˘ف˘ير˘خ˘لا را˘ط˘مألا ة˘˘صصا˘˘خ

.تايدلبلا فلتخمب تاناصضيف نم هببصست

U¢. Ü

راجحلا

ةظفاحم قيقشش طبشض

008 هتزوحب نÓفألا
صسولهم صصرق

قيقصش طبصض نم ةطرصشلا حلاصصم تنكمت

تاذب ةبختنملاو راجحلاب نÓفألا ةظفاحم

سصرق008 هتزوحب يلحم˘لا سسل˘ج˘م˘لا

نإاف ةعاصس رخآا رداصصم بصسحو سسولهم

طبصض-سسداصسلا دقعلا قوفي خيصش مهتملا

روفو جيورتلل ةدعم˘لا ة˘ي˘م˘كلا˘ب ا˘صسب˘ل˘ت˘م

تاقيقحتلا  لام˘كت˘صساو م˘ه˘ت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت

عدوأا ن˘يأا را˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘ح

نيح ىلإا هكيرصش ةقفر تقؤوملا سسبحلا

.هتمكاحم

Q.´

مهلمع رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن

مهقوقحب نوبلاطيو نوشضفتني «تشسامراتوشس» ةكرشش لامع
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نيذلا ءايلوأ’ا قلق راثأا امم
حتفب ةينعملا تاهجلا اوبلاط
هذ˘ه بب˘سس ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بت˘˘˘كلا ة˘˘˘ه˘˘˘˘جو و ةرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ريثكلا هجاوي نيأا ،ةيسسردملا

يف مايأ’ا هذه  ذيمÓتلا نم
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإا
مدع ءارج ،ةيسسردملا بتكلا
ىلع ةيفاكلا تايمكلا ريفوت
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
اهرفوت ظحول اميف ، ةيميلعتلا
لعج ام تابتكملا سضعب يف
ةهجلا نع نولءاسستي ءايلوأ’ا
م˘ت˘ي˘ل ، بت˘˘كلا تبر˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا

راو˘˘˘˘سسأا جرا˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سضر˘˘˘˘ع
يتلا ،ةيميلعت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
عيبب ةنسس لك ةيادب دنع موقت
ةجاحلا نود ،ذيمÓتلل بتكلا
ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
وأا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ريثكلا دكأا ثيح ، تابتكملا

ديدعب هعيب رفوت مدع مهنم
تا˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو سسراد˘˘م˘˘لا
ام وهو ،اهيريدم سضفر ةجيتن
سصاوخلا سضع˘ب˘ل با˘ب˘لا ح˘ت˘ف
نامثأاب اهعيبو اهي˘ف ة˘سسنز˘ب˘ل˘ل
’و بيقر نود نم ةفعاسضم
نأا ءايلوأ’ا دكأا امك، بيسسح

ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
نوع˘ي˘ب˘ي ’ م˘ه˘نأا˘ب  م˘هوأا˘جا˘ف،
اد˘˘عا˘˘م ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا بت˘˘كلا

نيزوعم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا سصسصح
ة˘ح˘ن˘م ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ءانبأا نم ذيمÓتلا و سسردمتلا
اسصقن قلخ ام وه و ، عاطقلا

ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘ح  ةرد˘˘˘نو ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
دجو ثيح ، ةيسسردملا  بتكلا
ةقرطم نيب مهسسفنأا اهذيمÓت
مهنوربجي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا

ناد˘ن˘سسو بت˘كلا بل˘ج ى˘˘ل˘˘ع

ا˘هرا˘˘ع˘˘سسأا ءÓ˘˘غ وأا ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ن
بلاط ثيح ،ءادوسسلا قوسسلاب

ذاختا ةرورسضب ءايلوأ’ا ديدع
ةيرادإ’ا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تاءار˘جإ’ا
هذه يف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م˘لا ء’ؤو˘ه˘ل
تا˘ن˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘غر ةرد˘˘ن˘˘لا
ةسصتخملا تاهج˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سسلا
ي˘سسرد˘م˘لا با˘ت˘كلا ر˘ي˘فو˘ت˘˘ب
ل˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘كسشب
طا˘ق˘ن ى˘لإا ة˘فا˘سضإا سسراد˘م˘لا
نم ،كلذل ةسصسصخملا عيبلا

او˘مد˘ط˘سصا ءا˘ي˘لوأ’ا م˘ه˘ت˘ه˘ج
ل˘ك ر˘˘فو˘˘ت و˘˘ه و ر˘˘م ع˘˘قاو˘˘ب

نكل تابتكملا سضعبب بتكلا

ن˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضم را˘˘˘ع˘˘˘سسأا˘˘˘ب

كل˘ت˘ب ة˘عو˘ب˘ط˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأ’ا

ةدع م˘ه˘يد˘ل حر˘ط ا˘م ،بت˘كلا

لوسصح ةيفيك ا˘ه˘م˘هأا ة˘ل˘ئ˘سسأا

بايغ عم بتكلا ىلع ء’ؤوه

ةيناكمإا اذكو ي˘با˘قر˘لا رود˘لا

قيقحتل ةئطاوتم تاهج دوجو

ا˘ه˘ي˘˘ف ة˘˘سسنز˘˘ب˘˘لا م˘˘ث ةرد˘˘ن˘˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ءادو˘˘سسلا قو˘˘سسلا˘˘ب

نطاوم˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع حا˘برأا

..طيسسبلا
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ةعقاولا ةملعلا ةيدلب دهسشت

لÓ˘خ، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و قر˘˘سش

لÓتحا ةرهاظ ةريخأ’ا ةنوآ’ا

نم، تا˘قر˘ط˘لا فاو˘حو ءاز˘جأا

تÓ˘ح˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا فر˘˘ط

كلذو، ريبك لكسشب ةيراجتلا

ع˘ناو˘م˘ل م˘ه˘ع˘سضو لÓ˘خ ن˘˘م

و  ق˘يدا˘ن˘سصلا و ةرا˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ك

تاودأ’ا  نم اهريغ و تاتف’

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ع˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م

ن˘˘˘˘كر ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

كلذ  ن˘يرر˘˘ب˘˘م  م˘˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘سس

هذ˘ه ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ب

ريبك لكسشب  تمقافت ةرهاظلا

ةملعلا عراوسش مظعم يف و

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت با˘˘˘ي˘˘˘˘غ بب˘˘˘˘سسب
لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
مرح امم ،نأاسشلا اذه يف اهب

نكر تابكرملا باحسصأا ىلع
و ،مهجئاوح ءاسضقل مهتارايسس
يهتني ام اريثك يذلا رمأ’ا وه
لوحتت ام ناعرسس  تاسشوانمب
بحا˘سص ن˘ي˘ب تارا˘ج˘˘سش ى˘˘لإا
،ةرا˘ي˘سسلا بحا˘سص و ل˘ح˘˘م˘˘لا
با˘˘ح˘˘سصأا ى˘˘نا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف
ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ترهظ مهزازتبا و ةيئاوسشعلا

مهتارايسس فقو˘ت ع˘ن˘م ةر˘ها˘ظ
لÓخ ن˘م، ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘سشب
با˘ح˘سصأا فر˘ط ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘˘م
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

ن˘م ءز˘ج لÓ˘ت˘حا و، ةر˘سشا˘ب˘˘م

ءايسشأا ةدع ه˘ع˘سضو˘ب ق˘ير˘ط˘لا
ام اري˘ث˘ك ي˘ت˘لا و ةرا˘ج˘ح˘لا˘ك
باطعأا سضعب يف اببسس تناك
قئاسسلا هابتنا مدعل ،تابكرملا
ع˘سضو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل

ة˘ي˘نو˘تر˘ك بل˘ع و ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سص
و تاتف’ و ةراجحلاب ةءولمم
ي˘ت˘لا ر˘هاو˘ظ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ
و ةنيدم˘لا ر˘ظ˘ن˘م ى˘لإا ئ˘ي˘سست
نأا مغرو، رورملا ةكرح قيعت
بجو˘م˘ب كلذ ع˘ن˘م˘ي نو˘نا˘ق˘لا

نمسضتملا رركم444 ةداملا

ط˘˘ل˘˘سسي و، رور˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ىلإا لسصت دق يتلا تافرسصتلا
تامارغ و اذفان انجسس نيرهسش
ق˘ي˘ع˘ي ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م

ة˘ه˘ج ن˘م و ، ما˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ة˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘لا بب˘˘˘سست˘˘˘˘ي  ىر˘˘˘˘خأا
ةلقرع يف ايموي نويوسضوفلا

ةنيدملا طسسوب، رورملا ةكرح
و م˘ه˘ع˘ل˘سس سضر˘ع لÓ˘خ ن˘˘م
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ب˘كر˘˘م ن˘˘كر
سضر˘˘˘ع˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ط˘˘˘سسو
و هكاوفلا نم علسسلا فلتخم
و˘˘ه و، كلذ ر˘˘ي˘˘غو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
ةلقرع يف ببسستي يذلا رمأ’ا

ل˘˘˘كسشي و رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
تارايسسلا نم ةريبك ريباوط
لاجر نيعأا مامأا اذه ثدحي،
نودجي ام اريثك نيذلا نم’ا

ء’ؤوه عم لماعتلا يف ةبوعسص
دق تا˘ق’ز˘نا ة˘يأا ن˘م ا˘فو˘خ˘ت،
. ثدحت

0202-9102 يصسردملأ لوخدلأو انمأزت

ةملاق ةي’وب يسسردملأ باتكلأ  يف ةداح ةمزأأ

ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ قيبطت بايغ ببصسب

 فيطسسب ةملعلأ ةنيدم طسسوب ةراملأ ةكرح نولقرعي نويوسضوفلأ ةعابلأ

نكمت مدع ءأرج ،يصسردملأ باتكلأ يف ةداح ةمزأأ روهظ دعب مهطخصس و مهصضاعتمأ نع ةملاق ةي’وب ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم ديدعلأ ربع
ىوتصسم ىلع ةديدج جهانم رأرقإأ و ةصسأردلأ قÓطنأ ىلع  عوبصسأأ نم رثكأأ رورم دعب ةررقملأ نيوانعلأ ءانتقأ نم ذيمÓتلأ نم ريثكلأ

. ةيميلعتلأ رأوطأ’أ ضضعب

نمأأ ةليصصح يف/جيريرعوب جرب

مرصصنملأ توأأ رهصشل ةي’ولأ

مئأرج  ةيسضق104ليجسست

ةفلاخم369و  ماعلأ نوناقلأ

  ةيرورم
جر˘ب تا˘ي’و ن˘مأا تا˘طا˘سشن ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح تف˘˘سشك

حلاسصم  نا  مرسصنملا توأا  رهسشل جيريرعوب

راطإا يف  ةيسضق104 تلجسس ةيئاسضقلا ةطرسشلا

طروت ،ةيسضق292 اهنم تلح ماعلا نوناقلا مئارج

ةعباتم اهرثإا ىلع مت ىثنأا33 و  اركذ913 اهيف

سسبحلا اسصخسش74  مهنم عدوأا ، اسصخسش253

ءاعد˘ت˘سس’ا ن˘م ا˘سصخ˘سش31 دافتسساو تقؤو˘م˘لا

تحت (10) دحاو سصخسش  عسضو نيح يف ،رسشابملا

جارفإ’ا نم  رخآا61 ة دافتسسا و  ةيئاسضقلا ةباقرلا

ةلاح يف سصاخسشأا90  ةعسست يقب اميف تقؤوملا

اذه ةباينلا ىلإا ايئاسضق افلم662 لسسرأاو رارف

لÓخ يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملا تلجسسو

نع رفسسأا اينامسسج ايرورم اثداح05 ةرتفلا سسفن

66 تلجسس امك احيرج56 ةباسصإاو سصخسش ةافو

فلتخم نم ةيرورم ةفلاخم369و ةيرورم ةحنج

846 عومجمب ةثلاثلا ةجردلا نم اهبلغأا  تاجردلا

عومجمب ىلوأ’ا ةجردلا تافلاخم اهيلت  ةفلاخم

ةفلاخم66ب ةيناثلا ةجردلا تافلاخمف112.

