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 مــــهطسسو تاــــباسصإا لــــيجسست دــــعب
ةــــلسشنخ ةــــيلوب

ةرازو يمدختسسم ةبأقن
ةيأمحب بلأطت ةرأجتلا
مهزيفحتو ةبأقرلا ناوعأا

نيذلا نيفوقوملا جارختسسا مدع ببسسب
ششارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب ايلاح نوعبقي

يتيسضق يف رظنلا ليجأأت
ىلإا يملوع دارمو دادح يلع
 لبقملا يأم رهسش نم11ـلا

3 صص علاط

 يناوألا ءانتقا ىلع ريبك تفاهت
  ةيلزنم تامزلتسسم ةّدعو

تلئأعلا تاريسضحت
 نأسضمر لـــيبق ةيبأنعلا

أنوروك زجأح رسسكت
6 صص علاط

3 صص علاط

ةأـــــفو ةـــــلأح02
 أـــنوروكلأب ةدـــيدج ةـــبأسصإا96و

ةدأـعإأب دـــهعتي نوبت
ةــموظنملا يف رظنلا
نـــيسسحتو ةـــيحسصلا

عأطقلا يينهم فورظ
ينطولا بارتلا ةفأك ىلإا أنوروكلا ةحفأكم تادعم لأسصيإا ةرورسض ىلع ددسش ^

يحسصلا نمألل ةينطولا ةلأكولا ءأسشنا نع نلعأا ^

بونجلأب لمعلا يف نيبغارلا ءأبطألل ةفعأسضم روجأاو ةيندملا ةمدخلا ءأغلا وحن ^

””نيكورولكلا””ـب جÓــــعلا لوــــكوتوربل اــــباسصم9762 عــــسضخي اــــميف

âaS rehkA
يرئازجلا قرسشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعأسس رخآا

3-2 صص علاط

ةلجاع تاءارجإا ذاختا ىلإا تاطلسسلا نوعدي نوحÓفلا

أهلكأأي نم دجت مل ““ةلوارفلا““
5 صص علاط
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يمسسرلا قطانلا فسشك ام بسسح انوروك سسوريفب ةديدج ةافو02 ةريخلا ةعاسس نيرسشعو عبرلا لÓخ رئازجلا تلجسس
زجاح ةحئاجلا هذهب ةباسصإلا ءارج يلامجإلا تايفولا ددع ىطختي و .راروف لامج انوروك سسوريف ةعباتمو دسصر ةنجلل

 .ةافو313 ىلإا لسصيل003

:دكؤوت ةيروهمجلا ةسسائر

ةلوادتملا روتشسدلا ليدعت ةخشسن»
«ايئاشضق اهجور نم قحلنشسو ةروزم

ةخشسن نأأ اهل نايب يف ،نينث’أ سسمأأ ،ةيروهمجلأ ةشسائر تدكأأ
’ يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم ربع ةلأودتملأ روتشسدلأ ليدعت
ةشسائرب ءأربخلأ ةنجل هتمدق يذلأ عورششملل ةلشص يأاب تمت
ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئرل «ةبأرعل دمحأأ» روشسيفوربلأ
عيزوت لجأأ ةيروهمجلأ سسيئر» نأاب ردشصملأ تأذ حشضوأأو.نوبت
يندملأ عمتج˘م˘لأو بأز˘حأ’أ ى˘ل˘ع رو˘ت˘شسد˘لأ ل˘يد˘ع˘ت عور˘ششم
ح˘م˘شسي ’ فر˘ظ˘لأ نأ’ ،ه˘ت˘ششقا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ي˘˘شصخ˘˘ششلأو
نمو ،ةهج نم روتشسدلأ ليدعت مجحب ةيشساشسأأ ةقيثو ةششقانمب

راششتنأ ةحفاكمل ةمأ’أ تاقا˘ط ل˘ك ع˘م˘ج˘ت˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
،ةيروهمجلأ ةشسائر» نأأ ى˘لإأ نا˘ي˘ب˘لأ را˘ششأأو.«ا˘نورو˘كلأ ة˘ح˘ئا˘ج
ماعلأ يأأرلأ ملعتشس ،ةحئاجلأ هذه ةمأ’أ نع هللأ عفري نأأ دعبو
هتششقانمل روتشسدلأ ليدعت عورششم عيزوت يف عورششلاب ايمشسر
يأأ نأاششب ايلاح هلوأدت متي ام لك نإأ» :ةشسائرلأ تلاقو.«هئأرثإأو
نوعقي نيذلأ ،اهباحشصأأ ’إأ مزلي ’ ،روتشسدلأ ليدعت لوح ةخشسن

هذه نأأو ةشصاخ ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ة˘لا˘ح˘م ’
ةمأ’أ تبأوث سضعبب احيرشص اّشسم نمشضتت ةروزملأ ةخشسنلأ

.«ةخشسأرلأ اهتيوهو
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لÓخ ريوسصتلا مدع ىلإا اعد دق ناك «دارج»
ةينماسضتلا تادعاسسملا ميدقت

«نودرمتي» يندم عمتجمو نوبختنم
 لوألا ريزولا ةميلعت ىلع

ينماشضتلأ نأديملأ يف ةطششانلأ تايعمجلأ نم ديدعلأ تدرمت
ةيبعششلأ سسلاجملاب نييلحم نيبختنمو ءايحأ’أ تايعمج ىتحو
لوأ’أ ريزولأ ةميلعت ىلع نطولأ تاي’و نم ديدعلأ يف ةيدلبلأ
ميدق˘ت لل˘خ ر˘يو˘شصت˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ع˘ن˘م يد˘لأ «دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع»
رجحلأ ةرتف للخ ةزوعملأ تلئاعلل ةينماشضتلأ تأدعاشسملأ
ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ر˘˘ششن˘˘ي تا˘˘بو . ي˘˘ح˘˘شصلأ
بغري تايعمجو نييلحم نيببخ˘ت˘ن˘م˘ل رو˘شص ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ةمداقلأ ةيباختن’أ تاقاقحتشسلل ابشسحت روهظلأ يف اهباحشصأأ

