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ةعاسس رخآا
âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

نيتقرفتم نيتيلمع يف / فراطلا

يسسنوت رانيد فلأا63 زجح
زكرملاب لاقن فتاه63 و

لوبطلا مأا يدودحلا
2 صص علاط

ةنيدملا عراوصش دحأاب هيلع رثع / ةبانع

كردلل ثادحألا ةيامح ةقرف
ارسصاق عجرتسست ينطولا

يبياطسش ةنيدمب ادوقفم
6 صص علاط

 فانئتسقا ةصح يف بردتلا اوضفر / ةبانع داحتا

نيرهاظتملا تلاط يتلا تافيقوتلاب اوددن

ةعطاقمب نوددهي نوماحملا
ةينوناقلا ريغ تاعباتملا لك

3 صص علاط

رايخ ىلإا باهذلا تدعبتصسا
ايئاهن لمعلا حيرصست

وـــنور»
«رـئازجلا
قلغ يفنت
اـــهـعنسصم
تÓيلت يداوب

زجحت ةسسبت كرامج
تارايسس تاكرحم70
055 نــم دـــيزأا و

رــمــخ ةروراــق
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تح˘˘ج˘˘ن
ر˘ثإا ة˘˘صسب˘˘ت˘˘ب ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل

طا˘ب˘حا ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
رايغلا عطق نم ةيمك بيرهت ةلواحم
ةروراق005 نم ديزأاو ةل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

˘˘مÓ˘˘ع’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب را˘˘صشأاو. ر˘˘م˘˘خ
نأا كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
راطإا يف لخدت يتلا ىلوأ’ا ةيلمعلا

ر˘صصا˘ن˘ع ن˘ك˘˘م˘˘ت بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م
ة˘ع˘ير˘صشلا ما˘ه˘م˘لا دد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

(ة˘صسب˘ت كرا˘م˘ج˘لا ما˘صسقأا ة˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م)
دودح يف نييصضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ

ىوتصسم ىلع احابصص ةصسداصسلا ةعاصسلا
ة˘˘صسب˘˘ت تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
نم (51 ةيرتموليكلا ةطقنلا) طصسرم

يف تلثمت ةلمعتصسم رايغ عطق زجح
ة˘ب˘ل˘ع ع˘م تارا˘ي˘صسل˘˘ل تا˘˘كر˘˘ح˘˘م70
ةيعفن ةرايصس نتم ىلع تناك  ةعرصسلا

،RETSAM TLUANER  عو˘˘ن ن˘˘˘م

ة˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا ة˘مار˘˘غ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ترد˘˘ق
ةيلمعلا امن˘ي˘ب. م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م2.2ـب
ةقرفلا رصصانع اهجلا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
رثإا ةزنولا كرامجلل ماهملا ةددعتملا

جر˘خ˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ل˘˘م˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م  ةز˘نو˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
255 ـب تردق ةيلو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘صشم˘لا

ماجح’ا و عاون’ا فلتخم نم ةروراق
ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع ةلمحم تناك
با˘صست˘حا˘ب ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق تغ˘˘ل˘˘ب
.ميتنصس رايلم3.1 نم ديزا ةمارغلا

GCMªó RgÉQ

تابيردتلا ءاوجأ ىلإ نودوعي نوبعقلا
ةياجب مامأ رابتعقا درب نوبلاطي راصنفاو

31 صص علاط

2 صص علاط



¯  S°∏«º.±

يتلأ ،ةيقوقحلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ تر˘ب˘عو
نع ،ينيليشس ديجملأ دبع اهشسأأري
تافيقوتلأ هذهل يعطقلأ اهشضفر
ميزأا˘ت ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م نأأ تلا˘ق ي˘ت˘لأ
ة˘م˘ظ˘ن˘م سسل˘ج˘م د˘كأأو .ع˘شضو˘لأ
ه˘نأأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ
لكب ةريخأ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ن˘يا˘ع””
تا˘˘قور˘˘خ˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ف˘˘شسأأ

سسم˘ت ة˘˘ي˘˘ئأر˘˘جإ’أو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

تا˘ير˘ح˘˘لأو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأ ط˘˘شسبأا˘˘ب

ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘˘ف عا˘˘فد˘˘لأ قو˘˘ق˘˘حو

تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ءأو˘شس تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ

تشضفرو .””ةيئاشضقلأ وأأ ةينمأ’أ

ي˘ف ا˘ًفر˘ط نو˘كت نأأ ،ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لأ

هذه لثم ىلع ةيعرششلأ ءافشضإأ

ي˘ت˘لأ ،تأزوا˘ج˘ت˘لأو تا˘قور˘خ˘˘لأ

اهرأرمتشسأ لاح يف اهيلع سضرفت

هذ˘˘ه ل˘˘ك ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح

نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘قرا˘خ˘لأ تا˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لأ

.ةيروشص تامكا˘ح˘م˘ل ة˘يدؤو˘م˘لأو

ي˘˘ف ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ و˘˘ما˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘جو

م˘˘ه˘˘كشسم˘˘ت سسمأأ م˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ

مهشسلجم نع ةرداشصلأ تانايبلاب

بلا˘ط˘م˘ل ة˘ن˘م˘ث˘م˘لأو ةد˘نا˘شسم˘˘لأ

ةلود قيقحت يف يبعششلأ كأرحلأ

.ةلأدعلأ ةيلÓقتشسأو نوناقلأ

¯  S°∏«º.±

نأاب ،لاكول دمحم ةيلاملأ ريزو سسمأأ فششك
،أددجم جراخلأ نم سضأرتق’أ مزتعت رئأزجلأ
،تأو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ى˘لوأ’أ ةر˘م˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘ع˘˘لأ

سضف˘خو ةد˘يد˘ج بئأر˘شض سضر˘ف˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘تو

ز˘ج˘ع˘لأ سضي˘ف˘خ˘ت ل˘جأأ ن˘م%2.9 قا˘ف˘نإ’أ
ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لأ نأأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘يزو لا˘قو .ي˘لا˘م˘لأ
تاشسشسؤوم عم نوكي نل ةيجراخلأ ةنأدتشس’أ

و˘˘شضع ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ تشسي˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
مويلأ حاتتفأ سشماه ىلع ريزولأ حشضوأأو.اهيف
ة˘ه˘جأو˘م ي˘ف ر˘شضخأ’أ د˘شسلأ لو˘ح ي˘مÓ˘عإ’أ
ةيرئأزجلأ ةنأدت˘شس’أ نأأ ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لأ تأر˘ي˘غ˘ت˘لأ
كو˘ن˘ب و ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ن˘م نو˘كت˘˘شس
ىلع اهيف أوشضع رئأزجلأ نوكت يتلأ ةيمنتلأ

كن˘ب˘لأو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ كن˘˘ب˘˘لأ رأر˘˘غ
ىلع ،ىرخأ’أ تاشسشسؤوملأ سضعبو يمÓشسإ’أ

لاكول لاقو .اقباشس هب ’ومعم ناك ام فÓخ
تاشسشسؤوملأ هذه نأأ نييفحشصلأ ىلع هدر يف
دافأأو ، ةليوط ةدمل رئأزجلأ سضأرقإاب حمشست
جراخلأ نم سضأرتق’أ ىلإأ ةدوعلأ نأأ لاكول
ع˘يرا˘ششم˘لأ ل˘يو˘م˘˘ت˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف هر˘˘شصح م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ةبشسنلاب لاحلأ وه امك ةمهملأ ةيجيتأرتشسإ’أ
لأؤوشس ىلع هدر يفو.لاششرششب طشسولأ ءانيمل
نوناق عورششم نمشض ةموكحلأ حرتقمب رخآأ

نينطأوملل حامشسلاب يشضاقلأ0202 ةيلاملأ

نم تأو˘ن˘شس3 نم لقأأ تأرا˘ي˘شسلأ ءا˘ن˘ت˘قا˘ب
يف لخدتت نل كونبلأ »: نأأ ،لاكول لاق جراخلأ

3 نم لقأ’أ تأرايشسلأ ءأرشش ليومت ةيلمع

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه نأأ أر˘ي˘ششم ،””ا˘˘ي˘˘لا˘˘م تأو˘˘ن˘˘شس
ه˘لأو˘مأا˘ب و ن˘طأو˘م˘لأ ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت˘˘شس
اهب لومعم˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ مأر˘ت˘حأ ع˘م ة˘شصا˘خ˘لأ
نم ديزملأ ميدقت نود ةئيبلأ لاجم يف اميشس
نع فششكلأ متيشس هنأأ لاكول دكأأو.ليشصافتلأ
ربمتبشس ةياهن ىتح دÓبلل فرشصلأ يطايتحأ
لجأأ نمو.ةلبقملأ ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ يشضاملأ

زجع ىلع نهأرت يتلأ0202 ةينأزيم ليومت

نإاف ماخلأ يلخأدلأ جتانلأ نم%2،7- يواشسي
ريغ ليومتلأ ىلإأ ءوجللأ يونت ’ ةموكحلأ

’ و2202-7102 ةرتفلل جردملأ يديلقتلأ
دامتع’أ يونت اهنكل يجراخلأ ليومتلأ ىلع
رفوتت يتلأ ””ةيداعلأ ةيلخأدلأ درأوملأ”” ىلع
لاكول دمحم دكأأ ددشصلأ أذه يف .دÓبلأ اهيلع
تاق˘ف˘ن ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لأ ةرد˘ق ى˘ل˘ع
ةيلخأدلأ درأوملأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ
تاقفنلل رثكأأ ديششرت لÓخ نم دÓبلل ةيداعلأ

لامعتشسأ عيشسوتب ةيلاملأ ةشسدنهلأ زيزعت و
ةعاجن ليعفت ةداعإأ و ةديدجلأ تايجولونكتلأ
ريغ ليومتلاب قلعتي امي˘فو.ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ
دق عاطقلأ ىلع لوأ’أ لوؤوشسملأ نإاف يديلقتلأ
اهديمجت مت دق”” ةيليومتلأ ةأدأ’أ هذه نأأ ركذ

ةنشسل اهديدمت متي نل”” هنأأ و ””9102 ةنشسل

ةياغ ى˘لإأ ة˘يرا˘شس ي˘ق˘ب˘ت˘شس”” ا˘ه˘ن˘كل ””0202

ةأدأاب هيأأر بشسح قلعتي رمأ’أ نأأ امب ””2202
ز˘ج˘ع ل˘يو˘م˘ت˘ل ة˘ير˘شصح ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘˘كل ة˘˘ما˘˘ه

زجع امأأ.””اهتيحÓشص ءاهتنأ ةياغ ىلإأ ةينأزيملأ

ـب ردق˘ي˘ف0202 ةنشسل ةيعقو˘ت˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ

ةينأزيملأ زجع غلبيشس اميف جد رايلم335 4،1

جتانلأ نم%4،11) جد رايلم جد534 2ر6

ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘شسأ ةأزأو˘م˘لا˘بو .ما˘خ˘لأ ي˘ل˘خأد˘˘لأ

ةعومجم نم أدفو ةمشصاعلأ رئأزجلاب ةيلاملأ

ديدجلأ تايلمعلأ ريدم ةشسائرب يلودلأ كنبلأ

هذ˘˘ه ىد˘˘ل ا˘˘ط˘˘لا˘˘مو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

يف ءاج امبشسح ،لششتناه”” وكشسيج””،ةئيهلأ

روزي لششتناه نأأ نايبلأ فاشضأأو.ةرأزولل نايب

هماهم يف هبيشصنت ذنم ىلوأ’أ ةرملل رئأزجلأ

دكؤويل ءاج”” لوؤوشسملأ نأأ افيشضم ،ةديدجلأ

يتلأ تاجايتح’أ ةيبلتل يلودلأ كنبلأ دأدعتشسأ

لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ن˘ع بر˘ع˘˘ت نأأ ن˘˘كم˘˘ي

لÓخو.””ةيعام˘ت˘ج’أو ة˘يدا˘شصت˘ق’أ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ

قافآأو عشضو”” لوح نا˘فر˘ط˘لأ ثدا˘ح˘ت ءا˘ق˘ل˘لأ

لوح أذكو يلودلأ كنبلأو رئأزجلأ نيب نواعتلأ

يف ةيداشصتق’أو ةيعامتج’أ عاشضوأ’أ روطت

لا˘˘كو˘˘ل زر˘˘˘بأأ ،را˘˘˘طإ’أ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو.””د˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ

ةموكحلأ فرط نم ةلوذب˘م˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ””

دÓبلل يلكلأ داشصتق’أ راطإأ نيشسحت فدهب

ددج امك .””لماشش ومن قيقحتب هل حامشسلأ عم

تاحÓشصإ’أ راشسم يف رئأزجلأ مأزتلأ ريزولأ

اقوفرم ناك لششتناه نأأ ىلإأ راششيو.ةيلكيهلأ

ةشسشسؤوملأ بتكم لوؤوشسمب ةرايزلأ هذه لÓخ

تا˘شسشسؤو˘م˘لأ د˘حأأ ي˘هو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

.يلودلأ كنبلأ ةعومجمل ةعباتلأ سسمخلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5975ددعلا9102 ربوتكأا30 سسيمخلا2
www.akhersaa-dz.com

نيرهاظتملا تلاط يتلا تافيقؤتلاب اوددن

ةعطاقمب نوددهي نوماحملأ
ةينوناقلأ ريغ تاعباتملأ لك

يلودلا كنبلا نم ادفو لبقتسسي لاكؤل

ةيجيتأرتسسإلأ عيراسشملأ ليومتل طقف هرسصح متيسس جراخلأ نم سضأرتقلأ

ةطلسسلا سسيئر بئان سسمأا فسشك
د˘ب˘ع ،تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تاءارجإا ن˘ع ،طÓ˘ي˘م ظ˘ي˘ف˘ح˘لا

ة˘هاز˘ن˘ل ا˘هر˘ي˘˘فؤ˘˘ت م˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج

.9102    ربمسسيد21 تايسسائر

ةبقارم كانه نأا ،طÓيم لاقو
تارا˘˘م˘˘ت˘˘سس’ ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘˘لا ،تا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
،ح˘سضوأاو .تا˘ي˘سسا˘ئر˘ل˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر بئا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا نأا ،تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نإÓ˘˘˘ل
ة˘نا˘ع˘ت˘سس’ا˘˘ب نؤ˘˘ك˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘جؤ˘لؤ˘ن˘ك˘ت ةز˘ه˘جأا˘˘ب
تا˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشك˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ل .ة˘˘˘˘˘˘˘˘جودز˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
بح˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ،ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
ا˘ب˘سسح˘ت تا˘ع˘ي˘قؤ˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ت˘˘سسا

52 ةياغ ىلإا،9102 تايسسائرل

ءا˘˘˘˘سسم ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ىلإا و .ر˘˘˘˘بؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كأا

يف اب˘غار701 بحسس ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ح˘سشر˘ت˘لا

ربمسسيد21 مؤ˘˘˘ي ةرر˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
با˘˘ت˘˘ت˘˘كا تارا˘˘م˘˘ت˘˘سسا ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ف˘ل˘ك˘م˘لا ح˘˘سضوأاو .تا˘˘ع˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا

ةينطؤلا ةطلسسلا ىدل مÓعإ’اب
ي˘ل˘ع ، تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يف نيبغارلا نمسض نم هنأا ،عارذ
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ي˘سسا˘ئر˘˘ل˘˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا

بز˘ح سسي˘ئر˘ك باز˘حأا ؤ˘˘لوؤؤ˘˘سسم
،يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ي˘ن˘طؤ˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘˘لا

بز˘ح سسي˘ئر ،ي˘ل˘حا˘سس م˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
،سسيلف نب يلع تايرحلا عئÓط
د˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘˘ئر
ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر ،د˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
،يدا˘ه˘ل˘ب ىسسي˘ع د˘سشار˘لا م˘ك˘˘ح˘˘لا

رداقلا دبع ءانبلا ةكرح سسيئر
ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ب
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘بز˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ئر
ىلع هافرلل رئازجلاو يرئازجلا
دار˘˘˘مو دود˘˘˘غز ي˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لاؤ˘˘˘ت˘˘˘˘لا

نيمأ’ا فلك ،هتهج نمو .جورع
ينطؤلا عمجتلل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا
،يبؤهيم نيدلا زع يطارقميدلا
بح˘˘˘˘سسل بز˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘˘طإا
تاباختنÓ˘ل ح˘سشر˘ت˘لا تارا˘م˘ت˘سسا
،هنع ةباين ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا

هحسشرم نع بزحلا نلعي نأا ىلع
ة˘ع˘م˘ج˘لا مؤ˘ي تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا هذ˘ه˘ل
سسلجملا عامتجا لÓخ ،لبقملا
ن˘˘م˘˘سض ن˘˘مو .بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
تب˘˘˘˘ح˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سشلا
تا˘ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا با˘ت˘ت˘كا تارا˘˘م˘˘ت˘˘سسا

ريزؤلا رارحأا نيحسشرم مهتفسصب
نؤبت ديجملا دبع قبسسأ’ا لوأ’ا

بز˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لاو
حبار ةيمنتلاو نماسضتلل ينطؤلا

نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا مز˘˘˘ل˘˘˘يو .ف˘˘˘ير˘˘˘سش ن˘˘˘ب
ماظنب سصاخلا ديدجلا يؤسضعلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

000.05 م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب تا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل

ل˘˘˘˘˘قأ’ا ىل˘˘˘˘˘ع يدر˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘ت
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘ل
يف عم˘ج˘ت نأا بج˘يو ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا

ىندأ’ا ددعلا لقي ’و ،ةي’و52
لك نم ةبؤلطملا تاعيقؤتلا نم

ىل˘عو ،ع˘ي˘قؤ˘˘ت0021 ةي’و
ل˘ي˘ج˘سست بل˘ط عاد˘يإا ح˘سشر˘ت˘˘م˘˘لا
بسسح ،ةطلسسلا هذه سسيئر ىدل

حسشرتملا مزلي يذلا نؤناقلا اذه
ه˘˘˘عدؤ˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م قا˘˘˘فرإا˘˘˘ب
ةلقتسسملا ةطلسسلا ىدل ايسصخسش
ةدا˘ه˘سش ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ق˘˘ئا˘˘ثو ةد˘˘ع˘˘ب

ا˘ه˘ل ة˘لدا˘ع˘م ةدا˘ه˘˘سش وأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سسن˘ج˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سشو
ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ىلؤ˘˘˘ت˘˘˘تو .ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصأ’ا
تاباختنÓل ةلقتسسملا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

،اهميظنت ،تابا˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ي˘سضح˘ت
ءادتبا اه˘ي˘ل˘ع فار˘سشإ’او ا˘ه˘ترادإا

مئاؤقلا يف ليجسستلا ةيلمع نم
ارور˘م ا˘ه˘ت˘ع˘جار˘م ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا

ةيباختن’ا ةيلمعلا لحارم لكب
زر˘˘ف˘˘لا ،تيؤ˘˘˘سصت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو
ةيباختن’ا تاعازنلا يف تبلاو
ج˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نÓ˘˘˘˘عإا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ىلإا
ة˘ط˘ل˘سسلا ل˘ف˘ك˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ة˘˘ي˘˘لوأ’ا

يت˘لاو اؤ˘سضع05 نم ةنؤ˘ك˘ت˘م˘لا
ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار˘˘˘ي
تافلم لابق˘ت˘سسا˘ب ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م
سسي˘˘ئر تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘لا
.اهيف لسصفلاو ةيرؤهمجلا
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د˘ب˘ع ،ة˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ةسسا˘ئر ر˘ق˘م˘ب ،ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا
رؤ˘ن لوأ’ا ر˘يزؤ˘لا ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لا مد˘˘˘قو .يود˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا
ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘˘ل ا˘˘˘سضر˘˘˘ع لوأ’ا

يد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا لؤ˘˘˘˘ح
يتأاي يذلا تا˘قور˘ح˘م˘لا نؤ˘نا˘ق˘ل
يف ةلسصاحلا تارؤطتلل ةباجتسسا

ر˘يزؤ˘˘لا ح˘˘سضوأاو .ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا نأا لوأ’ا
ايتاسسسسؤؤمو اينؤناق اماظن رفؤيسس
از˘˘ف˘˘ح˘˘مو ار˘˘ق˘˘ت˘˘سسمو ا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘جو
ناد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘˘˘ل
ىد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘قرؤ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لوأ’ا ريزؤلا مدق امك .ليؤطلا
لؤ˘˘ح ا˘˘سضر˘˘ع ة˘˘لود˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل
قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ ةد˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
ربمتبسس ةرودل ينهملا لؤخدلا

ديزي ام ءاسشنإا فرع يذلا9102

د˘يد˘˘ج بسصن˘˘م ف˘˘لأا283 نع
نيسصبرتملا ددع كلذب عفتريل
م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت نؤ˘˘˘لواز˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ةينيؤكتلا تاسسسسؤؤملا فل˘ت˘خ˘م˘ب

007ىلإا ن˘طؤ˘لا ر˘ب˘˘ع ة˘˘عزؤ˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘م ,ذ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘تو سصبر˘˘˘ت˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لأا
ل˘م˘سشت ن˘يؤ˘ك˘ت سضور˘ع م˘يد˘˘ق˘˘ت

بابسشلا ةدئافل ةينهم ةبعسش32
ملاع يف جامدن’ا يف نيبغارلا
.سصا˘˘خ طا˘˘سشن ءا˘˘سشنإا وأا ل˘˘غ˘˘سشلا

ة˘لود˘لا سسي˘ئر ع˘ج˘سش ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةمؤكحلا ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
عاطق يف اهدؤهج ةلسصاؤم ىلع

رود˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يؤ˘˘ك˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘فؤ˘ت ي˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ما˘˘ه˘˘لا

ءافسضإاو بابسشلل ليغسشتلا سصرف
داسصتقÓل ربكأا ةيؤمنت ةيكرح

ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ا˘سصؤ˘سصخ  ,ي˘ن˘طؤ˘لا

ن˘م ,ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا با˘˘سضه˘˘لاو بؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لا

د˘˘ي˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘˘خ

لكل لثمأ’ا لÓغتسس’او ةلماعلا

ىؤتسسم ىلع ةيعاطقلا قفارملا

ز˘˘كار˘˘مو د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ك تا˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا

نيؤك˘ت ل˘جا ن˘م كلذو ن˘يؤ˘ك˘ت˘لا

با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو سصسصخ˘˘ت˘˘˘م

تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سصؤ˘˘˘˘˘˘سصخو بسسا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ي

اذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘جا˘˘حو

بجاؤلا لم˘ع˘لا بسصا˘ن˘م ة˘ع˘ي˘ب˘ط

ىل˘ع د˘كأا ا˘م˘ك .ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘هر˘ي˘فؤ˘ت

نؤنا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘م˘هأا

تارؤطتلا ةبكاؤمل تاقور˘ح˘م˘لا

تاقورحملا عاطق اه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘يؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع

طورسشلا ري˘فؤ˘ت اذ˘كو ي˘م˘لا˘ع˘لاو

ط˘ط˘خ˘˘م د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا

كار˘˘˘طا˘˘˘نؤ˘˘˘سس ة˘˘˘كر˘˘˘سش ر˘˘˘يؤ˘˘˘ط˘˘˘ت

هتناكمل رظ˘ن˘لا˘ب ل˘ك˘ك عا˘ط˘ق˘لاو

.ينطؤلا داسصتق’ا يف ةزيمتملا

ة˘ق˘فار˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ىل˘˘ع ح˘˘لأا ا˘˘م˘˘ك

ربع كارطانؤسس ةكرسشل ةلودلا

ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ي˘ك˘ت

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘لذ˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو

يتلا ليقارعلا عفرو تابؤعسصلا

اهل حمسسيسس ام˘م ,ا˘ه˘طا˘سشن ق˘ي˘ع˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘تو تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘˘ب

دÓبل˘ل ة˘يؤ˘قا˘ط˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا

ة˘ل˘سصاؤ˘مو د˘ي˘ع˘˘ب˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع

ف˘سصم ي˘ف ا˘ه˘ت˘نا˘˘ك˘˘م˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’ا

يف ةطسشانلا ةيملاعلا تاكرسشلا

.تاقورحملا لاجم
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حسشرتلا يف بغار701

فسشكل ةيجولونكت ةزهجأأ فيظوت
ةجودزملأ تاعيقوتلأ

لكك عاطقلاو كارطانؤسس ةكرسش ريؤطت ططخم ديسسجتل

تاقورحملأ نوناق عورسشم عسضي يودب
حلاسص نب ةلواط ىلع ديدجلأ

ت’اقتعإ’او تافيقؤتلا““ ،ةمسصاعلاب ةلادعلا رسصقب اهعامتجا بقعأا نايب يف ،نيماحملا ةمظنم تنادأا
 .تايرحلاو قؤقحلل اًخراسص اًقرخ لكسشي““ كلذ نأا ةربتعم ،““نيملسسلا نيرهاظتملا تلاط يتلا

ةمهتب ةرملا هذه عباتي
تارؤسشنم عيزؤتو رسشن
ةيسضيرحت تاهؤيديفو

ىدل قيقحتلأ يسضاق
دمحمأأ يديسس ةمكحم
نع جأرفإلأ سضفري
وباط ميرك
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق ررق
سسبح ةلسصاؤم دمحمأا يديسس
لثم امدعب ايطايتحا ؤباط ميرك
ةفرغلاب احابسص سسمأا همامأا
يديسس ةمكحمل ةسسماخلا
يسضاق عمتسسا ثيح,دمحمأا
ميرك يسسايسسلا طسشانلل قيقحتلا

