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سصاخسشأا ةسسمخ نم نوكتت
 ةيلولا جراخ نم مهسضعب

حيطي لجيج نمأا
ةــينطو ةــكبششب
عنشص يف ةشصشصختم
سصارقألا جيورتو

 ةــــــــشسولهملا

بايغو عيزوتلا يف رخأاتلا ببسسب

تافلملا ةسسارد يف ةيفافسشلا

ظقوت نكشسلا مئاوق
يف تاجاجتحلا
 سسارـــهأا قوـــشس

3 صص علاط

نجاودلل حبذم قلغب ةبلاطملل

نم تارششعلا
عبشصوب ةعلق ناكشس

ةكرح نونششي
 ةملاقب ةيجاجتحا

5 صص علاط

4 صص علاط

نيمهتملا قح يف تاونس5 و4  نيب تحوارت تابوقع تسمتلإ ةباينلا

رييÓملاب يبيرشض برهت ةيشضق يف رظنت ةلادعلا

ةيدلب ريمل ةيئاشضقلا ةباقرلا
نعو هنع جارفإلا عم ةشسبت
داشسف ةيشضق يف اوشضع03

ةسصاخ تاءاسضف حتفل وعدي ديدج ليج

قداسص راوح يف عورسشلل مÓعإلاب

نوـــــعطاقم
تاـــيشسائرلل
نوــــــبحري
راوــــــحلاب
حرــــــتقملا

2 صص علاط
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4 صص علاط

تاناشضيفلا نم ةبانع ةيامحل رييÓملاب ةمخشض عيراششم
نيلوؤوشسملا بتاكم جاردأا ةشسيبح

6 صص علاط

ققحملا راسشتسسملا مامأا سسمأا ةحيبسص Óثم

ايلعلا ةمكحملا
رامع فلم حتفت
يعلط ةعمجوبو لوغ

2 صص علاط

تابوقع ةبانع ةمكحم ةباين ىدل ماعلا قحلا لثمم سسمتلا
سصاخسشأا7ّ قح يف اذفان انجسس تاونسس5و4 نيب ام ةتوافتم
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس ا˘ه˘ن˘م ة˘ل˘ي˘ق˘ث م˘˘ه˘˘ت˘˘ب او˘˘ع˘˘بو˘˘ت تارا˘˘طإا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
لومعملا نيناوقلا ةفلاخم عم بذاكلا حيرسصتلاو ةفيظولا

˘مو˘ي ح˘ط˘سسلا ىلإا تف˘طو ة˘ي˘سضق˘لا تر˘ج˘ف˘˘نا د˘˘قو اذ˘˘ه .ا˘˘ه˘˘ب
ترجأا ن˘ي˘ح7102 ة˘ن˘سس ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن نور˘سشع˘لاو سسدا˘˘سسلا

كرامجلا حلاسصمل ةعباتلا ة˘ب˘قار˘م˘لا طا˘سشن عا˘ط˘ق ر˘سصا˘ن˘ع
يكرمج حيرسصت لحم ةعاسضبل ّداسضم سصحف ةيلمع ةبانعب
ايكرت نم ةمداق مدق04 تاذ تايواح سسمخ لخاد ةلّمحم
ل˘ي˘كو ىد˘˘ل ي˘˘كر˘˘م˘˘ج حّر˘˘سصم ““أا.ز““ فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب حّر˘˘سصمو
كلذو ““م.ج““ ىمسسم˘ل˘ل كرا˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا رو˘ب˘ع˘لا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذو د˘ي˘حو˘لا سصخ˘سشلا تاذ ة˘˘كر˘˘سشلا با˘˘سسح˘˘ل
ىمسسملا اهّريسسي يتلا ““moctxe lrue““ موكتسسكا ةدودحملا
ّةيلمع هيف تناك تقو يف ““م.ر““ ّريسسملا دعاسسمو ““ع.سس.ب““

يسساركلا نم ريبك ددعب تحّرسص ةعاسضبل تايواحلا سصحف
يسساركلا نم نيعونل ةدحو5734 اهددع غلبي ةكّرحتملا
هذه تمّسسق ثيح ،ةسصاخلا تاجايتحإلا يوذل ةكّرحتملا
ا˘ه˘لّوأا ،ا˘نّ̆ي˘ع˘م ا˘م˘قر نا˘ّم˘سضي نا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘عو˘ن ىلإا ةر˘ي˘˘خألا

0022ّ مسضي يناثلا عو˘ن˘لاو مو˘ي˘ن˘م˘لأا كّر˘ح˘ت˘م ي˘سسر˘ك5712

ةيلمعلا تءاجو ايكرت يف هؤواسشنإاّ مت اسصاخ اكّرحتم ايسسرك
81/01/7102 خيرات˘ب ة˘خّرؤو˘م دار˘ي˘ت˘سسا ةرو˘تا˘ف سسا˘سسأا ىل˘ع

تارلود˘لا فلآا تا˘ئ˘م ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ن˘ح˘سشلا ف˘يرا˘سصم ع˘م رلود00.051560.1 يف ةلثم˘ت˘م˘لاو
جد00.323522221 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘بو غ˘ل˘ب˘م˘لا تلدا˘ع ي˘ت˘لا

ةلاكوب نيومتلاو ةراجتلل ناكسسإلا كنب فرط نم ةنّطوملاو
قايسس يفو ،ةمسصاعلا رئازجلا يف101 مقر ميهاربا يلاد
حيرسصتلا عوسضوم ةعاسضبلا ةيفسصتو ةكرمج دعبو لسصتم
سسفن ن˘م ر˘سشع ع˘سسا˘ت˘لا ي˘ف21502 مقر لماحلا يكر˘م˘ج˘لا
حر˘˘سصم˘˘لا لو˘˘سصح ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا ا˘˘ف˘˘لا˘˘سس رو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا تما˘˘ق ،ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لا ع˘˘فر ل˘˘سصو ىل˘˘ع ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا
فيقوتو لّخدتلاب ةعاسضبلا جارخإا دعوم لبق ّةسصتخملا
ة˘قر˘ف˘لا ن˘م ة˘عا˘سضب˘لا ع˘فر ل˘سصو عا˘جر˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ّم˘ت˘ي˘ل ّدا˘سضم سصح˘ف ىلإا ة˘عا˘سضب˘لا هذ˘ه عا˘سضخإاو ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

دادعتلا ينيعلا درجلا ةداعإا دعب نّيبت نيح روتسسملا فسشك
ةيقيقحلا ّةيمكلا نأاب ةسسمخ˘لا تا˘يوا˘ح˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘ل ل˘ما˘ك˘لا

ىلع د˘حاو ل˘ك يو˘ت˘ح˘ي در˘ط9461 يف ّلثمت˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جإلا
ة˘فّ̆ل˘ك˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تت˘ب˘ثأا ا˘م˘ك ن˘ي˘قّو˘ع˘م˘ل˘ل كّر˘ح˘ت˘م ي˘سسر˘˘ك
ّايسسرك59و موينملأا كّرحتم يسسرك4551 دوجو ةنياعملاب
اهب لومعم˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ع˘م ىفا˘ن˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ا˘ّسصا˘خ ا˘كّر˘ح˘ت˘م
ة˘ياد˘ب ي˘ف ه˘ت˘كر˘م˘جو ه˘ب ح˘ير˘سصت˘لاّ م˘ت ا˘م ا˘ما˘م˘ت ف˘لا˘خ˘يو
ةسصاخلا يسساركلا كلت نم ةدحو5734 ـب ّقلعتملاو رمألا

تلازأا دقف ةي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ّسصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا يوذ˘ب
قراف ليجسست ّةيسصولا تاهجلا فرط نم ةماقملا تاقيقحتلا
تايّرح˘ت˘لا تع˘فر ا˘م˘ي˘ف ،ةد˘حو6272 ة˘م˘ي˘ق˘ب رّد˘ق سصق˘˘ن
ي˘ف ة˘عا˘سضب˘لا ه˘تا˘ه لا˘ط يذ˘لا م˘ي˘خ˘سضت˘لا لو˘˘ح سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا

هدهسشت ام بسسح اهتم˘ي˘ق قرا˘ف ن˘ي˘ي˘ب˘ت˘ب ا˘هدار˘ي˘ت˘سسا ةرو˘تا˘ف
رّدق اهب حّرسصملا ةعاسضبلا قراف نأاو املع ،ةيلخادلا قوسسلا

ىلإا هليوحت دنع رييÓملا لداعي ام يأا رلود00.052.009 ـب
،جد741.303.301 ديدحتلاب غلاب˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا را˘ن˘يد˘لا

ةلادعلا ةقورأا ىلإا نيمّهتم ةعبسس تّرج يتلا ّةيسضقلا يهو
ّقلعتيو ،ةفلتخم مهتب ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت نأا د˘ع˘ب
،““م.ج““ ،““أا.ز““ ،““م.ز““ ،““ع.سس.ب““ ىم˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘مّ ل˘˘˘ك˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مألا
ىلإا ةنسس05و43 نيب ام مهرامعأا ةحوارتملا ““ه.ب»و ““ع.ج““

ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذو د˘ي˘حو˘لا سصخ˘سشلا تاذ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج
تاطلسسلا تّهجو نيأا،““moctxe lrue““ موكتسسكا  ةدودحملا
ةفلاخم اهنم مهت ةّدع ةيسضقلا يف نيطّروتملل ّةسصتخملا
سسوؤور ة˘كر˘حو فر˘سصلا˘ب ن˘ي˘سصا˘خ˘لا ع˘ير˘سشت˘لاو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ّد˘سض بذا˘ك˘لا ح˘ير˘سصت˘لا ع˘م ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خ ىلإاو ن˘˘م لاو˘˘مألا

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس ىلإا ة˘فا˘سضإا ن˘ي˘˘طّرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
لاوقأا نأاب ةراسشإلا ردجت ،سسماخلاو عبارلا مهتملل ةبسسنلاب
ىلإا عامتسسإلا ءانثأا رخآا ىلإا دحاو نم تبراسضت دق نيمّهتملا

لÓخو ةيئاسضقلا ةيطبسضلا رسصانع لبق نم مهتاحيرسصت
مهمظعم ركنأا نيأا ،كلذك ةبانع ةمكحم ةئيه مامأا مهلوثم
لثمم سسمتليل ،Óيسصفتو ة˘ل˘م˘ج م˘ه˘ي˘لإا ة˘بو˘سسن˘م˘لا ع˘ئا˘قو˘لا
نيب ام ةتوافتم تابوقع مهقح يف ةباينلا ىدل ماعلا قحلا

قطن˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس5و4
موي ةيسضقلا يف نيم˘هّ̆ت˘م˘لا ّد˘سض ما˘ك˘حألا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘ك˘ح˘م

                                .لبقملا يفناج رهسش نم رسشع ثلاثلا
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ةذتاشسأأو ةبلطلأ ةريشسم تلشصأوت
ةيرئأزجلأ تاعما˘ج˘لأو د˘ها˘ع˘م˘لأ

ة˘م˘شصا˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو
ىلع ن˘طو˘لأ تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسقو نأر˘˘˘هو رأر˘˘˘˘غ

نم يلأوتلأ ىلع34 ـلأ عوبشسأÓل
يبع˘ششلأ ي˘ن˘طو˘لأ كأر˘ح˘لأ ر˘م˘ع

ره˘شش ن˘م22لأ ذنم ر˘م˘ت˘شسم˘لأ
نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ،ي˘شضا˘م˘لأ ير˘ف˘ي˘ف

21/21 تاباختنأ جئاتنل مهشضفر
نو˘ب˘ت زو˘ف ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘شسأأ ي˘˘ت˘˘لأ

31.85 ةبشسنب ةشسائرلأ يشسركب
لا˘ق قا˘ي˘شسلأ أذ˘ه ي˘فو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ببشس نأاب نورها˘ظ˘ت˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

نييرئأزج˘لأ ن˘م دو˘ششح˘لأ جور˘خ
ناك رهششأأ ةرششع ةليط عراششلل
نم ما˘ظ˘ن˘لأ لا˘شصئ˘ت˘شسأ ل˘جأأ ن˘م
ثد˘ح˘ي م˘ل كلذ نأأ ر˘ي˘˘غ هروذ˘˘ج
قا˘ق˘ح˘ت˘شسلأ نأ نو˘ك نلأ د˘ح˘˘ل
رب˘ت˘ع˘ي أدو˘لو˘م د˘يد˘ج ن˘م بج˘نأأ

˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘م زو˘˘˘مر ن˘˘˘م د˘˘˘حأو
مهبشسح ريششي ام وهو ةقيلفتوب
ةشسماخلأ ةدهعلأ ةيرأرمتشسأ ىلأ
طغشض تحت ليقتشسملأ سسيئرلل
ليرفأأ رهشش نم يناثلأ يف يبعشش
نم ةقيلفتوب زيزعلأ دبع يشضاملأ

اعقوتم ناك امبشسح نوبت لÓخ
ةرأزولأ بشصنم نم هتلاقأ بقع
،هل افلخ يحيوأأ نييعتو ىلوألأ

قيقحت ىلع ريبك رأرشصإاب نيدبم
ة˘ئ˘ف˘لأ ل˘ي˘حرو كأر˘ح˘لأ بلا˘ط˘˘م
دكأأ قايشسلأ أذه يفو .ةمكاحلأ
لÓخ ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ

تقلطنأ يتلأ ةيملشسلأ مهتريشسم

ةر˘˘ششا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘عا˘˘شسلأ دود˘˘ح ي˘˘˘ف

ة˘˘حا˘˘شس ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد نور˘˘˘ششعو

نا˘ب˘ع عرا˘˘ششب أرور˘˘م ءأد˘˘ه˘˘ششلأ

يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ،نا˘˘شضمر

ر˘ئأز˘ج˘لأ عرأو˘˘شش ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

ديربلأ ة˘حا˘شس ها˘ج˘تا˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

سسي˘˘ئر لو˘˘شصو نأأ ،يز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ

ديجملأدبع ديدجلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ةيدأرملأ رشصق يشسرك ىلأ نوبت

نم ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب نا˘ك

ر˘ي˘غو ةروز˘م تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نأ لÓ˘˘خ

ىلع نيدكؤو˘م ،م˘ه˘ب˘شسح ة˘فا˘ف˘شش

أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘ششم مد˘˘˘ع

ىرج يذلأ يشسائرلأ قاقحتشسلأ

وأ ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لأ مو˘˘˘ي

امب حششرتم يأأ ىلع تيوشصتلأ

رأوحلأ ىلأ اعد يذلأ نوبت مهيف

كأرحلأ يف نيكراششملأ عم داجلأ

ةودن لوأ لÓخ يبعششلأ ينطولأ

تأرمتؤوملأ ر˘شصق˘ب ه˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘شص

تاباخ˘ت˘نلأ ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ بق˘ع

رأوحلل يدي دمأأ» Óئاق ،ةيشسائرلأ

وهو ،«رئأزجلأ ةحلشصم لجأأ نم

نع نويكأرحلأ ربع يذلأ رملأ

.ةريشسملأ هذه لÓخ ةدششب هشضفر

نو˘˘˘˘شضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘فرو أذ˘˘˘˘ه

اهيلع بتك تأراعشش تاباختنÓل

وا˘طو˘ف ة˘ي˘حر˘˘شسم تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ»

انيطوف ام» ،«ةيششع ودأزو حابشص

ع˘˘م رأو˘˘ح ل» ،«سسي˘˘ئر ا˘˘نرد ا˘˘م

،«روز˘مو ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ سسي˘˘ئر

ن˘˘ع أو˘˘جر˘˘فأأ ، » ع˘˘ق وا˘˘ح˘˘ن˘˘ت˘˘ت»

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو يأأر˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م

ةرششع ذنم ةعو˘فر˘م˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ

ةينمأأ ةطاحأ طشسو كلذو رهششأأ

ةمشصا˘ع˘لأ تفر˘ع ثي˘ح ،ة˘ف˘ث˘كم

افيثك أراششتنأ ءاثÓث موي لكك

ظ˘ف˘˘ح تأد˘˘حوو ن˘˘ملأ لا˘˘جر˘˘ل

تامأدشص يأ ثودح نود ماظنلأ

ن˘˘ي˘˘بو م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ششوا˘˘ن˘˘˘م وأأ

يف أورا˘شس ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ

نأأ ركذلاب ريدجو. ةيملشسو ءوده

34 ـلأ اهددع يف ةبلطلأ ةريشسم

عم ةينماشضت ة˘ل˘م˘ح تد˘ه˘شش د˘ق

يف أوبيشصأأ نيذلأ ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ

ن˘مألأ ر˘شصا˘ن˘ع ع˘˘م تا˘˘ه˘˘جأو˘˘م

ة˘شضفأر˘لأ تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلأ لÓ˘˘خ

نم ددعب ةيشسائر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

،نأرهو رأرغ ىلع نطولأ تايلو

ن˘˘ع نو˘˘ي˘˘كأر˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘˘ع ثي˘˘˘ح

ن˘م ن˘ي˘با˘شصم˘لأ ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘˘شضت

تأدامشضب مهنيعأأ ةيطغت لÓخ

ن˘يد˘كؤو˘م ،م˘ه˘˘يد˘˘يأا˘˘ب ن˘˘ير˘˘خأ وأ

امهم يبعششلأ كأرحلل مهتلشصأوم

نيح ى˘لأ ع˘م˘ق ن˘م ه˘ل أو˘شضر˘ع˘ت

د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘˘شصع˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘حر

.مهريبعت

¯  S°∏«º.±

ي˘لÓ˘ي˘ج ،«د˘يد˘ج ل˘ي˘ج» بز˘ح سسي˘ئر ن˘ل˘˘عأأ
يذلأ رأوحلأ يف ةكراششملأ هلوبق نع ،نايفشس
نوبت ديجملأ دبع بختنملأ سسيئرلأ هيلإأ اعد
ةود˘ن لÓ˘خ ،بز˘ح˘لأ سسي˘ئر دا˘˘فأأو .طور˘˘ششب

تاباختنÓل اشضفأر ناك هبزح نأأ ،ةيفحشص
ع˘م ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب ل˘خد˘ي˘شس ن˘كلو ،ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ
ماكحأأ عشضو متيل ،نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ

ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘شسو˘م˘ل˘م˘˘لأ لا˘˘ع˘˘فألأ ى˘˘ل˘˘ع
سسي˘ئر˘لأ ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ تأذ ا˘˘عدو .ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
مÓعإÓل تأءاشضف حتف بجي هنأأ ،بختنملأ
ةدأرإلأ ديشسجتل ،قداشص رأوح يف عورششلل
يشسايشسلأ نأاششلل نوعباتم دقتعيو .ةيبعششلأ
بيجتشسي دق رأوح ىلإأ بهذتشس ةطلشسلأ نأأ
ى˘لإأ ى˘قر˘ي د˘قو ،بلا˘ط˘م˘ل˘ل ى˘ندألأ هد˘ح ي˘ف
يدبتو .يبعششلأ كأرحلل ةيشسايشسلأ بلاطملأ

ل˘˘يد˘˘ب˘˘لأ ى˘˘م˘˘شسي ا˘˘˘م بأز˘˘˘حأأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ك

21 تابا˘خ˘ت˘نأ تع˘طا˘ق ي˘ت˘لأ ،ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ
،رأوحلأ ةركف نم ةظفحتم فقأوم ، ربمشسيد
يفو .سضرع يأأ لبق ةيشساشسأأ ريبأدتب بلاطتو
يف ،ةيكأرتششلأ ىوقلأ ةهبج تحرط ،قايشسلأ
ديجملأ دبع زوف نÓعإأ بقع ردشصي نايب لوأأ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت رأو˘ح˘ل˘ل ا˘طور˘شش ،ة˘شسا˘ئر˘لا˘ب نو˘˘ب˘˘ت
رايتخأو ،لامعألأ لودجل كرتششملأ ينبت«ـب
ةيدايشسلأ ةعيبطلأو ،رأوحلأ يف نيكراششملأ

ةيفافششو ،اهيلإأ لشصوتلأ متي تاجرخم ةيأل
جورخلأ جمانرب عامجإلاب دامتعلأو ،رأوحلأ

هيف فأرطألأ مأزتلأ ىلإأ ةفاشضإلاب ،ةمزألأ نم
،اشضيأأو .«ةدد˘ح˘م˘لأ د˘ي˘عأو˘م˘لأ ي˘ف هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب

دق تناك يتلأو ةيمنتلأو ةلأدعلأ ةهبج تبلاط
سسيئرلأ ،ةريخألأ ةيشسائرلأ تاباختنلأ تعطاق
لوح لماششو ديشس رأوح» ميظنت ىلإأ بختنملأ
ةفلت˘خ˘م˘لأ طور˘ششلأو ة˘مزÓ˘لأ تا˘حÓ˘شصإلأ

ظفحتو اهنوشصتو بعششلأ ةدأرإأ يمحت يتلأ

لد˘ع˘لأ ي˘فو ةور˘ث˘لأو ة˘ط˘ل˘شسلأ ي˘ف ه˘ق˘ح ه˘˘ل

ةيلهألأ تأذ تأءافكلاب ةناعتشسلأو ،ةيرحلأو

دامتعأو ،دلبلأ نوؤوشش رييشست يف ةيقأدشصملأو

ةباجتشسلأ يف ةجردتمو ةلجعتشسم ةطيرخ

ةد˘حو˘لأ ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘تو ،بع˘ششلأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل

لبقتشسم ىلع نييرئأزجلأ نئمطتو ،ةينطولأ

سسمح تيدبأأ ،مهتهج نم .«مهدلبو مهبعشش

سسي˘˘ئر˘˘لأ ع˘˘م رأو˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘ئد˘˘˘ب˘˘˘م لو˘˘˘ب˘˘˘ق

ن˘ع ن˘ي˘ن˘ثلأ رد˘شص نا˘ي˘ب ا˘عدو .بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

داجو فاف˘شش رأو˘ح ح˘ت˘ف» ى˘لإأ نو˘ب˘ت بز˘ح˘لأ

حيحشصتل ةيقأدشصم أذو قداشصو لوؤوشسمو

ةيؤور لوح لماششلأ قفأوتلأ قيقحتو ءاطخألأ

،نييرئأزجلأ لمشش عمجت تاشسراممو تايلآأو

ةيم˘ن˘ت˘لأ ز˘ج˘ن˘تو ،ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ ةدأرإلأ د˘شسج˘تو

.»ةدايشسلأ نوشصتو ةيداشصتقلأ

ينطولا كارحلا رمع نم34 ـلا مهتريصسم يف

 ءاثÓثلا دعوم اوتوفي مل ةبلطلا
رمع نم يلاوتلا ىلع34 ـلا مهتريصسم يف ةبلطلا جرخ ،ةيصسائرلا تاباختنÓل ةيئاهنلا جئاتنلا نع يروتصسدلا سسلجملا نÓعإا بقع

جئاتنل مهصضفر نع نيربعم ،ةقيلفتوب زيزعلادبع ليقتصسملا سسيئرلا ةفيلخ ترمثأا يتلا ،تايصسائرلا دعب ىلوألاو ينطولا كارحلا
يتأاي يتلاو كارحلا بلاطمب مهكصسمت ىلع نيرصصم ،نوبت ديجملا دبع ةيدارملا رصصق ىلع ديدجلا دفاولا عم راوحلاو تاباختنلا

 .يأارلا ءانجصس قÓطإاو «يقيلفتوبلا» ماظنلا زومر لك ليحر اهصسأار ىلع

ققحملا راصشتصسملا مامأا سسمأا ةحيبصص Óثم

فلم حتفت ايلعلا ةمكحملا
يعلط ةعمجوب و لوغ رامع

لوغ رامع ناقباشسلأ ةي˘مو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘ششألأو ل˘ق˘ن˘لأ أر˘يزو ل˘ث˘م
ق˘ق˘ح˘م˘لأ را˘ششت˘شسم˘لأ ما˘مأأ سسمأأ حا˘ب˘شص ي˘ع˘ل˘˘ط ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘بو
رهششأأ ذنم يعلط ةعمجوبو لوغ رامع دجويو.ايلعلأ ةمكحملاب
دع˘ب سشأر˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ن˘هر
لاغششألأ عاطق ةيلوؤو˘شسم ا˘م˘ه˘ي˘لو˘ت ءا˘ن˘ثأأ دا˘شسف˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ما˘ه˘تأ
د˘جأو˘ت˘ي لو˘غ را˘م˘ع نأأ ،ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘تو.ل˘ق˘ن˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

هجأوي ثيح يشضاملأ توأأ81 ذنم سشأرحلأ ةيباقعلأ ةشسشسؤوملاب
ةفلاخم ةقفشص مأربإأ دنع ةرربم ريغ تأزايتمأ حنمب قلعتت امهت
ةفيظولأ لÓغتشسأ ةءاشسإأو ،ةيميظ˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لأ ما˘كحأÓ˘ل

نينأوقلأ قرخي و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘م أد˘م˘ع
لاجم يف ةوششرلأ ىلإأ ةفاشضإأ ،حلاشصملأ سضراعتو ،تاميظنتلأو
،لباقملاب.ةيمومعلأ لأومألأ ديدبتو ،ةيمومعلأ تاقفشصلأ مأربإأ

32 موي سشأرحلأ سسبح يعلط ةعمجوب ققحملأ راششتشسملأ عدوأأ
ريغلل أدمع حنمب قلعتت امهت هجأوي ثيح ،مرشصنملأ ربمتبشس
ما˘كحأÓ˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ف˘شص مأر˘بإأ د˘ن˘ع ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘مأ
نم أدمع ةفيظولأ لÓغتشسأ ةءاشسإأو ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لأ

تاميظنتلأو نينأوقلأ قرخي وحن ىلع يمومع فظوم فرط
تا˘ق˘ف˘شصلأ مأر˘بإأ لا˘ج˘م ي˘ف ةو˘ششر˘˘لأ ،ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لأ سضرا˘˘ع˘˘تو
ةحوتفملأ تاقيقحتلأ راطإأ يف ةيمومع لأومأأ ديدبت ،ةيمومعلأ
عمجمل تحنم يتلأ ةيديدحلأ ككشسلأ عيراششم تاقفشص يف
ةشسشسؤوملاب ر˘خألأ و˘ه د˘جو˘ي ن˘يذ˘لأ دأد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘عألأ ل˘جر
.سشأرحلاب ةيباقعلأ
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نطولا ءادنل ةيبلت تاباختنلا يف كراصش هنإا لاق