ه˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ن˘م ف˘ف˘ق م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لأ لل˘خ ن˘˘م
ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘ح˘ف˘شص ي˘ف رو˘شصلأ كل˘ت ع˘شضوو ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
لحم ىلأ ةريخأ’أ ةرتفلأ يف لوحت «كوبشسيفلأ «يعامتج’أ
نع داعتب’أ ىلأ وعدت يتلأ عمتجملأ حئأرشش فرط نم طخشس
لدبب طقف مامته’أو  نهأرلأ تقولأ يف ةيباختنأ تاباشسح يأ

د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ب و ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف و˘هو د˘حأو أود˘ع د˘شض أدو˘ه˘ج
ةجاحلأ سسمأأ يف ةقيقح يه يتلأأ تلئاعلل نوعلأو ةدعاشسملأ
سسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت رزأا˘ت˘لأو ل˘فا˘كت˘لأو ن˘ما˘شضت˘ل˘ل
نينطأوملأ نم ريثكلأ دششانو. «نوبت ديجملأ دبع «ةيروهمجلأ

نيللحملأ نيبختنملأو تايعمجلأ داعبإاب ةبانع ةي’وب رأرغ ىلع
نم هريغ وأ «ديمشس سسيك» لباقم ممذلأ ءأرشش نولواحي نيدلأ
اهتا˘ي˘نا˘كمأو ا˘ه˘ح˘لا˘شصم ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘لود˘لأ نو˘كل تأد˘عا˘شسم˘لأ

ر˘شسأ’أ ةد˘عا˘شسم ي˘ف ل˘شضف˘لأ ة˘ب˘حا˘شص ةد˘ي˘حو˘لأ ي˘ه م˘ه˘ب˘شسح
رجحلأ ةرتف للخ اهل نيعم ’و لخد نودب يتلأو ةزوعملأ
ع˘ن˘م «دأر˘˘ج  ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع» لوأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأ نا˘˘كو. ي˘˘ح˘˘شصلأ
تاعربتلأ عيزوت تايلمعل يملعإ’أ جيورتلأ نم نيلوؤوشسملأ
لماكلأ ةلودلأ سصرح انلعم ةجاتحملأ رشسأ’اب ريهششتلأ يدافتل
رجح˘لأ ن˘م ةرر˘شضت˘م˘لأو ة˘ششه˘لأ تا˘ئ˘ف˘لأ نو˘ع˘لأ د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل

. يحشصلأ
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ثد˘ح˘ت˘م˘لأ سسف˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘م˘˘ك

ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإأ96 ل˘ي˘ج˘˘شست
دد˘ع˘لأ ع˘فر˘ي ا˘˘م ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ةدكؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’أ

تل˘ج˘شسو .ة˘لا˘ح3891 ى˘˘˘˘لإأ
ددع يف اعافترأ ،ةحشصلأ ةرأزو

،ت’اح01ـب ،ءا˘ف˘ششلأ ت’ا˘˘ح

،106 نيفاعتم˘لأ دد˘ع ح˘ب˘شصي˘ل

اباشصم9762 ع˘شضخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
جلع˘لأ لو˘كو˘تور˘ب˘ل ا˘نورو˘كب

سسي˘ئر ف˘قوو .«ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘ك»

،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ

ةنزخم˘لأ تا˘ي˘م˘كلأ ى˘ل˘ع سسمأ

عنشصملأ نيكورولكلأ ءأود نم

د˘كأأ ،ةرا˘يز˘لأ لل˘خو .ا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م

ة˘ي˘لد˘ي˘شصلأ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ

كل˘م˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ،ة˘يز˘كر˘م˘˘لأ

،نيكورولكلأ ءأود نم انوزخم

باشصم فلأ032 جلعل يفكي

نومئاقلأ راششأأو .انوروك ءابوب

،ة˘يز˘كر˘م˘لأ ة˘ي˘لد˘ي˘˘شصلأ ى˘˘ل˘˘ع

جاتنأ ع˘فر ى˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ع˘شس

،ةبلع نويلم ىلإأ نيكورولكلأ

ةدا˘م˘لأ ى˘ل˘ع تل˘شصح˘ت نأأ د˘ع˘ب

ديجملأ دبع دعو امك .ةيلوأ’أ

ة˘˘ح˘˘شصلأ ي˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت

باشستحأ متي˘شس ه˘نأأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

انوروك ةمزأأ يف لمع نيرهشش

سسي˘ئر˘لأ ن˘ل˘عأأو .د˘عا˘ق˘ت ما˘˘ع˘˘ب

ةنجل ءاشضعأاب هئاقل للخ ،نوبت

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘˘شصر

ل˘˘˘˘˘ك نأأ ،ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلأ ةرأزو˘˘˘˘˘ب

أولمع نيذلأ ةحشصلأ يشسرامم

ءابو ةهجأوم يف نيرهشش ةدمل

ةنشس نم نوديفتشسيشس انوروك

تأو˘ن˘شس با˘شسح ي˘ف ة˘˘ي˘˘مد˘˘قأأ

سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأأو .د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ

باهذلل هدأدعتشسأ ،ةيروهمجلأ

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ي˘˘ف د˘˘ح د˘˘ع˘˘بأأ ى˘˘˘لأ

ي˘ب˘ط˘˘لأ كل˘˘شسلأ ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب

هب ح˘م˘شست ا˘م˘ب ،ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘ششو

نينأو˘قو ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ي˘نا˘كم’أ

.دلبلأ
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ة˘كر˘ششل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ
ككشسلا˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ
، هللأ باج نب نيشساي ،ةيديدحلأ
ل˘ك رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘شسشسؤو˘˘م نأ
رب˘ع ة˘يدا˘شصت˘ق’أ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ
ةيداشصتقأ رئاشسخ تلجشس ملاعلأ