ةهجؤملا مهتلا عؤسضؤم يف ؤباط
رسشن ةمهتب ةقلعتملاو هيلإا

تاهؤيديفو تارؤسشنم عيزؤتو
نإاف طقف ريكذتلل .ةيسضيرحت
هفيقؤت مت نأا قبسس ؤباط ميرك
هعم قيقحتلاو هلزنم مامأا

تررق يتلا ،ةعيلقلا ةمكحمب
،تقؤؤملا سسبحلا هعاديإا

ةعيلقلاب ةيباقعلا ةسسسسؤؤملاب
سشيجلا تايؤنعم فاعسضإا ةمهتب
متي نأا لبق, يبعسشلا ينطؤلا
ماظن تحت هعسضوو هنع جارفإ’ا
لبق نم ،ةيئاسضقلا ةباقرلا

ءاسضق سسلجمل ماهت’ا ةفرغ
دعب اددجم هفيقؤت متيل ,ةزابيت
جارفإ’ا نم ةعاسس42 نم لقأا

ةمهتبو ىرخأا ةيسضق يف هنع
.ةديدج
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نيتقرفتم نيتيلمع يف / فراطلا

فتاه63 و يسسنوت رانيد فلأأ63 زجح
لوبطلأ مأأ يدودحلأ زكرملاب لاقن

يدودحلا زكرملا ىؤتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم تنكمت
لÓ˘˘خ ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا لوأا را˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب لؤ˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا مأا

ةأابخم تناك يسسنؤت رانيد فلأا63 زجح نم نيتقرفتم نيتيلمع
لÓخ اهنع فسشكلا متيل يرئازج رفاسسم ةعتمأا طسسو ماكحإاب

نم لاقن فتاه63 ىلع رؤثعلا مت نيح يف سشيتفتلا ةيلمع
ةميقلا تردق دقو ،يناثلا رفاسسم سشيتفت دعب عاؤن’ا فلتخم
.يرئازج رانيد فلأا528 تازؤجحملل ةيلامج’ا

¿.e©£≈ Gd∏¬    

ماعلا بقارملاو ةسسسسؤؤملا ةريدم ةيحنتب ةبلاطملل

نوعطاقي لÓع سسراف ةطسسوتم ةذتاسسأأ
حوتفم بأرسضإاب نوددهيو ةسسأردلأ

ةسساردلا ،ةسسبت ةنيدمب اكسسناكسس يح˘ب ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘ك˘لا لÓ˘ع سسرا˘ف ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م ةذ˘تا˘سسأا ع˘طا˘ق
بقارملاو ةسسسسؤؤملا ةريدم ةيحنتب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح ل˘ك˘سش ي˘ف ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص

يف ةرادإ’او ةذتاسس’ا نيب تافÓتخا دؤجو ؤهف تايطعم نم انغلب ام بسسحب ببسسلاو ،ماعلا
ة˘ل˘سصاؤ˘م ىل˘ع نور˘سصم ةذ˘تا˘سسأ’ا نإا˘ف ود˘ب˘ي ا˘م ىل˘عو ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست بنا˘˘ج

دحل مهعانقإا متي مل هنأا ىلإا ريسشنو ،نيبلطملا نيذه ةيبلتل لخدتلا نيح ىلإا جاجتح’ا
ةيأا دفؤت مل ةيبرتلا ةيريدم نأا املاط لمعلا تارجحلا ىلإا ةدؤعلاو ةكرحلا ءاهن’ ةعاسسلا
غلابلا نؤجتحملا ةذاتسسأ’ا ددهيو اذه ،سصؤسصخلا يف لسصفم ريرقت نيودتو عامتسسÓل ةنجل

يذلا ر˘مأ’ا ؤ˘هو مؤ˘ل˘ع˘م ر˘ي˘غ ل˘جآا ىلإاو حؤ˘ت˘ف˘م بار˘سضإا˘ب ةذا˘ت˘سسأاو اذا˘ت˘سسأا04 يلاؤح مهدد˘ع
ةيعسضؤلا نأ’ كلذ نم رثكأا رؤمأ’ا دقعتت نأا لبق نكمم تقو برقأا يف ةيلاكسشإ’ا لح يسضتقي
.ةرادإ’او ةذاتسسأ’ا نيب عارسص ةقلح يف هسسفن دجو يذلا ذيملتلا ريسصمب ةقلعتم
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ي˘˘لوؤو˘˘شسم د˘˘حأا هد˘˘˘كأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو
نم نوزخم نأا لاق يذلا ةكرششلا

بيكرتل ةهجوملا ءازجألا ةعومجم
(يد اك يشس-يد اك ضسأا) تارايشسلا

قلع˘ت نأا كششو˘ت جا˘ت˘نإلا ة˘ل˘شسل˘شسو
ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ن˘م ءاد˘ت˘با
دع˘ب داو˘م˘لا هذ˘ه ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘شسب
انل حو˘م˘شسم˘لا ضصشصح˘لا ذا˘ف˘ن˘ت˘شسا
د˘ع˘ب˘ت˘شسا رد˘شصم˘لا تاذ نأا لإا ،ا˘ه˘ب

ام ضسكع تليلت يداو عنشصم قلغ

اذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘˘عا˘˘˘ششإا ن˘˘˘م لواد˘˘˘ت˘˘˘ي

جا˘˘ت˘˘نلا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا

ضصشصح˘لا لو˘شصو ع˘م ف˘نأا˘ت˘شسي˘شس

يفو0202. ةيادب عم امبر ةديدجلا

تاطاششنل تقؤو˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘ح

دعبتشست رئازجلا ونور نإاف ،بيكرتلا

ا˘ه˘نأا ةد˘كؤو˘م لا˘م˘ع˘ل˘ل ح˘ير˘شست ل˘˘ك

ةداعإا اهنم ةليدب لولح نع ثحبتشس

رثكأاو لب نيفظوملا ءلؤوه عيزوت

و˘˘˘نور ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم نإا˘˘˘ف ،كلذ ن˘˘˘˘م

ل˘ي˘غ˘ششت ا˘ي˘لا˘ح نو˘لوا˘ح˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا

يدافتل ةعرشس لقأا ةريتوب عنشصملا

امك.جاتنإلا ة˘شسل˘شسل ما˘ت˘لا ف˘قو˘ت˘لا

مه˘ي˘ف˘ظو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا و˘نور تنأا˘م˘ط

،طاششنلا قيلعت يدافت ىلع ديكأاتلاب

تلا˘م˘ت˘˘حا ةد˘˘ع دو˘˘جو د˘˘كأا ثي˘˘ح

عيزوت ةداعإا نيعب ذخألا عم ةنكمم

قفارم ةنايشص ةرتف للخ نيفظوملا

ةيرابجإا لطع ضضرف اذكو عنشصملا

ةد˘ع˘ب˘ت˘شسم ,ر˘ب˘م˘شسيد ر˘˘ه˘˘شش لل˘˘خ

.لامعلا حيرشست لامتحا

تد˘كأا˘ف،ن˘ئا˘بز˘لا ضصو˘شصخ˘ب ا˘مأا

˘مد˘ق نو˘بز ل˘ك نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا و˘˘نور

فوشس طورششلا ة˘ي˘فو˘ت˘شسم ة˘ي˘ب˘ل˘ط

ةددحملا لاجآلا يف هتبكرم هل ملشست

ليجشستب تماق ةكرششلا نأا ةحشضوم

رفوتملا نوزخملا بشسح تايبلطلا

ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘كر˘˘ششلا نزا˘˘خ˘˘م ي˘˘ف

.نارهو ةيلوب

أيئأهن لمعلا حيرصست رأيخ ىلإا بأهذلا تدعبتصسا

تÓيلت يدأوب اهعنشصم قلغ يفنت «رئأزجلأ ونور»
لوأ’ا مويلا للخ

جمانرب يف تÓيجشستلأ
معدملأ يوقرتلأ نكشسلأ

افلأأ08 تزواجت
،ةدويشص قلاخلا دبع ةمشصاعلا يلاو فششك
ةغيشص يف ليجشستلل ضصشصخملا عقوملا نأا
ار˘ي˘ب˘ك لا˘˘ب˘˘قإا فر˘˘ع م˘˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا
دد˘ع نأا ،ي˘لاو˘لا فا˘˘شضأاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيلوألا تليجشست˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا
يوقرت˘لا ن˘كشسلا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسل˘ل

را˘ششأاو.بل˘ط ف˘˘لأا08 زوا˘ج˘ت م˘˘عد˘˘م˘˘لا

يف لجشس بلط فلأا08 نأا ىلإا ،ةدويشص
تليجشستلا قلطنا نم طقف لوألا مويلا

ضسف˘ن ن˘م03 ةياغ ىلإا ر˘م˘ت˘شست˘شس ي˘ت˘لا
ةيلولا نع لوألا لوؤوشسملا فششكو.رهششلا
ـب ردقت تانكشس هذه نم ةيلولا ةشصح نأا

ى˘ل˘ع عزو˘˘ت˘˘شس ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو فلآا7
ضصشصح ليجشست مت هنأا فاشضأاو.تايدلبلا
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوألا ر˘فو˘˘ت در˘˘ج˘˘م˘˘ب ىر˘˘خأا
نارم˘ع˘لاو ن˘كشسلا ر˘يزو نا˘كو.ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

نع نلعأا دق ،رامط ديحولا دبع ةنيدملاو
يف تلي˘ج˘شست˘لا ي˘ف ي˘م˘شسر˘لا قل˘ط˘نلا
نأا افششاك ،معدملا يوقرتلا نكشسلا جمانرب

فلأا07 يه ةج˘مر˘ب˘م˘لا تا˘ن˘كشسلا دد˘ع

تايلو نم ةيلو04 ىلع ةعزوم ،ةدحو
بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت د˘شصق ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.نكشسلا تابلط ىلع ديازتملا

S°∏«º.±

تبصسلاو ةعمجلا أموي

دقعي رييغتلأ ىدتنم
نيب رأوح قلخل هرمتؤوم
يندملأ عمتجملأ لعأوف

هرمتؤوم دقع رييغتلل يندملا ىدتنملا نلعأا
تبشسلا و ةعمجلا يموي يشسيشسأاتلا ينطولا
قد˘ن˘ف) ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

را˘˘شسم كار˘˘ح˘˘لا «را˘˘ع˘˘شش تح˘˘ت (نار˘˘فزاـم
بشسح ىد˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه فد˘ه˘يو.«ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘ل˘˘ل
ني˘ب ي˘شسا˘ي˘شس راو˘ح» ق˘ل˘خ ى˘لإا ه˘ي˘م˘ظ˘ن˘م
أادبم ىلع ينبم يندملا عمتجملا لعاوف
ق˘˘حو عو˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘م و يأار˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
نم هنا ردشصملا تاذ فاشضأاو.«فلتخلا
ر˘م˘تؤو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف كرا˘˘ششي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةيلو84 ن˘م كرا˘˘ششم004 يشسيشسأات˘لا
تايعمجو تامظن˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا نو˘ل˘ث˘م˘ي
نييملعإا و نييميداكأا نم يندملا عمتجملا

ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘حو

نأا نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو.تايشصخششلا

نو˘ششقا˘ن˘ي˘شس ىد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ميظنت ربع دلبلل نهارلا يشسايشسلا عشضولا

ةيحاتتفلا ةشسلجلا اـهزربأا تاشسلج ضسمخ
ةموكحلا ...رييغتلل راشسم كارحلا » لوح
ءاربخ اهطششني ةديدجلا رئازجلل ةيشسايشسلا

±.S°∏«º.داشصتقلا يفو نوناقلا يف

ذأفن لأمتح’ أهديكأأت مغر ،نارهو ةي’وب تليلت يداوب عقاولا ةيحأيصسلا تارأيصسلا بيكرتل أهعنصصم قلغ أهمزع رئازجلا «ونور» ةكرصش تفن
.لبقملا ربمفون رهصش نم ءادتبا (يد أك يصس-يد أك سسآا) تارأيصسلا بيكرتل ةهجوملا ءازجأ’ا ةعومجم نوزخم

:دكؤوي ينطولا نمألل مأعلا ريدملا

«ةميرجلأ طامنأأ ةفاك ةحفاكمل ةرورشض دعي ينمأ’أو يطرششلأ لاجملأ يف نواعتلأ»
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ن˘˘مأل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘˘كأا
نأا ،«ي˘شسي˘نو ة˘ف˘ي˘ل˘خ» ي˘ن˘طو˘˘لا
طبترم ةيقير˘فإلا ةرا˘ق˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت
نمألا ريفوت ىلع انتردق ىدمب
نأاب ازر˘ب˘م ،ا˘ن˘لود˘ب رار˘ق˘ت˘شسلاو
نوكي˘شس لو˘بر˘ت˘نألا ع˘م قا˘ف˘تلا
رواششتلاو نواعتلل ةشصنم ةباثمب
يطرششلا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف لدا˘ب˘ت˘م˘لا

ن˘˘˘مألا˘˘˘ب ع˘˘˘فد˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مألاو
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا لود˘˘˘ب رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلاو
ثدحتملا تاذ راششأاو .ةيقيرفإلا

حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لل˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘ف

لو˘ب˘ير˘فل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

˘ماز˘ت˘لا ى˘لإا ،ضسمأا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

داحتلا ة˘ي˘لآل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ليعفت يف ةكراششملل يقيرفإلا

ز˘يز˘ع˘ت˘ل لو˘ب˘ير˘فلا ل˘م˘ع ة˘ط˘خ

،نادلب˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘مألاو م˘ل˘شسلا

، ةمظنملا ة˘م˘ير˘ج˘لا نأا˘ب ار˘ي˘ششم

ةيعرشش ريغلا ةرجهلاو باهرإلا

يذلا رمألا ،اريطخ ايمانت فرعت

دوهجلا فيثكت هبشسح ىعدتشسا

كر˘ت˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ن˘˘مألا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

.ةميرجلا لاكششأا ةفاك ةجلاعمل

ةيعمجلا لاغششأا نأا ركذلاب ريدجو

د˘ق لو˘ب˘ير˘فل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ما˘ع˘˘لا

يشساروألا قدنفب ضسمأا تقلطنا

تاطلشسلا روشضحب ، ةمشصاعلاب

ةم˘ظ˘ن˘م˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا و لو˘˘بر˘˘ت˘˘نأل˘˘˘ل

برعلا ةيل˘خاد˘لا ءارزو ضسل˘ج˘م˘ل

،ةيقيرفإلا ةطرششلا ةزهجأا ةداقو

نولثمم ةكراششم ىلإا ةفاشضإلاب

ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع

،ي˘طر˘ششلا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو

داحتلل ن˘مألاو م˘ل˘شسلا ظ˘فا˘ح˘م

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا

ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو تا˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا

ةحفاكم» جاردإا مت ثيح ،لاجملا

ةد˘˘ن˘˘جأا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘˘ف با˘˘˘هرإلا

ةشصنم قلطإا مت امك ،ةيعمجلا

لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ششم ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر

ةشصاخ ةقرف ءاششنإاو تامولعملا

ةينورتكللا ةميرج˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ب

ة˘يا˘قو˘˘لاو با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو

.اهنم

لمع بصصنم فلأا001 رفويصس هيف رأمثتصس’ا

ريودتلأ ةيت’واقم عيجششتل يلود نولاشص
¯S°∏«º.±

ةعبط˘لا م˘ظ˘ن˘ت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م

ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘لا˘˘شصل˘˘˘ل4ـلا
تايافنلا ن˘ي˘م˘ث˘ت و عا˘جر˘ت˘شسل˘ل

01 ى˘لإا7 ن˘˘˘م «9102 داف˘ير»
ضضراعملا رشصقب لبقملا ربوتكأا
راع˘شش تح˘ت ير˘ح˘ب˘لا ر˘بو˘ن˘شصلا
ط˘˘م˘˘ن ،ر˘˘يود˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م»

.«لبقتشسملل يداشصتقا

ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا بشسحو
هذه دهششتشس ةعانشصلاو ةراجتلل
عمجتشس يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا

،ا˘˘شضرا˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘خ ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
ايبنجأا ادلب ةرششع ىدحإا ةكراششم
راكتبا ةقباشسم ميظنت دهششتشس و
،تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘ي˘م˘˘ث˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
و طيششنت ريدم حشضوأا امبشسح
ةفرغ˘لا ىد˘ل ة˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘يو˘ط˘ت
،ةعانشصلا و ةراجت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةود˘˘˘ن لل˘˘˘خ ي˘˘˘عا˘˘˘شس د˘˘˘ي˘˘˘˘ششر

4ـلا ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص

.«دافورل»

اذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يو
عاد˘˘بإا ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت ي˘˘˘ف نو˘˘˘لا˘˘˘شصلا
و عاط˘ق˘لا اذ˘ه ي˘ف تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ةقاطل ارظن لغشش بشصانم ريفوت
ةدا˘˘عإا بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
رئازجلا نا ا˘ح˘شضو˘م ،«ا˘ه˘ن˘ي˘م˘ث˘ت

نويلم43 يلاوح ايو˘ن˘شس ج˘ت˘ن˘ت
نأا اهنكمي و تايافنلا نم نط

يلاوح و رانيد رايلم04 دلوت

.لغشش بشصنم000.001

ةيتلواقم ناف يعاشس بشسحو
ثادحت˘شسا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ر˘يود˘ت˘لا
دراو˘˘م ن˘˘م ا˘˘قل˘˘ط˘˘نا تاور˘˘ث˘˘لا

لولح قيبطت للخ نم ةدودحم
ةقلع˘ت˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘ل ة˘يد˘يد˘ج˘ت
فدهلا لثمتيو.تايافنلا رييشستب
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘لا˘˘شصلا ن˘˘م

تايجولونكت˘لا و تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
و ليوحت لاجم يف ةلمعتشسملا

.تايافنلا ةلكشسر

تاذ بشسح اشضيأا رمألا قلعتيو
ة˘عا˘ن˘شص ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف لوؤو˘˘شسم˘˘لا
و تايافن˘لا ة˘ل˘كشسرو عا˘جر˘ت˘شسا
ءا˘ششنإا و را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت
ن˘م تن˘ل˘عأاو.ةد˘يد˘ج تا˘شسشسؤو˘م
ةلاكولل ةماع˘لا ةر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج
و ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا
تناك يتلا يجولنكتلا ريوطتلا

،ةي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا ي˘ف ةر˘شضا˘ح
هذه لاو˘ط ة˘ق˘با˘شسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع
حنمل روهمجلل ةحوتفم ةعبطلا

را˘˘˘˘˘˘كفألا ن˘˘˘˘˘˘شسحأل ز˘˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘˘˘ج
عاجرتشسلا لاجم يف ةيراكتبلا

نأا تلا˘قو.تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت و
م˘ه˘˘ق˘˘فار˘˘ي˘˘شس را˘˘كفألا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
لجأا نم «دافور» للخ نوفرتحم
م˘ه˘ل مد˘ق˘ت˘شس و م˘هرا˘كفأا ة˘ي˘قر˘ت

ن˘م ر˘ي˘خألا مو˘ي˘لا لل˘خ ز˘˘ئاو˘˘ج
ة˘˘كر˘˘شش فر˘˘˘ط ن˘˘˘م نو˘˘˘لا˘˘˘شصلا
نيزئافلا نأا ةد˘كؤو˘م ،كار˘طا˘نو˘شس
ن˘م د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي˘˘شس
ة˘لا˘كو˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت
و ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا
د˘كأاو.ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةجلاعمل ةشسشسؤومل ماعلا ريدملا
ةعانشصلا يف ةلمعتشسملا تويزلا
ي˘عار˘لا و˘ه و ضسادر˘مو˘ب ة˘يلو˘ب
ةجلاعم نأا ،ثدحلا اذهل يمشسرلا
اروطت فرعت ةلمعتشسملا تويزلا

نأا لاقو.اهتراشسخ يدافتل ايقيقح

ةزهجم ملاعلا يف ةدحو31 كانه
ءادعشس نحنو ايجولونكتلا هذهب

و رئازجلاب41ـلا ةدحولا قلطإاب
،«ايقيرفإا يف اهعون نم ىلوألا

غلبت هتدحو جاتنإا ةقاط نأا ادكؤوم

ل˘جأا ن˘م ا˘يو˘ن˘شس ن˘ط000.03

.وروأا نويلم38ب رامثتشسا

ةيوق حأيرو ةدرأب ءاوجأأب ةبوحصصم نوكت

ىطشسولأو ةيقرششلأ تاي’ولاب ةريزغ راطمأأ نم رذحت ةشصاخ ةيرششن
تبشسلا موي ىتح دتمي ةرارحلا تاجرد يف ضضافخنإاو حايرب ةبوحشصم ايلحم ملم03 ىدعتت راطمألا نم ةربتعم تايمك طقاشست ىطشسولاو ةيقرششلا ةشصاخ نطولل ةيلامششلا قطانملا دهششت

نم لكب رمألا قلعتيو نطولل  ةيقرششلا ةهجلاب ةيلو ةرششع ةعبرأا (41) ضسميشس يوجلا بارطشضلا نإاف ةيوجلا داشصرألل نطولا ناويدلا نع ةرداشصلا ةشصاخلا ةيرششنلا بشسحو.لبقملا
فشصتنم ىتح ةيرششنلا ةيحلشص دتمتو ةلششنخو ةنتاب ،ةملاقو ةبشسن لامشش ،يقاوبلا مأا ،ضسارهأا قوشس ،ةنيطنشسق ،ةليم ،فراطلا ،ةبانع ،ةدكيكشس ،فيطشس لامشش ،لجيج ،ةياجب وزو يزيت
.تبشسلا موي حابشصو ةعمجلا ءاشسم ىتح ةرقتشسم ريغو ةمئاغ ءاوجألا ىقبت نأا ىلع ضسيمخلا مويلا

طقاشست لجشست نيأا جيريرعوب جربو ةليشسملا لامشش ،ةريوب ،ةيدملا ،فلشش ،ىلفدلا نيع ،ةديلبلا ،ضسادرموب ،ةمشصاعلا نم لك ضسمي يوجلا بارطشضإلا نإاف ىطشسولا قطانملل ةبشسنلابو

.ءاشسم ةشسداشسلا ةعاشسلا ةياغ ىلإا ةشصاخلا ةيرششنلا ةيحلشص دتمتو ايلحم ملم02 ىدعتت نأا عقوتي ثيح لقأا ةجردب راطمأا

.ةيقرششلا ةشصاخ ةيلخادلا ندملاب طقف ةجرد02و81 نيب ام حوارتت يتلا ةرارحلا تاجرد يف ضسوشسحم ضضافخنإا عقوتملا نمو اذه
ثيح قطانملا ضضعب ىوتشسم ىلع ةدحاولا ةعاشسلا ىدعتي ل يشسايق فرظ يف ةربتعم راطمأا تايمك طقاشست ءارج تاناشضيف ثودح ةيناكمإا نم نطولا قرششب ةشصاخ ةيرششنلا ترذح دقو
.ةيوشضوفلا ءايحألا ةشصاخ قرغت دق ةفراج لويشس لكششت ءارج تاناشضيف ثودحل ابشسحت رذحلاو ةطيحلا ريبادت ذاختل تعد
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نم تأرصشعلأ صسمأأ ةحيبصص نصشو
ري˘ها˘ط˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب تأرا˘م˘ع˘لأ نا˘كصس
ي˘ح نا˘كصس م˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ن˘م ة˘جو˘م ر˘ي˘ه˘˘صشلأ ن˘˘كصسم003
أوماق يتلأو ةب˘خا˘صصلأ تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’أ

ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد عر˘ف ق˘ل˘غ˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةطصسأوب ةنيدملاب يراقعلأ رييصستلأو
كلذو ةيديدحلأ لصسÓصسلأو لÓغأ’أ
ةصسايصسلاب هوفصص امو ىلع اجاجتحأ
يف ريخأ’أ أذه اهعبتي يتلأ ةيئاقتنإ’أ

هل ةعباتلأ تأرا˘م˘ع˘لأ م˘ي˘مر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تأر˘صشع ا˘ه˘˘ن˘˘م تي˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسأأ ي˘˘ت˘˘لأو
ةنيدمب ةينكصسلأ ءايحأ’أو تأرامعلأ
يتلأ ةيثراكلأ ة˘لا˘ح˘لأ م˘غر ر˘ي˘ها˘ط˘لأ

نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بلا˘طو .ا˘ه˘ي˘لإأ تل˘˘صصو
مهتأرامع حنمو رأرقلأ أذه ةعجأرمب
ةئيهتلأو ميمرتلأ نم اهقح ةينكصسلأ
تايو˘ت˘صسم تغ˘ل˘ب ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

ءأرتهإ’أو يعأدت˘لأ ن˘م أد˘ج ة˘مد˘ق˘ت˘م
، اهئانب ىلع ةليوط دوقع رورم دعب

هذ˘ه ي˘ف نو˘˘كرا˘˘صشم˘˘لأ بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘صضو˘˘˘ب تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حإ’أ