هتردق يف هتقث دكؤويو نوبت ئنهي ديعلب
نامألا رب ىلإا رئازجلا ةدايق ىلع

سسيئرلل هتئنهت ،ديعلب زيزعلأ دبع ،لبقتشسملأ ةهبج سسيئر مدق
ةيشسائرلأ تاباختنلاب هزوف دعب نوبت ديجملأ دبع بختنملأ

ةبترملأ يف لح يذلأ ديعلب برعأأو .ربمشسيد21 موي ترج يتلأ

يف ةئاملاب76.6 ةبشسنب ربمشسيد21 تاباختنأ يف ةريخألأ
هماهم يف قفوي نأأ بختنملأ سسئيرلل هتاينمت نع ةئنهت ةلاشسر
تايدحتلأ ةهجأومل حاجنلاب هاعشسم للكيو هاطخ ددشسيو ةليبنلأ

.ةبيبحلأ رئأزجلأ هجأوت يتلأ ةيجرا˘خ˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ تا˘نا˘هر˘لأو
يف انتكراششمو رأوحلاب انكشسمت امو» :ديعلب زيزعلأ دبع عباتو
،ينطولأ بجأولاب انم اناميإأو ةعانق لإأ ةيشسائرلأ تاباختنلأ

تابشسانملأ لك يف ةتباث فقأومب اهنع انربع يتلأ ةعانقلأ يهو
حششرتملأ ىدبأأ امك.«ةمزألأ ةيأدب ذنم حيرشصو حشضأو باطخب
هتقث نع ،يشضاملأ سسيمخلأ تيرجأأ يتلأ ةيشسائرلأ تاباختنÓل
يف رودي امل ديدج˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر م˘ه˘ف˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلأ
مامألأ ىلإأ مدقتلل فشصلأ عمج ةرورشضو ةيشسايشسلأ ةحاشسلأ

رئأزج ءانب لجأأ نم رأرقتشسÓل امعدو نطولأو بعششلل ةمدخ
.ةنمآأو ةيوق

S°∏«º.±

قداصص راوح يف عورصشلل مÓعإلاب ةصصاخ تاءاصضف حتفل وعدي ديدج ليج

سسي˘˘ئر˘˘لأ كرا˘˘ششي نأأ بق˘˘تر˘˘يحرتقملا راوحلاب نوبحري تايسسائرلل نوعطاقم

لÓخ ديع˘شس سسي˘ق ي˘شسنو˘ت˘لأ

أذه رئأزجلأ ىلإأ ةيمشسر ةرايز

ةيدأات م˘ي˘شسأر˘م ي˘ف سسي˘م˘خ˘لأ

ديجملأ دبع بختنملأ سسيئرلأ

ة˘يرو˘ت˘شسد˘لأ ن˘ي˘م˘ي˘ل˘ل ،نو˘ب˘ت

سسف˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘ف ةرر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘ل˘˘˘عأأو .مو˘˘˘ي˘˘˘لأ

،نوبت ديجملأ دبع يروتشسدلأ

يف ةقلطملأ ةي˘ب˘ل˘غألا˘ب أز˘ئا˘ف

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

،ي˘شضا˘م˘لأ سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ تر˘˘ج

يف31.85 ىل˘ع ه˘لو˘شصح˘ب

ربعملأ تأو˘شصألأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لأ

مّدق ،ديعشس سسيق ناك .اهنع

تبشسلأ موي يفتاه لاشصتأ يف

دبع سسيئرلل هيناهت ،يشضاملأ

نع برعأأ ثيح ،نوبت ديجملأ

قيفوتلأو حاجنلاب هل هتاينمت
ي˘˘˘˘˘˘ف هزو˘˘˘˘˘˘ف نÓ˘˘˘˘˘˘عإأ ر˘˘˘˘˘˘˘ثإأ
ام˘ك ،ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
نواعتلأ ديزم» يف هلمأأ هغلبأأ
،ةقيقششلأ رئأزجلأو سسنوت نيب
أذ˘ه ي˘ف ةد˘يد˘ج قا˘˘فآأ ح˘˘ت˘˘فو
تا˘حو˘م˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل را˘˘طإلأ
امهلامآأو نيقيقششلأ نيبعششلأ
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف
سسيئر نأأ ىلإأ راششي .»كرتششم
لا˘˘م˘˘عألأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘مو˘˘˘كح
،د˘ها˘ششلأ ف˘شسو˘ي ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لأ
نم يشضاملأ رهششلأ لبقتشسأ

د˘ب˘ع تقؤو˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ فر˘ط
نأأ د˘كأأو ،ح˘لا˘˘شص ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لأ
روزيشس ،ديعشس سسيق سسيئرلأ
ةليلقلأ عيباشسألأ يف» رئأزجلأ
.»ةمداقلأ

S°∏«º.±

نيلقتعملا حارصس قÓطإا ةرورصضب اوبلاط

وزو يزيتب ةدسشاح ةيملسس ةريسسم يف عراسشلا ىلإا نوجرخي يرمعم دولوم ةعماج ةبلط
يبعصشلا كارحلل ءايفوألا و وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج ةبلط نم تارصشعلا ءاثÓثلا سسمأا موي راهن ةحيبصص لÓخ نصش
ةرجرج ةمصصاع ةقزأا و عراوصش فلتخم تباج يتلا ةريصسملا هذه . يبعصشلا كارحلل ةمعاد ةدصشاح ةيملصس ةريصسم يملصسلا
ةينطولا ةيارلا نيلماح  ةرجرج ةمصصاع يف نورهاظتملا راصس ثيح وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج رقم نم برقلاب تقلطنا

بلاط امك .. «بعصشلا ةدايصس مارتحا» و ةموكحلا ليحر و ماظنلل يرذجلا رييغتلل وعدت تاراعصشب نوفتهي مهو ةيغيزاملاو
ددر ا˘م˘ك . «ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘مو˘ك˘ح د˘ير˘ن ل» ن˘يددر˘م هزو˘مر ل˘ك ل˘ي˘حر و ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘حر˘ب ةر˘ي˘صسم˘لا هذ˘ه لÓ˘خ نور˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا
انماصضت تمصص ةقيقد و ماصصتعا ميظنتب نورهاظتملا ماق امك  . تاراعصشلا نم اهريغ و » فنعلل ل ناره و انلك نحن نورهاظتملا

  N∏«π S°©ÉO   .ةريخألا تاريصسملا لÓخ ةفلتخم تاباصصا ىلإا اوصضرعت نيذلا اياحصضلا نم ديدعلا عم

نوبت ةيدأات ميصسارم يف سسيمخلا اذه كراصشيصس
ةيروتصسدلا نيميلل
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ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لأ تف˘˘سشك
ط˘ق˘ف عو˘ب˘سسأأ ة˘ل˘ه˘م ح˘ن˘م ن˘ع يرأدإلأ حÓ˘سصإلأو
تاقباسسم مي˘ظ˘ن˘ت˘ل ةرأزو˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإÓ˘ل
ةنسسلأ نأونعب ةيقرتلأ تاناحتمأ لماكو فيظوتلأ

خيرات وه ةيلمعلل لجأأ رخآأ نأأ ةدكؤوم،9102 ةيلاملأ

ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ تل˘سسأرو.9102 ربمسسيد22
تأرأدإلأ يرأدإلأ حÓسصإلأو ،ةيموم˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل
نيماعلأ ءانمألأ ةفاكو تاعاطقلأ فلتخمب ةيمومعلأ
ف˘ي˘ظو˘لأ تا˘ي˘سشف˘ت˘م ءا˘سسؤورو ،ةلو˘لأ ،تأرأزو˘˘ل˘˘ل
عوبسسأأ ة˘ل˘ه˘م ح˘ن˘م م˘ت ه˘نأ تدد˘سش ن˘يأأ ،ي˘مو˘م˘ع˘لأ
تاقباسسم حتف نع ةفلختملأ تاسسسسؤوملأو تائيهلل
بسصانملأ لÓغتسسأ نم اهنيكمتل كلذو ،فيظوتلأ
أذه نإاف ةيلاسسرإلأ بسسحو . ةنسسلأ هذهل ةرغاسشلأ
ردابت مل يتلأ تاسسسسؤوملأو تائيهلأ سصخي ءأرجإلأ
تا˘ق˘با˘سسم ح˘ت˘ف تأرر˘ق˘م وأأ تأرأر˘ق عأد˘يإا˘˘ب د˘˘ع˘˘ب
كلذو ،ةينهملأ سصوحفلأ وأأ تاناحتملأ وأأ فيظوتلأ

،ةرغاسش تيقب يتلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسل

نم71 ةدا˘م˘لأ ما˘كحإل ا˘ق˘فو رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو

52 يف خرؤوملأ21-491مقر يذيفنتلأ موسسرملأ

تاقباسسملأ ميظنت تايفيكل ددحملأ2102 ليرفأأ

تاسسسسؤوملأ يف ةينهملأ سصوحفلأو تاناحتملأو
ةيريدملأ تحسضوأأو .اهئأرجإأ و ةيمومعلأ تأرأدإلأو
اقيبطت هنأ اهتيلاسسرإأ يف ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ

21- مقر يذيفنتلأ موسسرملأ نم71 ةداملأ ماكحأل

ددحملأ2102 ل˘ير˘˘فأأ52 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ491
تا˘نا˘ح˘ت˘ملأو تا˘ق˘با˘سسم˘لأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كل
تأرأدإلأو تاسسسسؤو˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ سصو˘ح˘ف˘لأو
لا˘م˘كت˘سسأ ل˘جأ دد˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ا˘ه˘ئأر˘جإأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ

خيرات نم ءأدتبأ رهسشأأ ةعبرأأ ةدمب فيظوتلأ تايلمع
ةيمومع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ ح˘لا˘سصم يأأر ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ
تأرأدإلأ سضع˘˘ب نو˘˘كل أرا˘˘ب˘˘ت˘˘عأو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب
ريغ تاعاطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأو
يتلأ كلت أذكو فيظوتلأ تايلمع ديمجتب ةينعملأ
ةنسس نأونع˘ب ةرر˘ح˘م ة˘ي˘لا˘م بسصا˘ن˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

˘ما˘كحأأ ن˘م˘سض ةرو˘كذ˘م˘لأ با˘ب˘سسألأ د˘حأل9102

يف ةخرؤوملأ10 مقر ةكرتسشملأ ةيرأزولأ ةميلعتلأ

ديسسجت تايفي˘ك دد˘ح˘ت ي˘ت˘لأ5102 ربمسسيد32
تانزأوت˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
وأأ تأرأرق عأديإاب دعب ردابت مل يتلأو دÓبلل ةيلخأدلأ

وأأ تاناحتملأ وأأ فيظوتلأ تاقباسسم حتف تأررقم
يتلأ ةيلاملأ بسصانملأ لÓغتسسل ةينهملأ سصوحفلأ

ربمسسيد22 خيرات ديدحت مت هناف ،ةرغاسش تيقب

ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ تا˘ق˘با˘سسم ح˘ت˘ف˘ل ل˘˘جأأ ر˘˘خآا˘˘ك9102
ةنسسلأ نأونعب ةي˘ن˘ه˘م˘لأ سصو˘ح˘ف˘لأو تا˘نا˘ح˘ت˘ملأو

تاعاطق ةفاك يف،9102 ةيلاملأ ةنسسلل ةيلاملأ
تاعاطق ةدع تعراسس أذه مامأأو .يمومعلأ فيظولأ
نأونعب فيظوت تاقباسسمل ريسضحتلأ ىلع نÓعإÓل

نا˘م˘سضلأو ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو رأر˘غ ى˘ل˘ع9102 ةنسس
ةيريدملأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ح˘سصلأ ةرأزوو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ةقباسسم ن˘ع تجر˘فأأ ي˘ت˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ
اهتهج نم تكسسمتو.اهكÓسسأأ فلتخم يف فيظوت
تاقباسسم د˘ي˘م˘ج˘ت رأر˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو
كلسسل ةبسسنلاب يلأوتلأ ىلع يناثلأ ماعلل فيظوتلأ
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ ع˘م يو˘نا˘ث˘لأو ط˘سسو˘ت˘م˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ

دعب يئأدتبلأ روطلأ يف9102 ةنسس ةليط اهديمجت
نيحجانلل ةيطايتحلأ مئأوقلأ ىلع دامتعلأ ةلسصأوم

طسسوتملل7102 ةنسسل ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘سسم ي˘ف
ةقباسسم يف نيحجانلأ نييطايتحلأ مئأوقو يوناثلأو

نأأ ىلع،8102 ةنسسل يئأدتبلأ ةذتاسسأل فيظوتلأ
نم ىقبت ام˘ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ ل˘سصأو˘ت

رخأاك9102 ريمبسسد13 ديدحت دعب ةيراجلأ ةنسسلأ
م˘ئأو˘ق˘لأ هذ˘ه ن˘م ةر˘غا˘سشلأ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ د˘˘سسل ل˘˘جأ
رظتني ةريبك ةقباسسمل ريسضح˘ت˘لأ ل˘ب˘ق ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلأ

0202. ةنسس نم لوألأ يسسأدسسلأ لÓخ اهميظنت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو تل˘˘سسأرو
ىدل لخدتلأ لجأأ نم ةيبرتلأ تايردم
عورسشلل ةميلعتلأ تاسسسسؤوملأ ءأردم
ذيمÓتلأ تلدعمو تامÓع زجح يف
ى˘˘ل˘˘ع لوألأ ل˘˘سصف˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ
يتامولعملأ ماظنلل ةيمقرلأ ةيسضرألأ
ةفاك ىلع فوسشكلأ ع˘يزو˘ت˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
ع˘م ،سسي˘م˘خ˘لأ أد˘غ ن˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةمراسص تاميلعت ءأدسسإأ ىلع ديدسشتلأ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ى˘˘لإأ

ذاختل ةثÓثلأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ل˘حأر˘م˘ل˘ل
رأرمتسسلأ ديكأات لجأ نم تابيترتلأ
يف أذه يتأايو  . ةياغلأ هذه قيقحت يف
˘ما˘ظ˘ن˘لأ لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسأ ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م را˘˘طإأ
ثي˘ح ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘ل ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

تلدعملأ فوسشك مي˘ل˘سست˘ل ا˘ب˘سسح˘تو
سسيمخلأ أدغ ذيمÓتلأ ءايلوأل طاقنلأو
تاسسسسؤوملأ ريدم ةيبرتلأ ةرأزو ترمأأ
نم تامÓعلأ ةبقأرم ةقيثو جأرختسساب
لكل اهميلسستو يتامو˘ل˘ع˘م˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ
ة˘ح˘سص ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ د˘˘سصق ذا˘˘ت˘˘سسأأ
ا˘ه˘ت˘ب˘قأر˘مو ةزو˘ج˘ح˘م˘لأ تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لأ

يذلأ ريدملأ ىلإأ اهتداعإأ مث اهئاسضمإأو
.ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لأو ا˘ه˘م˘˘ت˘˘خ˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
اهتيلاسسرإأ يف ةيبرتلأ ةرأزو تزربأأو
نو˘˘كي˘˘سس فو˘˘˘سشكلأ جأر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ نأأ

ع˘م ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘ي˘سضرألأ ن˘م ا˘˘ير˘˘سصح
جئات˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ي˘لوألأ عÓ˘طأ ة˘ي˘نا˘كمإأ
امك ،مهب سصاخلأ ءاسضفلأ ربع مهئانبأأ

ريدمل تاميلعت ةيبرتلأ ةرأزو تحنم
فوسشك ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لأ
ةيسضرألأ نم ةجرختسسملأ تامÓعلأ
أذه ءايلوألأ ىلع اهعيزوتو ةيمقرلأ
سصسصخملأ مويلأ راطإأ يف سسيمخلأ

تركذو .اهايإأ مهميلسستو مهلابقتسسل
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ءأرد˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو
ةزوجحملأ تامÓعلأ نأأ ىلع ةميلعتلأ
ردسصملأ يه يتامولعملأ ماظنلأ يف
عيمج يف هيلع دمتعي يذلأ ديحولأ
دأدعإأ لث˘م ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةياهن لامعأأ زاجنأو يوبرتلأ ماظنلأ
ذيمÓتل ةيبيكرتلأ ةيقاطبلأ نم ةنسسلأ
ةنسسلأو يئأدتبأ ةسسماخلأ ةنسسلأ ماسسقأأ
رسضاحمو تاقاطبو طسسوتم ةعبأرلأ
جئات˘ن˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘تو ه˘ي˘جو˘ت˘لأو لو˘ب˘ق˘لأ

. تايئاسصحإلأ فلتخمو
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يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تنلعأأ

ريرقتلأ نع يملعلأ ثحبلأو
ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
يذلأ ةيزيلجنإلأ ةغللأ ميمعتل
ةسصاخلأ تايسصوتلأ نمسضتي
يف ةيزيلجنإلأ ةغللأ مي˘م˘ع˘ت˘ب
،ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ

يتلأ ريبأدت ةدعل نمسضتملأو
ىدملأ ىلع اهق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘سس

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘لأ

مسسوملأ نم ةيأدب هأروتكدلأ

9102/ 0202. يعماجلأ

قيبطت ريبأدتلأ هذه نيب نمو

كر˘ت˘سشم˘لأ ي˘بوروألأ را˘˘طإلأ

روط ي˘ف ة˘يو˘غ˘ل˘لأ ع˘جأر˘م˘ل˘ل

لوخدلأ نم ةيأد˘ب هأرو˘ت˘كد˘لأ

كلذ˘كو ،مدا˘ق˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

طرسشك2b ةدا˘ه˘سش م˘يد˘ق˘˘ت

ة˘˘˘˘حور˘˘˘˘طأأ لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسل

ةفاسضإأ ،اهتسشقانمو هأروتكدلأ

02/21 لدع˘م طأر˘ت˘سشأ ى˘لإأ

يف ةيزيلجنإلأ ةغللأ ةدام يف

طأر˘˘˘ت˘˘˘سشأو ،ا˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘˘لأ

02/11 ةمÓع ىلع لوسصحلأ

فÓ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ نود ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ وأأ

نيب نمو ،رتسساملاب قاحتلإÓل

كلذ˘ك ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأ

ي˘˘˘عا˘˘˘سسلأ م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘يز

ىلإأ ةيزيلجنلأ ةغللأ سسيردتل

ة˘عا˘سس ا˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘عا˘˘سس3

ة˘عا˘˘سسو ا˘˘يرو˘˘سضح ف˘˘سصنو

أذ˘˘˘كو ،د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سصنو

ى˘ل˘ع ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘سشنألأ

سصو˘سصخ˘ب ،د˘ي˘ع˘ب˘لأ ىد˘˘م˘˘لأ

ىلع ةيزيلجنإلأ ةغللأ ميمعت

.سسناسسي˘ل˘لأ ةدا˘ه˘سش ىو˘ت˘سسم

ة˘غ˘ل˘لأ ل˘ما˘ع˘م ع˘˘فر كلذ˘˘كو

ريرقتلأ نمسضتو ،ةيزي˘ل˘ج˘نإلأ

سسرأد˘˘م ءا˘˘˘سشنإأ ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ

ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأ ي˘˘˘ف هأرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لأ

يف ةسصسصختملأ ةيزي˘ل˘ج˘نإلأ

نم ،نطولل ةعبرألأ قطانملأ

ىلإأ ريرق˘ت˘لأ ا˘عد ىر˘خأأ ة˘ه˘ج

نأدلبلأ وحن نوا˘ع˘ت˘لأ ه˘ي˘جو˘ت

متيسس نيح يف ،ةينوفولجنألأ

ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ىد˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

ةذ˘تا˘˘سسألأ ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لإأ

لÓخ نم نيسصبرتملأ ددجلأ

. ةقفأرم ةيجوغأديب ةيسسايسس

ةيمقرلا ةيسضرأ’ا راطإا يف اهعبطو اينورتكلا اهنيودتل ءاردملل ةددسشم تاميلعت

ةذتاشسأا يفعت ةيبرتلا ةرازو
فوششكلا طاقن نيودت نم يئادتبلا روطلا

ةيزيلجنإ’ا ةغللا يف هاروتكدلا صسرادم ءاسشنإا متيسس اميف

تاعماجلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا ميمعتب ةشصاخلا ريبادتلا نع فششكت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

9102 ةيلاملا ةنسسلا ناونعب

ةيقرتلا تاناحتماو فيظوتلا تاقباشسم ميظنتل ةيمومعلا تارادإلا مامأا طقف دحاو عوبشسأا

 ةي’ولا جراخ نم مهسضعب صصاخسشأا ةسسمخ نم نوكتت

ةكبششب حيطي لجيج نمأا
عنشص يف ةشصشصختم ةينطو

 ةشسولهملا صصارقألا جيورتو
نمأ’ ةعباتلا يرحت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت

يف ةسصسصختم ةينطو ةكبسش كيكفت نم لجيج ةي’و

اد˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا صصار˘˘قأ’ا ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت

فيقوت عم ةازاو˘م ة˘فور˘ع˘م˘لا »يزا˘ت˘سسك˘يإ’ا ‘ صصار˘قأا

ةباسصعلا هذ˘ه ن˘م˘سض نو˘ط˘سشن˘ي او˘نا˘ك صصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘برأا

ناف لجيج ةي’و نمأاب مÓعإ’ا ةيلخل نايب بسسحو.

ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تغ˘˘ل˘˘ب تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

طاسشن صصوسصخب  لجيجب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةعباتلا

اهدارفأا صضعب ردحني يتلا ةروكذملا ةكبسشلا دارفأا

ةد˘ع ىل˘ع كر˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي’و˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قا جرا˘˘خ ن˘˘م

ة˘ب˘كر˘م ة˘مد˘خ˘ت˘سسم تا˘ي’و˘لا ن˘م دد˘ع ن˘ي˘بو روا˘˘ح˘˘م

بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ج˘يور˘تو ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ىلوأا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف م˘تو ، ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا

نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت ةكبسشلا هذه تفدهتسسا

ىلع امهتزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ن˘يذ˘ل˘لاو ة˘ن˘سس83و33 رمعلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب صسا˘˘ي˘˘كأا

ةسسولهملا صصارقأ’ا ةعان˘سص ي˘ف ة˘ك˘ب˘سشلا ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘سست

يزا˘˘ت˘˘سسك˘˘يإ’ا » ي˘˘تدا˘˘م ط˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ك˘˘سشت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو

نم تيرجأا يتلا تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا تن˘ك˘مو ،»ن˘ي˘ما˘ي˘ف˘مأ’او

نيك˘ير˘سش ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ن˘ي˘سصخ˘سشلا

نيرخآا نيسصخ˘سشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ن˘ير˘خآا

ناذللاو يلاوتلا ىلع ةنسس52و42 رمعلا نم ناغلبي

صسماخ صصخسش ىلا ةفاسضا ةي’ولا جراخ نم ناردحني

رارف ةلاح يف لاز’ يذلو ةكبسشلاب ةقÓع ىلع ناك

اهمدختسست تناك يتلا ةيلوأ’ا ةداملا زجح متو اذه.