امك83 عومجمب ةعبارلا ةجردلا تافلاخم اريخأاو

تلجسس اهتهج نم  ةقايسس ةسصخر881 بحسس مت

ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةقرف

41  اهنم ةفنسصم ةفلاخم75 يمومعلا نمأÓل

،تايافنلاب ةفلاخم21 و نارمعلاب ةقلعتم ةفلاخم

ةحسصلا و ةفاظنلاب ةقلعتم (10) ةدحاو ةفلاخمو

هايملاب ةقلعتم تافلاخم (40) عبراو ةيمومعلا

 . ماعلا قيرطلا ريهطتب ةقلعتم ةفلاخم62و
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ةدكيكصس

نييلحم باتكل ضضرعم

 ةيسسيئرلأ ةبتكملاب
اسضرعم ةدكيكسسل ةي˘سسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا ن˘سضت˘ح˘ت

نم نييلحم نيفلؤومل ةرملا هذه سصسصخ باتكلل

ناونع003 نم رثكأا نمسضتي ثيح ،ةي’ولا ءانبأا

لوأ’ا طاسشنلا اذه دعيو ت’اجملا فلتخم يف

يف ،ةيسضاملا ةفئاسصلا يف اهحتف دعب ةبتكملل

ءانبأ’ سضرعم رايتخا متو ،ايمسسر اهنيسشدت راظتنا

فرعيل و ةي’ولل ةيبدأ’ا هوجولل اميركت ةي’ولا

ةدكيكسس ةي’و اهب رخزت يذلا مÓقأ’اب نينطاوملا

.ت’اجملا فلتخم يف باتك و ءارعسش و ءابدأا نم

ربوتكأا5 ةياغ ىلإا سضرعملا دتمي نأا رظتنملا نمو

تاعد˘ب˘م و ي˘عد˘ب˘م˘ل تاراد˘سصإا م˘سضيو ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةثÓثلا تاغللاب ت’اجملا فلتخم يف ةدكيكسس

نيب رئازلا دجي و .ةيزيلجنإ’ا و ةيسسنرفلاو ةيبرعلا

ن˘ي˘خرؤو˘م˘ل˘ل خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ا˘ب˘ت˘ك سضر˘ع˘م˘لا ة˘قورأا

اذك و يوايمع ةديمحا و يبرح دمحم نيريبكلا

ةدكيكسس ةنيدم نبا يملاعلا ريبخلل داسصتق’ا يف

ركفملل ا˘ي˘جو˘لو˘بر˘ث˘نأ’ا ي˘ف ىر˘خأا و ز˘ن˘كلا ي˘ل˘ع

ليعامسسإ’ عامتج’ا ملع و لبسشلا كلام لحارلا

و رعسشلا يف ةدع نيعدبمل بتك نع Óسضف ةريق

ناوعك دمحم نم لكل حرسسملا و ةياورلا و دقنلا

و ةولكوب روسشاع و سساود نسسحا و ةيطعا رهزل و

قاسشروب ةسشئاع و لانيا ةيروسصو نيكسسوب ةرهز

 .ىرخأ’ا ءامسسأ’ا نم ريثكلا و
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ةديدج معاطم و ماسسقأأ نم ديفتسست فيطسسب بلاطوب ةيدلب
اهنأاسش نم ةيبرتلا عاطق يف ةماه عيراسشم ةدع نم، فيطسس ةي’و بونج ملك28 يلاوحب دعبت يتلا بلاطوب ةيدلب  تدافتسسا
اذه و «رسضخل يرمعلا» ةيئادتب’ا ةسسردملاب  ةيعيسسوت ماسسقا ةعبرأا اهتمدقم يف يتأات  ،ذيمÓتلا سسردمتل ةمئÓم فورظ ريفوت

،ةسسردملا هذه نم لكب معطم لكل  ةبجو001 باعيتسسا ةقاطب  نامعطم و، ةسسردملا هنم يناعت يذلا ظاظتكÓل دح عسضول
فÓغ نم  ةيدلبلا تدافتسسا امك  ،ذيمÓتلل ةنخاسس ةيئاذغ تابجو رفوت نامسضل اذه و «ح’دربق» ةيرقب فسسوي رسضخل ةسسردم و

ةداعإا يف لثمتت ةيئادتبا سسرادم رسشعب تاحÓسصإ’ا نم ديدعلا ءارجإ’ اذه و ةي’ولا تاناعإا نم  ميتنسس نويلم006 ـب يلام

تاررقم6 ىلإا ةفاسضإ’اب اذه  ،اهريغ و هايملا تارود و ماسسقأ’او باوبأ’ ميمرت و  ءÓط و نهد نم سسرادملا هذهل رابتع’ا

،ذيمÓتلا ةحسص ىلع ارطخ لكسشت تحبسصأاو اهتيعسضو تروهدت نأا دعب ةيسسردم تاحاسس6 حÓسصإا لجأا نم  ىرخأا ةدافتسسا
تانازخلا حÓسصا و ،يحسصلا فرسصلا هايم تابرسست عنمل ةيكاسسمإ’ا تاحÓسصإا ءارجإ’ ةيناث ةناعإا نم ةدافتسس’ا راظتنا يف اذه
. نيسسردمتملا ذيمÓتلا ةاناعم نم ففخي حجان يسسارد لوخد نامسضل اذه و ،حلسسملا تنمسس’ا و ةيئاملا

Gjªø Q



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

97759ددعلا9102 ربمتبسس51دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 مطحي لومم
يسايقلا مقرلا

وهو اماع02 ذنم لاز ام ثيح ةبانعب يسسايقلا مقرلا لومم مطح
ةبانعب ةيمومعلا ةحسصلل ةيراوجلا ةسسسسؤوملل يرسصحلا لومملا
كراسشيو ايموي رسضحي ةسسسسؤوملا نم أازجتي ’ ءزج هنأا ةجرد ىلإا
’ له حورطملا لاؤوسسلاو مهنم ضضعبلا ةبوقعو لامعلا ليوحت يف
؟اهتاوخأاو نإا رمأ’ا يف نأا مأا لومملا اذه ’إا ةبانع يف دجوي

فراطلا يلاو نم ىوقأ ناويد سيئر
ة˘˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘˘ف ثيد˘˘˘˘˘˘ح ’
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ’إا فرا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا

ناويدلا ضسيئر تا˘سسرا˘م˘م
قوف يلاو ىلإا لوحت يذلا
ر˘˘˘م˘˘˘ي ةدا˘˘˘ع˘˘˘لا

ّ
ءا˘˘سشي ا˘˘م ر

ةجرد ىلإا ديري ام بجحيو
نم ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ى˘ف˘خأا ه˘نأا
رخآا رداسصم بسسح تارملا
ن˘يد˘ت تÓ˘˘سسار˘˘م ة˘˘عا˘˘سس
ءاسسؤور ل˘ع˘ج ا˘م هءا˘قد˘سصأا
نيب˘خ˘ت˘ن˘م ى˘ت˘حو ر˘ئاود˘لا

جاعزإ’ا ةمق يف نييلحم
ضسي˘˘˘ئر تا˘˘˘˘فر˘˘˘˘سصت ن˘˘˘˘م
يف ددرتي ’ يذلا ناويدلا
ني˘ب ة˘ي˘ن˘ه˘م رار˘سسأا ءا˘سشفإا
.نيماعلا باتكلاو رايمأ’ا

ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
دوقفم نع ثحبلا يف كراشت

 سارهأ قوسب

نع ثحبلا ةيلمع يف ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تكرا˘سش
مت نيأا ،ضسارهأا قوسس ةي’وب راطمأ’ا هايم هتفرج يذلا ضصخسشلا
نازهجم ناطباسض مهيف نمب انوع03 مرسصنملا ضسيمخلا موي لاسسرإا
ضسفن يف دوقفملا ضصخسشلا ىلع روثعلا مت ثيح ،مزÓلا داتعلاب

.مويلا

؟ مويلا ةبخانلا ةئيهلا حلاص نب يعدتسيس له

رداقلا دبع» تقؤوملا ةلودلا ضسيئر عقوي نأاب تاعقوت طسسو ةيروهمجلا ةسسائر ىلإا دحأ’ا مويلا ةهجوم راظنأ’ا لك
ينعي ام وه و ةمداقلا ةيسسائرلا تاباختنÓل ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا نمسضتملا يسسائرلا موسسرملا مويلا «حلاسص نب
. يراجلا ماعلا ةياهن لبق عقاولا ضضرأا ىلع تايسسائرلا رايخ ديسسجت وحن ًايلعف هجتت ةطلسسلا نأا

تاويرع
ربخ بذكي

هتافو
نا˘م˘ث˘ع فور˘ع˘م˘لا نا˘ن˘ف˘لا بذ˘˘ك
يف ءاطسشن هلقانت اربخ تاويرع
ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘كب˘˘سش
نم ةاناعم دعب هتافو نع ثدحتي
يف تاويرع بتكو .لاسضع ضضرم
ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
و ةايحلا ديق ىلع انأا » :كوبسسياف
لك و لجو زع قلاخلا ديب رامعأ’ا

ي˘تا˘فو ر˘ب˘خ ر˘سشن ي˘ف م˘ها˘سس ن˘˘م
.«هيف ليكولا معن و هللا يبسسح

رارمتسا عقوتي وريطانوب

تاناضيفلا

،وريطانوب طول ،ءايزيفو˘ي˘ج˘لاو كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا ا˘عد
ةمزÓلا تاطايتح’ا ذاختا ىلإا ةيئ’ولاو ةيلحملا تاطلسسلا
اهعجرأا يتلا ،تاناسضيفلا نع ةمجانلا رئاسسخلا نم ليلقتلل
عقوت امك ،«لوسصفلا يف يعيبطلا ريغتلا » هامسسأا ام ىلإا
لباقملاب.لبقملا ءاتسشلا لسصف ةليط تاناسضيفلا هذه رارمتسسا

،ةيعيبطلا ثراوكلا ةيلوؤوسسم تاطلسسلا يكلفلا ريبخلا لمح
يتلا ةريخأ’ا تاناسضيف˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ دÓ˘ب˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا
ةسسايسس هبسسح ترهظأا ،ةيرسشبو ةيدام رئاسسخ يف تببسست
ةينبلا » :Óئاق نيلوؤوسسملا فرط نم ةدمتعملا «ج’وكيربلا»
.«ةيوجلا تابلقتلا ةهجاومل ةدعتسسم نوكت نأا دب’ ةيسساسسأ’ا
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ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘˘لأ بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ لأز ا˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ل˘˘خأد˘˘لأ ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