مهتأرامعب صضوهنلأ ةداعإ’ لجعتصسم
امدعب رايهنإ’أ نم اهتيامحو ةينكصسلأ
ا˘ه˘تا˘˘كا˘˘صسمو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ه˘˘جأو ترر˘˘صضت
ةينمزلأ لمأو˘ع˘لأ ءأر˘ج ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب
صسوؤور ىلع طوقصسلل ةليآأ تحصضأأو
تدافتصسأ يذلأ تقولأ يف اهينكاصس
نم ةر˘ي˘ث˘ك ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘تأر˘ي˘ظ˘ن ه˘ي˘ف
ةعصسأو ميمر˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ي’و˘لأ
اهتجرخأأو يلامجلأ اههجو اهل تداعأأ

ةدعل اهمز’ يذلأ لامهإ’أ ةرئأد نم
ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد نا˘كو أذ˘ه .تأو˘˘ن˘˘صس
يف نلعأأ لجيجب يراقعلأ رييصستلأو

ل˘ج˘ع˘ت˘صسم ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ق˘با˘صس تقو
تأرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘˘م ف’آ’أ م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ل
رأرصضأ’أ دعب ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لأو
جمانربلأ وهو اهب تقحل يتلأ ةريبكلأ
ربتعم يلام فÓغ هل صصصصخ يذلأ

صضعب لمصشي مل جمانربلأ أذه نأأ ريغ
مغرلأ ىلع ةي’ولاب ةينكصسلأ ءايحأ’أ

نم ةميد˘ق˘لأ ا˘ه˘تأرا˘م˘ع هد˘ه˘صشت ا˘م˘م
ريهاطلأ ةيدلبب لاحلأ وه امك يدرت
هذه ناكصس ةظيفح راثأأ يذلأ رمأ’أ
مامأأ جاجت˘حإ’أ ى˘لإأ م˘ه˘ع˘فدو ءا˘ي˘حأ’أ

. نأويدلأ رقم

  ةريخألا ميمرتلا ةيلمع نم مهتارامع ءاسصقإا ةيفلخ ىلع

 لجيجب ريهاطلاب يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد رقم نوقلغي تأرسشعلأ
 ةليسسملا

ثداح يف نيسصخسش ةافو
لجحلأ نيع ةيدلبب رورم

ةليسسملأ
ةيندملأ ةيامحلل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ تل˘خد˘ت
دودح ي˘ف ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘ي’و ل˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع˘ب

رورم ثداح يف د44 و اصس12 ةعاصسلأ
نم ةلفاح نيب مأدطصصإأ يف لثمت تيمم
«ة˘با˘ن˘ع ترا˘ي˘ت ط˘خ ل˘غ˘صشت» ر˘ق˘ي˘˘ه عو˘˘ن

ناكملاب301 وجيب عون نم ةيران ةجأردو
مقر ينطولأ قيرطلاب يلع د’وأأ ىمصسملأ

نع رفصسأأ لجحلأ نيع ةرئأدو ةيدلبب04

92و24 نيب امهرامعأأ حوأرتت نيباصش ةافو
ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘˘لإأ Ó˘˘ق˘˘ن ة˘˘ن˘˘صس
نيع ةيدلبب تامد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
حلاصصم تحتف اميف ةليصسملأ ةي’و لجحلأ
اهل زتهأ يتلأ ة˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مأ’أ

   .نيتيحصضلأ يتلئاع ةصصاخو ةي’ولأ ناكصس
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وزو يزيت

نيطروتملأ ةيسضق يف رظنلأ
بغسشلأ لامعأأ ثأدحأأ يف

ربمفون لوأأ بلعمب
˘مو˘ي˘لأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ل˘صصف˘˘ت نأأ رر˘˘ق˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
ة˘ي˘صضق ي˘ف وزو يز˘ي˘ت˘ب ح˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘˘كح˘˘م
لا˘م˘عأ ثأد˘حأأ ي˘ف ة˘ت˘˘صسلأ ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
اهل احرصسم ناك يتلأ و بيرختلأ و بغصشلأ

ةبيبصش نيب ترأد دق و ربمفون لوأأ بعلم
ءاثÓثلأ تبعلو دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش و ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ
نم ةصسما˘خ˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ را˘طإأ ي˘ف ي˘صضا˘م˘لأ
مت دق و ،ىلوأ’أ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب
امبصسح ،يطايتح’أ صسبحلأ نيمهتملأ عأديإأ

ع˘˘˘صضُو .ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق ردا˘˘˘صصم ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةطبتر˘م˘لأ ة˘ي˘صضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م˘لأ
فدهلأ د˘ع˘ب تع˘قو ي˘ت˘لأ بغ˘صشلأ ثأد˘حأا˘ب

ربجأأ امم ،«0-3» فيصضلأ بابصشلل ثلاثلأ
،نأد˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘صضرأأ لو˘خد ى˘ل˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ
ةيداحلأ ةقيقدلأ دنع ةأرابملأ فقوت يلاتلاب
فرط نم ،يطايتح’أ صسبحلأ ،نينامثلأ و
،وزو يزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
ماظن˘لا˘ب لÓ˘خإأ و بغ˘صشلأ لا˘م˘عأأ» ة˘م˘ه˘ت˘ب
صصاخ˘صشأ’أ ء’ؤو˘ه ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ما˘ع˘لأ
نمأ’أ حلاصصم فرط نم مهلاقتعأ و ةتصسلأ

يف ءاقللأ أذه لÓخ نوطروتملأ ببصست امك
جا˘ي˘صسلأ م˘ي˘ط˘ح˘ت بق˘˘ع ة˘˘ف˘˘صسؤو˘˘م ثأد˘˘حأأ
نأديملأ ةيصضرأأ و تاجردملأ نيب لصصافلأ

م˘ح˘ت˘قأ د˘ق و .ة˘ب˘ي˘ب˘صشلأ را˘صصنأأ فر˘˘ط ن˘˘م
م˘ت ن˘يأأ نأد˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘صضرأأ ة˘ب˘ي˘ب˘صشلأ را˘صصنأأ

تايرابم4 ءأرجإاب لئابقلأ ةبيبصش ةبقاعم

.وزو يزيت جراخ ناترابم اهنم روهمج نود
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جيريرعوب جرب

 ينيعبرأأ عأديإأ
ةقرسسلأ ةمهتب

نمأ’ لوأ’أ يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم تفقوأأ
ا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘برأأ ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و
ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ف ل˘صشن˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلأ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
قو˘صسلا˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ، ما˘ع˘˘لأ
ه˘ما˘ي˘ق د˘ع˘ب ه˘كأو˘ف˘لأ و ر˘صضخ˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘˘لأ

جد0072 غلبم و ةقايصس ةصصخر ةقرصسب
مت ثيح هب كاكتح’أ دعب ةيحصض بيج نم
مدق هدصض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأو ه˘ف˘ي˘قو˘ت
دعب و ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ مامأأ هبجومب
ردصص ، يروفلأ لوثملأ ةصسلج ىلع هتلاحإأ
.عأديإأ رمأأ هقح يف

´.eƒS°≈

هذهب ءايحألا صضعب ناكسس اهب ماق يتلا تاجاجتحإلا نم ةجوم صسمأا ةحيبسص لجيج ةيلو ريهاطلاب يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد عرف دهسش
ةداعإا لجأا نم ناويدلا حلاسصم اهترسشاب يتلا ةريخألا ميمرتلا تايلمع نم ءايحألا هذهب ةدجاوتملا تارامعلا ءاسصقإا ةيفلخ ىلع كلذو ةيدلبلا

 .ةئرتهملا ةينكسسلا ءايحألاو تارامعلا نم تائملل رابتعإلا

  مهل مكحم نيمك عسضو دعب

 ةسضبق يف ةيئابرهكلأ لبأوكلأ ةباسصع دأرفأأ
لجيجب ةيليملأ نمأأ

ةباصصع طاصشنل دح عصضو يف لجيج ةي’و قرصش ةيليملأ ةرئأد نمأاب ةطرصشلأ رصصانع تحجن
ةرواجملأ قطانملأ أذكو ةيدلبلأ هذه ميلقإأ ربع ةيئابرهكلأ لبأوكلأ ةقرصسو عطق يف ةصصتخم
بصسحو .يناثلأ دقعلأ فصصتنم يف نيباصشب رمأ’أ قلعتيو ةباصصعلأ رصصانع نم نينثأ فيقوتو
ةبقأرم ةيلمع دعب تءاج نيربدملأ اهيلقع فيقوتو ةباصصعلأ هذه كيكفت ةيلمع نإاف ةينمأأ رداصصم
ىلإأ نيريخأ’أ نيذه اهجوت ثيح نيفوقوملأ نيصصخصشلأ أديدحتو ةريخأ’أ هذه دأرفأأ تاكرحتل
صضرغب يلاعلأ طغصضلأ تأذ ةيئابرهكلأ كÓصسأ’أ نم ةيمك اهب تناك يتلأ تاصشرولأ ىدحإأ
ريغ ، اهربع ةفدهتصسملأ كÓصسأ’أ ةيمك لمح نأدوي اناك ةيعفن ةرايصس كلذ يف نيلغتصسم اهتقرصس
يتلأ ةرايصسلأ نيكرات رأرفلاب أذ’ ىتح امهل بصصن يذلأ نيمكلل امهنطفت درجمبو نيينعملأ نأأ

مت ثيح امهتيوه أديدحتو امهرثأأ ءافتقأ يف مهاصس يذلأ رمأ’أ ناكملأ نيعب اهنتم ىلع أءاج
ترمأأ يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع امهتلاحأأ يتلأ نمأ’أ رصصانع لبق نم قح’ تقو يف امهفيقوت
ةقرصسو عطق طاصشن نأأ مولعمو .ةيمومع تاكلتمم بيرخت ةمهتب نجصسلأ ىلع امهتلاحإاب اهرودب
ةقطنمب أديدحتو لجيج نم ةدع قطانمب أريبك اعصسوت فرع دق ناك ةيفتاهلأو ةيئابرهكلأ لبأوكلأ
نم اهنع هرذي امل أرظن ريبك حبر ردصصم طاصشنلأ أذه يف تاباصصعلأ صضعب تدجو ثيح ةيليملأ
فتاهلأ طوطخ عطقو مÓظلأ يف قطانم ةدع قأرغإأ يف لباقملأ يف ببصست يذلأ رمأ’أ لأومأأ

تاكرصشلل ةريبك رئاصسخ نم هيف ببصست امع كيهان ،اهلماكب قطانمو ءايحأأ نع تينرتنأ’أو
بيرخت ءأرج رييÓملاب رئاصسخ تدبكت يتلأ زاغلأو ءابرهكلأ ةكرصش اهتمدقم يفو ةيصصولأ

 Ω.eù°©ƒO. اهل ةعباتلأ تأدعملأ ىلع ءÓيتصسإ’أو ةيئابرهكلأ ةكبصشلأ

 رسصنعلاب ةلفاح بÓقنا يف ةفيفخ حورجب صصاخسشأا ةدع بيسصأا اميف

 لجيجب ةفقسشلاب ةرايسس هتسسهد امدعب ةعبأرلأ يف لفط عرسصم
¯Ω.eù°©ƒO 

ة˘ع˘با˘ت˘لأ تب˘صسلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م تز˘˘ت˘˘هأ
لجيج ةي’و بونج ةف˘ق˘صشلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل
صسمأأ ءا˘صسم ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘˘صس ي˘˘ف
م˘ي˘لأأ رور˘م ثدا˘˘ح ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع لوأ’أ
هرمع نم ةعبأرلأ يف لفط ةايحب ىدوأأ
وهو ةنو˘ن˘ج˘م ةرا˘ي˘صس ه˘ت˘صسأد ا˘مد˘ع˘ب
.يلئا˘ع˘لأ ه˘لز˘ن˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب بع˘ل˘ي
نأأ ناكملأ نيع نم رداصصم تدكأأو
ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ تصسهد ة˘˘˘عر˘˘˘صسم ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس
’ يذ˘لأو «م/ل و˘˘عد˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
ةيدرم تأونصس ع˘برأ’أ ه˘ن˘صس زوا˘ج˘ت˘ي
هتباصصإأ دعب ناكملأ نيعب Óيتق هايإأ

ح˘ن˘م˘ت م˘ل ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘غ˘لا˘ب حور˘ج˘˘ب

ى˘ت˘ح فا˘ع˘صسإ’أ ح˘لا˘صصم˘ل ة˘صصر˘ف˘˘لأ

ري˘خأ’أ أذ˘ه˘ل ي˘ب˘ط˘لأ نو˘ع˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ل

ةرصسأأ ا˘كرا˘ت م˘لا˘ع˘لأ أذ˘ه ن˘ع ل˘حر˘ي˘ل

حلاصصم تحتف دقو ،هقأرف م’آأ دباكت

ثداحلأ يف اقي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

ه˘˘˘تا˘˘˘صسبÓ˘˘˘م صضع˘˘˘ب لأز˘˘˘ت ’ يذ˘˘˘لأ

هعون نم عبأرلأ دعي يذلأو ةلوهجم

ةريخأ’أ عيباصسأ’أ لÓخ ةي’ولأ ميلقإاب

ةلثامم ثدأوح ةثÓث تببصست امدعب

نيرخآأ لافطأأ ةثÓث حأورأأ قاهزإأ يف

ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘يأ’أ لÓ˘˘˘خ

ةي’ولأ ةمصصاعو ةيل˘ي˘م˘لأ ، ر˘ي˘ها˘ط˘لأ

ةرورصض نم ديزي يذلأ رمأ’أ لجيج

مهعنمو مهئانبأأ ةيامحل ءايلوأ’أ لخدت

ةصسأرح نود لزانملأ مامأأ بعللأ نم

ثدأوح نم كلذ نع بترتي ام لكب

لا˘ف˘طأ’أ ء’ؤو˘ه ع˘ط˘ق ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ل˘تا˘˘ق

ىتحو هابتنأ نود ةرايصسلأ تاقرطلل

مهمايق ءا˘ن˘ثأأ تأرا˘ي˘صسلأ ما˘مأأ م˘هز˘ف˘ق

ريغو .باعلأ’أ فلتخمل م˘ه˘ت˘صسرا˘م˘م

ثداح عقو ةفقصشلأ ةيدلب نع ديعب

يذلأ يئ’ولأ قيرطلاب ريطخ رورم

ثيح فداهلبو رصصنعلأ يتيدلب طبري

فأرحنأ يف يكي˘نا˘كي˘م ل˘ل˘خ بب˘صست

ىلع ناك «رتصسأوك » عون نم ةلفاح

يف اهطوقصسو صصاخ˘صشأأ ةد˘ع ا˘ه˘ن˘ت˘م

نمو ثداحلأ أذه رفصسي ملو ، ردحنم

ةيرصشب رئاصسخ ةيأأ نع ظحلأ نصسح

ة˘ف˘ي˘ف˘ط˘لأ تا˘با˘˘صصإ’أ صضع˘˘ب ىو˘˘صس

ةلاح نع كيهان ةلفاحلأ باكر طصسو

باكرلأ ىلع ترطيصس يتلأ بعرلأ

مه˘صضع˘ب ة˘با˘صصإأ ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لأو

ناكملأ نأأو امل˘ع ة˘ي˘صسف˘ن تا˘مد˘صصب

ا˘ق’ز˘نأ فر˘ع ثدا˘ح˘لأ ه˘ب ع˘قو يذ˘لأ

هنأأ ريغ يصضاملأ ءاتصشلأ ذنم ايصضرأأ

ىلإأ هلّوح يذلأ رمأ’أ هميمرت دعي مل

اصصوصصخ تاب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘صصأ’ خ˘ف

. اهنم ةليقثلأ

يفيرلا نكسسلا ةمئاق نع جارفإلاب ةبلاطملل

ةبانعو فراطلأ نيب قيرطلأ نوقلغي ةنيوعل ناكسس
¯MƒQjá aÉQì

نا˘˘كصس صسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص صضف˘˘ت˘˘نأ
ةعباتلأ «ةنيوعل» رامصس نيع ةقطنم
قلغب أوماقو فراطلاب طصشلأ ةيدلبل

نيب طبأرلأ44 مقر ينطولأ قيرطلأ
جأرفإ’اب ةبلاط˘م˘ل˘ل فرا˘ط˘لأو ة˘با˘ن˘ع
را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘كصسلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘صصح ن˘˘ع
هذ˘ه˘ل صصصصخ˘م˘لأ ي˘ف˘˘ير˘˘لأ ن˘˘كصسلأ
صسيراتملأ أول˘م˘ع˘ت˘صسأ ن˘يأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لأ تÓ˘ج˘ع˘لأو ةرا˘ج˘˘ح˘˘لأو
نم مهرمذتو مهئايتصسأ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل

ءانبلأ ةصصح نع جأرفإ’أ يف لطامتلأ
مهنأأ ةصصاخ مهل صصصصخملأ يفيرلأ
ي˘ف˘ير˘لأ ن˘كصسلأ تا˘ف˘ل˘م أو˘عدوأأ د˘˘ق
امك ةيدل˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
تاهجلأ فرط نم صشيمهتلاب أوددن
ةكرح ةلقرع يف ببصست ام ةينعملأ
ق˘ير˘ط˘لأ أذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع رور˘م˘لأ

رييغت ىلإأ قيرطلأ ولمعتصسم رطصضأو
فراطلأ ىلإأ باهذلأ لجأأ نم مهراصسم
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘صصا˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ى˘˘لإأ وأأ
بصصانمب قاحتل’أ صضرغب نيفظوملأ

م˘ه˘ت˘كر˘ح تر˘م˘ت˘صسأ د˘˘قو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع

ربع امك تاعاصس ةدع ىلإأ ةيجاجتح’أ

رأركت نم مهفوخ˘ت ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

ةيعامتجإ’أ تانكصسلأ ةمئاق ويرانيصس

رهصشأأ ةدع ذنم اهنع جأرفإ’أ مت يتلأ

تلصش ةمراع تاجاجتحأ ترجف يتلأو

ةقطنملأ وحن ةيدؤوملأ تاقرطلأ عيمج

ةصصاخ يراجتلأ طاصشنلاب ة˘فور˘ع˘م˘لأ

نمصضت ةيفلخ ىلع ءانبلأ دأوم عيب يف

طورصش  مهيف رفوتت ءامصسأ’ ةمئاقلأ

ريغ ةقيرطب مهؤواصصقإأ متو ةدافتصس’أ

يف نعط0002 لجصس ثيح ةيعرصش

ىوتصسم ىل˘ع ا˘ه˘عأد˘يإأ م˘تو ة˘م˘ئا˘ق˘لأ

فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ب نو˘ع˘ط˘لأ ة˘ح˘ل˘˘صصم

تأدا˘ف˘ت˘صسأ ي˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ني˘م˘ي˘ق˘م ر˘ي˘غ صصا˘خ˘صشأ’ ة˘هو˘ب˘صشم

ةصسيئرل تاماهتأ تهجو اميف ةيدلبلاب

ة˘صسأرد ة˘ن˘ج˘ل صسأأر˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ

كلذ رثإأ ىلعو طصشلأ ةيدلبب تافلملأ

يذلأ طصشلأ ةيدلب صسيئر لخدت مت

قلغ نع لودع˘لا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ع˘ن˘قأأ

˘ما˘مأأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف م˘˘تو ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

.اهيلمعتصسم

ضصخسش ىلع ضضبقلأ يقلي فيطسس نمأأ
 ةقايسس ضصخر6 هتزوحب

نم ،يراجلأ عوبصسأ’أ رحب فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
هتزوحب تطبصض ،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف صصخصش فيقوت

ترطأأ ةيلمعلأ .طيقنتلاب ةصصخر اهنيب نم هقايصس صصخر (60)
رثإأ تءاجو ةي’ولأ نمأاب ثلاثلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع لبق نم
ةنيدملأ ءايحأأ دحأاب نيتهوبصشم نيتبيقح دوجوب ديفت تامولعم
ةنياعمل ةحلصصملأ تأذ رصصان˘ع تل˘ق˘ن˘ت رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ،ف˘ي˘ط˘صسب
ةبقأرم مت نيأأ ةيرورصضلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ دعب بئاقحلأ

صضأرغأأو صسبÓم يوحت اه˘نأأ ن˘ب˘ت ة˘يود˘ي˘لأ ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لأ ة˘ن˘يا˘ع˘مو

ةقايصس صصخر50 ىلإأ ةفاصضإأ ةيرأدإأ تأداهصشو قئاثو ،ةيصصخصش
دعب .دحأو صصخصش ةيوه لمحت طيقنتلاب ةدحأو ةصصخرو ةيداع
يف ناك يذلأ صصخرلأ كلت بحاصص فيقوت و ثاحبأ’أ فيثكت

مت اهلوعفم لأوز دعبو ،ةيلقع تأرثؤوم هلوانت ةجيتن يعو’ ةلاح
نم ديدعلأ يف ماق هنأاب هلÓخ نم حصضتأ ،قمعم قيقحتل هعاصضخإأ
ةقايصسلأ ة˘صصخر عا˘ي˘صض نأا˘صش ي˘ف بذا˘كلأ ح˘ير˘صصت˘لا˘ب تأر˘م˘لأ
دعبو .ةهوبصشم تاياغل اهب ظفتحي هنأأ نيح يف هب ةصصاخلأ
ينعملأ دصض يئأزج فلم زجنأأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسأ

ةصصخر ىلع لوصصحلأ دصصق ةبذاك تأرأرقإاب ء’دإ’أ ةيصضق نع

GCjªø.Q.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب مدق ، ةيرأدإأ
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تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا بشسحو
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ح˘لا˘شصم نإا˘ف ر˘ب˘خ˘˘لا

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لاو
˘مد˘خ˘ت ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت ا˘طور˘˘شش تع˘˘شضو
تا˘شسارد˘لا بتا˘كم ضضع˘˘ب ح˘˘لا˘˘شصم
عشضو اهشسأار ىلع ةيقبلا باشسح ىلع
بت˘˘كم لا˘˘˘م ضسأار نو˘˘˘كي نأا طر˘˘˘شش
ةكراششملا وأا هرايتخا متيل تاشساردلا

لداعي ام يأا يرئازج رانيد نييÓم01

رفوتي يذلا مقرلا وهو ميتنشس رايلم

يتلا تاشساردلا بتاكم ضضعب ىدل

مرحي وأا يغلي اميف عباشصألا ىلع دعت

تا˘شسارد˘لا بتا˘كم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج طر˘˘ششلا

ىلع لوشصحلا نم ةئد˘ت˘ب˘م˘لا ة˘شصا˘خ

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد ن˘˘˘م عور˘˘˘ششم يأا

يذلا طرششلا وهو يراقعلا رييشستلاو

طور˘ششلا ر˘ت˘˘فد ن˘˘م˘˘شض ه˘˘ع˘˘شضو م˘˘ت

ةيلمع لوخد وأا لوشصحلاب ضصاخلا

ةيلمع˘ب زو˘ف˘لاو لو˘شصح˘ل˘ل را˘ي˘ت˘خلا

عيراششملا فلتخمل تاططخم عشضو

يراقعلا ري˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ب

طورشش ةدع بناج ىلإا ةبانع ةيلوب

ةباثمب نو˘شسد˘ن˘ه˘م˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘عا ىر˘خأا

ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘لا ة˘يز˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت طور˘˘شش

حلاشصم ىلعو اهب لمعلا وأا اهلوبق

ة˘با˘ن˘ع ي˘ي˘ج˘ي˘بوأا وأا ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘˘يد

ءاطعإاو ضصرفلا ؤوفاكت أادبمب لمعلا

بتا˘˘˘˘كم با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصأل ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘لوألا

ة˘ئد˘ت˘ب˘م˘لاو ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا تا˘شسارد˘لا

ىلع لدعلاب عيراششملا عيزوت نامشضل

ن˘م نأا ن˘يد˘كؤو˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج

طور˘˘ششلا هذ˘˘ه ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششأا

ىلع ةنيعم حلاشصم ةمدخ ىلع لمعي

تا˘˘شسارد˘˘لا بتا˘˘كم ي˘˘قا˘˘˘ب با˘˘˘شسح

.ةيلولاب

رايلم ىلإأ عيراسشملاب زوفلل تاسسأردلأ بتاكم لام ضسأأر عفر دعب

 ييجيبوألا رقم مامأا نوجتحي نويرامعملا نوسسدنهملا
قيقحت ةنجل تدفوأأ ةيبرتلأ ةيريدم

ذيمÓت ءايلوأاو ةذتاسسأا
 نوجتحي ةفرسشلاب ةسسردم

دلوأا ةيئادتبلا ةشسردملا ةذتاشسأا ضسمأا ةحيبشص مظن
ةشسشسؤوملاب ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ة˘فر˘ششلا˘ب ه˘ل˘لا ا˘ط˘ع
يجوغاديبلا مقاطلل ةريدملا ةلماعم ءوشس ببشسب
تاذاتشسألا ىدحإا برشضب تماق اهنأا امك ةذتاشسألاو
نع اوفقوت نيذلا ةذتاشسألا بشضغ راثأا ام اذهو
ذي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ا˘شضيأا م˘ه˘ي˘لإا م˘شضنا ا˘م˘ك ل˘م˘ع˘لا
ءوشسب نيدد˘ن˘م ة˘شسشسؤو˘م˘لا تاذ˘ب ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا

رثإا ىلعو ذيمÓتلاو اذتاشسأÓل ءاوشس ةريدملا ةلماعم
˘ما˘ق ا˘م˘ك ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم تل˘خد˘˘ت كلذ
ى˘لإا عو˘شضو˘م˘لا ي˘ف ىو˘كشش عاد˘يإا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

نيع ةرئاد ضسيئر اهنمو ةينعملا تاهجلا فلتخم
نيبلاط˘م ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم اذ˘كو ةدرا˘ب˘لا
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تاو ل˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضب
عوشضوملا نع راشسفتشسإÓل ةريدملا دشض ةينوناقلا

ةبانع ةيلول ةيبرتلا ةيريدم تدفوأا اهتهج نم
ةيشضقلا تاشسبÓم ىلع فوقو˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل

±.ì.ةبشسانملا تاءارجإلا ذاختاو

تحتف ينطولأ كردلأ حلاسصم
 ةثداحلأ يف اقيقحت

كÓسسألاب Óبكم لهك ىلع روثعلا
 راطملا نم برقلاب ةيندعملا

كل˘شسب Ó˘ب˘كم ل˘ه˘ك ى˘ل˘ع نو˘ن˘˘طاو˘˘م ر˘˘ث˘˘ع
ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ر˘شسج˘لا تح˘ت ا˘ي˘مر˘˘م يد˘˘يد˘˘ح
ةلاح يف ناك ضسمأا لوأا ءاشسم ةبانع راطملا
تلا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع لو˘ح ءا˘م˘غإا
لوح ةيلوألا تافا˘ع˘شسإلا ى˘ق˘ل˘ت ن˘يأا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
قلعتيو ةزكرملا ةيانعلا ةحلشصم ىلإا اهدعب
Óبكم هيلع رثع (ىشسيع ـه) وعدملاب رمألا
فار˘طألاو ة˘ب˘قر˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع كÓ˘شسألا˘ب
ناحيرب ةقطنم نم ةيحشضلا نوكي نأا حجري
ةشصاخلا هترايشسل ةقرشس ةيلمعل ضضرعت دقو
هيلع ءادتعإلا متي نأا لبق ضسكيليه عون نم
ةيديدح وأا ةيندعم كÓشسأا ةطشساوب هليبكتو
ةبانع راطم ىلإا يدؤوملا رشسجلا تحت هيمرو
تل˘خد˘ت ة˘ي˘ح˘شضلا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
يف اقيقحت تحتف يتلا ينطولا كردلا حلاشصم
دنع ةيحشضلا هب يلديشس ام راظتنا يف ةثداحلا

 Qjº.Ω.ءافششلل هلثامت

اهدامتعأ مت يتلأ طورسشلاب نيددنم يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد رقم مامأأ ةيجاجتحإأ ةكرح ةبانع ةي’وب نويرامعملأ نوسسدنهملأ مظن
.ىلوأ’أ ةجردلاب ةينكسسلأ عيراسشملأ تاططخم دأدعإأ ةيلمع اهل ملسست يتلأ تاسسأردلأ بتاكم رايتخأ  ةيلمع يف أرخؤوم

¯hd«ó gô…

«را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب» ة˘ع˘ما˘˘ج تق˘˘ل˘˘طأا

لÓخ ةبانع ةيلو رامع يديشس ةيدلبب

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإل ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا

هذ˘ه نأا ر˘ي˘˘غ ،ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ضسعا˘˘ق˘˘ت˘˘ب تمد˘˘ط˘˘شصا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا

م˘ه˘ي˘ل˘ع تشسر ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ميلشست لاجآاب مهئافو مدعو تاقفشصلا

ري˘شس ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ا˘م و˘هو ع˘يرا˘ششم˘لا

.يعماجلا مشسوملا

نم «راتخم يجا˘ب» ة˘ع˘ما˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘ت

ىوتشسملا ىلع تاعماجلا ربكأا نيب

اهر˘فو˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو ي˘ن˘طو˘لا

تلعج يتلا تاشصشصختلا عيمج ىلع

جرا˘خو ل˘خاد ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ا˘˘ج˘˘ح˘˘م

تحتتفا يتلا ةعماجلا نأا ريغ ،نطولا

نر˘ق˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘شسلا تاو˘˘ن˘˘شس

ةميدق ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه تح˘ب˘شصأا ي˘شضا˘م˘لا

ةداعإل عيرا˘ششم قÓ˘طإل تد˘ع˘ت˘شساو

ةداعإا عورششم رار˘غ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت

ةفشصرألاو ةرانإلاو تاقرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

ن˘هد˘لاو تارا˘ي˘شسلا ف˘قاو˘م كلذ˘˘كو

ةفاشضإلاب ةحنجألا فلتخمل يجراخلا

د˘يد˘ج˘تو ءار˘شضخ˘لا تا˘حا˘شسم˘لا ى˘لإا

فر˘شصلا تاو˘ن˘˘ق ة˘˘كب˘˘شش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘م زا˘ج˘نإاو ي˘ح˘˘شصلا
يذلا عورششملا وهو ةزهجألا فلتخمب
مغر تاون˘شس ةد˘ع هذ˘ي˘ف˘ن˘ت قر˘غ˘ت˘شسا
ه˘ع˘ير˘شست˘ل ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ةلو˘لا ل˘˘خد˘˘ت
نيذلا نيلواق˘م˘ل˘ل تاراذ˘عإا ه˘ي˘جو˘تو
ةدا˘عإا عور˘ششم ا˘ي˘لا˘ح م˘هد˘˘حأا ن˘˘هر˘˘ي
نم ةعماجلل ةميدقلا لكايهلا ةئيهت
،تارا˘م˘ع˘لا ن˘م دد˘ع م˘ي˘مر˘ت ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن

ةئيه˘ت˘لا ةدا˘عإاو30 م˘˘قر جرد˘˘م˘˘˘لا
ثي˘ح ،ع˘م˘شسم˘لاو ة˘ب˘ت˘كم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘˘كلا
لمعلا ةششرو نع ايلك لواقملا ىلخت
كلذب ابراشض ماعلا ةبارق ذنم ةفقوتملا

ه˘مز˘ل˘ي يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ط˘ئا˘ح˘لا ضضر˘ع

ةدد˘ح˘م لا˘جآا ي˘ف عور˘ششم˘لا زا˘ج˘نإا˘ب

،عشضولا اذه مامأاو ةيلاع ريياعم قفوو

ةرادإا نأا لوؤو˘˘˘˘شسم رد˘˘˘˘˘شصم ف˘˘˘˘˘ششك

ىلإا ترطشضا «راتخم يجاب» ةعماج

عشضو لجأا نم نوناقلا ةوق لامعتشسا

لÓ˘˘خ ن˘˘˘م كلذو ر˘˘˘مألا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ح

تاءار˘˘جإلا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششلا

لوا˘ق˘م˘لا ع˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘شسف˘ل ة˘مزÓ˘لا

نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ا˘ي˘ئا˘شضق ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘مو

اذه ىلع اريثك لوعت تناك ةرادإلا

يت˘لا فور˘ظ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل عور˘ششم˘لا

.ةبلطلا اهيف ضسردي

ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ مهدسض تذختأ ةرأدإ’أ

راتخم يجاب ةعماج لكايه ةئيهت ةداعإا عيراسشم نونهري نولواقم
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ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا
ةفا˘ك را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا

اعنم عنمي هنأا يششاوملا ،راقبألا يبرم
طيحملا لخاد مهتيششام لاوجت اتاب
رار˘ق˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘˘هو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
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دعب رارقلا اذه يتأايو،9102 ربمتبشس
ةنيدملا ةروشص راقبألا هذه تهوشش نأا

مت امك ،فيرتلا بوث ضسبلت اهتلعجو
مدع ةلاح ي˘ف ه˘نأا˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لا ر˘يذ˘ح˘ت
اهزجح متيشس هنإاف رارقلا اذهب مازتللا

عفد عم يدلبلا رششحملا ىوتشسم ىلع
اهموحل عيزوتو اهحبذ و ةيلام ةواتإا

عباطلا تاذ تائ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
نونطاوملا رششبتشسا دقو ،يعامتجلا

نأا ضسفنلا نونمي امك رارقلا اذهب اريخ
ربح درجم لظي ل نأاو هقيبطت متي

ل˘ك ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م قرو ى˘˘ل˘˘ع
يتلا تارار˘ق˘لا م˘غر ه˘نأا ة˘شصا˘خ،ةر˘م
دحل ذختت تلاز امو اقباشس تذختا
راقبألا يبرم عم لهاشستلا عنمل نآلا

هذه لك نأا لإا ،ةلاشضلا راقبألا زجحو
امك ،طئاحلا ضضرع تبرشض تارارقلا
ترد˘˘شصأا ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا نأا
ىلع ءاشضقلل تاميلعتلا نم ديدعلا
ى˘ل˘ع لاز˘ت ا˘م رو˘مألا ن˘كل ةر˘ها˘ظ˘لا

ريثكلا ةظيفح راثأا يذلا رمألا ،اهلاح
عشضوب اوبلاط نيذلا نينطاوملا نم
ا˘م˘˘ك تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل د˘˘ح
تاهجلل يبلشسلا لماعتلا اونجهتشسا
نيلمحم ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ف˘ل˘م ع˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ىلع نيبيعم و ةيلوؤوشسملا نيبختنملا
ي˘ت˘لا ا˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

عيشضاوم لايح ة˘ئ˘طا˘خ˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘شصو
.نطاوملا ة˘ح˘شص ا˘هر˘هو˘ج ي˘ف ضسم˘ت
ءا˘ي˘حألا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘ه˘˘ششت و اذ˘˘ه

ذنم ،ةبانع ةيلو تايدلبو ةيرشضحلا
و را˘˘ق˘˘بأÓ˘˘ل ا˘˘ع˘˘شساو ارا˘˘ششت˘˘˘نا ،ةد˘˘˘م
ي˘ت˘لا ،ةدر˘ششت˘م˘لاو ة˘لا˘شضلا بÓ˘˘كلا
ىلع ايقيقح ارطخ لكششت تحبشصأا
، لا˘ف˘طألا ة˘شصا˘خ ،نا˘كشسلا ة˘˘مÓ˘˘شس
قحÓي ةلاشضلا تاناويحلا رطخ ىقبيل
،ةبانع ندمو ىرق فلتخمب نطاوملا

تاناويحلا كلت اهيف تشضرف يتلاو
نم ري˘ث˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م ،لو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
حلاشصم رود نع نولءاشستي ناكشسلا
رطخ نم نطاوملا ةيامح يف ةيدلبلا

ةلماحلا ةشسرتفملا تاناويحلا لفاحج
تقو يف ،ةلتاقلا ضضارمألا نم ديدعلل
لكب ةلاشضلا تاناويحلا هيف لوجتت

تا˘˘حا˘˘˘شسلاو عراو˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ح
و راقبألا اه˘ن˘م ة˘شصا˘خو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىلإا لوحتت يتلاو ةدرششتملا بÓكلا

بلكلا ءادب اهتباشصإل ةروعشسم بÓك
ر˘مألا را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ

فك ىلع نطاوملا ةايح عشضي يذلا

ةيدلب ريم ناك رخآا بناج نم.تيرفع

و يششاوملا زجحب رمأا دق يبياطشش

. ةلاشضلا راقبألا

ذيفنت مدع نم نيبرملا رذح امك

ي˘لاو ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا هذ˘˘ه

عي˘م˘ج ى˘ل˘ع دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘يلو˘لا

اهذيفنتب رمأاو21 تايدلبلا ءاشسوؤور

ءلؤوه عم لهاشستلا مدعو روفلا ىلع

ةرهوج ةروشص اوهوشش نيذلا نيبرملا

ةيدلب يناعت رخآا بناج نم .قرششلا

لاقي ا˘م ل˘قأا ة˘ي˘ع˘شضو را˘م˘ع يد˘ي˘شس

را˘ششت˘نا بب˘شسب ة˘يرز˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع

دد˘ه˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا ةدر˘ششم˘لا بÓ˘˘كلا

لافطألا ةشصاخو نينطاو˘م˘لا ة˘مÓ˘شس

ةمامقلا راششت˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن را˘غ˘شصلا

ةلاشضلا راقبألا و ءايحألا بلغأا يف

 .ةنيدملا ةروشص تهوشش يتلا

نيبرملأ ىلع ةيلام ةمأرغ ضضرفو اهزجحب تاميلعت

ةلاسضلا راقبألا ىلع برحلا نلعت رامع يديسس ةيدلب

ليحرتلاب ةبلاطملأ ةحورطملأ مهت’اغسشنأ ىلإأ عمتسسأ

ةرسضخوبو يراديب7002 ءاسصحإا يلثممب ينوبلا ةرئاد سسيئر ءاقل
باحشصأا نع نيلثمم ضسمأا لبقتشسا ينوبلا ةرئادلا ضسيئر نأا ءاعبرألا ضسمأا ةلوؤوشسم رداشصم نم «ةعاشس رخآا «تملع

اشساشسأا يتلا ةحورطملا مهتلاغششنا ىلإا عامتشسلا لجأا نم «ةرشضخوب«و «يراديب» ءايحأا نم لكب7002 ءاشصحإا
نإاف انرداشصم بشسحو .ءاتششلا لشصف لولح بارتقا عم ةشصاخ نكمم تقو برقأا يف ليحرتلاب ةبلاطملا يف لثمتت

نم ةدافتشسلا طورشش هيف رفوت7002 ءاشصحإا هل نطاوم لك نأاب نينطاوملا ءلؤوهل تانيمطت ىطعأا ةرئادلا ضسيئر

ةلئاع003 ـلا زواجتي ددع اهب ينوبلا ةيدلبب نأا ركذي .نكشسلا يف هقح نم نكمتيشس يعامتجلا نكشسلا جمانرب

يحب ةلئاع96و ةرشضخوب يحب نطقت ةلئاع19 رارغ ىلع ءايحأا ةدع ىوتشسم ىلع ةعزوم ةششه اتويب نطقت

يحب72و كاتوكيلب81و ناطيل يحب ةلئاع22و جوعموب33و دوهششلا نيع يحب ةلئاع61 نع ةدايز «يراديب»

قيلÓعل يحب ةلئاع43 وحنو ةرابج نيعو ليعامشسإا براششوب نم لكب تÓئاع01و ءاقرزلا ةكربلاب32و ةيباششلا

عيمج نإاف رداشصملا تاذ بشسحو .ةلئاع003 نم رثكأا ىلإا ةيشصحملا تÓئاعلا هذهل يلامجإلا ددعلا لشصيل
ىلع اهذاختا مت ةينطولا ةيقاطبلل اهعاشضخإا لÓخ نم نيديفتشسملا مئاوق ةلبرغب ةقلعتملا ةيرادإلا تابيترتلا

تاكبششلا فلتخمب طبرلاب قلعت ام ةشصاخ ةينكشسلا عقاوملاب لاغششألا ءاهتنا راظتنا يف ينوبلا ةرئاد ىوتشسم
عنمب ةلولا ىلإا تاميلعت تطعأا دق تناك ةموكحلا نإاف ةراششإÓل و ،ءابرهكلا تاكبششو يحشصلا فرشصلا تاونقك
طبرلاو ةيلخادلاو ةيعرفلا كلاشسملا ديبعتك ةنوناثلا لاغششألا عيمج نم ءاهتنلا نود ةيعامتجلا تانكشسلا عيزوت

YÉO∫ GCe«ø .تاكبششلا فلتخمب

ضضيبأأ حÓسسو ةسسولهم  بوبح زجح مت اميف

 ةيسضق يف ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت
 ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح

نيقوبشسم نيشصخشش فيقوت نم عبارلا يرشضحلا نمألاب نيلماعلا ةطرششلا لاجر نكمت

و تاردخملا ةزايح ةيشضق يف امهيف هبتششم ،ةنشس63 و03 رمعلا نم ناغلبي، ايئاشضق
نم حلاشصملا تاذ تنكمت امك ،ةرجاتملا ضضرغب ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا

روظحم ضضيبأا حÓشس ، اشسولهم اشصرق38 ـب ةردقم ةشسولهملا ضصارقألا نم ةيمك زجح

ربتعم يلام غلبم ىلإا ةفاشضإا جلاعملا فيكلا نم ادورم21 ،ضصقم ،«يرادنورك» عون نم
تاهجلا مامأا امهميدقتو  ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعبو جيورتلا تادئاع نم
ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح نع عاديإا ارمأا امهقح يف ردشص ةيئاشضقلا

تنكمت قايشسلا ضسفن يفو ،روظحم ضضيبأا حÓشس لمحو،ةرجاتملا ضضرغل، ةيعرشش ريغ

قوبشسم ،ةنشس32 رمعلا نم غلبي ضصخشش فيقوت نم ، ينوبلا ةرئاد نمأل ةطرششلا تاوق
امك ، ةبكرم راشضحتشسا و ددعتلا يفرظ رفاوت عم ةقرشسلا ةيانج يف هيف هبتششم ،ايئاشضق
دعب ةقرشسلا ةيلمع يف لمعتشست يتلا ةيرانلا ةجاردلا زجح نم حلاشصملا تاذ تنكمت
هقح يف ردشص ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هميدقتو ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا

eÉRhR.Ü.عاديإا رمأا
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ى˘ل˘ع ا˘ي˘نأد˘ي˘م فو˘قو˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
حلاشصملأ كلت اهششيعت يتلأ ةيعشضولأ
تايناكمإلأ لÓخ نم ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ

ةيحشصلأ ةمدخلأو ةرفوتملأ ةزهجألأو
يتلأ فورظلأو ى˘شضر˘م˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لأ
ةيبطلأ مقأوطلأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م شسرا˘م˘ي

عامتشسلأ نع Óشضف يمويلأ اهلمع
لو˘ح ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ تا˘ح˘ير˘شصت ى˘˘لإأ
فر˘ط ن˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لأ تا˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لأ
نإاف انرداشصم بشسحو .ةنجللأ ءاشضعأأ
ي˘ب˘ع˘ششلأ شسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ة˘ن˘ج˘ل
«رو˘ت˘كد˘لأ ا˘ه˘شسأأر˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ي˘˘ئلو˘˘لأ
جمانرب يأأ مدقت مل » نيشسح عيبروب

عا˘ط˘ق˘لأ ي˘لوؤو˘شسم˘˘ل تأرا˘˘يز˘˘لأ ن˘˘ع
ي˘˘˘ف عو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لأ يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت شضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب
ثيح تأرايزلل ةقبشسملأ تأريشضحتلأ

بط ىفششتشسم ءاعبرألأ شسمأأ ترأز
«ةيروأون هللأ دبع» ديلوتلأو لافطألأ
ماشسقألأ عيمج تنياع ثيح ينوبلاب
بط ةحلشصم رأرغ ىلع حلاشصملأو
روشضحب امهريغو ةمومألأو لافطألأ

تعمتشسأ امك ،ىفششتشسملأ يلوؤوشسم
ىشضرملأ نم ديدعلأ تلاغششنأ ىلإأ
رو˘شصلا˘ب ل˘شصف˘م ر˘ير˘ق˘ت دأد˘عإأ ل˘ب˘ق
يذلأ فلملأ يف هجأردإأو ةرايزلأ لوح
شسلجملل ةيداعلأ ةرودلل هدأدعإأ يرجي
يراجلأ رهششلأ ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ةرر˘ق˘م˘لأ

شسلجملأ ءاشضعأأ ىلع شضرعي يذلأو
رو˘شضح˘ب ن˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘لأو
ة˘يلو˘لأ شسأأر ى˘ل˘ع لوألأ لوؤو˘شسم˘˘لأ
نأأ رظتنملأ نم ثيح » دوهزم قيفوت»
نم ةلمج ىلإأ ريرقتلأ ودعم قرطتي
عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘حور˘ط˘م˘لأ تلا˘˘غ˘˘ششنلأ

لÓ˘خ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو

اهب موق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تأرا˘يز˘لأ

شضر˘غ˘ب ةرو˘شصلأو تو˘˘شصلا˘˘ب كلذو

لجأأ نم عاطقلأ ىلع نيمئاقلأ هيبنت

د˘ق ي˘ت˘˘لأ ءأدو˘˘شسلأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت

أذهو ةينأديملأ تأرايزلأ لÓخ لجشست

عاطق هفرعي يذلأ عشضولأ لظ يف

ديدعلأ يف ةشصا˘خ ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ

ي˘هو ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ ح˘لا˘شصم˘˘لأ ن˘˘م

ر˘يد˘م˘ل نو˘كت˘شس ي˘ت˘لأ تلا˘˘غ˘˘ششنلأ

مامأأ اهيل˘ع ة˘با˘جإÓ˘ل ة˘شصر˘ف عا˘ط˘ق˘لأ

لبق يوبألا˘ب ة˘ح˘شصلأ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘شضعأأ

ع˘قأو ن˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لأ دأد˘˘عإأ

نأأ ةراششإلاب ريدجلأو .ةيلولاب عاطقلأ

حÓ˘˘شصإأو نا˘˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘يزو

يف «يوأريم دمحم «تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ

ناك ةبانع ةيلو ىلإأ ةريخألأ هترايز

ة˘˘مرا˘˘شص تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأأ د˘˘˘ق

لفكتلأ لجأأ نم عا˘ط˘ق˘لأ ي˘لوؤو˘شسم˘ل

ف˘قو ي˘ت˘لأو ة˘ل˘ج˘شسم˘لأ شصئا˘ق˘ن˘لا˘˘ب

.ريزولأ اهدنع

ةمداقلا سسلجملا ةرود ىلع هسضرعو عاطقلا لوح لسصفم ريرقت دادعإ’

ديلوتلاو لافطألا بط تايفسشتسسم ىلإا «يوبألا»ـب ةحسصلا ةنجل لوزن
ةنيدملا عراوسش دحأاب هيلع رثع

كردلل ثادحألا ةيامح ةقرف
ارسصاق عجرتسست ينطولا
يبياطسش ةنيدمب ادوقفم

ينطولأ كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ تق˘ل˘ت
اهنبإل ةلئاع نأدقف هدافم اغÓب يبياطششب

دعب ةنشس51 رمعلأ نم غلابلأ رشصاقلأ
ثيح ،ةشسردملأ ىلإأ لزنملأ نم هجورخ
ةيام˘ح ة˘قر˘ف غ˘ي˘ل˘ب˘تو ثا˘ح˘بألأ ر˘ششن م˘ت
تأدحو ترششاب ثي˘ح .ة˘با˘ن˘ع˘ب ثأد˘حألأ
ةيلمع روفلأ  ىلع ةبانعب ينطولأ كردلأ
لخأدم دنع ةبقأرملأ طاقن عشضوو ثحبلأ

تلوأدت نأأ دعب ةشصاخ ةيلولأ جراخمو
مت هنأأ يعامتجإلأ لشصأوتلأ عقأوم دحأأ
،اقنشش ايفوت˘م ل˘ف˘ط˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

مت تأدحو˘ل˘ل ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ ثح˘ب˘لأ د˘ع˘بو
نم لقأأ يف رشصاقلأ لفطلأ ىلع روثعلأ

ةيامح ةقرف دأرفأأ فرط نم ةعاشس42
نيأأ ةنيدملأ عرأوشش دحأاب ةبانعب ثأدحألأ
ة˘يا˘م˘ح ة˘قر˘ف ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘با˘ح˘˘ط˘˘شصأ م˘˘ت
هميلشست مث ايونعم هب لفكتلأ و ثأدحألأ
رد˘ج˘تو ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘شص ي˘ف ه˘˘يد˘˘لأو ى˘˘لإأ
ةيم˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ نأأ ى˘لإأ ةرا˘ششإلأ
لÓخ أوعشضو راجحلاب ينطولأ كردلل
ةشصتخم ةكبششل أدح مرشصنملأ عوبشسألأ
شصأر˘˘قألأو تأرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ج˘˘˘يور˘˘˘ت ي˘˘˘ف

شصاخششأأ3 ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘˘لأ

، ةنشس03و82 نيب مهرامعأأ حوأرتت
يلأوحو جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجحو

عأونألأ فلتخم نم اشسولهم اشصرق05
،راجحلأ ةيدلب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ما˘ج˘حألأو
تناك ةباشصعلأ نأأ نيبت قيقحتلأ دعبو
عي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف أر˘شصق لا˘ف˘طأأ ل˘غ˘ت˘شست
مامأأ نيينعملأ ميدقت مت ثيح ،مومشسلأ
ايميلقإأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
شصأرقألأو تأردخملأ جيورتو عيب مهتب
ءا˘شضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأأ ل˘˘م˘˘ح ،ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ

.ةروظحم
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حلاسصم رارغ ىلع ةي’ولاب ةيحسصلا لكايهلا نم ديدعلا ىلإا ايناديم لوزنلا يف ءاعبرأ’ا سسمأا ةبانعب يئ’ولا يبعسشلا سسلجملاب ةحسصلا ةنجل تعرسش
ينوبلاو زاريتنسس لافطأ’ا بطو ديلوتلا تايفسشتسسمو انيسس نباو دسشر نبا نم لك تايفسشتسسمب ةيحارجلاو ةيبطلا ت’اجعتسس’ا

لمعلا تاعاسس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديسصلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2 ةنيدملا1ةنيدملا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2يبرغلا لهسسلا1يبرغلا لهسسلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا
02.55.74.2770