اذكو »يزاتسسكيإ’ا » صصارقأا عينسصت يف ةكبسشلا هذه

تاسسولهملا لقن يف ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘سست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا

ةربتعم ةيلام غلابم ىلا ةفاسضا اهجاتنإاب موقت يتلا

صصا˘خ˘سشأ’ا ةزو˘ح˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع ىر˘˘خأا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو

تا˘ه˘ج˘لا ىل˘ع او˘سضر˘ع ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘برأ’ا

ليكسشت ةمهتب مهنم ةثÓث صسبح مت ثيح ةيئاسضقلا

داو˘م ي˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج

عبارلا صصخسشلا عيف عسضو يذلا تقولا يف ةعونمم

نع ثحبلا لسصاوت عم ةازاوم ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

. ةينطولا ةكبسشلا هذه يف صسماخلا كيرسشلا
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 يدلبلا صسلجملا لخاد لملمتلا لسصاوت عم ةازاوم

رقم نوقلغي نوبشضاغلا لامعلا
 لجيجب رهطلا جرب ةيدلب

جرب ةيدلب ىلع اهلÓظب يقلتل بسضغلا ءاوجأا تداع

لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ماد˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ر˘˘ه˘˘ط˘˘˘لا

ةريظح˘لا طا˘سشن ل˘سش ىل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ب˘سضا˘غ˘لا

عقو ىلع صشيعت يت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يرادإ’ا ر˘ق˘م˘لا ق˘ل˘غو

مجن امم يدل˘ب˘لا ا˘ه˘سسل˘ج˘م ط˘سسو قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ داد˘سسنا

ناك˘سس ىل˘ع ىر˘خأا عا˘ي˘سضو ع˘يرا˘سشم ةد˘ع ف˘قو˘ت ه˘ن˘ع

جار˘ف˘نا د˘عو˘م نأا ر˘ها˘ظ˘لاو. ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه

مل لجي˘ج˘ب ر˘ه˘ط˘لا جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا

ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو ثي˘˘ح د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ح˘˘˘ي

ىلع ةريخأ’ا هذه˘ل يد˘ل˘ب˘لا صسل˘ج˘م˘لا ط˘سسو ل˘م˘ل˘م˘ت˘لا

ددعو ةيدلبلا صسيئر ني˘ب ةدا˘ح˘لا تا˘فÓ˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ

ط˘سسو ل˘ما˘سش داد˘˘سسنا ي˘˘ف بب˘˘سست يذ˘˘لاو ءا˘˘سضعأ’ا ن˘˘م

لامع نم ديدعلا مدقأا ةنسسلا تزهان ةرتفل صسلجملا

لا˘م˘ع اد˘يد˘ح˘تو ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا فور˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ىل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘˘لا

ن˘˘م ءز˘˘ج ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘سصح مد˘˘˘عو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘ط˘˘˘سشن˘˘˘ي

ىلإا لامعلا ء’ؤوهب رمذتلا غلبو ، ةيلاملا مهتاقحتسسم

ديد˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يرادإ’ا ر˘ق˘م˘لا ق˘ل˘غ د˘ح

تنا˘ك ي˘ت˘لاو ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا عا˘˘سضوأ’ا˘˘ب

تمهاسسو ، ةيعامتجإ’ا مهتلاح ىلع ةريبك تاسساكعنا

ىل˘ع طا˘سشن˘لا ل˘سش ي˘ف ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه

رمذت طسسو رهطلا جرب ةيدلبب ةدع حلاسصم ىوتسسم

مل يذلا عسضولا اذ˘ه ن˘م او˘م˘ئ˘سس ن˘يذ˘لا نا˘ك˘سسل˘ل ر˘ي˘ب˘ك

نأاو ا˘سصو˘سصخ ا˘ي˘ئا˘ه˘ن Ó˘ح ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ه˘˘ل د˘˘ج˘˘ت

اهسسلجم لخاد ليوط دادسسنا عقو ىلع صشيعت ةيدلبلا

نيب تافÓخ ببسسب يراجلا ماعلا لئاوأا ذنم يدلبلا

ببسست يذلا رمأ’ا ءاسضعأ’ا نم ددعو ةيدلبلا صسيئر

ع˘فد ا˘م ىر˘خأا ف˘قو˘تو ع˘يرا˘سشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع عا˘˘ي˘˘سض ي˘˘ف

مايقلاو ةريخأ’ا هذه رقم قÓغا ىلا ةيدلبلا ناكسسب

ةبلاطملا لجأا نم رهسشأا ةدع لبق ةريبك تاجاجتحاب

اسصوسصخ ايلاغ اهنمث اوعفد يتلا ةمزأ’ا هذه ءاهنإاب

ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف

تافÓخلا ريثأاتو ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

فلتخم ىلع يدلبلا صسلجملا ءاسضعأا نيب ةرركتملا

ةئف اهيف امب ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا تا˘ق˘ب˘ط˘لا

تارملا نم ريثكلا يف مهسسفنأا اودجو نيذلا ذيمÓتلا

. يسسردم لقن نود

Ω.eù°©ƒO 

 ةثراك يف ببسستي نأا داك ثداحلا

 لجيج ةعماج ةاذاحمب رورملا ةكرح فقوت يف ببشستي دوقولا لقنل ةنحاشش بÓقنا
يئزج فقوت يف ببسست يذلأ رمألأ تسسوسسات ةعماج لّوحم ةأذاحمب أديدحتو لجيجب34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ريطخ رورم ثداح سسمأأ عقو
طسسو اهبÓقنأو دوقولأ لقنل ةنحاسش فأرحنأ نع مجن ءاسسم ةيناثلأ ةعاسسلأ دودح يف عقو يذلأ ثداحلأ . ماهلأ روحملأ أذه ىوتسسم ىلع رورملأ ةكرحل
نم ةرتفل تسسوسسات لّوحمل يذاحملأ قأورلأ ىوتسسم ىلع رورملأ ةكرح فقوت يف ببسست يذلأ رمألأ تسسوسساتب يناثلأ يعماجلأ بطقلل يذاحملأ قيرطلأ
فوخلأو كابترإلأ نم ةلاح طسسو قيرطلأ سضرع نع ةبلقنملأ ةنحاسشلأ داعبأو رورملأ ةكرح ميظنت لجأأ نم ينطولأ كردلأ رسصانع لخدتي نأأ لبق نمزلأ
كردلأ رسصانع اهيلأ تأاجل يتلأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ رسسفي ام باهتلإلأ ةعيرسس ةدامب ةلّمحم تناك يتلأ ةنحاسشلأ راجفنأ نم سضعبلأ فوخت لظ يف اميسس
ةمسصاع قرسش ةيليملأ ةنيدم لخدمب ةربتعم حورجب ةعبأرلأ يف لفط بيسصأأ لجيجب رورملأ ثدأوحب لسصتم قايسس يفو. أأوسسألأ يدافت لجأأ نم ينطولأ
دحأاب قاحتلإلأ لجأأ نم ربكألأ هقيقسش ةقفر قيرطلأ روبع ةلواحم ددسصب وهو لفطلأ بيسصأأ دقو ،رسضخلاب ةلّمحم ةيراجت ةرايسس هتمدسص امدعب ةيلولأ
يتلأ ةددعتملأ حورجلأ دعب يرورسضلأ جÓعلأ يقلت لجأأ نم ةحسصم برقأأ ىلأ هلقن مت امدعب قلقلأ ىلأ وعدت ل ةيحسصلأ هتلاح نأأ ريغ ةيراجتلأ تÓحملأ
. هب تقحل
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صسم يذ˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘هو

تاقفصصلا ةنج˘ل ن˘م ن˘ي˘صصخ˘صش

33 ءاعدتصسا مت نأا دعب لواقمو

ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘صضعأا ن˘م ا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م

ةصسلج ىلع مهعاصضخإاو يدلبلا

تاعاصس ةدع تقر˘غ˘ت˘صسا عا˘م˘صس

حنمب قلعتي عوصضوم يف كلذو

عورصشم يف يصضارت˘لا˘ب ة˘ق˘ف˘صص

ةيلولا ةمصصا˘ع ل˘خاد˘م ن˘ي˘يز˘ت

رودصص لبقو ليخنلاب اهتاحاصسو

ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ن˘ع جار˘فإلا˘ب رار˘ق˘˘لا

تاقفصصلا نوناق قرخ يف مهيف

ل˘˘ي˘˘كو صسم˘˘ت˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

نع ديزي ا˘م عاد˘يا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مهنيب نم ةيصضقلا يف افرط02

نيح ىلإا تقؤوملا صسبحلا ريملا

ةم˘ه˘ت ن˘ع م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ة˘صسل˘ج

ر˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف تازوا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت

ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘صص ح˘˘˘ن˘˘˘مو تلواد˘˘˘م˘˘˘لا

لماع اهيف رفوتي ل يصضارتلاب
ةيصضقلا نأا ركذيو ،لاجعتصسإلا

كردلل ثاحبألا ةقر˘ف ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع
طرافلا صسرام رهصش ذنم ينطولا
نينطاوم ةعومجم مدقت نأا دعب
لا˘م˘لا به˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت يوا˘˘كصشب
دد˘ع صسر˘غ ة˘ق˘ف˘˘صص ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا

ردقت ةينازيمب ليخنلا نم ربتعم
با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘عدو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
يف قيقح˘ت˘لا˘ب ا˘ق˘با˘صس ىو˘كصشلا

نأاو ةصصاخ ةق˘ف˘صصلا ة˘ي˘قاد˘صصم
رصشبت ل ليخنلا ةلاحو ةيعصضو
صضرأا ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ف˘˘صصلا حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب
وه ام بصسح هنأا املاط عقاولا

ةلاح هيلع ودبي ليخنلاف ظحÓم
ومنت مل هنم ةريبك دادعاو فلتلا
ى˘˘لإا كلذ ع˘˘جر˘˘ي د˘˘ق نآلا د˘˘ح˘˘ل
ةلخنلا ةعيبط وأا يخانملا لماعلا

نأا نم ءاعدإلا باحصصأا ىكتصشاو
اذكه نع ايلاح ىنغ يف ةصسبت
.عيراصشم

يسضأرتلأب ليخنلأ عورسشم ةقفسص حنمب قلعتت

 هنع جارفإ’ا عم ةضسبت ةيدلب ريمل ةيئاضضقلا ةباقرلا
داضسف ةيضضق يف اوضضع03 نعو

ةبأقرلأ تحت ةسسبت ةيدلب صسيئر عسضوب يسضقي رأرق ،صسمأأ لوأأ ءأسسم ،ةسسبت ةي’و بونج رتأعلأ رئب ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضأق ردسصأأ
 .ينطولأ بأرتلأ ةردأغم نم هعنمو هرفسس زأوج زجح عم ةييأسضقلأ

صسولهم صصرق ف’آأ3 ةبأرق زجح مت أميف

 تاردخملا جيورت ةمهتب باضشل اذفان اضسبح ناماع
ةضسبتب يعماجلا مرحلاب
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و ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نمألا ةحلصصمل ةعباتلا يرحتلا
،صسمأا لوأا صسما˘خ˘لا ير˘˘صضح˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘صساو د˘صصر ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب
صصخصش فيقوت نم تامولعملل

طبصض ةنصس52 رمعلا نم غلبي

ن˘م ع˘ط˘ق60 ىلع ه˘تزو˘ح˘ب
نم رثكأاب اهنزو ردق تاردخملا

جيورتلل ةدعم تناك مارغ5.4
ةيلمعلا ،يعما˘ج˘لا مر˘ح˘لا ل˘خاد
هيف هبتصشمل˘ل د˘صصر˘ت د˘ع˘ب تم˘ت
فلتخم لخاد ه˘تا˘كر˘ح˘ت ع˘ب˘ت˘تو
متيل ، اهجراخو ةعماجلا قفارم
ةيمكلا ز˘ج˘ح و ل˘خد˘ت˘لا ا˘هد˘ع˘ب
هيف هبتصشملا دايتقا و ةروكذملا

حتف و، يرصضحلا نمألا رقم ىلإا

دعبو ،ةيصضقلا يف قمعم قيقحت

ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك مامتإا

ةلادعلا مامأا ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت

عم ذفان صسبح نيماعب هتنادا يتلا

لوصصح˘لا ة˘ع˘قاو لو˘ح .عاد˘يإلا

ريغ ةقيرطب عيبلا دصصق ءارصشلاو

رربم نود تاردخ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘صش

ل˘صصف˘ن˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ،ي˘عر˘صش

ريغ راجتلا ةحفاكم ةقرف تماق

ة˘ع˘با˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘ل˘ل ي˘عر˘صشلا

ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل

ة˘صسب˘ت ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

رمعلا نم غلبي صصخصش ميدقتب

دعب اذهو ةلادعلا ىلا ةنصس52

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت

عيبلا دصصق ءارصشلا و لوصصحلاب

صصارقأÓل ةيعرصش ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

،ةيلقعلا تارثؤوملا و ةصسولهملا

طبصض ىلإا دوعت ةيصضقلا عئاقو

ىلا ةع˘با˘ت˘لا كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘صصم

ةكبصشوب يربلا ةب˘قار˘م˘لا ز˘كر˘م

تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك

نم اصصرق6892ـب ردقت ةيلقعلا

ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م عاو˘˘نأا

با˘ب ف˘˘يوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘خاد ما˘˘كحإا˘˘ب

ة˘ب˘كر˘م˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا

هميلصستو هفيقوت متي˘ل، ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيربلا دودحلا ةطرصش ةقرف ىلا

ي˘ت˘لاو ر˘ب˘ع˘م˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا

ةقرف ىلا هميلصستب تماق اهرودب

يعرصشلا ري˘غ را˘ج˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘كم

ةقرفلا تاذ رصشابتل ، تاردخملاب

رمألاب ينعملا عامصسب اهتاقيقحت

ايئاصضق قوبصسم هنا نيبت يذلا

لÓخ دكأا ثيح، اياصضق ةدع يف

ءانتقاب ماق هنأا قيقحتلا تايرجم

ة˘˘˘يودألا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا هذ˘˘˘˘ه

ةلودب تايلديصص نم ةفلتخملا

هردق اغلبم عمج نأا دعب صسنوت

صضرغل اذهو ميتنصس نويلم52

عاونألا هذه نوك ، اهكÓهتصسا

رئازجلاب ةرفوتم ريغ ةيودألا نم

ذاختا مت هيلع و ، هلوق بصسح

و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك

.ةلادعلا مامأا هيف هبتصشملا ميدقت

ار˘مأا ه˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا

.عاديإلاب

تأفلملأ ةسسأرد يف ةيفأفسشلأ بأيغ و عيزوتلأ يف رخأأتلأ ببسسب

 سسارهأا قوضس يف تاجاجتح’ا ظقوت نكضسلا مئاوق
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ةفقوب نينطاوملا تارصشع ماق

رقم مامأا ءاثÓثلا موي ةيجاجتحا

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م صسار˘هأا قو˘صس ة˘يلو

نيحصشرملا ةم˘ئا˘ق ن˘ع جار˘فإلا˘ب

ن˘˘˘كصسلا ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل

ـب ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م و ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

»ة˘هاز˘ن˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘صشلا صسير˘كت»

ىد˘بأا د˘قو ،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف

رخأاتلا نم مهءايتصسإا نوجتحملا

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘فلا ي˘˘˘˘˘ف

ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا قار˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

ةرايز يف تقولا لك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب

او˘ع˘صضو ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

و4102. ة˘يا˘غ ى˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ةيلول ةيلحملا تاطلصسلا تناك
ي˘˘ف تد˘˘عو د˘˘ق صسار˘˘هأا قو˘˘صس
رثكا عيزوتب ةب˘صسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كا

لبق» يمومع نكصس0013 نم
عقو ىلع اذه و ،» ةنصسلا ةياهن
ربع نونطاوم اهنصش تاجاجتحا
تويب˘لا نا˘كصس ة˘صصا˘خ ة˘يلو˘لا
ن˘م و ة˘˘ير˘˘يد˘˘صصق˘˘لا و ة˘˘صشه˘˘لا
نمم مهريغ و نوعطلا باحصصا
لوصصحلا ربصصلا غراف˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

نأامط ثيح ، قئل نكصس ىلع
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
قوصس ةنيدمب ةصشهلا تانكصسلاب
لبق مهؤواصصحا مت نيذلاو صسارهأا

»ابيرق» متيصس هنأاب4102 ةنصس

عيزوتلاب اودعو و مهب لفكتلا

ةصصح ردقت و ، نكصسلل لداعلا

8231 ـب صسار˘ها قو˘صس ة˘يد˘ل˘˘ب

يقاب عزوتي اميف يراجيإا انكصس

ة˘تارد˘صس ن˘م ل˘ك ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ع˘˘لا

صشورواد˘˘مو ا˘˘ن˘˘˘كصس005ـب

59ـب ةروا˘˘تو ا˘˘˘ن˘˘˘كصس079ـب

رئ˘بو ا˘ن˘كصس65ـب ةصشنا˘ن˘ح˘لو

تايدلبو نكصس001ـب صشوحوب

،انكصس09 ىلإا05 نيب ىرخأا

0051 ةصشرو ىلا ةفاصضإلاب اذه

راجيلاب عيبلا ةغيصص يف نكصس

فكعت يتلا صسارهأا قوصس ةيدلبب

و يرصصان ةلواقم اهزاجنا ىلع

ةريتو و ريبك رخأات دهصشت يتلا

ةصصح ىلا ةفاصضلاب اذه ، ةئيطب

حلاصص لارب يحب نكصس0021

ةلوبقم ةريتوب ةغيصصلا تاذ يف

و اذه ، صسلطا ةيكرتلا ةكرصشلل

يلام˘جإا ن˘م ه˘نأا ةرا˘صشلا رد˘ج˘ت

ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘صصح˘لا

دعب لاغصشألا قلطنت مل ةيلولا

ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م ا˘ن˘كصس6967ـب

(لد˘ع) ة˘غ˘ي˘صصب ا˘ن˘كصس0212

اي˘مو˘م˘ع ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘كصس63و

039و ا˘ي˘ف˘ير ا˘˘ن˘˘كصس0593و

ل˘مأا˘يو ،ا˘م˘عد˘م ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘كصس

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا

برقأا يف اهيلع مهلاما ةقلعملا

.لاجآلا

يقأوبلأ مأأ

ةقرضس ةباضصعل دح عضضو
لامعتضسإاب نكاضسملا

نيعب ةعنطضصم حيتافم
ةضشرك

نيع ةرئاد نمأاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
ةصصتخم ةباصصعل دح حصضو نم ةصشرك
لامعتصسإاب نكصسم لخاد نم ةقرصسلا يف
صصخصش مهنيب نم » ةعنطصصم حيتافم
ة˘لاد˘ع˘لا ه˘جو ن˘م .رار˘ف ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف نا˘˘ك
ة˘ي˘ل˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا
ةيمصسر ىوكصش رثإا ىلع تءاج يقاوبلا
عوصضوم يف نكصسم بحاصص اهب مدقت
ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ن˘كصسم ل˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلا
تاقيقحتلا ، يلام غلبم ىلع ءÓتصسلا
ىلا تصضفا ةطرصشلا رصصانع اهرصشاب يتلا
،امهفيقوتو امهيف هبتصشملا ةيوه ديدحت

ةقرصسلا ةيلمع نأا تايرحتلا تتبثأا ثيح
ةد˘ع ى˘ل˘عو ة˘ع˘ن˘ط˘صصم ح˘ي˘تا˘ف˘م˘ب تم˘ت
يف يئازج فلم امهدصض زجنيل ،لحارم
ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امدق ةيصضقلا

امنيب .مهرمأا يف تلصصف يتلا ةليلم نيع
تاذ ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘˘صضق˘˘لا
فيقوت ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم خ˘يرا˘ت˘ب ح˘لا˘صصم˘لا

رمأا لحم ةنصس92 رمعلا نم غلبي صصخصش
نيوكت » :ةيصضق يف هطروتل صضبقلاب

ةحنج˘ل داد˘علا صضر˘غ˘ل رار˘صشا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةباين مامأا هميدقت مت «رصسكلاب ةقرصسلا

.صسبحلا هتعدوأا يتلا ةليلم نيع ةمكحم
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لزنم لخاد لوهم قيرح
ةملاقب

ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت
صسمأا ،ةملاقب ةيصسيئرلا ةدحولاب اموعدم
ةرامع نامحرلا دبع رايمع يحب ،لوألا

علدنا رثإا ،ةملاق ةيدلبب9 مقر ةقصشلا03
ةرامعلل عبارلا قباطلاب ةقصش لخاد قيرح
،لاعتصشÓل ةلباق غابصصا لامعتصسا ببصسب
صصاخصشا ةعبرا ةباصصإا فلخ ام وه و ،

،ةنصس04 و82 نيب ام مهرامعا حوارتت
،ةروطخلا ةتوا˘ف˘ت˘م قور˘ح و تا˘با˘صصإا˘ب

ةفاصضإلاب ،ةرفوتملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسح
ةحول و ةيبصشخ باوبا ةثÓث فÓتإا ىلا

تافاعصسإلا مهل تمدق اياحصضلا ، ،حيتافم
ةرايصسب اولقن و ناكملا نيع يف ةيلوألا
.يبقع ميكحلا ىفصشتصسم ىلإا فاعصسإلا
.ةمزÓلا ةيبطلا ةنياعملل اوعصضخ نيا
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يف توكتك052 قوفن
ةيبرتل عدوتضسم قيرح

ةملاقب نجاودلا
مامحب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
ةيرق ىمصسملا ناكملاب ،صسمأا لوأا ،غابد
لجأا نم ،غابد مامح ةيدلبب ةبورخلا نيع
ة˘ي˘بر˘ت˘ل عدو˘ت˘صسم˘ب بصشن ق˘ير˘ح دا˘˘م˘˘خإا

052 فÓ˘تا ف˘˘ل˘˘خ ا˘˘م و˘˘ه و ،ن˘˘جاود˘˘لا

اميف ،ةصشرفأاو نبت مزح70 و ،توكتك
ناوعأل لاعفلا و عيرصسلا لخدتلا مهاصس

0521 يلاوح ةيامح يف ةيندملا ةيامحلا

07 و ،ناتوب زاغ ةروراق71 ، توكتك
نملا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ن˘ب˘ت ة˘مز˘ح
ةفرعم دصصق اقيقح˘ت تح˘ت˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لا
.قيرحلا اذه بوصشن بابصسا
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حلاصصم سسمأأ لوأأ تنكمت
ن˘˘م، ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأأ
نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت

94 و ة˘˘˘ن˘˘˘˘صس92 رمعلأ

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘طرو˘ت،ة˘ن˘˘صس
تلا˘˘˘˘ط لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حأو بصصن
مي˘ل˘قإا˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م ا˘صصا˘خ˘صشأأ
ير˘˘صضح˘˘لأ ا˘˘ه˘˘صصا˘˘˘صصت˘˘˘خأ

حأر ،ه˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حو

اصصخصش71 ام˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض

ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لأ نا˘˘˘كو
أذوفن ا˘م˘ه˘ل نأا˘ب م˘ه˘نا˘م˘هو˘ي

فلتخم ىوتصسم ىلع أريبك
ةصصاخ ،تأرأدإ’أو تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ سضعب
بابصشلأ ليغصشتب ىنعت يتلأ

قÓ˘طإ’ ا˘صضور˘ق م˘ه˘ح˘ن˘˘مو
ع˘˘م ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
بل˘˘صسو م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بصصن˘˘˘لأ
اهتر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ  .م˘ه˘لأو˘مأأ
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘قر˘˘˘ف
بق˘˘ع تءا˘˘جو  ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسب
تامولعمل اهدأرفأأ لÓغتصسأ

ي˘ف سصخ˘صش طرو˘ت˘ب د˘ي˘˘ف˘˘ت
لا˘ي˘ت˘˘حأو بصصن تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تلا˘ط ة˘˘ع˘˘صسأو
، بابصشلأ ةصصاخ نينطأوملأ

د˘حأأ ه˘نأا˘ب م˘عز˘ي نا˘ك يذ˘لأو
سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
رأر˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ
ىتحو ةيئاصضقلأو ةيركصسعلأ
ذوفنب عتمتيو اهنم ةيرأدإ’أ
تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ىد˘˘˘ل يو˘˘˘ق
،ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأو  ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

ءاصضقل ط˘صسو˘ت˘لأ ه˘نا˘كمإا˘بو
ل˘با˘ق˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘˘جا˘˘ح
مت˘ي لا˘م˘لأ ن˘م ة˘ما˘ه غ˘لا˘ب˘م
ع˘م ا˘ق˘ب˘صسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘ت’أ

ر˘˘˘صشا˘˘˘ب ثي˘˘˘ح.ها˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صض
م˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت نو˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لأ

نم زيجو فرظ يف أونكمتو
عم ،هب هبتصشملأ ةيوه ديدحت
برقلاب هكيرصش ةقفر هفيقوت
.ة˘ن˘ئا˘كلأ قدا˘ن˘ف˘˘لأ د˘˘حأأ ن˘˘م
ح˘ت˘ف ع˘م ،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو
تاصسبÓم يف قمعم قيقحت
نذإأ رأدصصت˘صسأ ع˘م ة˘ي˘صضق˘لأ
مت ىلع امهي˘لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘ب

دوعت ةيرأدإأ تافلم زجح هرثإأ

نم نوردحني ايا˘ح˘صض ةد˘ع˘ل

اهب ظفتحأأ ةفلتخم تاي’و

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ئ’دو ن˘˘˘ئأر˘˘˘ق˘˘˘˘ك

،مر˘ج˘لأ أذ˘ه ي˘ف ا˘م˘ه˘˘طرو˘˘ت

ن˘ئأر˘ق˘لأ سضع˘ب ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن

ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘خأ’أ ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ

د˘ع˘ب ىر˘خأ’أ ي˘ه تف˘صشت˘˘كأ

اهرطأأ يتلأ ةي˘ن˘ق˘ت˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

دقو    .ةيتامولعملأ ةميرجلأ

ةيئاصضقلأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ تد˘عأأ

نيطروتملأ دصض ايئأزج افلم

بصصنلأ ةم˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لأ

ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لأ ،لا˘ي˘ت˘˘ح’أو

،روهمجلل ءوج˘ل˘لا˘ب بصصن˘لأ

ةمظنم ن˘ه˘م ة˘ف˘صص لا˘ح˘ت˘نأ

،بذاكلأ حيرصصتلأ عم انوناق

تاهجلأ مامأأ هبجومب Óيحأأ

ي˘ك ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ

.امهئأرج ايقلي

 اسصخسش71 تلاط لايتحأو بسصن تايلمع يف اطروت

بذاكلا حيرضصتلا و ريغلا ةفضص لاحتنا ةمهتب نيضصخضش فقوي فيطضس نمأا

ةملاق

لقنلا تÓفاح باحضصأا نم ديدعلا
مهبارضضإا  نولضصاوي يرضضحلا
يلاوتلا ىلع ثلاثلا عوبضسأÓل

ىلع نيلماعلأ يرصضحلأ لقنلأ تÓفاح باحصصأأ  لصصأو

ثلاثلأ عوبصسأÓل لمعلأ نع مهبأرصضإأ،8،6  ،1 طوطخ
ةيريدم رقم مامأأ  مهتÓفاح نكرب أوماق نيأأ ،  يلأوتلأ ىلع
لقنلأ عصضو نفعتب هوفصصو ام ىلع مهنم أريبعت ، لقنلأ
ى˘ل˘ع ر˘مأ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ در مد˘عو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ير˘˘صضح˘˘لأ
نوبرصضملأ ،  ةعوفرملأ تÓفاحلأ باحصصأأ ت’اغصشنإأ
ةدع نيعفأر ، ةيدلبلأ ةحاصسب  مهتÓفاح نكرب أوماق نيذلأ

ةبلاطملأو، تأراصسملأ ليدعت رأرغ ىلع ، ةينهم بلاطم
سسأاكلأ تصضافأأ يتلأ ةرطقلأ امأأ  ، ريصسلأ ةكرح ميظنتب
ةفاصضإاب لقنلأ ةيريدم حلاصصم مايق دعب يه  نولقانلأ لوقي

،ىرخأ’أ طوطخلأ راصسم سسفن ىلع ابيرقت لمعي  طخ
باحصصأأ لعج امم  ىرخأأ طوطخ يف لخأدت نع كيهان
تاهجلأ نيبلاطم ، مهبصسح ىصضوف يف نولمعي تÓفاحلأ
مأزتل’أو ، ةذختملأ تأرأرقلأ يف رظنلأ ةداعإاب  ةلوؤوصسملأ
هنأأ ’إأ ، لقنلاب ةصصاخلأ ةنجللأ يف اهيلع قفتملأ طاقنلاب
مل نوجتحملأ يرصضحلأ لقنلأ تÓفاح باحصصأأ لوقي
رهصشلأ ةياهن حوتفم بأرصضإأ يف انلوخد مغر  در يأأ قلتن
يف رظنلأ ةداعإ’ لولح داجيإاب اندعو متي نأأ لبق، يصضاملأ
ءيصش’ هنأأ ’إأ ، نيلقانلأ جاجتحأ لحم يه يتلأ طوطخلأ
نودد˘ج˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م م˘ه˘ب˘صسح  دو˘عو˘لأ هذ˘ه ن˘م ق˘ق˘ح˘˘ت
يف لقنلأ ةيريدم مامأأ جاجتح’أو لمعلأ نع مهبأرصضإأ
أذه ةصسأردب ةفلكملأ ةنجللأ عامتجأ هنع رفصسيصس ام راظتنأ
رمأ’اب نيي˘ن˘ع˘م˘لأ ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ، د˘غ˘لأ مو˘ي عو˘صضو˘م˘لأ
اهلحل ةحورطملأ مهلكاصشم يف رظنلل لجاعلأ لخدتلاب
.ةيعيقرت لولح لÓخ نم سسيلو ايئاهن