مقر ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 تدقفو
طا˘ششن ف˘قو˘ت بب˘شسب ا˘ه˘لا˘م˘˘عأأ
ن˘ب ح˘شضوأو.ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ ل˘˘ق˘˘ن

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘˘لأ با˘˘˘ج
تحرشس ةشسشسؤوملأ نأ ةيفحشص

اهلامع عومجم نم ةئاملاب05
نامشضل ةذختملأ ريبأدتلاب لمع
نم ةياقولأ و سصاخششأ’أ ةملشس
تأراطإ’أ و نأوع’أ نأ و ءابولأ
ءأوشس ،م˘ه˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’أ م˘ت ي˘ت˘لأ
طاششن وأأ عئاشضبلأ لقن طاششنل
ل˘ظ ي˘ف نو˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ،ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلأ
م˘ت ة˘مرا˘˘شص ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تأءأر˘˘جإأ
ة˘˘كر˘˘ششلأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘تأ
و سسور˘ي˘ف˘لأ ي˘ششف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘˘ل

لكل تقؤوملأ فقوتلأ نم مغرلاب
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘ح
،انوروك ءابو ببشسب نيرفاشسملل
رهشست هتشسشسؤوم نأ ريدملأ لاق
ةمدخلأ رأرمتشسأو ةموميد ىلع
و ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ دأو˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل
ة˘كشسلأ ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘شس’أ
مغرلاب هن ىلأ أريششم ةيديدحلأ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’أ عا˘˘شضوأ’أ ن˘˘م
دلبلأ اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘شصلأو
سسور˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نأ بب˘˘شسب

فيقو˘ت ه˘ن˘ع ر˘ج˘نأ ا˘م ،ا˘نورو˘ك
يمومعلأ لقن˘لأ ة˘كر˘ح˘ل تقؤو˘م
ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
ةكرششلأ نإاف ،ةيديدحلأ ككشسلاب
ككشسلا˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ
دأوملأ لقن ل˘شصأو˘ت ،ة˘يد˘يد˘ح˘لأ
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘شسإ’أو ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ

و بوبحلأ و دوقولأ اشصوشصخ
دأوملأ أذك و عئاشضبلأ تايواح
هللأ باج نب فاشضأأ و.ةيمجنملأ
ايلك تفقوأأ يتلأ هتشسشسؤوم نأ

اقيبطت نيرفا˘شسم˘لأ ل˘ق˘ن ة˘كر˘ح

و ةيمومعلأ تاطلشسلأ تاميلعتل
را˘ششت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصلأ
ىلع تظ˘فا˘ح ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
عئاشضبلأو علشسلأ لقنل اهتامدخ

ىلأ أريششم ،ةئاملاب001 ةبشسنب
و قر˘ف˘لأ ل˘˘ك د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأ
أذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ نأو˘˘˘ع’أ
هذه رأرمت˘شسأ نا˘م˘شضل نأد˘ي˘م˘لأ
ةبشسنلاب ةيجيتأرت˘شس’أ ة˘مد˘خ˘لأ
أذ˘كو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘ل
د˘˘˘كأأ و ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ دا˘˘˘شصت˘˘˘ق’أ
ةمزاع ةشسشسؤوملأ نأ لوؤوشسملأ

رأرمتشسأو ةموميد نامشض ىلع
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
سصلخإأ و دنجت لشضفب فورظلأ

ة˘˘مد˘˘˘خ أذ˘˘˘ه و لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ل˘˘˘ك
نيح ىلأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل
يتلأ ةيحشصلأ ةمز’أ هذه زواجت
ىلع تاعاطقلأ لك ىلع ترثأ
،لباقملأ يف.يملاعلأ ىوتشسملأ
طاششن نأ هشسفن لوؤوشسملأ دكأ
كلذك ربتعي يذلأ ،عئاشضبلأ لقن
نم للق ،ايداشصتقأ حبرم طاششن

ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ نأ و رأر˘˘˘˘˘شضأ’أأ
هذ˘˘ه ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لأ لوا˘˘ح˘˘ت˘˘˘شس
نم اهتبو˘ع˘شص م˘غر ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ
ةمزأ’أ رمت ىتح يلاملأ بناجلأ
تقولأ يف رئأزجلأ برشضت يتلأ
.ملشسب نهأرلأ

«نيكورولكلا» ـب جÓعلا لوكوتوربل اباسصم9762 عسضخي اميف

انوروكلاب ةديدج ةباشصإا96و ةافو ةلاح02

اهتقحل يتلا رارسضألا نم للق عئاسضبلا لقن طاسشن

انوروك ببشسب اهلامعأا مقر نم ةئاملاب05 رشسخت ةيديدحلا ككشسلاب لقنلل ةينطولا ةكرششلا

ةزعوب ينيسساو ديمعلل افلخ

اماع اريدم يدششار يناغلا دبع ديمعلا نييعت
ةباينلاب يلخادلا نمألل

ىلع ،ةحيرقنشش ديعشسلأ ءأوللأ ةباينلاب يبعششلأ ينطولأ سشيجلأ ناكرأأ سسيئر نينث’أ سسمأأ فرششأأ
ديمعلل افلخ ةباينلاب يلخأدلأ نمألل اماع أريدم يدششأر يناغلأ دبع ديمعلل يمشسرلأ بيشصنتلأ