لاحرب

ملاشس يديشسÓ 66يف20 ةريمخوب يح
ةليبوشش فلخي

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا
87.11.28.030

ينوبلا
لاحرب ينطولأ قيرطلأ

زيزعلأ دبع ةجوخ نيمأأ

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا
31.31.98.830

رامع يديسس+ راجحلا

82.و72 مقر لحم02 و91 ةرامع نكشسم463 يح
ماششه يبوهيم

9102ربوتكأا30سسيمخلا مويل ةبوانملا تايلديسصلا

مقر ÓيفsreibuoraC seL»» جهن

71

12.50.68.83050.63.68.830

لهشسلأ711 مقر نكشسم8201 يح
ةبانع يبرغلأ

66.11.15.830 قباطلأ76 مقر رشضخل راطعم قيرط
 ةبانع يشضرألأ

32.07.01.8960

 ماهلإأ ششوك ةبانع رداقلأ دبع رويمع نب عراشش70
يحم يرامغ

 نيدلأ

رماع
اينوشص

ةيزاج لابد

 مهتاكلتمم مهنوبلسسيو مهيلع نودتعي

2691 ةيليوج5 ةيوناث مامأا ذيمÓتلا ةمÓسس نوددهي نوفرحنم
نيأأ ةيوناثلأ نم ةبرقم ىلع مهئانبأأ ىلع تأءأدتعإلأ ةرثك نم ةبانع ةنيدمل ةيبرغلأ ةهجلاب ةدجأوتملأ ةيليوج5 ةيوناثب نوشسردي نيذلأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ يكتششي
نيفرحنملأ نم ددع راششتنأ ببشسب مهفوخو ةيمويلأ مهتاناعم نع ةفلاشسلأ ةيوناثلاب مهئانبأأ نيشسردمتملأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم ددع ربع ثيح .مهتاكلتمم مهبلشس متي
احابشص لوخدلأ تاقوأأ يف ةشصاخ كلذو اهريغو ةلاقنلأ مهفتأوه رأرغ ىلع مهتاكلتمم مهبلشسو مهديدهتو ذيمÓتلأ ىلع ءأدتعلاب نوموقي ةيوناثلأ مامأأ بابششلأ
مهفوخت ةجيتن ءايلوأÓل ةبشسنلاب اقلقم رمألأ ىحشضأأ ثيح مهفتأوه ةقرشسو مهيلع ءأدتعإلأو مهاياحشض نودشصرتي مهدجت نيأأ ءاشسم جورخلأ تاقوأأ يف وأأ

نوفرحنملأ دجت نيأأ ،ةيفاك ريغ اهنأأ لإأ ةينمأأ تايرود دوجو نم مغرلأ ىلعف2691 ةيليوج5 يحب نمألأ بايغ لظ يف أذه يتأاي مهدابكأأ تأذلف ىلع ديأزتملأ

وأأ ةيليوج5 يحب نيمئأد نمأأ لاجر عشضو ةينمألأ تاطلشسلأ نودششاني ذيمÓتلأ ءايلوأأ لعج ام وهو نمألأ لاجر بايغ لظ يف مهتايلمع أوذفنيل مهنودشصرتي
.تأءأدتعلأ نم مهئانبأأ ةيامحل ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ مامأأ لقألأ ىلع
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دودحلا ىلع عقاولا روهزلا داو ءأنيم ىوتصسم ىلع ديصصلا ضصصصح ميصسقتو رييصست ةقيرطو ةيفيك نأأصشب ضضومغلا نم ةلأح دوصست
لكب لجيج ةي’ول ةيرحبلا هأيملا يف هعوقو مغر12ـلا ةي’ولا تأطلصسل هرييصست قح حنم يذلاو ةدكيكصسو لجيج يتي’و نيب

. لجيج ةي’و نأكصس ىدل ضضأعتما نم كلذ هرأثأا أم

¯Ω . eù°©ƒO 

عا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع  نأاو ق˘˘ب˘˘شسو
د˘˘ي˘˘شصلا ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب سصا˘˘˘خ
لجيج يتي’و نم لكل يرحبلا

ي˘ف تب˘لا ل˘جأا ن˘م ةد˘˘كي˘˘كشسو
سصخ˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
د˘˘ي˘˘شصل˘˘ل رو˘˘هز˘˘لا داو ءا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م
دودحلا ىلع دجاوتملا ةهزنلاو
هرظ˘ت˘نا يذ˘لاو ن˘ي˘ت˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب

ةليوط ةرتفل نيتي’ولا ودايشص
د˘˘ئاو˘˘فو ا˘˘˘ياز˘˘˘م ن˘˘˘م ه˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ل
نا˘كشسل ة˘ي˘حا˘ي˘شسو ة˘يدا˘˘شصت˘˘قا
.  نيتي’ولا

روكذملا عامتجإ’ا  سصشصخو
˘ما˘شست˘قا ة˘ق˘ير˘ط  ي˘ف ل˘شصف˘ل˘˘ل

يرحبلا ديشصلا طاششن سصشصح
اذ˘كو ءا˘ن˘ي˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
سصشصح˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ة˘ق˘ير˘˘ط
اديدحتو نيتي’ولا يدايشص ىلع
ىر˘ق˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘م نورد˘ح˘ن˘م˘لا
لجيجو ةدكيكشس نيب ةيدودحلا

هنع فششكلا متام لظ يف كلذو
نيب تافلخ نم قباشس تقو يف
سصوشصخب نيت˘ي’و˘لا تا˘ط˘ل˘شس
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي’و ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘شصح
حلاشصم تحنم امدعب سصشصحلا
ق˘˘ح ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ةي’ول ءانيملا اذه ىلع فارششإ’ا
ي˘˘ف ه˘˘عو˘˘قو م˘˘غر ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس

ة˘ي’و˘ل ع˘با˘ت˘لا ير˘ح˘ب˘لا م˘شسق˘لا
زجنأا ءانيملا نأا ىوعدب لجيج
ةي’ول˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ن˘م

ا˘فل˘غ كل˘ه˘ت˘شسا يذ˘لاو12لا

رايلم004 و˘ح˘ن˘ب رد˘ق ا˘ي˘˘لا˘˘م
. ميتنشس

ةيشصولا تاهجلا ديكأات مغرو
ن˘يدا˘ي˘شصلا  ح˘ن˘م ن˘ع  ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
لج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا

ةيليملا ةيدلب ىرق نم اديدحتو
ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و˘ل ة˘˘م˘˘خا˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ن˘˘م ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م ة˘˘˘شصح
اذ˘˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘شصلا طا˘˘ششن سصشصح
ةبغر عم قفاوتيام وهو ءانيملا

81 ةي’و˘لا˘ب د˘ي˘شصلا ي˘ي˘فر˘ح

ى˘ل˘ع او˘ح˘لأا نأاو ق˘˘ب˘˘شس ن˘˘يذ˘˘لا
ةشصح ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ةرور˘شض
يف هعوقو مكحب ءانيملاب  ةمهم
ةقطنم˘لا ن˘م ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ءز˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘شسلا
ةنهم يفرتحم نأا ’إا نيتي’ولا
ن˘م ة˘ي˘قر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب د˘ي˘˘شصلا

فاح˘جإا ن˘ع نو˘ثد˘ح˘ت˘ي ل˘ج˘ي˘ج
سصشصح˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
حشضاو لا˘م˘هإا ن˘عو ةرو˘كذ˘م˘لا
ءانيملا اذه للغتشسا يف مهقحل
ديحولا انل˘مأا ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘ك يذ˘لا
لظ يف اشصوشصخ ء’ؤوه لوقي

نم ةروكذملا تاهجلا هفرعتام
ةلاطبلا تا˘يو˘ت˘شسم ي˘ف عا˘ف˘ترا

ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ه˘˘ح˘˘ير˘˘شش ه˘˘جو˘˘تو
يتلا ديشصلا ةفرح ىلإا اهبابشش
تا˘ئ˘م˘ل سشي˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت
لجيج ةي’و ميلقإا ربع تلئاعلا

تادئاع يف ريبكلا عجارتلا مغر
سصقا˘ن˘ت ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب طا˘˘ششن˘˘لا اذ˘˘ه
ل˘˘حاو˘˘شسب ة˘˘ي˘˘كم˘˘شسلا ةور˘˘ث˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت عا˘˘˘ف˘˘˘تراو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ءار˘˘ت˘˘ها ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن طا˘˘ششن˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ن˘ف˘شسلا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م مدا˘˘ق˘˘تو
مهطاششن يف نودايشصلا اهفظوي
.يمويلا
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لامع سسمأا لوأا حابشص مدقأا

ةي’وب ةيبرتلا ةيريدم وفظومو

ةف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ي˘قاو˘ب˘لا مأا

ةير˘يد˘م˘لا و˘ه˘ب ي˘ف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ةيدشسجلا تاءادتع’ا˘ب ن˘يدد˘ن˘م

نم مهئلمز  قح يف  ةيمويلا

مهتارا˘يز ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م ل˘ب˘ق

نايب بشسحو ةيريدملا حلاشصمل

اوتاب مهنإاف ةيجاجتح’ا ةكرحلا

بشسلا لا˘˘˘كششأا ل˘˘˘كل ة˘˘˘شضر˘˘˘ع

ه˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا د˘يد˘ه˘ت˘لاو م˘ت˘ششلاو

ا˘˘˘م رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘˘م

سسمأا لوأا مهتليمز هل  تشضرعت
طشسوتملا ميلعتلا بتكم سسيئر
بشسو د˘يد˘˘ه˘˘ت ن˘˘م يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
د˘˘˘˘˘حأا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ششو
ءادتع’اب نيركذم  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
بهذ يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لوأ’ا

ميلعتلا بتكم سسيئر  هتيحشض
دحأا ةلواحم رثإا ارخؤوم يئادتب’ا
هيلع ءادتع’ا ىلع سصاخششأ’ا
ةرطقلا ي˘هو.سضي˘بأ’ا حل˘شسلا˘ب
م˘ه˘ب˘شضغ سسأا˘ك تشضا˘˘فأا ي˘˘ت˘˘لا

ريدم مادقإا مدع نم مهئايتشساو
تاءارجإ’ا ذاخ˘تا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
مغرلا ىلع مهت˘يا˘م˘ح˘ل ة˘مزل˘لا

دع˘ب ا˘هو˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ن˘م
˘مو˘ي˘ل ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا

ةنمشضتملا9102/90/42
سسيئرو ةماعلا ةن˘ي˘مأ’ا ف˘ي˘ل˘كت
ل˘ئا˘شسو˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
نيلماعلا لكل تاميلعت رادشصإاب

نأا ’إا ه˘˘شصا˘˘شصت˘˘خا بشسح ل˘˘˘ك
يتلا فورظلاو ينمأ’ا عشضولا
تتا˘ب م˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نودؤو˘˘ي
م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كششت
لخدتلاب عاطقلا ريدم نيبلاطم
يرذج ريي˘غ˘ت ثاد˘حإ’ يرو˘ف˘لا
د˘يد˘ح˘ت ع˘م ر˘ي˘ي˘شست˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ل
ة˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا

بي˘شست˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘م˘˘لا
ةيلوؤوشسملا م˘هر˘يد˘م ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م
..نيفظوملا ةمل˘شس ن˘ع ة˘ما˘ت˘لا

ركنتشسا ةيبرتلا ريدم هتهج نم
تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ةد˘˘ششب
ي˘ف˘ظو˘˘م ق˘˘ح ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ىوعد كرح هنأا ادكؤوم ةيريدملا
ن˘˘يد˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘˘لاو
ءادتع’ا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
تبث سصخشش هيف ببشست يناثلا
نم يناعي هنأاب نمأ’ا حلاشصمل
تا˘بو˘ن ه˘با˘ت˘ن˘تو ي˘شسف˘ن سضر˘م
.ةعطقتم ةيبشصع

 ةدكيكصس ةي’ول هرييصست قح حنم دعب/ لجيج

 روهزلا داو ءانيمب طاششنلا سصشصحببشسب نوبشضاغ ةيقرششلا ةهجلا ودايشص
ارأنيد053ـلا قطأنملا مظعم يف أهرعصس زوأجت

  راعشسأا يف ديدج باهتلا
 لجيجب جاجدلا موحل

قاوشسأاو تلحمب ديدج نم بهتلتل جاجدلا موحل راعشسأا تداع
عيباشسأ’ا للخ هتفرع يذلا يبشسنلا رارقتشسإ’ا دعب لجيج ةي’و
ن˘م نا˘ك يذ˘لا ةر˘فو˘لا ل˘ما˘ع ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع كلذو ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
’ابقإا فرعت يتلا ةداملا هذه راعشسأا تيبثت يف مهاشسي نأا سضرتفملا

موحللا راعشسأا هفرع˘تا˘م ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
رشسأ’ا تا˘ي˘ن˘ت˘ق˘م ة˘م˘ئا˘ق ن˘م ا˘ه˘جر˘خأا سشحا˘ف ءل˘غ ن˘م ءار˘م˘ح˘لا
. ةيلجيجلا

تاعاشسلا للخ زفقتل لجيجب ءاشضيبلا موحللا راعشسأا تداعو
زجاح عوبشسأ’ا اذه علطم تزواجت ثيح يخوراشص لكششب ةريخأ’ا

يف كلذو لجيج ةي’و تلحمو قاوشسأا بلغأاب ارانيد053لا
نم ةي’ولا هدهششتام ىلا رظنلاب قلطإ’ا ىلع عقوتم ريغ روطت
ةرتفلا للخ جاتنإ’ا  تايوتشسم عافتراو لب نجاودلا يف ةرفو
فيشصلا عيباشسأا للخ ريخأ’ا اذه هفرع يذلا عجارتلا دعب ةريخأ’ا
اذكو ةديدششلا ةرارحلا ءارج تيكاتكلا ف’آا قوفن ببشسب ةيشضاملا
. ةيمشسوملا تاشسوريفلا

يذلا عافترإ’ا اذه سصوشصخب تاريشسفتلاو تامولعملا تبراشضتو
نم هفرعامو فيشصلا لشصف تافلخم ىلإا نيبرملا سضعب هازعأا
ريبكلا لابقإ’ا ةجيتن تيكاتكلا نم نجادملا نوزخمل فازنتشسا

مئ’ولا باحشصأا اديدحتو تلئاعلا لبق نم ءارمحلا موحللا ىلع
ة˘برا˘شضم˘لا ل˘ما˘ع ى˘لا ىر˘خأا تا˘ه˘ج ه˘ت˘ع˘جرأا ا˘م˘ي˘ف ، سسار˘عأ’او
ةفلتخم ّليح ىلا ةرم لك يف نودمعي نيذلا نيبرملا تابعلتو
رظنلا فرشصب كلذو نوديري يذلا تقولا يف راعشسأ’ا عفر لجأا نم
بشسح تيقوت اذكه يف حرطي نأا نكمي’ يذلا ةرفولا لماع نع

0051 نم رثكأا ىلع ةي’ولا رفوت لظ يف اميشس تاهجلا هذه
ريفوتب حمشسيام فارطأ’ا يمارتملا اهميلقإا ربع ةطششن ةنجدم
ىلا ريدشصتلا  ىتحو نجاودلا موحل نم ةيلحملا قوشسلا ةجاح

Ω.eù°©ƒO. ىرخأ’ا تاي’ولا قاوشسأا

وزو يزيتب ةعمأجب مظن

 ةدهاجملا ةيرئازجلا ةأارملا»
ةيرامعتشس’ا ةيئاشسنلا ةباتكلا يف

 ينطو ىقتلم  عوشضوم
ةأار˘˘م˘̆لا» ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘ت  م˘˘ظ˘̆ن يذ˘̆لا  ي˘˘ن˘˘طو˘̆لا ى˘˘ق˘˘ت˘̆ل˘˘م˘̆لا  قر˘˘ط˘˘˘ت
نم مظنملا و «ةيرامعتشس’ا ةيئاشسنلا ةباتكلا يف «ةدهاجملا  ةيرئازجلا
هتنشضتحا يذلا و اهبادآا و ةيبرعلا ةغللا مشسق تاغللا و بادآ’ا ةيلك  لبق
ةقلعتملا عيشضاوملا نم ديدعلا ىلإا وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج
و  نييعماج ةذتاشسأا ةكراششم فرع يذلا و  حرشسملاب و رعششلاب و بادآ’اب
نم و نطو̆لا تا˘ع˘ما˘ج ف̆ل˘ت˘خ˘م ن˘م اوؤوا˘ج ن˘ي˘ير̆ئاز˘ج ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘مو ءا̆بدأا
ة˘ششقا˘ن˘م و ع˘ي˘شضاو˘م̆لا ف̆ل˘ت˘خ˘م ءا˘ق̆ل̆لا اذ˘ه ج̆لا˘ع د˘ق و ة˘ي’و̆لا  ل˘˘خاد
ةيئاشسنلا ةباتكلا لاجم يف يبدأ’ا دقنلاب ةقلعتملا ، ةمهملا تايلاكششإ’ا
ارود ببعل يتلا  ةبتاكلا ةأارملا لوح و ،رئازجلا يف يرامعتشس’ا ةأارملا بدأاب

لشصأ’ا تايرئازج تابتاك لبق نم ءاوشس  ةيرئازجلا ةروثلا ليثمت يف اريبك
˘مو˘ي̆لا اذ˘ه لل˘خ  تا˘كرا˘ششم̆لا تقر˘ط˘ت ا˘م˘ك ، تا˘ير̆ئاز˘ج تار˘م˘ع˘م مأا
رئازجلا يف ةأارملا ةروشص ةيلاكششإ’ ةيثحبلا ةقرولا عوشضوم ىلإا  يشساردلا
ةاناع˘م̆لا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ي̆ل˘ع سسرو˘م يذ̆لا ف˘ن˘ع̆لا ل˘ي˘ث˘م˘ت و ةر˘م˘ع˘ت˘شسم̆لا
نيب ءاقللا اذه عمج امك رمعتشسملا اذه دشض اهلعف ةدر و ، ةيرامعتشس’ا
ملقب طخام لك يأا تاياور و رعششلا اذك و لفطلا بدأاو يوشسنلا بدأ’ا
زيزعلا دبع ةذاتشسأ’ا اهتهج نمو .ةيريرحتلا ةروثلا تادهاجم نع يوشسن
يف ةرمعتشسملا ةأارملا ةلوطب لوح ةلخادم تمدق  ةملاق ةعماج نم ةرهموب
. ةيرئازجلا ةيوشسنلا ةباتكلا

سسفن تفاشضأا امك اجذومنأا «يدوعشسلا اخيلز» «ريخأ’ا مويلا «ةشصق و
يف يدقنلا و ،يفاقثلا لوادتملا لقح لخد  يوشسنلا بدأ’ا نأا  ةرشضاحملا

N∏«π S°©ÉO. يشضاملا نرقلا تاينيعبشس نم يناثلا فشصنلا

 ةرجشش0063 نم ديزأا سسرغ
ةنتاب رئاود ربع

ىلع فرششأا ةعشساو ريجششت ةلمح ،ةنتاب ةي’وب سسمأا تقلطنا
ةينطولا ةلمحلل ةباجتشسا ،يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلاو يمشسرلا اهقلطنا

لكل ةرجشش» راعشش تلمحو ةلودلا اهترقأا يتلا0202-9102ريجششتلل

ةعزوم ةرجشش0563 نم ديزأا سسرغ ةنتاب ةي’و دهششتشس ثيح ؛«نطاوم
تشضرعت يتلا قطانملا اهنم اميشس ،ةي’ولا تايدلبو رئاود فلتخم ربع
،رئاودلاو تايدلبلا فلتخم لخادمو ةيرشضحلا طاشسوأ’ا اذكو قارتحلل
،يراجلا ربوتكأا رهشش ةليط رمتشست نأا رظتني يتلا ةيلمعلا يف كراشش دقو
فلتخم هذه ريجششتلا ةلمح يف كراشش دقو .ةنكمم تاحاشسم ربكأا سسمتل
ةبلطو ذيملتو ،ةي̆ل˘ح˘م̆لا تا˘عا˘م˘ج̆لا عا˘ط˘ق ي˘ب˘شست˘ن˘م ن˘م ن˘ي̆ل˘عا˘ف̆لا

T°ƒT°É¿ ì.نينطاومو

عوبصسأا فرظ يف نيفظوم ىلع نيريطخ نيءادتعا عوقو رثإا /يقاوبلا ما

 ةيجاجتحا ةفقو يف ةيبرتلا ةيريدم لامع

ةيئأقلت ةفصصبو أيرأبجإا نأك عقاوملا رأيتخا نأأب اوحرصص

 ةملاقب  لخدتلا ةي’ولا يلاو نودششاني20 لدع وبتتكم
يف رظنلا ةداعإاب لدع ةلاكول ماعلا ريدملاو ةي’ولا يلاو اهشسأار ىلعو ةينعملا تاطلشسلا ، ةملاقب20 لدع يبتتكم نم تارششعلا دششان

،ةيئاقلت ةفشصب ايرابجإا ناك عقاوملا رايتخا نأا نوبتتكملا اهنع لاق يذلاو ، ارخؤوم ةملاق ةي’وب ةلاكولا اهتقبط يتلا عقاوملا رايتخا ةقيرط
ام وهو، ىرخأ’ا تاي’ولاب نأاششلا وه امك بيترتلاب رايتخ’ا متي يكل عقاوملا عيمجب سسيلو عقوملا حتف املك دحاو رايتخا دوجو  ببشسب
بتتكملا ةماقإا بشسح تافلملا ةشسارد متي فوشس هنأا ةريخأ’ا هذه ىلع نيمئاقلا در ناكو ،  ةملاقب لدع ةلاكو ىدل جاجتح’ا ىلإا مهب ىدأا

نأ’ يئاوششعلا عيزوتلا اذه اعطاق اشضفر نوشضفري مهنأاو ، رظنلا عفدل ةريتو عيرشست درجم يئاقلتلا رايخلا اذه نأاو ، تانكشسلا عيزوت دنع
، هنم ةخشسن ىلع انلشصحت يذلا نيبتتكملا نايب بشسحو ،  مهلمعو مهتماقإا ناكم نع دعبلا لك ديعبو ، مهتماقإا جراخ راتخملا عقوملا

، سسكعلا سسيلو ةي’ولا ةمشصاع يبتتكمل ةملاق ةيدلبب نكشس0012 عورششم نوكي نأا ةلاكولا ىلع نيمئاقلا ىلع سضورفملا نم ناك
نيعاد ، يلشصأ’ا فلملا يف ةعدوملا ةماقإ’ا ةداهشش ةاعارم عم ميقرتلا بشسح نوكي عيزوتلا نأا ىلع دكأا قباشسلا نكشسلا ريزو نأاو ةشصاخ

فشصتنم ذنم اوعرشش20لدع بتتكم0012 نإاف ةراششإلل ، عقاوملا رايتخا يف رظنلا ةداعإ’ لجاعلا لخدتلا ةينعملا تاطلشسلا ريخأ’ا يف
ىلع ءانب تءاج يتلاو ، لدع هريوطتو نكشسلا نيشسحتل ةينطولا ةلاكولا عقوم نم سصيشصختلا لبق ام تاداهشش بحشس يف ربمتبشس رهشش
ىقبي يذلا تقولا يف ، ثلاثلا رطششلا عفد كلذ يلي نأا ىلع ، يلشسلشستلا مقرلا بشسح، ةينعملا تارامعلاو ءايحأ’اب  لاغششأ’ا ةبشسن مدقت

و، ةملاق بونج يشضارأ’ا لغشش ططخمب نكشس0011 رارغ ىلع ةينعملا عقاوملاب لاغششأ’ا مدقتب اطبترم نيرخآ’ا نيبتتكملا ريشصم هيف

ديمحلا دبع ةديدجلا ةنيدملاب نكشس004 ىلإا ةفاشضإ’اب بوقنم رجحب ةديدجلا ةنيدملاب نكشس0073 اذكو ، فوقششوبب نكشس007 ةشصح
. يتانزلا داوب لشصنعلا لبجب يرهم

∫.YõGdójø
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 ةمشصاع طششلا ةيدلب
فراطلاب داشسفلا

سسمأأ قيرطلل مهقلغ رثإأ ةنيوعلأ ناكصس ربع
ىوتصسم ىلع ةيدلب د˘صسفأأ ى˘لإأ نو˘م˘ت˘ن˘ي م˘ه˘نأا˘ب
ريصسي ءيصش لكو طصشلأ ةيدلب يهو ’أأ نطولأ
ىلإأ ةيمومع تاقفصص نم نوناقلأ جراخ اهيف
نكصسلأ ىلإأ ’وصصو15/08 ةيوصستلأ تافلم
نم نوجتحملأ بلاط امك يفيرلأو يعامتجإ’أ
ح˘ت˘ف˘ب ة˘ي’و˘لأ ي˘لأوو فرا˘ط˘لا˘ب ما˘ع˘لأ بئا˘ن˘˘لأ
.ثرأوكلأ مجح ىلع فوقولل تاقيقحت

؟يلاعلا ميلعتلا ريزو اي تاششقانملا ةينازيم تبهذ نيأا
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لأ د˘˘ه˘˘صشت