∫.Yõ Gdójø

نوتيزلأ ينج مسسوم لك ةيلولأ لجسست اميف
ماظعلأ روسسك تلاح نم تأرسشعلأ

ةرجضش نم هطوقضس دعب ينيتضس ةافو
وزو يزيتب نارغق ينقأاب نوتيز

هعرصصم ةنصس06 رمعلأ نم غلبي خيصش سسمأأ ةحيبصص يقل
ةدجأوتملأ نوتيز ةرجصش نم ئجافملأ هطوقصس دعب أذه و
انرداصصم بصسح و . وزو يزيتب ينغوبب نأرغق ينقأ ةيرقب
ع˘م˘ج دد˘صصب ة˘ي˘ح˘صضلأ نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع تع˘قو ة˘ثدا˘ح˘لأ نإا˘ف
بصسحو .ةريغصصلأ هتلئاع دأرفأأ ةقفر نوتيزلأ لوصصحم
ينج ددصصب ناك ةيحصضلأ نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم
نوتيزلأ لوق˘ح ىد˘حإأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع نو˘ت˘يز˘لأ لو˘صصح˘م
ريغ ،ةي’ولاب ةيصضأو ةرئأدب نأرغق ينقأ ةيدلبب ةدجأوتملأ
سضرأ’أ وح˘ن ىوا˘ه˘ت˘ي˘ل ئ˘جا˘ف˘م ل˘كصشب ه˘نزأو˘ت د˘ق˘ف ه˘نأأ
هلقن مت ثيح  ةروطخلأ ةغلاب روصسكو حورجب باصصيل

ةرئأدب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ ىلأ ةعرصسلأ حانج ىلع
هنأ ’إأ ةيرورصضلأ تافاعصس’أ هل ميدقت  مغر و ينغوب
ةيحصضلأ نأاب انرداصصم تفاصضأأو . ةريخأ’أ هصسافنأأ ظفل
يذلأ ثداحلأ يف قيقحت حتف متيل ةريخأ’أ  هصسافنأأ ظفل
ىرخأأ ةهج نمو .ةقطنملأ ناكصسل ةريبك ةمدصص يف ببصست
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘صشإ’أ ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإأ رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كو
ةعباتلأ ماظعلأ روصسك يف ةصصتخملأ ةيبطلأ  ةيلاجعتصس’أ
لجصسن، وزو يزيت ةي’وب ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ فلتخمل
نم تأرصشعلأ ةباصصإأ  نوتيزلأ ينج مصسوم لك ايونصس
راجصشأأ  ىلعأأ نم مهطوقصس رثإأ ماظعلأ روصسك ت’اح
مصسوم يف ماظعلأ روصسك ثدأوح رثكت ثيح ، نوتيزلأ

N∏«π S°©ÉO. نوتيزلأ ينج
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نيذلأن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لأ بصسحو
» اهيلع بتك تاتف’ أوعفر
،» ناطرصسلاب توملأ ديرن ’
أذه أوفقوأأ سسومان و ةحئأر »
ءاصشنإأ ذنم هنإاف » سسوباكلأ

م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح و ح˘˘بذ˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه
ميحج ىلإأ  مهبصسح تلوحت
ع˘ي˘ظ˘˘ف˘˘لأ را˘˘صشت˘˘ن’أ بب˘˘صسب
ةداع يتلأ و ةهيركلأ حئأورلل
را˘˘صشت˘˘نأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘˘م
لقن˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لأ سضو˘ع˘ب˘لأ
سضأر˘˘˘مأ’أ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
أريلوكلأ رأرغ ىلع ةريطخلأ

مهيح لوح امم ، اير’املأ و
راصشتن’ ناكمو ،  ميحج ىلإأ
حئأورلأ نع كيهان ، ةئبوأ’أ

حبذملأ نم ةثعبنملأ ةهيركلأ

م˘˘˘غر  ه˘˘˘نأأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم،

و ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ىوا˘˘˘˘˘كصشلأ

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ى˘˘لإأ ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لأ

عا˘صضوأ’أ نأأ ’إأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

حبصصأأ عصضولأ و امزأات تدأز

أر˘ظ˘ن را˘ظ˘ت˘ن’أ ل˘م˘ت˘˘ح˘˘ي ’

تحبصصأأ يذلأ ريبكلأ رطخلل

و خا˘˘صسوأ’أ كل˘˘ت  ه˘˘˘ل˘˘˘كصشت

رطخ نم  ةهيركلأ حئأورلأ

ة˘ح˘صص و م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع

و ءأوصسلأ دح ىلع  مهئانبأأ

را˘صشت˘نأ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صس ا˘˘م و˘˘ه

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ئ˘˘بوأ’أ و سضأر˘˘مأ’أ

.اهريغ و أريلوكلأ رأرغ

نإا˘ف  ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ بصسح و

ريبعتلل ءاج أذ˘ه م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حأ

ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘صضفر ن˘˘˘ع
ي˘ئأو˘صشع˘لأ ي˘مر˘لأ ةر˘ها˘ظ˘˘ل
و ءاعمأأ نم جاجدلأ تافّلخمل
دد˘ه˘ي  ح˘ب˘صصأأ يذ˘˘لأ  ل˘˘جرأأ
ةصصاخ ،ةيحصص ةثراك عوقوب

يدأو˘˘˘لأ  ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ببصست ام ، حبذملل يذاحملأ
ثو˘ل˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘صسن ةدا˘˘يز ي˘˘ف
ةه˘ير˘كلأ ح˘ئأور˘لأ ثا˘ع˘ب˘نأو
بصصم ى˘لإأ لّو˘˘ح˘˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب
يئأو˘صشع˘لأ ي˘مر˘ل˘ل ي˘صسي˘ئر
.ةلمعتصسملأ تايافنلل
بحا˘صص ا˘ن˘ل د˘كأأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ه˘˘˘عور˘˘˘صشم نإأ ، ح˘˘˘بذ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘صس’أ

ةينوناقلأ تافصصأوملأ عيمج
لاجملأ أذه يف اهب لومعملأ
ي˘مر سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس

ا˘مو ءا˘ع˘˘مأأ ن˘˘م تÓ˘˘صضف˘˘لأ
حبذملأ نأأ افيصضم كلذ هباصش
ةصصاخ ةقر˘ح˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي
اهيف متي ديدجلأ ليجلأ نم
و تÓصضفلأ كلت لك قرح
ى˘لأ تا˘ن˘حا˘صش ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن
و ، را˘قر˘قو˘ب˘ب مدر˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م
ي˘˘ت˘˘لأ ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ سصو˘˘صصخ˘˘˘ب
ّدكأأ دقف يدأولأ يف بصصت

ر˘فو˘ت˘ي ه˘نأأ ح˘بذ˘م˘لأ بحا˘صص
موق˘ت ة˘صصا˘خ ةا˘ف˘صصم ى˘ل˘ع
حبذملأ لخأد هايملأ ةيفصصتب
يذاحملأ يدأولاب اهبصص لبق
ى˘ق˘ل˘ت  ا˘ي˘لا˘ح ه˘نأأ ا˘ف˘ي˘˘صضم ،

ةينعملأ تاهجلأ نم ةصصخر
ةصسيئرلأ ةانقلاب حبذملأ طبرب
لمعي هنأأو يحصصلأ فرصصلل

.هطبر ىلع ايلاح

نجأودلل حبذم قلغب ةبلاطملل

 ةملاقب ةيجاجتحا ةكرح نونضشي عبضصوب ةعلق ناكضس نم تارضشعلا
دحأل عباتلأ نجأودلأ حبذم مامأأ  ةيجاجتحأ ةكرح  ةملاقب  عبسصلأوب ةعلق ةيدلب ناكسس نم تأرسشعلأ سسمأأ لوأأ  راهن نسش

.ناكسسلاب ةرماعلأ ةقطنملأ ةعيبط و مهبسسح ىسشامتي ل يذلأ و طاسشنلأ كلذل  مهسضفر نع نيربعم ، سصأوخلأ

فيطسسب ناملو نيع

 ةمضشلا ةعانضصل ةيلوألا ةداملا نم اراطنق31 طبضض
ةردقملأو ةدلقملأ «ةمصشلأ» ةدام ةعانصص يف لخدت يتلأ غبتلأ دأوعأأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،سسمأأ لوأأ فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

نمأاب ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ اهترطأأ ةيلمعلأ.ةداملأ هذه ديلقت فرتحت يتلأ ةيرصسلأ تاصشرولأ باحصصأ’ ةهجوم تناك يتلأو ،أراطنق31 ــــب
ةيرصسلأ تاصشرولأ باحصصأ’ ةهجوملأ غبتلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك لقن لامتحاب ديفت تامولعم لÓغتصسأ بقع تءاجو ،ناملو نيع ةرئأد
لخدملاب يئاجف ةبقأرم زجاح عصضوب ةحلصصملأ تأذ رصصانع ماق ثيح ،ةيراجت ةبكرم نتم ىلع «ةمصشلأ» ةدامب فرعي ام ديلقت فرتحت يتلأ

ةهجوملأ غبتلأ دأوعأأ ةدامب ائبعم ايكتصسÓب اصسيك54 فاصشتكأ نع ترفصسأأ يتلأو  ،اهيلإأ راصشملأ ةبكرملأ فيقوت مت نيأأ ،ةنيدملل يقرصشلأ

،طاصشنلأ أذه ةصسرامم هل حيبي يراجت لجصس ىلع اهبحاصص ةزايح نود أذهو ،أراطنق31 ــلأ قاف يلامجإأ نزوب ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصصل
نع طروتملأ دصض يئأزج فلم دأدعإأ مت ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك مامتإأ دعبو  .ةيصضقلأ يف قيقحت حتف عم اهقئاصسو ةبكرملأ ليوحت متيل
ةيمكلأ نيح يف انوناق ةصصتخملأ ةباينلل كلذ رثأ لوح ،ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصص يف لخدت يتلأ غبتلأ دأوعأأ ةدام لقنو ةزايح ةمهت

Gjªø Q.ةصصتخملأ تاهجلل تملصس ةزوجحملأ
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ءلؤو˘˘˘ه ع˘˘˘˘صضو د˘˘˘˘قو أذ˘˘˘˘ه
ة˘م˘كح˘م ة˘ّط˘خ نو˘طّرو˘ت˘م˘لأ

تأأدب يت˘لأ م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف حا˘ج˘نإل
يأأ دو˘جو مد˘ع ن˘م د˘ّكأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ةدجأوتملأ نزا˘خ˘م˘لا˘ب سسرا˘ح
دأرزو˘ب عرا˘صش ىو˘ت˘˘صسم ن˘˘ع
،ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ن˘ي˘صسح
مهداعت˘بإأ ة˘ّي˘صضق أو˘صسرد ا˘م˘ك
تأر˘ي˘ما˘ك ن˘م نا˘˘كمإلأ رد˘˘ق
ةف˘صصرأا˘ب ة˘ت˘ّب˘ث˘م˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘لأ
ىلع أومدقي نأأ لبق عراصشلأ
يتلأ ةقرصسلأ تايلم˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ةّصصتخم ةكرصش نزخم تلاط
تاعباط عيزوتو دأريتصسأ يف
ىلع أوذوحتصسأ نيأأ ةينورتكلإأ
ةدو˘˘ج تأذ تا˘˘ع˘˘با˘˘ط ثÓ˘˘ث

xorexةمÓع لم˘ح˘ت ة˘ي˘لا˘ع

،غك15 ا˘ه˘ن˘م ةد˘حأو˘لأ نز˘ت
دو˘ع˘ت ل˘صص˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
عبأرلأ ىلإأ ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ربوتكأأ ره˘صش ن˘م ن˘ير˘صشع˘لأو
ني˘ح ة˘مر˘صصن˘م˘لأ ة˘ن˘صسلأ ن˘م
ةكرصشلأ نزخم لوؤوصسم مّدقت
ى˘˘˘˘˘لإأ «ن.ب» ى˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لأ
ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ
يتلأ ةقرصسلأ ةثداح نع غيلبتلأ

ر˘ئا˘صسخ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ تد˘˘ّب˘˘ك
ريخألأ أذه فصشكو ،ةلمجلاب

ءانثأأ ةنصس94 رمعلأ نم غلابلأ
نأا˘ب ه˘˘لأو˘˘قأأ ى˘˘لإأ عا˘˘م˘˘ت˘˘صسإلأ
يف ةنّزخم تناك تاقورصسملأ
ا˘˘هدأر˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسأّ م˘˘˘تو ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ

بئأرصضلأ ةيريد˘م˘ل ا˘صصيّ̆صصخ
نوّفلكملأ ما˘قو ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو˘ل

ىدل عدوتصسم ريجأا˘ت˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع

لخأدapocid»» ة˘˘كر˘˘صش

نزاخم5 م˘˘صضي ع˘˘ّم˘˘˘ج˘˘˘م

روكذم˘لأ عرا˘صشلا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صس

ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ت˘قر˘˘صسب سصو˘˘صصل˘˘لأ

ةينمألأ تاه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع د˘فأو˘ت

د˘حأو ل˘ك ر˘ّجؤو˘ي نا˘˘ت˘ّ̆ي˘˘ح˘˘صض

تأذ ي˘˘ف ا˘˘نز˘˘خ˘˘م ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م

لوألأ عدوأأ ثي˘ح ،ع˘˘ّم˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ر˘ع˘ت سصو˘صصخ˘ب ىو˘˘كصش
ّ

سض

ىلإأ فزخلاب سصا˘خ˘لأ ه˘نز˘خ˘م

نيلعافلأ نأاب حصضوأأو ةقرصسلأ

اعّبرم أرتم02 ىلع أولوتصسأ

-irta» عو˘ن ن˘م فز˘خ˘لأ ن˘˘م

«muنع يناث˘لأ غ˘ّل˘ب ا˘م˘ي˘ف

،م˘ي˘ح˘ل˘ت˘ل˘˘ل تأّد˘˘ع˘˘م عا˘˘ي˘˘صض

ةّصصتخملأ حلاصصم˘لأ ر˘صشا˘ب˘ت˘ل

ىلإأ اهتداق ةقّمعم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
م˘هدد˘ع غ˘لا˘˘ب˘˘لأ سصو˘˘صص˘ّ̆ل˘˘لأ
تذخّتأ نيذلأ سصاخصشأأ ةعبرأأ

ةفاك ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق م˘هّد˘صض
ةمزÓلأ ةيرورصضلأ تأءأرجإلأ

تا˘ف˘ل˘م م˘ه˘ق˘ح ي˘ف تز˘ج˘نأأو
مامأأ اهرثإأ ىلع أولثم ةيئاصضق
مهتعبات يتلأ ّةيصصولأ تائيهلأ
ةيعمج نيوكت ةيانج باكتراب
دأد˘˘˘˘عإلأ سضر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب رأر˘˘˘˘˘صشأأ

،ىر˘˘خأأ تا˘˘يا˘˘ن˘˘˘ج با˘˘˘كترل
ةيان˘ج م˘ه˘با˘كترأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ
ليللأ فرظب ةنرتقملأ ةقرصسلأ

لامعتصسأ عم رصسكلأو دّدعتلأو
ةرا˘صشإلأ رد˘ج˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ب˘كر˘م
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طّرو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ نأأ ى˘˘˘لإأ
ىمصسملأ نم لك مه ةيصضقلأ

«سص.ز.ب» ،«م.ق» ،«م.ز.ب»

ام مهرامعأأ ةحوأرتملأ «خ.أ«و

ثيح ،ة˘ن˘صس43و32 نيب

ءاثÓثلأ سسمأأ ةحي˘ب˘صص أو˘ل˘ث˘م

تايانجلأ ةمكح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأأ

ءاصضق سسلجم ىدل ةيئأدتبإلأ

مهتلاب مهتعباتم سضرغب ةبانع

بنا˘ج ى˘لإأ م˘ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘صسن˘م˘لأ

نيهأربلأو ةلدألاب مه˘ت˘ه˘جأو˘م

،ةيصضقلأ يف مهطّروت ةتبثملأ

ىد˘ل ق˘ح˘لأ ل˘ث˘م˘م سسم˘ت˘ل˘ي˘˘ل

ةبوقع مهّدصض ةماعلأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ

اميف ،أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صس21

ماكحأاب ةمكحملأ ةئيه تقطن

5و ةءأر˘ب˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م ة˘توا˘ف˘ت˘م

.أذفان انجصس تأونصس

  فزخلا نم ةّيمك عم ةينورتكلإا تاعباط ىلع اوذوحتسسا

  ةنيدملا طشسوب نزاخم نومحتقي صصوشصل ةعبرأا
تارسشعب ترّدق تاّدعم ىلع اولوتسساو ةبانع ةنيدمب طاقنلا نم ديدعلا تفدهتسسا ةقرسس تّايلمع ةلسسلسس صصاخسشأا ةعبرأا ذّفن

.نييÓملا

راطملاب  ةلاقن  فتاوهو عبارلا ليجلا نم اقودنسص62 زجح ىلإا ةفاسضإا

 ءانيملاب يكيتشسÓب باب001و ةذفان003 نم رثكأا زجحت كرامجلا
¯eÉRhR HƒY«û°á 

كرا˘م˘ج˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م  ة˘با˘ن˘ع˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل

ميلقإلأ  ةفاك ربع زجح تايلمع
يف  ةلثمتم اهل عباتلأ يكرمجلأ

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأأ ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح

ةبأرقو ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب  ةذ˘فا˘ن003

غلك04و ،يكيتصسÓب باب001

ةهجوم˘لأ ير˘ب˘م˘ج˘لأ را˘غ˘صص ن˘م
زجح ىلإأ  ةفاصضإأ ،ةيئاملأ ةعأرزلل

نم عبأرلأ ليجلأ نم اقودنصص62

ثي˘˘ح .«ج˘˘˘نوروأأ ة˘˘˘مد˘˘˘خ» عو˘˘˘ن
ةيصشتفملل  نوعباتلأ نأوعألأ حجن
تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ
لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘ب  ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

نم  ة˘ب˘قأر˘مو سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

ةدفان081 ـب ةلمحم ةمزح734

نم اباب58 و ةديدج ةيكيتصسÓب

اباب11 أذكو  ديدج كيتصسÓبلأ

بأوبأأ30 و لامعتصسأ ةلاح يف

ةدفان851 و ةلمعتصسم ةيبصشخ

نكمت امك ةلمعتصسم ةيكيتصسÓب
ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘ل˘ل  نو˘ع˘با˘ت˘لأ نأو˘˘عألأ

يف ةيراجتلأ تايلمعلل ةيصسيئرلأ

ةدفان851 زجح نم ىرخأأ ةيلمع

اباب11و ةلمعتصسم ةيكيتصسÓب

بأوبأأ30 و لامعتصسأ ةلاح يف

تردق ثيح ،ةلمع˘ت˘صسم ة˘ي˘ب˘صشخ

نيت˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف  ة˘مأر˘غ˘لأ ة˘م˘ي˘ق

يفو ،جد21,465.537.91 ـب

ر˘صصا˘ن˘ع تز˘ج˘ح قا˘˘ي˘˘صسلأ  تأذ

ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لأ كرا˘م˘ج˘لأ

نيرفا˘صسم˘لأ سصح˘ف˘ل  ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ

لوأأ  ةبانع طاطيب حبأر راطمب

، ةيئاقتنأ سشيتفت ةيلمع يف  سسمأأ

ىلإأ لوخدلأ تأءأرجإأ مامتإأ ءانثأأ

62 زج˘ح ن˘م  ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ

نم عبأرلأ ليجلأ نم  اقودنصص

ىلإأ ةفاصضإأ «جنوروأأ ةمدخ» عون

عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘تأو˘˘˘˘ه3

ةلاقن فتأوه2و تفوصسوركيم

ةميق تردق ثيح،ايكون عون نم

تأزوجحملأ

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،جد00,000.301

ةعباتلأ ةلقنت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج

كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ما˘˘صسقأأ ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘˘ل
˘ما˘يألأ ي˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب

4 ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ

نم غل˘ك04 يوتحت تأد˘م˘ج˘م
ة˘ه˘جو˘م˘˘لأ ير˘˘ب˘˘م˘˘ج˘˘لأ را˘˘غ˘˘صص
ةميق تردق نيأأ، ةيئاملأ ةعأرزلل

،جد00,000.06ـب  ةعاصضبلأ
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘˘تو
تاطاصشنلأ راطإأ ي˘ف  تا˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
لك ةحفاكمب ةقلع˘ت˘م˘لأ ة˘يرود˘لأ
ر˘ب˘ع بير˘˘ه˘˘ت˘˘لأ و سشغ˘˘لأ  عأو˘˘نأأ
.ةيكرمجلأ بتاكملأو دودحلأ

فسشكل نمألا لخدتب نوبلاطي راجتلا
 اهردسصم

ةلمعب ةيدقن قاروأا فاششتكا
 ةنيدملا طشسوب ةروزم ر’ودلا

ةلمع ن˘م ة˘يد˘ق˘ن قأروأأ لوأد˘ت ن˘ع ة˘ل˘م˘ع˘لأ را˘ج˘ت ف˘صشك
ر˘ب˘ع ا˘ه˘لو˘خد ه˘ب˘ت˘صشي ة˘با˘ن˘ع˘ب ءأدو˘صسلأ قو˘صسلا˘ب رلود˘لأ
نع ةيصسنوتلأ يصضأرألأ نم ديدحتلابو ةيقرصشلأ دودحلأ

ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ تأذ بصسحو ،بيرهتلأ قيرط
نئابز نم ةروزملأ قأروألأ كلت ءأرصشب أاجافت مهصضعب نإاف
اهنأأ دعب اميف  فاصشتكأ مت ةيصسنوتلأ ةيصسنجلأ نولمحي
ةلمعل ةيدقنلأ قأروألأ نع اهزيمت بعصصي ثيح ةروزم
ىوصصق ئرأو˘ط ة˘لا˘ح ن˘ل˘عأأ ا˘م و˘هو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ رلود˘لأ
هل ةرواجملأ قطانملأو نودلخ نبأ عراصشب راجتلأ طاصسوأأ
ةلمعلاب ةيدقن ةقرو يأأ ءأرصش دنع رذحلأو ةطيحلأ ذاختاب
نم نومداق نونطأوم اهل جوري يتلأ كلت ةصصاخ ةيبنجألأ
مت ثيح يرئأزجلأ  نطأوملأ نم ىتحو ةقيقصشلأ سسنوت
تاباصصعلأ وأأ ةباصصعلأ فصشكل أديج قأروألأ لك سصحف
.ةروزم ةلمعب ةيلحملأ قوصسلأ قأرغإأ لواحت وأأ جورت يتلأ
نع ةلمعلأ راجت وأأ ةعابلأ نم رخآلأ سضعبلأ فقوت نيح يف
ةيلمعب قلعتي اميف ةصصاخ ةلمعلأ ليوحت تأءأرجإأ مامتإأ
لخدت نيح ىلإأ ةيبنجألأ ةلمعلاب ةينطولأ ةلمعلأ رييغت
قأروألأ كل˘ت رد˘صصم ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ن˘مألأ ح˘لا˘˘صصم
نبإأ عراصشب راجتلأ سضعب ىدل اهفاصشتكأ مت  يتلأ ةروزملأ

فرصصلأو ليوحتلأ ىلع ريبكلأ لابقإلأ عم انمأزت نودلخ
هذه لثم مامتإأ نع كونبلأ فقوتو ةنصسلأ ةياهن بأرتقأ عم
.تأءأرجإلأ

Qjº.Ω

 ناحيرج رخآا ثداح فلخ اميف
راطملا قيرطب

 حورجب نوباشصي ناتأارمإاو نÓفط
 ةرورعزوبب رورم ثداح يف

اهمأدطصصأو ةرايصس فأرحنأ سسمأأ لوأأ راهن فصصتنم فلخ
قيرطلاب ةيبرتلأ ةداعإأ ةصسصسؤوم بناجب تامدصصلأ يقأوب

.ةفلتخم تاباصصإل سصاخصشأأ4 سضرعت61 مقر ينطولأ
ةيام˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘صصتلأو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ف˘صشك
موي فصصتنم عقو ثداحلأ نأأ ةعاصس رخآأ ـل ةبانعب ةيندملأ
يقأوب تمدطصصأو ةيحايصس ةرايصس تفرحنأ نيأأ سسمأأ لوأأ
ةرورعزوبب ةيبرتلأ ةداعإأ ةصسصسؤوم رقم بناجب تاقرطلأ

ةنصس63و23 رمعلأ نم ناغلبت نيتأأرمإأ ةباصصإأ فلخ امم

تافاعصسإلأ مهل تمدق ثيح تأونصس4 ناغلبي نÓفطو
ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع أولقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوألأ
.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملاب ةيبطلأ تلاجعتصسإلأ

تحتف ايميلقإأ ةصصتخ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘صصم˘لأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيدؤوملأ بابصسألأو اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف اقيقحت
يفو رطصسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ ةصضماغ لأزت ل يتلأو اهل
ةيران ةجأردب ةريغصص ةنحاصش مأدطصصأ فلخ قايصسلأ تأذ
ناغلبي نيلجر ةباصصإأ راطملأ نأرودلأ روحم ىوتصسم ىلع

امهل تمدق نيأأ ةفلتخم حورجب ةنصس43و23 رمعلأ نم
ى˘لإأ أو˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوألأ تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلأ
ثداحلأ ببصس ىقبيو أذه مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ

نأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجتو رطصسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ اصضماغ
لظ يف ةبانع تاقرطب رمتصسم ديأزت يف رورملأ ثدأوح
تأزواجتلأو ةطرفملأ ةعرصسلأو رورملأ نوناق مأرتحإأ مدع
باهرإأ يمانت يف ةمهاصسملأ بابصسألأ نم اهريغو ةريطخلأ
.تاقرطلأ

eÉRhR.Ü

3 ةرسضخوب يح يف ةرامعل5ـلا قباطلا نم رسصاق طقسس اميف

 ةيئايميك ليمجت داوم مهقاششنتشسا ببشسب قانتخاب نوباشصي باششو ناتاتف
.طصسو ةبانعب ليغصشتلأ بتكم ىوتصسم ىلع كلذو ةيئايميك ليمجت دأومل مهقاصشنتصسأ ببصسب سسفنتلأ يف ةبوعصصب باصشو ناتاتف سسمأأ لوأأ ءاصسم بيصصأأ

بتكمب كلذو سسفنتلأ يف ةبوعصصل سصاخصشأأ3 سضرعت هدافم ءأدن سسمأأ لوأأ ءاصسم أوقلت هنأوعأأ نأأ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاصصتلأو مÓعإلاب فلكملأ فصشك

ةبوعصص مهل رمعلأ نم ةنصس22 يف باصشو ةنصس62و81 رمعلأ نم ناغلبت نيتاتف دوجو نيبت ةنياعملأو لوصصولأ روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ليغصشتلأ
جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتصسلأ ةحلصصم ىلإأ أولقن مث ناكملأ نيع يف مهل ةيلوألأ تافاعصسإلأ ميدقت مت روفلأ ىلع ةيئايميك ليمجت دأومل مهقاصشنتصسأ ببصسب سسفنتلأ يف

ةرامعل سسماخلأ قباطلأ نم طقصس ،ةنصس71 رمعلأ نم غلبي باصش فاعصسإل ينوبلأ ةيدلبب3--ةرصضخوب يحب ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع تلقنت مويلأ سسفن يفو ،مزÓلأ
حلاصصملأ اهتهج نم ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسم ىلإأ أولقن مث ناكملأ نيع يف اهرثإأ ىلع أوفعصسأأ ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإل هصضرعت ىلإأ  ىدأأ امم ،ةينكصس
.ةصضماغ لأزت ل يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابصسألأو اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف اقيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمألأ
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ة˘ع˘سضب قÓ˘ط˘نأ ل˘ج˘سس ا˘م˘˘ي˘˘ف
غ˘لا˘ب˘˘م˘˘لأ م˘˘غر ط˘˘ق˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم
اهن˘م تدا˘ف˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘خ˘سضلأ
اهرخآأ يراجلأ ماعلأ لÓخ ةيلولأ

صصسصخ رايلم002 براقي غلبم
ىلع ءاسضقلل رييÓ˘م ة˘ت˘سس ا˘ه˘ن˘م
أذ˘كو ة˘يلو˘لا˘ب ءأدو˘سسلأ طا˘ق˘ن˘لأ
ا˘م بسسحو ىر˘ب˘˘كلأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

تا˘ط˘ل˘˘سسلأ ه˘˘ت˘˘ف˘˘سشك د˘˘ق تنا˘˘ك

31 ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘نأا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ

ن˘م ة˘يلو˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ا˘˘عور˘˘سشم
رهجب اسساسسأأ قلعت˘ت تا˘نا˘سضي˘ف˘لأ

ةيئام˘لأ يرا˘ج˘م˘لأ ح˘ت˘فو ة˘يدوألأ

ح˘ت˘ف ع˘م تا˘عو˘لا˘ب˘لأ ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو

صصا˘سصت˘مل يرا˘ج˘م وأأ تأو˘˘ن˘˘ق

ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت أذ˘˘كو را˘˘ط˘˘مألأ ها˘˘ي˘˘م

ا˘م وأأ دود˘سسلا˘ب ع˘فر˘لأ تا˘ط˘ح˘˘م

ي˘ت˘لأو ءأدو˘سسلأ طا˘ق˘ن˘لا˘ب فر˘ع˘ي

،ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب ن˘˘م ل˘˘ك صسم˘˘ت

ل˘ج˘سس ه˘نأأ لإأ ي˘نو˘ب˘˘لأ را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

ىوتسسم ىلع نين˘طأو˘م˘لأ ل˘خد˘ت

ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ءا˘˘ي˘˘حأأ ةد˘˘˘ع

امدعب تاعولابلأ رهجل راجحلأو

تأرامعلأ راطمألأ هايم ترسصاح

ةسصاخ اهب نونطقي يتلأ ءايحألأو

توأأ02و حلاسص يوطع ءايحأاب

ينوبلاب3 ةرسضخوب ءايحأأ أذكو

تانسضايف ءايحأأ ةدع تدهسش اميف

دعب ةنيدملأ طسسو ىوتسسم ىلع

ةسصاخ راطمألأ طقاسست ليجسست

ةبانع ةنيدم طسسو ىوتسسم ىلع

صسوبيسس ءايحأأو يبرغلأ لهسسلاك

.اهريغو ملاسس يديسس (ونأوج)

دعب ةرسشابم تاطلسسلأ نأأ املع

نأاب تدكأأ يلاملأ فÓغلأ اهيقلت

ةسصاخ عيراسشملأ قÓ˘طإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةي˘ئا˘م˘لأ تا˘بر˘سست˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

تاناسضيفلأ نم ةنيدملأ ةيامحو

دعب ربمتبسس رهسش ةيأدب عم قلعتت
ة˘يأد˘بو ف˘ي˘سصلأ ة˘ل˘ط˘ع ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ
بلغأأ نأأ لإأ يعامتجإلأ لوخدلأ
راطمألأ هايم يف تقرغ تايدلبلأ

تلجسس اميف ربمفون رهسش لÓخ
ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘م˘سشت˘ح˘م ة˘قÓ˘ط˘نأ
ىلإأ ةيئلولأ تاطلسسلأ ا˘ه˘ت˘ع˘جرأأ
يف نيبختنم˘لأو را˘ي˘مألأ صسعا˘ق˘ت
صصرحلأو ةئيهتلأ تايلمع قÓطإأ

ةهجوملأ عيرا˘سشم˘لأ زا˘ج˘نإأ ى˘ل˘ع
تاناسضي˘ف˘لأ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يا˘م˘ح˘ل
يف مهبسسح يسسيئرلأ ببسسلأ وهو
م˘ظ˘˘ع˘˘م قÓ˘˘طإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘خأا˘˘ت
.عيراسشملأ

 ةيلوؤوضسملإ نيبختنملإو رايمألإ لمحت ةيئلولإ تاطلضسلإ

نيلوؤوضسملا بتاكم جاردأا ةضسيبح تاناضضيفلا نم ةي’ولا ةيامحل رييÓملاب ةمخضض عيراضشم
قلطنت نأإ ضضورفملإ نم ناك يتلإو تاناضضيفلإ نم ةبانع ةيامحب ةقلعتملإ عيراضشملإ مظعم نأإ ةعاضس رخآإ ـل ةعلطم رداضصم تفضشك

. نيلوؤوضسملإ  بتاكم جإردأاب ةدمجم تلإز ام طرافلإ ربمتبضس رهضش

 تافلملإ ةجلاعمل ةيئاضسملإ ةرتفلإو ايموي لابقتضسلإ

«ييجيبوأا» عم نيلماعتملا ت’اغضشناب لفكتلل ةديدج تاءارجإا
¯ hM«ó gÉf»

ماع ريدم ميهأربإأ يبقع ردسصأأ
رييسستلأو ةيقرتلأ نأويدل ةباينلاب
أر˘خؤو˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب يرا˘ق˘ع˘˘لأ
لمعلأ رييسست طمن رييغتل ةميلعت
نأو˘يد˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي˘لأ

لكسشب لفكتلل ةلواحم يف كلذو
نيلماعتملأ ل˘ك تا˘ف˘ل˘م˘ب ل˘سضفأأ

˘˘ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م رر˘˘ق .نأو˘˘يد˘˘لأ ع˘˘˘م
حتف ةبانع «ييجيبوأأ» ـل ةباينلاب
ةرتفلأ يف ايموي ريخألأ أذه بأوبأأ
نينطأوملأ لابقتسسل ة˘ي˘حا˘ب˘سصلأ

كلذو مهتلا˘غ˘سشنل عا˘م˘ت˘سسلأو
قباسسلأ يف مهلابقتسسأ ناك نأأ دعب
ام وهو نينثإلأ موي ىلع رسصتقي

ىلع أريب˘ك ا˘ط˘غ˘سض ل˘كسشي نا˘ك
نأويدلأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةباثمب نينثإلأ موي حبسصأأ نيذلأ

دقف أذل ،مهل ةبسسنلاب صسوباكلأ

أذ˘ه ل˘غ˘سشي يذ˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ىأا˘ترأ

افلخ ةنسسلأ يلأوح ذنم بسصنملأ

ح˘ت˘ف يدا˘سش ن˘ب م˘ير˘˘كلأ د˘˘ب˘˘ع ـل

عوبسسألأ مايأأ ةليط نأويدلأ بأوبأأ

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ما˘˘مأأ

نم لكو نيلواقم نم نيلماعتملأ

نأأ ريغ ،نأويدلأ يف ةحلسصم هل

فلتخم ىوتسسم ىلع لابقتسسلأ

رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد حلاسصم

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف نو˘˘كي يرا˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ

صصسصخ ثيح ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘حا˘ب˘سصلأ

ةميلعتلأ يف ءاج امل اقبط يبقع

رخآأ» تعلطأ يتلأو اهردسصأأ يتلأ

نم ةيئاسسملأ ةرتفلأ اهيلع «ةعاسس

تافلملأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ل˘جأأ

ةيلمع عيرسستل ةلواحم يف كلذو

تلا˘غ˘سشنأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ

ع˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ

ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأأ يذ˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ

لÓخ ر˘ي˘ب˘ك ءود˘ه ي˘ف هو˘ف˘ظو˘م

،ع˘ي˘با˘سسأأ ذ˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘سسم˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

هذه لÓخ م˘هز˘ي˘كر˘ت نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب

ءاهنإأ ىلع ابسصنم حبسصأأ ةرتفلأ

ة˘يرأدإلأ تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

حأرأأ يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ و˘˘هو ط˘˘˘ق˘˘˘فو

نيفظوم˘لأ ن˘م ة˘ع˘سسأو ة˘ح˘ير˘سش

ر˘˘خآأ» ـل م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ر˘˘سسأأ ن˘˘يذ˘˘˘لأ

هيدل د˘يد˘ج˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ نأأ «ة˘عا˘سس

ن˘كلو تا˘ي˘با˘ج˘يإلأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

ةي˘حا˘ب˘سصلأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ط˘غ˘سضلأ

ةر˘م نا˘ك نأأ د˘ع˘ب ا˘ي˘مو˘ي ح˘˘ب˘˘سصأأ

مل مهنكلو عوبسسألأ يف ةدحأو

يف ذخآأ طغسضلأ نأأ اسضيأأ أوركني

تايلمع عيرسست لسضفب عجأرتلأ

كلذو تافلملأ فلتخ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م

ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ صصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت ل˘˘˘سضف˘˘˘ب

ماع ريدم نأأ مغر ،كلذل ةيئاسسملأ

ل –مهبسسح– ةباينلاب «ييجيبوأأ»

ببسسب كلذو ةريتولأ هذه رياسسي

ا˘هذ˘خأا˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ل˘يو˘ط˘لأ ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ

قئاثولأ فلتخم ىلع ةقداسصملل

صضع˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘سصي ذإأ

ىلع ةقداسصملل رهسش ىلإأ نايحألأ

ل˘ط˘ع˘ي ا˘م و˘هو ق˘ئا˘ثو˘˘لأ صضع˘˘ب

يذلأ رمألأ تÓماعتلأ نم ديدعلأ

ىل˘ع ي˘ب˘ل˘سس صسا˘كع˘نأ ه˘ل نو˘كي

نيذلأ حلاسصملأ فلتخم يفظوم

باحسصأأ ةهجأو˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي

.ايموي قئاثولأ هذه

يراجلإ ربمضسيد13 يف اهوؤوإرجإ ررقم

ةيقرتلا ةقباضسم تاءاعدتضسا ميلضست يف عرضشت ةيبرتلا ةيريدم
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ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم تعد
ةذتاسسأأ ءاثÓثلأ صسمأأ ةبانع ةيلول
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ رأو˘˘˘˘˘طلأ
ةقبا˘سسم ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ
ذاتسسأأ و يسسيئر ذاتسسأأ ةبترل ةيقرتلأ

ىلع تأءاعدتسسلأ مÓتسسل نّوكم
دمحم ي˘ب˘ي˘ط ة˘ط˘سسو˘ت˘م ىو˘ت˘سسم
ةيلول ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م تل˘ج˘سسو.

حسشرتم007 ن˘م ر˘ث˘˘كأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةذتاسسأÓل ةيلخأدلأ ةينهملأ ةقباسسملل
يقاب رأرغ ىلع رأوطألأ فلتخم يف
ررقملأو نطولاب ةيبر˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م
يرا˘ج˘لأ ر˘˘ه˘˘سشلأ ر˘˘خأوأأ ا˘˘هوؤوأر˘˘جإأ

بتر˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأو
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأأ
ي˘˘ف نو˘˘كم ذا˘˘ت˘˘سسأو ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘˘بلأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بلأ ة˘˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر ذا˘˘ت˘˘سسأو
ي˘ف ي˘سسي˘ئر ذا˘ت˘سسأأو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تأذ بسسحو .يو˘نا˘ث˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ددع نإاف «ةعاسس رخأ »ـل رداسصملأ
ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ة˘˘عدو˘˘م˘˘لأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ
يف اهقل˘غ ة˘يا˘غ ى˘لإأ تÓ˘ي˘ج˘سست˘لأ

ةبسسنلاب يسضام˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن82لأ

473 يئأدتبأ يسسيئر ذاتسسأأ ةبترل

نوكم ذاتسسأل ةبسسن˘لا˘بو ا˘ح˘سشر˘ت˘م
ذا˘ت˘سسأأو د˘حأو ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بأ

961 طسسوتملأ ميلعتلأ يف يسسيئر

يو˘نا˘ث˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘˘فو ا˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م

402  ي˘سسي˘ئر ذا˘ت˘سسأل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

ةيبرت˘لأ ةرأزو تنا˘كو .ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م
ددع ىلع ايمسسر تفسشك ةينطولأ
تاناحتملأ يف ةحوتفملأ بسصانملأ
بترل ةبانعب ةيبرتلأ عاطقل ةينهملأ
ةيئأدتبلأ ةسسردملأ يف نّوكم ذاتسسأأ

ة˘سسرد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر ذا˘˘ت˘˘سسأأو
ميلعتلأ يف يسسيئر ذاتسسأأو ةيئأدتبلأ
ي˘ف ي˘سسي˘ئر ذا˘ت˘سسأأو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةيلمع تقلط˘نأو يو˘نا˘ث˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ةياغ ى˘لأ01لأ نم تÓي˘ج˘سست˘لأ

دأدعإأو ةسسأردو طرافلأ ربمفون82

91لأ ل˘ب˘ق م˘ت نا˘ج˘˘ل˘˘لأ ر˘˘سضا˘˘ح˘˘م

خيرا˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد

ربمسسيد13 نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملأ ءأر˘˘˘جإأ

نإاف رداسصملأ تأذ بسسحو.9102

408ب ردقت ةحوتفملأ بسصانملأ

يف744 ا˘ه˘ن˘م بسصا˘˘ن˘˘م
ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر ذا˘˘ت˘˘سسأأ ة˘˘ب˘˘تر

و ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بلأ

ميلع˘ت˘لأ ي˘ف ي˘سسي˘ئر ذا˘ت˘سسأ771

951و ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

ميلعتلأ يف يسسيئر ذاتسسأ بسصنم
ةيبرتلأ ةرأزو اهت˘ه˘ج ن˘م .يو˘نا˘ث˘لأ

ح˘سشر˘ت˘لأ طور˘سش تدد˘ح د˘ق تنا˘ك
ةبتر ىلإأ نيمتنملأ ةقباسسملأ هذهل

ةثÓثلأ رأوطألأ يف يسسيئر ذاتسسأأ

ةمدخلأ نم تأونسس5 نوتبثي نم

ىلع نيعتيو ةفسصلأ هذهب ةيلعفلأ

د˘ي˘كأا˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘˘م˘˘لأ

ملسسلأ قيرط نع ايباتك مهتكراسشم

هيلع رسشؤوم ةكراسشم بلط) يرأدلأ

قفرم (ةسسسسؤو˘م˘لأ ر˘يد˘م فر˘ط ن˘م

ليجسستلأ ةرامتسسأ نم نوكتي فلمب

ىلع ةدوجوملأ ةينهم˘لأ ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل

ىلع ةيريدملل ةي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ

رأر˘ق ن˘م ة˘خ˘˘سسنو (كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لأ)

نم هيلع رسشؤوم صصبرتلأو نييعتلأ

ةبتر˘لأ ي˘ف ي˘لا˘م˘لأ بقأر˘م˘لأ فر˘ط

ليجسستلأ قوقحل ةبسسنلابو ةيلاحلأ

ي˘˘˘ف عدو˘˘˘˘ت جد003 ب ترد˘˘˘ق

ينطولأ نأويدلل يراجلأ باسسحلأ

أذه يفو .تاقباسسملأو تاناحتمÓل

لك ةيبرتلأ ةيريدم ترخسس ددسصلأ

ة˘ير˘سشب˘لأو ة˘يدا˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملأ

.ةينهملأ ةقباسسملأ هذه ريسس حاجنل

ةير˘يد˘م تعد ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

رأوطأÓل طايتحلأ ةذ˘تا˘سسأأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

عمجتلأ لÓخ أونوكت نيذلأ ةثÓثلأ

ثأرح رهاطلأ ةطسسو˘ت˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

رهسش ذنم مهنييعت مت نيذلأ أذكو

ةعاسسلأ د˘ح ى˘لإأ طرا˘ف˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

يركسسعلأ ةرامع ةيوناثب قاحتللأ

12لأ نيبام ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ

نيقوفرم يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد62و

.ةبولطملأ ةيرأدلأ قئاثولاب

 ةيئاملا تابرضستلا لكضشم ءاهنإا

ةزارخب نكضسم007 يحب
تابرسستلأ لكسشم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئأزجلأ حلاسصم تهنأأ

ل ثيح بنعلأ دأو ةيدلب ةزأرخب نكسسم007 يحب ةيئاملأ

ديدع أوكتسشأ نيذلأ ةقطنملأ ناكسس برسستلأ أذه قرأأ املاط
لبق، اهنم أوديفتسسي نأأ نود ءابه تحأر يتلأ هايملأ نم تأرملأ
ةسصاخ ةلواقم ةدعاسسمب  لاحرب زكرم ةقرف صسمأ لوأأ لخدتت نأأ
تانكسسلأ عيمج ىلإأ عيزوتلأ ةرسشابمو ايئاهن دأدسسنلأ كف يف
جلاعت هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ لأز˘ت ل ر˘خآأ بنا˘ج ن˘م،د˘ي˘ج خ˘سضبو
لكسشملأ أذه نأأ ةسصاخ تايدلبلأ فلتخم ربع ةيئاملأ تابرسستلأ
نينطأوملأو ةسسسسؤوملأ قرؤوت يتلأ لكاسشملأ ربكأ نم ربتعي

نم حرسص دق ناك ةبانع ةيلو يلأو هتهج نم.ءأوسس دح ىلع

هايملأ تأونق ديدجتل ميتنسس رايلم05 صصيسصخت نع لبق

متي هنأأ فاسضأأو، ايئاهن لكسشملأ أذه ىلع يسضقتسس يتلأو

عيسضي اهبلغأأ نينطأوملل ايموي بعكم رتم فلأ081 ريفوت

ةيحان نم فلختت هبسسح ةيلولأ لعج ام وهو تابرسستلأ ببسسب
. ىربكلأ تايلولاب ةنراقم ةيراسضحلأ ةئيهتلأ
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قرؤوي ةيمومعلا ةران’او لقنلا لكضشم
صشيرلا عارذ ينطاوم

تا˘ه˘ج˘لأ ن˘م صشير˘لأ عأرذ ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ نا˘˘كسس بلا˘˘ط
ذنم اهيف نوطبختي يتلأ مهلكاسشمل لح داجيأو لخدتلأ ةيسصولأ

ثي˘ح ل˘ق˘ن˘لأ ل˘كسشم ة˘سصا˘خ ا˘ن˘كا˘سس د˘حأأ كر˘ح˘ي نأأ نود ةد˘˘م
طسسو ىلإأ لقنتلأ لجأأ نم ليوط تقول راظتنÓل نورطسضي
و صشيرلأ عأرذ نيب طبرت تÓفاح ريفوتب أوبلاط امك ةنيدملأ
ىلإأ باهذلأ لدبو مهل برقلأ اهنأأ رابتعأ ىلع لاحرب ةيدلب
لاحرب ىلإأ نولقنتي مهنإاف مهتايجاح ءاسضق لجأأ نم ةنيدملأ
أودسشان امك، لقنلأ فيراسصم نم ليلقتلأو تقولأ حبرل لسضفأأ
ةرانإلأ لكسشمل لح داجيإأ ةرورسض اسضيأ ةيلحملأ تاطلسسلأ
ةنيدملأ لخدمب بيغت نيح يف ءايحألاب رفوتت ل ثيح ةيمومعلأ

ةرتفلأ يف ةسصاخ مهيلع أرطخ لكسشي ام وهو ةرطنقلاب ةسصاخ
.صسمأد مÓظ نع ةرابع كانه قيرطلأ حبسصت نيأأ ةيئاسسملأ
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ىماتيلإ لافطألإو ىضضرملإ ةدعاضسم ىلإإ ةفاضضإإ

صسبÓم عزوت ةيريخلا رونلا ةيعمج
ةريقفلا تÓئاعلا ىلع ةيطغأاو

صسبÓم ةبانعب ميت˘ي˘لأ ل˘فا˘كل ة˘ير˘ي˘خ˘لأ رو˘ن˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج تعزو
كلذو ةزوعملأو ةريقفلأ تÓئاعلأ ىلع ةيطغأأو ةسشرفأأو ةيوتسش
مهنأأ اهيلع نومئاقلأ فسشك ثيح.ئفأد ءاتسش جمانرب راطإأ يف
تعزو نيأأ ،ىماتيلأ لافطألأ ةدعاسسمل مهتأدوهجم نولسصأوي
ام˘ي˘ف ة˘سسب˘لأأو ظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘سسرد˘م تأودأأ م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
ةل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يألأ ي˘ف ةزو˘ع˘م˘لأو ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ تدا˘ف˘ت˘سسأ
صسبÓملأ صضعب ىلإأ ةفاسضإأ ةيوتسش ةيطغأأو ةسشرفأأ نم ةيسضاملأ

ةدعاسسمب ةيعمجلأ مو˘ق˘ت ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ ي˘نأوألأو
ءأر˘جإأ ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘سسم لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ى˘˘سضر˘˘م˘˘لأ
صضعب ءا˘ن˘ت˘قأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأو تا˘سصو˘ح˘ف˘لأ
ةرايزو مهل ةيودأأ ءأرسش نع كيهان اهيجاتحمل ةيبطلأ تأراظنلأ
تايدلبلأ فلتخمب ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ةزو˘ع˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

يف مهدوه˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘سضعأأ ل˘سصأو˘يو أذ˘ه ،م˘ه˘تد˘عا˘سسمو
ءأرقفلأ ةدعاسسم يف ايبسسنولو ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ة˘ير˘ي˘خ˘لأ لا˘م˘عألأ

لخد ل نيذلأ ىماتيلأ لافطألأ ةسصاخ نيزوعملأو نيكاسسملأو
.مهتÓئاعل
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 رامع يديضس ينطاومب صصبرتي ةلاضضلا بÓكلا رطخ
ىلعو مهيلع ايقيقح أرطخ لكسشت تحبسصأأ يتلأ، ةلاسضلأ بÓكلأ راسشتنأ ةرهاظ نم ،أديدسش ًءايتسسأ رامع يديسس ةيدلب ونطأوم ىدبأأ
نأ ثيح.رجفلأ ةÓسص ءأدأل دجاسسملأ ىلع نيددرتملأ أذكو ،ةسسأردلأ وأأ لمعلأ ىلإأ ركابلأ حابسصلأ يف نوهجوتملأ مهنم ةسصاخ، مهئانبأأ

ةيمويلأ ةايحلأ صصّغن يذلأ يرزملأ عسضولأ أذه مامأأو ةعماجلاب ىتحو ، ءايحألأ مظعمب ابيهر أراسشتنأ دهسشت ،ةدرسشتملأ بÓكلأ هذه
نوكت نأأ نكمملأ نم يتلأ ،بÓكلأ هذهل ريبكلأ راسشتنÓل دح عسضو لجأأ نم لجاعلأ لخدتلاب ةينعملأ تاطلسسلأ أوبلاط مهنإاف ،ناكسسلل
و علهلأ نم ةلاح لكسشملأ فلخ امك، بÓكلأ هذه دحأ ةسضعب صصخسش ةباسصإأ ةلاح يف ءأوسس رومألأ ديزي ام وهو بلكلأ ءأدب ةباسصم
صصبرتي و نينطأوملأ ىلع ايقيقح أرطخ لكسشي تاب عسضولأ أذه نأأ ةسصاخ ، ةلقنتملأ صضأرمألأ راسشتنأ رطخ نم ناكسسلأ طسسو فوخلأ
بÓكلأ ةمجاهم نم مهتيامح دسصق مهئانبأأ ةقفأرمل أركاب صضوهنلل ءابآلأ نم ديدعلأ رطسضي ذإأ ،صسرأدملأ ذيمÓت ةسصاخ لافطألأ ةمÓسسب

أراسشتنأ فرعت تتاب يتلأ ةلاسضلأ بÓكلأ ىلع ءاسضقلل ةلمح ميظنت لجأأ نم ةيدلبلأ ريم تلسسأرvu 5/4 يح ةيعمج اهتهج نم،ةلاسضلأ
 .لجاعلأ بيرقلأ يف اهيلع ءاسضقلل ةلمح ميظنتو ةينعملأ تاهجلأ لخدت ةيعمجلأ بسسح بلطتي ام وهو، نينطأوملأ ةمÓسس ددهتو أريبك
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

06859ددعلا9102 ربمسسيد81  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ّملعتل اينيسص ابلاط32 لوسصو
رئازجلا يف ةيبرعلا

