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نم ةداعلاك ةبلطلأ بكوم قلطنأو
تائملأ دضشتحأ نيأأ ءأدهضشلأ ةحاضس
ةرضشا˘ع˘لأ ة˘عا˘ضسلأ ن˘م ة˘يأد˘ب م˘ه˘ن˘م
فثكم ينمأأ دجأوت طضسو احابضص
ريطأات لجأأ نم سساضسأ هدجأوت ناك
ددع ةكراضشم ايلج رهظو ،ةريضسملأ

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
.بكوملأ ةبلطلأ داق اميف نيدعاقتم
عراضش ربع عيمجلأ اهدعب قلطنأو
يديهم نب يبرعلأ مث نوزع باب
ديأزتت ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ دأد˘عأأ تنا˘كو
ة˘حا˘ضس و˘ح˘ن بكو˘م˘لأ مد˘ق˘ت ا˘م˘ل˘˘ك
سسيروم ةحا˘ضسو يز˘كر˘م˘لأ د˘ير˘ب˘لأ
تأراعضشلأ نوكراضشملأ عفرو.نأدوأأ
يرذجلأ رييغتلاب ةبلاطملأ ةفولأاملأ
ماظن˘لأ زو˘مر ل˘ك ل˘ي˘حرو ما˘ظ˘ن˘ل˘ل

سسيئر˘لأ ى˘ل˘ع بو˘ضسح˘م˘لأ ق˘با˘ضسلأ

لبق ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ليقتضسملأ

ةيضسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإ’ هجوتلأ

قÓطإاب ء’ؤوه بلاط امك ،ةلبقملأ

أوعفر ثيح,كأر˘ح˘لأ ءا˘ن˘ج˘ضس حأر˘ضس

ةفاضضإ’ا˘ب .«ا˘ند’و أو˘ق˘ل˘طأأ» را˘ع˘ضش

نود دا˘ضسف˘لأ ة˘برا˘ح˘م ةرور˘ضض ى˘لأ

تأرهاظملأ رضصتقت ملو أذه .ةدأوه

لب طقف ةمضصاعلأ ىلع ،ةيبÓطلأ

،نأر˘هو ،ة˘يا˘ج˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك تد˘˘ه˘˘ضش

.ةلثامم تأريضسم ،ةبانع ،ةنيطنضسق

هيف فضشك يذلأ تقولأ يف أذه يتأاي

ة˘ط˘ل˘ضسلأ ىد˘ل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لأ

يلع تاباختنإÓل ةلقتضسملأ ةينطولأ

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصح عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأ ن˘˘˘˘ع ،عأرذ

حضشرتلأ ي˘ف ة˘ب˘غأر˘لأ تا˘ي˘ضصخ˘ضشلأ

201 ىلإأ ر˘ب˘م˘ضسيد21 تايضسائر˘ل

بأو˘بأأ ى˘ق˘˘ب˘˘ت تقو ي˘˘ف ،ا˘˘ضصخ˘˘ضش

52 ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘حو˘ت˘ف˘˘م ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘لأ

عأرذ يلع حضضوأأو .لبقملأ ربوتكأأ

ه˘ي˘ل˘م˘ي ا˘م ق˘فو ر˘ي˘ضست ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأأ

ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘ضسلا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةيلمعلأ ةقÓطنأ ذ˘ن˘م ة˘ثد˘ح˘ت˘ضسم˘لأ

نم ددع بحضسو .ربمتبضس91 موي

مهنيب نم ةفور˘ع˘م˘لأ تا˘ي˘ضصخ˘ضشلأ

تأرامتضسأ ةيضسايضس بأزحأأ ءاضسؤور

قباضسلأ لوأ’أ ريزولأ اهنم عيقوتلأ

بز˘ح سسي˘ئر ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘˘ع

،سسيل˘ف ن˘ب ي˘ل˘ع تا˘ير˘ح˘لأ ع˘ئÓ˘ط

زيزعلأ دبع لبقتضسملأ ةهبج سسيئر

د˘ب˘ع ءا˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘ح سسي˘ئرو د˘ي˘ع˘ل˘ب

˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أو ة˘ن˘ير˘ق ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لأ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب

.يبوهيم نيدلأ زع يطأرقميدلأ
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،يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن ،لوأ’أ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ سسمأأ قر˘˘˘بأأ
تاضسضسؤوملأو ة˘مو˘كح˘لأ ءا˘ضضعأأ ى˘لإأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
فرضصت تحت لئاضسو˘لأ ة˘فا˘ك ع˘ضضو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
حمضسي امب تاباختنÓل ةلقتضسملأ ةينطولأ ةطلضسلأ

ربمضسيد21 مويل ةيضسائرلأ تاباختن’أ ميظنتب اهل
ةميلعت يف يودب ددضش.فورظلأ نضسحأأ يف لبقملأ

ينطولأ كرد˘لأو ة˘مو˘كح˘لأ ءا˘ضضعأأ ى˘لإأ ة˘ه˘جو˘م
نيبدتنملأ ة’ولأو ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدملأو
ةرورضض ىلع ،ةيدلبلأ ةيبعضشلأ سسلاجملأ ءاضسؤورو
ىلع ةباجتضس’أ ىلع هضصخي اميف لك رهضسلأ»
ة˘ط˘ل˘ضسلأ ن˘م ةدرأو˘لأ تا˘ضسا˘م˘ت˘ل’أ ل˘˘كل ل˘˘ج˘˘ع
ىلع رهضسلأ» ىلإأ ددضصلأ أذه يف اعدو.»ةلقتضسملأ

يتلأ ةيداملأو ة˘ير˘ضشب˘لأ ل˘ئا˘ضسو˘لأ ل˘م˘ج˘م ع˘ضضو
يباختن’أ قاقحتضس’أ أذهل ديج ميظنت اهيضضتقي
هريضس ىلع ا˘ضصر˘ح ا˘ه˘فر˘ضصت تح˘ت ه˘ب˘نأو˘ج ل˘كب
دايحلأ ئدابمو نينأوقلأ مأرتحأ لظ يف لثمأ’أ

فا˘ضضأأو.»ة˘ي˘قأد˘ضصم˘لأو ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلأو ة˘ي˘عر˘ضشلأو
اقبط ،رهضسلاب نوفلكم مكنإأ» هتميلعت يف يودب
لكب ةلقتضسملأ ةطلضسلأ هذه ديوزت ىلع ،نوناقلل
د˘ي˘ضسج˘ت˘ل ة˘يرور˘ضض ا˘هأر˘ت ة˘ق˘ي˘ثو وأأ ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
نوبلاطم مكنإأ لب» ةميلع˘ت˘لأ ي˘ف ءا˘جو.»ا˘ه˘ما˘ه˘م
م˘˘كتا˘˘يو˘˘لوأأ سسأأر ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘ع˘˘ضضت ي˘˘كل كلذ˘˘˘ك
سساضسملأ هنأاضش ن˘م ل˘م˘ع ل˘ك طا˘ب˘حإأ ة˘ي˘لوؤو˘ضسم
لامعتضسأ اميضس ’ ،عأرتق’أ أذه ةيقأدضصم وأأ دايحب
بزح يأأ ةدئافل ةيمومعلأ لئاضسولأو تاكلتمملأ
يأأ وأأ نوناقلأ بجومب روظحملأ ،ام حضشرتم وأأ
يذلأ عأرتق’أ أذه ةيعرضشب سسمي دق رخآأ كولضس
ةهأزنلأو دايحلأ طورضش لك هيف رفوتت نأأ بجي
نوؤوضشلأ ريزو فلكي» سضرغلأ أذهلو.»ةيفافضشلأو
ةلقتضسملأ ةينطولأ ةطلضسلأ عم رواضشتلاب ةيجراخلأ

لاجم يف ةمزÓلأ ريبأدتلأ لك ذاختاب تاباختنÓل
ةميقملأ انتيلاج تيوضصت تايلمع ريضسو ريضضحت
ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ف˘ل˘كي ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو.»جرا˘خ˘˘لا˘˘ب
رهضسلاب ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو
ح˘لا˘˘ضصم ع˘˘ضضو ى˘˘ل˘˘ع ة’و˘˘لأ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تاي’ولأو تايدلب˘لأ ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
لجأأ نم ةلقتضسملأ ةطلضسلل لماكلأ فرضصتلأ تحت
ى˘ل˘عو تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ر˘ي˘ضسو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت
اهتيلوؤوضسم تحت راطإ’أ أذه يف لمعلل اهريخضست
ل˘ئا˘ضسو ع˘ضضو˘ب كلذ˘ك ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو.ة˘ل˘ما˘˘كلأ
ةيكل˘ضسÓ˘لأو ة˘ي˘كل˘ضسلأ تÓ˘ضصأو˘م˘لأو لا˘ضصت’أ
ةينطولأ تÓضصأوملل ةماع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
تحت ةيباختن’أ ةيلمعلأ ريضس نضسحل ةيرورضضلأ
،لدعلأ ريزو ىعدُيو.ةلقتضسملأ ةطلضسلأ فرضصت

حمضست يت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ذا˘خ˘تأ ى˘لإأ ما˘ت˘خأ’أ ظ˘فا˘ح
نوناقلأ يف اهيلع سصو˘ضصن˘م˘لأ ما˘كحأ’أ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب

ربمتبضس41 يف خرؤوملأ91-70 مقر يوضضعلأ

ةلقتضسملأ ةينطولأ ةطل˘ضسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو9102

ماكحأأ أذكو هنم71 ةداملأ اميضس’و تاباختنÓل

52 يف خرؤوملأ61-01 مقر يوضضعلأ نوناقلأ

لدعملأ ،يباختن’أ ماظنلاب قلعتملأو6102 توأأ
ىلع رهضسلأ هيلع نيعتيف ةيلاملأ ريزو امأأ.ممتملأو
نامضضل ةيفاكلأو ةيرورضضلأ تأدامتع’أ دضصر
يف مايقلأ عم ،ةلقتضسملأ ةطلضسلل نضسحلأ ريضسلأ
ة˘ضصضصخ˘م˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت˘ب لا˘جآ’أ بر˘˘قأأ
ةريزو فلكتو .ةطلضسلأ هذه باضسحل تاباختنÓل
ة˘ي˘كل˘ضسÓ˘لأو ة˘ي˘كل˘ضسلأ تÓ˘ضصأو˘م˘لأو د˘ير˘˘ب˘˘لأ

ىلإأ تاميلعت ءأدضسإاب ةنمقرلأو تايجولونكتلأو
دضصق اهعاطق ةياضصو تحت ةعوضضوملأ تائيهلأ
ةطلضسلأ ن˘م ةدرأو˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘لأ ل˘كل ة˘با˘ج˘ت˘ضس’أ
«امك .ةيباختن’أ ةيلمعلاب ةلضصلأ تأذ ةلقتضسملأ

لامعتضسأ رييضستو نامضضب لاضصت’أ ريزو فلكي
عضضوو ةلقتضسملأ ةطلضسلأ لبق نم مÓعإ’أ لئاضسو
،هعاطقل ةعباتلأ ةيمومعلأ تائيهلأو تاضسضسؤوملأ
فلك ،ىرخأأ ةهج نم.»ةطلضسلأ هذه فرضصت تحت
ة˘مو˘كح˘لأ ءا˘ضضعأأ» ه˘ت˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف لوأ’أ ر˘يزو˘لأ
ة˘ط˘ل˘ضسلأ ن˘م درأو ر˘ي˘خ˘ضست بل˘ط ل˘ك ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
وأأ غيل˘ب˘ت يأأ ى˘ل˘ع در˘لا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأو ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ

متي ةلمتحم سصئاقن وأأ ت’Óتخأ نأاضشب ةظحÓم
دضصق مكضصاضصتخأ راطإأ ي˘ف جرد˘ن˘ت ،ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘ضست
فل˘كي كلذ ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع .«ل˘ج˘ع ى˘ل˘ع ا˘ه˘كرأد˘ت
ةئيهتلأو ةي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو
نمأ’أ حلاضصم يلوؤوضسم عم قيضسنتلاب ،ةينأرمعلأ
تأرقم نيمأاتل مئأد زاهج نامضض دضصق نيينعملأ
ةهج نم ةيلحملأ اه˘عور˘فو ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ

’ ةطلضسلأ هذه نم درأو بلط لكل ةباجتضس’أو
ق˘ئا˘ثو˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ق˘ن ن˘ي˘مأا˘ت را˘طإأ ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘ضس
ةداملأ كلذ ىلع سصنت املثم ةيباختن’أ تأدعملأو

ةهج نم ركذلأ فلاضس يوضضعلأ نوناقلأ نم90
زا˘ه˘ج ع˘ضضو ن˘ي˘ع˘ت˘ي را˘طإ’أ سسف˘ن ي˘فو .«ىر˘خأأ

عم قيضسنتلأو رواضشتلاب ةياقولأو ةيامحلل سصاخ
اميضس ’ عأرتق’أ أذه ةبضسانمب ةلقتضسملأ ةطلضسلأ

ام˘ك .تيو˘ضصت˘لأ بتا˘كمو ز˘كأر˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ةينعملأ نمأ’أ حلاضصم ،ةيميلعتلأ فيضضت ،ىعدت
تابلطل نوناقلل اقبطو ل˘ج˘ع ى˘ل˘ع ة˘با˘ج˘ت˘ضسÓ˘ل
سسيئر اهردضصي يت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةو˘ق˘لأ ر˘ي˘خ˘ضست
أريخأأو.تاباختنÓل ةلقتضسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ
ةيمومعلأ تاضسضسؤوملأو ةموكحلأ لظت نأأ بجي
هنع ر˘ب˘ع˘ت سسا˘م˘ت˘لأ يأأ ى˘لإأ ي˘غ˘ضصت نأأو ةد˘ن˘ج˘م
ءأرجإأ يأاب لفكت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ
حاجن نامضضل ايرورضض نوكي دق هبلطت يفاضضإأ
.مداقلأ يباختن’أ قاقحتضس’أ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4975ددعلا9102 ربوتكأا20 ءاعبرألا2
www.akhersaa-dz.com

يلأوتلأ ىلع23ـلأ ءاثÓثلل

ليحر بلطمب نوكضسمتي ةبلطلأ
قباضسلأ ماظنلأ زومر اياقب

تاباختنÓل ةلقتسسملأ ةطلسسلأ فرسصت تحت لئاسسولأ ةفاك عسضوب مهفلك

تايضسائرلل ابضسحت ةلولأو هتموكح ءأرزو رفنتضسي يودب

ةيندمو ةيسسايسس ىوق تسضرتعأ
تلدأأ تا˘ح˘ير˘سصت ىل˘ع ة˘سضرا˘ع˘˘م
ة˘ي˘عر˘ف˘لأ ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لأ ة˘˘سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ب
نا˘م˘لر˘ب˘لأ ي˘ف نا˘˘سسنإلأ قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل
لو˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرأأ يرا˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘بوروألأ
تر˘ب˘˘ت˘˘عأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لأ

عرا˘سسو.ي˘ل˘خأد نأا˘سش ي˘ف Ó˘خد˘˘ت
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصب
در˘˘لأ ىلإأ ،ي˘˘بوروألأ نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ةئي˘ه˘لأ ي˘ف قو˘ق˘ح˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ىل˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘ب ،ة˘ي˘بوروألأ ة˘ي˘با˘ي˘ن˘˘لأ
نلعأأو ،ةي˘سسنر˘ف˘لأ غرو˘ب˘سسأر˘ت˘سس
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لأ لا˘ك˘سشأأ ل˘˘ك ه˘˘سضفر
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘سشلأ

وه دÓبلاب يرجي ام نأأ ربتعأو
.ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ي˘˘ل˘˘خأد ر˘˘مأأ

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو
ي˘ف ير˘˘ق˘˘م قأزر˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع م˘˘ل˘˘سسلأ

ن˘م سسي˘ل ه˘نإأ ،ي˘ف˘ح˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
قيلعتلأ يبوروألأ ناملربلأ قح
.ر˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع
ءلؤوه قدسصن نل» يرقم فاسضأأو
مهيلع د˘م˘ت˘ع˘ن ن˘لو ن˘ي˘ي˘بوروألأ

ة˘˘ير˘˘ح˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م حا˘˘ف˘˘ك˘˘لأ ي˘˘˘ف
تا˘˘ه˘˘ج˘˘ب ءأو˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأ يأأ سضفر˘˘˘نو
،ة˘ير˘ح˘لأ ىلإأ لو˘سصو˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ

تناكو .«اندÓب يف انه انتكرعم
هتثب ويديف يف تلاق دق انيرأأ

يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
ع˘˘قو ىل˘˘ع سشي˘˘ع˘˘ت ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ» نإأ

كأرحلأ تأريسسم˘ل23 عوب˘سسألأ
بطقتسسي لأزي ل يذلأ يبعسشلأ

،تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م أدو˘˘˘سشح
يف انه مه˘ل ا˘ن˘م˘عد ن˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘نو
«ي˘˘˘بوروألأ دا˘˘˘ح˘˘˘˘تلأ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لر˘˘˘˘ب

،قايسسلأ تأذ يفو .اهلوق بسسح
فلاحتلل ةيباينلأ ة˘ل˘ت˘ك˘لأ تنأدأأ
ة˘ثÓ˘ث ل˘ث˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ،ي˘˘مÓ˘˘سسإلأ
ة˘˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ي˘˘˘ه بأز˘˘˘حأأ

ءا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأو
ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لأ ،ة˘˘˘سضه˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘حو
.يبوروألأ ناملر˘ب˘ل˘ل د˘ج˘ت˘سسم˘لأ

نأأ ،ةلتكلأ نع رداسص نايب ركذو
تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت» ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لأ بأز˘˘˘˘˘حألأ

نم ديدسش با˘ي˘ترا˘بو بأر˘غ˘ت˘سسا˘ب
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ن˘˘مو تي˘˘قو˘˘ت˘˘لأ ثي˘˘˘ح

ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘˘م ،ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ
ةد˘˘يد˘˘ج ف˘˘قأو˘˘مو تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
ىلإأ أري˘سشم ،«ي˘بروألأ نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
يأأ نم أوبلطي مل نييرئأزجلأ نأأ

ي˘ف ح˘ئا˘سصن م˘ه˘ل مد˘ق˘ت نأأ ة˘˘ه˘˘ج

ر˘ب˘ت˘عأو.ة˘ي˘ل˘خأد˘˘لأ م˘˘ها˘˘يا˘˘سضق
روطت ىلع اقيلعت لامعلأ بزح

تاحيرسصت نأأ يبوروألأ فقوملأ
يف ناسسنإلأ قوقح ةنجل ةسسيئر
زأزفتسسأ» ةباثمب انيرأأ ناملربلأ
تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلأ ،بع˘˘سشلأو ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خأد نأا˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

ةلواحم يأأ اقلطم اسضفر سضفرنو
ىلوألأ ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأأ ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت
ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ي˘˘بوروألأ نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
˘مأر˘ت˘حا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘مو˘ك˘ح˘˘لأ

ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلأ ر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘˘˘ح
حأر˘˘سس قÓ˘˘˘طإأو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ف˘˘قوو ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

بزح ددن ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .»م˘هد˘سض
سسيلف نب يلعل تايرحلأ عئÓط

ةيبوروألأ ةن˘ج˘ل˘لأ تا˘ح˘ير˘سصت˘ب
يف عسضولأ لوح ناسسنإلأ قوقحل
بزحلل نايب يف ءاجو .رئأزجلأ
نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب دد˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأأ
ةيلخأدلأ نوؤوسشلأ يف يبوروألأ
ة˘مزألأ ل˘ح نأأ ر˘ب˘˘ت˘˘عأو دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
عقت ا˘ي˘لا˘ح دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ع ىل˘˘˘˘˘ع
ه˘˘نأأ بز˘˘ح˘˘لأ فا˘˘سضأأو .م˘˘˘هد˘˘˘حو
نأا˘سشلأ ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ل˘˘ك˘˘ب دد˘˘ن˘˘ي»
و تتأأ تيح نم دÓبلل يلخأدلأ

و˘˘سضع لا˘˘قو .»تنا˘˘ك ل˘˘ك˘˘سش يأا˘˘˘ب
،ةبيذوب دوعسسم رييغتلأ ىدتنم
حسضأو ةيندملأ لتكلأ فقوم» نإأ

كأرحلأ ءدب ذنمو ،ةيأدبلأ ذنم
انك ،ةيسسايسسلأ ةمزألأو يبعسشلأ
لحت ةيرئأزج ةمزأأ اهنأأ ربتعن
رئأزجلأ يفو ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب
تقو يفو .»ةيرئأزج تأودأابو
ل˘˘ح ىلإأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مزأأ
نع نو˘ب˘قأر˘م ر˘ب˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

ر˘ب˘ع˘م˘لأ ف˘قأو˘م˘لأ ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘ير
ناملربلأ يف بئان لبق نم هنع

ظفحتيو.يبوروألأ
خ˘يرا˘ت˘لأ ر˘م ىل˘˘ع نو˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
يأأ ها˘˘˘ج˘˘˘˘ت دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ

ءأزإأ ةيبنجأأ فقأومو تÓخدت
عفد ام وهو ،رئأزجلأ يف عسضولأ
فقأو˘م˘لأ ي˘ف تفل د˘ي˘م˘ج˘ت ىلإأ
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘مزألأ ءأزإأ ة˘ي˘لود˘لأ
مل ثي˘ح ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ن˘هأر˘لأ

يأأ نع ةيبرغ ةمسصاع يأأ نلعت
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘˘م
.كأرحلأ
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،حلاسص دياق د˘م˘حأ ق˘ير˘ف˘لأ د˘كأأ
ي˘ن˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘لأ نا˘˘كرأأ سسي˘˘ئر
عا˘˘˘فد˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو بئا˘˘˘ن ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ
ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملأ نإأ ،ينطولأ

ثدحتت امنإأو ،غأرف نم ملكتت ل
.ة˘با˘سصع˘لأ طرو˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م ن˘˘ع
هذ˘˘ه نأأ ،ح˘˘لا˘˘˘سص د˘˘˘يا˘˘˘ق ح˘˘˘سضوأأو
ريكفتلأ قح كلمت ل ،ةباسصعلأ

نم يه اهكرحت يتلأ فأرطألأو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ فا˘˘سضأأو.ا˘˘ه˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘ت
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لأ نأأ ،ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص د˘˘˘˘يا˘˘˘˘ق
تأءأرجإلأ ذ˘خ˘ت˘ت˘سس ة˘ير˘ك˘سسع˘لأ
بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ

بئا˘˘ن را˘˘سشأأو.نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ م˘˘˘سسا˘˘˘بو

رأر˘˘˘˘˘حأأ نأأ ىلإأ ،عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘يزو

ثب˘˘ع˘˘ب أو˘˘ح˘˘م˘˘سسي ن˘˘˘ل ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

لا˘قو.ة˘مألأ ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘ب ءلؤو˘˘ه

ةلقرع لواحي نم نإأ حلاسص دياق

نأل ه˘˘سسف˘˘ن م˘˘ل˘˘ظ د˘˘ق˘˘ف را˘˘˘سسم˘˘˘لأ

ا˘˘˘˘عدو.هأرأر˘˘˘˘ق ذ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تأ بع˘˘˘˘˘سشلأ

د˘˘ير˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك ،نا˘˘كرألأ سسي˘˘˘ئر

،ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لأ ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ح سسا˘˘˘ي˘˘˘ق

ح˘سشر˘ت˘يو بع˘˘سشلأ ىلإأ مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب

رر˘ق˘م˘لأ ة˘مدا˘ق˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

ر˘ه˘سش ن˘˘م21ـلأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘هؤوأر˘˘˘جإأ

.لبقملأ ربمسسيد
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 نييبوروألأ تÓخدت ىلع جتحت ةيسسايسسلأ ةقبطلأ

سضحم يلخأد نأاضش رئأزجلأ يف عضضولأ

تأءأرجإلأ ذختتسس ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملأ نإأ لاق
:حلاسص دياق .. نوناقلأ مسسإاب ةمزÓلأ

ريكفتلأ قح ىتح كلمت ل ةباضصعلأ””
””اهل ططخت نم يه فأرطأأو

ثيح،يلأوتلأ ىلع23ـلأ ءاثÓثلل نطولأ تايلو سضعبو ةمسصاعلأ يف ةبلطلأ تائم سسمأأ جرخ
ربع ةنيدملأ بلق أوباج ،نينطأومب نيموعدم ةبلطلل ةريبك ةريسسم ةمسصاعلأ عرأوسش تدهسش
هفرعت يذلأ يبعسشلأ كأرحلأ بلاطمل ةباجتسسإلأ ةرورسضب نيبلاطم ةبلاطملل داتعملأ راسسملأ

 .طرافلأ يرفيف نم22ـلأ خيرات ذنم رئأزجلأ

رداسصلأ رأرقلأ تديأأ
يدأولأ ةمكحم نع

يدأولأ ءاضضق سسلجم
نع جأرفإلأ سضفري
مهتملأ يبطلأ مقاطلأ

ةقرحم ةيضضق يف
ةينامثلأ عضضرلأ

سسل˘ج˘م˘ل ما˘ه˘ت’أ ة˘فر˘˘غ تد˘˘يأأ
عأد˘˘˘˘يإأ م˘˘˘˘كح يدأو˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘˘ضضق
قح يف رداضصلأ تقؤوملأ سسبحلأ
ةيضضقب ،فوقوملأ يبطلأ مقاطلأ

.لفطلأو مأ’أ ى˘ف˘ضشت˘ضسم ق˘ير˘ح
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ق نا˘˘كو
عوبضسأ’أ رمأأ دق يدأولأ ةمكحم