ىو˘ت˘˘صسم ي˘˘ف أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘صض
يعماجلأ ليهأاتلأ تافلم ةصشقانم
ي˘˘ف هأرو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لأ تا˘˘˘حور˘˘˘طأأو
زورب عم،تاصصصصخت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
باحصصأأ ةذتاصسأ’أ فوزع ةرهاظ
ةكراصشملأ نع ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘جرد˘لأ
م˘يد˘ق˘ت مد˘ع بب˘صسب،نا˘ج˘ل˘لأ ي˘˘ف
مدعو،ةيداملأ قوقحلل تاعماجلأ
نمثو،ماعطإ’أو ءأويإ’اب ل˘ف˘كت˘لأ
را˘صص ة˘جرد˘ل،ةر˘ئا˘ط˘لا˘ب ر˘˘ف˘˘صسلأ
أذ˘˘ه˘˘ب نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ي ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لأ

ةفرعمل قيقحت حتفب يلاعلأ ميلعتلأ ريزو مزليام وهو،يرئأزجلأ قرصشلأ تاعماج يف ةصصاخو،رمأ’أ
ةرتاكدلأ ف’آأ جورخ لظ يف انرداصصم بصسح أذه ثدحي،تاصشقانملاب ةصصصصخملأ ةينأزيملأ ريصصم
هذه دجت لهف،يملعلأ ثحبلاب ءاقترÓل ةصشقانملأ نورظتني نيذلأ نيثحابلأ دأدعأأ ةرثكو،جراخلل
؟تاعماجلأو تايلكلل نيماعلأ ءانمأ’أ عم قيقحتلأ حتفي لهو؟Óح ةلكصشملأ

ةرمعلا كشسانم يدؤوي يليÓب
،يليÓب ف˘صسو˘ي ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ م˘ج˘ن ىدأأ

رصشنو.ةريغصصلأ هت˘ل˘ئا˘ع ة˘ق˘فر ةر˘م˘ع˘لأ كصسا˘ن˘م
يمصسرلأ هباصسح ىلع هنبإأ عم هل ةروصص ،يليÓب
هتيدأات ءانثأأ يكملأ مرحلاب «مأرغتصسنأ» عقومب
ةصصرف ايقيرفإأ لطب لغ˘ت˘صسأو.ةر˘م˘ع˘لأ كصسا˘ن˘م˘ل
طصشني نيأأ ،ةيدوعصسلأ ةيبرعلأ ةكلمملاب هدجأوت
هللأ ىلإأ برقتلأ لجأأ نم ،ةدج يلهأأ قيرف يف
.ةريغصصلأ هتلئاع ةقفر ةرمعلأ كصسانم ةيدأاتو

يف كراششي رششان0001
باتكلل يلودلا رئازجلا نولاشص

يف أدلب04 نم «أرصشان0201 نم رثكأأ» كراصشي
باتكلل يلودلأ رئأزجلأ نولاصصل42لأ ةعبطلأ
03 نم ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف د˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘لأ (Ó 9102يصس)
سضراعملأ رصصقب لبقملأ ربمفون9 ىلإأ ربوتكأأ
رايتخأ عم ةمصصاعلأ رئأزجلاب يرحبلأ ربونصصلأ
ه˘ب حر˘صص ا˘م بصسح فر˘صش ف˘ي˘صض لا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘صسلأ

أذ˘ه لا˘قو.برا˘ق˘يإأ د˘م˘ح˘م نو˘لا˘صصلأ ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
كراصشتصس «رصشن رأد0201 نم رثكأأ» نأاب ريخأ’أ
«ةيرئأزج072 يلأوح» اهنيب نم نولاصصلأ يف
وه فرصش فيصض لاغنيصسلأ رايتخأ نأأ افيصضم
ركفلأ يف يقيرفإ’أ دلبلأ أذه يعدبمب ءافتحأ»
.«ةفصسلفلأو بدأ’أو

 وديم ةقيرط ىلع زرحم ىدحتت لوبرفيل ةعجششم
ةقاطب كلتمت يتلأ و تاعجصشملأ ىدحأ تفصشك
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ي˘ف دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ
ةدعتصسم اهنأاب ةيناطيربلأ زراتصس يليد ةفيحصصل
يتيصسلأ و زرحم زوف لاح يف اهرعصشب ةنهأرملل
ةيفولأ ة˘ع˘ج˘صشم˘لأ تر˘خ˘صس و.لا˘ط˘بأ’أ يرود˘ب
رتصسصشنام يدان نم يزيلجنإ’أ لوبرفيل يدانل
يتلأ لأومأ’أ نم مغرلأ ىلعو هنأاب ةدكؤوم يتيصس
لاطبأ’أ يرودب جوتي مل هنأأ ’إأ قيرفلأ اهقفنأأ

ريهامج˘لأ ة˘ع˘ج˘صشم˘لأ هذ˘ه تر˘كذ و.نآ’أ ى˘ت˘ح
تروبصس نيب تأونق للحم سصيمقب ةيرئأزجلأ

زاف أذإأ هرعصش قلحيصس هنأاب لاق اصضيأأ يذلأ وديم
.6102-5102 غيلريميربلاب يتيصس رتصسيل

لمعلا ريزو دشض ىوكشش مدقي لماع
ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘˘ح˘˘صصأأ ن˘˘م ل˘˘ما˘˘ع مد˘˘ق˘˘ت
لوأأ ناصسملت ةي’و ةينغم نم ردحني ليغصشتلأ
ل˘م˘ع˘لأ ر˘يزو د˘˘صض ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر ىو˘˘كصشب سسمأأ
˘مد˘عو ه˘ل˘ها˘ج˘تو ه˘صشي˘م˘ه˘تو ه˘ت˘نا˘˘هإأ بب˘˘صسب
ةرأزولأ رقم ما˘مأأ ه˘ما˘صصت˘عأ م˘غر ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ
زوحت يتلأ ىوكصشلأ بصسح اموي52 ةدمل
دصشان امك، اه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع لا˘ق˘لأو ل˘ي˘ق˘لأ

قوقحل ين˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ ة˘صسي˘ئر
ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘˘ج’أ ذا˘˘خ˘˘تأ م˘˘ت˘˘ي نأأ نا˘˘صسنإ’أ
 .هتمأرك ظفحل
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ربوتكأا ره˘صش ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا نو˘˘كت˘˘صس ثي˘˘˘ح

ة˘ي˘حر˘˘صسم˘˘ل ي˘˘فر˘˘صشلا شضر˘˘ع˘˘لا˘˘ب

شسوواطلا ةيعمجل «كلصست ةبرهلا»

ةيلول يحرصسم˘لا ن˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

تبصسلا اذه شضرع متيصسو ،ةبانع

«لامرلا ةرحا˘صسو لا˘ن˘م» ة˘ي˘حر˘صسم

،احابصص ةرصشاعلا نم ةيادب

ربوتكأا01 تب˘˘صسلا مو˘˘ي ا˘˘مأا

نم ينف لفح عم دعوملا نوكيصسف

يصسنرفلا يفاقثلا ده˘ع˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،ءاصسم ةصسداصسلا نم ةيادب ةبانعب

متيصس ربوتكأا21 شسيمخلا مويو
لافطألاب ةصصا˘خ ة˘ي˘حر˘صسم شضر˘ع
«رحبلا تحت ةكلمم» ناونع لمحت
يبهذلا ح˘كر˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج جا˘ت˘نإا ن˘م
ةرصشاع˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

شضور˘ع˘لا ل˘صصاو˘ت˘ت˘صسو ،ا˘حا˘ب˘˘صص
ىلإا لافطألاب ةصصاخلا ةيحرصسملا

نم ةيادب ربوتكأا71 شسيمخلا موي
شضر˘ع م˘ت˘ي˘صس ن˘يأا ءا˘صسم ة˘ع˘بار˘˘لا

جا˘ت˘نإا ن˘م «ة˘˘ل˘˘خ˘˘ن˘˘لا» ة˘˘ي˘˘حر˘˘صسم
موي امأا ،ةركصسبب يوهجلا حرصسملا

ةءاربلا عباتتصسف يراجلا ربوتكأا91
اصضرع احابصص ةرصشاعلا نم ةيادب
ومع» ةقرف عم ايهيفر˘ت ا˘ي˘ط˘ي˘صشن˘ت
˘˘مو˘˘ي شضر˘˘ع م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسو ،«ق˘˘˘ي˘˘˘فر

ةيادب يراجلا ربوتكأا42 شسيمخلا
ءا˘˘صسم ف˘˘صصن˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ن˘˘˘م
جاتنإا نم » بارصسلا » اماردونوم
ةــــي˘ب˘هذ˘لا لا˘مر˘لا ةدرو ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ة˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا نوـــنــف˘˘ل˘˘ل

رهصش تاطاصشن متتختصسو ،ةيادرغ
لافطأÓل يحرصسم شضرع˘ب ر˘بو˘ت˘كأا
ل ز˘ن˘ك ة˘قاد˘صصلا» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘˘ي
ةؤو˘لؤو˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج جا˘ت˘نإا ن˘م «ى˘ن˘ف˘ي

62 مو˘˘ي ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل قر˘˘˘صشلا

،احابصص ةرصشاعلا نم ةيادب ربوتكأا

92 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف امأا

مداقلا ربمفون2 ةياغ ىلإا ربوتكأا

ةي˘حر˘صسم شضور˘ع م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صسف

لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ط˘˘ي˘˘صشن˘˘ت با˘˘ع˘˘لأاو

،ة˘ي˘صسرد˘م˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب

اصضرعم حرصسملا وهب نصضتحيصسو

نانفلا لامعأل ةيليكصشت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل

ام ةدتمملا ةرتفلا يف دارصش مجان

ةياغ ىلإا يراجلا ربوتكأا71 نيب

 .يراجلا ربوتكأا13
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د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ن˘ف˘لا ل˘ف˘ت˘حا
ةيلو نم ردحني يذلا نصسح رونلا

ةصصاخلا قدانفلا دحأاب شسمأا ةبانع
ه˘ت˘ي˘ن˘غأا قÓ˘˘طإا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه˘˘ب
ا˘هرو˘صص ي˘ت˘لا «مو˘ل ل» ةد˘يد˘ج˘˘لا

تبثو بيلك ويديفلا ةقيرط ىلع
ي˘نا˘غألا تاو˘ن˘ق ى˘ل˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ةا˘ن˘˘ق ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ير˘˘صصم˘˘لا
ي˘ن˘غ˘م˘لا ف˘˘صشك ثي˘˘ح ،«ا˘˘كيز˘˘م»
اهدقع يتلا ةيفحصصلا ةودنلا لÓخ
هناحلأاو ه˘تا˘م˘ل˘ك ن˘م ة˘ي˘ن˘غألا نأا˘ب
جرخملا جارخإا نم بيلك ويديفلاو
نواع˘ت يذ˘لا رو˘ن د˘م˘حأا ير˘صصم˘لا
يلاب نم تاصصقار عم بيلكلا يف
ا˘˘˘ق˘˘˘˘فوو ،ي˘˘˘˘صسور˘˘˘˘لا و˘˘˘˘كصسو˘˘˘˘م
ةينف ةريصسم دع˘ب ه˘نإا˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل

مل هنأا مغر لازتعلا راتخا ةليوط
ي˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ت˘قو ل˘صصي
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا نو˘˘كت نأا˘˘˘ب را˘˘˘ت˘˘˘خا

نأا ىلإا اتفل ،رصصم يهو هتريصسم
هتعفد يتلا ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ردصصأا نأا دع˘ب ءا˘ن˘غ˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
ةروكذ˘م˘لا ة˘ي˘صضق˘لا م˘عد˘ت ة˘ي˘ن˘غأا

ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ل˘ق˘ن ر˘ثإا ى˘ل˘ع

نايكلا ىدل ا˘ه˘ترا˘ف˘صس ة˘ي˘كير˘مألا
ى˘˘لإا بي˘˘بأا ل˘˘ت ن˘˘م ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا
ددع نم معدب» :لاق امك ،شسدقلا

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ترر˘ق ءا˘قد˘صصألا ن˘م
رصصم ىلإا هجوتلاو ينفلا لاجملا
باو˘بألا ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ل تح˘˘ت˘˘ف ن˘˘يأا

ءار˘ع˘صشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب تي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
حÓصص مهصسأار ىلعو ني˘ن˘ح˘ل˘م˘لاو
ي˘تو˘صصب بج˘عأا يذ˘لا ي˘بو˘نر˘صشلا

تاو˘صصألا ن˘ع ز˘ي˘م˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب ىأارو
ىلإا تهجوت» :فاصضأاو ،«ةيقرصشملا

نينانفلا براجتب موعدم نأاو رصصم
ىلإا يلبق اوهجوت نيذلا نيقباصسلا

نم مهنمو حجن نم مهنمو كانه
ةريبك ةربخ اذه يحنم ثيح ،لصشف
امأا ،«فرصصتلا نصسح نم ينتنكم
ه˘ت˘كر˘ت يذ˘لا ىد˘صصلا شصو˘صصخ˘ب
رصصم يف «مول ل» ةديدجلا هتينغأا

ه˘نأا˘ب شسح˘م رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ح˘˘صضوأا˘˘ف
نيب نم نأاو «ادج يباجيإا» ىدصص
لاصصتا وه ةينغألا حاجن تارصشؤوم
هب نييرصصملا نيينغملا نم ديدعلا
لطاهت ىلإا ةفاصضإلاب اذه ،هتئنهتل
لاق ثيح ،هي˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ف˘لا شضور˘ع˘لا
بيلكلا رودصص دعب» :نأاصشلا اذهب
شضور˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ن˘ت˘ل˘˘صصو
ةعبار» مليف اه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ف˘لا
دبع يناه يرصصملا جرخملل «بادأا
رود هيف يل نوكيصس يذلا فيطللا
يرصصملا نانفلا بناج ىلإا يلوطب
ةدياع ةنانفلاو لÓه ةدامح ريبكلا

يف روصصتلا يف عرصشنصسو شضاير
ى˘˘صصقأا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش نو˘˘صضغ
ىلع هصصرح دكأا نأا دعبو ،»ريدقت

ةبانع ةيلو يف ةيفحصص ةودن دقع
ف˘صشك ،ر˘صصم ي˘ف ا˘هد˘ق˘ع شضو˘ع
يظح هنأاب نصسح رونلا دبع ينغملا
ناجرهم يف هتكراصشم رثإا ميركتب
موي رصصمب يلودلا حورطم ىصسرم

هنأا امك ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس51
ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةرود˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘صشي˘˘˘صس
يلودلا «بارأا-وكنارف» نا˘جر˘ه˘م˘ل
يف ربوتكأا ةياهن هميظنت عمزملا

.خيصشلا مرصشب «دويلوه» حرصسم

مليف ةلوطب يف لÓه ةدامح كراششيشسو ةبانع نم ردحني

 ةديدجلا هتينغأا قÓطإاب لفتحي نسسح رونلا دبع نانفلا
رسصم يف «مول ل»

 رابكلل ةزيمم لامعأإ ىلإإ ةفاشضإإ

 حرسسمب لافطأÓل ةيطيسشنت ضضورعو تايحرسسم
 ربوتكأا رهسش يف يبوجم نيدلا زع

هتينغأإ بيلك ويديف قÓطإإ ةبشسانمب كلذو ةبانع ةي’ول ةفاقثلإ ريدم روشضحب ةيفحشص ةودن سسمأإ نشسح رونلإ دبع ينغملإ دقع
.ةينفلإ عيراششملإ نم ديدعلإ اهيف هيدل نأاب لاق يتلإ رشصم يف همدق تبثت اهلÓخ نم دإرأإ يتلإ «مول ’» ةديدجلإ

 لولهب ميركلإ دبع جإرخإإ نم

 «ةينج» مليف ضضرع
ينطولا ناجرهملا يف

 ةأارملا امنيسسو بدأل
يئامنيصسلا مليف˘ل˘ل لوألا ل˘ب˘ق ا˘م شضر˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت

يف  كلذو لولهب ميركلا دبع جرخملل «ةينج» ديدجلا

امنيصسو بدأل ينطولا ناجرهملل ةثلاثلا ةعبطلا راطإا

يوريو ،ةديعصس ةيلو يف اهتايلاعف ىرجت يتلا ةأارملا

امنيصس ةعاقب هصضرع مت يذلا يئامنيصسلا لمعلا اذه

ةأارما ةئيه يف ةينج ةصصق ةديعصس ةنيدمل «دازايند»

هلزنم راوجب اهيلع ايمغم اديحو ششيعي خيصش اهدجي

،هتنبا لثم اهتياعرو اهفاعصسإاب موقيل ةلوزعم ةقطنمب

ةصصقلا هذ˘ه˘ب ةو˘ق˘ب ر˘صضا˘ح˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا بج˘عأا د˘قو

،هتاقيفصصت طصسو اريبك احاجن تقل يتلا ةيلايخلا

ةمظنملا ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه جمانرب لصصاوتيصسو

امنيصس و بدأل ينطولا ناجرهملا ةظفاحم فرط نم

» اهنم ةريصصق مÓفأا ةثÓث شضرعب دغ ةياغ ىلإا ةأارملا

يلدبع ةوخإÓل «ةبيصسح«و د˘ي˘ع˘صس ة˘ف˘ي˘ط˘ل˘ل «ة˘فر˘غ˘لا

ايفوصصل «ءادعصسلا » اهنم ةليوط مÓفأا ىلإا ةفاصضإا

.يدمح ميلصسل «نافرع» و ةعمج
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ةيفاقثلإ سسوواطلإ ةيعمج جاتنإإ نم

 يرانب رودق جإرخإإو

ةيحرسسمل يفرسشلا ضضرعلا

 مويلا «كلسست ةبرهلا»

 ةبانع حرسسمب
مويلا يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرصسملا نصضتحي

ةيحرصسمل يفرصشلا شضرعلا ءاصسم ةعبارلا نم ةيادب

شسوواطلا ةيعمج جاتنإا نم لمع وهو «كلصست ةبرهلا»

نيدلا زع يوهجلا حرصسملا نم ةمهاصسمبو ةيفاقثلا

كراصشي يذلا يرانب رودق نانفلا جارخإا نمو يبوجم

نوكيصسو ،يلدبع دمحأا ديصس ةقفر اصضيأا ليثمتلا يف

يذلا لمعلا اذه روصضحل نووعدم نونفلا بأا قاصشع

ةنصس جاتنإا نم وهو يلدبع دمحأا يديصس هفيلأاتب ماق

.9102
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اباشش02 ةكراششمب

ةملاقب «يتاوكحلا نف» يف ةيحرسسم ةينيوكت ةرود حاتتفا
¯¥.ç

ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب شسمأا لوأا تح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
ةيحرصسم ةينيو˘كت ةرود تا˘ي˘لا˘ع˘ف
«يتاوكحلا نف» لاجم يف ةيناجم

ن˘م ا˘نو˘˘كت˘˘م02 ةكراصشمب
حرصسملا نم فار˘صشإا˘بو ن˘ي˘صسن˘ج˘لا
دا˘فأاو ،ي˘كير˘ت دو˘م˘ح˘م يو˘ه˘ج˘˘لا

ة˘م˘لا˘ق˘ل يو˘ه˘ج˘لا حر˘صسم˘لا ر˘يد˘م
ل˘ف˘ح ششما˘ه ى˘ل˘ع ورور˘ج د˘ي˘صشر
تفر˘صشأا يذ˘لا ةرود˘لا هذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا

راد ةحاصسب ةيلحملا تاطلصسلا هيلع
ي˘ع˘فا˘صشلا د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا˘ب ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ب

ىلا اتفل ،مايأا4 موديصس ينيوكتلا
ل˘ث˘م˘ي م˘ه˘صضع˘ب ن˘ي˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا نأا

ةيفاقثو ةينف تاينواعتو تايعمج
حرصسم˘لا م˘لا˘ع ل˘خد˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘مو
ةئف نم مهلك مهنأا امك ةرم لوأل
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا نأا حر˘˘صصو ،با˘˘ب˘˘صشلا
هر˘ي˘طأا˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشي ي˘ن˘يو˘˘كت˘˘لا
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف  نا˘صصت˘خ˘م ناذا˘ت˘صسأا

ةين˘طو˘لا ة˘حا˘صسلا ى˘ل˘ع نا˘فور˘ع˘م
نب ةداق ام˘هو ة˘ي˘ط˘صسو˘ت˘موروألاو
را˘م˘عو شسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ة˘˘صشي˘˘م˘˘صس
،اصسنرف نم لبونورغ نم يصضام
فرعيصس يماتخلا لفحلا نأاب ازربم
ةقلح لكصش يف ينف شضرع ميدقت

ن˘م ،ي˘تاو˘كح˘لا ن˘ف ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشم˘˘لا  ح˘˘صضوأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
لثمم وهو ةصشيمصس نب ةداق ريطأاتلا

يف شصصصختمو جرخمو يحرصسم

نأا شسئارعلا حرصسمو يتاوكحلا نف
نوقلتيصس ةرودلا يف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا

يقيبطت بناجو ةيرظن تامولعم
،ي˘تاو˘كح˘لا ن˘˘ف تا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ي˘˘ف
روحم˘ت˘ي ن˘يو˘كت˘لا نأا ى˘لا ار˘ي˘صشم
هميصسقتو شصنلا دادعإا ةيفيك لوح
ةيفي˘كو ة˘ب˘صشخ˘لا ى˘ل˘ع ع˘يزو˘ت˘لاو
ءاو˘˘صس شضر˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
،عرا˘صشلا وأا ة˘حا˘صسلا وأا حر˘صسم˘لا˘˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا تاذ ر˘˘كذو

3 ـب ي˘تاو˘كح˘لا ن˘ف ي˘ف ه˘صضور˘˘ع
ةيصسنر˘ف˘لاو  ة˘ي˘بر˘ع˘لا ي˘هو تا˘غ˘ل
نيوكتلا نم فدهلا نأاب ةينابصسإلاو
ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ى˘لإا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ل˘ق˘˘ن و˘˘ه
ريبكلا رودلاب مهفيرعتو نيئصشانلا
فر˘ع˘ي ا˘م ءاو˘صس ي˘تاو˘كح˘لا ن˘˘ف˘˘ل

ظافحلا يف «حادملا» وأا «لاوقلا«ـب
،يدامÓ˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ثار˘ت˘لا ى˘ل˘ع
نع ةرابع يتاوكحلا» نأا افيصضم
بحلا يناعم لمحي يوفصش باتك
نوكراصشملا ىدبأا دقو ،«حماصستلاو
ةينيوكتلا ةرودلا هذه حاتتفا يف
با˘صست˘كا ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ف˘˘غ˘˘صش
ي˘بأا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج تارا˘˘ه˘˘م
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خو نو˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ميعدت نم مهنكمي امب يتاوكحلاب
ع˘˘يو˘˘ن˘˘تو ة˘˘ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

6 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ه˘طا˘˘صشن تلا˘˘ج˘˘م
ن˘يو˘كت˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ن˘˘م با˘˘ب˘˘صش
م˘لا˘ع او˘م˘ح˘ت˘قا ن˘يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
نيوكت ددصصب مهو اثيدح حرصسملا
.لاجملا يف ةينف ةينواعت

تايلاعف قÓطنا
مليفلل يلودلا ناجرهملا

 نازيلغ ـب يقئاثولا
دمحما ةفاقثلا رادب عوبصسألا اذه فصصتنم تقلطنا
يلودلا ناجرهملا تايلاعف نازي˘ل˘غ ة˘ن˘يد˘م˘ب م˘خا˘ي˘صسإا
ةكراصشمب «ةدوع نب دمحما يديصس» يقئاثولا مليفلل

˘مÓ˘فألا و ا˘م˘ن˘ي˘صسلا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م و ءار˘ب˘خ
و ،نطولا جراخ و لخاد نم ةريصصقلا و ةيقئاثولا
ششيروب ركب وبأا نازيلغ ةيلول ماعلا نيمألا فرصشأا

يف ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه قÓطنا ةراصشإا ءاطعإا ىلع
ةنوتيزلا ةيعمج فرط نم ةمظنملا و ىلوألا اهتعبط
،ةفاقثلا ةرازو عم قيصسنتلاب نازيلغ ةيلول ةيفاقثلا

يلولاب فيرعتلا ىلإا ناجره˘م˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت فد˘ه˘يو
يملعلا هيخيراتو «ةدوع نب دمحما يديصس» حلاصصلا

و حلاصصلا يلولل ةيونصسلا ةدعولاب اذكو ينيدلا و
ةيثارتلا و ةيفاقثلا ةحايصسلل جيورتلا بناج ىلإا هصشرع
ةرهاظتلا شسيئر جأاول هدكأا ام قفو .نازيلغ ةقطنمل
مليف شضرعب حاتت˘فإلا ل˘ف˘ح ز˘ي˘م˘ت و ،يد˘ي˘ع˘صس د˘م˘حأا
و ششيبكلا دلاخ جرخملل » ةفلعلا» ناونعب ريصصق

وذ »شسايلإا» لفطلا ةصصق قئاقد8 لÓخ درصسي يذلا

ةيفيك و «ايزاتنفلا» و ليخلل هقصشع ةصصق و ةنصس31
 .هملحل ىتفلا اذه قيقحت
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ليع˘ف˘ت ن˘م ه˘ف˘قؤ˘م ي˘شسنر˘ف˘لأ ؤ˘كا˘نؤ˘م م˘شسح
مجاهم˘لأ ةرا˘عإأ د˘ق˘ع ي˘ف ءأر˘ششلأ را˘ي˘خ د˘ن˘ب
كلميو ،يناميل˘شس مÓ˘شسإأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ

،يناميلشس مشض ةشصرف هح˘ن˘م˘ي أد˘ن˘ب ،ؤ˘كا˘نؤ˘م

لبق ،وروأأ نييÓم01 لباقم ةيئاهن ةفشصب
،مشسؤ˘م˘لأ أذ˘ه ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘ترا˘عإأ ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن
ةفيحشص نع Óقن ““ؤتاكريم بؤت““ عقؤم دافأأو
يدا˘˘ن نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ ““لؤ˘˘ب˘˘تؤ˘˘ف سسنأر˘˘˘ف““
،ءأرششلأ رايخ ليعفت يف ايدج ركفي ةرامإلأ

ءا˘ه˘ت˘نأ ل˘ب˘ق ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘شصب بعÓ˘˘لأ م˘˘شضو
ىلع ني˘ع˘ت˘ي˘شسو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ نأؤ˘ج ي˘ف ةرا˘عإلأ

ر˘ت˘شسي˘ل˘ل ،وروأأ ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م01 ع˘˘فد ؤ˘˘كا˘˘˘نؤ˘˘˘م

لاق˘ت˘نأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإأ ل˘جأأ ن˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ

يف نيبعÓلأ زربأأ دحأأ ،اماع13 ،يناميلشس

فؤفشص يف يناميلشس قلأاتو ،يلاحلأ مشسؤملأ

ر˘˘ي˘˘عأأ ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘شسؤ˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ةرا˘˘˘مإلأ يدا˘˘˘ن

،ي˘شضا˘م˘لأ ي˘ف˘ي˘شصلأ ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل

فر˘ظ ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسألأ ه˘تد˘م˘عأأ د˘حأأ ح˘ب˘شصأأو

،فأدهأأ4 ليجشست يف هحاجن دعب ،زيجو

تايرابم5 يف ،ةمشساح تأريرمت5 ميدقتو

.طقف

ىلع نÓشصحي ناينب نيع داحتإو ةقإرشش ةبيبشش
 هلشضفب ةريبك ةيلام دئإوع

دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ششك ،ر˘˘˘خآأ قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو

يششطز ن˘يد˘لأ ر˘ي˘خ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ
ايلام اغلبم عيباشسأأ لبق ىقلت دق داحتلأ نأاب

نؤيلم5.1 يلأؤح) ميتنشس رايلم61 ـب ردقي
تا˘شضيؤ˘ع˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب كلذو ،(ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأأ رلود
ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس لا˘ق˘ت˘نأ ة˘ق˘ف˘شص ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م
ىلإأ ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ ة˘نؤ˘ب˘ششل غ˘ن˘ي˘ترؤ˘ب˘شس ق˘˘ير˘˘ف
ماعلأ فيشص يزيلجنإلأ يتيشس رتشسيل قيرف

92 اهنيح هلاقتنأ مؤشسر تغلب ثيح،6102
أدقع هعيقؤت لباقم ينيلرتشسإأ هينج نؤيلم

ر˘م˘تؤؤ˘م ي˘ف ي˘ششطز لا˘قو ،تأؤ˘˘ن˘˘شس5 ةدمل
:سسمأ لوأ ةلقرو ةنيدم يف هدقع يفحشص

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف أد˘˘ج أد˘˘ي˘˘ع˘˘شس أر˘˘ب˘˘خ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت““

رايلم61 هردق غلبم لؤشصؤب كلذو ،ةريخألأ
لاقتنأ ةقفشص نم ةبشسن لثمي يذلأو ،ميتنشس

رتشسيل ىلإأ ةنؤبششل غنيترؤبشس نم يناميلشس
غلبملأ ميشسقتب انمق دقل““ :فاشضأأو ،““يتيشس

نيع داح˘تأو ة˘قأر˘ششلأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ي˘ق˘ير˘ف ىل˘ع
نؤكت نيذللأ نيقيرفلأ ا˘م˘ه˘ت˘ف˘شصب ،نا˘ي˘ن˘ب˘لأ

مÓشسإأ يبرعلأ م˘ج˘ن˘لأ نا˘كو ،““بعÓ˘لأ ا˘م˘ه˘ي˘ف
ق˘ير˘ف ع˘م ةر˘ك˘لأ ع˘م هرأؤ˘ششم أأد˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
ن˘ي˘ع دا˘ح˘تأ ؤ˘هو ه˘ي˘ف أا˘ششنو د˘لو يذ˘لأ ي˘ح˘لأ
ةبيبشش قير˘ف ىلإأ ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ل ،نا˘ي˘ن˘ب˘لأ
تاجرد˘لأ ي˘ف نا˘شسفا˘ن˘ي ا˘م˘هÓ˘كو ،ة˘قأر˘ششلأ
بابشش قيرف ىلإأ لقتني نأأ لبق ،ةيندتملأ

نأأ دعب ة˘ي˘مؤ˘ج˘ن˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط ق˘ششيو ،دأدزؤ˘ل˘ب

1102 ماعلأ ةياهن لوألأ بختنملأ ىلإأ مشضنأ
ديحو ينشسؤب˘لأ ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ةدا˘ي˘ق تح˘ت

.سشتيزؤليلح

”وتاكريم بوت“ عقوم ةمذ ىلع

يناميلشس ءإرشش دنب ليعفتل هجتي وكانوم

 ددجتت1202 نw ناضتحق نوريمxلا ةيزهاج مدع نم فxلا فواخم
،1202 ةخشسن ةيقيرفإلأ ممألأ سسأاك ةفاشضتشسل نوريماكلأ ةيزهاج مدع نم ،مدقلأ ةركل يقيرفإلأ دحتÓل ةديدج تافؤخت نع سسمأأ ةيشسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحشص تفششك

اهتمظن يتلأ رشصمل اهميلشستو اهنم9102 ةخشسن ميظنت بحشس يف تببشست يتلأ ةيتحتلأ ةينبلأ تأزيهجت نم ءاهتنلأ رخأات تدكأأ ““فاك““ ةثعب نأاب هتأذ ردشصملأ فاشضأأو
طقف رهششأأ9 يه نوريماكلأ يقيرفلأ داحتلأ اهحنم يتلأ حامشسلأ ةرتف نأأ ىلإأ ةيشسنرفلأ ةفيحشصلأ تراششأأو ،ةفاشصؤلاب يلاغنشسلأو بقللاب يرئأزجلأ بختنملأ اهلÓخ جؤتو

ةينبلأ تأزيهجت نم ءاهتنلأ مدع ةلاح يف ةمداقلأ ةخشسنلأ ةفاشضتشسل لوألأ حششرملأ نؤكتشس رئأزجلأ نأأ أدكؤؤم ،يشضاملأ ةيليؤج يف ةريخألأ ةخشسنلأ ءاهتنأ ذنم
.نوريماكلاب ةيتحتلأ
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سسمأأ ةحي˘ب˘شص ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تأ ؤ˘ب˘عل دا˘ع
أؤ˘˘برد˘˘ت ثي˘˘ح تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لأ ءأؤ˘˘˘جأأ ىلإأ

ي˘ف ا˘حا˘ب˘شص01 ىل˘˘ع سسمأأ ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شص
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘حا˘ب˘شصلأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ة˘˘شصح˘˘لأ

أؤ˘˘شضفر نأأ د˘˘ع˘˘ب سسمأأ ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شص تر˘˘˘ج
تناك يتلأ فانئتشسلأ ةشصح يف بردتلأ

ة˘ي˘شضق بب˘شسب سسمأأ لوأأ ءا˘شسم ة˘ج˘مر˘ب˘م
انف˘ششك ا˘م˘ك ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ة˘ير˘ه˘ششلأ م˘هرؤ˘جأأ

ةشصح تفر˘ع ا˘م˘ك ،ة˘ق˘با˘شسلأ ا˘ندد˘ع ي˘ف
ن˘يذ˘لأ را˘شصنألأ ة˘شضا˘ف˘˘ت˘˘نأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسلأ

ةرورشضب أؤب˘لا˘طو م˘ه˘ت˘م˘شص ن˘ع أؤ˘جر˘خ
دكأأو ،طاق˘ن˘لأ ف˘يز˘ن˘ل ي˘ئا˘ه˘ن د˘ح ع˘شضو
أور˘شضح ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘ي˘˘شسم˘˘ل˘˘ل نؤ˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

ن˘˘م أؤ˘˘م˘˘ئ˘˘شس م˘˘ه˘˘˘نأأ فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسلأ ة˘˘˘شصح

يف نيلوؤؤشسملأ مهدعو نأأ دعب راظتنلأ

بأر˘ت˘قا˘ب ة˘ق˘با˘شسلأ تأر˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

ةيرهششلأ مهرؤجأأ نم مهتدافتشسأ دعؤم

مهملشست ىلع مهعم قافتلأ متو ،ةقلاعلأ

نوريشسملأ مهملعأأو ،ةلماك رهششأأ3 رؤجأأ

تقؤلأ يف رفؤتم ريغ رهششأأ3 رؤجأأ نأاب

ةر˘جأأ ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس م˘ه˘˘نأأو ن˘˘هأر˘˘لأ

ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘˘شصنو ة˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘شش

ةيقبلأ نؤملشستيشسو ““يب˘م˘شسا˘ي˘ج˘لأ““ ءا˘ق˘ل

م˘˘˘ل ا˘˘˘م ؤ˘˘˘هو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ىلإأ ةدؤ˘˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘ب

أود˘˘˘ج˘˘˘ي م˘˘˘لو ،نؤ˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘غ˘˘˘˘شصت˘˘˘˘شسي

سضر˘ع˘لأ لؤ˘ب˘ق ىؤ˘شس ل˘˘ح يأأ نؤ˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

ر˘ه˘شش رؤ˘جأأ م˘ل˘شست ؤ˘هو ةرأدإÓ˘ل د˘ي˘˘حؤ˘˘لأ

ملشستو ““يبمشسا˘ي˘ج˘لأ““ ءا˘ق˘ل ل˘ب˘ق ف˘شصنو

ىلع مداقلأ عؤ˘ب˘شسألأ ة˘يأد˘ب ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘لأ

ىلإأ ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لأ تدا˘عو ،ر˘يد˘ق˘˘ت ىشصقأأ

مت ثيح سسمأأ ةحيبشص تابيردتلأ ءأؤجأأ
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ءا˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف عور˘˘ششلأ

تي˘ب فر˘˘عو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب

84 يف ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘نؤ˘ح˘ششم ءأؤ˘جأأ دا˘ح˘تلأ
.ةيشضاملأ ةعاشس

مهتايلوؤوشسم لمحتب نيبعÓلإ نم إوبلاط راشصنأ’إ
بعلملأ ىلإأ أؤلقنت نيذلأ راشصنألأ ثدحت
ةد˘م˘ل ة˘شسأؤ˘م برد˘˘م˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ع˘˘م

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ىل˘˘ع هؤ˘˘ب˘˘تا˘˘ع ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘يؤ˘˘ط
نيبعÓ˘ل د˘كأأو ا˘هؤ˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘شسلأ
˘˘ما˘˘ت ءود˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘م نؤ˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘نأأ

جئاتن نيشسحت ةرورشضب مهنم نؤبلطيو
مهل أودكأأو نكمم تقو برقأأ يف قيرفلأ
دا˘˘ح˘˘تلأ ل˘˘جأأ ن˘˘˘م أر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك نؤ˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي نأأ

مهشسفنأأ نؤفلكيو هتاقافخإل نؤملأاتيو
ة˘˘ل˘˘يؤ˘˘ط تأر˘˘ت˘˘مؤ˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘˘ل ر˘˘˘ف˘˘˘شسلأ ءا˘˘˘ن˘˘˘ع

،دا˘˘ح˘˘تلأ ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ا˘˘˘شصي˘˘˘شصخ

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ن˘˘˘م أؤ˘˘˘م˘˘˘ئ˘˘˘شس م˘˘˘ه˘˘˘نأأ أؤ˘˘˘فا˘˘˘شضأأو

ع˘فر˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ أؤ˘˘ب˘˘لا˘˘طو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ

˘˘ما˘˘مأأ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةيباجيإأ ةجيتن قيقح˘تو ““ي˘ب˘م˘شسا˘ي˘ج˘لأ““

.ةيرفشسلأ هذه يف

ةبوقعلإ ببشسب ةياجب ءاقل نع بيغي ششانك
سشانك دمحم يرؤحملأ عفأدملأ بيغيشس

يذ˘لأو ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ ن˘م مدا˘ق˘لأ ءا˘ق˘˘ل˘˘لأ ن˘˘ع

ببشسب ةياجب ةبيب˘ششب دا˘ح˘تلأ ع˘م˘ج˘ي˘شس

يف جاجتحأ رأذنإل هيقلت دعب ةبؤقعلأ

تع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأؤ˘˘˘م˘˘˘لأ

دقو ،ؤيزرأأ يبملوأاب ةيبانعلأ ةليكششتلأ

ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف سشا˘˘˘ن˘˘˘ك ل˘˘˘خد

ل˘م˘كأأ ثي˘ح ط˘ير˘˘ششؤ˘˘ب بعÓ˘˘ل ل˘˘يد˘˘ب˘˘ك

.يبورخ عم عافدلأ رؤحم يف ءاقللأ

 فانئتشسلأ ةشصح يف بردتلأ أؤشضفر / ةبانع داحتأ

تابيردتلا ءاوجأ ىلإ نودوعي نوبعقلا
ةياجب مامأ رابتعقا درب نوبلاطي راصنفاو
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ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘خألأ تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ نأأ ود˘˘˘ب˘˘˘ي
ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ ا˘˘هد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عأ
ي˘˘˘ف ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ىل˘˘˘ع ،مد˘˘˘ق˘˘˘لأ
ةطبأرلأ سسيئر ءايتشسأ تراثأأ ةلؤطبلأ
ملعو ،رأودم ميركلأ د˘ب˘ع ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘شسم ن˘˘˘م أد˘˘˘˘ج بشضا˘˘˘˘غ رأود˘˘˘˘م نأأ
ر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت بب˘˘˘شسب ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ

ي˘ف ة˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت عور˘˘ششم
ةدؤع˘لأ نود ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘شسؤ˘م˘لأ ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر هر˘ب˘ت˘عأ ا˘˘م ؤ˘˘هو ،ه˘˘ي˘˘لإأ
نأأو ةشصاخ ،ةرمأؤؤ˘م˘لا˘ب ق˘با˘شسلأ ف˘ل˘ششلأ

امهم ربتعي اياشضقلأ هذه لثم يف هيأأر
رأودم رع˘ششيو ،ة˘ط˘بأر˘لأ ي˘ن˘ع˘ي ه˘نأأ ا˘م˘ب
ءا˘ف˘خ˘لأ ي˘ف هد˘شض تك˘ي˘˘حأأ ةر˘˘مأؤؤ˘˘م نأا˘˘ب
نأأو ة˘˘شصا˘˘خ ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شص سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل

ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نألأ ءا˘˘شسؤور ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
أود˘˘نا˘˘شس ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأو ىلوألأ ة˘˘˘جرد˘˘˘ل˘˘˘ل
سسي˘ئر ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘˘ب ،ي˘˘ششطز تا˘˘حأر˘˘ت˘˘قأ
يذ˘لأ ي˘طأورز د˘م˘ح˘م ةروا˘شسلأ ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش
،ةطبأرلأ سسيئر باغو ،حرتقملأ سضفر
هد˘ق˘ع يذ˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ ن˘ع ىر˘خأأ ةر˘˘م
،يشضا˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘ثلأ مؤ˘ي دا˘ح˘تلأ ءا˘شضعأأ

ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م سسي˘˘ئر ف˘˘ل˘˘ك ثي˘˘ح

ةباين رؤشضحلاب ،ةدأره سسأرع ،قباشسلأ

رر˘˘ق ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ نا˘˘كو ،ه˘˘ن˘˘˘ع

ةلؤطبلل طؤبهلأو دؤعشصلأ ماظن رييغت

لأز˘نإأ د˘م˘ت˘عأو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ م˘˘شسؤ˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف

نم لدب ي˘نا˘ث˘لأ م˘شسق˘ل˘ل ط˘ق˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘ف
ي˘˘ف ه˘˘ب لؤ˘˘م˘˘ع˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م ،ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
عفتريل قر˘ف ة˘ع˘برأ دؤ˘ع˘شص ع˘م ،ق˘با˘شسلأ

لدب81 ىلإأ لوألأ مشسقلأ ةيدنأأ ددع
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دشسلأ مجاهم حاجنؤب دأدغب يرئأزجلأ دكأأ
م˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأأ ،ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ

يدؤعشسلأ لÓهلأ ةأرابم يف ريبك يميكحت
رود˘˘لأ با˘˘هذ ي˘˘ف سسمأ لوأ تم˘˘ي˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘˘لأ

،يؤيشسآلأ لاطبألأ يرود نم يئاهنلأ لبق
نييفحشصلل تاحيرشصت يف حاجنؤب لاقو

يميكحت ملظ˘ل ا˘ن˘شضر˘ع˘ت““ :ةأرا˘ب˘م˘لأ بق˘ع
نأأ د˘ق˘ت˘عأأو ،ي˘نا˘م˘ع˘لأ م˘˘ك˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

تنا˘˘كو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك تنا˘˘˘ك ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘˘˘يؤ˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش وذ م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
:يرئأزجلأ م˘جا˘ه˘م˘لأ لءا˘شستو ،““ة˘مرا˘شصو
ةر˘ي˘ب˘ك ةأرا˘ب˘م ي˘ف ؤ˘يد˘ي˘ف˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت ن˘˘يأأ““

،ا˘ي˘شسآأ لا˘ط˘بأأ يرود ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن م˘ج˘˘ح˘˘ب
نم ديدعلأ يف قبطت يتلأ ةينقتلأ يهو
ي˘˘ك˘˘لو لد˘˘ع˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘يرود
ن˘˘عو ،““ه˘˘˘ق˘˘˘ح ىل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ك ل˘˘˘شصح˘˘˘ي

،ةيعابر˘لأ د˘ع˘ب با˘يإلأ ي˘ف د˘شسلأ ظؤ˘ظ˘ح

ةرك يف ليحتشسم دجؤي ل““ :حاجنؤب لاق

لظ يف أدج ةبعشص ةهجأؤملأ نكلو مدقلأ

،قيرفلأ اهب رمي يتلأ فورظلأو تابايغلأ

ىهتنمب قيرفلأ بعليشسو سسأاين نل اننكلو
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ينفلأ مقا˘ط˘لأ ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تف˘ششك
برد˘م˘لأ نا˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
اشضرع ىقلت  دق ينوزاك درانريب يشسنرفلأ

بؤنجلأ زنوأد ناشص يدان بيردتل ايرغم
نؤ˘˘ك˘˘ق˘˘ي يذ˘˘˘لأ سضر˘˘˘ع˘˘˘لأ ؤ˘˘˘هو ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإأ
ع˘جر˘ت ثي˘ح ،ه˘ي˘ل˘ع ق˘فأو د˘˘ق ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ
لؤشصحلأ يف ينوزاك ةبغر اهتأذ رداشصملأ

ةرأدإأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘شست ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
يدا˘˘ن˘˘لأ ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م ر˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘ل  د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

ن˘˘م ز˘˘نوأد نا˘˘شص يدا˘˘ن  ها˘˘ج˘˘تأ ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لأ
ةبلاطم˘ل ه˘ع˘فد ا˘م ؤ˘ه و ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ بؤ˘ن˘ج

ةيلاملأ تاقحتشسملأ ة˘يؤ˘شست˘ب ن˘ير˘ي˘شسم˘لأ
راثأأ  يذلأ بلطلأ ؤهو ،ةشصرف برقأأ يف
أؤ˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم˘˘˘لأ بشضغ
ق˘ل˘خ م˘ه˘ب˘شسح˘ب يذ˘لأ ،ي˘شسنر˘ف˘لأ ة˘جر˘˘خ

نيبعÓلأ عم هثيدحب قيرفلأ لخأد ةلبلب
ع˘قؤ˘م ي˘ف هد˘جأؤ˘ت  Ó˘غ˘ت˘شسم لأؤ˘˘ملأ ن˘˘ع
يف ةلج˘شسم˘لأ ة˘ب˘ي˘ط˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ د˘ع˘ب ةؤ˘ق

ةركذت هعاطتقأو ،يلاحلأ مشسؤملأ ةيأدب

ةيبرعلأ ةلؤطبلأ يئاهن نمث ىلأ لهاتلأ

ؤهو ،ينامعلأ رافظ باشسح ىلع ةيدنÓل

ريدملأ نيب ةرتافلأ ةقÓعلأ ىلع ىقبأأ ام

هبردمو يرخشص دأؤؤف ةيدؤلؤملل يشضايرلأ

نا˘˘م˘˘ع ة˘˘ن˘˘ط˘˘ل˘˘شسب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ف˘˘شس ي˘˘˘ف
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،ةريبك تأدؤهجم لئاب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش لذ˘ب˘ي
ةأرا˘ب˘م نا˘شضت˘حل بع˘ل˘م دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
قافو مامأأ ،ةلؤطبلأ نم ةعباشسلأ ةلؤجلأ
يدا˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ سسل˘˘ج˘˘م مد˘˘ق˘˘تو ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس
ىلع ةأراب˘م˘لأ هذ˘ه سضؤ˘خ˘ل لوأأ حر˘ت˘ق˘م˘ب
،فلششلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ق˘ع˘م ،قأزر˘مؤ˘ب بع˘ل˘م
د˘˘عؤ˘˘م ن˘˘مأز˘˘ت˘˘يو ،رؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سضؤ˘˘خ ع˘˘م ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلأ ةأرا˘˘ب˘˘م

مامأأ ةلؤط˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ير˘ي˘شصم ءا˘ق˘ل ،ف˘ل˘ششلأ
،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ تب˘˘شسلأ مؤ˘˘ي ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تأ

لح نع ثحبلل ةبيبششلأ ؤلوؤؤشسم رطشضأو
ةطرؤلأ هذه نم جورخلأ نم مهنكمي رخآأ

،ةأرا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه˘ل د˘يد˘˘ج بع˘˘ل˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
رايخ يلئابقلأ يدانلأ مامأأ نؤكيشس ثيح

بعلمب وأأ ة˘م˘شصا˘ع˘لأ بعÓ˘م د˘حأا˘ب بع˘ل˘لأ
ن˘شضت˘ح˘ي˘شس ر˘ي˘خألأ أذ˘ه نأأ م˘˘غر ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب

د˘يز˘تو ،ي˘نا˘ث˘لأ م˘شسق˘لأ ي˘˘ف ا˘˘شضيأأ ةأرا˘˘ب˘˘م

ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش بعا˘˘ت˘˘م ن˘˘م بع˘˘ل˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ششإأ

ىلع أربجم هشسفن دجي دق يذلأ ،لئابقلأ

دق ام ،ةهجأؤملأ ليجأاتل بلطب مدقتلأ

ةر˘ث˘ك بب˘شسب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ىل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘شس ر˘˘ثؤؤ˘˘ي
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ىلإأ ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت ،سسمأأ ة˘˘ي˘˘ششع تدا˘˘ع
،نيغؤلؤبب يدامح رمع بع˘ل˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ ءأؤ˘جأأ

م˘قا˘ط˘لأ ا˘ه˘شصشصخ ،ة˘حأر مؤ˘ي ن˘م ا˘ه˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ د˘˘ع˘˘ب
ةدؤعلأ بقع ،هيب˘عÓ˘ل ير˘يزد لÓ˘ب ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لأ

ءا˘ن˘بأأ زا˘ح ا˘مد˘ع˘ب ،لوألأ سسمأأ ،ا˘ي˘ن˘ي˘˘ك ة˘˘ير˘˘ف˘˘شس ن˘˘م
تا˘عؤ˘م˘ج˘م˘لأ رود˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت ىل˘˘ع دا˘˘ح˘˘تإلأ
ىلع مهزؤف بقع ،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةقباشسمل

،مرشصنملأ دحألأ ةفيظن ةيئانثب ينيكلأ ايهام رؤغ
ام ؤهو ،دحأؤل فأد˘هأأ ة˘ع˘برأا˘ب ا˘با˘هذ زؤ˘ف˘لأ ا˘ه˘ل˘ب˘قو

د˘ه˘ششو أذ˘ه .رود˘لأ أذ˘ه˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ نؤ˘ن˘م˘شضي م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ه˘˘تأر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ي˘˘ف عر˘˘شش يذ˘˘لأ ““ةرا˘˘ط˘˘شسؤ˘˘˘شس““ دأد˘˘˘ع˘˘˘ت
مؤي ةبقترملأ نأرهو ةيدؤلؤ˘م ة˘ه˘جأؤ˘م˘ل أدأد˘ع˘ت˘شسأ

ةلؤجلأ راطإأ يف ،يراجلأ ربؤتكأأ5 لبقملأ تبشسلأ
بع˘ل˘م˘ب ،ىلوألأ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ن˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلأ
ن˘م˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘ك د˘جأؤ˘ت ،نأر˘هؤ˘ب ة˘نا˘بز د˘˘م˘˘حأأ