دحأ’أ موي  ( ةعيرزوب )2 رئأزجلأ ةعماج تلبقتشسأ
ةدمل ةيبرعلأ ةغللأ ّملعتل أومدق اينيشص ابلاط32
ينبب تاغلل فثكملأ ميلع˘ت˘لأ ز˘كر˘م˘ب ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘شس
نيب لدابتلأو نواعتلأ ةيقافتأ راطإأ يف ، صسوشسم
بحر دقف ، ةعماجلأ نايب يف ءاجام بشسحو. نيدلبلأ

ةبلطلاب عنام رامع روتكدلأ2 رئأزجلأ ةعماج ريدم
، رئأزجلاب ةحيرم ةماقإأ مهل ىنمتو ددجلأ نيينيشصلأ

يشسأردلأ جمانربلأ نم أوديفتشسي نأأ مهل ىنمت امك
ثدحت امك .ةيبرعلأ ةغللأ ملعتل مهل صصشصخملأ

ناهرب روتكدلأ تاغلل فثكملأ ميلعتلأ زكرم ريدم
ةبلطلأ صسيردتل رط˘شسم˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ن˘ع ي˘م˘ي˘ظ˘ع
ىلع لمتششي هنأأ دكأأ يذلأ ، رئأزجلاب نيينيشصلأ

وحنلأ دعأوق نم ةيبرعلأ ةغللأ ميلعت يحأون عيمج
.ةغÓبلأو ،ريبعتلأ تاينقتو فرشصلأو

 باهرإلل اسضرعت لقألا لودلا نمسض رئازجلا
لقأ’أ لودلأ نمشض رئأزجلأ تفنُشص
ريرقت بشسح باهرإÓل اشضرعت
ةنشسل يملاعلأ باهرإ’أ رششؤوم
لود مظعم عم ةنراقملاب،9102
ايقيرفإأ لامششو طشسوأ’أ قرششلأ

رأرغ ىلع ةيبوروأأ لود ىتحو
تلتحأو.ايناطيربو ايناملأأو اشسنرف
لودلأ نمشض75ـلأ ةبترملأ رئأزجلأ
361 نيب نم باهرإ’اب أرثأات رثكأ’أ
هّدعي يذلأ ريرقتلأ اهلمشش ةلود
يملاعلأ «داشصتق’أو مÓشسلأ» زكرم
لشضفأأ صسماخ وهو ،تاشسأردلل
نم لك دعب ةيبرع ةلودل بيترت

،ايناتيروم ، تأرامإ’أ ، نامُع
.برغملأو ،يتوبيج

هدسض تاقيقحتلا مغر اهتايوتسسم ىلعأا يف بمارت ةيبعسش
«كايبينيوك» ةعماج هترجأأ يأأرلل عÓطتشسأ رهظأأ
،بمأرت دلانود ،يكيرمأ’أ صسيئرلأ ةيبعشش نأأ

يذلأ قيقحتلأ مغر ،اهتايوتشسم ىلعأأ ىلإأ تلشصو
برعأأو.هلزع صضرغل هدشض صسرغنوكلأ هيرجي
نع عÓطتشس’أ يف أوكراشش نيذلأ نم34%
لباقم ،بمأرت هب موقي يذلأ لمعلأ ىلع مهاشضر
نوللحملأ لوقيو.مهاشضر مدع نع أوبرعأأ25%
يأأر صسكعت ،عÓطتشس’أ جئاتن نإأ نوبقأرملأو
ىري ثيح ،مهدÓب داشصتقأ يف يكيرمأ’أ عراششلأ
،نشسحت داشصتق’أ نأأ عÓطتشس’أ يف نوكراششملأ

راشصنأأ ةبشسن تلثمو.تشصلقت ةلاطبلأ ةبشسنو
نع مهاشضر نع أوبرعأأ نيذلأ يروهمجلأ بزحلأ
راشصنأأ نم%49 برعأأ اميف،%29 بمأرت
كلذك.مهاشضر مدع نع يطأرقميدلأ بزحلأ
نيشضأرلأ نيلقتشسملأ ةبشسن نأأ عÓطتشس’أ رهظأأ

.%24 تغلب يكيرمأ’أ صسيئرلأ لمع نع

؟ماده دوعو نيأا
ديفتشسملأ بابششلأ نم ريثكلأ لءاشست
ةيليغششتلأ ت’اكولأ معد نم

أوودشس نمم (كانك،ماجنأأ،جاشسنوأأ)
دنم مهشضورق نم ةئاملاب07 ـلأ
نيومت ديمجت خيرات3102 ةنشس
نع ةحجانلأ ةيتامدخلأ مهتاطاششن
يناجيت لمعلأ ريزو دوعو ريشصم
نع ديمجتلأ عفر صصوشصخب مأده
ثيح مهعيراششمل ةعشسوتلأ نيومت

دحل هنأأ بابششلأ ء’ؤوه حرشص
ت’اكولأ دنع ديدج ’ ةعاشسلأ
ةدوع نم ء’ؤوه فوختيو ةيئ’ولأ
.ديدج نم ةيباختن’أ دوعولأ

ةيرئازجب يفتحت«لغوغ»
«لغوغ» ةكرششل يمشسرلأ باشسحلأ ىفتحأ
ىعدت ةيرئأزجب رتيوت عقوم ىلع ةيبرعلاب
ةرود841 اهلامكتشسأ دعب ،ةزنك نوزز
ملعو ةيباحشسلأ ةبشسّوحلأ ،ةلآ’أ ءاكذل ةيبيردت
لفتحن» :ةديرغت يف باشسحلأ دروأأو.تانايبلأ

دعب رئأزجلأ نمazneknuozazزوفب مويلأ
،ةلآ’أ ءاكذل ةيبيردت ةرود841 اهلامكتشسأ
فاشضأأو .«!تانايبلأ ملعو ةيباحشسلأ ةبشسّوحلأ
ملعتلأ معدلelgooG ةردابمب نآ’أ لجشس»
ايأدهلأ نم قودنشص كراظتناب ..يتأذلأ

.«sbalkiwq ماهم5 كلامكإأ دنع زئأوجلأو
تأرود يتأذلأ ميلعتلل لغوغ ةردابم رفوتو
كراششملأ ديوزتل ةشّصشصخمو ةنرم ةيبيردت
ةيمنت يف ةمزÓلأ ةيمقرلأ تأراهملاب اهيف
.يراجتلأ وأأ يفيظولأ راشسملأ

يعامتج’أ نامشضلأو ل˘ي˘غ˘ششت˘لأو ل˘م˘ع˘لأ ر˘يزو د˘كأأ
تأرأرق ةعباتم ىلع لمعت هعاطق حلاشصم نأأ يناجيت
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ يوذ ل˘ي˘غ˘ششت ة˘ب˘شسن ع˘فر˘ل ة˘مو˘كح˘˘لأ

.لقأ’أ ىلع ةئاملاب3 ةبشسن ىلإأ.ةشصاخلأ

نيقاعملا صصاخسشألا ليغسشت ةبسسن عفر
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ةي’و تايدلب بلغأا هجاوت
ار˘ي˘ب˘ك ا˘ي˘لا˘م از˘˘ج˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ضسÓفإ’ا ةفاح ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘شضو
هذ˘˘ه ز˘˘ج˘˘˘ع ر˘˘˘شسف˘˘˘يا˘˘˘م و˘˘˘هو
اهتامازتلاب ءافولا نع ةريخأ’ا

اهب عيراششملا نم ددع فقوتو
ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘شس
ةايحلاب اذكو ةيتحتلا ةينبلاب
هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
بل˘˘غأا فر˘˘ع˘˘تو .تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ضضور˘ف˘م˘˘لا

ةي’و تايدلب ضضعب ىوتشسم
يف ايئزج وأا امات افقوت لجيج

ةبختنملا ضسلاجملا لششف لظ
ر˘ي˘فو˘ت ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
يف اهمامتإ’ ةيلام˘لا ة˘ف˘ل˘غأ’ا

يتلا غلابملا ةيافك مدع لظ
ةريخأ’ا هذ˘ه ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا
ةيد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا م˘شسر˘ب
ليهأات جمانرب ىتحو ةيم˘ن˘ت˘ل˘ل
اهتيطغت ة˘لا˘ح˘ت˘شساو  ة˘ي’و˘لا

تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا ي˘˘هو
نيشسمخلا تقاف ةبشسنب اعجارت
تايدل˘ب˘لا ضضع˘ب ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ف˘شصن ة˘بار˘ق دو˘جو ر˘شسف˘يا˘˘م
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
هذ˘˘ه تتا˘˘ب ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ضسÓ˘˘فإ’ا
ن˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ةز˘˘جا˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةيلاملا تاقح˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت

بلغأا نأاو اشصوشصخ اهلامعل
كل˘˘م˘˘ت’ ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
يتلا كلت ريغ ىرخأا ليخادم
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت
ىلا اهداقتفا لظ يف ةي’ولا

يف لغتشست نأا نكمي قفارم
متو .ىرخأا ليخادم ليشصحت
هيجوت تارملا نم ريثكلا يف
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل ة˘˘عذ’ تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

نم ةيدلبلا ضسلاجملا ءاشسؤور
ىلع نيبقا˘ع˘ت˘م˘لا ة’و˘لا ل˘ب˘ق
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ئر
لÓخ نم ضشينروكلا ةمشصاعب
ضسعاقتلاب رايمأ’ا ضضعب ماهتا

ل˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ه˘˘˘شسلا مد˘˘˘˘عو
نأا ليلدب نينطاوملا لكاششم

م˘ل ة˘ي’و˘لا˘ب ةر˘ي˘ث˘ك تا˘يد˘ل˘˘ب

لاومأ’ا يف فرشصتلا عطتشست

نمز يف ىتح اهل تحنم يتلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘حو˘˘ب˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ضضعب زاجنإ’  دÓبلا اهتششاع

ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأ’ا تاذ ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

ضضعب نأاب  ينعيام  ةغلابلا

ةأارجلا نوكلمي’ نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا

نو˘فر˘ع˘ي’و ر˘ي˘بد˘ت˘لا ن˘˘شسحو

ي˘ف فر˘شصت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك ى˘˘ت˘˘ح

تح˘˘ت د˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘˘مأ’ا

ي˘ف ا˘هرا˘م˘ث˘ت˘شساو م˘ه˘˘فر˘˘شصت

ىلع ةدئاف˘لا˘ب دو˘ع˘ت ع˘يرا˘ششم

.ماعلا حلاشصلا

 ةمّلشسملا ةيلاملا ةفلغأ’ا فنأا مغر قلطنت مل ىرخأاو ةلطعم عيراششم

ةورثلآ قلخو ماعلآ نأاسشلآ رييسست نع نوزجاع لجيج «رايمأآ » بلغأآ

 ̄¿.e©£≈ Gd∏¬

ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م تقد

فرا˘ط˘لا˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

ةر˘ها˘ظ لو˘ح ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن

تأا˘˘ششن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا

هذه لوح يشسيشسحت يمÓعا

ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘لا

ن˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لا تا˘شضار˘ت˘ع’ا

تتاب يت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط

ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع ىر˘˘خ’ا ي˘˘ه ل˘˘˘كششت

مدقت نود تلاح ءادوشس ةطقنو

هذ˘ه˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

حابشص تمظن امك .ةشسشسؤوملا
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث’ا مو˘˘˘˘ي
ا˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ا˘˘مو˘˘ي زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘شس
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
تن˘شضت˘حا ي˘ت˘لاو ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا
تاعامتج’ا ةعا˘ق ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
يفاقث˘لا ي˘مÓ˘شسإ’ا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ة˘م˘شصا˘ع فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
تلجشس ددشصلا اذهبو ،ةي’ولا
ذ˘ن˘م ةرو˘كذ˘م˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

9102 ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘ب
ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘˘شش ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

742 اهريرقت بشسح يشضاملا

ىلع يدعت741 اهنم ءادتعا

يدعت001و ةيزاغلا ةكبششلا
نم ةيئابرهكلا ةكبششلا ىلع
ت’واقملاو نينطاوملا فرط

نيلماعتمللةعباتلا

تاءادتع’ا نم نييداشصتق’ا
وأا يئاوششعلا رفحلا قيرط نع
نيتكبششلا نم برقلاب ءانبلا

فعشض ةطقن اهنم لعجي امم
ماهم قيعتو باطعأا عشضومو
ببشستت دقو ةشسشسؤوملا ناوعأا
ةمÓشس ىلع ةريبك راطخأا يف
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تذخأا ىرخأا ةهج نم ،كلذك
فرط نم تاشضارتع’ا ةرهاظ

امم ىرخأا اداع˘بأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ءادوشس ةط˘ق˘نو ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كششت

ع˘يرا˘ششم˘لا مد˘˘ق˘˘ت نود تلا˘˘ح
ىلعو .ةشسشسؤوم˘ل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

تا˘˘˘قو˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ءو˘˘˘˘شض
ة˘شسشسؤو˘م فد˘ه˘ت ة˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
مويلا اذه لÓخ نم زاغلنوشس
ى˘لإا ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا

ىد˘˘ل ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا ضسح˘˘˘لا ع˘˘˘فر
تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضب
اريثك رشضت يتلا تاكاهتن’ا
دح ىلع اهنئابزو ةشسشسؤوملاب
. ءاوشس

زاغلاو ءابرهكلا يتكبشش ىلع ءادتعا742 لجشس اميف /فراطلا

 ةرهاظلآ لوح رطخلآ سسوقان قدت زاغلنوسس ةسسسسؤوم

ةدكيكشس

ةينورتكل’آ ةراجتلآ لوح ىقتلم

توأآ02 ةعماج يف
مولـــع˘لا ة˘يـــل˘كب8591 توأا02 ةع˘ماــــج تن˘شضت˘حا

يمــــلعلا ينـــطولا ىـــقتلملا رييشستلا مولـــع و ةيداشصتق’ا

كلهتشسم˘لا ة˘يا˘م˘ح لـــب˘شسو ةــــي˘نور˘ت˘كلإ’ا ةراـــج˘ت˘لا لوـــح

ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب اذــه و ي˘˘نور˘˘تـكلإ’ا

كـــلذو كلهتشسملا ةيامحل ينطولا داحت’ا ةكراششم و ةدكيكشس

نــييئ’وو نـــييوهج ءاردم اذكو ةــعماجلا ةشسائر فارششإا تحت

مــــشض ةيعماجلا ةرشسأ’ا نم ريفــــغ عمـــج اذك و ةراــــجتلل

ةي’ولل ةراجــــتلا ريدمل تناك ثيح ،نييعماج ةـــبلط و ةذاتشسأا

، ةيمهأ’ا وذ ينطولا ىقـــــتلملا اذه لــــهتشسم يف ةـــلخادم

اذكه لثم مـيظنتل ةيعـــقاولا ةرورــشضلا ىــلإا اهيـف راـششأا نيأا

و ةشسراــمملا يف عوشضوملا اذـــه بحاشصب اــــمل تاــيــقتلم

ةايــــح يف ينورتكلإ’ا جـتنملا تاجرـــخمل يــمويلا يطاعــتلا

ىلع اـــجرعم تايبلشس نم ينــــطولا ينورتكل’ا كلهتشسملا

مظنملا50/81  نوناق اميشس’ ةديدـــجلا ةينوناـــقلا ةموظنملا

ىقتــــلملا اذه للـــخت امك .رئازـــجلا يف ةينورتكلإ’ا ةراجــتلل

5591 توأا02  ةعماج نيب ام ةـكارشش ةيقاـــفـــتا ءاــشضمإا

تا˘ن˘يو˘كت ناو˘ن˘ع˘ب ةـــي’و˘ل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ةـــير˘يد˘مو ةد˘كي˘˘كشسب

يف ةراـــجتلا ةيريدم يفظوم ةلكشسر و ةـــبلطلل ةــــيثـحـب

ر˘يد˘م˘لا م˘ير˘كت م˘ت ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘لا˘˘بو ةـــل˘˘شصلا تاذ ن˘˘ي˘˘ما˘˘شضم˘˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘باــــن˘ع ةــــي’و˘ب ةراـــج˘ت˘ل˘ل ق˘با˘شسلا يوــــه˘˘ج˘˘لا

ةراجتلا ريدم و ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا ديشسلا  و ةعــماجلا ةشسائر

تاءاشضف و ةيمل˘ع˘لا تا˘شسل˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تشصل˘خ و. يـــئ’و˘لا

تايشصوت ىلإا ىقتلملا تايلا˘ع˘ف˘ل ة˘ق˘فار˘م˘لا ضشا˘ق˘ن˘لا و راو˘ح˘لا

تÓماعملا يــف ءادــــلا نمــكم تشصخشش امدعب ةماــــه دـــــج

يلحملا ىوتشسملا ىلع ناك  نإا ءاوشس ةـــينورتكلإ’ا ةــيراجتلا

.ينطولا وأا
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وزو يزيت

يعافأ’آ راسشتنآببسسب بيهر بعر ةلاح

ةيئانلآ قطانملاب
ةشصاخ وزو ىزيت ةي’و يف ةيئانلا قطانملا ضضعب ناكشس ضشيعي

ريغ ة˘لا˘ح ما˘يأ’ا هذ˘ه ةدو˘ك ا˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ىر˘ق˘لا  نا˘كشس

يبرم طاشسوأا يف ةشصاخ ديدششلا فوخلا و علهلا نم ةقوبشسم

عرازملا و  نوتيزلا لوقح ىلا بهذت يتلا تÓئاعلا و  ةيششاملا

يعافأا دوجو نع تامولعم لوادت ببشسب دلوت يتلا ةلاحلا هذه .

عوبشس’ا رحب تعقو يتلا ةثداحلا دعب ةشصاخ قطانملا ضضعب يف

ةاتف ةافو ىلإا  تدأا  يتلا و  نوتيزلا  لوقح ىدحإاب يشضاملا

و  . اهيلع رثع راتمأا ةرششع اهلوط زواجت ةريبك ةيح ةغدل ببشسب

مهفوخت اورهظأا وزو يزيت ةي’و  ناكشسو ةثداحلا كلت ذنم

نينطاوملا ضضعب  ىري و يعافأÓل بيهرلا راششتن’ا نع ديدششلا

نم ةديدع عاونأا فاششتكا مت مايأ’ا هذه لÓخ هنأاب ةي’ولا يف

اهشضعب ضضرعتي و ، ةفلتخملا ماجحأ’ا و ناولأ’ا تاذ يعافأ’ا

فوخلا ببشسب ، ممشستلا و قرحلا وأا ةراجحلا و يشصعلاب لتقلل

 . اهنم ضضعبلا باتني يذلا ديدششلا
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فيطشسب بلاطوب ةيدلب

ىرقلآ ناكسس ت’اغسشنآ مهأآ يعيبطلآ زاغلآ
،رمع ما ،خيلجوب ،حلد ربق ،ةفينق ،ماجرلوب ىرق ناكشس باطي

يلاوحب دعبت يتلا بلاطوب ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ءاشضيبلا رادلا

ةرورشضب ةيئ’ولا تاطلشسلا نم، فيطشس ةي’و بونج ملك28

ىرقلا يقاب رارغ ىلع،يعيبطلا زاغلا عورششم نم مهتدافتشسا

زاغ تاروراق عم ةلشصاوتم مهتاناعم لازت ’ ثيح ةرواجملا

تارتموليكلا تارششعب دعبت تÓحم نم اهنورتششي يتلا ناتوبلا

ىلا ءوجللا ىلع مهشضعب ربجأا يذلا رمأ’ا وهو ، مهلزانم نع

مهنم نورخآا ل˘شضف˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل توزا˘م˘لا ةدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘شسا

قطانملا هذه نأا ملعلا عم ، يهطلل و ةئفدتلل بطحلا لامعتشسا

لابج نم برقلاب عقت اهنا و ةشصاخ اهشسقط ةدوربب ةفورعم

.ءاتششلا لشصف لولح عم جولثلا اهيشستكت يتلا بلاطوب
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مدقت يتلا ىواكششلا مغرو
ة˘شسشسؤو˘م˘ل نو˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
مهلزانم طبر لجأا نم لجيجب
هذه نأا ’إا ةيئابرهكلا ةقاطلاب
جئاتن ى˘لإا ضضف˘ت م˘ل ةو˘ط˘خ˘لا
كر˘ح˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
اذ˘ه ن˘ع ة˘ي˘شصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
هذ˘ه ةرا˘˘نا ل˘˘جأا ن˘˘م ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ كلذو تو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ه˘ب فر˘ت˘عا ا˘م و˘هو ة˘لو˘ه˘ج˘م
ر˘˘كشسع د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسي˘˘ئر
اذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب  بلا˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘˘لا
طبر يف عارشسإ’او لاكششإ’ا
ةقا˘ط˘لا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا لزا˘ن˘م˘لا
تفر˘شص ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا

يفو ، نييÓملا تائم اهيلع
نومئاق˘لا د˘كأا ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس
ي˘ف˘ير˘لا ن˘كشسلا ف˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لجيج نم ىرخأا تايدلب ةدعب

اهرودب تلشسار اهحلاشصم نأاب
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك
يف عارشسإ’ا لجأا نم فلملا
تائم طبرو ة˘ل˘كششم˘لا ءا˘ه˘نإا
ةيئابرهكلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب تو˘ي˘ب˘لا

حوارت تلاز’ ةيشضقلا نأا ريغ
باحشصأا رمذت لظ يف اهناكم
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لاو لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه
ل˘شصف ءا˘شضق˘ل نور˘ط˘˘شضي˘˘شس
ىر˘خأا لو˘شصف ا˘م˘برو ءا˘ت˘ششلا
ءو˘شضو مÓ˘ظ˘لا ة˘م˘˘حر تح˘˘ت

ه˘ق˘ق˘حا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف عو˘˘م˘˘ششلا

ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘˘كشسلا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب

ضسو˘م˘ل˘م مد˘ق˘ت ن˘م ة˘ي’و˘لا˘˘ب

ضضعب ىوتشسم ىلع اشصوشصخ

يف مهاشسام ةيلبجلا تايدلبلاا

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ه˘˘جو ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

ضشي˘˘˘ع فور˘˘˘ظ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘تو

تويب اورداغ امدعب اهناكشس

ي˘ت˘لا د˘˘ي˘˘مر˘˘ق˘˘لاو ح˘˘ي˘˘ف˘˘شصلا

.لÓقتشسإ’ا ذنم اهومز’

 اهدييششت ىلع ةنشس نم رثكأا رورم دعب /لجيج

 ةيفيرلآ ءابرهكلاب اهطبر راظتنآ يف نكاسسملآ تائم
مهلزانم طبر اهيف متيشس يتلا ةظحللا  لجيج ةي’وب ةدع تايدلبب ةيفيرلا تانكشسلا نم  نيديفتشسملا نم تائملا بقرتي

مÓظلا ةمحر تحت اهباحشصأا لاز’ يتلا تانكشسلا هذه نم مهتدافتشسا ىلع ةنشس نم رثكأا رورم دعب كلذو ةيئابرهكلا ةقاطلاب
.ةملظملا مهلزانم ةرانإ’ عومششلا ءوشضب اودجنتشسا نم مهنمو لب ةيئابرهكلا تادلوملاو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ىرـقو ندـم0685ددعلا9102 ربمسسيد81  ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com
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ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر ىف˘˘ن
لا˘م˘ج نو˘ك˘ي نأا ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ مد˘˘ق˘˘لا

ركف دق ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ي˘شضا˘م˘ل˘ب
رشضخلا جيو˘ت˘ت بق˘ع ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف

،ر˘شصم ي˘ف9102 ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا سسأا˘ك˘˘ب
راو˘ح˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ءز˘ج˘لا ي˘ف ي˘˘ششطز لا˘˘قو
ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘ن’ا ة˘˘لا˘˘كو ع˘˘م هار˘˘جا يذ˘˘لا
ةرتف ىلإا ةجا˘ح˘ب نا˘ك ي˘شضا˘م˘ل˘ب““ :““زر˘ت˘يور““

م˘˘مأ’ا سسأا˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘حار˘˘˘لا ن˘˘˘م
ه˘ت˘قا˘ط ن˘ح˘˘شش ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا

تايدحتلا بحي لجر هنأ’ هراكفأا بيترتو
رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘شضفأ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ا˘˘˘مود د˘˘˘ير˘˘˘يو
لÓخ تمق يرودب انأا““ :فاشضأاو ،““يرئازجلا

دادعإاو راكفأ’ا بي˘تر˘ت ةدا˘عإا˘ب ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت
ةيلبقتشسملا فادهأ’ا ديدحتو لمع ةطخ

ي˘شضا˘م˘ل˘بو ا˘نأا تي˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘لا˘بو بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
قلعتي ام اهنم ةشصاخ فادهأ’ا هل تحرششو

2202 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
م˘˘مأ’ا سسأا˘˘ك˘˘ل اد˘˘ي˘˘˘ج داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’او ر˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب

وهو نوريماكلاب1202 ةمداقلا ةيقيرفأ’ا
هنأاب يششطز فرتعاو ،““بردملا هب بحر ام
ط˘بر˘ي يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘شسح˘ت ىل˘ع مد˘˘قأا د˘˘ق
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب
ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا برد˘˘م˘˘لا ح˘˘ب˘˘شصي˘˘ل
مدقلا ةرك خيرات يف ابتار ىلعأ’ا يرطقلا
.ةيرئازجلا

’و رئازجلا خيرات يف لشضفأ’ا يمولب»
 ““لحدو داشصع ىلع مكحلا يننكمي

خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف بع’ ل˘˘˘شضفأ’ هرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ن˘˘˘عو
ي˘مو˘ل˘ب ر˘شضخ˘˘ل ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘ششطز لا˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ديدعلا ناولأا نع يمولب عفادو ،عزانم نودب
ةيدولوم اهزربأا نمو ةيرئازجلا ةيدنأ’ا نم
بع’ رثكأا وهو ،رئازجلا ةيدولومو نارهو
ةرتفلا يف لوأ’ا يرئازجلا بختنملل Óيثمت

داح˘ت’ا سسي˘ئر ع˘شضوو،9891و8791 نيب
حلاشصو بلحد ىفط˘شصم ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ىل˘ع ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ن˘يز˘كر˘م˘لا ي˘˘ف دا˘˘شصع
ة˘˘شصر˘˘ف ي˘˘ل ح˘˘ن˘˘˘شست م˘˘˘ل““ :لا˘˘˘قو ،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا

ةر˘ك˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ةد˘˘ها˘˘ششم
تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسو تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘شس لÓ˘خ ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع مكحلا عيطتشسأا ’ كلذل يشضاملا نرقلا
.““نيبعÓلا كئلوأا

قوذت ديرنو ايقيرفا يف لشضفأ’ا زرحم»
 ““ايدنوملا ةوÓح

م˘ج˘ن˘لا ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ششلا ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو
لوبر˘ف˘ي˘ل ي˘ئا˘ن˘ثو زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا
د˘م˘ح˘م ير˘شصم˘˘لاو ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘شس ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا

ي˘ف بع’ ل˘شضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل حÓ˘˘شص

بع’ هنطاوم يششطز حششر،9102 ايقيرفأا
ةرملل ةزئا˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ن˘ل ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م

،6102 ماع هجيوتت دعب هراوششم يف ةيناثلا
ح˘˘ششرأا““ :ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو

ي˘ق˘ير˘فأا بع’ ل˘شضفأا ةز˘ئا˘ج ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل زر˘˘ح˘˘م
ةي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا سسأا˘ك˘ب زا˘ف ه˘نأ’ ة˘طا˘شسب˘ب
ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه فا˘˘ك˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘يو
اهل ةلوطب اهنأ’ ةقباشسملا هذهب جوت بعÓل
نا˘˘ك نإا نأا˘˘ششب لاؤو˘˘شس ىل˘˘ع ادرو ،““ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك نزو
ةيقيرف’ا ممأ’ا سسأاك بقلب جيوتتلا لشضفي
ملاعلا سسأاك يف اديعب باهذلا وأا ديدج نم
ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ةوÓ˘˘ح ا˘˘ن˘˘قوذ˘˘ت““ :ي˘˘ششطز با˘˘جأا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةوÓ˘ح قوذ˘ت نآ’ا د˘ير˘˘نو نا˘˘ك˘˘لا˘˘ب
دح دع˘بأ’ با˘هذ˘لاو ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘شضفأا

.““لايدنوملا يف نكمم

تينمتو ايلاح ايلحم ىوقأ’ا دادزولب بابشش»
 ““ةيدنأ’ا لايدنوم يف ايرئازج اقيرف

كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تا سسي˘˘ئر لا˘˘˘ق ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف

با˘ب˘شش ق˘ير˘ف نأا˘ب ي˘ششطز ق˘با˘˘شسلا ودارا˘˘ب
ةينطولا ةلوطبلا بيترت ردشصتم دادزولب
ايلاح قيرف لشضفأا وه ىلوأ’ا ةفرتحملا

ر˘˘ث˘˘كأ’او ،لوأ’ا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘˘شسق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
دادزولب بابشش““ :لاقو ،ريهام˘ج˘ل˘ل ا˘عا˘ت˘مإا
ةر˘˘ك مد˘˘ق˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف و˘˘˘هو ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ىو˘˘˘قأ’ا

يجرتلا جيوتت˘ب ي˘ششطز دا˘ششأاو ،““ة˘ل˘ي˘م˘ج
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود بق˘˘ل˘˘ب ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

سسأاك ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششمو ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘تر˘م
دحأا ناك ول ىن˘م˘ت ه˘ن˘ك˘ل ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا
نا˘كو ،ه˘نا˘˘ك˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا

ديحولا يرئازجلا قير˘ف˘لا ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو
يف ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك يف كراشش يذلا

زكرملا اه˘ن˘ي˘ح ل˘ت˘حاو بر˘غ˘م˘لا˘ب4102
.سسماخلا
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عبر ىلإا رئازجلا ةيدولوم قيرف لهأات
سسدا˘شسلا د˘م˘ح˘م سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا) لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘˘ل
ءا˘جر˘لا ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ،(ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ةوقلا هفيشض ىلع هبلغت رثإا ،يبرغملا
ي˘ف سسما لوا ةر˘ه˘شس ي˘قار˘ع˘لا ة˘يو˘ج˘لا

ح˘ي˘جر˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م

،يئاهنلا نمثلا رود يف4-2 ةجيتنب
ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘شصأ’ا تقو˘˘˘لا ىه˘˘˘ت˘˘˘ناو
ةجيتن سسفن يهو ،ي˘ب˘ل˘شسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
ر˘˘ه˘˘ظو ،قار˘˘ع˘˘لا˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ىوت˘شسم˘ب ة˘يو˘ج˘لا ةو˘ق˘لاو ة˘يدو˘لو˘م˘لا

فورظلا ثر˘تأا ثي˘ح ،ط˘شسو˘ت˘م˘لا نود
،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءادأا ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

نيفرطلا نامرح يف حايرلا تببشستو
،دات˘ع˘م˘لا ا˘م˘ه˘ب˘ع˘ل بو˘ل˘شسأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘شسن ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شس ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘ششو
ناك يذ˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ح˘لا˘شصل

نم رثكأا يف ليجشستلا نم ادج ابيرق
˘ما˘مأا ءود˘ه˘لا با˘ي˘غ نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م
نم يرئازج˘لا ق˘ير˘ف˘لا مر˘ح ،ىمر˘م˘لا
ي˘˘فو ،فو˘˘˘ي˘˘˘شضلا ىمر˘˘˘م ىلإا لو˘˘˘شصو˘˘˘لا
ةكبد نب نايفشس فرتعا ،هتاذ قايشسلا

نأا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف د˘˘ئا˘˘ق
ن˘˘˘م مدا˘˘˘ق˘˘˘لا رود ىلإا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘هأا˘˘˘˘ت
طوق˘شسلا ق˘ير˘ف˘لا بن˘ج د˘ق ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةيدولوم يقتليو ،لكاششملا لحو يف
يف يبرغملا ءا˘جر˘لا ه˘ف˘ي˘شض ر˘ئاز˘ج˘لا

نم عبارلا يف يئاهنلا عبر رودلا باهذ
ديهششلا بعلم ىلع لبقملا يفناج رهشش

ا˘م˘ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ““ر˘˘كا˘˘ششت ىف˘˘ط˘˘شصم““
رهشش نم عشساتلا يف بايإ’ا ةارابم بعلت
د˘م˘ح˘م““ بع˘ل˘م ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ءا˘شضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ““سسما˘˘خ˘˘لا
.ةيبرغملا

ةلهشس نكت مل ةارابملا““ :ةكبد نب
““رثكأا انتايونعم عفريشس لهأاتلاو

رئازجلا ةيدولوم بع’ ةكبد نب ربع
ق˘ير˘ف ة˘ب˘ق˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘شس ن˘˘ع

ةشسفان˘م ي˘ف ،ي˘قار˘ع˘لا ة˘يو˘ج˘لا ةو˘ق˘لا
ثي˘ح ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

:ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب Ó˘˘ئا˘˘ق حر˘˘˘شص
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ اد˘˘ج م˘˘ه˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا““
ا˘ن˘ل ح˘م˘شسي˘شس ،ا˘ه˘ب ر˘م˘ن ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا

تايونعمب راوششملا ةيقب ىلإا علطتلاب

تنا˘˘˘ك ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا““ :فا˘˘˘˘شضأاو ،““ل˘˘˘˘شضفأا

رظنلاب نيقيرفلا يبع’ ىلع ةبعشص

ل˘ع˘ف˘ب ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘خا˘ن˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأÓ˘˘ل

ىلع اندعاشست مل يتلا ةيوقلا حايرلا

كلذ م˘غر ن˘ك˘˘ل ،ةر˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا

و˘ه اذ˘هو ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘شسا

ةك˘بد ن˘ب د˘كأاو ،““ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘ه˘م˘لا

يبرغملا ءاجرلا هجاويشس هقيرف نأاب

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ف˘˘ير˘˘ششت ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب

،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘˘ن ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شسو

رظنلا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘شصب ا˘فر˘ت˘ع˘م

ىلإا ةكبد نب راششأاو ،نيقيرفلا ةعمشسل

يعجششم طبرت يتلا ةبيطلا ةقÓعلا

ة˘ع˘ت˘م ي˘ف د˘يز˘ي˘شس ا˘˘م و˘˘هو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا

.ةهجاوملا

،دادزولب بابشش قيرف سضرعت
ةرا˘شسخ˘ل˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘شصت˘˘م
ىلع هطوقشس بقع سسمأا لوأا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضم بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
بع˘ل˘˘م ي˘˘ف0-1 ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا

ة˘لو˘ج˘لا را˘طا ي˘ف ن˘ي˘غو˘˘لو˘˘ب
ةفرتحملا ةلو˘ط˘ب˘لا ن˘م41
د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصر ف˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘تو ،ىلوأ’ا
82 د˘˘˘ن˘˘˘˘ع دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش
نع طا˘ق˘ن4 قراف˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ،ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘م بر˘˘قأا
ةارابم كلتمي يذلا رئازجلا

قا˘˘˘فو ما˘˘˘مأا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ب
،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
،ةيشضايرلا ةمكحملا تشضفر
ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شس’ا

دشض ،ةم˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
نم هيلع ةطلشسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

هشضفر ببشسب ،ةطبارلا لبق
ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م سضو˘˘˘˘˘خ

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا ،ي˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
دق ةطبارلا تناكو ،رئازجلا

يدان ،قباشس تقو يف تبقاع

3 م˘شصخ˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا

ع˘˘˘˘م ،هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصر ن˘˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ه˘˘˘ترا˘˘˘شسخ با˘˘˘˘شست˘˘˘˘حا
ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘˘لا
ببشسب،(3-0) ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

تدكأاو ،ةارا˘ب˘م˘لا ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م
ا˘ه˘نأا ة˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا
سضفر رار˘˘˘ق ي˘˘˘ف تد˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا

اه˘ت˘ل˘شصو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ىل˘ع
د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا ن˘˘˘م
ن˘م ر˘شضخأ’ا ءو˘شضلا ا˘ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت
ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘ل ،ةر˘˘˘ك˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا

ةرخأاتملا ةلوطبلا تا˘يرا˘ب˘م
،يلودلا فقوتلا ةرتف لÓخ
نأا ىلإا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ىلإا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا
ةركل يلودلا داحت’ا ةقورأا
نأا ة˘˘شصا˘˘خ ،““ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف““ مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ىبأا˘ت ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا
ىل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘شصتو ،مÓ˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘شس’ا
.اهقوقح لماك ةداعتشسا

ديلو.ف

يف حجنو جرب˘لا ي˘ل˘هأا ه˘ف˘ي˘شضم ىل˘ع ه˘ق˘ط˘ن˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش يدا˘ن سضر˘ف
توأا02 بعلمب امهتعمج يتلا ةارابملا يف ،هلثمل فده نيمث لداعتب ةدوعلا
يدانلا ناكو ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم41 ةلوجلا يف5591
لبق ، ينفات اشسينيشسام بعÓلا ربع ،ليجشستلا باب حاتتف’ قّابشسلا يلئابقلا
عفر لداعتلا اذهبو ،““اباكلا““ ـل لداعتلا كاردإا نم يريمعلب يداهلا نكمتي نأا
يف ةطق˘ن81 ىلإا بيترتلا لود˘ج ي˘ف ا˘م˘هد˘ي˘شصر جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأاو ““يرا˘ن˘ك˘لا““
.يناثلل نماثلاو لوأÓل عباشسلا زكرملا

ر.ع

رئازجلا خيرات يف بعق لضفأ وه يمولب نأ لاق

 وروأ نويلم52 ىلإ قوسلا يف عفترت رصان نب ةميق
نشسحأا تامدخ نم ةدافتشس’او ،ةيشضاملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا قوشس يف رشصان نب ليعامشسإا باششلا يرئازجلا مجنلا مشضب يدانلا ةرادإا رارق دعب ،بولطملا وحنلا ىلع يلاطيإ’ا نÓيم يدان رامثتشسا ريشسي
لماوعو ،يشضاملا مشسوملا تايرابم لÓخ زيمملا هروهظ لشضفب ،““ب““ ويششتلاكلل طباهلا يلوبميإا يدان فوفشص نم رشصان نب مشضب ““يرينوشسورلا““ ةبغر تءاجو ،ةريخأ’ا ايقيرفأا ممأا سسأاك لÓخ بع’

ذإا ،هاوتشسم ريوطتو رشصان نب مادقتشسا لجأا نم وروأا نويلم61 ةميق يلاطيإ’ا قÓمعلا رمثتشساو ،همادقتشس’ يلاحلا هقيرف تزفح يتلا ةشضفخنملا ةيلاملا هتميقو هنشس رغشصك ىرخأا ةيفاشضإا
ةفيحشص تفششكو ،ايلاح قيقحتلا قيرط يف ريشسي ام وهو ،يداملا قششلا نم ةدافتشس’ا يف مهتبغرو قيرفلا يلوؤوشسم بيرقلا لبقتشسملا يف ةيقوشسلا هتميق عافتراو هاوتشسم ريوطتل هتيلباق تراثأا
لظ يف عافترÓل ةحششرم ىقبت اهلعجي ام ،وروأا نويلم52 دودح ىلإا لشصت ةيقوشسلا هتميق تراشص ثيح ،وروأا نييÓم ةعشست ةميقب تعفترا دق يرئازجلا مجنلا ةميق نأاب ،““وتاكريم ويششتلاك““

حجن ثيح ،ةبعشص مشسوم ةيادب دعب ايشساشسأا تايرابملا لك يف كراششي راشص ذإا ،نÓيملا ةليكششت يف ةوقب هشسفن طشسولا طخ بع’ سضرفو ،اماع12ـلا بحاشص همدقي يذلا يدعاشصتلا ىوتشسملا
ديلو.ف.يلغيب ينيتنجرأ’ا هشسفانم ىلع قوفتلا ةمهم هل لهشس يروحم رودو زيمم ءادأا ميدقت يف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا /رئازجلا ةيدولوم

يئاهنلا عبر يف يبرغملا ءاجرلل ادعوم برشضيو ةيوجلا ةوقلا زواجتي ديمعلا

 ةطبارلا ةبوقع ةيشضق يف فانئتشس’ا ضضفرت ضساتلاو ردشصتملاب حيطي داحت’ا

 بلاط نب تامدخ ىلع لوشصحلل نÓيملاو رتن’ا نيب بقترم عارشص
اد˘عو˘م مدا˘ق˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش نو˘ك˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م
ةكرح دهششتشس يتلا ،ةيوتششلا ت’اقتن’ا قوشس حتفل
ع˘ي˘بو م˘شض ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ةدا˘˘ع˘˘لا تر˘˘ج ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ع˘˘شساو
نيذلا ،رئازجلا بختنم موجن رارغ ىلع ،نيبعÓلا

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو م˘˘ه˘˘شضع˘˘ب سشي˘˘ع˘˘ي
فوفشص يف طششانلا يرئازجلا مجنلا دعيو ،يراجلا
ن˘ي˘ب ن˘م ،بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘˘ب˘˘ن ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ه˘˘ك˘˘لا˘˘شش يدا˘˘ن
لÓخ ديدج دان ىلإا مه˘لا˘ق˘ت˘نا بقر˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

هدوجو لعفب ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ت˘ششلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
ن˘˘م ما˘˘ت˘˘لا هءا˘˘ف˘˘شش م˘˘غر ه˘˘يدا˘˘ن تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م جرا˘˘˘خ

نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فوو ،ة˘˘با˘˘شصإ’ا
نب تامدخب رفظلل نÓيمو رتنإ’ا نيب بقترم عارشص
بع’ ن˘ع ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك ثح˘ب˘ي ذإا ،ءا˘˘ت˘˘ششلا اذ˘˘ه بلا˘˘ط
لام˘ك˘ت˘شس’ ،ه˘فو˘ف˘شص م˘ي˘عد˘ت˘ل د˘يد˘ج ناد˘ي˘م ط˘شسو
ويششتلاك““ عقوم فششكو ،فورظلا نشسحأا يف مشسوملا

ثحبي ،““ويششتلاكلا““ ردشصتم نÓيم رتنإا نأاب ““وتاكريم
ناديم طشسو نع ،يتنوك وينوطنأا هبردم نم بلطبو

مشض يف عمطي ناك ““يروزتارينلا““ نأا مغرف ،ديدج
نا˘˘ف˘˘يإا وأا لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘حأا

تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ن˘˘م ءا˘˘شصقإ’ا نا ’ا ،سشي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كار
بع’ ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘ل˘ع˘ج ،لا˘ط˘بأ’ا يرود ة˘ق˘با˘شسم˘˘ل
قبطني ام وهو ،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ˘ل ة˘ف˘ل˘ك˘ت ل˘قأا˘ب

ةيقوشسلا هتميق طقف حوارتت يذلا ،بلاط نب ىلع
يف مشضي يذلا نÓيم امأا ،وروأا نييÓم6 ىلإا5 نيب

،ءاتششلا اذه يشسيك كنارف يراوفيإ’ا هناديم طشسو نع يلختلل دعتشسي هنإاف ،رشصان نب ليعامشسإا رخآ’ا يرئازجلا كلذك هفوفشص
مشض ىلإا ةشسام ةجاحب حبشصأا يلويب ونافتيشس ينفلا ريدملا نإاف اذهلو ،اروتنوفانوب وبموكايج لبقتشسم لوح موحت كوكشش عم

،رهششأا ةتشسل لقأ’ا ىلع ةراعإا لكشش ىلع همشض لواحيشسو ،هتاباشسح نمشض بلاط نب عشضي هلعج ام وهو ،ديدج ناديم طشسو بع’
لامتحا دوجو نع ،يشضاملا عوبشسأ’ا ةيفحشص تاحيرشصت يف ،فششك دق بلاط نب ناكو ،لبقملا فيشصلا يف ءارششلا ةيقحأا دنب عم
،فيدرلا عم هيلع ءاقبإ’او لوأ’ا قيرفلل هتداعإا ،هكلاشش هيدان يلوؤوشسم سضفر ببشسب اذهو ،ءاتششلا اذه لÓخ هترداغمل ريبك
هذه تناكو ،ةيحارج ةيلمعب همايق دعب رهششأا7 يلاوحل بعÓملا نع هتدعبأا يتلا ةباشصإ’ا نم ماتلا هئافشش نم مغرلا ىلع

ةيشضاملا ايقيرفأا ممأا ةلوطب تاشسفانم سضوخ نم ،قباشسلا يزيلجنإ’ا ماهنتوت بع’ نامرح يف كلذك تببشست دق ةباشصإ’ا
.هخيرات يف يناثلا يراقلا هبقلب رئازجلا بختنم اهب جوت يتلاو ،رشصمب

ديلو.ف

ياد نيشسح رشصن

ةيلوؤوشسم لمحت ضضفري يلاجع
““رشضنلا““ لخاد عاشضوأ’ا

ةريبكلا هترشسح نع ،ياد نيشسح رشصن بردم ،يلاجع رشضخل ربع
،(3-1) وداراب يدان هفيشض دي ىلع ،ةراشسخلل هقيرف سضرعت بقع

ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم،41 ةلوجلا راطا يف سسمأا لوأا
ةياهن بقع ،مÓعإ’ا لئاشسول تاحيرشصت يف يلاجع لاقو ،مدقلا
تقفاو دقل ،ةبعشصلا يدانلا ةيعشضو ىلع اريثك فشسأاتأا““ :ةهجاوملا

يقح يف فحجملا نمو ،قيرفلا نبا يننأ’ ةيلوؤوشسملا لمحت ىلع
ذنم هيلع فرششأا يننأا مغر ،هجئاتن عجارت يف ببشستلاب يماهتا
،ط˘ق˘فو ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘شسم ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ه ا˘نأا““ :فا˘شضأاو ،““ط˘ق˘ف ر˘ه˘˘شش
اذإا امهفتم نوكأاشسو ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا يف ةرادإ’اب عمتجأاشس
ملأاتي ىقبي˘شس ي˘ب˘ل˘ق نأا اود˘كأا˘ت ن˘ك˘ل ،ي˘تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا اورر˘ق
نم تبعشص ةرا˘شسخ˘لا هذ˘ه““ :ع˘با˘تو ،““ق˘ير˘ف˘لا عا˘شضوأا ط˘ب˘خ˘ت بب˘شسب
ىلع ءاكبلا نع فقوتن نأا بجي ،ءاقبلا قيقحت يف اريثك انتمهم
فر˘شش ن˘م ىق˘ب˘ت ا˘م ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘لا ي˘ف د˘˘ي˘˘لا ع˘˘شضنو ،لÓ˘˘طأ’ا
ترر˘ق““ :م˘ت˘خو ،““ة˘ل˘˘يو˘˘ط تلاز’ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا نأا ة˘˘شصا˘˘خ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

قيرفلا ةيعشضو نأاب ملعأا يننأ’ ينومتشش نيذلا راشصنأ’ا ةحماشسم
اوناك مهنأا ةشصاخ ،اريثك يشسفن يف زح هيلع اومدقأا ام نكل ،مهقلقت
.““رمأ’ا اذه يدافت ىلع نيرداق

ديلو.ف

ةمشصاعلا داحتا

سسابعلب دشض رايدلا رقع يف طوقشسلا دعب / ةرواشسلا ةبيبشش

 ةيحشضتلا يف ركفت ةرادإ’ا
 ةرارغوب ـب

يف ةلاقإ’ا حب˘شش ،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف برد˘م ،ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘م˘ل ه˘جاو˘ي
دي ىلع ةيشساق ةميزهل هقيرف سضرعت بقع ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا

ةلوطبلا نم41ـلا ةلوجلا راطا يف سسما لوا (1-0) سسابعلب داحتا هفيشض
اورهظ دق يدانلا يريشسم نأاب رداشصملا سضعب نم ملعو ،ىلوأ’ا ةفرتحملا

توأا02 بعلم اهن˘شضت˘حا ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ،بشضغ˘لا ة˘م˘ق ي˘ف
ناك مشصخ مامأا قيرفلا همدق يذلا ليزهلا ينفلا ىوتشسملا ببشسب ،راششبب
اعامتجا ،بونجلا يدان ةرادإا سسلجم دقعي نأا بقترملا نمو ،لوانتملا يف

،ةرارغوب بردملا لبقتشسم ةشساردل ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا يف ائراط
يف هلششفو ،قيرفلا جئاتن عجارت لظ يف ةبيبششلل ينفلا زاهجلا سسأار ىلع
،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ت’وج5 رخآا يف راشصتن’ا معط قوذت

91 ديشصر˘ب سسدا˘شسلا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
.ةلوطبلا بيترت لودج يف ةطقن

ديلو.ف

ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا دا˘ح˘تا د˘كأا
ة˘ط˘بار˘لا ع˘م ه˘ت˘قÓ˘˘ع نأا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
يأا اهدوشسي ’و ةزاتمم ةفرتحملا

،ه˘˘ل جور˘˘ي ا˘˘م سسك˘˘˘ع ىل˘˘˘ع فÓ˘˘˘خ
ه˘نأا˘ب ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘ت’ا لا˘˘قو
ثدحتت يتلا تاءاعد’ا لك بذكي

ةطبار˘لا ن˘م سضيو˘ف˘ت˘لا بح˘شس ن˘ع
د˘ب˘ع ا˘ه˘شسي˘ئر ن˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بح˘˘شس وأا
نأا ىلإا ار˘˘˘ي˘˘˘˘ششم ،راود˘˘˘˘م م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
خيراوت ديدحت˘ل تءا˘ج ن˘ي˘فر˘ط˘لا

تنا˘˘كو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘˘شسم

بشضغ ىلإا تهون ةيمÓعإا رداشصم
مهتمدقم يفو ةركلا داحتا ءاشضعأا
ن˘م ،ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ سسي˘ئر˘˘لا

م˘˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا˘˘˘˘ب هرار˘˘˘˘ق بب˘˘˘˘شسب ،راود˘˘˘˘˘م
لوأ’ا رود˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘˘لا

12 مو˘˘˘˘ي يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شسم ن˘˘˘˘˘م
خ˘يرا˘˘ت˘˘لا و˘˘هو ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد
ه˘ي˘ف ما˘ق˘ت نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا

نم46ـلا رود˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م ىلوأا
ة˘ن˘ج˘ل تن˘ل˘˘عأاو ،سسأا˘˘ك˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم
عامتجا باقعأا يف سسأاكلا ةقباشسم

تايرابم ةماقإا ،دحأ’ا سسمأا دقع

نم82و52،62 ما˘يأا23 رودلا
.يراجلا رهششلا

ةينفلا مقطأ’ا ايمشسر بشصنتو
ةينطولا تابختنملا فلتخمل

ةيداحت’ا تفرششأا ،رخآا قايشس يف
قيشسنتلاب ,مدقلا ةركل ةيرئازجلا

,ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ع˘م
فلتخ˘م˘ل ي˘م˘شسر˘لا بي˘شصن˘ت˘لا ىل˘ع

تا˘ئ˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب با˘ب˘˘ششلا

ه˘ب دا˘فأا ا˘˘م بشسح ،ىشسو˘˘م يد˘˘ي˘˘شسب
سسمأا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب
بيشصنت˘لا ل˘ف˘ح سسأار˘تو ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا

ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر
,يششطز نيدلا ريخ (فاف) مدقلا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘شضح˘˘ب
هد˘عا˘شسم و ق˘ي˘ف˘شش ر˘ما˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ح˘˘شضوأا وةدو˘˘ع ن˘˘ب م˘˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
مقطأ’ا فلتخم رايتخا نا يششطز
ة˘ئا˘م““ ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ل˘ك˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

تاءا˘ف˘˘ك و تار˘˘ب˘˘خ ن˘˘م ““ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
و ريكفت ةرتف دعب““ مت ةيرئازج

ق˘˘˘˘˘فو كلذو ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م روا˘˘˘˘˘˘ششت
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘شسإ’ا
ادكؤوم ““ةينطولا ةينفلا ةيريدملا

ةينفلا مقطأ’ا هذه““ نا ةبشسانملاب
ا˘˘ه˘˘ل و ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شصلا ل˘˘˘ما˘˘˘ك كل˘˘˘م˘˘˘ت
ا˘ه˘ما˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘قرو˘لا
فادهأ’ا غولب ةطيرشش ,ةفلتخملا
ةيشسفانتلا ديعاوملا يف ةرطشسملا
ةلحرملا ىلإا لهأاتلا اهنم ,ةلبقملا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