نم سصاخضشأأ6 عأديإاب طرافلأ
تقؤوملأ سسبحلأ يب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ
˘˘مأ’أ رأد قأر˘˘ت˘˘حأ ة˘˘ي˘˘˘ضضق ي˘˘˘ف
,يدأو˘لأ ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ل˘ف˘˘ط˘˘لأو
ىفضشتضسملأ ريدم عأديإأ مت ثيح
ر˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأو
مت امك ،تقؤوملأ سسبحلأ ةبوانملأ
ي˘˘ث˘˘يد˘˘ح ةد˘˘حو سسي˘˘˘ئر عأد˘˘˘يإأ
ةد’و˘˘لأ رأد ة˘˘ق˘˘ضسن˘˘مو ةد’و˘˘˘لأ
ةنايضص نو˘عو تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ

.تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ بوا˘ن˘م ر˘ي˘غ
يتلأ تأءأرجإ’أ ىلإأ ةفاضضإ’ابو
ر˘يزو ما˘˘ق ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تأ
،تايفضشتضسملأ حÓضصإأو ةحضصلأ

ديدعلأ ذاختاب ، يوأريم دمحم

8 قأرتحأ ةثداح دعب تأءأرجإ’أ
ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب ،م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘فوو ع˘˘˘ضضر
ن˘ب ر˘ي˘ضشب ةد’و˘لأ ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘ب
،ريزولأ فقوأأو .يدأولاب ،رضصان
ةضسضسؤوملأ ريدم نم لك ايظفحت
،رضصان نب ري˘ضشب ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسإ’أ

بوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘كو
ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب .ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘˘ب
لوؤو˘ضسم˘ل ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
مأ’أ ىفضشتضسمب ةيليللأ ةبوانملأ

ي˘ئ’و˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأو ،ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأو
.يدأولأ ةي’ول ةحضصلل
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مود

هيماحم دحأأ هدكأأ امبسسح

قيقحتلأ يضضاق مامأأ وباط ميرك
مويلأ دمحمأأ يديضس ةمكحمل

قيقحت˘لأ ي˘سضا˘ق ما˘مأأ و˘با˘ط م˘ير˘ك ي˘سسا˘ي˘سسلأ ط˘سشا˘ن˘لأ مو˘ي˘لأ ل˘ث˘م˘ي
بق˘ع ،ه˘ي˘ما˘ح˘م د˘حأأ ه˘ب دا˘فأأ ا˘م بسسح ،د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘سس ة˘م˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ب
.تقولأ سسبحلأ هعأديإأو ،يسضاملأ عوبسسألأ ةياهن ،أددجم هفيقوت
ربمتبسس62 سسيمخلأ موي سضبقلأ تقلأأ دق نمألأ حلاسصم تناكو
جأرفإلأ نم تاعاسس دعب ،وباط ميرك يسسايسسلأ طسشانلأ ىلع،يسضاملأ

امدعب.ةزابيت ءاسضق سسلجمل ماهتلأ ةفرغ نع رداسص رأرقب ،هنع
ةعيلقلأ ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق نم رمأاب تقؤوملأ سسبحلأ عدوأأ

57 ةداملأ يف ةددحملأ ““سشيجلأ تايونعم فاعسضإأ““ ةمهتب  ةيلوب
.ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ نوناق نم

S°∏«º.±
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ضضر˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف يوار˘˘˘ي˘˘˘م ضضفرو
تملأا يتلا «ةينطولا ةاصسأاملل» هقرطت

تل˘ئا˘ع˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا لل˘˘خ
اهطصشن ةيفحصص ةودن للخ غصضرلا

ءارد˘م˘ب ه˘ع˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع

نوكي نأا84ـلا ناكصسلا و ةحصصلا
عجار هعاطق يف لجصسملا لامهإ’ا
نأا اد˘كؤو˘م «ل˘ئا˘˘صسو˘˘لا با˘˘ي˘˘غ» ى˘˘لإا
هذه بق˘ع تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
نأا ا˘م˘ب «ة˘ت˘قؤو˘م» ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ةا˘˘صسأا˘˘م˘˘لا
ددحيصس يراجلا يئاصضقلا قيقحتلا»
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ضسبحلا ن˘هر او˘ع˘صضو د˘ق ا˘صصا˘خ˘صشأا
عيمج» نأا ه˘لو˘ق ع˘با˘تو.»ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
ريكفتلا ىلع ثعبتصس تاءارجإ’ا كلت
«ةلهصس ةمهم تصسيل ةيلوؤوصسملا ناب
تابوقع طيلصست» دعبتصسي مل هنأا ’إا
ضضرعم يفو.»لبقت˘صسم˘لا ي˘ف ىر˘خأا

ضضع˘ب ةرد˘ن لو˘˘ح لاؤو˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع هدر

ةعصضب ذنم ةلجصسملا ةيودأ’ا عاونأا

05 غلبي اهددع نأا ريزولا دكأا عيباصسأا

ضضعب هيلإا تراصشأا امك رثكأا ضسيلو

ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف ضصل˘˘خو.فار˘˘طأ’ا

تصسي˘ل ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه» نا˘ب د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا

نأا وه ينمهي ام نأا و رئازجلاب ةصصاخ

كلت و ةيئافصشتصس’ا ةيودأ’ا نوكت

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا

لكصشملا نا احصضو˘م «تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا

ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘م˘˘˘كي

ضضع˘ب ه˘صسرا˘م˘ي يذ˘˘لا «ن˘˘ماز˘˘ت˘˘م˘˘لا

ابيرق نلعإ’ا» متيصس ثيح نيعزوملا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف تاءار˘˘˘˘جإ’ا ضضع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع

يوار˘˘˘ي˘˘˘˘م ، ه˘˘˘˘جوو.»ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا

ناكصسلا و ةحصصلا ءاردمل هتاميلعت

تاءارجإ’ا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م84لا

ةيميظنتلا و ةينمأ’ا اميصس ةديدجلا

و ةحصصلا عاطقل ديج رييصست لجا نم

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

لجأا ن˘م ةدراو˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا و ضصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح»
ءارد˘م ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ح˘لأا «ة˘ي˘ح˘˘صصلا
عارصسإ’ا لجا نم ناكصسلا و ةحصصلا
ةيرورصضلا ةينقتلا تاربخلا ءارجإا يف
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا «ة˘ق˘با˘ط˘م˘ل» ةدد˘ح˘م˘لا
دا˘˘م˘˘ت˘˘عا و ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ضسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
دكأاتلا و نمألل ةيلخادلا تاططخملا

ةدا˘˘صضم˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأ’ا «ر˘˘فو˘˘˘ت» ن˘˘˘م
تازيهجتلا «ةيعون» اذك و قئارحلل
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
علطصضي امك.ةي˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ن˘يو˘كت˘ب نا˘كصسلاو ة˘ح˘˘صصلا ءارد˘˘م
قئارحلا دامخإا يف نيصصتخم ناوعأا

ف˘ي˘ث˘كت و ةد˘ج˘ن˘لا ذ˘فا˘ن˘م ة˘ب˘قار˘مو
طيحملا ةفاظن و ضشيتفتلا تارايز
ن˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
ريغ» ىرخأ’ا لئاصسولا و تازيهجتلا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘مأا.»ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةيحصصلا حلاصصملا ةيدودرم نيصسحت
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘يزو˘لا بلا˘ط د˘˘ق˘˘ف
ىصضرملا «هيجوت و لابقتصسا ةنصسنأاب»

و ةيبطلا قرفلل «يلعفلا» روصضحلا و
ن˘ي˘صسح˘ت و ة˘يرادإ’او ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صش

˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘طإا و ءاو˘˘˘يإاو ل˘˘˘م˘˘˘ع فور˘˘˘ظ
ر˘ي˘فو˘ت اذ˘كو ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘صسم
ةيرورصضلا ةين’د˘ي˘صصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ديصشرت» ىلع ر˘ه˘صسلا ع˘م ى˘صضر˘م˘ل˘ل
بناجلا ضصوصصخب اما.»ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا
ةحصصلا ءاردم نإاف ةياقولاب قلعتملا

«زيزعتب» ةصصاخ نوفلكم ناكصسلا و
ضضارمأ’ا نم راذنإ’ا و ةظقيلا ماظن
و حيقلتلا تامانزر قيبطت و ةيدعملا

ةيدعملا ريغ ضضارمأ’ا ةحفاكم اذك
ضصي˘˘خ˘˘صشت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘م
ريزولا قرطت رخأا بناج نم.ركبملا
ةأار˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘لإا ضصا˘خ ل˘كصشب
«مييقتب» نيينعم˘لا ا˘ي˘صصو˘م ل˘ما˘ح˘لا

ينطولا طط˘خ˘م˘لا د˘ي˘صسج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةلصصاوم ع˘م ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ل ه˘جو˘م˘لا
اهيصستكي يتلا ةيم˘هأ’ا˘ب ضسي˘صسح˘ت˘لا

ةعبات˘م ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه
.لماحلا ةأارملا راصسم

هيدافت ناكمإلاب ناك هنأا لاق

يدإولإ ىفسشتسسم ةثراك ىلع اقيلعت لئاسسولإ بايغ يفني يوإريم
نأا ريربتب اهتقفاوم مدع تدبأا

ةئيبلا ىلع ةرثؤوم لزيدلا تارايسس

حيرسصت ىلع ةرخاسس تاقيلعت
دإريتسسإ لوح ةئيبلإ ةريزو

!تإونسس3 نم لقألإ تإرايسسلإ
ةمطاف ةددجتم˘لا ة˘قا˘ط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو تصضر˘ع˘ت
نم لباوب عوبتم ةعذ’ تاداقتن’ يطاورز ءارهزلا
ةرصشابم يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ربع ةيرخصسلا

امنيح ملعإ’ا لئاصسو ىلع اهحيرصصت لقانت دنع
ر˘صصأا ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نأا تلا˘˘ق

ّ
حا˘م˘صسلا مد˘ع ى˘ل˘ع ت

لمعت يتلا تاونصس3 نم لق’ا تارايصسلا داريتصسإاب
ةريزولا ترربو  «توزاملا» وأا «لزيدلا» تاكرحمب

لواحت ابيرقت ملاعلا لود لك نأاب» اهتقفاوم مدع
ارظن توزاملاب لمعت يتلا تارايصسلا نم ضصلختلا

حبصصت نأا ديري دحأا ’ نيح يف ةئيبلا ىلع هرارصضأ’
ام ناعرصس ثيح «ا˘بوروا تارا˘ي˘صسل ة˘ل˘بز˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
حيرصصت دقتنت كوبصسيافلاب ةرخاصس تاقيلعت تلطاهت
ىلع اهتيبلاغ يف تاقيلعتلا تبصصنا دقو ةريزولا
قيبطت يف دا˘ه˘ت˘ج’او ما˘م˘ت˘ه’ا ي˘ف ةر˘يزو˘لا ةو˘عد
ةحصصلاو ةئيبلا ةيا˘م˘ح ى˘ل˘ع ضصن˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
يف ةئيبلا ددهي اميف لو˘ق˘ع˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو ة˘ما˘ع˘لا
ةريبك ةجردب ةيبلصسلا تارثؤوملا  كلذ يف امب رئازجلا

ع˘نا˘صصم˘لا ن˘خاد˘م ه˘ث˘ف˘ن˘ت ا˘م ل˘ث˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يعت نأا نود ةكاته مومصس نم ةيعانصصلا تابكرملاو
ىلع اهتروطخ نمز˘لا ن˘م دو˘ق˘ع ة˘ل˘ي˘ط تا˘ط˘ل˘صسلا

ةريزولا هتلاق ام مجرت نم كانهو ،نينطاوملا ةحصص
ةبغر ضضحدل ةلواحم يف يزازفتصس’ا حيرصصتلاب
لقأا راعصسأاب ةيبوروأا تارايصس ءانتقا يف نييرئازجلا

نع لصضف ةيرئازجلا قاوصسأ’ا يف هيلع يه امم
،نامآ’او ةيهافرلا ةيحان نم اهعينصصت ريياعمو اهتدوج
نم عصساو قاطن ىلع لوادتملا حيرصصتلا ولخي ’ امك
ةيامح ىلع لادلا اهيأار يف ةريزولا عم قفاوتلا طاقن

¿GdëªõI S°Ø«É.ثولتلا رداصصم نم ةئيبلا

 ديدجلا ريدملا دّده امدعب
 ابيرق اهنم مهدرطب

يلتحم نيب ةيديدح ةسضبق
ةرإدإلإو ةيفيظولإ تانكسسلإ

لجيج ةعماجل ةديدجلإ
ةعماج ىوتصسم ىلع ةيفيظولا تانكصسلا فلم داع
يف ةهجاولا ىلإا اددجم لجيجب ىيحي نب قيدصصلا
ديدجلا د˘ي˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا با˘ق˘عأا
نم دكأا يتلاو تانكصسلا هذه يلتحم هاجت ةعماجلل

ء’ؤوه ىلع نوناقلا قيبطت يف ناوتي نل هنأاب اهلخ
للخ اهتداعتصساو اهريرحت متيصس تانكصسلا هذه نأاو
نوميقي نيذلا نيفظوملا نأاب ملعو. ةلبقملا مايأ’ا
دعاقتلا ىلع اوليحأا ن˘يذ˘لاو ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ن˘كصسلا˘ب
تانكصسلا هذه ءلخإا لجأا نم ةديدج تاراذعا اوقلت
تهجو نأاو قبصس امدعب كلذو نكمم تقو برقأا يف
نأا نود ضضرغلا تاذل ء’ؤوهل تاراذعإ’ا نم ديدعلا
اوددن ناو قبصس نيينعملا نأاو املع اهل اوبيجتصسي
مهلآام نأا ىوعدب تانكصسلا هذه نم مهدرط رارقب
نم هنأاو مهتلئاع ةقفر ةلاحم’ عراصشلا نوكيصس
امدعب ةيعصضولا هذه ىلإا رمأ’ا مهب يهتني نأا ثبعلا
ديدجلا ريدملا دّعصصو. ةعماجلا ةمدخل مهتايح اورذن
دكأا ثيح نيينعملا هاجت هتجهل نم لجيج ةعماجل
ةجلاعم ىلع فكعيصس هنأاب ةيفحصص تاحيرصصت يف
نم ةلتحم تلاز’ يتلا ةيفيظولا تانكصسلا ةيصضق
هذه نأاب افيصضم ، دعاقتلا ىلع اوليحأا نيفظوم لبق
ميلعتلا ةرازول اديدحتو ةعما˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت تا˘ن˘كصسلا
ةومدخلا تاونصس ىهنأا فظومل نكمي ’و يلاعلا

لظ يف ةفصص يأا تحت اهلتحي نأا دعاقتلا ىلع ليحأاو
ةعماج ديمع فاصضأاو ، اهل نيرخآا نيفظوم ةجاح
قبطيصس نوناقلا نألب تاحيرصصتلا تاذ يف لجيج
هذهل نيلتحملا ىرحأ’اب وأا نيينعملا ىلع هرفاذحب
يف فرصصتلا يف ةلمنأا ديق ناوتي نل هنأاو تانكصسلا

ةوق ناهر ىلإا رصشؤوي ام نوناقلا هيلمي امب فلملا اذه
ةديدجلا ةرادإ’ا ن˘ي˘ب ة˘يد˘يد˘ح ة˘صضب˘ق ا˘م˘برو د˘يد˘ج
نيلتحملا نيقباصسلا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘ج˘ل
نوقباصسلا ءاردملا زجع امدعب ةيفيظولا تانكصسلل
ةدع˘ل ر˘ّم˘ع يذ˘لا لا˘كصشإ’ا اذ˘ه ل˘ح ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل

 Ω .eù°©ƒO. تاونصس

ةحسصلا ءاردمل اقبسسم اهؤواطعإا مت يتلا تاميلعتلا هذه لك مارتحا مت ول» هنإا ،يواريم دمحم ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو لاق
.يداولا ىفسشتسسمب ةدلولا راد قيرح يف ةلجسسملا تايفولا كلت يدافت ناكمإلاب ناكل ناكسسلاو

ءانبلل ةحلاسص ضضرأا ةعطق ىلع ةزايحلا طورسشلا نم

يفيرلإ نكسسلإ ةناعإإ ىلع لوسصحلإتايفيكل ددحملإ رإرقلإ نع فسشكت نكسسلإ ةرإزو
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نار˘م˘ع˘˘لاو ن˘˘كصسلا ةرازو تقر˘˘بأا
نم نطولا ربع تايريدمل ةنيدملاو
ددحي يذلا رارقلا ضصن ةبانع اهنيب

ةدعاصسملا ىل˘ع لو˘صصح˘لا تا˘ي˘ف˘ي˘ك
ءانبل ةلودلا نم ةحونمملا ةرصشابملا
تليدعتلا مهأا نمو يفيرلا نكصسلا

52 خيراتب رداصصلا رارقلا اهرقأا يتلا

بلا˘ط ى˘ل˘ع بج˘ي8102 ربمتبصس
ةرصشابملا ةدعاصسملا ىلع لوصصحلا
بل˘ط م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف˘˘ير ن˘˘كصس ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ىدل فلمب قفرم ةرصشابملا ةدعاصسملا

يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر

قفر˘ي نأا بج˘يو ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ضصت˘خ˘م˘لا

ف˘ل˘م˘ب ةر˘صشا˘ب˘م˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا بل˘˘ط

فيرعتلا ةقاطب نم ةخصسن نمصضتي

عم ليخادملا تابثإا قئاثوو ةينطولا

اذ˘ه نو˘كي ا˘مد˘˘ن˘˘ع جوز˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثوو

ةقيثوو ةماقإ’ا ةداهصشو لماع ريخأ’ا

ة˘ح˘لا˘صص ضضرا ة˘ع˘ط˘ق ةزا˘˘ي˘˘ح بث˘˘ت

ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر مو˘˘ق˘˘يو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ضسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا

ة˘ي’و˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا

نيفوتصسملا نيبلا˘ط˘لا ة˘م˘ئا˘ق داد˘عإا˘ب

ةد˘عا˘صسم˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا طور˘صش

ىدع˘ت˘ي ’ ل˘جا ي˘ف اذ˘هو ةر˘صشا˘ب˘م˘لا

غي˘ل˘ب˘ت خ˘يرا˘ت ن˘م اءد˘ت˘با ا˘مو˘ي02لا

ةمئاق عاديإا متيو ةدعاصسملا جمانرب

ضسيئر فرط نم نيلوبقملا نيبلاطلا

ة˘ق˘فر˘م يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ل˘جأا ي˘ف ا˘ه˘ل ة˘ق˘فاو˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا˘˘ب

ةيريدملا ىدل ةيلاوملا مايأا ةينامثلا

ىلوتت يتلا ةي’ولل نكصسلاب ةفلكملا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ا˘ه˘صضر˘˘ع

نكصسلا ةرازو حلاصصم ىدل ةيقاطبلا

ىلع ن˘ي˘ع˘ت˘يو ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو

ىد˘ع˘ت˘˘ت ’ لا˘˘جأا ي˘˘ف در˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةقدا˘صصم˘لا˘ب ي˘لاو˘لا مو˘ق˘يو ما˘يا8لا

ي˘ب˘لا˘ط˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

نم ةحونمملا ةر˘صشا˘ب˘م˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا

ة˘ق˘فر˘م ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘صسر˘˘تو ة˘˘لود˘˘لا

ريدم ىلإا اهيلع ةقفاوملا تافلملاب

ينطولا قودنصصلل ةع˘با˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘لا

ح˘˘ن˘˘م تارر˘˘˘ق˘˘˘م داد˘˘˘عإ’ ن˘˘˘كصسل˘˘˘ل

م˘˘ل˘˘صستو ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا

هذ˘ه˘ب ا˘هاد˘عأا م˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارر˘˘ق˘˘م˘˘لا

فلكملا ريدم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ف˘ي˘كلا

ضسلجملا حلاصصمل ةي’ولل نكصسلاب

ايميلقإا ضصت˘خ˘م˘لا يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

ةقفرم نيديفتصسملل ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت د˘صصق

يتلاو اهب ةقلعتملا طورصشلا رتافدب

.اهباتتكا مهيلع نيعتي

ابيرق طسشلا ةمئاق لوح تاقيقحت حتفتسس اميف / فراطلا

مويلإ يديهم نبب نكسسلإ نم نيديفتسسملإ ةمئاق نع جإرفإلإ
¯Qjº.Ω

ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا مو˘ي˘لا جر˘ف˘ت
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘˘ع يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘ب
ةصصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صس’ا

ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ ا˘˘˘ن˘˘˘كصس5601

نم اهراظتنا لاط يتلاو يعامتج’ا
اوجرخ يذلا ةقطنملا ناكصس فرط
عيرصستب نيبلاطم عراصشلل اهرثإا ىلع
لولح لبق ةمئاقلا نع جارفإ’ا ةيلمع
.ءاتصشلا لصصف

دادعإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تنا˘كو

مت فلم0042 تصسرد دق ةمئاقلا
ح˘لا˘صصم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا
ى˘ل˘ع ن˘كصسلا بت˘كم وأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

اهللخ مت يديهم نب ةيدلب ىوتصسم
تافلملا باح˘صصأ’ ة˘يو˘لوأ’ا ءا˘ط˘عإا
ىلإا ةيمدقأ’ا أاد˘ب˘م˘ب ل˘م˘ع ة˘م˘يد˘ق˘لا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘لا˘ح˘لا ةا˘عار˘˘م بنا˘˘ج
نم ةينعملا تلئاعلل لافطأ’ا ددعو
دق تناك ةي˘ناد˘ي˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت لل˘خ
ةصسارد ةنجل اهترصشاب وأا اهب تماق
ةرئاد ىوتصسم ىلع ةفلكملا تافلملا
رهصشأا ةعبرأا رادم ىلع يديهم نب

يداف˘تو ة˘قد˘لا ى˘ل˘ع ا˘صصر˘ح ة˘ل˘ما˘ك
نم تلئاعلا ضضعب مرحت دق ءاطخأا
ةيولوأ’ا كلمت اهنأا مغر ةدافتصس’ا

ح˘ت˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف اذ˘˘ه
نيديفتصسملا ةمئا˘ق لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
طصشلا ةيدلبب يعامتج’ا نكصسلا نم
رهصشأا ةدع ذنم اهنع جارفإ’ا مت يتلا

ة˘مرا˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا تر˘ج˘ف ي˘˘ت˘˘لاو
وحن ةيدؤوملا تاقرطلا عيمج تلصش
يراجتلا طاصشنلاب ةفورعملا ةقطنملا

ةيفلخ ىلع ءانبلا داوم عيب يف ةصصاخ
’ ضصاخصشأا ءامصسأ’ ةمئاقلا نمصضت

ثيح ةدافتصس’ا طورصش مهيف رفوتت

مت ةمئاقلا يف نعط0002 لجصس

ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت فرا˘ط˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا

ة˘هو˘ب˘صشم  تادا˘ف˘ت˘صسا ي˘ف ن˘ع˘ط˘لا˘ب

اميف ةيدلبلاب نيميقم ريغ ضصاخصشأ’

وأا ةنجللا ة˘صسي˘ئر˘ل تا˘ما˘ه˘تإا ته˘جو

تفلك يتلا ةي’ولل ةماعلا ةصشتفملا

نكصسلا تافلم ةصسارد ةنجل ضسأارتب

يلاولا نم ف˘ي˘ل˘كت˘ب ط˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

.بتاك دمحم فراطلا ةي’ول قباصسلا

ةيبرتلا ءاردمل ةهجوم ةميلعت يف

يراجلإ ربوتكأإ13ـلإ لبقةيبرتلإ عاطق يفظومل دعاقتلإ ىلع ةلاحإلإ تافلم عإديإإ
كلذ يف نيبغارلل دعاقتلا ىلع ةلاحإ’ا تافلم عاديإا خيراوتو طورصشب مهركذت نطولا تاي’وب ةيبرتلا ءاردمل ةلصسارم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو حلاصصم تهجو
. ةينوناقلا نصسلل نيغلابلا اهيفظوم نم

دعب تافلملا لبقت ’ ثيح9102/01/13 هاصصقأا لاجأا يف مهتافلم اوعدوي نأا دعاقتلا ىلع ةلاحإ’ا يف نيبغارلا اهيفظوم ةيبرتلا تايريدم تعد اهتهج نم

ةنصس06 هنصس غلب يذلا فلملا بحاصصل ارهصش21ل بتارلا فصشك نم نوكتي فلملا نأا ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ءاردم ىلإا ةهجوملا ةميلعتلا بصسحو .خيراتلا اذه

ءاصضقو قوف امف تاونصس9 نصس نيغلاب لقأ’ا ىلع ءانبأا3 اهيدل يتلا ةأارملل ةنصس25و ةلماعلا ةأارملل ةبصسنلاب ةلماك ةنصس55و لجرلل ةبصسنلاب لقأ’ا ىلع

ةئيهلل نكمي ’و تاونصس50 دودح يف ةنصس06لا ةينوناقلا نصسلا دعب هطاصشن ةلصصاوم ايدارإا راتخي نأا هيلع فظوملا نأا امك لقأ’ا ىلع لمع ةنصس51
نم يصضمم فظوملا ةصسصسؤومو ةفيظوو بقلو مصسا نمصضتي يطخ بلط نم نوكتي دعاقتلا ىلع ةلاحإ’ا فلم نأا ةراصشإللو دعاقتلا ىلع هتلاحإا ةمدختصسملا