نيذلأ ،ةعاشش نبو يردؤك ءانثتشساب نيباشصملأ مهيف
جÓ˘ع˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نÓ˘˘شصأؤ˘˘يو دأر˘˘ف˘˘نأ ىل˘˘ع نا˘˘برد˘˘ت˘˘ي
ة˘شضرا˘ع˘لأ ىل˘ع لوألأ لوؤؤ˘شسم˘لأ لؤ˘ع˘يو .ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لأو
ة˘لا˘ح˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسأ ىل˘ع ““ةرا˘ط˘شسؤ˘شس““ ءا˘ن˘بأل ة˘ي˘ن˘ف˘˘لأ
بقع هلابششأأ اهيلع دجأؤتي يتلأ ةديجلأ ةيؤنعملأ

طاقنلاب ةدؤعلأ لجأأ نم ،لاطبألأ ةطبأر يف مهلهأات
يتلأ ةجرخلأ لÓخ لقألأ ىلع لداعتلأ وأأ ثÓثلأ
،““ةوأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ““ ة˘˘ه˘˘جأؤ˘˘˘م˘˘˘ل نأر˘˘˘هو ىلإأ م˘˘˘هدؤ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس

ز˘كر˘م˘لأ سسف˘ن نا˘م˘شسا˘ق˘ت˘ي ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لأ نأأو ا˘شصؤ˘˘شصخ

لعجي ام ؤهو ،امهنم لكل طاقن7 ديشصرب سسماخلأ
رورغلأ كرت مدعو رذحلأ ةرورشضب ابلاطم داحتإلأ

ة˘ي˘با˘ج˘˘يإلأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ءأر˘˘ج م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأأ ىلإأ بر˘˘شست˘˘ي
لكاششم˘لأ م˘غر ،ة˘ق˘با˘شسلأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لأو ق˘ير˘ف˘لأ تشضر˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لأ

ةيشضق يف قيقحتلأ ببشسب ،يكنبلأ باشسحلأ ديمجت
ذإأ ،دأدح يلع ،قباشسلأ سسيئرلأ لاطُت يتلأ داشسفلأ
ريشضحت ىلع ةرشصحنم ،يريزد ينقتلأ ةمهم نؤكتشس
ىل˘ع ر˘ب˘كأأ ل˘ك˘ششب ة˘ي˘شسف˘ن˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ه˘˘لا˘˘ب˘˘ششأأ
ءأرج هلابششأأ قاهرإأ يدافتل كلذو ،يندبلأ بناجلأ

أرور˘م ا˘ي˘ن˘ي˘ك ن˘م ا˘هؤ˘شضا˘خ ي˘ت˘لأ ة˘قا˘ششلأ ة˘ير˘˘ف˘˘شسلأ
ةرأدإأ تمدقت لئابق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ر˘ئأز˘ج˘لأ ىلإأ ا˘ي˘كر˘ت˘ب
ةركل ةينطؤلأ ةطبأرلل يمشسر بلطب لئابقلأ ةبيبشش
قافو لابقتشسأ يف اهتبغر نع هيف تبرعأأ ،مدقلأ
راطإأ يف فل˘ششلا˘ب قأرز˘مؤ˘ب د˘م˘ح˘م بع˘ل˘م˘ب ف˘ي˘ط˘شس
ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلؤطب رمع نم ةعباشسلأ ةلؤجلأ
ا˘ه˘ترد˘شصأأ ي˘ت˘لأ ة˘بؤ˘˘ق˘˘ع˘˘لأ رأر˘˘ق د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ىلوألأ
ثأدحأأ ببشسب ““يرانكلأ““ قح يف طابشضنلأ ةنجل
ي˘فو .دأدزؤ˘ل˘ب با˘ب˘شش ما˘مأأ ة˘ي˘شضا˘م˘˘لأ ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل
،ةبيبششلأ تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأأ ،هتأذ قايشسلأ
،لوأأ را˘ي˘خ˘ك ف˘ل˘ششلأ بع˘ل˘م تع˘شضو ر˘˘ي˘˘خألأ ةرأدإأ نأأ

عشضو عم ،يناث لحك نأرهو يف ةنابز دمحأأ بعلمو
،انرداشصم بشسحو ثلاث لحك سسابعلب يديشس بعلم
نم أدغ وأأ مؤي˘لأ هذا˘خ˘تأ م˘ت˘ي˘شس ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ رأر˘ق˘لأ نإا˘ف

ةرأدإلأ ع˘˘˘˘˘˘م روا˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘بأر˘˘˘˘˘˘˘لأ فر˘˘˘˘˘˘˘ط
ةبيبشش بعاتم نم بعلملأ ةيلاكششإأ ديزتو .ةيلئابقلأ
مدقتلأ ىلع أرب˘ج˘م ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي د˘ق يذ˘لأ ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ

ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثؤؤ˘ي د˘ق ا˘م ،ة˘ه˘جأؤ˘م˘لأ ل˘ي˘جأا˘ت˘ل بل˘ط˘ب
ةهج نم .ةلجؤؤملأ تايرابملأ ةرثك ببشسب قيرفلأ
يأد نيشسح رشصن نيب ةعباشسلأ ةلؤجلأ ءاقل بعليشس
بعلمب ةريبك ة˘ب˘شسن˘ب تب˘شسلأ أذ˘ه ة˘ل˘ي˘ل˘م ة˘ي˘ع˘م˘جو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ تط˘عأأ ا˘مد˘ع˘ب ،ءا˘شضي˘ب˘˘لأ رأد˘˘لأ
اهبعلم يه لابقتشسلأ نامر ةليكششتل رشضخألأ ءؤشضلأ
ةرايزلأ دعب ميمرتلأ ةداعإأ مايألأ هذه فرعي يذلأ
ىط˘˘عأأ يذ˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يلو ي˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

لبق بعلملأ زيهجتل ني˘لوؤؤ˘شسم˘ل˘ل ة˘مرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
،رخآأ قايشس يفو .يراجلأ ربمفؤن نم رششعلأ خيرات
ي˘شسنؤ˘ت˘لأ ي˘ق˘ير˘فإلأ يدا˘ن˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ بعÓ˘˘لأ مد˘˘ق
ه˘ت˘ق˘فأؤ˘˘م ،م˘˘ي˘˘هأر˘˘بإأ ي˘˘ح˘˘ي˘˘ن˘˘شش يدؤ˘˘ع˘˘شسلأ ح˘˘ت˘˘ف˘˘لأو
لئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش نأؤ˘لأأ سصم˘ق˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لأ

ر˘ي˘جا˘ن˘م هد˘كأأ ا˘م بشسح با˘يإلأ ة˘ل˘حر˘م ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘ب
م˘جا˘ه˘م بشصن˘م ي˘ف ي˘ح˘ي˘ن˘شش ط˘ششن˘يو أذ˘˘ه ،بعÓ˘˘لأ

فأدهأأ4 حتفلأ عم يشضاملأ مشسؤملأ لجشسو ،حيرشص

.هب كراشش ءاقل03 يف ةمشساح تأريرمت3 مدقو

:حاجنوب

””ينامعلإ مكحلإ ىلع ةريبك لÓهلإ ةإرابم””

ةشسفانم نم ةرواشسلأ ةبيبشش قيرف يشصقأ
ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل بر˘˘ع˘˘لأ سسا˘˘˘ك
با˘˘˘ب˘˘˘ششلأ ما˘˘˘مأ ه˘˘˘ترا˘˘˘شسخ د˘˘˘ع˘˘˘ب  مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

سسمأ لوأ ءا˘˘˘شسم2-0 ةجيتن˘ب يدؤ˘ع˘شسلأ

نم23 رودلأ بايأ يف سضايرلأ ةنيدمب
لك  ةأراب˘م˘لأ فأد˘هأ ل˘ج˘شسو ،ة˘ق˘با˘شسم˘لأ

دمح˘م و27 ةقي˘قد˘لأ ي˘ف نأد˘م˘ح˘لأ ن˘م

حلاشصل48 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ ي˘˘ف يوÓ˘˘˘ه˘˘˘شسلأ

ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف نا˘كو ،يدؤ˘ع˘شسلأ با˘ب˘˘ششلأ
با˘هذ˘لأ ةأرا˘ب˘˘م ي˘˘ف مز˘˘ه˘˘نأ د˘˘ق ةروا˘˘شسلأ

را˘˘ششب˘˘˘ب توأ02 بع˘˘ل˘˘م˘˘ب تر˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةروا˘شسلأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش د˘ع˘˘يو،3-1 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
ردا˘غ˘ي يذ˘لأ ي˘نا˘ث˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ث˘م˘˘م˘˘لأ

دعب23 ا˘هرود ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘لؤ˘ط˘˘ب˘˘لأ
د˘ي ىل˘ع ي˘شصقأ يذ˘لأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘˘شش
ىلأ ةراششإلأ ردجتو ،ينيرحبلأ قرحملأ

قيرفلأ اهرشسخ يتلأ باهذلأ ةأرابم نأأ

ةلاقتشسأ يف تببشست دق،1 –3 ةجيتنب
ن˘م د˘يد˘ع˘لأو ي˘˘طأورز د˘˘م˘˘ح˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لأ
ةدر أؤ˘ل˘م˘ح˘ت˘ي م˘ل ن˘˘يذ˘˘لأ ةرأدإلأ ءا˘˘شضعأأ

ماج أؤبشص نيذلأ نيبشضاغلأ راشصنألأ لعف
كل˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضغ

.ةشساكتنلأ

±.hd«ó

يدوعشسلإ بابششلإ مامأإ اهتراشسخ دعب ةرواشسلإ ةبيبشش ءاشصقإإ

 نيينعم ريغ زغيردور سسميجو واكلاف

نلعي ايبمولوك بردم

 رئازجلا ةارابم ةمئاق
يبمؤلؤكلأ بختنملأ بردم سشوريك سسؤلراك سسمأ نلعأأ
نع يراجلأ رهششلأ فشصتنم رشضخلل رظتنملأ سسفانملأ

هجأؤتشس يتلأ يكيرمأ بؤنجلأ بختنملأ يبعل ةمئاق
ر˘˘شضخ˘˘لأ تأدأد˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ را˘˘طأ ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
يتلأ ةمئاقلأ يهو،1202 ايقيرفأ ممأأ سسأاك تايفشصتل

يمجن بايغ ،ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘شصب د˘كأا˘تو ،ا˘ب˘عل42 تمشض
يأرشس ةطلغ بعل واكلاف ليمأدأر يبمؤلؤكلأ بختنملأ
نيح يف ،ديردم لاير بعل زيغيردور سسميج يكرتلأ
عفأدمو ودأردأؤك يلاطيإلأ سسؤتنفؤج مجن كراششيشس
يرجتشس يت˘لأو ،ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف ا˘ن˘ي˘م ير˘ي نؤ˘تر˘ف˘يإأ يدا˘ن
هذه قبشستو ،يرؤم رايب بعلمب ةيشسنرفلأ ليل ةنيدمب
،رئأزجلاب ،ؤغنؤكلأ بختنم مامأ رشضخلأ ةيدو ةهجأؤملأ

ىفطشصم بعلمب افيفلأ خيرأؤت راطإأ يف ،ربؤتكأأ9 مؤي
ة˘م˘ئا˘ق تءا˘ج ي˘لا˘ت˘لأ ؤ˘ح˘ن˘لأ ىل˘عو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب ر˘˘كا˘˘ششت

 :ايبمؤلؤك بختنم يبعل
.اناتنأؤك ،ؤشش ،سساغراف ،انيبشسوأأ:ىمرملأ سسأرح

.ؤليرؤم ،اكيخؤم ،ؤلليشسيت ،يمؤششؤل ،انيديم ،Óيؤخروأ ،انيم ،زيششناشس :عافدلأ
.نيؤغرابيأ ،ؤنيرؤم ،يبرؤي ،ودأردأؤك ،امريل ،سسؤيراب:طشسؤلأ
.أريتشسينيشس ،لايرؤم ،اتابأز ،زايد ،سسؤليرؤم ،زنيترام:مؤجهلأ
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لئابقلأ ةبيبشش

هيشسفانم لابقتشس’ بعلم نع ثحبي ””يرانكلإ””

رئأزجلأ ةيدؤلؤم

 ايقيرفإإ بونج نم ايرغم اشضرع ىقلتي ينوزاك

ةمشصاعلأ داحتأ

ةوإرمحلإ طاقن ىلع ةراطشسوشس نيع

 يششطز نم ىرخأإ ةرم ءاتشسم رإودم
ةشسفانملأ ماظن رييغت رأرق ريرمت ةيفلخ ىلع

 ةيدنأÓل ةيبرعلأ ةلؤطبلأ

ةنيطنشسق بابشش يدانل ةكلاملأ ةكرششلأ تمدقأأ
ق˘با˘شسلأ يرأدإلأ ر˘يد˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت ىل˘˘ع سسمأ لوأ
اماع أريدم ،جأرجر ديششر ،ةياجب ةبيبشش قيرفل
ىلع جأرجر عم ةكرششلأ ؤلوؤؤشسم قفتأو ،يدانلل
تأءأر˘جإلأ ة˘فا˘ك ءا˘ه˘نإأو ،ا˘يرأدإأ يدا˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘˘شست
يذلأ ،ديدجلأ نيؤكتلأ زكرم ءاششنإاب ةقلعتملأ

ىعشسيو ،قير˘ف˘لأ را˘شصنأل لوألأ بل˘ط˘م˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ةليلقلأ تاعاشسلأ يف ينيطنشسقلأ يدانلأ كÓم
بعÓلأ عم ،يئاهن قافتل لشصؤتلأ ىلإأ ةمداقلأ
ة˘فÓ˘خ˘ل ،جؤ˘ج˘م ن˘يد˘لأ ر˘شصن ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ
ررق يذلأ ،ةند˘خؤ˘ب نلد˘ع ،ي˘شضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ءؤ˘˘شس بب˘˘شسب ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م ن˘˘م ي˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ

سسينيد ،يشسنرف˘لأ برد˘م˘لأ ع˘م م˘ئأد˘لأ ه˘فÓ˘خو
،يشضايرلأ بناجلأ ىلع جؤجم فرششيشسو ،نافل
ةنيطنشسق بابشش ةرأدإأ نيب لشصو ةزمه نؤكيشسو
ةرأدإلأ تررق ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأو ي˘ن˘ف˘لأ زا˘ه˘ج˘لأو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘شصلأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.تامأدقتشسلأ
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اريدم جارجر
بابشل اماع
ةنيطنسق
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يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°42ةبانع

°32 ةدكيكشس

°02سسأرهأأ قوشس

°22ةملاق

.ةلقتشسم ةلودك ممألأ ةبشصعل اهمامشضنأو ،ايناطيرب نع قأرعلأ لÓقتشسأ2391 -
.ينيلوشسوم وتينيب نم رمأاب ايبويثإأ ىلع مجهت ايلاطيإأ5391 -

.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ يف يتيفوشسلأ داحتلأ ةميزه نلعي رلته فلودأأ1491 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ ءانثأأ أرتلجنإأ ىلع هتقلطأأ امدنع كلذو يناملأأ يتشسيلاب خوراشص لوأأ روهظ2491 -

.ليفأزأرب وغنوكلأ يف موينأرويلأ فاششتكأ8491 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رشصعلأ
:برغملأ
:ءاششعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441رفصص30 ـل قفاوملا -5975 ددعلا9102 ربوتكأا30 سسيمخلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯ HƒS°©ÉOI aà«ëá  
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ة˘مÓ˘شس ة˘˘كر˘˘شش تع˘˘قو

ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘فر˘غ ع˘م ة˘˘كأر˘˘شش د˘˘ق˘˘ع
ءاشسم ةبانعب سسو˘ب˘ي˘شس ة˘عا˘ن˘شصلأو
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لأ رو˘˘˘شضح˘˘˘ب سسمأأ
عقو نيأأ رشصان نب ةمÓشس ةكرششل
ة˘˘˘فر˘˘˘غ سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلأ
يرو˘˘شصن˘˘م ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلأو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ

ع˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘˘ت د˘˘قو .سضا˘˘ير
رو˘˘شضح˘˘ب سسمأأ ءا˘˘شسم ة˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلأ

ةكرشش نع نيلثممو لامعأأ لاجر
ىلع أوفرششأأ نيذلأ ةمÓشس نيمأاتلأ
تأزا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ملأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ حر˘˘˘شش
يت˘لأ ة˘مÓ˘شس ة˘كر˘ششل سصئا˘شصخ˘لأو
ملاع يف ةدئأرلأ تاكرششلأ نم دعت

تعقو يتلأو رئأزجلا˘ب تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ

لÓ˘˘خ تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تإلأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ

ةدع عم ةطرافلأ ةليلقلأ عيباشسألأ

ىربك ة˘ي˘ن˘طو تا˘شسشسؤو˘مو تا˘كر˘شش

ةشصا˘خ ن˘طو˘لأ قر˘شش ىو˘ت˘شسم ىل˘ع

ا˘˘˘هر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسقو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

سسمأأ را˘ه˘ن تع˘قو ي˘ت˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘تإلأ

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فر˘˘˘غ ع˘˘˘م

بنا˘ج ىلإأ أذ˘ه ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب سسو˘˘ب˘˘ي˘˘شس

لامعألأ لاجر نم ديدعلأ روشضح

ن˘˘ي˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلأ ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لأو

تاشسشسؤوملأو تاكرششلأ نم د˘يد˘ع˘ل˘ل

ىلع أوعلطأ نيذلأ ةبانعب ةشصاخلأ

ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ ة˘كر˘ششل ل˘م˘ع˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ةباشش تأراطإأ اهريشست يتلأ ةمÓشس

تلا˘˘كو˘˘لأ ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ىل˘˘˘ع

ن˘طو˘˘لأ عو˘˘بر ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

ةيقرششلأ ةلم˘ج˘لا˘بو ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب

ر˘يد˘م˘لأ بشسحو . ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘شصب

امئأد ىعشسي هنإاف رشصان نب يوهجلأ

ىقرأأ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل

را˘ع˘ششلأ و˘˘هو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ

ام وهو مدقتلل ةكرششلاب عفد يذلأ

تاكرششلأ نم د˘يد˘ع˘لأ ها˘ب˘ت˘نأ بل˘ج

ىل˘˘ع تمد˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘شصب

ع˘م ة˘كأر˘شش دو˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘تو د˘˘ق˘˘ع

تأزيمملاب زو˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ ة˘كر˘شش

˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘شصا˘خ˘˘لأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأو

تا˘شضي˘ف˘خ˘ت˘لأ بنا˘ج ىلإأ ن˘ئا˘بز˘˘ل˘˘ل

. ةلماششلأ تانيمأاتلأ ىلع ةيرغملأ

لامعأأ لاجرو نييداشصتقأ نيلماعتمو نيرمثتشسم روشضحب

ةكارشش عقوت تانيمأاتلل ةمÓشس
N∏«π S°©ÉO ¯ةبانعب صسوبيشس ةعانشصلاو ةراجتلا ةفرغ عم

و ة˘˘يو˘˘ن˘˘شسلأ ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘ششن را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف
نـــــشسم˘لأ سصخ˘˘ششلأ ““ را˘˘ع˘˘شش تـــــح˘˘ت
ة˘كرا˘ششم ،ن˘˘ي˘˘ك˘˘م˘˘ت ، ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ يــف
˘مو˘ي˘لأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب تم˘ظ˘˘ن““ ةأوا˘˘شسمو
ـل فدا˘شصم˘لأ ،ن˘ي˘˘ن˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
لوأأ ،ة˘ن˘شس لـــك ن˘م ر˘بو˘ت˘كأأ ح˘تا˘ف˘لأ
يعامتجلأ طاششن˘لأ ة˘ير˘يد˘م سسمأأ
ا˘ي˘م˘ير˘ك˘ت Ó˘ف˘ح وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘˘ل

ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسم˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘ششألأ فر˘˘شش ىل˘˘˘ع
ةير˘ق˘ب ن˘ي˘ن˘شسم˘لأ رأد˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لأ

أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘شضت د˘˘˘ق و . ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘خو˘˘˘˘ب
و ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث تا˘˘˘طا˘˘˘ششن ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لأ

ةدئاف˘ل تا˘م˘ير˘ك˘ت أذ˘ك و ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت
رأد˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ و تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
ميركت مت امك . نينشسملأ سصاخششألأ
ىوــت˘˘شسم ىل˘˘ع نــشسم سصخ˘˘شش ر˘˘ب˘˘˘كأأ

ةغلا˘ب˘لأ ة˘ن˘شسم˘لأ ،وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو
بنا˘˘ج ىلإأ ، ة˘˘ن˘˘شس711 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م
اشصخشش51 ةد˘ئا˘ف˘ل ةرا˘يز م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تاـيد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م أزو˘˘ع˘˘م ا˘˘ن˘˘شسم
فرط ن˘م م˘ها˘ن˘ك˘شس رــق˘م˘ب ة˘يلو˘لأ

طا˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم

ة˘يلو˘ل˘ل ن˘ما˘˘شضت˘˘لأ و ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ

نماشضت˘ل˘ل ة˘يرأو˘ج˘لأ ا˘يÓ˘خ˘لأ ة˘ق˘فر

ةيبط تأزيهجت و ايأده عيزوت عم

ة˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ و ةدـعا˘˘شسم˘˘لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف

حرفو ةجهب طشسو كلذ و لزنملاب

طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ب أذ˘˘˘˘هو

و روششاع ين˘ه˘م د˘ي˘شسلأ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

و يلحملأ عمتجملأ ءاشضعأأ نم ددع

ير˘˘ي˘˘خ˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘˘لأ

هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لأ ن˘م م˘هر˘ي˘غو

 . ةرهاظتلأ

نينشسملل يملاعلأ مويلأ ةبشسانمب

 ةنشس711 رمعلا نم غلبت ةي’ولاب ةرمعم ربكأا مركت وزو يزيت

 ةملاقب محششلا داوب داتع ةقرشس ةيشضق يف طروتم صصخشش فيقوت
حأر يتلأو ،داتع ةقرشسب قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم محششلأ دأوب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

ةيلمعلأ،ةنشس72 رمعلأ نم غلبي سصخشش فيقوت مت اهلÓخ نم ،ةنشس43 رمعلأ نم غلابلأ سس.سس ىمشسملأ اهتيحشض
سصاخششألأ دحأأ مايق ،اهدافم محششلأ دأوب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ ىلإأ تامولعم ىلع ءانب تمت
لÓغ˘ت˘شسأو ا˘هر˘ثإأ ىل˘ع ،تأرا˘ي˘شسلأ ءا˘بر˘ه˘ك سصي˘خ˘ششت˘ل سصشصخ˘م ر˘ي˘نا˘ك˘شس زا˘ه˘ج ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م قور˘شسم دا˘ت˘ع ع˘ي˘ب˘ب
هفيقوت متيل ر.ب ىمشسملاب رمألأ قلعتيو هيف هبتششملأ ةيوهو ناكم ىلإأ لشصوتلأ مت اهيلع لشصحتملأ تامولعملل
كلم هيف هبتششملأ ةزوحب تطبشض ي˘ت˘لأ تا˘قور˘شسم˘لأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘شصأو˘مو،ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ىلإأ هدا˘ي˘ت˘قأو
تأءأرجإÓل ةلشصأوم،محششلأ دأو ةنيدم طشسوب هدجأوت ءانثأأ80/12/ 9102 خيراتب هنم تقرشس يتلأو ةيحشضلل
مت نيأأ ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاه˘ج˘لأ ما˘مأأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ح˘شضلأ ىلإأ تا˘قور˘شسم˘لأ م˘ي˘ل˘شست م˘ت
 .أرششابم ءاعدتشسأ هميلشست

ةيلقع تارثؤوم هتزوحب صصخشش فيقوت و ..
تايلمع رثإأ ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرشضحلأ طشسولأ يف ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج ةحفاكم راطإأ يف

سصخشش فيقوت نم (تأردخملأ ةحفاكم ةقرف) ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق تنكمت ،مكحملأ دشصرتلأو ةبقأرملأ
هتزوحب روثعلأ مت هنأاششب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ دعب ،ةملاقب و ةنشس52 رمعلأ نم غلبي هيف هبتششم

سصقم ،تلوشسبك90 هب““RAGDE ENILABAGERB 051““ راغدإأ نيلاباغيرب عون سسولهم ءأودل طششم ىلع
م˘ت رو˘ف˘لأ ىل˘ع ،ج˘يور˘ت˘لأ تأد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو طا˘ششمألأ ع˘ي˘ط˘ق˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسي م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ˘˘شص ي˘˘ند˘˘ع˘˘م
نوك ثيح ،ةيشضقلأ يف قيقحت حتف مت نيأأ ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلشصملأ ىلإأ هيف هبتششملأ ليوحت

نع ةينلديشص دأوم عيزوتو ةلديشصلأ ةنهمل ةيعرششلأ ريغ ةشسرامملأ ، ةيلاتلأ لاعفألأ نع يئاشضق فلم هدشض
هقح يف ردشص نيأأ ،ةملاق ةمكحم مامأأ هيف هبتششملأ مدق ،ةينعملأ حلاشصملأ نم ةدمتعم ريغ ةشسشسؤوم قيرط

YõGdójø.∫.ةذفان ةيلام ةمأرغ و،عأديإلأ عم ةذفان اشسبح ةنشسب مكح
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