ينطولأ بردملأ سسأأر يف اعأدسص
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’أو ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج

ام˘ي˘سس’ ،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘ن˘لأ تا˘ح˘ير˘˘سصت˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب
ةي˘سضرأأ ق˘ح ي˘ف ي˘سضا˘م˘ل˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘طأ

يذلأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘˘ل˘˘م نأد˘˘ي˘˘م
ن˘ي˘ن˘ث’أ ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لأ ءا˘ق˘˘ل ن˘˘سضت˘˘حأ
رسضخلأ بردم حتف ثيح ،يسضاملأ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضرأ’أ كل˘˘ت ىل˘˘˘ع را˘˘˘ن˘˘˘لأ
اهوفسصوو نوب˘عÓ˘لأ ا˘ه˘ن˘م ىك˘ت˘سشأ

ىل˘ع م˘ه˘ت˘˘قا˘˘عأ ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب
تدحو دوهعملأ مهأوتسسم ميدقت
ا˘م˘م ،ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘˘لأ م˘˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م

ةياهن دعب فسشكي ي˘سضا˘م˘ل˘ب ل˘ع˘ج
ىل˘ع ع˘قو د˘ق را˘ي˘خ˘لأ نأا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ

لجأ ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘ل˘م
ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأ’ حا˘˘م˘˘˘سسلأ
رو˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘سصنأ

ع˘˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’أ ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘سشمو
م˘مأأ سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
نع ثحبلأ نأاب ينعي امم ،ايقيرفأ

ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘خآأ بع˘˘˘ل˘˘˘˘م
امل ابسسحت تقو عرسسابو ةرورسض

ىق˘˘ب˘˘يو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘˘م مدا˘˘˘ق و˘˘˘ه
بع˘˘ل˘˘م ىلأ ةدو˘˘ع˘˘لأ و˘˘ه ح˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لأ

يذ˘لأ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘سشت ىف˘˘ط˘˘سصم
تأزا˘˘ج˘˘نأو تأرا˘˘سصت˘˘نأ ل˘˘ج د˘˘˘ه˘˘˘سش

11 رأد˘م ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ
نم لعف˘لا˘ب نا˘كو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘ن˘سس
ينطولأ بختنملأ ةوق طاقن مهأ
مهأ هلسضفب ققح يذلأ يرئأزجلأ
ىلأ نيترم لهاتلأ اهنم و هتأزاجنإأ

ىلأ تأر˘˘م سسم˘˘خو م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ سسا˘˘˘ك
ىلأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ م˘˘˘مأأ سسأا˘˘˘ك
ىسسو˘˘م يد˘˘ي˘˘سس ز˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘م ه˘˘˘بر˘˘˘ق
يذ˘˘˘لأ تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
سضاير ءاقفر تأرك˘سسع˘م ن˘سضت˘ح˘ي
بن˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،م˘˘ئأد ل˘˘ك˘˘سشب زر˘˘ح˘˘م
برغ وأ قرسش لقنتلأ ءانع رسضخلأ
،ة˘ل˘يو˘˘ط تا˘˘فا˘˘سسم ع˘˘ط˘˘قو دÓ˘˘ب˘˘لأ

سصئا˘ق˘ن˘لأ ي˘ط˘غ˘ي ’ كلذ نأأ ر˘˘ي˘˘غ
ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لأ

˘مد˘عو هر˘غ˘سص ا˘˘ه˘˘سسأأر ىل˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأو

53 نم رثكأ باعيتسسأ ىلع هتردق
سصق˘˘˘ن بنا˘˘˘˘ج ىلأ ،ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشم ف˘˘˘˘لأ
ه˘˘ل˘˘خأد˘˘ب تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأو ق˘˘˘فأر˘˘˘م˘˘˘لأ

امم ،ىرخأ’أ رومأ’أ نم ديدعلأو
نع ثحبلأ ىلأ فافلاب عفدي دق
لسصحي دق ام وهو ،ىرخأأ ةهجو
تاحيرسصتلأ دعب ا˘م˘ي˘سس’ ل˘ع˘ف˘لا˘ب
با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ ر˘˘˘يزو ا˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ة˘يا˘ه˘ن يوا˘نر˘ب فوؤور ة˘سضا˘˘ير˘˘لأو
ن˘م د˘كأ ي˘ت˘لأو ي˘سضا˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ

وزو يزيت ي˘ب˘ع˘ل˘م مÓ˘ت˘سسأ ا˘ه˘لÓ˘خ
بعلمو ،لبقملأ سسرام يف نأرهوو

بعلمو مداقلأ ةيليوج يف يقأرب
دق امم،1202 بعلم يف ةريودلأ

هذ˘ه د˘حأ ىلأ لا˘ق˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
يبعلم ةسصاخو ةديدجلأ بعÓملأ

برتقأ نيذلأ نأرهوو وزو يزيت
لاح يف ام˘ه˘مÓ˘ت˘سسأ د˘عو˘م أر˘ي˘ث˘ك
تأر˘˘˘ي˘˘˘خا˘˘˘ت ة˘˘˘يأ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست مد˘˘˘˘ع
.ةديدج

لحلا نوكي دق ةديدجلا بعقملا دحأ

يصضاملبل ايقيقح اعادصص لكصشي رصضخلا يصسفانم لابقتصسا بعلم

ةلوطبلا نم باحسنقاب نوددهي يناثلاو لوفا يوهجلل ةنيطنسق ةطبار يداون
ةلوطبلأ ةسسفانم نم يمسسرلأ باحسسن’اب ،سسمأأ  ،ايدان23 مهددع غلابلأ ،يناثلأو لوأ’أ اهيمسسقب ةنيطنسسق ةطبأر ةلوطب يف ةطسشانلأ قرفلأ ءاسسؤور ،دده

نينأوقلأ مأرتحأ مدع ببسسب كلذو ،مسسوملأ أذهل ةلوطبلأ يف ةكراسشملأو طأرخن’أ قوقح عفد قلطملأ مهسضفرو،9102-0202 لبقملأ يسضايرلأ مسسوملل
اهنم تاي’و ةدع ىلإأ نومتني اسسيئر61 فرط نم عقوم نايب يف ءاج ام بسسح أذه ،رأرقلأ أذهب ةماعلأ ةيعمجلأ راعسشإأ مدعو لوزنلأو دوعسصلأ يف اهب لومعملأ
رسضحت مل ىرخأأ ةيدنأأ بيحرت رأرقلأ أذه ىق’و أذه ،هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآأ زوحت ،ةيقرسشلأ تاي’ولأ نم اهريغو فراطلأ ،ةملاق ،ةبانع ،سسأرهأأ قوسس

.ةسسفانملأ نم باحسسن’أ ىلع مهتقفأوم أوطعأأ مهنكل ،لوأ’أ سسمأأ دقعنأ يذلأ عامتج’أ
 ي.يزمر ^
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةرواسسلأ ةبيبسش

ىلع قفتيو ةرواسلا ـل اديدج ابردمةرارغوب
فادهفا ىلع ةرادإلا عم

عم هدقاعت تأءأرجإأ ،ةرواسسلأ ةبيبسش قيرف ةرأدإأ سسلجم متأأ
،مسسوملأ ةياهن ىتح قيرفلأ ىلع فأرسشإÓل ،ةرأرغوب نيمل بردملأ

باسسحلأ رسشنو ،ىرخأأ ماهمل لوح يذلأ تيلاج ىفطسصمل افلخ
ةبيبسش يدان ةرأدإأ تعقو““ :““كوبسسيف““ ةكبسش ربع يدانلل يمسسرلأ
بونجلأ يدان رقمب ةرأرغوب نيمل بردملأ عم أدقع ةرواسسلأ
لسصوو ،““رسشابم لكسشب قيرفلأ بردملأ دوقي نأأ ىلع ،ريبكلأ

تقو يف قفأو نأأ دعب راسشب ةي’و ىلإأ لو’أ سسمأأ حابسص ةرأرغوب
ثيح ،يطأورز دمحم سسيئرلأ عم دقعلأ ليسصافت ةفاك ىلع قابسس
يف مسسوملأ أذه ىلوأ’أ رأودأ’أ بعل ىلع هقافتأ دعب ةرسشابم عقو
بيردت ىلع قباسسلأ يف ةرأرغوب فرسشأأو ،برعلأ سسأاكو ةلوطبلأ
جرب يلهأأو ةدكيكسس ةبيبسشو تنانجات عافدو ةبانع داحتأ ةيدنأأ

ىوتسسم نم همدق ام رأركتل ىعسسي ةرواسسلأ نأأ ىلإأ راسشي ،جيريرعوب
لودجب عبأرلأ زكرملأ يف لح ثيح ،يسضاملأ مسسوملأ يف عئأر
.ةطقن74 ديسصرب ،مدقلأ ةركل ىلوأ’أ ةفرتحملأ ةلوطبلأ بيترت

ديلو.ف
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ةيدولوم يدانل قباسسلأ سسيئرلأ ،ةدأره سسأرع دكأأ
يدا˘˘ن˘˘لأو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب سسي˘˘ل عأز˘˘ن˘˘˘لأ نأأ ،ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ
افيفلل ةعباتلأ طاب˘سضن’أ ة˘ن˘ج˘ل ن˘ي˘ب ل˘ب ي˘ق˘ير˘فإ’أ

تناكو ،مدقلأ ةركل ي˘سسنو˘ت˘لأ دا˘ح˘ت’أو ي˘ق˘ير˘فإ’أو
مدقلأ ةركل يلودلأ داحتÓل ةعباتلأ طابسضن’أ ةنجل

يقيرفإ’أ ديسصر نم طاقن6 مسصخ تررق ،““افيف““
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ىل˘˘ع كلذ ءا˘˘جو ،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
د˘˘سض ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ىو˘˘ك˘˘سشلأ
د˘يد˘سست ل˘سصو ر˘يوز˘ت˘ب ر˘ي˘خأ’أ ما˘ه˘تأو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ

بعÓلأ لاقتنأ فيلاكت لثمت ،وروأأ فلأأ084 ةميقب
تأرخأاتم ىلإأ ة˘فا˘سضإأ ي˘سسنو˘ت˘لأ يدا˘ن˘لأ ىلإأ ي˘ح˘ي˘ن˘سش
د˘˘ق˘˘ل““ ي˘˘عأذإأ ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ةدأر˘˘ه لا˘˘قو ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلأ

ل˘ك˘ب ا˘ن˘لوا˘حو ي˘ق˘ير˘فإ’أ ةرأدإأ ىل˘ع أر˘ي˘ث˘ك ا˘نر˘˘ب˘˘سص
تأرأدإ’أ ل˘ك ع˘م ة˘ل˘ك˘سشم˘لأ ة˘ي˘ف˘سصت ة˘يدو˘˘لأ قر˘˘ط˘˘لأ
يأأ ىلإأ ل˘سصو˘ت˘ن م˘ل ف˘سسأÓ˘ل ن˘ك˘ل ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ

،يسضاملأ يام71 موي ةلسسأرم انيقلت““ :فاسضأأو ،““لح
تمز˘لأأ ا˘ه˘نأأ ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ت ا˘ف˘ي˘ف˘لا˘ب طا˘ب˘سضن’أ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘م