ناتروصصو ةيلئاع ىرخأاو دليملا ةداهصشو تامدخلا لمجم ةداهصشو ةصسصسؤوملا ريدم فرط نم هيلع رصشؤومو ةيدلبلا يف هيلع قداصصمو ينعملا فرط
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ةيدلبب ةنوام لبج ةقطنم تدهصش
ةثداح أرخؤوم ةملاق ةي’و يبرعلأ نيع
نم ةملكلأ هلمحت ام لكب ةيواصسأام
اهت˘عا˘صشب ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو ى˘ن˘ع˘م
ة˘با˘صصع تأا˘ج˘˘ل ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘نو
ى˘لإأ ي˘صشأو˘م˘لأ ة˘قر˘صس ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م
تحأر يذلأ اهططخ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل م˘صسلأ

كلمت يتلأ «يكيرت ةلئاع» هتيحصض
ويديف يف درو امل اقفوف ،كانه ةعرزم
رهظيو ثداحلأ ةأدغ ةقطنملاب روصص
اياح˘صضلأ م˘لأأ ل˘ق˘ن˘يو ةا˘صسأا˘م˘لأ م˘ج˘ح
ة˘با˘صصع˘لأ نإا˘ف ،ة˘نوا˘م ل˘ب˘ج نا˘كصسو
ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ل˘ي˘ل˘لأ فر˘ظ ر˘فو˘ت ترا˘ت˘خأ

ماق دعوملأ أذه لولح لبقف ،اهمرج
لÓخ نم ةعرزم˘لأ بحا˘صص ر˘يد˘خ˘ت˘ب
’ وهو ةوهقلأ يف ردخم هل عصضو
نم أونكمت فيك نآ’أ ةياغ ىلإأ فرعي
ةا˘ن˘ج˘لأ مو˘ق˘ي نأأ ل˘ب˘ق ،كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘˘لأ
مومصسملأ مح˘ل˘لأ ن˘م ح˘ئأر˘صش ع˘صضو˘ب
نكامأ’أو ةعرزملأ لماك طيحم يف
ةصسأرح˘لأ بÓ˘ك ا˘ه˘ي˘ف د˘جأو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ

ىتحو مصسلأ ببصسب اهنم11 قفن يتلأ
حبذب أوماق ةانجلأ نأأ رابتعاب ،حبذلأ
’ ىتح كلذو ممصستت مل يتلأ بÓكلأ
يذلأ مهططخم ذيفنت ءا˘ن˘ثأأ م˘ه˘ق˘ي˘ع˘ت
دد˘ع ة˘قر˘صس ي˘ف ه˘لÓ˘خ ن˘م أو˘ح˘˘ج˘˘ن
نأأ نود ةيصشاملأ سسوؤور نم ربتعم
.دحأأ مهصضرتعي

ءامتنا لوح ةريبك كوكش

ةقطنمل ةباصعلا دارفأ ضعب

ةنوام لبج
تاملكلأ لÓخ نم ةيحصضلأ دكأأ

مل هنأاب ويديفلأ يف اهب ثدحت يتلأ
يف ’إأ هريذخت دعب همون نم قفتصسي

نم احابصص ةصسداصسلأ ةعاصسلأ دودح
دجيل ةثداحلأ هيف تعقو يذلأ مويلأ
ملف ،ةقورصسم هتيصشامو ةقفان بÓكلأ
هتلئاع دأرفأاب داجنتصس’أ ىوصس دجي
ه˘م˘ع ن˘بأ ف˘صشت˘كأ ثي˘˘ح ،ه˘˘نأر˘˘ي˘˘جو

ةيحصضلأ در مدع ءأرو ببصسلأ اهتقو
هنأأ رابتعاب ةديد˘ع˘لأ ه˘تا˘م˘لا˘كم ى˘ل˘ع
د˘˘كأأو رد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت تح˘˘ت نا˘˘˘ك
نأا˘ب ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ نا˘˘كصسو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
وطصسلأ ةيلمع تذفن يتلأ ةباصصعلأ
لبجب نونطقي دأرفأأ اهنمصض طصشني
ةيأرد أورهظأأ ةانجلأ نأأ رابتعاب ةنوام
قيقد دصصرتب تماقو ةقطنملاب ةريبك
نيتور ةفرعمل ة˘ي˘ح˘صضلأ تا˘كر˘ح˘ت˘ل

ققحت يذلأ رمأ’أ وهو ةيمويلأ هتايح
ينطولأ كردلأ ح˘لا˘صصم ه˘صصو˘صصخ˘ب
ةيملعلأ ةطر˘صشلأ ة˘ق˘فر تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لأ
ددع ربكأأ عفر فدهب ناكملأ نيع ىلإأ

لح يف مهاصست اهلع ةلدأ’أ نم نكمم
 .ةانجلأ فيقوتو ةيصضقلأ هذه طويخ

ىلع وطس ةيلمع ربكأ

ةنوام لبج اهدهشي يشاوملا
ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘صسلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘ت ’

اهدهصشت يتلأ ىلوأ’أ يه يصشأوملأ
تايلمعلأ نكلو ةنوام لبج ةقطنم
ح˘صص نإأو ةر˘ي˘غ˘صص تنا˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ
ةر˘م˘لأ هذ˘ه ن˘كلو ة˘م˘ي˘حر ر˘ي˘ب˘ع˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي˘صشحوو ة˘ي˘عو˘ن تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ي˘˘بر˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘جو˘˘م ة˘˘بر˘˘صض تل˘˘˘كصش
ةنوام ناكصسلو اصصوصصخ يصشأوملأ

هذه نأأ ى˘ل˘ع أو˘ع˘م˘جأأ ن˘يذ˘لأ ا˘مو˘م˘ع

رطخلأ سسوقان قد يعدتصست ةثداحلأ
فثاكت لÓخ نم كلذو اهل دح عصضول

ةينمأ’أ تاط˘ل˘صسلأو ة˘ن˘كا˘صسلأ دو˘ه˘ج
عونلأ أذه ىلع ءاصضقلأ اهيلع يتلأ
أددع لعج يذلأ باهرإ’أ نم ديدجلأ

ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لأ را˘ت˘خ˘ت تÓ˘ئا˘ع˘˘لأ ن˘˘م
لثم يف يصشأوملأ ةيبرت يف اهطاصشن
.ةيحÓفلأ قطانملأ هذه

ناويح لتقي نم» :ةيحضلا

ناسنإ لتقل دعتسم ةقرسلل

«قبقتسم
ءيصشب رعصشي مل هنأاب ةيحصضلأ لاق

ةيلمع هيف تذفن يذلأ تقولأ لÓخ
،ردخملأ لوعفم لعفب كلذو وطصسلأ

ةعصشبلأ ةقيرطلاب مدصص هنأأ ىلإأ اتف’
بÓ˘ك ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تي˘˘ف˘˘صص ي˘˘ت˘˘لأ
:لا˘ق ثي˘ح ،ة˘عرز˘م˘لأ ي˘ف ة˘صسأر˘˘ح˘˘لأ
ح˘ئأر˘صش ي˘ف م˘صسلأ أو˘ع˘صضو ةا˘ن˘˘ج˘˘لأ»
يريدختب أوماقف انأأ امأأ ،بولاكصسلأ

امئان تيقب ديقل ،ةوهقلأ قيرط نع
ا˘مد˘ن˘عو ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص ة˘˘صسدا˘˘صسلأ ى˘˘ت˘˘ح

ةصسأر˘ح بل˘ك11 تد˘جو تق˘ف˘ت˘صسأ
ي˘ف بÓ˘كل˘ل هو˘ع˘صضو م˘صسلأ ،ا˘ق˘˘فا˘˘ن
مث ةعرزم˘لأ ل˘ما˘كب هو˘طا˘حأأو با˘ب˘لأ
لتق˘ي ن˘م» :فا˘صضأأو ،»را˘ق˘بأ’أ أوذ˘خأأ
،«اصضيأأ ناصسنإ’أ لتقل دعتصسم نأويحلأ
ةدعل ا˘ن˘صضر˘ع˘ت» :لا˘ق˘ف ه˘م˘ع ن˘بأ ا˘مأأ

ةيلمع اهنكلو لبق نم ةقرصس تايلمع
رمأ’أ ةرملأ هذه نكل ،ةميحر ةقرصس

تلصصتأ ،ططق4و ابلك11 ،ريطخ
،..،دري مل هنكلو ليللأ يف يمع نباب

ناك ،كردلأو ةيملعلأ ةطرصشلأ تءاج
مصسلأ لعفب لافطأ’أ تومي نأأ نكمي
كلذو بÓكلل ةا˘ن˘ج˘لأ ه˘ع˘صضو يذ˘لأ
ءانبأأ دحأأ امأأ ،«هنم مهبأرتقأ لاح يف
ءأركن ةمير˘ج هذ˘ه» :لا˘ق˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

كرد˘˘لأ ،ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ل˘˘˘عو
فيقوت يف ةكرا˘صشم˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
:رخآأ لاق امك ،»مهت˘ب˘صسا˘ح˘مو ةا˘ن˘ج˘لأ
لعف ةصسأرحلأ بÓك حبذو ميمصست»
ةقطنملأ نبأ ةيلمعلاب ماق نم ،عصشب

ن˘ع ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لأ ة˘فا˘˘ك فر˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأ’
.«كلذ هباصش امو انتاكرحت

ةملاق ةي’و يف ةنوام لبجب ءاركن ةميرج

يسشاوملا قرسست نأا لبق هبÓك حبذتو ممسست ،ةعرزم بحاسص رذخت ةباسصع
ةداح ةلآاب نعطت سسورع

ةنتابب اهفافز ةليل
جو˘ب˘ق د’وأأ ة˘ت˘صشم˘ب ن˘ي˘صسور˘ع˘لأ ل˘˘هأأ ز˘˘ت˘˘هأ

نويعلأ سسأر ةرئأد يف تابحرلأ ةيدلبل ةعباتلأ

نم ىلوأ’أ دعت ةثداح عقو ىلع ةنتاب ةي’وب

ا˘ه˘فا˘فز ة˘ل˘ي˘ل سسور˘ع˘لأ ة˘با˘صصإأ د˘ع˘ب ،ا˘ه˘عو˘ن

عطقنأ ثيح ،رهظلأ ىوتصسم ىلع تانعطب

عاطقن’أ بابصسأأ ديدحت نود يئابرهكلأ رايتلأ

متي مل سسرعلاب دجأوتم لوهجم لغتصسأ نيأأ

تلغتصسإأ ةأأرمأ نوكت نأأ حجريو ،هيلع فرعتلأ

ءانحلأ حصضت سسورعلأ تناك امدنع عصضولأ

،اهيل˘ع فرا˘ع˘ت˘م˘لأ د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لأو تأدا˘ع˘لأ ق˘فو

يف ناكملأ مع يذلأ سسمأدلأ مÓظلأ طصسوو

ثÓث هي˘جو˘تو ة˘صصر˘ف˘لأ ما˘ن˘ت˘غأ ى˘لإأ ة˘ظ˘ح˘ل

ى˘ل˘ع سسور˘ع˘ل˘ل ةدا˘ح ة˘لآأ ة˘ط˘صسأو˘ب تا˘ن˘ع˘ط

حانج ىلع اهلق˘ن تعد˘ت˘صسأ ،ر˘ه˘ظ˘لأ ىو˘ت˘صسم

تا˘فا˘ع˘صسإ’أ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ة˘عر˘˘صسلأ

دعوم ليجأات ىلإأ عصضولأ رطصضأ امم ،ةمزÓلأ

ردا˘صصم بصسحو ،ا˘ه˘جوز تي˘ب ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘فا˘˘فز

يف أوبغر˘ي م˘ل ا˘ه˘ل˘هأأو ة˘ي˘ح˘صضلأ نإا˘ف ة˘بر˘ق˘م

ةثداحلأ نع رتصستلأ متو نمأ’أ حلاصصم راطخإأ

اصصوصصخ ،ةقطنملأ ناكصس ثيدح تتاب يتلأ

.اهعون نم ىلوأ’أ دعت اهنأأو
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ام زجحي ةزومكوب كرد

ةدام نم سسيك005 براقي
ةملاقب ةمسشلا

ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

اهيف طروت ةي˘صضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م ةزو˘م˘كو˘ب˘ب

نم ردحني ةنصس05 رمعلأ نم غلبي سصخصش

براقي ام زجح مت اهلÓخ نم ،ةصسبت ةي’و

ىلع ءانب كلذو ،ةمصشلأ ةدام نم سسيك005

ةدام نم ةربتعم ةيمك لقنب ديفت تامولعم

ةط˘صشنأ’أ را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ،ة˘م˘صشلأ

ينطولأ كردلأ حلاصصم اهنصشت يتلأ ةيعدرلأ

ينطولأ داصصتقإ’أ ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘م˘لا˘ق˘ب

برهتلأ ةرهاظ ةبراحمو ،نينطأوملأ ةحصصو

قييصضت ةيغب ةدلقملأ علصسلأ عيبو يبيرصضلأ

’Óغتصسأو،طاصشنلأ أذه يصسرامم ىلع قانخلأ

ةطخ عصضو مت اهيلع لصصحتملأ تامولعملل

ةبكرم فيقوت مت نيأأ هيف هبتصشملاب عاقيإÓل

قيرطلأ ىوتصسم ىلع هيف هبتصشملأ اهنتم ىلع

نب نيع يتيدلب نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ

ة˘ب˘قأر˘م د˘ع˘ب ،ة˘غأر˘ف يدأو ة˘يد˘ل˘ب و ءا˘˘صضي˘˘ب

005 ىلع اهلخأدب رث˘ع ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘تو ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو

ــب ردقي يلامجإأ نزوب ةمصشلأ ةدام نم سسيك

هيف هبتصشملأ نأأ نيبت قيقحتلأ لÓخو،غلك51

ةزايحب هل حمصست ةقيثو ةيأأ ىلع زوحي ’

.ةمصشلأ ةدام لقنو
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نيب مادطسصا رثإا ىحرج8
قيرطلاب ةنحاسش و ةلفاح
علقمب بيعسشب ةيئ’ولا

رورم ثداح سسمأأ راهن ةحيبصص لÓخ ببصست

و باكرلل ةلفاح نيب عقو مأدطصصأ دعب ريطخ

رداصصم بصسح و . ةروطقم فصصن ةنحاصش

ى˘لإأ ىدأأ ثدا˘ح˘لأ أذ˘ه نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘˘م

مهلقن مت ةفيفخ حورجب سصاخصشأأ8 ةباصصإأ

ةيامحلأ حلاصصم لبق نم ةعرصسلأ حانج ىلع

ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ

تافاعصسإ’أ مهل ميدقت عم ةقزأزع ىفصشتصسمب

. ةيرورصضلأ
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ةملاق ةي’وب ةباسصع مايأا لبق هتذفن ططخم امنإاو يكيرمأا مليف ويرانيسس سسيل اذه ..ىربك وطسس ةيلمع ذيفنتل ميمسستلاو ريذختلا ىلإا ءوجللا
.ةقطنملا ناكسسل ةريبك ةمدسص يف ببسستو «يبرعلا نيع» ةيدلبب ةنوام لبج يف اديدحتو

ةملاقب رقبلا نم اسسأار31 عجرتسسي يبرعلا نيع كرد
ططخلأ راطإأ يف و ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتصسم ىلع يصشأوملأ ةقرصس ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف

31 عاجرتصسأ نم يبرعلأ نيعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت ،لاجملأ أذه يف ةطصشانلأ تاكبصشلأ كيكفتب ةجهتنملأ

نم يبرعلأ نيعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ رقم ىلإأ ةنصس46 رمعلأ نم غلابلأ» ط.ت» ىمصسملأ مدقت نأأ دعب،رقبلأ نم اصسأأر

مت غÓبلأ ةقرفلأ دأرفأأ يقلت روفو،يبرعلأ نيع ةيدلب ةقابطلأ ةتصشمب نئاكلأ هلبطصسإأ نم رقبلأ نم اصسأأر52 ةقرصسل هصضرعت لجأأ
فرط نم ةلوذبملأ تأدوهجملل أرظنو ،ةيصشاملأ نع ثحبلأ ةيلمع أورصشاب نيأأ ةيرورصضلأ تانياعملاب مايقلل ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

اهميلصستو ةيصشاملأ عاجرتصسأ مت تأءأرجإÓل ةلصصأومو،ةنوام لبج ةباغ نم برقلاب رقبلأ نم اصسأأر31 ىلع روثعلأ مت ةقرفلأ رصصانع

   .ةيصضقلأ تاصسبÓم نع فصشكلل قيقحتلأ ةيلحملأ ةقرفلأ ترصشاب امك ،اهكلام ىلإأ
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بلاطملا نم ةلمج نيلماح/ةدكيكسس

لقلا قيرط نوقلغي91ـلاناكسس
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دمحأأ ةيرق ناكصس سسمأأ ةحيبصص ماق

سشاطعصست˘لأ م˘صسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لأ م˘لا˘صس

نع ةديعبلأ و ةركرك ةيدلبلةعباتلأ

قيرطلأ قلغب ملك91 ب لقلأ ةنيدم

و لقلأ نيب طبأرلأ58مقر ينطولأ

ةمزأأ بب˘صس ا˘م ل˘ج˘ي˘ج و ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

تاباصسحطلخأأو ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘يرور˘م

نونطأوملأ عفرو ، قيرطلأ يلمعتصسم

اهمهأأبلاطملأ نم ةلمج نوبصضاغلأ

را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’أ ةدا˘˘عإأ بل˘˘ط˘˘مو ،ن˘˘كصسلأ

و ة˘ن˘يد˘م˘لأ زا˘غ ر˘ي˘فو˘ت و ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل

لÓخ ماقو ،بابصشلل لغصشبصصانم

ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م حا˘˘ب˘˘صصلأ تا˘˘عا˘˘صس

باصشخأ’أ عوذ˘جعصضوب نينطأوم˘لأ

أومرصضأأ و قيرطلأ ىلع تÓجعلأو

ريصسلأةكرح ن˘ي˘ف˘قو˘م ،را˘ن˘لأ ا˘ه˘ي˘ف

قلخ امم ،ةينطولأ قرطلأ مهأأ ىدحإاب

تÓفاحلأتظتكأ امدعب ةيقيقح ةمزأأ

تاي’و نم نيمداق نينطأومل ةلقانلأ

قيرطلأيبناج ىلع ةفلتخم نكامأأ و

رورملل جرفلأ رظتنت ناخدلأ طصسو

تأرا˘ي˘صسلأ تأر˘صشع تف˘ط˘صصأ ا˘م˘˘ك،

رورم نوجتحملأ سضفرو،تانحاصشلأو

ثيدحلأ نع أوعنتمأ امك ،ةبكرم ةيأأ

أوبلا˘طو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ و ر˘ي˘م˘لأعم

ح˘˘صضف ل˘˘جأأ ن˘˘م ي˘˘لأو˘˘لأ رو˘˘صضح˘˘˘ب

نوصشيعي اهبابصشنأأ ةصصاخ روتصسملأ

نم نومور˘ح˘م و ة˘لا˘ط˘ب˘لأ و ة˘لز˘ع˘لأ

اهنلعتيتلأ فيظوتلأ غيصص فلتخم

تح˘˘ت ن˘˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح، ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ

جاجتح’أ ديعصصتب أوددهو ،بتاكملأ

نإأ ق˘ير˘ط˘لأ و ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غو

قيقحت ةياغ ىلإأ ،مايأ’ رمأ’أ ىصضتقأ

.ةيعرصشلأمهبلاطم
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ن˘˘م سصار˘˘˘قأا011 مهتزوحب
، ءاضضيب ةحلضسأا ،ةيلقعلا تارثؤوملا

تا˘بور˘ضشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘˘ح ع˘˘م

ةدحو818ب ترد˘ق ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا
لا˘˘˘ضصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب بضسحو.

˘مأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ىلوألا ةيضضقلا عئاقو نإاف يقاوبلا
نأا دعب  سسمأا لوأا ةليل ىلإا دوعت
ةرئاد نمأاب ةطرضشلا رضصانع لضصحت

تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ةزا˘ي˘˘ح سصو˘˘ضصخ˘˘ب

تارثؤوملا نم ةيمك ىلع سصاخضشألا

نكمت ثيح ءاضضيب ةحلضسأا و ةيلقعلا

دود˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘ضشلا لا˘˘˘˘˘˘جر

فيقو˘ت ن˘م ءا˘ضسم03:91 ةعا˘ضسلا

ىلع يريب ناغيم عون نم ةبكرم

ىلع ةنيدملاب ءايحألا دحأا ىوتضسم

ر˘ث˘ُع ن˘يأا سصا˘خ˘ضشأا ة˘ثÓ˘ث ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م

تارثؤوملا نم ةيمك ىلع مهتزوحب

ءاود ن˘˘˘م سصار˘˘˘˘قأا011) ةيل˘ق˘ع˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضسأا اذ˘˘ك و (ن˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ير˘˘˘ب
و ريبكلا مجحلا نم نانيكضس) ءاضضيب
رقم ىلإا مهليوحت متيل (قاروأا عطاق
ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘ناو ةر˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘مأا

ةيعمج نيوكت : يتيضضق نع مهدضض
ط˘˘ضسو بعر˘˘لا ثب فد˘˘ه˘˘˘ب رار˘˘˘ضشأا
و ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسأا ل˘م˘حو نا˘˘كضسلا
، بورهلا ليهضستل ةبكرم لامعتضسا
تار˘ثؤو˘م˘لا ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا و ع˘ي˘˘ب˘˘لا
ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيأا ، ةيلقعلا

ىلإا مهرمأا يف تلضصف يتلا ةيلحملا

ةيناثلا ةيضضقلا امنيب ةمكاحملا نيح

دود˘˘ح ي˘˘ف خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب تم˘˘ت

ر˘ثإا ى˘ل˘عو Ó˘ي˘˘ل03:32 ة˘عا˘˘ضسلا

حلاضصم ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘يرود˘لا

نم تنكمت ءاضضيبلا نيع ةرئاد نمأا

و505 وجيب عون نم ةبكرم فيقوت

تا˘˘بور˘˘ضشم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح

متيل. ةدحو818 ـب تردق ةيلوحكلا

..ةينعملا تاهجلا ىلإا اهميلضست

نينطاوملا سسوفن يف بعرلا اوعرز سصاخسشأا ةثÓثل دح عسضو/يقاوبلا مأا

 ءاسضيب ةحلسسأأو  رمخ ةروراق008نم ديزأأو ةسسولهم اسصأرقأأ011 زجح
 غلك10 نم ديزأأ زجح

008 نم رثكأأو تأردخملأ نم
 ةملاقب سسولهم سصرق

تاو˘ق ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
لخدتلاو ثحبلا ةقرفل ةعباتلا ةيئاضضقلا ةطرضشلا
ةيلو نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئلولا ةحلضصملاب
مهيف هبتضشم سصاخضشا ةعبرأا فيقوت نم ،ةملاق

نيميقم «ةنضس23 ىلإا42» نيبام مهرامعأا حاورتت
.ةار˘مإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘با˘ن˘عو ،ة˘م˘لا˘ق ي˘ت˘يلو ن˘ي˘˘ب
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي

ةبوركضش يح ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
،ةبانع نيب طبارلا طخلا ربع نوطضشنيو ،ةملاقب
ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جلا ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،ة˘˘م˘˘لا˘˘قو

003 و غلك10 زجحو طبضض مت مهنأاضشب ةمزÓلا

وذ اضسولهم اضصرق068و ،يدنهلا بنقلا نم  غ
ىلإا نيفوقوملا ليوحت مت روفلا ىلع .يلقع ريثأات
نيأا ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرضشلا زكرم
فلم مهد˘ضض نّو˘ك و ،ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
سضرعو لقنو نيزختو ةزايح لعف نع يئاضضق
ةيلقعلا تارثؤوملاو ،«يدنه بنق » تاردخم عيبلل
ةيمارجإا ةعومجم راطإا يف ةيعرضش ريغ ةقيرطب
ةمكحم مامأا كلذ رثإا ىلع اومدقي نأا لبق ،ةمظنم
،عاديإا رمأا مهنم ةثÓث قح يف ردضصأا نيأا ، ةملاق
…ةيئاضضق ةباقر هقح يف تردضص دحاوو
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تانحاسش4 ةلومح زجح
 ةراجتلأ لئاسسو نم
ةنتابب ةيوسضوفلأ

تضسم ةعضساو ةلمح ةنتاب ةيلو نمأا حلاضصم تنضش
ىلع ءاضضقلا فدهب ةنتاب ةنيدم عراوضش فلتخم
،ريبادتلا نم ةلمج ذاختا دعب ةيوضضوفلا ةراجتلا
ةرهاظ ةبراحم فدهب نيموي ذنم اهترضشاب يتلا
را˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘ضصرألا لÓ˘˘ت˘˘حا
نيلجارلا ريضس ةكر˘ح ل˘قر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘يو˘ضضو˘ف˘لا

ىلإا رارطضضلا لÓخ نم رطخلل مهتايح سضرعتو
،تابكرملا ري˘ضس ة˘ل˘قر˘عو ق˘ير˘ط˘لا ط˘ضسو ر˘ي˘ضسلا

ةيدلبلل ةينقت˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘بو ثي˘ح
ةراجتلا ةيريدم نم رضصانعو تانحاضشب ةزهجملا

تارمم (H) عراضش نم لك ريهطتب ةنتاب ةيلول

(Z) ضش ي˘حو ي˘با˘بد ي˘˘ح˘Óغ˘ت˘ضسلا ن˘م ة˘م˘غ˘Óل
زجح مت ن˘يأا ،تا˘قر˘ط˘لاو ة˘ف˘ضصرأÓ˘ل يو˘ضضو˘ف˘لا