سشيجلأ ناكرأأ سسيئر ةملك يف ءاجو.ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب هب دافأأ امبشسح ةزعوب ينيشسأو
ريزو ،ةحلشسملأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ ،ةيروهمجلأ سسيئر ديشسلأ مشساب»:ةباينلاب يبعششلأ ينطولأ
افلخ ،ةباينلاب يلخأدلأ نمألل اماع أريدم ،يدششأر ينغلأ دبع ديمعلأ ايمشسر بشصنأأ ،ينطولأ عافدلأ
ذيفنتو ،هرمأوأأ ةعاطو ،هتطلشس تحت لمعلاب ،اعيمج مكرمآأ ينإاف ،هيلعو.«ةزعوب ينيشسأو ديمعلل
نينأوقو ،ةيراشسلأ ةيركشسعلأ مظنلأو دعأو˘ق˘ل˘ل أد˘ي˘شسج˘ت ،ة˘مد˘خ˘لأ ح˘لا˘شص ه˘ي˘ل˘م˘ي ا˘م˘ب ،ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ءأوللأ ىدشسأأ امك.» ةديجملأ انتروث ميقل أديلختو رأربأ’أ انئأدهشش تايحشضتل ءافوو ،ةيروهمجلأ
ةلشصأوم ةيغب ،تاهيجوتلأو تاميلعتلأ نم ةلمج ،ةشساشسحلأ ةيريدملأ هذه تأراطإ’ ةحيرقنشش ديعشس
لوح فافتل’أ ىلع مهايإأ اثاح ،ايلعلأ اهحلاشصم ةيامحو رئأزجلأ ةمدخ يف دوهجلأ نم ديزملأ لذب
ماهملاب مايقلاب يفأولأو لماكلأ مهمأزتلأ للخ نم ،هماهم ءأدأأ ىلع هتدعاشسمو ديدجلأ مهدئاق
±.S°∏«º.ةبولطملأ ةرباثملأو ةمزللأ ةمأرشصلاب ،ةطونملأ
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بطلا ةحل˘صصم˘ل هد˘ق˘ف˘ت لÓ˘خو
يعماجلا ىفصشتصسمل˘ل ي˘ل˘خاد˘لا
دبع صسيئرلا دهعت صسوصسم ينب
ع˘م ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب ءا˘ب˘˘طألا
ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ح˘˘صصلا

عا˘ط˘ق ي˘ي˘ن˘˘ه˘˘م ل˘˘م˘˘ع فور˘˘ظ
تادوهج˘م˘لا˘ب اد˘ي˘صشم ,ة˘ح˘صصلا
ا˘˘ه˘˘نو˘˘لذ˘˘ب˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

اهنوهجاو˘ي ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلاو
انوروك ءابو ةهبا˘ج˘م˘ل ا˘ي˘ناد˘ي˘م
ي˘ن˘ب ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘˘نإاو د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
نوبت صسيئرلا دهعت امك.مهبعصش
ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ة˘جر˘خ˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
فورظ ني˘صسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب

م˘ل˘صس ة˘ع˘جار˘مو ءا˘ب˘طألا ل˘˘م˘˘ع
و˘ه م˘ه˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘˘صضم.رو˘˘جألا
رئازجلا ناو تابوعصصلا زواجت

ع˘ي˘م˘ج˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م ل˘˘صضف˘˘ب
صضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع تب˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت
نا˘˘م˘˘يإلا ل˘˘صضف˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

صسي˘˘ئر˘˘˘لا دا˘˘˘صشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك.ةدارإلاو
ة˘يو˘خألاو ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘صشل˘˘ل
يتلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ف ه˘فا˘ي˘طأا
,ءا˘بو˘لا بب˘صسب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘˘ت
ةقÓطنا دعت ةبهلا هذه نأا اربتعم
هدقف˘ت لÓ˘خو.ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
موقت يتلا ةيزكرملا ةيلديصصلل

ميظنتو ةيبطلا تادعملا عيزوتب

د˘كأا تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ةرورصض ىلع ةيروهمجلا صسيئر

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘صصيإا

صسوريف ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘صسوو

بارتلا نم ربصش لك ىلإا انوروك

.ينطولا

نآلا هيلع يه امك دوهجلا ترمتسسا اذا

ليرفأا رهسش ةياهن عم ءادعسصلا صسفنتنسس

هبصشو ءابطأا عم هثيدح لÓخو

ةيروهمجلا صسي˘ئر لا˘ق ن˘ي˘ي˘ب˘ط
يه امك دوهجلا ترمتصسا اذا»
ءادعصصلا صسف˘ن˘ت˘ن˘صس نآلا ه˘ي˘ل˘ع
ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘˘م
يه تاطلصسلا» فاصضأاو .«ليرفأا
لا˘م˘عو ءا˘ب˘طأا) م˘كل داد˘˘ما ةو˘˘ق
ا˘˘م م˘˘˘كل ر˘˘˘فو˘˘˘ن˘˘˘صس (ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
نآلا برحلا هذه يف هنوجاتحت
،تن˘صسح˘ت رو˘مألا ه˘ل˘لا د˘م˘˘ح˘˘لا

ةرفو˘ت˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم
.»عفترا ليلاحتلا ددعو

¯  S°∏«º.±
يديصسب حنجلا ةمكحم تأاجرأا
ةيصضق يف رظنلا صسمأا دمحمأا

ى˘لإا داد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘˘عألا ل˘˘جر
«كافوصس» عمجم بحاصص بناج
دار˘˘م» تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا بي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ل

نم11ـلا خيرات ى˘لإا «ي˘م˘لو˘ع
بصسحو .مدا˘˘˘ق˘˘˘لا يا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش
ليجات مت دقف ةيئاصضق رداصصم
مدع ببصسب ةيصضقلا يف رظنلا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا جار˘خ˘ت˘˘صسا
ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘˘ح نو˘˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي

رصصتقا ثيح ,صشارحلاب ةيباقعلا

ةمكحملا ةئي˘ه ى˘ل˘ع رو˘صضح˘لا

ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل ،عا˘˘˘فد˘˘˘لاو

،اياصضقلا نم نينثا ىلع يوتحي

دادحب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لولا ة˘ي˘صضق˘لا

ف˘ل˘م˘لا ن˘م˘صضت˘˘ي ثي˘˘ح, ي˘˘ل˘˘ع

يلاملا لتراكلا بحاصص ةدافتصسا

تازا˘ي˘ت˘ما ةد˘ع ن˘م داد˘ح ي˘ل˘ع

راكتحا ةينب ةيكرمج و ةيراقع

ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرادإلا تا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ط

ةيمومع ةقفصص572 ـب رفظلاو

ةفاصضإلاب يكنب صضرق254 و

م˘ه˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا ى˘˘لإا

عمجمل عباتلا تنمصسلا عنصصم

.ناز˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘غ ة˘˘يلو˘˘˘ب «ا˘˘˘كي˘˘˘ج»

ةدع دادح يلع ةيصضق تنمصضتو

ءارزوو نيلوؤوصسم نم نيمهتم

نيريزولا  رارغ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘با˘صس

كلاملا دبع» نيقباصسلا نيلوألا

«ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوا د˘˘˘م˘˘˘حا» و «لÓ˘˘˘صس

ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ة˘عا˘ن˘صصلا ير˘˘يزوو

ةد˘˘ب» و «ي˘˘ف˘˘˘صسو˘˘˘ي ف˘˘˘صسو˘˘˘ي»

ريزو ىلإا ةفاصضإلاب ، «بوجحم

ن˘ب ةرا˘م˘ع» ق˘ب˘˘صسألا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ل˘ق˘ن˘لا ر˘˘يزو كلذ˘˘ك و «صسنو˘˘ي

«نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع» ق˘ب˘صسألا

ىلع نيقباصس ةلو بناج  ىلإا

»فايصضوب كلاملا دبع»  رارغ

ي˘لاوو ا˘ق˘با˘صس ا˘˘ي˘˘لاو ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب

خوز رداقلا دبع قبصسألا رئازجلا

رامع» قباصسلا يلاولا كلذك و

ا˘مأا.«ي˘ع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘˘جو˘˘ب» و «و˘˘ت

عنصصمب قلعتيف ي˘نا˘ث˘لا ف˘ل˘م˘لا

«كا˘فو˘صس» تارا˘ي˘˘صسلا بي˘˘كر˘˘ت

لا˘˘م˘˘عألا ل˘˘جر˘˘ل كو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

.«دارم يملوع»

ىلع لمعلاو ةينطولا ةيحسصلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعا ةرورسض ىلع نينث’ا شسمأا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا شسيئر ددسش
ةرورسض ىلع اددسشم ءاعمج ةيناسسنإ’اب فسصعت يتلا ةيحسصلا ةمز’ا هذه لاوز دعب ةرسشابم ,عاطقلا يينهم فورظ نيسسحت

. ينطولا رطقلا نم ربسش لك ىلا ءابولا اذه ةرسصاحمب ةسصاخلا تادعملا لاسصيإا

ينطولا بارتلا ةفاك ىلإا انوروكلا ةحفاكم تادعم لاسصيإا ةرورسض ىلع ددسش

ةيحسصلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإاب دهعتي نوبت
عاطقلا يينهم فورظ نيسسحتو

ششارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب ايلاح نوعبقي نيذلا نيفوقوملا جارختسسا مدع ببسسب

لبقملا يام رهسش نم11 ـلا ىلإا يملوع دارمو دادح يلع يتيسضق يف رظنلا ليجأات

ةلسشنخ ةي’وب مهطسسو تاباسصإا ليجسست دعب

مهزيفحتو ةباقرلا ناوعأا ةيامحب بلاطت ةراجتلا ةرازو يمدختسسم ةباقن

2202 ليرفأا ىلإا دتمي

 طفنلا راعسسأا يف فيفط عافترا
«+كبوأا» ـل يخيرات قافتا دعب

قافتلا دعب ،نينثلا ،ليمربلل رلود نم رثكأا طفنلا راعصسأا تزفق
حبك نكلو طفنلا جاتنإا صضفخل ايصسورو كبوأا ةمظنمل يخيراتلا
يف صضورعملل ةمخت عنمل صضفخلا ةيافك مدع نأاصشب قلق بصساكملا

دمحم ةقاطلا ريزو فصشكو .انوروك صسوريف ءارج بلطلا يواهت لظ
ءاصسم عامتجا لÓخ ،تلصصوت بيبوأا جراخو بيبوأا نادلب نأا باقرع
و صصصصحلا لوح قافتلا ىلإا ،دعب نع رصضاحتلا ةينقت ربع صسما لوا
عم ءاقل لÓخ ريزولا حصضوأاو .صضيفختلا اذه ةدمو جاتنلا صضيفخت
يف اوكراصش نيذلا بيبوأا جراخو بيبوأا نادلب عيمج نأا ةفاحصصلا
صصصصح صضيفخت لوح دعب نع رصضاحتلا ةينقت ربع يناثلا عامتجلا
دق ،دوصسألا بهذلا قوصسل نزاوتلا ةداعإا لجأا نم يطفنلا جاتنلا
صضيفخت لحارم فلتخمو ةيمكلا لوح لماصش قافتا ىلإا اولصصوت
اذه نم فدهلا» نا باقرع فدرأاو .كيصسكملل ةيصسنلاب اميصس جاتنلا
لودلا عومجم صصخت يتلا ماقرلا نم ققحتلا ناك يناثلا عامتجلا
ناك ذإا ،صسيمخلا موي هيلإا لصصوتلا مت يذلا قافتلا اذه يف ءاصضعلا