نأوج71 موي لبق وروأ فلأأ084 عفدب يقيرفإ’أ
:ةدأر˘ه فدرأأو ،““ي˘ح˘ي˘ن˘سش لا˘ق˘ت˘نأ ة˘م˘ي˘ق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
ليوحتب ديفت ةقيثو يسسنوتلأ قيرفلأ انيلإأ لسسرأأ““

نيرهسش دعبو ،يراغلب كنب نم وروأأ فلأأ084 غلبم
:ل˘سصأوو ،““غ˘˘ل˘˘ب˘˘م يأأ يدا˘˘ن˘˘لأ با˘˘سسح ىلإأ ل˘˘خد˘˘ي م˘˘ل
نم اهن˘ي˘ك˘م˘ت طا˘ب˘سضن’أ ة˘ن˘ج˘ل ا˘ن˘ن˘م تب˘ل˘ط ن˘ي˘حو““

اهانملعأأ ،فلملأ ةيوسست ديفي امو ليوحتلأ ةخسسن

6 بحسس ررقت اهل˘ع˘ج ا˘م و˘هو غ˘ل˘ب˘م˘لأ ق˘ل˘ت˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا˘ب
ا˘م˘ك كلذ˘ب ا˘ن˘ت˘م˘ل˘عأأو ي˘ق˘ير˘فإ’أ د˘˘ي˘˘سصر ن˘˘م طا˘˘ق˘˘ن
ل˘˘با˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ رأر˘˘ق و˘˘هو ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ تم˘˘ل˘˘˘عأأ
،““ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مز˘ل˘م ي˘سسنو˘ت˘لأ دا˘ح˘ت’أو فا˘ن˘ئ˘ت˘سسÓ˘ل
لاق ،يكن˘ب˘لأ ل˘يو˘ح˘ت˘لأ ة˘ق˘ي˘ثو ر˘يوز˘ت ف˘ل˘م لو˘حو
كا˘˘ن˘˘ه نأأ لو˘˘ق˘˘ي ن˘˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن سسي˘˘˘ل““ :ةدأر˘˘˘ه
افي˘ف˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘سسم ح˘ب˘سصأأ عو˘سضو˘م˘لأ ل˘ب ’ مأأ أر˘يوز˘ت
ىلإأ اثو˘ع˘ب˘م تد˘فوأأ ي˘ت˘لأ ة˘هأز˘ن˘لأ ة˘ن˘ج˘ل أد˘يد˘ح˘تو
و˘لوؤو˘سسم““ :دأزو ،““عو˘سضو˘م˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ

ر˘يوز˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع كا˘ن˘ه أو˘لا˘ق ن˘م م˘ه ة˘هأز˘ن˘˘لأ م˘˘سسق
لك افيفلأ ثوعبم˘ل ا˘ن˘مد˘ق د˘ق˘ل ة˘م˘ل˘ع˘لأ يدا˘ن سسي˘لو
تابثإ’ يقيرفإ’أ يدانلأ اهب رهظتسسأ يتلأ قئاثولأ

م˘ت˘خو ،““ي˘ح˘ي˘ن˘سشلأ م˘ي˘هأر˘بإأ ة˘ق˘ف˘سص لأو˘مأأ ل˘يو˘ح˘ت
سسيلدتلاب يقيرفإ’أ يدانلأ ةرأدإأ مهتن ’““ :ةدأره
لك نم ققحتت يتلأ يه ةهأزنلأ ةنجل كانه نكلو
لياحت ةيلمعل سضرعت يقيرفإ’أ نوكي دقو قئاثولأ

.““فلملأ ةيوسستب عراسس امدنع

يحينصشب ةقلعتملا يقيرفإ’ا ةبوقع قبطي يصسنوتلا داحت’ا

سسمأ لوأ ،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ ن˘˘ل˘˘عأأو
6 م˘سصخ د˘ع˘ب ،ي˘ل˘ح˘م˘لأ يرود˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لأ بي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ
رأرق˘ل أذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ي˘ق˘ير˘فإ’أ يدا˘ن˘لأ د˘ي˘سصر ن˘م طا˘ق˘ن
رخأات ببسسب ،““افي˘ف˘لأ““ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘ت’أ

ق˘ير˘ف تا˘ق˘ح˘ت˘سسم لا˘سسرإأ ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ با˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف

ة˘ق˘ف˘سصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ح˘˘˘ب˘˘˘سصأأ ،كلذ˘˘˘بو ،ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سشلأ م˘˘˘ي˘˘˘هأر˘˘˘˘بإأ بعÓ˘˘˘˘لأ

،طاقن Óب ،ريخأ’أ لبقو31ـلأ زكرملأ يف يقيرفإ’أ

نأأ ركذ˘ي ،طا˘ق˘ن6ـب ةرأدسصلاب أدر˘ف˘ن˘م نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
عقوملأ ىتحو ،لعف در يأأ ردسصت مل يقيرفإ’أ ةرأدإأ
،نآ’أ ىت˘ح ،ة˘بو˘ق˘ع˘لأ ىلإأ ر˘سشي م˘ل يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لأ

ن˘˘م ىلوأ’أ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف زا˘˘ف د˘˘ق ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’أ نا˘˘˘كو
ي˘سسنو˘ت˘لأ بع˘ل˘م˘لأ با˘˘سسح ىل˘˘ع ،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ يرود˘˘لأ

ىلع ةيناثلأ ةلوجلأ يف ر˘سصت˘نأو ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
،ةبوقعلأ هذهل اعبتو ،در نود فدهب ،فنأ’أ مامح
ردسصتي حبسصأأ ناميلسس لبقتسسم ديدجلأ دفأولأ نإاف
.طاقن عبرأ ديسصرب ،اتقؤوم بيترتلأ

ةملعلا ةيدولوم

بقع نافل سسيند ةنيطنسسق بابسش قيرفل يسسنرفلأ بردملأ دكأأ

سسأأر ىلع هءاقب (2-2) جيريرعوب جرب يلهأأ مامأ هقيرف ةأرابم
ن’دع يدانلل ماعلأ ريجانملأ دكأأ اميف قيرفلل ةينفلأ ةسضراعلأ

يف يسسنرفلأ برد˘م˘لأ ح˘سضوأأ و ،ه˘ب˘سصن˘م ن˘م ه˘با˘ح˘سسنأ ة˘ند˘خو˘ب
و هايملأ هرمغت امدنع بكرملأ نورداغي نمم تسسل““ :ددسصلأ أذه

ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لأ حور˘˘لأ ىل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع’ ر˘˘ك˘˘سشأ نأ د˘˘˘يرأ
يسسفن لكسشملأ نأ نظأ ،ني˘تر˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ ي˘ف ةدو˘ع˘لأ أو˘عا˘ط˘ت˘سسأ

:فاسضأأ و ،““ءاطخأ’أ ح˘ي˘ح˘سصت˘ل ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع و ي˘ن˘هذو
ي˘ف كرأد˘ت˘ن˘سس ا˘ن˘نأ م˘هد˘عأ يرود˘ب ا˘نأ و را˘سصن’أ بسضغ م˘ه˘ف˘˘تأ““
فر˘ظ˘لأ أذ˘ه يد˘ع˘ت ىل˘ع ا˘ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ع˘ن˘سس و ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ ت’و˘˘ج˘˘لأ

نم تسسل يننأ ىرخأ ةرم رركأأ انأ و ،مÓسسب اهنم جورخلأو بعسصلأ
يف قيرفلأ كرتأ نل و مهتايلوؤوسسم نم نوبرهتي نيذلأ نيبردملأ

اسضيأ أولحتي نأ نيبعÓلأ ىلع““ :عباتو ،““ةجرحلأ ةيعسضولأ هذه
زواجتنسس اننأ دكأاتم انأ و لمعلأ أولسصأوي نأ و ةيلوؤوسسملأ حورب

تأذ أراسشأ و ،““أريثك قيرفلاب ترسضأ يتلأ ةمز’أ هذه بيرق امع
نم ءأدتبأ تأراسصتن’أ ةكسسل دوعيسس قيرفلأ نأ““ :Óئاق ثدحتملأ
ةدوعلأ ةينب نيرحبلأ ىلأ لقنتنسس““ :لسصأوو ،““ةلبقملأ ةلباقملأ

و ينهذ تلق امك ل˘ك˘سشم˘لأ و ةزا˘ت˘م˘م ة˘عو˘م˘ج˘م كل˘ت˘مأ ،ل˘هأا˘ت˘لا˘ب
يف رأوسشملأ ةلسصأومل ةيه˘سشلأ ا˘ن˘ل ح˘ت˘ف˘ي˘سس ن˘ير˘ح˘ب˘لأ ي˘ف ل˘هأا˘ت˘لأ
ديلو.ف.““ةلوطبلأ يف فورظلأ نسسحأأ

”افيفلا لب ريوزتلاب يقيرفقا انمهتا نم نحن انسل»:ةداره

ةنيطنسق بابش

””هايملا هرمغت امدنع بكرملا نؤرداغي نيذلا نم تصسل”” :نافق

ىلع نونهأري أوناك نيريثكلأ نأأ مغر
با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع’ حو˘˘م˘˘˘طو ةدأرأ

ف˘˘ي˘˘سضلأ ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل  ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
ىلأ طا˘ق˘ن ثÓ˘ث لوأأ م˘سضو ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ
تنا˘˘ك ل˘˘مأ’أ ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘خ نأأ ’أ د˘˘˘ي˘˘˘سصر˘˘˘لأ

ا˘مد˘ع˘ب ةر˘م˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ح˘˘م ىد˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةراسسخ ىلأ ءأرسضخلأ ةبيتكلأ تداقنأ

د˘˘ه˘˘ع˘˘لأ ثيد˘˘ح ق˘˘ير˘˘˘ف ما˘˘˘مأأ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ق
دأو˘سسلأ نأأ ة˘جرد ىلأ ةأو˘ه˘لأ ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘ب
أو˘˘نا˘˘ك ةر˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لأ را˘˘˘سصنأأ ن˘˘˘م م˘˘˘ظ˘˘˘عأ’أ

مغرلأ ىلع ةلوهسسب هزواجت نوعقوتي
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لأ ن˘˘م
ءأوجأأ ىلأ ةرخأاتملأ اهتدوعو ناكربأأ
. تأريسضحتلأ

˘ما˘مأأ هءا˘ق˘ل ي˘ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ أأد˘˘بو
ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ي˘˘فو˘˘سسلأ ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ

ىل˘ع م˘ه˘ق˘ط˘ن˘˘م رو˘˘م˘˘ن˘˘لأ سضر˘˘ف ثي˘˘ح
لو˘سصو˘لأ م˘ه˘ع˘سسو ي˘ف نا˘كو سسفا˘ن˘˘م˘˘لأ
ن˘م ر˘ث˘كأأ ي˘ف ر˘ي˘خأ’أ أذ˘˘ه كا˘˘ب˘˘سش ىلأ

يسساحلوب ةف˘لا˘خ˘م ي˘ف أد˘يد˘ح˘تو ةر˘م
ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه ةر˘˘˘ك تمد˘˘˘ط˘˘˘سصأ ثي˘˘˘ح