تلواطلا ،سسيراتم˘لا ن˘م تا˘ن˘حا˘ضش40 ةلوم˘ح
ةتبثملا ةدمعألا عطقو ةلازإا ،قيدانضصلا ،ةيديدحلا
اهيل˘ع ة˘عو˘فر˘م˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا ما˘مأاو ة˘ف˘ضصرألا˘ب
ة˘طر˘ضش ر˘ضصا˘ن˘ع تما˘ق ا˘˘م˘˘ك ،سسم˘˘ضشلا تا˘˘ي˘˘قاو
ريرحتب ةراجتلا حلاضصمو  ةئيبلا ةيامحو نارمعلا

،نيناوقلل نيف˘لا˘خ˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا د˘يد˘ع˘ل تا˘ف˘لا˘خ˘م
لبق نم نيريبك ابواجتو اناضسحتضسا تقل ةيلمعلا
اقئل اهجو تطعأا ثيح  راجتلا سضعبو نينطاوملا
ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا عراو˘ضشلاو ءا˘ي˘حأÓ˘ل
علضسلا ءارو ةيفختم تناك يتلا اهملاعم ترهظأاو
.ةضضورعملا
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ةروراق008 نم ديزأاو ةسسولهملا ةيودألا نم ةيمك زجح نم نيتقرفتم نيتيلمع يف يقاوبلا مأاب ءاسضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاسصم تحجن
 ةنسس92 و32 نيبام مهرامعأا حوارتت مهيف هبتسشم سصاخسشأا ةثÓث فيقوت نم اهتنكم  رمخ
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زكرملا˘ب ن˘مألا ح˘لا˘ضصم تن˘كم˘ت
زجح نم ةلاقلاب لوبطلا مأا يدودحلا

فتاوهو يضسنوت ران˘يد نو˘ي˘ل˘م63
ةير˘ئاز˘ج ةرا˘ي˘ضس ل˘خاد تنا˘ك ة˘لا˘ق˘ن
.يضسنوتلا بارتلا وحن ةهجوتم

تدروأا ي˘ت˘˘لا ردا˘˘ضصم˘˘لا بضسحو

اذ˘كو دو˘ق˘ن˘لا ز˘ج˘ح م˘ت ه˘نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا

ز˘ج˘ح بنا˘ج ى˘لإا ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا

ةيلمعلاب رضضح˘م ر˘ير˘ح˘تو ةرا˘ي˘ضسلا

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا  ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإاو

ءا˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ثد˘˘ح˘˘لا سصا˘˘ضصت˘˘خا

.ةيلوألا تاقيقحتلا

ز˘كر˘م˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘ضشإلا رد˘ج˘تو

ةباوب حبضصأا لوبطلا مأاب يدودحلا

تاعونمملا لاخدإاو بيرهتل ةيضسيئر

نم اهبلج دعب ينطولا بارتلا وحن

بو˘ب˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ سسنو˘ت

ح˘لا˘ضصم تن˘كم˘ت د˘قو ة˘ضسو˘ل˘ه˘م˘˘لا

طابحإا نم كرامجلا ناوعأاو نمألا

ةلمعلا بيرهت تلواحم نم ديدعلا

بر˘ه˘م ر˘ب˘كأا˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا ا˘˘هر˘˘ه˘˘ضشأا

ىلإا هليوحت مت يذلا ةلاقلاب ةيلمعلل

نأا د˘ع˘ب ن˘ج˘ضسلا ه˘لو˘خدو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ةضسولهم بوبح هتزوحب  تطبضض

ةيضسنوتلا  تارانيدلا نم نييÓمو

بيرهتب ةضصاخ ةكبضش نمضض لمعي

.فراطلاب ةلمعلا

ةيلمعلا سسفن لÓخ نييرئازج ةزوحب ةلاقن فتاوه زجح مت اميف

لوبطلأ مأأ زكرمب يسسنوت رانيد نويلم63 بيرهت ةلواحم طابحإأ
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لخد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

ن˘م ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘مأل

و       ةزايح   ةمهتب سصخضش  فيقوت

ريغ ةفضصب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت

حÓضس لمحو، دوعلا عم ةعورضشم

سسداضسلا فنضصلا نم روظحم سضيبا

بضسح و دوعلا عم يعرضش رربم نود
ةماع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘ضصتلا ة˘ي˘ل˘خ
دعب و هب هبتضشملا نإاف ةيلولا نمأل
و ةنيدملا طضسو  طبضض  هل دضصرتلا
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك هتزوحب
و عيبلل ةأايهم عاونألا فلتخم نم

لمحي اضسولهم اضصرق82 يف لثمتت

AVIZERP 01   ةمÓع

gmةعبضس هب طضشم ىلإا ةفاضضإا

LIROVIRP ةمÓ˘ع ن˘م سصار˘قأا

gm 20،بيجب اه˘ي˘ف˘خ˘ي نا˘ك

نوللا ينبب اضصرق99 اذكو ،هلاورضس

20 نا˘ضصر˘ق و ة˘مÓ˘ع˘لا ي˘لو˘ه˘ج˘˘م

-ERP ة˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ي

gm 003 ENILBAAG،اطبضض

06231 غلبم اذك و هلاورضس بيجب

رو˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م سضي˘˘˘بأا ا˘˘˘حÓ˘˘˘ضسو ، جد
ه˘ي˘ف˘خ˘ي نا˘ك ( يراد˘نÓ˘ك ن˘˘ي˘˘كضس)
زاجنإا و     هفيقوت متيل  هرضصخب
هبجو˘م˘ب مد˘ق  هد˘ضض ي˘ئا˘ضضق ف˘ل˘م
دعب و ةيروهمجلا ليكو ديضسلا مامأا
، يروفلا لوثملا ةضسلج ىلع هتلاحإا
 .سسبحلا هعاديإا مت

 جيريرعوب جرب

روظحم حÓسسو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتوةزايح ةمهتب سصخسش فيقوت

ةدكيكسس

لقلاب اسسولهم اسصرق029 زجح و لهك سسبح
ةزايح«: ةيضضق نع ةنضس85 رمعلا نم غلبي لهك فيقوت نم لقلا ةرئاد نمأاب ةدكيكضس ةيلو نمأا حلاضصم تنكمت
يقلت ىلإا ةيضضقلا تايثيح دوعت .» ينطولا بارتلا جراخ نم ةيعرضش ريغ ةقيرطب ةينلديضص داوم بيرهتو جيورتو
تارثؤوملا نم ةريبك ةيمك ىلع زوحي سصاخضشألا دحأل هوبضشم طاضشن لوح تامولعمل لقلا ةرئاد نما حلاضصم
و. ةرواجملا ةيدودحلا لودلا دحا نم اهراضضحإاب ماق نأا دعب لقلا ةنيدم بابضش طضساوأا يف اهجيورت ةيغب ةيلقعلا
تارثؤوملا نم ةيمك هتزوحب و ، لقلا ةبانع طخ ىلع لمعت ةلفاح نتم ىلع هب هبتضشملا مودق تايرحتلا تنيب
زجاح عضضو مت نأا دعب هفيقوتو ، تامولعملا كلت لÓغتضساب لقلا ةرئاد نمأاب ةطرضشلا تاوق تماق ثيح ،ةيلقعلا

LYRICA عون نم اضسولهم اضصرق027 هتزوحبو هيف هبتضشملا فيقوت مت نيأا ، لقلا ةنيدم لخدمب يئاجف ينمأا

gM 051،مت ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعبو ثيح ، ةيودألا نم ىرخأا ةيمك ديدحت نم تنكم قيقحتلا تايرجم

اضصرق029 هزجح مت ام يلامجإا غلبتل ،هيف هبتضشملا لزنم لخاد تناك لوتيرغيت عون نم سصرق002 ىلع روثعلا
دعب لقلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ينعملا ميدقت مت ةيئازجلا تاءارجإلا فلم مامتإا دعب. اضسولهم

 ì.HƒOjæÉQ                                                                                .سسبحلا هعاديإا مت يروفلا لوثملا تاءارجإا

بحسسلا رارق نم مغرلا ىلع/جيريرعوب جرب

ركسس ةلاح  يف دوقي ناك  ينيعبرأأ فيقوت
ركضس ةلاح يف ينيعبرأا فيقوت نم جيريرعوب جرب  نمأل سسماخلا يرضضحلا نمألا نكمت
تاقÓعلاو لاضصتلا ةيلخ بضسحو  بحضسلا رارق نم مغرلا ىلع ةدايقلا يف رارمتضسلا عم
دوقي ناك يذلاو ةنيدملا طضسو ءايحأا دحأاب هفيقوت مت طروتملا نإاف ةيلولا نمأل ةماعلا

دق هنأا نيبت ريضسلا و ةدايقلا هل لوخت يتلا قئاثولا دقفت دعب و702 وجيب عون نم ةبكرم
ينعملا .رهضشأا ةتضس ةدمل ةقايضسلا ةضصخر قيلعتب ايئاضضق امكح هقح يف ردضص نأا و قبضس

تناك لضس05 وريبلا عون نم ةعجلا نم نيتبلع زجح مت  امك ركضس ةلاح يف ناك هنأا نيبت
ليكو ديضسلا مامأا هبجومب مدق هدضض يئاضضق فلم زاجنإا و هفيقوت متيل  ،هترايضسب
اضسبح ماعب امكح هقح يف ردضص ، يروفلا لوثملا ةضسلج ىلع هتلاحإا دعب و ةيروهمجلا

ةقايضسلا ةضصخر قيلعت و يرئازج رانيد فلأا ةئم اهردق ةيلام ةمارغ و عاديإلا مدع عم
.  ةنضس ةدمل
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فايطشصلا مشسوم سسمأا لوأا متتخأا
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ع˘˘برأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
ةبانع ئطاوشش تلبقتشسا نيأا،هحاتتفا

ائطاشش12اهددع غلابلا ة˘شسور˘ح˘م˘لا

وهو ،افاطشصم5472081 ،اشسورحم
نيفاطشصملا نم اب˘ير˘ق˘ت دد˘ع˘لا سسف˘ن
ام بشسح كلذو،ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ي˘ف
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘ششك
نأا تفاشضأا يت˘لا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
م˘˘˘شسو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ اوذ˘˘˘ق˘˘˘نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘عأا

توم نم افاطشصم038 فايطشصلا
اميف،ءاشسن مهب˘ل˘غأا ،ر˘ح˘ب˘لا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح

تافاع˘شسإلا ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف تمد˘ق

نيع يف ،افاطشصم069 ـل ةيلوألا

افاطشصم043 ليوحت متو،نا˘كم˘لا

مهل م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا

تاذ ي˘˘فو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘شصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا

تلج˘شس ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ نإا˘ف قا˘ي˘شسلا

ئ˘˘طاو˘˘ششلا ي˘˘ف ةد˘˘حاو قر˘˘غ ة˘˘لا˘˘˘ح

قر˘˘˘˘˘˘غ تلا˘˘˘˘˘˘ح6و ة˘˘˘شسور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

مغربلاف،ةشسورحملا ر˘ي˘غ ئ˘طاو˘ششلا˘ب

ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘يذ˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م

˘مد˘ع ى˘لإا م˘ه˘تو˘عدو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

م˘ل ن˘م˘م ة˘˘ئ˘˘ف نأا لإا ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘حا˘˘ب˘˘شسلا

و،حئاشصن˘لاو تادا˘ششرإÓ˘ل او˘عا˘شصن˘ي

،لاجر5و لفط قرغ ةجيتنلا تناك

ةيريدملا تاذ تفششك ىرخأا ةهج نم

يديارشس ةيدلبب يابلا نانج ئطاشش نأا

لابقإا ثيح نم ىلوألا ةبترملا لتحا

سسافر ئطاشش هيلي هيلع نيفاطشصملا

مث ر˘ي˘ششع ن˘ي˘ع ئ˘طا˘ششو1 ناوهز

لتحأا نيأا ،يب˘يا˘ط˘شش ة˘يد˘ل˘ب ئ˘طاو˘شش

،بيترت˘لا ل˘يذ م˘لا˘شس يد˘ي˘شس ئ˘طا˘شش

نيفاط˘شصم˘لا لا˘ب˘قإل بب˘شسلا ع˘جر˘يو

ةبانع ةيدلبو يديارشس ئطاوشش ىلع

هلتحت يذلا ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘قو˘م˘لا ى˘لإا

ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع را˘ششت˘نإا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا

ىلع نورهشسي نيذلا ينطولا كردلاو

مه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا ن˘ي˘مأا˘ت

كيهان ،نيدعتملاو نيفرحنملا عدرو

ة˘شسور˘ح˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع ئ˘طاو˘شش نأا ن˘ع

ةيندملا ةيامحلا رشصانع اهب ةرششتنم

نوذ˘ق˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ئ˘˘طاو˘˘ششلا سسار˘˘حو

ر˘˘مألا بل˘˘ط˘˘˘ت نإا ن˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ط˘˘˘شصم˘˘˘لا

نأا ى˘لإا ةرا˘˘ششإلا رد˘˘ج˘˘تو،م˘˘ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت

ةنشسلا هذه ةشسورحملا ةبانع ئطاوشش

ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع

نأا دعب كلذو ةظوحلم ةفاظن تدهشش

ةبانع ةشسشسؤو˘م ى˘لإا ة˘م˘ه˘م˘لا تل˘كوأا

ع˘شضو˘ب ا˘ي˘مو˘ي مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

.ئطاوششلا فيظنتل اهناوعأا

9102 ربمتبشس03 يف فاـيطشصلا مشسوـم مـتتخا اميف

ةنسسلا هذه ةسسورحملا ئطاؤسشلاب فاطسصم نينؤيلملا ةبارق
 رورم ثداحل هشضرعت دعب

باسصملا لفطلا ةافو

6 دعب رؤسشاع يديسسب
صشاعنإلا ةحلسصمب مايأا
ه˘ت˘شسهد يذ˘لا ل˘ف˘ط˘˘لا سسمأا ي˘˘فو˘˘ت
لÓخ روششاع يديشس ةقطنمب ةرايشس
عوبشسألا عقو يذلا ميلألا ثداحلا
سسيمخلا موي طب˘شضلا˘بو مر˘شصن˘م˘لا

ربمتبشس52 ـل فداشصملاو مرشصنملا

نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘˘ح ءا˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف9102
هب مدشصتل هتجارد بكري ةيحشضلا
لفطلا اكرات اهبحاشص رف نيأا ةرايشس
ىفششتشسم ىلإا هلقن متيل قيرطلا يف
ةيامحلا حلاشصم فرط نم دششر نبا
ق˘ل˘غ م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةقطنم˘لا نا˘كشس فر˘ط ن˘م ق˘ير˘ط˘لا

ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘˘حا كلذو
ي˘ق˘ب ل˘ف˘ط˘لا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘ل م˘˘ي˘˘لألا

مايأا6 ةد˘م˘ل سشا˘ع˘نإلا ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘ب
دقو هحورجب ارثأاتم ةايحلا قرافيل
ةبيهم ءاوجأا يف ىرثلا لفطلا يروو
يحلا لافطأاو هئاقدشصأا رثأات طشسوو
رمعلا نم غلبي ةيحشضلا نإاف ةراششإÓل

يديشس ةطشسوتمب سسرديو ةنشس51
.روششاع
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ةقرف  تلبقتسسا  اميف
صصاخسشألا ةيامح

ةملاكم463 ةسشهلا
مقرلا ربع ةيفتاه

رسضخألا
رششحملا يف ةيران ةجارد12 عشضو

ةشصخر22بحشسو

رشصانع تعشضو عوبشسأا  يف  ةقايشس

يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلشصملا

ةيران ةجارد12 عوبشسأا لÓخ ةبانعب

ةشصخر22 بحشسو ر˘ششح˘م˘لا ي˘ف

ةفلاخم43 ل˘ي˘ج˘شست ع˘م ة˘˘قا˘˘ي˘˘شس

07 ،ةيرورم ةحنج94 و ةيرورم

71 ليجشست ىلإا ةفاشضإا فيقوت ةلاح
،ةذوخلا ءادترا مدعب ةقلعتم ةفلاخم
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا  مت نيأا
تاذ يفو ،نيفلاخملا دشض  ةمزÓلا
ة˘طر˘ششلا أاد˘ب˘م˘ل اد˘ي˘شسج˘تو قا˘ي˘شسلا
ل˘˘ث˘˘˘مألا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا و ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيامح ةقرف تلبقت˘شسا،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب
ةحلشصملل ةعباتلا ةششهلا سصاخششألا
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ىلإا ربمتبشس60 نم ةدتمملا ةرتفلا

463،ر˘ه˘ششلا سسف˘˘ن ن˘˘م72 ةياغ
رشضخألا مقرلا ربع ةيفتاه ةملاكم

لخدت تابلط لوح تروحمت  ،401
ءاو˘شس ة˘ششه˘لا سصا˘خ˘ششألا ة˘يا˘م˘ح˘˘ل

نع غيلبتلاوأا لافطأا وأا نشسلا رابك
غيلبتلا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،م˘ئار˘ج˘لا سضع˘ب

ةراششإلا  ردجتو،رورملا ثداوح نع
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا  ح˘لا˘˘شصم نأا ى˘˘لإا
ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم و˘˘عد˘˘ت

اظافح ،رورملا نوناق مارتحإا ةرورشض

ريكذتلل،مهتاكلتممو مهحاورأا ىلع

لشصاوت  ةبانع  نمأا  حلاشصم نإاف
ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شس د˘˘˘˘شض  ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا  ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا  تا˘˘جارد˘˘لا
.نوناقلل
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نم اومدق نيذلاو ،ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تايئاشصحإا بشسح ةنشسلا هذه فاطشصم فلأا ةئم نامثو نويلم نم رثكأا ةشسورحملا ةبانع ئطاوشش راز
.قرششلا ةرهوجب مهتلطع ءاشضقل نطولا تايلو فلتخم
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ةطرششلل ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
نم سسمأا لوأا رامع يديشسب ةيئاشضقلا
نم عبارلا دقعلا يف نيشصخشش فيقوت

سصرق003 نم رثكأا زجحو رمعلا

يديشسب انكشسم029 يحب سسولهم

ر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تتأا ثي˘ح .را˘م˘ع
ةحلشصمل˘ل ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ى˘ل˘ع جور˘ي سصخ˘شش دو˘˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت

يديشسب ا˘ن˘كشس029 ي˘ح ىو˘ت˘˘شسم

مت روفلا ىلع ةشسولهم ابوبح رامع
يرحتلاو مÓعتشسلا ر˘شصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت

دعبو ينعملا فيقوت ىلإا يشضفملاو

اشصرق72 ىلع هتزوحب رثع سشيتفتلا
ةقرفلا رقم ىلإا ديتقا ثيح ،اشسولهم
دوجو نيبت قي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأاو

ةنشس84  رمعلا نم غلبي رخآا سصخشش
م˘ت ن˘يأا ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م بو˘ب˘ح ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
يحلا سسفنب دجاوتملا هلزنم سشيتفت
ةر˘كذ˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو
متيل ،ةيشصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت

ةبح292 ى˘ل˘ع ه˘لز˘ن˘م˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا
دعب داتقيل ،«ليتك» عون نم ةشسولهم
ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلارقم ىلإا كلذ

،هعم قيقحتلا لامكت˘شسل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

تاهجلا مامأا امه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘تو ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا
عوبشسألا ةياد˘ب تن˘كم˘ت ة˘قر˘ف˘لا تاذ
،ن˘ي˘شصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘لا

يناثلا دقعلا يف،اي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم

اشسولهم اشصرق85 زجحو رمعلا نم

،يدنه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م مار˘غ80.22و

ن˘˘م ةرورا˘˘ق583 ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا
. ةشصخر نودب ةيلوحكلا تابورششملا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘˘يأا
تاذ ي˘˘فو ، ا˘˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تز˘ج˘ح قا˘ي˘˘شسلا
را˘م˘ع يد˘ي˘شسب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل

تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م ةرورا˘˘ق583

لثم لخدتو ،ةشصخر نودب ةيلوحكلا

را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه

رشصا˘ن˘ع ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا

ل˘كب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

،م˘ه˘شصا˘شصت˘خا م˘ي˘ل˘قإا Ó˘ي˘ف ا˘ه˘عاو˘˘نأا

ن˘مألا ف˘ن˘ك ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا سشي˘ع˘˘ي˘˘ل

ريثكلا كانه نأاو اميشس ،رارقتشسلاو

نودتعي اوحبشصأا نمم نيفرحنملا نم

نو˘˘ب˘˘ل˘˘شسيو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

قطانملاو ءايحألاب ةشصاخ ،مهتاكلتمم

.ةكرحلا ةليلقلا

ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا فرط نم

  رامع يديسسب انكسسم029 يحب نيسصخسش فيقؤتو صسؤلهم صصرق003 نم رثكأا زجح
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ةبانع ةيلو نمأا حلاشصم تقلطأا

ةينمأا ةلمح ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف

تاجاردلا يقئاشس نم نيفلاخملا دشض

ةيئلولا ةحلشصملا تماق نيأا،ةيرانلا

عو˘˘ب˘˘شسألا ي˘˘ف ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا عا˘˘شضخإا˘˘ب مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا

،ةينمألا ةبقارمل˘ل ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
نع ةبقارملا تايلمع ترفشسأا ثيح

251 ،ةيرورم ةفلاخم38 ليجشست

تلاح881 ،ة˘يرور˘م ة˘ح˘ن˘˘ج

ةقلعتم ةفلاخم96 ليجشست ،فيقوتلا

47 بح˘˘شس ،ةذو˘˘خ˘˘لا ءاد˘˘ترا مد˘˘˘ع˘˘˘ب

04 عشضو ىلإا ةفاشضإا ،ةقايشس ةشصخر
ي˘˘فو ر˘˘ششح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘˘جارد

تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصح
،يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلشصملا
اذ˘ه لÓ˘خ ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تما˘˘ق

،ماظن ظفح ةيلمع022 ـب عوبشسألا

0811 ةبقارم ،لخدت ةي˘ل˘م˘ع291

ليجشست ،اشصخ˘شش0831 و ة˘ب˘كر˘م

،ميقرتلا حاولأاب ةقلعتم ةفلاخم51

ةلاح يف ةقايشسلا لجأا نم تلاح50

،رورم ثداوح70 ليجشست عم ،ركشس

،سصاخششأا70 حر˘˘˘ج ى˘˘˘لإا تشضفأا

ةحلشصملا تمظن كلذ عم ةازاوملابو

نم ديدعلا يمومعلا نمأÓل ةيئلولا

لاج˘م ي˘ف ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ىوتشسم ىلع اذهو ،ةيورملا ةياقولا

ز˘جاو˘ح˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

.ةينمألا

 نمألا حلاشصم اهتقلطأا يتلا ةينمألا ةلمحلا لÓخ

عؤبسسأا يف ةقايسس ةسصخر47 بحسسو رسشحملا يف ةيران ةجارد04 عسضو

ةيرادإا  تاررحم ريوزتب مهتم ضصخشش ىلع ضضبق اميف

ريوزت يف هيف هبتسشم باسش فيقؤت
  جد0001 ةئف نم ةيدقن قاروأا

ةطرششلل ةيئلولا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

ةيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس91 رمعلا نم غلبي سصخشش فيقوت نم ،ةيئاشضقلا

دعبو ،ةدلقم جد0001 ةئف نم ينوناق رعشس تاذ ةيدقن قاروأا جيورتو نيولت
ردشص نيأا ةلادعلا مامأا هيف هبتششملا ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا
نمألا حلاشصم تنكمت امك.ةيدقن قاروأا ريوزت ةيانج نع ،عاديإا رمأا هقح يف

،ةنشس33و81 نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا50 فيقوت نم ،ثلاثلا يرشضحلا

مارغ4.79 ـب ةردقم تاردخملا نم ةيمك زجح عم ،ايئاشضق نوقوبشسم مهنم40
،ماجحألا فلتخم نم ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا ىلإا ةفاشضإا ،يدنهلا بنقلا نم
مهيف هبتششملا ميدقت مت مث ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا مهقح يف تذختا  ثيح
سسفن يفو،عاديإا رمأا ةشسمخلا مهيف هبتششملا قح يف ردشص نيأا ةلادعلا مامأا
رثإا سصخشش فيقوت نم ثلاثلا يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق تنكمت قايشسلا
تاءارجإلا ذاختا مت نيأا ةيرادإا تاررحم يف ريوزتلا ةيشضق نع ةيئاشضق رماوأا
ةبانع ةيلو نمأا حلاشصم نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو ،هقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
هنأاشش نم ام لك عدرو ةميرجلا ةبراحم لجأا نم ،ةيطرششلا اهتايلمع لشصاوت
. هتاكلتمم ةمÓشسو نطاوملا نمأاب سساشسملا
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ءارتهاو ةئيهتلا بايغ
يح ناكسس قرؤؤي تاقرطلا

 مسساقلب ديعلب
ةيدلبب3 نيراخف يح و مشساقلب ديعلب انكشسم022 يح ناكشس دششان

يتلا لكاششملا ةجلاعمو مهتيعشضو يف رظنلا ةيلحملا تاطلشسلا ةبانع
هايملل ةريبكلا ةيئاملا تابرشستلاب قلعتي اميف ةشصاخ اهيف نوطبختي
داد˘شسنا،ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا ها˘ي˘م ع˘م ا˘ه˘طÓ˘ت˘خإا و بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
ةفشصرألاب ةقلعتملا ةئيهتلا بايغ،ىرخأا نكامأا يف اهبايغ و تاعولابلا