ة˘لود˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ما˘قرلا ة˘صسارد ةدا˘عإا لولا قا˘ف˘تلا د˘ع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
رمتؤوم صسيئر بصسحو .»طفنلا جاتنا صضيفخت ةصصح لوح كيصسكملا
يف ءاصضعلا لودلا ءاصضر يقل يخيرات قافتاب قلعتي رمألا نإاف بيبوأا

اذ˘ه˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا˘˘ب تمز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ك قا˘˘ف˘˘تلا اذ˘˘ه
باطقتصسل ىرخأا تاردابم كانه نوكتصس» هنأا فاصضأاو .»قافتلا
قافتا يف ةمهاصسملل قافتلا اذه ىلع ةعقوم ريغ ىرخا ةجتنم نادلب
يف بلطلا صضافخنا نأا باقرع ركذ امك .»جاتنلا صضفخل نواعتلا
يملاعلا ىوتصسملا ىلع انوروك صسوريف راصشتنا ةجيتن طفنلا قاوصسأا

قافتلا تلعج» ةنزخملاو قوصسلا يف ةدجاوتملا ةربتعملا تايمكلاو
تايمكلا صصاصصتما لجأا نم ةريبكلا تايمكلا هذهبو مجحلا اذهب
ةجتنملا نادلبلا حلاصصل هنزاوت ةداعإل قوصسلا يف ةدوجوملا ةلئاهلا

صسيمخلا موي هد˘ق˘ع م˘ت لوألا عا˘م˘ت˘جلا نأا ر˘كذ˘يو .»ة˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لاو
بيبوأا جراخو بيبوأا نادلب نيب دعب نع رصضاحتلا ةينقت ربع يصضاملا

عامتجلا اذه بقعو .ةداجلا تاصضوافملا نم تاعاصس01 قرغتصسا

01 ب مهجاتنا صضيفخت ىلع رئازجلا مهنيب نم ةجتنملا نادلبلا تقفتا

ىلإا يام10 نم ءادتبا نيلبقملا نيرهصشلا لÓخ ايموي ليمرب نويلم

ىلا ةيليوج حتافلا نم صضيفختلا اذه لصصاوتي و0202. ناوج ةياهن

ليمرب نويل˘م8 ب يا ل˘قا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب ن˘˘كل0202 ربمصسيد ةياه˘ن
نايبب ةينعملا ناد˘ل˘ب˘لا ل˘صصاو˘ت نأا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا صصن˘ي ا˘م˘ك .ا˘ي˘مو˘ي

قيقحت ىلا ةيمارلا اهدوهج،6102 يف هيلع عقوملا بيبوأل نواعتلا

نم اذه و91-ديفوك ةحئاجب ةدصشب ترثأات يتلا قوصسلا رارقتصسا

1202 رياني حتافلا نم ايموي ليمرب نويلم6 ب اهجاتنا صصيلقت لÓخ

يخيراتلا قافتلا اذه لصضفب متيصس اذكهو2202. ليربأا ةياهن ىلا

بيبوأا يف ءاصضعا لود01 ـلا جاتنا نم ةئملاب02 يلاوح صضيفخت
و Óيوزنيف و ناريا جراخ بيبوألا يأا) صصصصحلا نم ةيفعملا ريغ

و ناجيبرذا و ايصسور يأا +بيبوا نم01 لا مهئاكرصش ةفاصضإلاب (ايبيل
نامع و ايزيلام و ناتصسخزاك و ةيئاوتصسلا اينيغ و نيرحبلا و يانورب
. كيصسكملا و نادوصسلا بونج و نادوصسلا و
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3202 لولحب دوقولا داريتسسا ىلع يلختلا نع فسشكي باقرع

طفنلل يلحملا كلهتسسإلا

ايموي ليمرب فلأا004 زواجت
نع ىلختتصس رئازجلا نإا صسما ،باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو فصشك

دوعصسم يصساح ةافصصم لوخد عم3202 ةنصس لÓخ دوقولا داريتصسا
باقرع حصضوأا ،ةينطولا ةعاذإلا ىلع افيصض هلوزن ىدلو .ةمدخلا زيح

افصشاك ،«ايموي ليمرب فلأا004 زواجت طفنلل يلحملا كÓهتصسلا» نأا
نأاب دافأاو .ءاكذب ةيلاحلا ةلحرملا رييصست كارطانوصس نم بلط هنأا

ةنصس ةمدخلا زيح لخدتصسو ،اهلاجآا يف رجنتصس دوعصسم يصساح ةافصصم

صسفن يف دوقولا داريتصسا نع ىلختتصس رئازجلا» نأا ادكؤوم،3202
ةقفصص ةيصضق نم ابيرق ءاهتنإلا نع ،ةقاطلا ريزو نلعأاو .«ةنصسلا
ءار˘جإا دد˘صصب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ،و˘كرادا˘نأا ة˘ي˘كير˘مألا ة˘˘كر˘˘صشلا

ابيرق مكلصصيصس» :باقرع لاق قايصسلا اذه يفو .ةكرصشلا عم تاثداحم
ةكرصش تناكو .«رئازجلاب اهصصصصحل اهعيب ةيصضق لوح حرفم ربخ
يتلا حلاصصملا ىل˘ع ة˘ع˘ف˘صشلا ق˘ح ة˘صسرا˘م˘م˘ب تما˘ق د˘ق كار˘طا˘نو˘صس
.رئازجلاب نيكرب لقح يف كارطانوصس كيرصش ،وكرادانأا ةكرصش اهزوحت

S°∏«º.±
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ةرازو يمدختصسمل ةينطولا ةباقنلا تبلاط
ماعلا داحتلا ءاول تحت ةيوصضنملا ةراجتلا
لمحتب ريزو˘لا صسمأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
اهنم يناعي يتلا لكاصشملا هاجت هتيلوؤوصسم
صضير˘ع˘ت ا˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ناو˘˘عأا