ة˘˘ط˘˘لÓ˘˘ع ع˘˘ي˘˘سض ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘قو م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
اهعأديأ نم لهسسأأ سسيل تأرك طوطغو
ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ل˘˘ع˘˘جا˘˘م كا˘˘ب˘˘سشلأ

ن˘م ر˘ث˘كأأ ي˘ف مد˘ق˘ت˘˘لأ ة˘˘سصر˘˘ف  ع˘˘ّي˘˘سضي
ةسصرف هسسفانمل كلذب حنميو ةطقل
سسفنلاب ةقثلأ ذخأأو سسافنأ’أ طاقتلأ

رخآ’أ وه هرود هل ناك ظحلأ نأأ ولو
فده ف˘ط˘خ ن˘م ةر˘م˘ن˘لأ نا˘مر˘ح ي˘ف
ن˘˘م أد˘˘ج ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لأ مد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
. ءأرسضخلأ ةبيتكلأ

هب رهظ يذلأ لو˘ب˘ق˘م˘لأ ه˘جو˘لأ ح˘ن˘مو
ي˘ب˘ح˘م˘ل ل˘مأ’أ سضع˘˘ب نا˘˘كر˘˘بأأ لا˘˘ب˘˘سشأأ
طو˘سشلأ ي˘ف ة˘ف˘ك˘لأ ح˘ي˘جر˘ت˘ل ةر˘˘م˘˘ن˘˘لأ
ي˘ف ثÓ˘˘ث˘˘لأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘بأو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

ثدح يذلأ وه سسكعلأ نأأ ريغ لجيج
يلجيجلأ قيرفلأ بويع ترهظ ثيح

ءأدآأ ع˘˘˘˘˘جأر˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م حو˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ب
يندبلأ بناجلأ نم اسصوسصخ نيبعÓلأ

بل˘˘˘غأا˘˘˘ب م˘˘˘لأأ يذ˘˘˘لأ ءا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
اعقوتم ناك يذلأ رمأ’أ وهو رسصانعلأ

قيرفلل ةرخأاتملأ ةدوعلأ ىلأ رظنلاب
ةدافتسسأ مدعو تابيردتلأ ءأوجأأ ىلأ
عاجرتسسإÓل ةيفاك ةرتف نم نيبعÓلأ

لÓخ هب أوماق يذلأ قاسشلأ لمعلأ دعب
قÓ˘ط˘نأ تق˘ب˘سس ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ
ةلجأوجلأ مÓسستسسأ رسسفيام ةلوطبلأ

ةردابملأ لاقتنأو بونجلأ ءانبأأ ةدأرإ’

تح˘م˘سس ي˘ت˘لأو ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ىلأ
فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل
ةياه˘ن ن˘م ة˘ق˘ي˘قد21 ل˘˘ب˘˘ق  ثغا˘˘ب˘˘م
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لأ م˘˘سسحو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
. هحلاسصل
نأا˘ب فو˘سس دأو ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ا˘ي˘ل˘˘ج أذ˘˘بو
روط يف Óعف لأز’ يلجيجلأ قيرفلأ
كلذ دعب غلبي ملو دأدعإ’أو ليكسشتلأ
ة˘عرا˘ق˘م˘ب ه˘ل ح˘م˘سسي يذ˘لأ ىو˘ت˘سسم˘˘لأ

ةأوهلأ مسسق ىوتسسم ىلع هبأرتأأ  ةيقب
ةرو˘سصب تدا˘ع ي˘ت˘لأ قر˘˘ف˘˘لأ ا˘˘سصو˘˘سصخ

و˘˘هو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ءأو˘˘جأأ ىلأ ةر˘˘ك˘˘ب˘˘م
قÓطنأ لبق ناكربأأ بردملأ هعقوتام
ط˘سسو ط˘خ ها˘نا˘عا˘م ل˘ي˘لد˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لأ
عا˘جر˘ت˘سسإ’أ ي˘ف ءأر˘سضخ˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘لأ

سسفانملأ ق˘طا˘ن˘م ة˘ح˘ن ر˘ط˘خ˘لأ ل˘ق˘نو
ديحولأ ةنوباطوب بعÓلأ ناك ثيح

طخلأ أذه يف حفاكي لظ يذلأ ابيرقت
ةطلÓع موجهلأ يئانث ىلع سسكعنأ ام
بلغأأ يف ’وزعم لظ يذلأ طوطغ ،

ةط˘لÓ˘ع نأأ ة˘جرد ىلأ ءا˘ق˘ل˘لأ تأر˘ت˘ف
ىلأ ةدوعلأ ىلأ ةرم نم رثكأأ يف رطسضأ

قÓط˘نإ’أو ةر˘ك˘لأ بل˘ج˘ل ط˘سسو˘لأ ط˘خ
سسف˘ن و˘هو ن˘ما˘سضت˘لأ ىمر˘˘م و˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ب

. طوطغ هليمزل ابيرقت ثدحام
دأو ةرا˘سسخ نأا˘ب د˘ق˘ت˘ع˘ي ن˘م ئ˘˘ط˘˘خ˘˘يو
لك ىلع ةرمنلل ةرسضم نوكت دق فوسس
يف تءاج اهنأأو اسصوسصخ تايوتسسملأ

ةراسسخلأ هذه نأأ املاط قيرطلأ ةيأدب
ثÓ˘ث ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ تد˘ق˘˘فأأ نأو
ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف نو˘ك˘ت د˘ق ة˘م˘˘ه˘˘م طا˘˘ق˘˘ن
اهنأأ ا˘م˘لا˘ط سشي˘نرو˘ك˘لأ رو˘م˘ن˘ل ةد˘ي˘ف˘م
ىلع فوقولاب ينفلأ م˘قا˘ط˘ل˘ل تح˘م˘سس
اهيلع فوقولأ هيلع رذعت ةريثك رومأأ
با˘ي˘غ ي˘ف تأر˘ي˘سضح˘ت˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ثأأ
هذ˘˘˘ه نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ، ة˘˘˘يدو˘˘˘لأ تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ
ي˘˘سسك˘˘ع ز˘˘فا˘˘ح نو˘˘ك˘˘˘ت د˘˘˘ق ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لأ
مهسسف˘نأأ ن˘ع را˘ب˘غ˘لأ سضف˘ن˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
تايرابملأ يف مهسسفنأ’ رأاثلأ ةلواحمو
فو˘سس دأو ةرا˘سسخ نأأ ا˘م˘لا˘ط ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘ج لوأأ ي˘˘˘ف تءا˘˘˘ج
سصرفلأ تأرسشع رومنلأ مامأأ لأزت’و
ثدحا˘م نأأ ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأو سضيو˘ع˘ت˘ل˘ل

ةباحسس ىوسس نكي مل لوأ’أ ءاقللأ يف
ناك ةبيرسضو قيرفلأ ءامسس يف فيسص
ةرخأاتملأ ةدوعلأ ءاقل اهعفد نم دب’
. تأريسضحتلأ كرتعم ىلأ أدج

 دوعسسم.م

لـــــــجيج باـــــــبسش

رابتخا لؤأا يف طقصستؤ راصصنأ’ا ةنأامط يف لصشفت ””ةرمنلا””

 ىسسوـــــــم يـــــــح باـــــــبسش

ت’ؤؤاصست حرطي يمصساق بايغ ””فحÓصسلا”” مامأا ملظي ””جÓيفلا””
رجي وهو هدعأوق ىلأ ىسسوم يح بابسش قيرف داع
˘˘ما˘˘مأأ ةر˘˘م ةرا˘˘سسخ˘˘ب ي˘˘ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لأ لو˘˘˘يذ
ةلوج لوأأ باسسحل نوركف نيع بابسش فيسضتسسملأ

ىلع سضرفت يتلأ ةراسسخلأ يهو ديدجلأ مسسوملأ نم
ا˘مد˘ن˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لأ جÓ˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

دوعسصلأ ةقرو بعلل ةحسشرملأ قرفلأ دحأأ لبقتسسي
ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ لا˘ب˘سشأأ ل˘خد نأو ىت˘حو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘˘م

د˘ح˘لأ نود نور˘ك˘ف ن˘ي˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘سسيو˘˘ع˘˘ل ، ةر˘˘ي˘˘م˘˘ع
ي˘˘ف د˘˘حأو يدو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘بو تأر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م ىندأ’أ
يف لداعتلأ أوبناج لدنعوب ءاقفر نأأ ’أ لجرأ’أ

˘˘ما˘˘مأأ د˘˘ن˘˘ل˘˘ل د˘˘ن˘˘لأ أو˘˘ف˘˘قو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ىل˘ع ةدو˘ع˘ل˘ل حو˘ت˘ف˘م ق˘ير˘ط ي˘ف أو˘نا˘كو ف˘حÓ˘˘سسلأ
د˘˘ب˘˘ع قÓ˘˘ع نأد˘˘ي˘˘م ن˘˘م لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب ل˘˘˘قأ’أ
يذلأ ثغابملأ فدهلأ ’ول نوركف نيعب نامحرلأ
ةأرابملأ تاهدر رخآأ يف جÓيفلأ كابسش هتلبقتسسأ

م˘سسو˘م˘لأ ن˘ي˘سشد˘ت ة˘سصر˘ف رو˘سسن˘لأ ىل˘ع ع˘ي˘سض يذ˘لأو
. ةدوهعملأ ةقيرطلاب

يتلأ جÓيفلأ ةل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ة˘نزأو˘لأ تا˘با˘ي˘غ˘لأ م˘غرو
وأأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ زر˘˘بأأ نود نور˘˘ك˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ع ىلأ تل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت
، ي˘ن˘تا˘م˘ي˘ل˘سس ، يرد ةرو˘سص ي˘ف ا˘˘هز˘˘ئا˘˘كر ىر˘˘حأ’ا˘˘ب
قيرف ة˘ل˘ي˘ك˘سشت نأأ ’أ ة˘ي˘ق˘ب˘لأو و˘با˘سشو˘ب ، نأدو˘ع˘سسم
تأرتف بلغأأ يف لوبقم هجوب ترهظ قيتعلأ يحلأ

لوأأ نم ةوقب اهسسفانم تمواقو لب ةهجأوملأ هذه
سضع˘ب نأأ د˘ي˘ب ءا˘ق˘ل˘لأ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ر˘˘خآأ ىلأو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ف˘حÓ˘سسلأ تح˘ن˘م ة˘ي˘عا˘فد˘لأ تأو˘ف˘ه˘لأ
جÓيفلأ كابسش كدل اهنم نانثأ لغتسسأ يتلأ ايأدهلأ

ىلأ برق’أ اهمسساقت ناك يتلأ ءاقللأ طاقنب رفظلأو
ةهجأوملأ هذه أودهاسش نم نم لك ةداهسشب قطنملأ
سضع˘ب ل˘ّم˘حو ،رو˘ه˘م˘ج نود˘ب ةرا˘سشإÓ˘ل تب˘ع˘ل ي˘˘ت˘˘لأ

ةراسسخ ةيلوؤوسسم يليا˘ب˘ق م˘ك˘ح˘لأ ““جÓ˘ي˘ف˘لأ““ ي˘ب˘ح˘م
فد˘ه˘ل ه˘سضفر ىو˘عد˘ب نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع ما˘مأأ م˘ه˘ق˘ير˘˘ف
ةراسشإÓل ناك يذلأ د˘ع˘سسي جÓ˘ي˘ف˘لأ م˘جا˘ه˘م˘ل ي˘عر˘سش
هذ˘ه ي˘ف ىسسو˘م ي˘ح ق˘ير˘ف˘ل د˘ي˘˘حو˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ ءأرو
قيرفلأ وبع’ هي˘لأ بهذا˘م و˘هو ة˘يو˘ق˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘لأ

فد˘ه نأأأÓ˘ب م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م أود˘˘كأأ ن˘˘يذ˘˘لأ يوا˘˘سسو˘˘م˘˘لأ
مكحلأ نأأو ةئاملاب ةئام ةبسسنب ايعرسش ناك دعسسي
فد˘ه˘ل ه˘با˘سست˘حأ ل˘با˘ق˘م ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘˘ب˘˘سسأ’ ه˘˘سضفر
مل يذ˘لأ نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع ق˘ير˘ف ح˘لا˘سصل ه˘ي˘ف كو˘ك˘سشم
يف مكحلأ نم ةدعاسسم ىلأ ةجاح يف مهيأأرب نكي

ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب با˘˘ي˘˘غ  را˘˘ثأأو ،ءا˘˘ق˘˘ل أذ˘˘˘ك˘˘˘ه
نم ريثكلأ نوركف نيع ءاقل لÓخ جÓيفلأ ةليكسشت
نم ناك يذلأ يمسساق دفأولأ  ةروسص يف ت’ؤواسستلأ
هنأأ ريغ ءاقللأ أذه يف ايسساسسأأ نوكي نأأ سضرتفملأ
نم نيبرقملأ سضعب لعج يذلأ رمأ’أ كلذك نكي مل

هماحقأ مده رسس نع نولءاسستي ىسسوم يح قيرف
˘مد˘ع ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ةد˘كؤو˘م ه˘ب˘سش تا˘مو˘ل˘ع˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف
ةياه˘ن دود˘ح ىلأ ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لأ ةرأدأ ةرد˘ق
يسسيوعلو ةريمع لعج يذلأ رمأ’أ يسضاملأ عوبسسأ’أ

نيع ةأرابم يف هيلع دامتعإ’أ ةركف نع ناعجأرتي
.نوركف

 دوعسسم.م

لئابقلأ ةبيبسش

نوتسيف لئابقلا ةبيبش مجاهم
يرصملا يبنإ ـل مضنيو هدقع خسفي

عيقوت ىلع يرسصملأ يبنإأ يدان لسصح
،قأزرلأ دبع نوتسسيف يدنأورلأ بعÓلأ

3 ةدمل ،لئابقلأ ةبيبسش قيرف مجاهم
بسشن افÓخ لغتسسأ يبنإأ نأأ ملعو ،مسسأوم
ةيفلخ ىلع ،هيدان ةرأدإأو بعÓلأ نيب

4 ةدمل هتاقحتسسم ىلع هلوسصح مدع
لوسصحلل سضرعب مدقتو ،ةيسضام روهسش

خسسفو ،رمأ’اب بحر يذلأ بعÓلأ ىلع
نم لئابقلأ ةبيبسش عم هدقع نوتسسيف

هيدان دسض ىوكسش مدقو دحأو فرط
ببسسب ،““افيف““ يلودلأ داحتÓل يرئأزجلأ

مدقي هنأأو ةسصاخ ،هتاقحتسسم رخأات
موجن نم دعيو هقيرف عم ةبيط تايوتسسم
نوتسسيف مظتني نأأ ،ررقملأ نمو ،قيرفلأ

عوبسسأ’أ ةيأدب ،يبنإأ تابيردت يف
يف ،ديدجلأ مسسوملل أدأدعتسسأ ،يراجلأ
ةقاطبلأ لوسصوو هلاقتنأ ديكأات راظتنأ
.قيرفلأ عم يمسسر لكسشب هليهاتو ةيلودلأ

ديلو.ف

د˘سسلأ يدا˘ن˘˘ب ةر˘˘ك˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت تد˘˘ه˘˘سش
،ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ،سسمأ لوأ ءا˘˘سسم ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
ي˘بو˘ن˘ج˘لأ يرو˘ك˘لأو حا˘ج˘نو˘ب دأد˘غ˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ

يلودلأ فقوتلأ ةرتف ءاهتنأ دعب كلذو ،غنوج
ةهجأومل يرطقلأ ق˘ير˘ف˘لأ د˘ع˘ت˘سسيو ،ةر˘ي˘خأ’أ
رود با˘يإأ ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘ث’أ أذ˘ه ،يدو˘ع˘سسلأ ر˘سصن˘˘لأ
،يو˘ي˘سسآ’أ لا˘ط˘بأ’أ يرود ة˘لو˘ط˘ب˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لأ

ينابسسإ’أ ةدا˘ي˘ق˘ب ،د˘سسل˘ل ي˘ن˘ف˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ف˘ث˘كو
ه˘˘˘تأر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ،ز˘˘˘˘يد˘˘˘˘نا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشت
سصر˘حو ،ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لأ ةأرا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘تأدأد˘˘ع˘˘ت˘˘سسأو
ىلع لو’أ سسمأأ تابيردت لÓخ ينفلأ زاهجلأ
هكراسشم ط˘سسو ،ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لأ بنا˘ج˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’أ

م˘ت˘هأ ا˘م˘ك ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ مو˘˘ج˘˘ن ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق
تعونت يتلأو ةيكيتكتلأ تابيردتلاب ،يفاسشت
بع˘ل˘ل ة˘˘فا˘˘سضإأ ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب
ا˘م˘ئأد ةر˘ك˘لأ ل˘ق˘نو ةد˘حأو ة˘سسم˘˘ل ن˘˘م ع˘˘ير˘˘سسلأ
دق ،نويلودلأ نوبعÓلأ ناكو ،سسفانملأ بعلمل
ءا˘˘ع˘˘برأ’أ ،م˘˘ي˘˘عز˘˘لأ تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ي˘˘ف أو˘˘م˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نأ
بختنملأ عم مهتكراسشم ءاهتنأ بقع ،يسضاملأ
ةكرتسشم˘لأ ة˘يو˘ي˘سسآ’أ تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ ي˘ف ير˘ط˘ق˘لأ

.دنهلأو ناتسسناغفأأ يبختنم ةهجأومو
ديلو.ف

سشأرحلأ داحتأ

””ءارفصصلا»
نم ديفتصست
اهيبع’ تازاجإا
ددــــــــجلا

نويدلأ سشأرحلأ داحتأ ةرأدإأ توسس
ةنجل ىوتسسم ىلع ةقلاعلأ
قيرفلأ لعج ام وهو تاعأزنلأ

تأزاجإأ نم ايمسسر ديفتسسي
نم ةيأدب ددجلأ نيبعÓلأ
ةيوسست دعبو ،ةمداقلأ ةلوجلأ
نكمتيسس ،هنويدل سشأرحلأ داحتأ
ةدافتسس’أ نم يسشأرحلأ بردملأ

يف نيمدقتسسملأ نيبعÓلأ لك نم
ةيأدب يفيسصلأ وتاكريملأ

مامأ ةلبقملأ ةأرابملأ  نم
دق ام وهو ،ةملعلأ ةيدولوم
جورخلاب يمسصاعلأ يدانلل حمسسي
ذنم اهسشيعي يتلأ جئاتنلأ ةمزأأ نم
ببسسب يراجلأ مسسوملأ قÓطنأ
لأزي ’ يتلأ ةيلاملأ لكاسشملأ

عبقي هتلعج يتلأو اهيف طبختي
.بيترتلأ ةرخؤوم يف

ديلو.ف

يدوعسلا رصنلا ءاقل لبق دسلا معديحاجنوب

ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ تن˘˘ل˘˘عأأ
يمسسرلأ اهعقوم ىلع مدقلأ ةركل

ة˘˘ما˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘ع
71 ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ينقتلأ زكرملاب يراجلأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ىل˘ع ة˘قدا˘سصم˘˘ل˘˘ل ىسسو˘˘م يد˘˘ي˘˘سسب
مدقلأ ةرك مرهل ةديدجلأ ةغيسصلأ
م˘سسو˘م˘لأ ن˘م أرا˘ب˘ت˘عأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ تح˘˘˘سضوأأو ،ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘ع’أ نأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأرد˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلأ
مسسوم لك ةيأدب عم متي ةسسفانملأ

ةر˘سشا˘ب˘م يأ ه˘ل˘ب˘ق سسي˘ل و ي˘سضا˘˘ير
ة˘يد˘ن’أ دد˘ع ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ د˘ع˘˘ب
سصنت امك ةلوطبلأ يف ةكراسشملأ

تأءأرجإاب ةقلعتملأ دأو˘م˘لأ ه˘ي˘ل˘ع
سسي˘˘ئر نا˘˘كو ،لوز˘˘ن˘˘لأ و دو˘˘ع˘˘سصلأ
مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ

د˘˘˘كأأ د˘˘˘ق ي˘˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ
ن˘م فد˘ه˘لأ نأا˘ب طرا˘ف˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ
˘مر˘ه˘ل ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘غ˘ي˘سصلأ دا˘م˘ت˘عأ

ذا˘ق˘نإأ و˘ه ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ مد˘ق˘لأ ةر˘˘ك
رورم دعب رئأزجلأ يف فأرتح’أ
˘ما˘ع ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘م تأو˘˘ن˘˘سس01
ةغيسصلأ نأ يسشطز فاسضأأو،0102
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل  ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ

ةفرتحم ةطبأر ءاسشنإأ يف لثمتت
ةطبأر و ،ايدان81 مسضت ةدحأو
مسسوم يف نيجو˘ف˘ب ةأو˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث
تأءأر˘˘جإأ ن˘˘˘ك˘˘˘ل،1202-0202
ا˘م˘ي˘ف دد˘ح˘ت˘سس لوز˘ن˘˘لأ و دو˘˘ع˘˘سصلأ

ءا˘غ˘لأ م˘ت˘ي نأأ ن˘ك˘م˘م˘لأ ن˘مو ،د˘ع˘˘ب
متيسس امك ،تاطبأرلأ نيب ام مسسق
فانسصأÓل ةيو˘ب˘خ˘ن ة˘لو˘ط˘ب ءا˘سشنإأ
.ةينابسشلأ

ديلو.ف

ةلوطبلل ديدجلا ةغيصصلا يف لصصفلل ءاثÓثلا اذه فافلل ئراط عامتجا



OPPOجيلخلأ ةقطنم يف سسماخلأ ليجلأ ةينقتب لوألأ اهفتاه نع باقنلأ فسشكت

 ًايرصح رفوتمG5 oneR OPPOفتاه
ربمتبس82ىتح ”تقاصتا“ ربع

ًايملاع ةدئأرلأ ةيراجتلأ تامÓعلأ ىدحإأ،OPPO أايهتت -9102 ربمتبسس41 يف ،رئأزجلأ ،ةمسصاعلأ رئأزجلأ

حرطلل زهاجلأو سسماخلأ ليجلأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب دوز˘م˘لأ لوألأ ي˘كذ˘لأ ا˘ه˘ف˘تا˘ه قÓ˘طإل ،ة˘ي˘كذ˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف
لاسصتÓل لبقملأ ليجلأ نيبG5 oneR OPPO زاهج عمجيو .يجيلخلأ نواعتلأ سسلجم لود يف يراجتلأ