02 و71 ن˘م ل˘قا ي˘ت˘ئ˘ف˘˘ل1202
ةيدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر سصر˘حو ،““ة˘ن˘شس

دادعتشسا ىلع هديكأات ديدجت ىلع
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘˘ل ““م˘˘˘ئاد˘˘˘لا““ ه˘˘˘ت˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه

ل˘ه˘شست ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا
و ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ل˘˘م˘˘ع
ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا غو˘˘˘ل˘˘˘ب ىل˘˘˘ع ا˘˘˘هد˘˘˘عا˘˘˘شست
تا˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘ح˘˘˘شضو˘˘˘م
و تÓباقم ةد˘ع بع˘ل˘ت˘شس ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م تارود ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شس

,يلاعلا ىوتشسملاب رثكأا كاكتح’ا

و ةمارشصلاب““ يلحتلا اهيلع نيعتيو

بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ءاد˘ت˘ق’ا و ةر˘با˘ث˘˘م˘˘لا

بقللا زرحأا يذلا رباكأÓل ينطولا

.““9102 ةنشس يقيرفإ’ا

: ةينفلا مقط’ا ةليكششت

:(روكذ) ةنشس51 نم لقا بختنم

تيآا دارم ،(بردم) نامر يقزرا

دبع ،(لوا دعاشسم) رهاطلا

دعاشسم) فيرشش رباشص ميركلا

.(يناث

:(روكذ) ةنشس71 نم لقا بختنم

دارم  ،(بردم) تاشس’ دمحم

يناورم ياشسم ،(دعاشسم) يناطلشس

.(سسارحلا بردم)

:(روكذ) ةنشس02 نم لقا بختنم

،(بردم) نيعامشس نب رباشص

اشضر ،(دعاشسم) يلشسرم يبرعلا

.(سسارحلا بردم) يلتيرغ

:(ثانا) ةنشس71 نم لقا بختنم

ةنيرباشص ،(بردم) يشسادعم ريدن

لودف ةاجن ،(ةدعاشسم) موهلد

.(ىمرملا تاشسراح ةبردم)

:(ثانا) ةنشس02 نم لقا بختنم

ةيدان  ،(بردم) يبيرعل دمحا

افيلوب دمحا،(ةدعاشسم) ةلÓب

.(ىمرملا تاشسراح بردم)

راودم ةئيه عم تافقخ ةيأ دوجو يفنت فافلا

““ ةيقيرفإ’ا ةيبهذلا ةركلاب قحأ’ا زرحمو ةلاقتشس’ا يف ركفي مل يشضاملب““:يششطز

لئابقلا ةبيبشش

““اباكلا““ ىلع لداعتلا ضضرفي ““يرانكلا““
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مويلا اذهلثم يف ثدح

9102 تايدحت يف نوزئافلإ /ةبانع

ooderoOطسولا ةقطنمل ءاكرشلا نيعزوملا و عيبلا طاقن ئفاكت
،اهئاكرضش عم اهتاقÓع ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘ضسا˘ي˘ضسل ءا˘فو
ةيلوب نوطإريضشلإ قدنفب صسمأإooderoO تمظن

ةقطنمل اهئاكرضشل زئإو˘ج˘لإ م˘ي˘ل˘ضست ل˘ف˘ح ،ة˘با˘ن˘ع
عمج9102. ةنضسل اهتايدحت يف نيزئافلإ قرضشلإ

ىلع،ooderoOـل ري˘ضسم˘لإ م˘قا˘ط˘لإ ل˘ف˘ح˘لإ إذ˘ه
،زر˘˘ك˘˘ي˘˘ب يلو˘˘ك˘˘ي˘˘ن د˘˘ي˘˘ضسلإ ما˘˘ع˘˘لإ ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لإ ه˘˘˘ضسأإر
.ءاكرضشلإ نيعزو˘م˘لإو ع˘ي˘ب˘لإ طا˘ق˘ن ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو

ي˘تأا˘ي يذ˘لإو قر˘ضشلإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ل˘ف˘ح˘لإ إذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ع˘ي˘ب˘لإ طا˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لإ تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ما˘˘ت˘˘ت˘˘خل
ا˘ك˘ير˘ضش ر˘ضشع ة˘ثÓ˘ث ةأا˘˘فا˘˘ك˘˘م تم˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لإو
جئاتنلابو مهتإدوهجمب انافرع كلذو ةميق ايإدهب
ردجي9102. ةنضس لإوط اهوققح يتلإ ةزيمتملإ
نيلف˘ح إر˘خؤو˘م تم˘ظ˘نooderoOنأاب ريكذ˘ت˘لإ
نم .برغلإ و طضسولإ يتقطن˘م˘ل ا˘ه˘ئا˘كر˘ضش ةأا˘فا˘ك˘م˘ل

ىلإإooderoO ىع˘˘ضست ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لإ هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
رئإزجلإ يف إودجو امنيأإ اهنئابز نم رثكأإ برقتلإ

لÓخ نم لضضفأإ ةقيرطب مه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حإ ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل و
 .نيعزوملإ و عيبلإ طاقنلإ عم اهتكإرضش ديطوت

ة˘يلو˘ل ل˘م˘ع˘لإ با˘برأل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘ي˘لإرد˘ف˘نو˘ك˘˘لإ كرا˘˘ضشت
يضسنوتلإ داحتلإ ميظنت نم ةيئانث لمع تإءاقل يف ةبانع

يتلإو ““ACITU““ ةيديلقتلإ تاعانضصلإو ةراجتلإو ةعانضصلل
يف يرا˘ج˘لإ ر˘ب˘م˘ضسيد82 ىلإإ22 نم اهتايلا˘ع˘ف ير˘ج˘ت˘ضس
صسيئر فضشكو ،ةضسوضسو ةيدهملإ امهو نيتيضسنوت نيتنيدم
متي˘ضس ه˘نأإ م˘نا˘غو˘ب ن˘يد˘لإ رو˘ن ““ة˘عا˘ضس ر˘خآإ““ ـل ““ة˘با˘ن˘ع با˘ك““

نيب ةيئانث تاكرضش قلخ ةيفيك ةرايزلإ هذه لÓخ ثحابت
نيفرطلإ نيب ةبضستكملإ تإربخلإ يف رامثتضسلإو نيدلبلإ

تاقاطلإ ،ةئضشانلإ تاكرضشلإ قلخ ،ايجولونكتلإ تلاجم يف
امك ،يرحبلإ ديضصلإو ةحايضسلإ ،تايافنلإ ةلكضسر ،ةددجتملإ
ةنمقرلإ لامعتضسإ تاي˘با˘ج˘يإإو د˘ئإو˘ف˘ل ا˘ضضيأإ قر˘ط˘ت˘لإ م˘ت˘ي˘ضس

د˘ي˘ضسج˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كو ي˘عا˘ن˘ضصلإ لا˘ج˘م˘لإ ي˘ف ا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لإو
،تاعاطقلإ نم ديدعلإ يف صسنوتو رئإزجلإ نيب تلدابتلإ
نيب ةديدع تلاجم يف لمعلإ زيزعت ىلع لمعلإ ىلإإ ةفاضضإإ
ايفإرغجلإو خ˘يرا˘ت˘لإ م˘ك˘ح˘بو ه˘نأإ ة˘ضصا˘خ ن˘يرا˘ج˘لإ ن˘يد˘ل˘ب˘لإ
يف ةمهاضسملإ نكمي هنأاف صسنوتو رئإزجلإ نيب طبرت يتلإ

ةرو˘ط˘ت˘مو ةد˘يد˘ج تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘تو ل˘غ˘ضشلإ بضصا˘ن˘م ق˘ل˘˘خ
ة˘˘ي˘˘لإرد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لإ د˘˘فو م˘˘ضضيو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضسي
رون اهضسيئر نم لك ةبانع ةيلول لمعلإ بابرأل ةيرئإزجلإ
لبلب ،يدهم ريديإ تيآإ ،ترافت دمحم نم لكو مناغوب نيدلإ

 ر.ناميلضس.بلطملإ دبع صسرجهو دلاخ

 ربمضسيد82 ىلإإ22 نم ةضسوضسو ةيدهملإ يف اهتايلاعف ىرجت

يسسنوتلأ داحتلأ عم ةيئانث تأءاقل يف كراسشت ““ةبانع باك““
ةيديلقتلأ تاعانسصلأ ةراجتلأو تاعانسصلل

˘˘-ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لإ بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب لا˘˘ضصتلإو مÓ˘˘عإلإ مو˘˘ل˘˘ع م˘˘ضسق م˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلإ و ة˘ي˘نا˘ضسنإلإ مو˘ل˘ع˘˘لإ و بإدآلإ ة˘ّ̆ي˘˘ل˘˘ك˘˘ل -ي˘˘نو˘˘ب˘˘لإ
ةغللإ““ لوح اي˘ضسإرد ا˘مو˘ي صسمأإ ة˘با˘ن˘ع˘ب را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ل
““تايدحتو تايلاكضشإإ ةيرئإزجلإ مÓعإلإ لئاضسو يف ةيمÓعإلإ

صسيئر روضضحب يدوبدب ماهضس ةروتكدلإ يضسإردلإ مويلإ صسأإرتو
ةروتكدلإ ةيلكلإ ةديمعو ينويع نيدلإ مجن روتكدلإ مضسقلإ

ة˘ن˘ي˘ضسح ةرو˘ت˘كد˘لإ ىلوألإ ة˘ضسل˘ج˘لإ تضسأإر˘تو ،يد˘ع˘ضس ةد˘ي˘˘حو
““ةعاضس رخآإ““ ةديرجل ريرحتلإ ريدم اهيف لخدت يتلإ خيضشوب
ريرحتلإ دعإوقو يوغللإ قاثيملإ““ نع ثدحت ثيح يتبضس دإؤوف
ل˘ما˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘ل قر˘ط˘ت ن˘يأإ ““ة˘عا˘ضس ر˘خآإ ةد˘ير˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلإ
ة˘ي˘ب˘ن˘جألإ تا˘غ˘ل˘لإ ن˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو تا˘˘ح˘˘ل˘˘ط˘˘ضصم˘˘لإ ع˘˘م ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلإ

ىلإإ ة˘فا˘ضضإإ ،ة˘ي˘بر˘ع˘لإ ة˘غ˘ل˘لإ ىلإإ ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلإو ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا˘˘ك
نم يفحضصلإ مقاطلل اهميدقت متي يتلإ تإداضشرإلإو حئاضصنلإ
قرطتو ،تلاقملإ مجحو ةيوغل˘لإ ة˘ي˘حا˘ن˘لإ ن˘م ا˘ه˘عا˘ب˘تإ ل˘جأإ
ديدعلإ برضضو ةعئاضشلإ ءاطخألإو ةيبرعلإ ةغللإ ءإرثل اضضيأإ

91 نم رثكأإ رم يتلإ ““ةعاضس رخآإ““ ةديرج ةبرجتب ةلثمألإ نم

صسيئر يضضاقلب ريغضصلإ دمحم اضضيأإ لخدتو ،اهضسيضسأات نع ةنضس
يلاحلإ ريرحتلإ ريدمو ““ةعاضس رخآإ““ ةديرجل قباضسلإ ريرحتلإ
تا˘ح˘ل˘ط˘ضصم˘لا˘ب ة˘ل˘ث˘مأإ مد˘˘ق ن˘˘يأإ ““لا˘˘ي˘˘ضسن˘˘فور˘˘بو˘˘ل““ ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل
تا˘م˘ل˘ك ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘يرو˘ضسلإ ةرو˘ث˘لإ ي˘ف ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ
تنا˘كو ،تلا˘ق˘م˘لإ ة˘با˘ت˘ك ي˘ف ““ن˘ي˘ي˘با˘هرإلإ»و ““ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لإ““

رابخأإ““ ةديرج ريرحت صسيئر يناغوب ليبن ةلخإدم عوضضوم
صسيئر امأإ ،““ةبوتكملإ ةفاحضصلإ يف ةعئاضشلإ ءاطخألإ““ ““قرضشلإ

ة˘ل˘خإد˘م مد˘ق حد˘يرد ن˘ي˘ضسح ة˘با˘ن˘ع˘ب ر˘ضصن˘لإ ةد˘ير˘ج بت˘ك˘˘م
ل˘ضصإو˘ت˘لإ ع˘قإو˘م ر˘ضصع ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ف˘ح˘ضصلإ ة˘غ˘ل““ ا˘ه˘نإو˘˘ن˘˘ع

ةهجإوم يف ةيئورقملإ““ ةينورتكللإ ةفاحضصلإو يعامتجلإ
ة˘˘عإذإا˘˘ب ي˘˘مÓ˘˘عإإ ير˘˘ح˘˘ت ع˘˘ي˘˘بر ىلإإ ة˘˘فا˘˘ضضإإ ،““تإر˘˘ق˘˘ن˘˘لإ دد˘˘˘ع

ةغللإ نيب ةيعإذإلإ ةغللإ““ لوح ةلخإدم مدق يذلإ فراطلإ
عيضضإوملإ لوانت يف ةي˘ط˘ي˘ضشن˘ت˘لإ ة˘ث˘لا˘ث˘لإ ة˘غ˘ل˘لإو ة˘يرا˘ب˘خإلإ

ناك يذلإو فراطلإ ةعإذإاب يمÓعإإ ميتيل ديلو ،““نيعمتضسملل
ج˘مإر˘ب˘لإو تإر˘ضشن˘لإ ي˘ف ة˘ي˘عإذإلإ ة˘غ˘ل˘لإ““ ه˘ت˘˘ل˘˘خإد˘˘م عو˘˘ضضو˘˘م
عوضضومل تقرطتف خيضشوب ةنيضسح ةروتكدلإ امأإ ،““ةيجاتنلإ
ةيربخلإ ةبات˘ك˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لإ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لإو ة˘ي˘مÓ˘عإلإ ة˘غ˘ل˘لإ““

ة˘ضسل˘ج˘لإ ا˘مأإ ،جذو˘م˘ن˘ك ““زا˘ي˘ح˘نلإو ة˘ي˘عو˘ضضو˘م˘لإ ن˘م تذ˘خ˘تإو
،ي˘لذا˘ضشلإ ق˘ح˘لإ د˘ب˘ع ذا˘˘ت˘˘ضسألإ ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ط˘˘ضشن˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضسم˘˘لإ
،ةدوعضسم تي˘غر˘م هإرو˘ت˘كد˘لإ ة˘ب˘لا˘ط ،صشو˘ل˘ح˘ك ىن˘م ةذا˘ت˘ضسألإ
ةذاتضسألإ ،راضصن نب ةيروح ةذاتضسألإ ،يلÓيف ىليل ةروتكدلإ
ةميرك ةروتكدلإو حإولم ة˘ن˘ير˘ب˘ضص ةرو˘ت˘كد˘لإ ،ي˘ف˘ت˘ك ةر˘ي˘م˘ضس

نا˘كو ،ة˘مإر˘ع ة˘م˘ير˘˘ك ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لإ ة˘˘ضسل˘˘ج˘˘لإ تضسأإر˘˘تو ة˘˘مإر˘˘ع
ىلوألإ ة˘˘˘ضشرو˘˘˘لإ صسأإر˘˘˘ت ثي˘˘˘ح تا˘˘˘ضشرو˘˘˘لإ ع˘˘˘م ا˘˘˘ضضيأإ د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘لإ
ةليلد ةروتكدلإ لخدت تفرعو فوجفجوب ةرهزلإ ةروتكدلإ

ةبلاط ،نموم ةيمل ةروتكدلإ ،يناكد يفطل روتكدلإ ،ةبورغ
روتكدلإ ،ةعقروب ةيمضس ةروتكدلإ ،رمع نب ةيمضس هإروتكدلإ

ماهضس ةروتكدلإ ،ملاضس نب داعضس هإروتكدلإ ةبلاط ،ةفيعلإ لامج
ةديرف ةروتكدلإ ،ةفلخوب ةجيدخ هإروتكدلإ ةبلاط ،ينإدولب
،غوجفجوب ةرهزلإ ةروتكدلإو يناعلب ناميإإ ةذاتضسألإ ،زاكعوب
يديبع ءإرهزلإ ةمطاف ةروتكدلإ اهتضسأإرتف ةيناثلإ ةضشرولإ امأإ

ىوجن ةروتكد˘لإ ،مزا˘ح د˘ي˘ضشر رو˘ت˘كد˘لإ ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد˘تو
،طيرضشوب ةجيدخ ةذاتضسألإ ،ةبقع ةديعضس ةروتكدلإ ،صشرطل
ةرو˘ت˘كد˘لإ ،ةزوو˘ب ة˘يا˘ب ةرو˘ت˘كد˘لإ ،دإر˘ط ن˘ب ءا˘فو ةرو˘ت˘كد˘˘لإ
ة˘يدا˘ق ءإر˘هز˘لإ ة˘م˘طا˘ف هإرو˘ت˘كد˘˘لإ ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،يدو˘˘بد˘˘ب ما˘˘ه˘˘ضس

ة˘م˘طا˘ف ةرو˘ت˘كد˘لإ ،ه˘ل˘لإ د˘˘ب˘˘ع و˘˘ب ىد˘˘ه ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لإ ،ة˘˘ضسا˘˘ب˘˘ع
ةمضسن ةرو˘ت˘كد˘لإو ة˘فر˘ضش ءا˘م˘ضسأإ ةرو˘ت˘كد˘لإ ،يد˘ي˘ب˘ع ءإر˘هز˘لإ

تاعماج نم ةذتاضسأإ يضسإردلإ مويلإ إذه يف كراضشو ،نإدوعضسم
ردا˘˘ق˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مألإ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ،ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘ضس ،ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع
ةعماج،2 ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ع˘ما˘ج ،صسإدر˘مو˘ب ة˘ع˘ما˘ج ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
.مناغتضسم ةعماج ،ةيدملإ

    ر.صس

ةبانع ةعماجب لاضصتلإو مÓعإلإ مولع مضسق ميظنت نم يضسإرد موي يف

ةيمÓعإلأ ةغللأ ىلع ءوسضلأ نوطلسسي نويفحسصلأو نويميداكألأ
ةيرئأزجلأ مÓعإلأ لئاسسو يف

قيلعت نود ةروصص

ةضسرضش بÓك ةثÓثو ءاضضيب ةحلضسأإو قراح لئاضس لامعتضسإ مت امنيب

ةنيطنسسقب يعامج راجسش يف ةطروتم رأرسشأأ ةعومجم فيقوت
ةضصاخ ،اهلاكضشأإ فلتخمب ةميرجلإ ةحفاكم يف ةنيطنضسق ةيلو نمأإ حلاضصم لبق نم ةرطضسملإ ةيتايلمعلإ ططخلل إديضسجت
ةيتايلمعلإ قرفلاب ةموعدم ةيئانجلإ ةقرفلإ تنكمت ،تاكلتمملإ و صصاخضشألإ ىلع ءإدتعلإ يف ةضصتخملإ ةيمإرجإلإ تاكبضشلإ
صصاخضشأإ70 فيقوت نم ، ةنيطنضسق ةيلو نمأاب رضشع عباضسلإ يرضضحلإ نمألإ إذكو ةيئاضضقلإ ةطرضشلل ةيئلولإ ةحلضصملل
دضض حنج و تايانج باكترل دإدعإلإ دضصق رإرضشأإ ةيعمج نيوكت ةيضضق يف مهعولضضل ،ةنضس63 و02نيب مهرامعأإ حوإرتت
رربم نود ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأإ ةزايح ،ةيرحب ديضص ةيقدنب صسداضسلإ فنضصلإ نم ةحلضسأإ ةزايح ، تاكلتمملإ و صصاخضشألإ
ىلع بابضشلإ نم ةعومجم نيب راجضش ىلإإ ةيضضقلإ عئاقو دوعت ،ديضص ةحلضسأإ تامضسجم ةزايح ،ءإدتعلإ و بيهرتلإ صضرغل يعرضش
ةطرضشلإ تإوق لخدت . يحلإ ينطاق طضسو بعرلإ تب ىلإإ ىدأإ امم ءاضضيب ةحلضسإ لامعتضساب مÓضسلإ دبع يضسقدلإ يح ىوتضسم
ةيوه ديدحت ىلإإ ىضضفأإ قمعملإ قيقحتلإ ،ةيلولإ نمأإ رقم ىلإإ هليوحتو ناكملإ نيع يف مهيف هبتضشملإ دحأإ فيقوت نم نكم
صسمأإ ةحيبضص اهجراخ و ةنيدملإ لخإد ةقرفتم ءايحأاب مهتماقإإ تإرقم ىوتضسم ىلع مهفيقوت متيل ،راجضشلإ إذه يف هئاكرضش
بÓك30 ىلإإ ةفاضضإإ عإونألإ و لاكضشألإ فلتخمب ءاضضيبلإ ةحلضسألإ نم ةربتعم ةيمك زجح  مت امك ةضصتخملإ ةطلضسلإ نم نذإإ دعب
ديضص قدانب20 زجح نم نكم ةيئاضضقلإ ةطرضشلل  ةيتايلمعلإ قرفلاب ةموعدم ةيئانجلإ ةقرفلإ اهتداق يتلإ ةيلمعلإ ،ةضسرضش
يران حÓضسل نيمضسجم ، نيروطاضس عإونألإ ةفلتخم ءاضضيب ةحلضسأإ80 ،ريبكلإ مجحلإ نم فويضس20 ،يإروماضس فويضس40 ،ةيرحب

تإءإرجإإ تافلم زاجنإإ نم ءاهتنلإ دعب ،فاظن لئاضس تإروراق20 إذك و عومدلل ليضسم زاغ ةخاخب  ،ديضص ةيقدنب لكضش ىلع
.ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ مهيف هبتضشملإ ميدقت مت ةيئإزج

زاكعوب لامج

 ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي
يتنج يلخدأو يدابع يف يلخداف

ثيح انيزحو املؤوم اموي8102 ربمضسيد81 موي ناك دقل
بألإ روقاضشوب ةلئاعو ةبانعب كرامجلإ ةرضسأإ هيف تدقف

 بيطلإ ليمزلإو يفولإ قيدضصلإو نونحلإ

  .ةنضس36 زهان رمع نع ““صشوب““ وعدملإعفار روقاشوب

ءاضضقب ناميإلإ لإإ اهؤولمي ل يتلإ ةميلألإ ةبضسانملإ هذهبو
بلطي موحرملإ نإدقفل ىلوألإ ىركذلإ يفو هردقو هللإ
لولهب ه˘ت˘خأإ ن˘بإإو ه˘ت˘ل˘مرأإو ““نا˘ن˘حو إد˘ي˘ف““ ها˘ت˘ن˘بإو هدلوأإ

نأإ موحرملإ فرع نم لك نم روقاضشوب ةبيهوو يناغلإ دبع
اهته˘ج ن˘م .ما˘ق˘م˘لإ ة˘ع˘ضسو ة˘م˘حر˘لإو ةر˘ف˘غ˘م˘لا˘ب ه˘ل و˘عد˘ي
ةباينو اهضسفن نع ةلاضصأإ ““ةردع““ موحرملإ ةليمز مدقتت

نأاب موحرملإ فرع نمم كرامجلإ كلضس يبضستنم لك نع
هنانحو  هفطلب هللإ هدمغتي نأإو  ماقملإ ةعضسب هل وعدي
إوضسني نل مهنأاب ءÓمزو ةلئاع عيمجلإ ددجي ةبضسانملابو
هلايخو ىركذو افيط اننيب مئإد هروضضحف ““صشوب““ موحرملإ

ريخلإ تعرز كنإاف بيط اي نيعلإ ريرق من .ناكم لك يف
.ةرخآلإو ايندلإ يف ءانثلإ دضصحتل

نوعجإر هيلإإ ّانإإو هلل ّانإإ

Pc```````ôi hJôM```````º

جيورتلإ تإدئاع نم يلام غلبم ىلإإ ةفاضضإإ / ةبانع

   رامع يديسسب صسولهم صصرق0001 نم رثكأأ  زجحو ينيثÓث فيقوت
ةضسولهملإ صصإرقألإ نم ةربتعم ةيمك زجحو ينيثÓث  فيقوتب رامع يديضسب ةيئاضضقلإ ةطرضشلل ةلقنتملإ ةقرفلإ تنكمت
نايب  بضسح  ةيلمعلإ تتأإ ثيح.جيورتلإ تإدئاع نم يلام غلبم ىلإإ ةفاضضإإ عإونألإ فلتخم نم اضسولهم اضصرق8801 ـــب تردق

كلذ رثإإ ىلع ،بابضشلإ طضسو ةضسولهملإ صصإرقألإ جيورتب موقي صصخضش دوجو اهدافم تامولعم ىلع ءانب ،ةبانع ةيلو نمأل
رمعلإ نم غلابلإ هيف هبتضشملإ فيقوت نم تنكم ةمكحم ةطخ عضضوب رامع يديضسب ةيئاضضقلإ ةطرضشلل ةلقنتملإ ةقرفلإ تماق
نم يلام غلبم ىلإإ ةفاضضإإ عإونألإ فلتخم نم اضصرق8801 ـب ةردقملإ ةضسولهملإ صصإرقألإ نم ةربتعم ةيمك زجح عم ةنضس73
ةقرفلإ نأإ ىلإإ ةراضشإلإ ردجتو ،هيف هبتضشملإ قح يف ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك ذاختإ مت ثيح ،جيورتلإ تإدئاع

راطإإ يف لخدت يتلإ ةيعونلإ تايلمعلإ نم  ديدعلاب ةريخألإ ةرتفلإ يف تماق رامع يدضسب ةيئاضضقلإ ةطرضشلل ةلقنتملإ
نمأإ حلاضصم نإاف ريكذتلل ،هتاكلتممو نطإوملإ ىلع نودتعي نيذلإ  نيفرحنملل دح عضضوو اهعإونأإ  لكب ةميرجلإ ةبراحم
ةمÓضس و نطإوملإ نمأاب صساضسملإ هنأاضش نم ام لك ةبراحمل ةيطرضشلإ اهتايلمع ةعانقلإ و ةميزعلإ صسفنب لضصإوت ةبانع ةيلو
ةضشيعوب زوزام.هتاكلتمم



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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