ةيمرملا اهعاونأا فلتخمب تايافنلا، ةبرتلا فارجنل ةيماحلا ناردجلا و
ىلإا لوحتي يذلا قيرطلا ءارتهإا نع كيهان، يحلا و ىلشصملا راوجب
تتاب يتلا ةقÓمعلا راجششألاو، رطملا تارطق طقاشست دنع ةيئام كرب
ةنجل سسيئر بئان مظن هتهج نم،اهطوقشسب نينطاوملا ةمÓشس ددهت
ةيعمج سسيئر و.ةيلحملا ةيمنتلا و ليغششتلاو زيهجتلا و رامثتشسلا

ءايحألا ةيقيشسنتل ماع بتاك و مشساقلب ديعلب انكشسم022 يحل نادجولا
تلاغششنا عفرل يحلا ىلإا ةي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ، ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
 .لجاعلا بيرقلا يف اهتجلاعمل ابشسحت نينطاوملا
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ىو˘˘شس ا˘˘˘ه˘˘˘ب د˘˘˘جو˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
لاجم يف نيتشصتخم نيتكرشش
سسم˘خ˘لأ ي˘لأو˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس
ىر˘خأأ ىر˘ب˘ك تا˘ي’و ي˘شصح˘˘ت
تأرا˘ي˘شس تا˘كر˘شش ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ةمدخ نئابزلل رفوت يتلأ ةرجأ’أ
قئاشس ريفوتل فتاهلاب لاشصت’أ
نمشضي اهدامتعأ نأأ امك ،ةرجأأ
نأأ رابتعاب ،لغشش بشصانم ريفوت
تاكرشش طاششنل مظنملأ نوناقلأ
ى˘ل˘ع سضر˘ف˘ي ةر˘جأ’أ تأرا˘ي˘˘شس

تأرايشس01 ريفوت نيرمثتشسملأ
لك نأأ ينعي ام وهو لقأ’أ ىلع

01 لقأ’أ ىل˘ع ف˘ظو˘ت ة˘كر˘شش

نام˘شضلأ م˘ه˘ل ر˘فو˘تو سصا˘خ˘ششأأ

طاقنلأ نم اهريغو يعامتج’أ

اهنأأ ودبي يتلأ ىرخأ’أ ةيباجيإ’أ

ة˘ي’و˘ل ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م م˘ه˘˘ت ’

ه˘جو ي˘ف تف˘˘قو ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةلثامملأ عيراششم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

أوماق رام˘ث˘ت˘شس’أ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘ل

ريفوت لجأأ نم ةيلام تايحشضتب

نيقئاشس فيظوتو تأرايشس01

ريبك لطامتب نوؤوجافي اهدعبو

ة˘شسأرد ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م

نم ديدعلأ عشضوو لب مهتافلم

عفد ا˘م و˘هو م˘ه˘ما˘مأأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ

با˘ح˘شسن’أ ى˘لإأ م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

نمو مهعيرا˘ششم ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لأو

اهب تماق يتلأ تاشسرامملأ نيب

فوقولل أرخؤو˘م ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م

ةرجأأ تأرايشس ةكرشش ءاششنإأ يف

دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’أ ح˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘شضفر و˘˘ه

ـل ينوناق ريجأاتب ماق رمثتشسمل

يف اهلل˘غ˘ت˘شس’ تأرا˘ي˘شس01

دعب اهءاششنإأ ديري يتلأ ةكرششلأ

–هبشسح– ةيريدملأ هل تدكأأ نأأ

نكلو انوناق هب حومشسم كلذ نأأ

هنم تبلطو هيلع تبلقنأ اهدعب

اكلم نوكت تأرايشس01 ريفوت

ةمدشص لكشش ام وهو ةكرششلل

رئاشسخ بأو˘بأأ ى˘ل˘ع ه˘ل˘ع˘جو ه˘ل

رئاشسخلأ رأرغ ىلع ةحداف ةيدام

ي˘ف هو˘ق˘ب˘شس ن˘م ا˘هد˘ب˘كت ي˘ت˘لأ

لاجم يف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا˘ب ة˘ب˘غر˘لأ

نأأ ودبي يذلأ ةرجأ’أ تأرايشس

يذلأ رو˘مأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ كا˘ن˘ه
،سسي˘˘˘لأو˘˘˘كلأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت

ة˘ط˘ح˘م ى˘ت˘ح ه˘˘نأأو ا˘˘شصو˘˘شصخ
تأرا˘ي˘˘شسل «م˘˘ي˘˘هأر˘˘بإأ يد˘˘ي˘˘شس»
يكتششي تاي’ولأ نيب ام ةرجأ’أ
تأرايشس لاخدإأ نم نوقئاشس اهيف
’ اه˘نأأ م˘غر ا˘ه˘ل ة˘ي˘فا˘شضإأ ةر˘جأأ
أو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي م˘لو كلذ ل˘م˘ح˘ت˘˘ت
نأ’ كلذ هاجت لعف ةدرب مايقلأ

نوبشسحي ددجلأ نيقئاشسلأ ء’ؤوه
ةيريدم ي˘ف ذ˘فا˘ن سصخ˘شش ى˘ل˘ع
اهريه˘ط˘ت نأأ ود˘ب˘ي ي˘ت˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ
دوهزم قيفوت لخدت ىلإأ جاتحي
ر˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘لأو
يتلأ عيراششملأو تأرا˘م˘ث˘ت˘شس’أ

ي˘˘˘˘ف جأردأ’أ ة˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ه
.ةيريدملأ
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ي˘ما˘ن˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و تد˘˘ه˘˘شش
فرط نم تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ةر˘ها˘ظ
نيدايملأ عيمج يف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ةيعام˘ت˘ج’أ بلا˘ط˘م˘لأ ة˘شصا˘خو
ن˘كشسلأ تا˘ب˘ل˘ط˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

رأر˘ق˘ت˘شس’أ عز˘عز ا˘م ل˘م˘ع˘˘لأو
يف ةشصاخ ةي’ولأ ىوتشسم ىلع
ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ عا˘˘شضوأ’أ ل˘˘ظ
يبعششلأ كأر˘ح˘لأو ا˘ي˘لا˘ح دل˘ب˘لأ
نوجرخي أوحبشصأأ نونطأو˘م˘لا˘ف
ةعورششملأ مهبلاطم نع ريبعتلل
م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأو
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘شضه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
هلك أذهو نييلحملأ نيلوؤوشسملأ
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ سضفر بب˘˘˘شسب
عامتشس’أو نينطأوملأ لابقتشسأ
لوشصو مدعو مهت’اغششنأ ىلإأ
لوأ’أ لوؤوشسملأ ىلإأ ىواكششلأ

قيفو˘ت» ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
يف يذلأ ةي’ولأ يلأو «دوهزم
تاهجلأ لك ىلع ددششي ةرم لك
برقتلأ ةرورشض ىلع ةيذيفنتلأ

ىلإأ عامتشس’أو نينطأوملأ نم
لح نم ن˘كم˘ت˘لأو م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ
نأأ ة˘˘شصا˘˘خ ت’ا˘˘غ˘˘ششن’أ كل˘˘˘ت
ناكمإا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م ل˘كا˘ششم كا˘ن˘ه
ءا˘˘شسؤور وأأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘شسؤور
ءأرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو ر˘˘˘˘ئأود˘˘˘˘لأ
ةميلعت أوبرشض نيذلأ نييذيفنتلأ
ةرور˘˘شضب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ
موي ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ
«ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’أ مو˘˘ي» لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’أ

نإأو م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششن’ عا˘م˘ت˘شس’أو

ةطيشسبو ةيلحم لكاششم تناك
نكلو روفلأ ىلع اهلح مهنكمي
أرط˘شضم ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي ن˘طأو˘م˘لأ
قلغ دعب عراششلأ ىلإأ جورخلل
مهشضفرو مهبأوبأ’ نيلوؤوشسملأ
ن˘م م˘غر˘لا˘ب أذ˘هو م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسأ
ةرم ل˘ك ي˘ف ي˘لأو˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
بيشصنت ءاقل للخ اهرخآأ ناكو
عأرذ ةقطنمل بدت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘شش ثي˘˘˘˘ح سشير˘˘˘˘˘لأ
مهيف نمب نييلحملأ نيلوؤوشسملأ

ر˘˘ئأود˘˘لأو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘˘شسؤور
ى˘ل˘ع نو˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘لأو
ني˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ ةرور˘شض
عامتشسلل نينث’أ موي ةشصاخو
يلأوح ذنم أذ˘هو م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششن’

مل نيلوؤوشسملأ نكلو اموي51
لك يف ةميلعتلأ ذيفنتب أوموقي
ةديدشش يلأولأ ةجهل تناكو ةرم
لك يف هنأاب مهرابخإأ متو مهدشض
ى˘لإأ ا˘ي˘شصخ˘شش ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘شس ةر˘˘م

مهلابقتشس’ روشضحللو مهبتاكم
لأز ا˘˘˘˘˘˘م أذ˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘˘˘كلو
مدع ىلع نورشصم نولوؤوشسملأ
ى˘ت˘حو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسأ
لابقتشس’أ مت نإأو ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘شصلأ
نينطأوملأ بأون فرط نم متي
ريرحتب نوموقي مهرودب نيذلأ
لا˘شصيإا˘˘ب م˘˘هد˘˘عوو لا˘˘غ˘˘ششن’أ
ربح درجم ىق˘ب˘ت˘ل م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ

ى˘˘˘˘لإأ ل˘˘˘˘شصت ’و قرو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
مقافتت أذهبو ةين˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
ت’ا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ششن’أو عا˘˘˘˘˘˘˘شضوأ’أ

مل نيذلأ نينطأوملل لكاششملأو
ةشصاخو ةحوتفم بأوبأ’أ أودجي
دل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ن˘˘هأر˘˘لأ ع˘˘شضو˘˘لأ ي˘˘ف
ةبانع ةنيدم تلو˘ح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةنيدم ىلإأ ةريخأ’أ ةرتفلأ للخ
ا˘ب˘ير˘ق˘تو ةو˘ق˘ب تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ
مامأأ ةمرا˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حأ د˘ه˘ششت
ر˘ئأود˘لأ تأر˘ق˘مو ة˘ي’و˘لأ ر˘ق˘˘م
مهتيعشضو ةيو˘شست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

بابششلأ ةبلاطمو نكشسلأ هاجت

رقم مامأأ لمعلأ دو˘ق˘ع˘ل لا˘ط˘ب˘لأ

تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تأر˘˘ق˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘لأ

عشضو˘لأ أذ˘ه ة˘با˘ن˘ع˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ

ىلإأ نوؤوجلي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ع˘ج

ءأوشس مهقحب ةبلاطملل عراششلأ

سضعب وأأ نكشسلأ وأأ لمعلأ يف

نأأ ا˘˘م˘˘ك ىر˘˘خأ’أ ت’ا˘˘غ˘˘ششن’أ

وه عشضولأ مقافت ءأرو ببشسلأ

نيي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ سضفر

ى˘لإأ عا˘م˘ت˘شس’أو م˘ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ

أذ˘هو ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ت’ا˘˘غ˘˘ششنأ

ي˘لأو˘لأ تا˘ي˘شصو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب

هنكمي ’ يلأولأ نأأ رابتعأ ىلع

كانهف لكاششملأ لكب مامته’أ

ىوتشسم ىلع اهلح متي لكاششم

ة˘لا˘ح ي˘فو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ تأرأدإ’أ

بلطلأ ليوحت متي لولح داجيإأ

ى˘لإأو ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ى˘˘لإأ

.ةيشضقلأ يف رظنلل يلأولأ

جاردألا ةسسيبح ةرجأا تارايسس تاكرسش ثادحتسسا عيراسشم نم ديدعلا

لغسش بسصانم قلخ عنمتو رامثتسس’ا هجو يف فقت لقنلا ةيريدم
ناطرسسلا ىسضرم ءاقدسصأا ةيعمج ميظنت نم

«كاكلا» عم نواعتلاب

معدل «ةليمج تنأا» ةردابم قÓطإا
يدثلا ناطرسس تاسضيرم

زكرم عم نواعتلاب ناطرشسلأ ىشضرم ءاقدشصأأ ةيعمج تقلطأأ

ربوتكأأ» يف «ة˘ل˘ي˘م˘ج تنأأ» ةردا˘ب˘م ة˘با˘ن˘ع نا˘طر˘شسلأ ة˘ح˘فا˘كم

نأاب مهنم اناميإأ كلذو يدثلأ ناطرشس تاشضيرم معدل «يدرولأ

تأرشضحتشسم عمج يف ةردابملأ هذه لثمتتو ،ةليمج امئأد ةأأرملأ

ةشضيرمل رخآأو كل رشضحتشسم يرتششإأ» راعشش تحت ليمجتلأ

تاشضيرملل ايأدهك تأرشضحتشسملأ هذه ميدقت متيشسو ،«ناطرشس

نيأأ ةبانع ناطرشسلأ ةحفاكم زكرم يف يراجلأ ربوتكأأ21 موي

ةيونعملأ مهحور عفرل تاشضير˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘ج˘ت ة˘ي˘شسمأأ ما˘ق˘ت˘شس

دقو ،ليمجتلأ لاجم يف تاشصتخ˘م تا˘عو˘ط˘ت˘م˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا˘ب

ةيمشسرلأ اهتحفشص يف ناطرشسلأ ىشضرم ءاقدشصأأ ةيعمج ترششن

يتلأ ليمج˘ت˘لأ دأو˘م ع˘ي˘ب تل˘ح˘م ءا˘م˘شسأأ «كو˘ب˘شسيا˘ف˘لأ» ى˘ل˘ع

.ةزيمملأ ةيناشسن’أ ةردابملأ هذه يف كراششتشس
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ةفرسشلاب يمÓسس ةيرق بابسش
يراوج بعلمب نوبلاطي

ةتافتلأ ةرورشضب ، ةفرششلأ ةيدلبب يملشس يح بابشش بلاط

اهنم نوناعي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ ىلإأ نييلحملأ نيلوؤوشسملأ

بلاط دق و،مهنع مغلأ ليزت يتلأ ةيهيفرتلأ قفأرملأ بايغ ببشسب

أذه نوكي ىتح يحلاب يرأوج بعلم ةماقإاب ةقطنملأ بابشش

بايغ ببشسب اهنوششيعي يتلأ ةلزعلأ لظ يف مهل اشسفنتم ريخأ’أ

هذه نأأ ةفرششلأ با˘ب˘شش د˘كأأو .ة˘ي˘ل˘شست˘لأو ه˘ي˘فر˘ت˘لأ ق˘فأر˘م ى˘ندأأ

تابلطلأ مغر يرأوج بعلم ءاششنإأ عورششمب ظحت مل ةريخأ’أ

مغرو ،ةينعملأ تاطلشسلل ةلشصأوتملأو ةديدعلأ تلشسأرملأو

عورششملأ نأأ ريغ ، عقأولأ سضرأأ ىلع مهبلطم ديشسجتب مهدوعو

مهذلم نأأ نيدكؤوم ،دوعو درجمو قرو ىلع ربح درجم لأزي’

وه هيفرتلأو ةيلشستلأ قفأرم بايغو ةلزعلأ هذه لظ يف ديحولأ

نع كيهان ،ةقطنملاب ةلاطبلأ ةبشسن عافترأ لظ يف ،يهاقملأ

يحب بابششلأ رأد ىتح ،اهيلإأ نينطأوملأ بطقتشست قفأرم مأدعنأ

بابششل اهحتفو اهتئيهت متي نأأ نود تأونشس ذنم ةقلغم يملشس

لخدتلأ دوهزم قيفوت يلأولأ نودششاني مهلعجام وهو ،ةقطنملأ

نوكي ىتح يحلاب يرأوج بعلم ةماقإأو مهتيعشضول لح داجيإأو

نورطشضي ثيح، ىرخأ’أ ءايحأ’أ بابشش نم مهريغك مهل اشسفنتم

ةيورك تأرود يف ةكراششملأ لجأأ نم ةديعب تافاشسمل لقنتلل

نين˘طأو˘م˘لأ ةا˘نا˘ع˘م ن˘م دأزا˘مو .م˘ه˘ي˘ح˘ب بع˘ل˘م با˘ي˘غ بب˘شسب

راظتنلل نورطشضي ثيح لقنلأ لكششم وه بابششلأ ةشصاخو

وأأ لمعلأ ىلإأ باهذلأ لجأأ نم ةيحابشصلأ ةرتفلأ يف ءأوشس ليوط

مهلزانم ىلإأ ةدوعلأ لجأأ نم ةيئاشسملأ وأأ سسرأدملاب قاحتل’أ

تلأزأأ يتلأ دورفلأ تأرايشس أذه لك يف ديحولأ مهليبشس تاب امك

 .مهبويج تقهرأأ نكل نبغلأ سضعب مهنع

U¢. Ü

 يعامتجلا نكسسلا نم هئاسصقإا دعب

هتيعسضو ةيؤسست صضرغبو

ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم نطاوم
يلاولا لخدتب بلاطي

ىلعو تاطلشسلأ ةشصاخلأ تاجايتح’أ يوذ نم نطأوم دششان

ىلع لوأ’أ لوؤوشسملأ هت˘ف˘شصب«دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت» ي˘لأو˘لأ ا˘ه˘شسأأر

للخ نم هفاشصنإأو لجاعلأ لخدتلأ ةرورشضب ةي’ولأ ىوتشسم

دعب اقئ’ ايعامتجأ انكشس هحنمو نكشسلأ هاجتأ هتيعشضو ةيوشست

قلعتيو ةريخأ’أ نكشس0007 ةشصح نم ةدافتشس’أ نم هئاشصقإأ

سصأوخلأ دنع نم ةرجأاتشسم ةقششب ميقملأ مشساق يشضام ـب رمأ’أ

ةقاعم هتجوز أذكو مكبو مشص ةئاملاب001 ةقاعإأ نم يناعي وهو

ىلإأ هترشسأأو درطلاب أددهم حبشصأأو ةئاملاب001 مكبو مشص

ىوكششلأ يف ءاج ام بشسحب أذهو راقعلأ كلام لبق نم عراششلأ

ةعاشس رخآأ تملشستو ةينعملأ تاهجلأ ىلإأ ينعملأ اهلشسرأأ يتلأ

نم هئاشصقإأ دعب يلأولأ لخدتب ةبلاطملأ اهدافمو اهنم ةخشسن

ماقو ةئملاب001 ةبشسنب ةقاعإأ نم يناعي وهو نكشسلأ ةمئاق

توأأ82 خيراتب كلذو نوعطلل ةيئ’ولأ ةنجللأ ىدل نعط عأدياب

ميدق هفلم نأأ مغر هتيعشضو ةيوشستب بلاطي هنإاف أذهلو7102

4891. ةنشس ذنم

MƒQjá aÉQì

طئاحلا صضرع يلاؤلا ةميلعت برسضو نينطاؤملا لابقتسسا نييلحملا نيلوؤؤسسملا صضفر ببسسب

ةي’ولا ىوتسسم ىلع ايموي تاجاجتح’ا ةرهاظ يمانت

 صصئاقنلا ةفرعمو ءايحألا ةنياعمل

 ةنيدملاب ةلوج يف ششيرلا عارذل بدتنملا يلاولا
هذهو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ ءايحأأ فلتخم ربع ةينأديم ةلوجب ةطبيه يقوشش ةبانعب سشيرلأ عأرذل بدتنملأ يلأولأ سسمأأ ماق
ةديدجلأ ءايحأ’أ لك ةنياعمل بدتنملأ يلأولأ لقنت ثيح يح لكل سصئاقنلأ أذكو مهت’اغششنأو نينطأوملأ لكاششم ةفرعمل ةوطخلأ
أذكو ءايحألل ةيجراخلأ ةئيهتلأ رأرغ ىلع ءايحأ’اب ةدوجوملأ سصئاقنلأ لامكتشسأ ةرورشضلأ تاميلعت ىطعأأ دقو سشيرلأ عأرذل ةعباتلأ

ةيلمع ىلع بدتنملأ يلأولأ فرششأأ امكو ةينعملأ ءايحأ’اب ءابرهكلأو زاغلأو ءاملأ تليشصوتو «DRV  »  ريهطتلأ تأونق لاغششأأ
ةينعملأ تاهجلأ عم قيشسنتلاب ةبانعب تاباغلأ ةيريدم اهب تماق يتلأ ةردابملأ يهو ةنيدملأ ءايحأأ ىوتشسم ىلع تقلطنأ يتلأ ريجششتلأ

نم يناعت تلأزام يتلأ ةديدجلأ ةنيدملأ هذهل ةيمهأأ بدتنملأ يلأولأ أذه يطعي نأاب نولمأاي مهنإاف سشيرلأ عأرذ ةنيدم ءايحأأ ناكشس امأأ و

 MƒQjá aÉQì.ةبعشص ماهم هرظتنت وهو سصئاقنلأ نم ديدعلأ
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ةبانع قحÓت ءاهب ةنعل

ل ايرورم اسسدكت ةبانع ةنيدم لخأدم تفرع
ذيمÓتلأو ةبلط˘لأ ر˘خأا˘ت ي˘ف بب˘سست ا˘م˘م قا˘ط˘ي
سسرأد˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للأ ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لأو
زجأوحلأ ببسسب أذهو لمعلأ نكامأأو تاعماجلأو
قباسسلأ بئانلأ نع ثحبلل ترسشتنأ يتلأ ةينمألأ
نسسلألأ باحسصأأ لعج امم ةبيلط نيدلأ ءاهب
ىلع ةنعل ناك ناسسنإلأ أذه نأاب نوقلعي ةليوطلأ

لك لاط يذلأ هداسسف ببسسب بئان وهو ةبانع
هرسش نإاف ةناسصحلأ هنم تعزن اّمل ىتحو ءيسش
تقحل ي˘ت˘لأ بعا˘ت˘م˘لأ بب˘سسب ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ل
.هنع ثحبلأ ءانثأأ نينطأوملاب

يصشطز نم ءاتصسم راودم
نأأ  ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘سشك
يلوؤوسسم نم أدج بسضاغ رأودم
مهسسأأر ىلعو يرئأزجلأ داحتلأ

ريرمت ببسسب  يسشطز نيدلأ ريخ
ةسسفانملأ ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت عور˘سشم
نود لبقملأ مسسوملأ يرودلأ يف
سسيئر هربتعأ ام وهو ،هيلإأ ةدوعلأ

،ةرمأؤوملاب قباسسلأ فلسشلأ ةيعمج
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ه˘˘يأأر نأأو ة˘˘سصا˘˘خ
ينعي هنأأ امب امهم ربتعي اياسضقلأ
نأا˘˘ب رأود˘˘م ر˘˘ع˘˘سشيو.ة˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ

ءافخلأ يف هدسض تكيحأأ ةرمأؤوم
أودناسس ،ةيناثلأو ىلوألأ ةجردلل ةفرتحملأ ةيدنألأ ءاسسؤور ةيبلاغ نأأو ةسصاخ ،هتايحÓسص سصيلقتل
.حرتقملأ سضفر يذلأ ،يطأورز دمحم ،ةرواسسلأ ةبيبسش سسيئر ءانثتسساب ،يسشطز تاحأرتقأ

رفنتصست «رمنلا ضضوعب»
 ةحصصلا ةرازو

تÓمح ءدبل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ح˘سصلأ ةرأزو تد˘سسأأ
سضوعب» راسشتنأ ةيفيكو ببسس لوح ةيسسيسسحت
تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأأ ا˘م˘˘ك«ر˘˘م˘˘ن˘˘لأ
أذهب ةينعملأ  قطان˘م˘لأ ءا˘سصحإل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ
ة˘ح˘سصلأ ةرأزو تر˘مأأو سضو˘˘ع˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ
سشر ةيلمع˘ب عور˘سشلأ ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
.تأرسشحلاب ةسصاخلأ ةيودألاب

 يبوهيم ىلع درمت
يدنرألا لخاد

ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ بتا˘˘كم˘˘لأ ءا˘˘سسؤور ن˘˘م دد˘˘ع بر˘˘عأأ
ماعلأ نيمألأ رأرق ىلع مهدرمت نع يدنرأÓل
تأرامتسسأ بحسسب يبوهيم نيدلأ زع ةباينلاب
رداسصم بسسحو ربمسسيد21 تايسسائرل حسشرتلأ
ة˘ي˘ئلو˘لأ بتا˘كم˘لأ ءا˘سسؤور نإا˘ف لا˘ق˘لأو ل˘ي˘ق˘˘لأ

هحسشرت تاسسبÓم فسشكب يبوهيم نم أوبلاط
نع ي˘بو˘ه˘ي˘م ـل ءلؤو˘ه ر˘ب˘ع ا˘م˘ك ه˘ن˘م ة˘يا˘غ˘لأو
ةهج ةيأل لمعلأو بنرألأ رودب مايقلأ مهسضفر
.تناك امهم

قيقحت حتفب بلاطم ةيبرتلا ريزو
با˘˘ب ما˘˘مأأ ة˘˘ل˘˘ف˘˘˘ط ةرو˘˘˘سص ترا˘˘˘ثأأ
عقأوم يف ةعسسأو ةجسض ةسسردملأ
نم ل˘ك ءا˘ت˘سسأ ثي˘ح «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ»
ةذيملت رهظ˘ت ي˘ت˘لأ ةرو˘سصلأ د˘ها˘سش
باب ل˘ف˘سسأأو رو˘سس ى˘ل˘عأأ ن˘م ل˘ط˘ت
بجو˘ت˘سسي يد˘˘لأ ر˘˘ملأ ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ
. قيقحت˘ل˘ل «د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لأ د˘ب˘ع»
ترد˘سصأأ ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ ةرأزو نأأ ر˘˘كذ˘˘ي
ىلع سسرأدملأ بأوبأأ قلغب تاميلعت
عنم˘يو ا˘حا˘ب˘سص55:70 ةعاسسلأ
.اهدعب ذيمÓتلأ لوخد