لئاصسو مهل ريفو˘ت نود ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ح˘صص
نايب˘لا ي˘ف ءا˘ج ثي˘ح .تاز˘ف˘ح˘م وأا ة˘يا˘م˘ح
رخآا» زوحت يذلاو ةباقنلا هتردصصأا يذلا
رودصص دعب» هنأا هنم ةخصسن ىلع «ةعاصس

ءانثتصساو02-96 مقر يذيفنتلا موصسرملا
هرابتعاب ةيئانثتصسلا ةل˘ط˘ع˘لا ن˘م ا˘ن˘عا˘ط˘ق
ةثÓث نم رثكأا رورم دعبو ،يويح عاطق
ةباقرلا ناوعأل يناديملا لمعلا نم عيباصسأا
دجلا جئاتن˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا د˘ج فور˘ظ ي˘ف
ناوعأا ةظقي ةجيتن تقق˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإا
انعاطق نأا امبو ،ايناديم نيرصشتنملا ةباقرلا
نا˘صضمر ر˘ه˘صش و˘هو ر˘˘خآا نا˘˘هر هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةباقرلا ناوعأا ريخصست بوجو نم كرابملا

وأا تازوا˘˘ج˘˘ت يأل يد˘˘صصت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
نم قوصسلا يف ثدحت نأا نكمي تلÓتخا

داوملا ةردنو راعصسأÓل عافترا وأا ةبراصضم
ةنهارلا فورظلا هذه لظ يفو ةيصساصسألا

ثيح ،«صصئاقنلا كاردتصساو مهزيفحت بجو

ةرورصض ىلع ةراجتلا ريزول ةباقنلا تدكأا

ناوعأا ةدافتصسا» لÓخ نم عصضولا كاردتصسا

يقابك ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘با˘قر˘لا

صضع˘ب نأاو ة˘صصا˘˘خ ،ىر˘˘خألا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

مهلماعت ببصسب ىودعلا مهتصسم دق انئÓمز

يه ةرخصسم تائيه نم) عيمجلا عم يمويلا

راجتلا اذكو ةطرصشلاو كردلا لثم اصضيأا

نوفرصشي مهنوك ةصصاخ نينطاوملا ىتحو

ديمصسلا ةدام عيزوت ةيلمع ىلع ايصصخصش

،«ىودعلل مهصضرع˘ي ا˘م˘م (خ˘لإا ...بي˘ل˘ح˘لاو

ه˘ي˘جو˘ت» ى˘ل˘ع تد˘كأا كلذ ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

ةيجراخلا حلاصصملا يلوؤو˘صسم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

،ناوعأÓل ةمزÓلا ةياقو˘لا ل˘ئا˘صسو ر˘ي˘فو˘ت˘ب

مهيلع رذ˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘ق˘ن اذ˘ك

تاءارجإا ببصسب مهلمع بصصانمب قاحتللا

ـب تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،«ل˘ق˘ن˘لا ماد˘ع˘ناو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

تابوقع˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا د˘يد˘ه˘ت ن˘ع ف˘كلا»

ءاوصس ةرهاقلا فورظلاب نيلابم ريغ ةيرادإا

وأا ةنمز˘م˘لا صضار˘مألا با˘ح˘صصأا ن˘م او˘نا˘ك

ل˘ئا˘صسو ماد˘ع˘نل اذ˘كو ،ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘˘صسن˘˘لا

ة˘با˘ق˘ن˘لا نإا˘ف كلذ ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،«ل˘ق˘ن˘لا

تدكأا ةراجتلا ةرازو يمدختصسمل ةينطولا

طصسو انوروك صسوريفب تاباصصإا ليجصست

ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘با˘قر˘لا ناو˘˘عأا

مهعم اهنماصضت نع تربع نيذلا ةلصشنخ

نم مزلي ام ذاختا عيرصست ىلإا ةرازولا تعدو

نور˘˘خآا ناو˘˘عأا با˘˘صصي ل ى˘˘ت˘˘ح تاءار˘˘جإا

.انوروك صسوريفب

يحسصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ءاسشنإا نع نلعأا

بونجلاب لمعلا يف نيبغارلا ءابطألل ةفعاسضم روجأاو ةيندملا ةمدخلا ءاغلإا وحن
تقو برقأا يف يحصصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا قلخ نع ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر فصشك
ةيزكرملا ةيلديصصلل هتداق ةي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز لÓ˘خو.ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ما˘ت ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإل ل˘صصن ى˘ت˘ح
ريخصستب ةينلديصصلا تاعانصصلاب فلكملا ريزولا ةيروهمجلا صسيئر رمأا نينثلا صسمأا تايفصشتصسملل

نطولا قطانم نم ربصش لكل ةيبطلا تادعملا لاصصيإا لجأا  نم تارئاطلا اهيف امب ةلودلا لئاصسو لك
ءابطألا نأا افيصضم .ءابطأÓل ةيندملا ةمدخلا ءاغلإا يف هتين نع ،ىرخأا ةهج نم ،نلعأا امك .تقو برقأا يف
±.S°∏«º.افعاصضم ارجأا نوقلتيصس دÓبلا بونجب لمعلا يف نيبغارلا