ءÓمعلل رفويلoneR OPPO فتأوه ةلسسلسس هب زيمتت يذلأ قئافلأ ءأدألأوG5 سسماخلأ ليجلأ ةينقتب
نواعتلأ سسلجم لود يف ًأرفوتم يكذلأ فتاهلأ تابو .باعلألأ وأأ ةيلمعلأ تامأدختسسÓل ءأوسس ةقئاف ةبرجت
يف عسسوأأ قاطن ىلع هقÓطإأ متيسسوpohSe ةينورتكلإلأ اهتبأوبو ““تلاسصتأ““ رجاتم ربعً ايرسصح يجيلخلأ

OPPO تّ̆ث˘ح ،يرا˘ج˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئأر˘˘لأoneR فتأوه ةل˘سسل˘سسل ا˘ه˘قÓ˘طإأ د˘ن˘ع˘ف .ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس92
ملاعلأ ةيؤور ىلع نيمدختسسملأ

ىلعو ً.ا˘ي˘ل˘ك د˘يد˘ج رو˘ظ˘ن˘م ن˘م
ف˘˘تا˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ي ،لأو˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ سسف˘˘˘ن

G5 oneRًاسصيسصخ مم˘سصم˘لأ

ة˘˘يؤور˘˘لأ هذ˘˘ه قا˘˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘ل
ثد˘˘˘˘حأأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘سصأو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل
ءاق˘ترÓ˘ل ةر˘ك˘ت˘ب˘م˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ

ه˘ي˘فر˘ت˘لأو ر˘يو˘سصت˘لأ ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘ب
قافآأ ىلإأ ةيكذ˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ ر˘ب˘ع
ة˘˘مو˘˘عد˘˘م ،ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘˘ج

ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضإلأ تأرد˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
سسماخلأ ليجلأ ةي˘ن˘ق˘ت ا˘هر˘فو˘ت
أذ˘˘ه ي˘˘فو   .ة˘˘˘عر˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ف
سسيئر ،يسش يدنأأ لاق ،قايسسلأ

OPPOط˘˘˘سسوألأ قر˘˘˘سشلأ ي˘˘˘˘ف
oneR فتاه لثمي““ :ايقيرفأأو
G5ل ةيرأرمتسسأÓقئافلأ راكتب

انفتأوه ةلسسلسس هب تزيمت يذلأ
ىل˘ع ف˘ي˘سضيوoneR ةدئأرلأ

ةو˘˘ق ةز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ي˘˘ف د˘˘سسج˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإأ
لÓ˘خ ن˘م˘˘ف .سسما˘˘خ˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘لأ

ن˘˘م ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
oneR فتاه حيتيسس ،لاسصتلأ

G5ةيناك˘مإأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘ل
ربع مهلو˘ح ن˘م م˘لا˘ع˘لأ را˘ب˘ت˘خأ

يتلأ ةديدجلأ لبسسلأ نم ديزم
ةبرجتو ليزنتلأ ةعرسس لمسشت
ةد˘˘ها˘˘سشمو ة˘˘ق˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لأ با˘˘˘ع˘˘˘لألأ

تنرتنإلأ ربع ويدي˘ف˘لأ ع˘طا˘ق˘م
.كلذ ريغ ريثكلأو عطقت نود
OPPO ة˘ل˘˘سسل˘˘سس نأأ ي˘˘ف كسش لو

oneRمهتايح طامنأأ بكأوت ةيكذ فتأوه نع نيثحابل˘لً ا˘ي˘لا˘ث˘مً ا˘ج˘يز˘م نأر˘ب˘ت˘ع˘ي سسما˘خ˘لأ ل˘ي˘ج˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘تو
ريوسصتلأ ةبرجت˘ب ي˘ق˘تر˘ت˘لG5 oneR فتا˘ه ا˘ه˘ي˘لإأ د˘ن˘ت˘سسي ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ي˘تأا˘تو  .““ةر˘ما˘غ˘م˘لا˘ب م˘ع˘ف˘م˘لأ
ةيثÓث ريوسصت ةموظنمب دوزم وهف ،ةقوبسسم ريغ قافآأ ىلإأ ةيكذلأ فتأوهلأ يف هيفرتلأو يفأرغوتوفلأ
31 ة˘قد˘ب بير˘ق˘ت˘لأ ة˘سسد˘عو ل˘سسك˘با˘ج˘ي˘م84 ةقد˘ب حو˘سضو˘لأ ة˘ق˘ئا˘ف ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ أر˘ي˘ما˘ك˘لأ م˘سضت تا˘سسد˘ع˘لأ

دُعبلل ةلماك ةيطغت ريفوتلً اعم تاسسدعلأ هذه لمعتو .لسسكباجيم8 ةقدب ةسضيرعلأ ةسسدعلأو لسسكباجيم
تأذ ةسسدعلل يرؤوبلأ دعبلأ فاعسضأأ01 نم رثكأابً ايرؤوب ًأدعب لثمي يذلأو ،مم061- مم61 رطقب يرؤوبلأ
يرسصبلأ ةروسصلأ تبثم ديدجلأ فتاهلأ مسضي ،ةيثÓثلأ ةسسدعلأ ةموظنم ىلع ةوÓعو .عاسستلأ ةقئاف ةيوأزلأ

(SIO) عو .ديلاب زاه˘ج˘لأ ل˘م˘ح ءا˘ن˘ثأأ ل˘ما˘ك˘لأ ر˘ي˘ب˘ك˘ت˘لأ د˘ن˘ع ىت˘ح ةرو˘سصلأ تا˘ب˘ث نا˘م˘سضل جودز˘م˘لأÓىلع ةو
ةريبك تأرعسشتسسمبG5 oneR فتاه زاتمي ،لسسكباجيم84 ةقدب حوسضولأ ةقئاف ةسسدعلأ تأذ أريماكلأ

ددعتم روسصلأ نيسسحت جمانرب ىلإأ ةفاسضإأ،f / 7.1 ةحاسسمب ةعسسأو قلاغ ةحتفو ةسصوب1 / 0,2 مجحب
يذلأو (RDH) يلاعلأ يكيمانيدلأ ىدملاب ريوسصتلأ ماظنو (noitcudeR esioN emarF-itluM) تأراطإلأ

حيتتو .ةسضفخنملأ ةءاسضإلأ فورظ يف ةلهذم ليسصافت طاقتلأ حيتيو ةءاسضإلأ طرف نم نيمدختسسملأ يقي
ريوسصتلأ ءانثأأ نيمدختسسملل يعانطسصلأ ءاكذلأ تاينقت ىلع دمتعت يتلأ هيرتروبلأ روسص نيسسحت ةينقت
يعيبطلأ ةرسشبلأ نول ىلع ظافحلأ نمسضيسس يذلأ رمألأ ،ةيفلخلأو ةروسصلأ عوسضوم نيب قيرفتلأ ةيناكمإأ يليللأ

تاجايتحأ يبلي يذلأnogardpanS 558 جلاعمب دوزمG5 oneR فتاهو .ةلهذم ةيفأرتحأ ةروسص طاقتلأو
ةلسسلسسو ةعتمم ةبرجت مهحنمتو تياباجيج8 غلبت يئأوسشع لوسصو ةركأذب عتمتيو ،ةعرسسلل نيمدختسسملأ
جلاعم ىلع هئأوتحأ نعً Óسضفو .ءاقدسصألأ عم لسصأوتلأو بعللأ وأأ تنرتنإلأ ربع ويديفلأ ةدهاسشم ءانثأأ

تأد˘حو ءأدأأ ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق ف˘تا˘ه˘لأ ل˘ث˘م˘ي ،ي˘عا˘ن˘ط˘سصلأ ءا˘كذ˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت ن˘م ع˘بأر˘لأ ل˘ي˘ج˘لأ ىلإأ د˘ن˘ت˘سسي
ميمسصتبG5 oneR فتاه زيمتي54%. ةبسسنب اهتأردق زيزعت ربع ةيكذلأ فتأوهلل ةيزكرملأ ةجلاعملأ

ماظنلأ ةعرسسو بعللأ ةبرجت ديعسص ىلع ءأدألأ يفً اقئافً انسسحت رفوي وهف ،باعلألأ قاسشع تاعلطت يبلي
ةهجأومو فتا˘ه˘لأ ءأدأأ ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘فا˘سضإأ ةرد˘ق˘ب زز˘ع˘م ه˘نأأ ا˘م˘ك .ي˘لأو˘ت˘لأ ىل˘ع تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ل˘ي˘غ˘سشت ة˘عر˘سسو
لدعمو سسمللاب مكحتلأ ليلحتب موقيو ،مكحتلأ يف ةبو˘ع˘سصلأو ة˘با˘ج˘ت˘سسلأ ر˘خأا˘ت ل˘ث˘م ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ
dnalniehR VÜT. نم ةيلاعلأ ءأدألأ ةداهسش ىلعoneR ةلسسلسس تلسصح دقو .ثيدحتلأ

مأاب ماظنلأ ظفحل102 ةدحولأ سسمأأ ءاسسم تنسضتحأ
،ة˘طر˘سشل˘ل لوألأ د˘ي˘م˘ع˘لأ بي˘سصن˘ت م˘ي˘سسأر˘˘م ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ

لوألأ ديمعل افلخ  ةيلولأ نمأل اسسيئر ،روعل لامك
سسفن لغسشل لوح يذلأ رداقلأ دبع يعيبر ةطرسشلل
ل˘ث˘م˘م ح˘سضوأأو, ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘˘مأأ سسأأر ىل˘˘ع ما˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ىل˘ع ه˘فأر˘سشإأ لÓ˘خ ،ي˘ن˘طو˘˘لأ ن˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ رو˘˘سضح˘˘ب بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘سسأر˘˘˘م
تÓيوحتلأ نأاب  يندملأ عمتجملأ يلثممو ةيركسسعلأو
ةماعلأ ةسسايسسلأ راطإأ يف تءاج ،ةديدجلأ ةكرحلأ و
تأءافكل سصرفلأ ميدقت لجأأ نم ،ةدايقلأ اهيلوت يتلأ

ىل˘ع لوأد˘ت˘لأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث سسر˘˘غ و بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘لو˘˘ت ي˘˘ف
ءأدألأ ريوطت نم ديز˘م˘لأ ي˘ف م˘ها˘سسي˘سسو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

،ثدحتم˘لأ لا˘ق و ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مألأ ة˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةيلمع يف عورسشلأ هلÓخ نم مت ديدجلأ هجوتلأ نأاب
ىن˘ثأأ و ل˘كا˘ي˘ه˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت و ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

ىلوت و ىدأأ يذلأ ،ديدجلأ نمألأ سسيئر ىلع لوؤوسسملأ
سسيئر ا˘هر˘خأأ تا˘يلو˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ع ا˘ما˘ه˘م
ديزملأ لذب ىلإأ هاعد و دودحلل ةيوهجلأ ةحلسصملأ

امل أرأرم˘ت˘سسأ ،د˘يد˘ج˘لأ بسصن˘م˘لأ ي˘ف تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ ن˘م
لوألأ د˘ي˘م˘ع˘لأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ق˘با˘سسلأ ن˘مألأ سسي˘ئر  ما˘ق
ىلع لمعيسس هنأأ هتملك يف لاق روعل لامك ،ةطرسشلل
و ينطو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ة˘سسا˘ي˘سس د˘ي˘سسج˘ت
دسسجيسس نيأأ ،ةديدجلأ ةلودلأ تابسستكم ىلع ظافحلأ