ملاعلا يف رومتلل رّدصصم ربكأا رئازجلا
ةبعسشب اسصاخ اعامتجأ بÓج ديعسس ةراجتلأ ريزو سسأأرت
تا˘ب˘ق˘ع˘لأ ة˘لأزإأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘لإأ قر˘ط˘ت˘لأ م˘ت ثي˘˘ح رو˘˘م˘˘ت˘˘لأ

ريوطت فدهب رومت˘لأ يرّد˘سصم ه˘جأو˘ت ي˘ت˘لأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأو
ةبسسانملأ هذهب و.ةرأزولل نايب هب دافأأ ام بسسح ،مهطاسشن

يف قلعتت طاقنلأ نم ددع ةسشقانم ىلع نوكراسشملأ فكع
يردسصم هجأوت يتلأ تايدحتلأ و تابقعلأ ةلأزإاب اهلمجم
ربكأأ دعت رئأزجلأ نأأو اميسس ،مهطاسشن ريوطت نم رومتلأ

رون ةلقد» رو˘م˘ت ى˘ق˘ل˘ت ن˘يأأ ،م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف رو˘م˘ت˘ل˘ل رد˘سصم
سضرعملأ نإاف ريكذتلل.قاطنلأ ةعسسأو ةيبعسش «ةيرئأزجلأ
مأربإاب جوت وكسسومب ةيعأرزلأو ةيئأذغلأ تاجتنملل يلودلأ

رومتلأ نم نانطأأ000.4 نم ديزأأ ريدسصتل ةيراجت دوقع
.ىرخألأ ةيبوروألأ لودلأ ىلإأ اهنم و ايسسور ىلإأ
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تفششك نأاو «ةعاشس رخآا» ـل قبشسو
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ن˘ع ة˘ق˘با˘شسلا ا˘˘هداد˘˘عأا ي˘˘ف
نييفرحلل ىلوألا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘لا

تاقباشسم يف نوكراششملا سسفانت ثيح
ن˘˘شسحأا ،ة˘˘ير˘˘شصع تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح ن˘˘˘شسحأا

يديلقتلا سسابللاو ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت تا˘يو˘ل˘ح
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لاو ير˘˘شصع˘˘لاو
،قا˘ب˘طألا ن˘شسحأاو خ˘ب˘ط˘لا تا˘ق˘˘با˘˘شسم
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خلا ل˘˘ف˘˘ح فر˘˘عو
،تا˘م˘ير˘كت˘لاو ز˘ئاو˘ج˘لاو تآا˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا

ىلوألا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘لا تز˘ي˘م˘تو
ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شش نا˘˘ك يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ةكراششمب «يلبقتشسم..يتيوه..يتفر˘ح»
نيشصتخملاو «نافيششلا»و ةاهطلا زربأا
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ءا˘يزألا م˘ي˘م˘شصت ي˘˘ف
ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع او˘فر˘˘ششأا ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةماعلا ةفرششم˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ي˘كح˘ت˘لا

فاششلاو ةيرداوق ةيزوف ةقباشسملا ىلع
فاششلا ،ىيحيوأا لاون فاششلا ،داز رهشش
فاششلا ،يششاوك ليبن فاششلا ،بيعشش
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،عدو˘م˘ل ن˘يد˘˘لا رد˘˘ب
ةطايخلاو يرشصعلاو يديلقتلا سسابللاب
رمحل رارغ ىلع ةزراب ءامشسأا تنمشضتف

باجح نيمأا ،ي˘فاو˘م ةد˘ي˘ششر ،ةر˘ي˘ب˘شص
ع˘يزو˘ت م˘تو ،تا˘ب˘ي˘شصق˘لو˘˘ب ق˘˘ي˘˘ف˘˘ششو
نم ةادهم تناكو نيزئافلا ىلع زئاوجلا
ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا «نÓ˘يار» ة˘˘كر˘˘شش
ةفاشضإا ،ةرهاظتلا هذهل يبهذلا لومملا

تÓحم«و»ENISIUCةراشس» ىلإا

BEHGAR»و «ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

S’TNEVE«ميمشصتب ةشصا˘خ˘لا
يتلاو يدياز بغار ممشصملل روكيدلا
،ماتتخلا ل˘ف˘ح رو˘كيد داد˘عإا˘ب تل˘ف˘كت
،«ريكوج يماشس يجد يد» ىلإا ةفاشضإا

دا˘˘˘ششنإÓ˘˘˘ل قا˘˘˘فآلا ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘ششو
تÓ˘˘شصو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ح˘˘يد˘˘م˘˘˘لاو
روهمجلا هعم لعافت ثيح ةيقيشسوملا

ةقباشسملا يف نوكراششملا ماقأاو ،اريثك
تاقباشسم امأا ،«ميهاربإا يديشس» قدنفب
˘˘مورو˘˘شش» ي˘˘ف تر˘˘ج د˘˘ق˘˘ف خ˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

،ميهاربإا يديشسب»ENISIUCةراشس
نب هط يمÓعإلا ماتتخلا لفح طششنو
 .مهديشس

 اديدش ناك سفانتلا
 نيكراشملا نيب

ةشسفانملا نأا مي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تد˘كأا
نيكراششملا نيب ةريبكو ةشسرشش تناك
اودجو ثيح تاقبا˘شسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف

سضع˘ب ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص
نم دجو˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ن˘يز˘ئا˘ف˘لا
،قاقحتشساو ةرادج نع زئاوجلا اوعلتقا

ةقبا˘شسم ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب ر˘ف˘ظو
،ة˘م˘شسن نا˘ب˘ع ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘˘ح˘˘لا
ة˘يرو˘ح يدو˘ع˘شسم ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا

ءارهزلا ةم˘طا˘ف د˘م˘شصلا د˘ب˘ع تر˘ف˘ظو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ى˘لوألا ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيرشصعلا تايولحلا يف ةثلاثلا ةبترملاب
يريام تلانو ،رون يلبج اهب ترفظف

مأا» تلشصحو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا سسجر˘ن
امي˘فو ،ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع «ر˘ي˘خ˘لا
ميمشصتو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا سسا˘ب˘ل˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
سسا˘ب˘ل˘لا ي˘ف ز˘ئاو˘˘ج˘˘لا تلا˘˘ن˘˘ف ءا˘˘يزألا
،ميرم ةداب نم لك يرشصعلاو يديلقتلا

ةيرداوقو ةزيزع لابوطو سسجرن يريام
اهتملشسف ةيفر˘ششلا ةز˘ئا˘ج˘لا ا˘مأا ،تا˘ن˘ج
.بلاط ةيمشس ةباششلل ةطايخلا ةنجل

ةزئاجب رفظت يديرد ةيهز
 «ناقزربلا» قبط لضفب خبطلا

خ˘ب˘ط˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ف˘ياو˘ل تا˘ن˘ج تءا˘ج˘ف
ةبترملا يف لح يشسنوت رشصانو ةثلاثلا
يذلا ديحولا لجرلا ناك ثيح ةيناثلا
ا˘مأا ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا هذ˘ه ي˘˘ف ةز˘˘ئا˘˘ج لا˘˘ن˘˘ي
ة˘ي˘هز ا˘ه˘ب تر˘ف˘ظ˘ف ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا
ق˘ب˘ط˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم ل˘˘شضف˘˘ب يد˘˘يرد
فاششلا» ه˘ي˘ل˘ع تن˘ثأا يذ˘لا «نا˘قزر˘ب˘لا»
هنأل ميكحتلا ةنجلو اريثك «داز رهشش
ىلإا دوعيو يرئازجلا خبطملا ءارث دكؤوي

«ناقزربلا» همشساو نييد˘ي˘مو˘ن˘لا ة˘ب˘ق˘ح

يشسكشسك نع ةرابع وهو يربرب هلشصأا
ةهكن هبو بيلحلاو منغلا محلب يهطم
عاونأا فلتخم هيف دجويو لبجلا ليلكأا
تلا˘نو ،بي˘بز˘لاو ر˘م˘ت˘لاو تار˘شسكم˘˘لا
ةز˘ئا˘ج˘لا ةد˘ي˘ع˘شس ي˘ع˘طر˘ب˘شس ةد˘˘ي˘˘شسلا
 .ميكحتلا ةنجل فرط نم ةيفرششلا

 ىرخأ زئاوج عيزوت
 ةلمجلاب تاميركتو

مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل تي˘ل˘يإا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا» تما˘قو
اهشسأارت يتلا «تاراششتشسلاو بيردتلاو
ع˘يزو˘ت˘ب ي˘نا˘ه مأا ة˘جا˘ح داو˘ج ةد˘ي˘˘شسلا

نشسحأا ةزئاج رارغ ىلع ىرخأا زئاوج
ةزئاج ،دادو ةديشسلا اهتلان يتلا ةيلحت
اهتلان ي˘ت˘لا ة˘ير˘شصع تا˘ب˘طر˘م ن˘شسحأا
ةز˘ئا˘ج سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ر˘˘جا˘˘ه ةد˘˘ي˘˘شسلا
اهب تر˘ف˘ظ د˘ق˘ف را˘خ˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘شسر˘لا
م˘م˘شصم با˘ششلا م˘ير˘كت م˘˘تو ،«مÓ˘˘حأا»
ةكرشش لثممو «يدياز بغار» روكيدلا
،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘لو˘م˘م˘˘لا ل˘˘كو «نÓ˘˘يار»
«ح˘لا˘شص د˘˘م˘˘حأا فا˘˘ششلا» ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
تاريبخو تابطرم˘لا ي˘ف سصشصخ˘ت˘م˘لا

،قدشصم نايرو يوادهم انيل ليمجتلا

يتÓلا تامعربلا اشضيأا ميركت مت دقو

نم حارتقاب ةرهاظتلا هذه يف نكراشش

يناولحلا» يف ةيرداوق ةيزوف فاششلا

،يرانب نيلودجم رارغ ىلع «ريغشصلا

،مينر يبابدو ةنيد يبابد ،مدقم نيجل

لئاشسوو «ةعاشس رخآا» ةديرج ميركت متو

 .ثدحلا تطغ يتلا مÓعإلا

 رفظت ةنيمأ يسورعل

 ىربكلا ةزئاجلاب

ة˘ق˘با˘شسم˘ل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ا˘˘مأا

»MA’I» نييفرحلل ىلوألا ةينطولا

2 TSEB EHTبيشصن نم تناكف

نم ةادهم يهو ةنيمأا يشسورعل ةباششلا

لثمتت يتلاو «نÓيار» يمشسرلا لومملا

ةيفارتحا ةقيرطب تاهويديف ريوشصت يف

ةيناكمإا عم Óبقتشسم ةزئافلا ةقفارمو

سصشصح˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ

اوناك نيذلا «نافيششلا» عم ةينويزفلتلا

ام وهو ميكح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ن˘ير˘شضا˘ح

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ن˘˘لا باو˘˘بأا ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شس

 .هيعارشصمب

ةمجن «داز رهش فاشلا»

ةيقب ةقفر يماتتخقا لفحلا

 «نافيشلا»

ة˘˘م˘˘ج˘˘ن داز ر˘˘ه˘˘شش «فا˘˘ششلا» تنا˘˘ك

ل˘˘شضف ثي˘˘ح ي˘˘ما˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خلا ل˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

رو˘شص ذ˘خأا رو˘˘شضح˘˘لاو نو˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا

،يرئازجلا خبطملا ةريفشس عم ةيراكذت

لابقت˘شسلا ى˘ل˘ع نا˘شسم˘ل˘ت ة˘ن˘با تن˘ثأاو

تدعشسو ةنوب يف هب تشصخ يتلا راحلا

روشضحلا فتلا امك ،اهل نييبانعلا بحب

طاقت˘لا ل˘جأا ن˘م ةا˘ه˘ط˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ب ا˘شضيأا

نم مهنأا ةشصاخ مهعم «يفليشسلا» روشص

ىلع خبطلا يف ةينويزفلتلا هوجولا زربأا

، «بيعشش فاششلا» ،ىيحيوأا لاون رارغ

.«يششاوك ليبن فاششلا»

«تاراسشتسسلاو بيردتلاو ميلعتلل تيليإا ةيميداكأا» ميظنت نم

 ءايزفا ميمصتو خبطلا موجن روضحب نييفرحلل ىلوفا ةينطولا ةقباسملا ماتتخا
«تاراسشتسسلاو بيردتلاو ميلعتلل تيليإا ةيميداكأا» اهتمظن يتلاو ةبانعب «نوطاريسشلا» قدنف يفTSEB EHT MA’I 2»» نييفرحلل ىلوألا ةينطولا ةقباسسملا تايلاعف سسمأا لوأا ءاسسم تمتتخا

.ةيلو22 نم اسسفانتم022 ةكراسشم تفرع يتلا ةرهاظتلا هذه حاجن ادكؤوم ازيممو امخسض ماتتخلا لفح ناكو

 ةبانعب ةيرسصعلاو ةيديلقتلا ةطايخلل ةسشرو ىلع فرسشت

 ةطايخلا ةنجل نم ةيفرشلا ةزئاجلا لانت بلاط ةيمس
ةطا˘ي˘خ˘لا ة˘ششرو تكرا˘شش

«ERUTUOC TRA«

BELAT YBسسمأا لوأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا ي˘˘ف
تلانو ني˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل ى˘لوألا
ة˘ششرو˘لا ى˘ل˘ع ة˘فر˘˘ششم˘˘لا
ةزئاج بلاط ةيمشس ةباششلا
ميكحت ةن˘ج˘ل ن˘م ة˘ي˘فر˘شش
تزيمت نأا دع˘ب ة˘ق˘با˘شسم˘لا
،ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا لا˘م˘عألا˘ب
يف اهتكراششم نأاشش يفو
تف˘˘ششك ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
ر˘˘˘خآا» ـل بلا˘˘˘ط ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شس
يف تكرا˘شش ا˘ه˘نأا «ة˘عا˘شس
لامعأاب زيمملا ثدحلا اذه
د˘جاو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ششرو˘˘لا

«وي˘شسا˘ق» ي˘ح ي˘ف ا˘هر˘ق˘م
،«ةرودنقلا» رارغ ىلع ءاشسنلل ةيرشصعلاو ةيديلقتلا ةشسبلألا ةطايخ يف ةشصتخم يهو ةبانعب
«تÓيدوملا» نم ديدعلا نئابزلل مدقت امك ،بلطلا بشسح كلذو يشسنوتلا سسابللاو «ناطفقلا»
ةبيط ةعمشس كلمت ثيح اهمشسا لمحت «كوبشسيافلا» ىلع ةيمشسر ةحفشص ةششرولا كلمتو ،ةعونتملا
تيليإا ةيميداكأا» اهتمظن يتلا ةقباشسملا يف اهتكراششم نأا ةثدحتملا سسفن تفاشضأاو ،ةبانع يف
نم ديد˘ع˘لا تم˘شض م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأا ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ل فر˘شش «تارا˘ششت˘شسلاو بيرد˘ت˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
يف ةبانع يف Óبقتشسم مظنتشس يتلا سضورعلا يف كراششتشس اهنأا تفاشضأاو ،نيفورعملا نيممشصملا

ةيرشصعلا ةشسبلألا يف ىتح ديلاقتلا ىلع ظافحلا ىلع سصرحلا بجي هنأا تدكأاو ،ةطايخلا لاجم
 .ةليشصألا ةيديلقتلا ةشسمللا اهيف دجوت ىقبت يتلا
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 ءاسسنلل ةيئانثتسسا افحت مدقتو ةينف ةقيرطب اهدرفمب اهزجنت

يلحلا ةعانص يف عدبت ينانع فافع ةنانفلا
 ةميرك فصنلا راجحفاب تارهوجملاو

فا˘ف˘ع ة˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا ة˘نا˘ن˘ف˘لا تكرا˘شش
ةينطولا ةقباشسملا يف حانجب ينانع
قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا
«ةعاشس رخآا» تقتلاو ،«نوطاريششلا»
ا˘˘ه˘˘حا˘˘ن˘˘ج م˘˘شض ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ئا˘شسن˘لا ي˘ل˘ح˘لاو تار˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةنقتم ةق˘ير˘ط˘ب د˘ي˘لا˘ب ة˘عو˘ن˘شصم˘لا

ع˘ن˘˘شصت ا˘˘ه˘˘نأا تف˘˘ششكو ،ةز˘˘ي˘˘م˘˘مو
را˘ج˘حألا˘ب تار˘هو˘ج˘م˘لاو روا˘شسألا
درزللا رارغ ى˘ل˘ع ة˘م˘ير˘ك ف˘شصن˘لا

هنولو«نيرام غأا «يلوزل سسيبل»
«تي˘شسي˘ت˘ي˘مل» ،يدا˘مر˘˘لا˘˘ب سضي˘˘بأا
ق˘ي˘ق˘ع˘لا را˘ج˘حأا ،نو˘ل˘لا ي˘ج˘شسف˘ن˘ب
«تاغل» ،«نيروت˘نو˘فأا» ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

»زاومايشس» ،»تيتاميل»،ERGIT ED LIŒ L»» ،يزوريفلا «زاوكريت»» ،رمحألا «كشساج» ،رشضخألا
،ةبانع ،ةنيطنشسق نم ربنعلا ،ايزيلام نم «كورابلا» راجحأا ،ةيلحم ةميرك فشصن راجحأا ىلإا ةفاشضإا ،يبد نم
ىلع يوشسنلا رشصنعلا لابقإا ىدمب قلعتي اميف امأا ،ةيديلقت ةشسملب ةيرشصع تارهوجملا هذه لكو ،ةداعشسوب
ءارشش نذبحي يتÓلا ءاشسن دجوت هنأا ينانع فافع تدكأاف تارهوجملاو يلحلا نم عونلا اذه ءارشش
امك ،عيمجلا لوانتم يفو ةلوبقم اهنأا تدكأاف راعشسألاب قلعتي اميف امأا ،ةزيمملاو ةيديلقتلا تارهوجملا
سسارعألاو تارهشسلا يف لمعتشست يتلا وأا يمويلا لامعتشسلاب ةشصاخلا ةيئاشسنلا تاظفحملا اشضيأا عنشصت
يتلا »ةمرحملا» ىلإا ةفاشضإا ،«يناطلشس زيوللا» ،ربنعلا ،»ةناحيرلا» ،»ةشسمخلا» ،»ةلÓخلا» ـب اهعنشصت يتلاو
مشسإا اهيلع قلطي كوبشسيافلا ىلع ةيمشسر ةحفشص ينانع فافع كلمتو ،»ةششيخلا»و دادجألا اهشسبلي ناك

«« XUOJIB ANIRASTطإلا يف بغري نم لكلÓاهديب اهزجنت يتلا ةينفلا اهلامعأا ىلع ع
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ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م ا˘˘تو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘صسح˘˘لا رر˘˘ق
ناكرب ةنيدم ىلإا ةرايزب مايقلا مدقلا ةركل يبرغملا
حصشرملا هنوكل هبعل˘مو ه˘ق˘فار˘م م˘هأا ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
بخت˘ن˘م˘لا د˘صض ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةارا˘ب˘م نا˘صضت˘حل ر˘ب˘كلا
ر˘ي˘خلا يو˘ف˘صصت˘لا رود˘لا با˘يإا را˘˘طإا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هذه يتأاتو،0202 نييلحملل ايقيرفإا سسأاك تايفصصت
نلعأا نأا دعب سسلطلا دوصسا ييلحم بردم نم ةردابملا

يزوف مدقلا ةركل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا سسيئر
ىلع افيصض لزنيصس يلحملا يبرغملا قيرفلا نأاب عجقل

،هنم ةديعبلا ريهامجلا بيرقتل ةيبرغملا ندملا لك
ةتومع هللخ نم نمصضي يذلا بعلملا ىلا لوصصوللو

،ةارابملا ةع˘با˘ت˘م˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م رد˘ق ر˘ب˘كا رو˘صضح
ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘ها˘ت˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل

نوكيصس هنا امب ،توم وأا ةايح ةلاصسم ةباثمب نوكيصس
هذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لا ط˘˘غ˘˘صض تح˘˘ت
نيبختنملا نيب باهذلا ةارابم نأا ركذي ،ةصسفانملا

ر˘كا˘صشت ىف˘ط˘صصم بع˘ل˘م ة˘ي˘صضرأا ىل˘ع تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لاو
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا د˘ق طرا˘ف˘لا ر˘ه˘˘صشلا ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
.هلثمل رفصص يبلصسلا

مامإ ةإرابملإ ةبوعصص عقوتي يبرغملإ بختنملإ شسراح
ةخخفملاب اهفصصيو رئإزجلإ

سسنأا ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا سسرا˘˘ح ع˘˘قو˘˘ت
مصسرب رئازجلاو برغملا نيب ةريثم ةهجاوم يتينزلا
سسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ل˘هؤو˘م˘لا ل˘صصا˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا با˘˘يإا

نأا ىلا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم،0202 ““نا˘صش““ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
دعي رئازجلاب باهذلا ةارابم يف فادهأا نود لداعتلا
ىلإا ةينطولا رصصانعلا ايعاد ةموغلم و ةخخفم ةجيتن
ءادألا سسيلو زوفلا نع تحبلا و ،ةلباقملا نم رذحلا
نع تحبلل برغملل يتأايصس يرئازجلا قيرفلا نوكل
،لهأاتلا ةقاطب فطخل ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘ق˘ير˘ط ة˘يأا˘ب زو˘ف˘لا

ىلإا يبرغملا بخت˘ن˘م˘لا ل˘هأا˘ت˘ي نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا ع˘قو˘تو
روصضحلاب يبرغم˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا بلا˘طو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك
ه˘ل د˘ن˘صس نو˘ك˘ي˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا مو˘˘ي بع˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك˘˘ب
نع عافدلاو يقيرفإلا ناصشل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ه˘ئا˘ق˘فر˘لو
ة˘ق˘با˘صسلا ةرود˘لا ي˘ف بر˘غ˘م˘لا ه˘ب تزا˘ف يذ˘لا بق˘ل˘˘لا
.يصضاملا ماعلا برغملاب تميقأا يتلا

 ””ةيدنألإ ةحلصصم يف بصصي ديدجلإ ةصسفانملإ ماظن””

يلحملا بختنملا

ناصضتحل برقألإ ناكرب ةنيدم
رئإزجلإو برغملإ نيب بايإلإ ةإرابم

 ةيصسنرفلإ ةلوطبلإ نم ةنماثلإ ةلوجلل ةيلاثملإ ةليكصشتلإ يفيناميلس
ةيصسنرفلا ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف يصضاملا تبصسلا موي (4-1) تصسيرب بعلم مامأا ىرخأا ةثلث عنصصو افده لجصس يذلا ،يناميلصس ملصسإا يرئازجلا يلودلا مجاهملا ريتخا

ززعيل ،يصسنرفلا قيرفلا عم ةيوق ةيادب ىلع يرئازجلا مجاهملا مصصبيو ،ةنماثلا ةلوجلا يف بعل نصسحأا حبصصيل9 /01 ةطقن ىلع يناميلصس لصصحتو ،ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص اهتدعأا يتلا
تايرابم5 للخ ةمصساح تاريرمت5 مدق و فادهأا4 ،يزيلجنإلا يتيصس رتصسيل نم راعملا ،رصضخلل ايلاح فاده نصسحأا لجصس و،4,7 ب ةصصتخملا ““بيكيل““ ةفيحصص طيقنت بيترت ىلعأا يف هناكم

غنيتروبصس عم بعللا هل قبصس دق و،1202 يف رتصسيل عم ةنصس13 رمعلا نم غلابلا مجاهملا دقع يهتني و ،مصسوملا ةياهن يف ءارصشلا رايخ عم ةراعا لكصش ىلع هل بعلي يذلا وكانوم عم يصساصسأاك اهصضاخ
.يكرتلا يصشابرنف و يزيلجنلا لصساكوين و يلاغتربلا ةنوبصشل

±.hd«ó

ناشلا تايفصت

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

4975ددعلا9102ربوتكأا20 ءاعبرألا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

4975ددعلا9102ربوتكأا20 ءاعبرألا

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

¯ ê.fé«Ö  

باعلألا ةرود قلطنا بارتقا عم انمازت
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا

تداع،0202 فيصص يف ويكوط ةينابايلا
نييرئازجلا نييصضايرلا ةعطاقم ةيصضق
ي ““ينويهصصلا نايكلا““ يف ف مهئارظنل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ىلإا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةع˘طا˘ق˘م تلا˘ح ترر˘ك˘ت نأا د˘ع˘ب ،ةو˘ق˘ب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘ير ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

يف نييليئارصسإا ني˘صسفا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لاو تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ريبعتلا ن˘م عو˘ن˘ك ،تا˘صصا˘صصت˘خلا ر˘ئا˘صس

نايكلا عم عيب˘ط˘ت˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا سضفر ن˘ع
لا˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا
قرطلا لكب ليئارصسإا لواحتو .يصضايرلا

رئازجلا ىلع يصضاير˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سضر˘ف
دعت ثيح ،ةيئانثتصسا ةلاح ىقبت يتلا

ةيبر˘ع˘لا لود˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع ن˘ي˘ب ن˘م
تاقلع يأاب طبترت ل يتلا ةيملصسإلاو
ع˘م ة˘ي˘صضا˘ير وأا ة˘يدا˘صصت˘˘قا وأا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
سضفر˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘ك ،ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صصلا نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا
ليئارصسإا اهم˘صسا ة˘لود دو˘جو˘ب فار˘ت˘علا

يتلا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘م ا˘ن˘ما˘صضت
ىلع ءاوصس نيريبك معدو دييأاتب ىظحت
وأا دل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ىل˘˘عأا ىو˘˘ت˘˘صسم

ن˘م كلذ ىل˘ج˘تو ،بع˘˘صشلا تا˘˘ئ˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ي˘ف ة˘يور˘ك˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا د˘˘يدر˘˘ت لل˘˘خ

د˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ت ج˘˘˘يزا˘˘˘هأاو تارا˘˘˘ع˘˘˘صش بعل˘˘˘م˘˘˘لا
وأا يرودلا تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ءاو˘صس ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
.يرئازجلا بختنملا تاهجاوم
ا˘ف˘قو˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘صس ،ةر˘˘م ر˘˘خآا تنا˘˘كو
نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘صضفار ا˘˘فر˘˘˘صشم
ود˘ي˘ج˘لا ل˘ط˘ب با˘ح˘صسنا و˘ه ،ي˘نو˘ي˘ه˘˘صصلا

دعب ةيملاعلا ةلوطبلا نم نيرون يحتف
نايك˘لا ن˘م عرا˘صصم ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘عو˘قو
ي˘ف سسفا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا ن˘يرو˘ن ،ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا

هتعقوأا ،امارغو˘ل˘ي˘ك37 ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘قأا نزو
““ينويهصصلا نايكلا““ عراصصم مامأا ةعرقلا

زوا˘ج˘ت د˘ق نا˘ك نأا د˘ع˘ب ،را˘هو˘ت لو˘ب˘تو˘ب
سسويليتيم عرا˘صصم˘لا ىلوألا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
ة˘مل˘ع˘لا˘ب ي˘˘ت˘˘يا˘˘ه ن˘˘م ل˘˘با˘˘ه ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
˘مد˘عو با˘ح˘صسنلا رر˘ق ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا

،ينويهصصلا نايكلا نم سسفانملا ةهجاوم
لجصسي يتلا ةيناثلا ةرملا اهنأا ملعلا عم
نيرون يحتف ير˘ئاز˘ج˘لا عرا˘صصم˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ةيم˘لا˘ع ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م
عم عيبطتلا يدافتل سسفانملا تاذ مامأاو
ن˘م ن˘يرو˘ن د˘ع˘ُيو ،““ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا““
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ود˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل زر˘˘˘بأا

زو˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإاو
ايقيرفإا ةلوطب يف ةيبهذلا ةيلاديملاب

يدان ناو˘لأا ل˘م˘ح˘يو،8102 ماع ةبع˘ل˘ل
.رئازجلاب يلورتبلا يصضايرلا عمجملا

””نايكلإ”” عم يمصسرلإ عيبطتلإ راطق
رئإزجلإ يف فقوت

يمصسرلا عيب˘ط˘ت˘لا را˘ط˘ق ق˘ل˘ط˘نا ْنأا ذ˘ن˘م
فقوتت مل ،للتحلا ةلود عم يبرعلا
مامأا نييرئازجلا نييصضايرلا تاباحصسنا

ي˘ف ““ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘ك˘لا““ ي˘ف م˘ه˘˘مو˘˘صصخ
ف˘قو˘م ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لود تلو˘˘ط˘˘ب
سضفار˘لا ه˘ت˘مو˘ك˘حو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا
ًانأاصش لقي ل هرابتعاب يصضايرلا عيبطتلل

لب يداصصتقلاو يصسايصسلا عيبطتلا نع
،ملاعلا مامأا للتحلل ة˘ي˘عر˘صش ي˘ط˘ع˘يو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ل˘˘حار˘˘م ي˘˘ف نو˘˘˘ك˘˘˘ي د˘˘˘قو
با˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ““نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا““ لو˘˘خد˘˘ل ًا˘˘صسير˘˘ك˘˘ت
.ءادهصشلا دلب ىلإا عصساولا يصضايرلا

دإدع حتتفي ينامحد عراصصملإ
ةيصضايرلإ ةعطاقملإ

امدنع1991 ما˘˘ع ة˘˘ثدا˘˘ح لوأا تنا˘˘˘ك
،ود˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا ل˘˘˘ط˘˘˘ب سضفر
ة˘كرا˘صشم˘لا ،ي˘نا˘م˘حد نا˘يز˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

تر˘ج ي˘ت˘لا ود˘ي˘ج˘ل˘ل م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف
هتع˘قوأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ب
ن˘˘˘˘م عرا˘˘˘˘صصم ع˘˘˘˘م لوألا رود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ق

ةر˘م˘ل˘ل ا˘هدا˘˘عأاو ،““ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا““

با˘˘ع˘˘لألا ةرود ي˘˘ف2991 ما˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
،اصضيأا اينابصسإا يف ترج يتلا ةيبملوألا

نب نمحرلا دبع نيعراصصملا باغ امك

سسايلاو ،(غلك09 نم لقأا نزو ) يدامع

نع ،(غلك001 نم لقأا) نزو بوقعيوب
ىر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا سسيرا˘˘˘˘˘ب ةرود تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف
سضرتفي ناكو ،(مل˘صس د˘نار˘غ) ود˘ي˘ج˘ل˘ل
ةرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘عرا˘˘˘صصم˘˘˘لا كرا˘˘˘˘صشي نا

م˘ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘خلا مو˘˘ي˘˘لا لل˘˘خ
ي˘ف ا˘كرا˘صشي م˘ل ثي˘ح ،ار˘ثا ا˘م˘ه˘ل ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
بب˘صسب با˘ح˘صسنلا ارر˘قو ،ل˘˘صصأا ةرود˘˘لا

نا˘م˘صضت ن˘ي˘ت˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
.““ينويهصصلا نايكلا ““ نم نيعراصصم
ا˘ه˘ي˘ف د˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ىلوألا ةر˘˘م˘˘لا تصسي˘˘لو
ي˘ف م˘ه˘صسف˘نأا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘عرا˘صصم˘˘لا

مهيلع نيعتي ناك ثيح ،جرحم فقوم
““ليح »و ““راذعا ““ نع ثحبلا ةرم لك يف
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ““ خ˘˘ف ي˘˘ف  عو˘˘قو˘˘لا بن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
 .““يصضايرلا

ةيعامجلإ ىلإ ةيدرفلإ تاصضايرلإ نم
ةنيمأا ،ةيرئازجلا ةفدجملا تّلصضف امك
يئاه˘ن ف˘صصن قا˘ب˘صس ة˘ع˘طا˘ق˘م مد˘ع ا˘بور
ي˘ت˘لا ف˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
،ةيدنلوهلا ““مادرتصسمأا““ ةنيدم اهنصضتحا

ىلإا يرصشوأا ناصش ةينويهصصلا دجاوت مغر
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج

ي˘˘ت˘˘لا ،ىصسو˘˘م م˘˘ير˘˘م ود˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘عرا˘˘˘صصم
م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل ر˘˘ها˘˘صش ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م تصضفر
ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هؤوا˘˘صصقإا

د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ا˘˘مور˘˘ب1102
م˘يد˘ق˘ت م˘ي˘صسار˘م رو˘صضح ن˘ع ا˘ه˘عا˘˘ن˘˘ت˘˘ما
.ةهجاوملا قلطنا لبق نيصسفانتملا
عراصصملا د˘ن˘ع كلذ˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘ي م˘ل ر˘مألا

ودناوكيات˘لا ة˘صضا˘ير ي˘ف فو˘ن˘صش ءا˘ير˘كز
ايرو˘ك ي˘ف و˘غ˘نو˘غ˘ب م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف

مدأا هجاو نيح،1102 ماعلا ةيبونجلا
،ةصسفانملا جراخ ه˘صسف˘ن د˘ج˘ي˘ل ،ر˘ي˘جا˘صس
ناحتما زايتجاب مايأاب اهلبق ىحصض امدعب
ىو˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ا˘˘مأا .ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كا˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
ر˘كذ˘ت˘ي ل˘ك˘لا˘ف ،ةر˘يد˘ت˘صسم˘˘لا ةر˘˘حا˘˘صسلا

سسيار ينطولا بختنملا سسراح فقوم
هرود˘˘˘ب سضفر يذ˘˘˘لا ،ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م با˘˘˘هو
ي˘ت˘لا ة˘˘يدو˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

عم غارب ايفلصس قباصسلا هقيرف تعمج
بع˘ل˘م ىل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا را˘˘غ˘˘ك ل˘˘يو˘˘با˘˘ه

د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل ه˘˘˘صضفر ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ل˘با˘ق˘م كا˘ن˘ه يداو˘ن˘لا د˘حأل ما˘م˘صضنلا

كلذ˘ك .ي˘لا˘ي˘خ˘لا˘˘ب ف˘˘صصو ي˘˘لا˘˘م سضر˘˘ع
ةليكصشتلا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز د˘ن˘ع رو˘مألا ترا˘صس
يذ˘لا رو˘م˘ط˘م م˘˘ير˘˘ك كاذ˘˘نآا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ا˘ي˘صسيرو˘ب ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘˘م هرود˘˘ب ع˘˘طا˘˘ق
ةارابم ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل خا˘بدل˘غ ن˘صشنو˘م
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ،““ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘ك˘لا ـب ة˘˘يدو

يلحملا داحتلا سسيصسأاتل06ـلا ىركذلا
رو˘˘م˘˘ط˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘قو ىعدا ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ئل˘مز ة˘ي˘ق˘ب ق˘فار˘ي ل ىت˘ح ة˘با˘˘صصإلا
بختنملا وعابر سضفر امك .““نايكلا““ ىلإا
ةهجاوم اصضيأا ةيديدحلا ةركلل ينطولا

ن˘م˘ث ي˘ف ““ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘ك˘لا““ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةيديدحلا ةركلل ملاعلا سسأاك نم يئاهنلا

زولوت ةنيد˘م˘ب1102 ي˘˘ف تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
بختنملا  جورخ ىعدتصسا ام ،ةيصسنرفلا
ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘صصقإاو ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ة˘ب˘عل تصضفر ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘صضا˘ق˘ل˘ب ة˘ن˘˘ي˘˘مأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ود˘˘ي˘˘ج˘˘لا

للخ ةيلي˘ئار˘صسإلا ا˘ه˘ت˘صسفا˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ي˘صضا˘ق˘ل˘ب ترر˘قو .ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ر˘˘يدا˘˘غأا
اهتعقوأا امدعب ةصسفانملا نم باحصسنلا
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
يتلا يصضاقلب ةنيمأا تناكو ،يليئارصسإلا

ةيليئارصسإلا ةعرا˘صصم˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م تصضفر
نم ل˘قأا نزو ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ة˘ل˘ط˘ب تجو˘ُت

ةيلاديملا ةبحاصص يهوً امارغوليك36
ةيعماجلا ةيملاعلا باعلألا يف ةيصضفلا

7102. يبيت ةنيدم يف

– ) للعو رثوك نيتعراصصملا تباغ امك

،(غلك87+ ) حلصصا ةينوصصو ،(غلك87
سشكار˘˘˘م ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع

ةباصصلا يعادب سسيل ،ود˘ي˘ج˘ل˘ل ىر˘ب˘ك˘لا
ا˘م˘ه˘صضفر˘ل ا˘م˘˘نإاو ،ه˘˘ق˘˘يو˘˘صست م˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م

نا˘˘ي˘˘ك˘˘˘لا ““ ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
،ةرود˘˘لا لود˘˘ج ر˘˘ه˘˘ظاو .““ي˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صصلا

نونيك ةهجاوم يف للعو رثوك عوقو
ا˘˘ي˘˘نو˘˘صص ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا تع˘˘قوا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ير˘˘˘ما
.زار وكصشره مامأا حلصصا

ل راعصشب ةصصاخلإ تاجايتحإلإ يوذ
ينويهصصلإ نايكلإ عم عيبطتلل

ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بح˘صسنإا ا˘م˘ك
ه˘˘˘ب˘˘˘صش با˘˘˘ع˘˘˘لألا ن˘˘˘م ،تاد˘˘˘ي˘˘˘صس سسر˘˘˘ج˘˘˘لا
ةصصاخلا تاجاي˘ت˘حإلا يوذ˘ل ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

وريناج يد ويرب6102 ماه تميقا يتلا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘صضو نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا
.““ينويهصصلا نايكلا““ بختنم عم ةعرقلا

باحصسنإلا يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘صضف و
ة˘ه˘جاو˘م˘لا سضو˘خ سضفرو ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ىلوألا
نأا˘˘˘ب كرد˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘نأل ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘مألا
بختنم مامأا نوكتصس ةيلاوملا ةهجاوملا
ل˘ئا˘صسو تلوا˘˘ن˘˘تو .ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا
،ةثداحلا هذه ““ينويهصصلا نايكلا““ ملعإا

ي˘ت˘لا تار˘ير˘ب˘ت˘لا ي˘ف تك˘ك˘صشو ،با˘ه˘صسإا˘ب
نأا نوكب ،يرئازجلا دفولا سسيئر اهمدق
سسر˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ور˘ي˘نا˘ج يد و˘ير ىلإا ل˘˘صصي م˘˘ل تاد˘˘ي˘˘صس
ي˘ت˘لا ةر˘ئا˘ط˘لا ي˘ف ي˘ن˘ق˘˘ت بط˘˘ع بب˘˘صسب
ةصضاير ،سسر˘ج˘لا ةر˘ك نأا مو˘ل˘ع˘مو .ه˘ل˘ق˘ت
ة˘˘˘ير˘˘˘صصب˘˘˘لا تا˘˘˘قا˘˘˘عإلا ووذ ا˘˘˘ه˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي
.سسار˘˘˘جا تاذ ةر˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صست

.نيبعل3 نم دحاولا قيرفلا نوكتيو
تاذ ةر˘ك˘لا عاد˘يإا و˘ه˘ف ة˘ب˘ع˘ل˘لا فد˘˘ه ا˘˘مأا
م˘˘صصخ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىمر˘˘م ي˘˘ف سسار˘˘˘جألا

نع عافدلا ريخألا وبعل لواحي امنيب
مغرلابو ،ةراصشإلل .مهداصسجأاب مهامرم
حوصضوب ريصشي يبملوألا قاثيملا نأا نم
يف تاهجاوملا ةعطاقم زاوج مدع ىلإا
لإا ،ةيصسايصس تارابتعا قفو تاصسفانملا
ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا نأا ىلإا ر˘ي˘صشت ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا نأا
تاهجاوملا نوعطاقي اوناك نييرئازجلا
نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا““ ـب م˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيمصسرلا تاصسفانملا لك يف ،““ينويهصصلا
ناك اهنيحو ،ةردان تلاح يف لإا ،اقباصس
نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا عرذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
انماصضت تاصسفانملا نم جورخلل تاباصصإاب
ريرحتل مهتكرعم يف نيينيطصسلفلا عم
““ينويهصصلا نايكلا““ للتحلا نم سضرألا
.مصشاغلا

ويكوطب ةيبملوألا باعلألا قلطنا ىلع رهصشأا01 لبق

ةبقع”ينويهصلا نايكلا”
ةيرئازجلا ةضايرلا هجو يف

¯ ´.Q

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا
ةلقرو نم سسم لوا يصشطز نيدلا ريخ مدقلا

ىل˘˘ع قدا˘˘صص د˘˘ق ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
ي˘ت˘لا لوز˘ن˘لاو دو˘ع˘صصل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلا

يوركلا مصسوملا نم ارابتعا اهب لمعلا ادبي

ي˘ف ي˘صشطز ح˘صضوأاو،0202- 1202 لبقملا
بتكملا عامتجا بقع اهطصشن ةيفحصص ةودن
ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘لا نأا ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف لوز˘˘ن ىل˘˘ع سصن˘˘˘ي
ل˘ك˘صشت˘ي ح˘ب˘صصي˘صس ي˘ت˘لا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ىلوألا

ةيدنأا ةعبرأل نوكي دوعصصلاو ،اقيرف81 نم
نيتعومجم نمصض ةاوهلل ةيناثلا ةطبارلا نم

لكل قيرف61 ـب برغ طصسوو –قرصش– طصسو )
ةغيصصلا نأا ىلا يصشطز راصشأاو ،(اهنم ةدحاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب لوز˘ن˘لاو دو˘ع˘˘صصل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
متيصسو ،اهيلع ةقداصصملا تمت دق لحارملا
م˘صسو˘م˘˘لا ن˘˘م اءد˘˘ب ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘صشلا

سسيئر ركذو،0202- 1202 مداقلا يصضايرلا
ةنيدم˘ب عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه نأا ا˘صضيأا ة˘يدا˘ح˘تلا

ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو بي˘˘صصن˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘صصر˘˘˘ف نا˘˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘قرو
هذه ،ةيدنألا ةبقارمل ةينطولا ةيريدملا

ءاصضعأا ةصسمخ ن˘م ل˘ك˘صشت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ه˘˘˘جو ىل˘˘˘عو نا˘˘˘م˘˘˘صض ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تع˘˘˘صضو د˘˘˘ق
رورم ةقفارمو م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘ع˘با˘ت˘م سصو˘صصخ˘لا
،يوا˘ه˘لا  ىلإا فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘صسق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نألا

ة˘ه˘ج ن˘م ر˘كذو ،لوؤو˘صسم˘لا تاذ حر˘صش ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م

بصصن د˘˘ق  ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا نأا ىر˘˘˘خأا
ن˘ع سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب ا˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م لوؤو˘˘صسم
نأا ىلإا ار˘ي˘صشم ،ن˘ما˘صضت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآاو ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا
نم ليلقتلا يف نمكت ديجلا رييصستلا ةيمهأا
اهنم اميصسل ةيدنألل ةيداصصتقلا رئاصسخلا

را˘˘طإا ي˘˘ف عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو ،ة˘˘يوا˘˘ه˘˘لا

ة˘يدا˘ح˘تلا ة˘ط˘صشنأل ة˘يز˘كر˘˘مل˘˘لا ي˘˘عا˘˘صسم

ةيقرت يف اهتدارإاو مدقلا ةركل ةيرئازجلا

امك ،نطولل عبرألا تاهجلا ربع مدقلا ةرك

ةصسفانملا ماظن ليدعت رارق نأا يصشطز دكأا

ل˘˘ك ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف بصصي˘˘˘صس ،ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ع˘˘˘˘فر ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صسي˘˘˘˘صسو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا

بت˘˘ك˘˘م˘˘لا ءا˘˘صضعأا““ :حر˘˘صص ثي˘˘ح ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ىلإا طقف نيقيرف طوبه رارق ىلع اوقداصص

ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ،ة˘˘ع˘˘برا دو˘˘ع˘˘صصو ةاو˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘صسق

هجونصس ،ةيدنألا عيمج ةحلصصم يف نوكيصس

،نيوكتلا ةي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘م˘ت˘هل˘ل نآلا ا˘ن˘ت˘ل˘صصو˘ب

ةركب دوعصصلل دي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘صسلا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ي˘ف ر˘ي˘ي˘صست˘لا““ :ع˘با˘تو ،““ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا

ةريبك لكاصشم كانهو ،يثراك ةاوهلا ةيدنأا

ءاصشنإا انررق دقل ،ةيدنألا هذه تاينازيم يف

ةاو˘ه˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

قيبط˘ت ىل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘صسم˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع فار˘صشإلاو

ةصسفانملا ماظن ليدعت““ :متخو ،““فارتحلا

،اد˘يد˘ج ا˘صسف˘ن ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ا˘˘ن˘˘بو˘˘ن˘˘ج ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘صس

ةطصشانلا ةركلا ةيدنأا ريوطت نم اننكميصسو

ن˘يو˘ك˘˘ت ز˘˘كار˘˘م ءا˘˘صشنإا ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘صس ،ه˘˘ي˘˘ف

بهاوملا ريوطتل بونجلا يف ةصصاخ ةينطو

.““اهب ءانتعلاو

ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘فاو
ىل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

نم ةرخأاتملا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ءار˘جإا حر˘ت˘ق˘م
خ˘يرا˘ت ي˘ف ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

7 مو˘ي ق˘ل˘ط˘ن˘ي يذ˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا ““ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا““

دو˘جو م˘˘غر،71 مو˘ي ي˘ه˘ت˘ن˘يو ر˘بو˘ت˘˘كأا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘˘ب سصا˘˘خ ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت ر˘˘ك˘˘صسع˘˘م
ناءاقل هللختي لوألا يرئازجلا ينطولا

،ايب˘مو˘لو˘كو و˘غ˘نو˘ك˘لا ن˘م ل˘ك ما˘ما نا˘يدو
عصضو ةطبارلل يلاردفلا بتكملا نأا ريغ
نم يأا ةجمرب بنجت وهو ،ادحاو اطرصش

51 وأا01 يموي ةرخأاتملا تايرابملا هذه

ني˘مو˘ي˘لا ن˘يذ˘ه نو˘ك˘ل كلذو ،ر˘ه˘صشلا ن˘م
ن˘ي˘يدو˘لا ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا يد˘˘عو˘˘م نا˘˘فدا˘˘صصي
و˘غ˘نو˘ك˘لا ن˘م ل˘ك ما˘ما ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل
ديدعلا دجوتو ،يلاوتلا ىلع ايبمولوكو

يتلا لوألا فر˘ت˘ح˘م˘لا م˘صسق˘لا ة˘يد˘نا ن˘م

تايرابملا نم اددع اهديصصر يف كلتمت

ىلعو ،ةينطولا ةلوط˘ب˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار

اهزربا ةرخأاتم تاءاق˘ل ة˘ثل˘ث هر˘ظ˘ت˘ن˘ت

˘˘˘ما˘˘˘ما ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا

hd«ó.±.ةيدولوملا

ة˘ي˘عاذإلا ة˘صصح˘لا ي˘˘ف و˘˘ل˘˘ح˘˘ل دار˘˘م ف˘˘صشك

نع ىلوألا ةيعاذلا ةانقلل ““ةركلا ربنم““

ي˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن سضر˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘صضفر

ف˘صسا˘خ ل˘فو˘ن ر˘صسيألا هر˘ي˘ه˘˘ظ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب

و˘ل˘ح˘ل لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ق˘ف˘صصلا ة˘م˘ي˘˘ق بب˘˘صسب

12 بحا˘˘صص ه˘˘ب˘˘عل ح˘˘ير˘˘صست سضفر ه˘˘˘نا˘˘˘ب

وهو ،وروا فلا001 نم رثكأا لباقم ةنصس

بب˘صسب ق˘ير˘ف˘لا ع˘طا˘ق˘ي بعل˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
يف ةيفارتحا ةبرجت سضوخ يف هتبغر
ن˘˘˘ب ي˘˘˘مار ه˘˘˘ل بع˘˘˘ل˘˘˘ي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
غلبملا نأاب ،هرار˘ق و˘ل˘ح˘ل ل˘ل˘عو ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس

004و رايلم براقي يذلاو حرتقملا يلاملا

ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب  م˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
د˘˘˘ير˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف تا˘˘˘ب˘˘˘غر بصسا˘˘˘ن˘˘˘˘ي
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا

ىقلت دق و˘ل˘ح˘ل نو˘ك˘ي و ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘ل˘كا˘صشم

د˘˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جا يدا˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘خآا سضر˘˘˘˘ع

دق ةريب˘ك تا˘نا˘ك˘ما كل˘م˘ي يذ˘لا  ،ف˘صسا˘خ

سضوخ نم هنامرحب هترادا رارقب مطحت

ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا˘ب ة˘ي˘فار˘˘ت˘˘حا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت

.قيرفلا ةرادإل ةيلاملا بلاطملا ببصسب
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ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘صصح ي˘˘˘ف سسمأا ءا˘˘˘صسم دا˘˘˘ع
ثيح تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةزيعم لداع يروحملا
،عوبصسألا يف ىلوألا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘لا ي˘ف كرا˘صش
يذ˘لاو دا˘ح˘تلا ع˘م د˘ق˘ع˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م بعل˘˘لا لازا˘˘مو
رارق نع بعللا عجار˘تو ،ة˘ف˘ئا˘صصلا هذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘صس
ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا لاز˘ت˘علا

ةزاجإا كلمي لازامو داحتلاب طبترم يقب نأا دعبو
،اددجم قيرفلا ىلإا هتدوع ةرورصض ىلع عامجإلا مت
يأا د˘جو˘ي ل ه˘نأا مور˘˘ك ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر د˘˘كأاو

لدا˘ع بعل˘لا ن˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ءو˘˘صس وأا فل˘˘خ
نأا ىن˘م˘تو ق˘ير˘ف˘لا ىلإا ه˘تدو˘ع˘ب بحر ثي˘ح ةز˘ي˘ع˘˘م
تلوجلا يف داحتلل هنم ةوجرملا ةفاصضإلا مدقي
ةريبك ةربخ كلمي هنأا ةصصاخ ةلوطبلا نم ةمداقلا

ناكو ةيصضام˘لا م˘صساو˘م3 يف دا˘ح˘تلا ناو˘لأا ل˘م˘حو
مصسقلا ةلوطب نم دوعصصلا ققح يذلا دادعتلا نمصض

دقو ،ةفرتحم˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ىلإا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا

تاود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘حإا ي˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘صشك نأاو مور˘˘˘˘ك ـل ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس
مارتحا هل نك˘يو ق˘ير˘ف˘لا ن˘با ةز˘ي˘ع˘م نأا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا

.ريبك

ةليكصشتلإ يف هيلع دامتعلإ دعوم نأاصش يف ررقيصس ةصسإوم
ي˘ف ةز˘ي˘ع˘م ىل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا د˘˘عو˘˘م سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا

بحا˘صص ة˘صساو˘م برد˘م˘لا ىق˘ب˘ي˘ف دا˘ح˘˘تلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت
ةيادب تاريصضحت رجي مل بعللا نأا ةصصاخ رارقلا
ىل˘ع برد˘ت˘ي ي˘ق˘ب ه˘نأا م˘غرو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