ا˘ي˘سشا˘م˘ت ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ة˘يلو˘ب سصت˘خ˘ت ة˘ي˘نأد˘ي˘م ة˘ط˘˘خ
ة˘ط˘ق˘ن ل˘ك˘سشت ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘ج˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سسلأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘مو
هل دم عيمجلأ ايعأد ، ةيقرسش تايلو ةسسمخل ةيروحم
ة˘مد˘خ ي˘هو ةد˘حأو ة˘يا˘غ˘ل نوا˘ع˘ت˘لأو ةد˘عا˘سسم˘˘لأ د˘˘ي
ة˘يا˘م˘حو ه˘ت˘مÓ˘˘سسو ه˘˘ت˘˘حأر ىل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلأو ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

.ةميرجلأ لاكسشأأ لك ةبراحم و هتاكلتمم
راهز دمحأأ

يقأوبلأ مأأ

ةي’ولا نمأ’ اضسيئر روعل لامك بيضصنت

0 نأزيلغ عيرسس1 ةبانع داحتأ

 ةساومل ةقفوم ةيادبو راصتنا لوا ققحت ةنوب
ةرفسش كف يف سشامعم قافر حجن نأ دعب ةلوطبلأ يف راسصتنأ لوأأ قيقحت نم سسمأأ ةبانع داحتأ قيرف نكمت
رسسيلأ ريهظلأ ءاقللأ يف ديحولأ فدهلأ لجسسو (1-0) ةجيتنب ةنوب زوفب ةهجأوملأ تهتنأ ثيح «ديبأرلأ»
لوأأ قيقحت يف ةسسأوم حجنو ،ةرسشابم ةفلاخمل ةنيدوب ذيفنت دعب (41 د) يف ةليمج ةيسسأرب يفيرخ لسصيف
ني˘ما˘ي˘لأ ق˘با˘سسلأ برد˘م˘لأ ف˘ل˘خ نأأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘سضرا˘ع˘لأ سسأأر ىل˘ع ه˘ل ةأرا˘ب˘م لوأ ي˘ف دا˘ح˘تلأ ع˘م ه˘ل را˘سصت˘نأ

 .ةرأرغوب
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ثلاثلأ نويلبانو ةيلاطيإلأ ةموكحلأ نيب ربمتبسس ةيقافتأ عيقوتـ4681
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةضسبتب نيترايضس مادطضصا ثداح يف ىحرج5
تامامحلاب ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ زكرملأ لخدتو رورم ثداح رثإأ ةتوافتم تاباسصإل سصاخسشأأ5 سسمأأ سضرعت
د04:اسس60 ةعاسسلأ دودح يف ةحيبسص ةسسبتب حود يناسشح ديهسشلأ ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ نم معدب

لثمت ثيح بهذلأ رئب ةيدلب ةسضفلأ نيع01 مقر ينطولأ قيرطلاب رورم ثداح  عوقو نع غÓب رثإأ احابسص
16و72 مهرامعأأ ةتوافتم تاباسصإأ سصاخسشأأ ةسسمخ ةباسصإأ نع رفسسأأ نيتيحايسس نيترايسس نيب مأدطسصأ يف ثداحلأ
و فرجلاب ةيبطلأ تلاجعتسسلأ ةحلسصم ىلإأ مهليوحت مت نيباسصم ةثÓث30 ناكملأ نيع يف مهفاعسسإأ مت ةنسس
اقيقحت تحتف ةسصتخملأ نمألأ حلاسصم اهتهج نمو تامامحلاب ةيبطلأ تلاجعتسسلأ ةحلسصم ىلإأ امهليوحت مت نانثأ
نايفسس ةزمحلأ.تايلوؤوسسملأ ديدحتل

ةمسشلأ و غبتلأ راعسسأأ يف تأدايز نع ةدايز

 ““ ثوــــلتلا ““ ةــــبيرضض ضضرــــف حرــــتقت ةـــــموكحلا
 يرــــئازج نيــــيÓم8 ىلع جد ف’أا3 ىلإا لضصت

ثولتلأ ىلع ديدج مسسر ةفاسضإأ0202 ةنسسل ةيلاملأ نوناق نمسض يودب نيدلأ رون لوألأ ريزولأ ةموكح تحرتقأ
هتميق ردقت و هيتفرغب ناملربلأ بأون فرط نم نوناقلأ ىلع ةقداسصملأ ةلاح يف تأرايسسلأ باحسصأأ ىلع سضرفيسس
دنع تابكرملأ باحسصأأ نم هليسصحت متيسس مسسرلأ أذهو جد0003 ىلإأ جد0051 نيب ام انرداسصم بسسح ةبيرسضلأ

نييÓم8 نم ديزأأ سسميسس هقيبطت ةلاح يف مسسرلأ ناكمإابو مهتابكرم ىلع نيمأاتلأ دقعل ديدجت ةيلمع لك
امك ةيمسسر تايئاسصحإأ ر˘خأأ بسسح˘ب ة˘ب˘كر˘م ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لأ زوا˘ج˘ت˘ت ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب تأرا˘ي˘سسلأ دد˘ع نو˘ك˘ل ير˘ئأز˘ج

تاجتنم ىلع يفاسضإلأ مسسرلأ ةميق نم عفرلأ0202 ةيلاملأ نوناق نمسض ةديدج تأءأرجإأ ةموكحلأ تحرتقأ
سسايكأأ و رئاجسسلأ راعسسأأ عفر0202 يفناج نم اقÓطنأ نوناقلأ ىلع ةقداسصملأ ةلاح يف متيسس هيلع ءانبو غبتلأ
قود˘ن˘سص ح˘لا˘سصل م˘سسر˘لأ أذ˘ه ل˘ي˘خأد˘˘م ن˘˘م ءز˘˘ج سصسصخ˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح جد71 ـب رد˘ق˘ي ا˘م˘ب ع˘ن˘سصلأ ة˘ي˘ل˘ح˘م ““ة˘م˘سشلأ““
ناكو . ناطرسسلأ ةحفاكم قودنسصو يعامتجلأ نامسضلل ينطولأ قودنسصلأو يبطلأ جÓعلأ تاطاسشن و تلاجعتسسلأ

ةنسسل ةيلاملأ نوناق ىلع قداسص حلاسص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ةسسائرب ريخألأ هعامتجأ يف ءأرزولأ سسلجم
ناملربلاب ةيلاملأ ةنجل ىلإأ هليوحت أذه لبقو ةقداسصملأو ةسشقانمل ناملربلأ بأون ىلع هسضرع راظتنأ يف0202
.ةينلع ةسسلج يف تيوسصتلأ ىلإأ هتلاحإأ لبق نوناقلأ ىلع تÓيدعت راسضحإأ ةنجللأ ءاسضعأأ ناكمإابو هيلع عÓطسضإل

نيمأأ لداع

02 بيسصأأو مهعرسصم اسصخسش11 يقل
ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘˘ب نور˘˘خآأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع رور˘م ثدا˘˘ح11 ي˘˘˘ف
84 لÓ˘˘خ ة˘˘˘ع˘˘˘برألأ ن˘˘˘طو˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج

ه˘ب تدا˘فأأ ا˘م بسسح ،ةر˘ي˘خألأ ة˘˘عا˘˘سس
ن˘ي˘ب ن˘م.ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘˘سصم
دعب ايفو˘ت نأذ˘ل˘لأ نÓ˘ف˘ط˘لأ ا˘يا˘ح˘سضلأ
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م رو˘˘˘ف˘˘˘لأ ىل˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘جأر˘˘˘خإأ

ن˘ي˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ تأد˘˘حو
غلبت يتلأ ةلفطلأو ،ةفلجلأ يف ةراسسو
نم ةردح˘ن˘م˘لأ ،ة˘ن˘سس12 ر˘م˘ع˘لأ ن˘˘م
دعب  ةمسصاعلاب سسيأر دأرم رئب ةيدلب
را˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألأ ها˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘م تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ نأأ
ريزغلأ طقاسستلأ ر˘ثإأ ىل˘عو.ا˘ه˘ترا˘ي˘سس
ة˘يا˘م˘ح˘لأ دأر˘فأأ ل˘ج˘سس د˘ق˘ف را˘ط˘مأÓ˘˘ل
رئأزجلأ ةيلو ىوتسسم ىلع ةيندملأ
ف˘˘˘ق˘˘˘سسأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئز˘˘˘ج تأرا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘نإأ ع˘˘˘برأأ

،مداخ رئب تايدلب نم لكب لزانملأ
يد˘ي˘سسو ة˘ب˘سصق˘لأ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ر˘˘سسج

،اياحسض يأأ لي˘ج˘سست م˘ت˘ي م˘لو ،د˘م˘ح˘م
طو˘ق˘سس ةر˘يو˘ب˘لأ ة˘يلو˘ب ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘˘ف
دأو ةيدلبب ةيديل˘ق˘ت ة˘ن˘ح˘ط˘م ف˘ق˘سس
أذكو اياحسض يأأ ليجسست نود يدربلأ
ناكملاب ،ةيدملأ ةيلوب رسسج طوقسس
يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘لا˘م˘لأ دأو ىم˘˘سسم˘˘لأ
ثيح.اياحسض يأأ ليجسست نود نامعن

ةدعب ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ما˘ق
نم هايملأ جأرخأ و سصاسصتمأ تايلمع
يف ةسصاخ ءايحألأ و لزانملأ لخأد
،ةعيرزو˘ب ،مدا˘خ ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك
يدأو˘لأ با˘بو ،ة˘قأر˘˘سشلأ ،حأر˘˘ج سشا˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب أذ˘كو ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةيدلبو ةيدملأ ةيلوب نامعن يديسس
.ىلفدلأ نيع ةيلوب فاطعلأ

ةريخفا ةعاس84 ـلا لقخ رئاسخلا ةليصح نع فشكت ةيندملا ةيامحلا

!يناميلس ىدحتي اراماك ركبوب ايليسرم عفادم
عمجت يتلأ ةمقلأ لبق ،وكانوم يدان موجه يئانث نم هفوخت مدع ،ايليسسرم كيبملوأأ عفأدم أراماك ركبوب دكأأ
يئانثلأ لوح لأؤوسس نع ““مأول““ فوفسص يف دعاسصلأ عفأدملأ باجأأو ،يسسنرفلأ يرودلأ يف دحألأ ةرهسس نييدانلأ
نكلو افرجعت سسيل أذه ،أدحأأ فاخأأ ل““ :لاقف ،ةوقب وكانوم عم هتريسسم أأدب يذلأ ردي نب ماسسو - يناميلسس مÓسسإأ

ن˘يذ˘ه ىسشخأأ ل كلذ˘ل ،م˘ه˘ت˘ه˘جأو˘م بع˘سصتو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م بي˘لا˘سسأأ م˘ه˘يد˘ل ا˘سسنر˘ف˘ب ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘˘لأ ل˘˘ك
.““طغسض نود ،نيرخآلأ نيمجاهملأ مامأأ عفأدأأ تنك املثم عفأدأاسس ،سصاخ لكسشب نيمجاهملأ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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