دجي نلو،%001 ةبصسنب زهاج ريغ هنأا لإا دارفنا
نأا عقوتيو ةعرصسب زهجي يكل ريبك لاكصشإا بعللا

تلو˘ج˘لا ي˘ف دا˘ح˘تلا تاءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم ن˘صشد˘ي
 .ةلوطبلا نم ةمداقلا

داحتلإ يف قرافلإ عنصصب نوبلاطم ةبانع ءانبأإ
نم نوردحني نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م بو˘ل˘ط˘م ىق˘ب˘يو
لجأا ن˘م م˘هد˘ه˘ج ىرا˘صصق او˘ل˘م˘ع˘ي نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
دو˘م˘ع˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب او˘نو˘ك˘ي نأاو ق˘ير˘ف˘لا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا
دباعلاو ةعمج نيصسراحلا ةروصص يف يدانلل يرقفلا

ىلإا ة˘فا˘صضإا ةز˘ي˘ع˘مو سشا˘ن˘ك ،ي˘بور˘خ ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لاو

ف˘لا˘صسلا ن˘ي˘ب˘عل˘لا كل˘م˘ي ثي˘˘ح سساو˘˘مو ط˘˘ير˘˘صشو˘˘ب
ريثكلا اومد˘ق˘ي نأا م˘ه˘ن˘ك˘م˘يو ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ب˘خ م˘هر˘كذ
نابصشلا نم ديدعلا هفوفصص يف كلمي يذلا داحتلل
ي˘ف ة˘ق˘ث˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا بصسك˘˘ل نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
بعل˘لا ه˘فو˘ف˘صص ي˘ف دا˘˘ح˘˘تلا كل˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،سسف˘˘ن˘˘لا
و˘ه كل˘م˘ي يذ˘لا ة˘ن˘يدو˘ب ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
فوقولا ىلع لمعلا ىلع بجيو ةريبك ةربخ رخآلا

.ةبيصصعلا تاقوألاو تامزألا يف دحاو لجرك

ششوعب مجاهملإ ليهأاتل ىعصسي مورك
˘مور˘ك يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر ىع˘˘صسي
ةصصاخ نكمم تقو برقأا يف سشوعب مجاهملا ليهأاتل
اهيلع رذعتو بعللا فلم تعفد ةيبانعلا ةرادإلا نأا

رفوت مدع ببصسب يلابج هليمز ةقفر هتزاجإا ملصست
قباصسلا بعللا دقع خصسف مت نأا دعبو ،تازاجإلا

نأا دا˘ح˘تلا ةرادإا لوا˘ح˘ت˘صسف ي˘صضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘كرا˘˘ب˘˘ي˘˘م
ع˘فاد˘م˘لا لازا˘م ىر˘خآا ة˘ه˘ج ن˘م ،سشو˘ع˘ب ـب ه˘صضو˘˘ع˘˘ت
خ˘صسف˘ب م˘ق˘ي م˘لو دا˘ح˘تلا ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘م ير˘ح˘˘ب

.داحتلا عم يصضارتلاب هدقع

ةرخأتملا تاءاقللا ةجمرب حرتقم ىلع ةقفاوملا
 ”افيفلا“ خيرات يف ةلوطبلا نم

اصسنرف يف اهونبت ينطولا بختنملا راصصنأا

””فيظن بعلم يف فيظن بعل”” ةردابم مظنت””كياب نيرغ””
ايبمولوك مامأإ رصضخلإ ءاقل يف

ي˘ف ف˘ي˘ظ˘ن بع˘ل““ ةردا˘ب˘م ““كيا˘ب ن˘ير˘غ““ ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ظ˘ن˘ت˘صس
يذلا يدولا ءاقللا يف مداقلا ربوتكأا51 موي ““فيظن بعلم
رايب““ بعلمب يبمولوكلا هريظنب ينطولا بختنملا عمجيصس
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تر˘˘صشن د˘˘قو ،ا˘˘صسنر˘˘ف˘˘ب ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ““اورو˘˘م
““كوبصسيافلا““ ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص يف ءارصضخلا ةجاردلا

تدكأاو بعلملا مامأا ةيعمجلا راعصشل روصص هيف رهظت روصشنم
ارخؤوم اهتمظن نأا دعب ىرخآا ةرم ةردابملا هذهل اهميظنت
لامج ينطولا بخانلا لابصشأا عمج يذلا يدولا ءاقللا يف
تاءاقل يفو ةيليوج5 بعلم يف ينينبلا هريظنب يصضاملب
اهتايلاع˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ف ““ر˘صضخ˘لا“

دبع ““ءارصضخ˘لا ة˘جارد˘لا““ ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر ف˘صشكو ،ر˘صصم˘ب
اونصضتحا رصضخلا راصصنأا نأا ““ةعاصس رخآا““ ـل يصشيصشعل ميكحلا

سسا˘˘ي˘˘˘كألا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسو ة˘˘˘يرا˘˘˘صضح˘˘˘لا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘صصم˘˘قألا سضع˘˘بو تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘صسل˘˘˘ب˘˘˘لا
هذه نأا فاصضأاو ،اصسنرفب ايبمولوك مامأا ينطولا بختنملا
يرئازجلا رصصانمل˘ل ةد˘ي˘ج ةرو˘صص ح˘ن˘م ي˘ف تح˘ج˘ن ةر˘ك˘ف˘لا

نيب ديطو طابترا دجوي هنأا دكأاو يلودلا ىوتصسملا ىلع
ةردابملا هذه نأاب روخف دج هنأا فاصضأاو ةئيبلاو ةصضايرلا
سسأا˘ك ي˘ف ار˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا م˘˘تو ““%001 ةيرئازج““
““فيظن بعلم يف فيظن بعل““ ةردابم تأادب دقو ،ايقيرفإا

اهانبت ثيح ةيصضاملا مصساوملا يف6591 يام91 بعلم نم
.ةلوطبلا تايرابم نم ديدعلا يف اهومظنو ““زناغيلوهلا““
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لوا ءاصسم رئازجلا ةيدولوم يدان مصسح
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث ىلإا ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت سسمأا
سسداصسلا دمحم سسأاك) ةيدنألل ةيبرعلا
ع˘˘م ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ت م˘˘غر (لا˘˘ط˘˘بألا ة˘˘˘يد˘˘˘نأل˘˘˘ل

ود بايإا يف (1-1) ينامعلا رافظ هفيصضم

ةيدولوملا لهأاتو ،رافظ بعلم ىلع23ـلا
ءاقل يف زاف ثيح ،نيتارابملا عومجمب

،عوبصسأا لبق ىرج يذلا (1-0) باهذلا

زيزعلادبع حتتفاو ،ةي˘ل˘يو˘ج5 بعلمب
يف رافظ حلاصصل ل˘ي˘ج˘صست˘لا با˘ب ،د˘ي˘م˘ح

˘ما˘صشه ح˘ج˘ن˘ي نأا ل˘ب˘˘ق،(16) ةقي˘قد˘لا
ي˘˘ف لدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘ه كاردإا ي˘˘˘ف سشا˘˘˘ق˘˘˘ن

،ة˘˘ع˘˘ئار ة˘˘ي˘˘صصق˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ع (57) ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
نود لوأا ا˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘صش نا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘˘˘قو
طصسو يف بعللا رصصحنا ثيح ،ىوتصسملا
نيقيرفلا لكل سصرفلا سضعب عم ،بعلملا
˘˘مر˘˘ح ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ءو˘˘˘صسو عر˘˘˘صست˘˘˘لا نأا لإا
عمو ،فادهأا ىلإا اهتمجرت نم ناقيرفلا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ثح˘˘˘ب ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘صشلا ءد˘˘˘˘ب

ل˘يد˘ع˘ت˘ل فد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘ع˘˘لا

وهو ،باهذلا ةميزه كرادتو ،نيزاوملا

ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع ه˘م˘جا˘˘ه˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م

نم ةق˘ي˘قد ةر˘ير˘م˘ت لو˘ح يذ˘لا ،د˘ي˘م˘ح

،ة˘يدو˘لو˘م˘لا كا˘ب˘صش ىلإا رذ˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز

د˘ع˘ب رذ˘ن˘م˘لا ن˘م ىر˘خأا ة˘لوا˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ت

قو˘ف تر˘م ه˘تد˘يد˘صست نأا لإا ،ن˘ي˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘قد

،رئازجلا ةيدولوم رداب اهدعب ،ةصضراعلا

يدافتو ةجيتنلا يف ةدوعلل موجهلا ىلإا

،فادهلا حجنيل ،ةراصس ريغ تآاجافم ةيأا

عيقوتو كابصشلا ةرايز يف ،سشاقن ماصشه

،ةعئار ةينف ةكرح ربع لداعتلا فده

ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل

.ةيدولوملل

ةلوطبلإ يف لمجلإ نيب نم ششاقن فده
 نلإ ةياغ ىلإإ

سشا˘ق˘ن ما˘صشه ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م أا˘˘جا˘˘ف

يف اعئار ايصصقم افده هليجصستب عيمجلا

ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا و ،سسما لوا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةلوطبلا يئاه˘ن ن˘م˘ث ىلإا ه˘ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت˘ب

ع˘م لدا˘ع˘ت˘لا بق˘˘ع ،ة˘˘يد˘˘نأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

يف هلثمل فدهب ينامعلا رافظ هفيصضم

،ةقباصسملا ن˘م23ـلا رود˘ب با˘يإلا ءا˘ق˘˘ل

فد˘˘ه ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ثح˘˘˘بو

،سسا˘صسحو اد˘ج م˘ه˘م تقو ي˘˘ف ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

باحصصأا ليجصست دعب ةبعصص ةرتف ءانثاو

،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ب˘˘˘صسلا فد˘˘˘ه˘˘˘ل سضرألا

ي˘ف سشا˘ق˘ن ما˘صشه م˘ج˘ن˘ل˘ل ةر˘ك˘˘لا تل˘˘صصوو

دارأا ه˘ن˘ك˘ل ،را˘ف˘˘ظ يدا˘˘ن ءاز˘˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

ررق امدعب ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘ن˘ف ة˘ح˘م˘ل م˘يد˘ق˘ت

تن˘ك˘صس ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘ي˘صصق˘م˘ب ةر˘˘ك˘˘لا بر˘˘صض

،(57) ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘˘ف سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا كا˘˘˘ب˘˘˘صش

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘صضي˘˘˘ل

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘م˘˘˘ث ي˘˘˘ف رو˘˘˘صضح˘˘˘لا

.ةيدنألل ةيبرعلا

±.hd«ó

 ةيدنألل ةيبرعلا ةلوطبلا

رافظ ىطختي رئازجلا ةيدولوم
سداسلا دمحم سأك يئاهن نمث غلبيو

:يشطز

ياد نيصسح رصصن

 فصساخ مصضل شسين نم وروأإ فلأإ001 ةميقب اصضرع شضفرت ””ةيرصصنلإ””

ةبانع داحتا

ششوعب ليهأات يف بغرت ةرإدإلإو تابيردتلإ ىلإإ دوعي ةزيعم



قيلعت نود ةروصص

 لمع ةلحر يف ناك /ةدكيكسس

سسنوت يف اثيدح جوزتم باسش لتقم
ربخلأ ىحسضأأ نيأأ،ميسشهلأ يف رانلاك سسنوت يف ةدكيكسس نم رمعلأ لبتقم يف باسش لتقم ربخ سسمأأ راهن رسشتنأ

نم غلبي ““ ز .ميسسو““ ىعدي باسشلأ نإاف تامولعم بسسحو،ينطولأ و يلحملأ ماعلأ يأأرلأ ثيدح تاظحل يف
سضرعت ،ةدكيكسس ةنيدم بلقب كامسسألأ ديسص تأدعم رجات لغتسشي ةدكيكسس ةنيدمب نطقي، ةنسس13 رمعلأ
يف ناك اثيدح جوزتملأ باسشلأ نأأ تامولعملأ تأذ تركذو ، هسسافنأأ رخآأ اهرثإأ ىلع ظفل ةداح ةلآاب برسضلل

.سصاخلأ هلحمل علسس ءانتقل سسنوت ىلإأ لمع ةلحر

ì.HƒOjæÉQ 
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.يسسلطألأ لامسش فلح ىلإأ مسضنت ةيبرغلأ ايناملأأ4591 -
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سسقطلأ لأوحأأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯ T°ƒT°É¿.ì
ةيئلولأ ةحلسصملأ رسصان˘ع ن˘ك˘م˘ت
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘˘سشل˘˘ل
سصاخسشأأ40 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
84 و32 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت

ايئاسضق نيقوبسسم مهنيب نم ةنسس

يعامج راجسش عو˘قو ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع
ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ءأد˘˘ه˘˘سشلأ ي˘˘ح˘˘ب
ىلإأ ىدأأ يذلأ راجسشلأ وهو ،خيراتب
حوأر˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘سشأأ80 ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإأ
ةنسس53 و22 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأأ

ةيران ةحلسسأأ كلذ يف نيلمعتسسم
ءاسضيب ة˘ح˘ل˘سسأأو ع˘ن˘سصلأ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت

ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم ة˘˘خا˘˘خ˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م
با˘˘ع˘˘لأأ ىلإأ ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب ،عو˘˘˘مد˘˘˘ل˘˘˘ل
ءا˘ف˘ي˘ت˘سسأ د˘ع˘ب ،(خ˘يرا˘م˘سش) ة˘يرا˘ن
م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ
ة˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ م˘˘˘ه˘˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لأ
مهتمكا˘ح˘م را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

.قحل تقو يف

¯  ∫.YõGdójø

ةيمي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘ك˘م˘ت
ن˘م م˘ح˘سشلأ دأو˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل
ة˘قر˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘˘سضق ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةيدلب طسسو رئاجسسلأ عيبل كسشك
حأر ي˘ت˘لأو ، ة˘م˘لا˘ق˘ب م˘ح˘سشلأ يدأو
نم غلابلأ» م.ل» ىمسسملأ اهتيحسض

م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ،ة˘˘ن˘˘سس64 رمعلأ
رمعلأ نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت
ايئاسضق ناقوب˘سسم ة˘ن˘سس02و91
،سسأرهأأ قوسس ةيلو نم نوردحني
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ ىق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب أذ˘˘هو
دأو˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلأ

اهداف˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘ك˘م ،م˘ح˘سشلأ

يلام غلبم ةقرسسل ةيحسضلأ سضرعت

ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لأ ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لأ كسشك˘˘˘لأ ن˘˘˘م

ىل˘ع ،م˘ح˘سشلأ دأو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو˘˘ب

لقنتلأو ةيرود ليكسشت مت اهرثإأ

تانياعملاب مايقلل ناكملأ نيع ىلإأ

ر˘˘سصن˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘تو،يرور˘˘˘سضلأ

يرحتلأو ثحبلأ دعبو مÓعتسسلأ

ة˘˘يو˘˘هو نا˘˘˘ك˘˘˘م ىلإأ ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لأ م˘˘˘ت

لكب رمألأ قلعتيو امهيف هبتسشملأ

م˘ت˘ي˘˘ل «ن.ز» و«م.ح» ىم˘˘سسم˘˘لأ ن˘˘م

ر˘ق˘م ىلإأ ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قأو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت

ر˘ث˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

ي˘لا˘م˘لأ غ˘ل˘ب˘م˘˘لأ ىل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م،قور˘˘سسم˘˘لأ

ناقوبسسم اهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت

ة˘قر˘سس ا˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق

مامأأ امهيف هبت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب،

مكح ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ

ذفا˘ن ر˘ي˘غ سسب˘ح ة˘ن˘سســب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع

،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘˘مأر˘˘˘غ جد000.08و

ىدل ريبك ناسسحتسسأ تقل ةيلمعلأ

كلذو م˘˘ح˘˘سشلأ دأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘˘ك˘˘˘سس

ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل أر˘ظ˘˘ن

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ فر˘˘ط

م˘˘˘ح˘˘˘سشلأ دأو˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ كرد˘˘˘ل˘˘˘ل

ن˘˘˘˘˘مألأ ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت ىلإأ ة˘˘˘˘˘فدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لأ

.ةقطنملأ ناكسسل ةنينأامطلأو

¯  ∫.YõGdójø
نم تن˘ك˘م˘ت ،ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةيئاسضقلأ ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق ا˘ه˘لÓ˘خ

لخدتلأو ثحب˘لأ ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
نم ،ةملاق ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ

ه˘ب˘ت˘سشم سصا˘خ˘سشأأ ة˘ع˘برأأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
42» نيبام مهرامعأأ حوأرتت مهيف

يتيلو نيب نيميقم «ةنسس23 ىلإأ
ةأأرمأ مهني˘ب ن˘م ،ة˘با˘ن˘عو ،ة˘م˘لا˘ق
تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي

ن˘ت˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأو

ةبوركسش يح ىوتسسم ىلع ،ةبكرم

ط˘خ˘لأ ر˘ب˘ع نو˘ط˘سشن˘يو ،ة˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب

دعبف ،ةملاقو ،ةبانع نيب طبأرلأ

ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تأ

زجحو طبسض مت مهنأاسشب ةمزÓلأ

بن˘˘ق˘˘لأ ن˘˘˘م غ003 و غ˘ل˘˘ك10

وذ اسسول˘ه˘م ا˘سصر˘ق068و ،يدن˘ه˘لأ

م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ ىل˘˘ع .ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘ت

ز˘˘كر˘˘م ىلإأ ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةطرسشلأ

ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘يأأ ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

ا˘˘ف˘˘ل˘˘م م˘˘˘هد˘˘˘سض نو˘˘˘ك و ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لأ

نيزختو ةزايح لعف نع ايئاسضق

» تأرد˘خ˘م ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل سضر˘˘عو ل˘˘ق˘˘نو

ةيلقعلأ تأرثؤوملأو ،«يدنه بنق

را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب

لبق ،ةمظنم ةي˘مأر˘جإأ ة˘عو˘م˘ج˘م

˘˘˘ما˘˘˘مأأ كلذ ر˘˘˘ثأ ىل˘˘˘ع أو˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي نأأ

قح يف ردسصأأ نيأأ ، ةملاق ةمكحم

ردسص10 ،عأديإأ رمأأ مهنم ةثÓث

.ةيئاسضق ةباقر هقح يف

ايئاسضق نيقوبسسم مهنيب نم / ةنتاب

ةيران ةحلسأ اولمعتسا صاخشأ40 فيقوت
صاخشأ80 ةباصإ ىلإ ىدأ راجش يف

 ةملاق

محسشلأ دأوب يراجت لحم ىلع وطسسلأ ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت

 ةملاق

 سولهم صرق008 نم رثكأو تاردخملا نم غلك10 نم ديزأ زجح

¯ S°∏«º.±
سسمأأ ة˘˘قأر˘˘سشلأ ة˘˘م˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م ترد˘˘˘سصأأ
ةد˘˘ي˘˘سس سسب˘˘ح˘˘ب ا˘˘م˘˘ك˘˘ح ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ

م˘ه˘ت˘ب ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘بأ ع˘˘م ““ا˘˘يا˘˘م““ ىعد˘˘ت
ةروز˘م ق˘ئا˘ثو لا˘م˘ع˘ت˘سسأو ر˘يوز˘ت˘لأ

سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘بأ ة˘˘˘ف˘˘˘سص لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘نأو
،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لأ
ف˘سشكو.سشحا˘ف˘لأ ءأر˘ث˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
،ةيسضقلأ ليسصاف˘ت ة˘ي˘ئا˘سضق ردا˘سصم

ةقفر تطبر ““ايام““ نإأ تلاق ثيح
لاجر عم ةهوبسشم تاقÓع اهيتنبأ
،ةلودلأ يف رابك نيلوؤوسسمو لامعأأ

ةلئاط ةورث عمج نم تنكمت ىتح
نأأ مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو.ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو فر˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف

ليرفأأ2 موي ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لأ سسي˘ئر˘لأ

تن˘ك˘م˘تو.ءا˘ن˘بأأ ه˘ل سسي˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ

ن˘م ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘ل ة˘ف˘يز˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘بلأ

ءأرزو˘˘˘˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘يإلأ

ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لأ ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لأو

لÓخ نم ةلودلل ةيمسسرلأ ةماقإلأ

ىر˘˘جو.ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص ج˘˘˘سسن

،يسضاملأ ةيليوج يف ““ايام““ فيقوت

ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مألأ تأو˘ق ما˘ح˘ت˘قأ د˘˘ع˘˘ب

ققسش م˘سضت ي˘ت˘لأ ““ي˘ت˘يرو˘م““ ة˘ما˘قإل

فراسصم يريدمو تلأرنجو ءأرزو

رايلم21 ةرداسصم تمتو .ةيموكح

فلأأ03و وروأأ فلأأ072و ،ميتنسس

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ك71و ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘مأأ رلود

قيقحتلأ نأأ فورعمو .تأرهوجملأ

ل˘ق˘ن˘لأ ر˘يزو˘ب حا˘طأأ ة˘فو˘قو˘م˘˘لأ ع˘˘م

ق˘با˘سسلأ ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ة˘ل˘م˘ح ر˘˘يد˘˘مو

ل˘م˘ع˘لأ ر˘يزوو ،نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لأ د˘ب˘ع

دمحم قباسسلأ ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘لأو

ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مألأ ما˘ع ر˘يد˘مو يزا˘غ˘لأ

ينغلأ دبع دعاقتملأ ءأوللأ قباسسلأ

نم نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ن˘ك˘م˘ت ا˘م˘ك.ل˘ما˘ه˘لأ

ة˘˘كو˘˘ل˘˘م˘˘م ر˘˘˘ف˘˘˘سس تأزأو˘˘˘ج ةردا˘˘˘سصم

نهو ،نهئاكرسشو اهيتنبأو ةمهتملل

بيرهت مهتب ءاسضقلأ مامأأ تاعباتم

سضي˘˘ي˘˘ب˘˘تو جرا˘˘خ˘˘لأ ىلإأو ن˘˘م لأو˘˘مأأ

ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسأ ةءا˘˘سسإأو لأو˘˘مأأ

.ذوفنلأ لÓغتسسأو

ةفسص لاحتنأو ةروزم قئاثو لامعتسسأو ريوزتلأ مهتب

اهيتنبأو ةفيزملأ ةقيلفتوب ةنب’ انجسس أرهسش81

ءأرزولأ سسيئر نأاب ““ز˘م˘يا˘ت كرو˘يو˘ي˘ن““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تدا˘فأأ
رلود نو˘ي˘ل˘م61 و˘ح˘ن ع˘فد ير˘ير˘ح˘لأ د˘ع˘سس ي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لأ
تنا˘ك ه˘نإأ تلا˘ق ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإأ بو˘˘ن˘˘ج ن˘˘م ءا˘˘يزأأ ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘ل
تت˘ف˘لو.تأو˘ن˘سس ةد˘ع ل˘ب˘ق ة˘ي˘ف˘طا˘ع ة˘قÓ˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يأأ لغسشي مل يريرحلأ دعسس نأأ ىلإأ ““زميات كرويوين““

تافلاخم يأأ بكتري ملو ،ةرتفلأ كلت يف يمسسر بسصنم
ةموعزملأ ةقÓعلأ نع ليسصافتلأ روهظ نكل ،ةينوناق
دهسشي ثيح ،هل ةبسسنلاب بعسص تقو يف يتأات ةاتفلاب
نأأ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ تعدأو.ة˘˘لو˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مزأأ نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل
سسيدناك ءايزألأ ةسضراع ىلإأ غلبم لوأأ لوح يريرحلأ

يا˘م ي˘ف (ةر˘ت˘ف˘لأ كل˘ت ي˘ف ا˘ما˘ع02) يور˘ي˘م ر˘يد نا˘˘ف

يف كراسشت تناك يوريم ريد ناف نأأ ىلإأ راسشيو3102.

تا˘بور˘سشم˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘˘نÓ˘˘عإÓ˘˘ل ر˘˘يو˘˘سصت˘˘لأ تلو˘˘ج

اهلي˘خأد˘م زوا˘ج˘ت˘ت م˘لو ،ة˘حا˘ب˘سسل˘ل سسبÓ˘م˘لأو ة˘قا˘ط˘لأ

ةا˘ت˘ف˘لأ تل˘سصح يا˘م ي˘ف ن˘ك˘˘لو .رلود0045 ةيون˘سسلأ

م˘˘ت ،أرلود569و ا˘ف˘لأأ992و انوي˘ل˘م51 غ˘ل˘ب˘م ىل˘˘ع

لاملأ أذه نأأ ةاتفلأ تلاقو .ينانبل فرسصم ربع هليوحت

بونج نينأوق بسسح بئأرسضلل عسضخي ملو ،ةيده ناك

ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ع˘فأر˘م˘لأ لÓ˘خ تثد˘ح˘تو .ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإأ

يأأ نودب غلبملأ أذه لوح يريرحلأ دعسس نأأ قحل تقو

.هبناج نم طورسش

ر’ود نويلم61 عفد يريرحلأ
عجتنم يف امهئاقل دعب ءايزأأ ةسضراعل

سسأرهأأ قوسسب احيرج و Óيتق فلخي رورم ثداح
ةباسصإأ و سصخسش لتقم ىلإأ ، ةحورسشملأ ةيدلب ةعرزملأ ةتسشمب سسمأأ ءاسسم عقو ريطخ رورم ثداح عوقو ىدأأ

غلابلأ هنبأ ىجن اميف هحورجب أرثأاتم يفوت يذلأ نايفسس راعرع ديسسلاب رمألأ قلعتي و ،ةريطخ حورجب لفط
 . ثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاسصم تحتف دق و جÓعلأ يقلتل ىفسشتسسملأ ىلإأ لقن تأونسس5 رمعلأ نم

G.T¢



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 

 

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