لاسصت’او ايجولونكتلا لئاسسو نوكلمي ’ نيذلا ذيمÓتلا اهنم ديفتسسي

ةيلحملا تاعاذإلا ربع ةيميلعتلا صصسصحلا ثب عيسسوتل وعدي طوعجاو
،طوعجاو ثحو .ةيلحملا تاعاذإلا ربع ثبتل اهعيصسوتو ،دعب نع ةيميلعتلا صصصصحلا ثب يف ةلصصاوملا ةيبرتلا يريدم ،طوعجاو دمحم ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو اعد
ةهباجمل دوهجلا ةلصصاوم ىلع ،دعب نع ةيميلعتلا صصصصحلا ثبل ةيعوبصسأا ةليصصح ميدقتلل تصصصصخ ةيبرتلا يريدم عم دعب نع ةيئرم ةودن لÓخ ةرازولل نايب يف
ةئفل اميصس ل ،ةيلحملا تاعاذإلا لمصشتل اهعيصسوت» ةرورصضب ةيبرتلا يريدم ىلع ريزولا حلأا امك .«ئراوطلا ةطخ اهتنمصضت يتلا تايلمعلا ليعفتب ميلعتلا عاطقنا
نم ةذتاصسأÓل ةيدرفلا تاردابملا ريطأاتو عيجصشت ىلع لمعلل طوعجاو اعد ىرخأا ةهج نم .«لاصصتلاو ايجولونكت لئاصسو نم ةليصسو يأا نوكلمي ل نيذلا ذيمÓتلا
ةردابم لك عيجصشت ةرورصض ىلع قايصسلا تاذ يف فاصضأاو .تنرتنألا ربع مهنيب لعافتلا قيقحتب حمصست ةيصضارتفا تاءاصضف قلخ فدهب ذيمÓتلا عم لصصاوتلا لجأا
±.S°∏«º.انوروك صسوريف ءابو ةحفاكم لجأا نم ةينطولا دوهجلا يف ةمهاصسملا ىلإا فدهت
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ىعدت ةأرمأ نم لكب رم’أ قلعتيو
أذه ،»ع سش““ ىعدي لجرو »ن ح““
،ةيبلشس ىرخأ جئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظ ا˘م˘ي˘ف
لي˘لا˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘شصأو˘ت˘ت ا˘م˘ك

ةلاح53 نع لقي’ ام نع فششكلل
كلذو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘˘شصأ ي˘˘˘ف كو˘˘˘كششم
كو˘كششم˘لأ سصا˘خ˘شش’أ كا˘˘كت˘˘ح’
د˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ سضع˘ب˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
م˘هو ،ق˘با˘شس تقو ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصأ

تايفششتشسم ربع نودجأوتي ايلاح
،ة˘مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي’و˘˘لأ

اشصوشصخ مهءا˘ف˘ششب لؤوا˘ف˘ت ط˘شسو

جÓعلل با˘ج˘ت˘شسأ د˘ق م˘ه˘ب˘ل˘غأ نأو

يف دمتعملأ ديدجلأ لوكوتوربلاب

71 مهددع غلابلأو ،جÓعلأ ةيلمع

نيتديدج نيتلاح مهيلأ فاشضي ةلاح

ة˘ل˘ما˘ع˘ل ا˘م˘هأد˘حأ ،سسمأ ا˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘شس

كلذ˘ب ل˘شصي˘ل ،ي˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق˘لا˘ب

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ق˘بأ ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع

مهنيب ن˘م ة˘لا˘ح91 ىفششتشسملا˘ب

راظتنأ ي˘ف ءا˘ف˘ششل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ة˘لا˘ح

لج˘شس ذأ ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ا˘ه˘تردا˘غ˘م

نيباشصم40 ءا˘ف˘شش نأا˘ششلأ أذ˘˘ه˘˘ب

،ىفششتشسملأ مهنم ةثÓث ةرداغمو

دعب مهفتح سصاخششأأ40 يقل اميف

ىقبي تقو يف ،ءا˘بو˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘شصأ
ابجأو ةيئاقولأ تأءأراجلأ ذاختأ هيف
ءا˘بو˘لأ را˘ششت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘˘مأز˘˘لو
نم ةيئاهن ة˘ف˘شصب ه˘ي˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأو
م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ي˘˘عو لÓ˘˘خ
أذه نع رج˘ن˘ت د˘ق ي˘ت˘لأ ةرو˘ط˘خ˘لأ
،ةرطيشسلأ نع تلفنأ أذأ سسوريفلأ

ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ مد˘ع ما˘˘مأ ا˘˘شصو˘˘شصخ
سضورفملأ يلزنملأ رجحلأ دعأوقل

أذه،91 ديفوك راششتنأ نم دحلل
يذلأ ،ريطخلأ يم˘لا˘ع˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
ه˘شصشصخ˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ك ى˘ع˘شسي
،هراششتنأ نم دحلأ يف ةمهاشسملل
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘ق˘˘ط’أ كلذ ن˘˘مو

نيذلأ نطولأ تايفششتشسم فلتخم
ةهباجمل ىلو’أ فوفشصلأ يف مه
ةفاظنلأ لامع ىلأ ةفاشض’اب ،ءابولأ
ة˘فا˘ظ˘ن نا˘م˘شض ى˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘ها˘˘شسلأ
أذكو ،ةريطخ ةمزأ زع يف طيحملأ
نم مهريغو ن˘ي˘يو˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ط˘ششا˘ن
نيذلأ يندملأ عمت˘ج˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ىمشسأ يف ةين˘ما˘شضت ة˘ب˘ه أو˘م˘شسر
ةطايخل عوطت نم مهنمف اهتيناشسنأ

مهنمو ،ةيبطلأ تامامكلأ عينشصتو
ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘شصيأ ى˘لأ ى˘ع˘شسي ن˘˘م
تÓ˘ئا˘ع˘لأ ى˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
ى˘شصقأ ي˘ف ةزو˘ع˘˘م˘˘لأو ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لأ

.لظلأ قطانم

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح0695ددعلا0202 ليرفأا41 ءاثÓثلا4

www.akhersaa-dz.com

نيتديدج نيتلاح ليجصست عم

ةلاح62 ىلإا ةنتابب انوروك يباصصم ددع عافترإا
نيصصخصش ةباصصإ دكأات نإ دعب كلذو ،ةلاح62 ىلإ ةنتاب ةي’و ىوتصسم ىلع انوروك ءابوب اهتباصصإ دكؤوملإ ت’احلإ ددع صسمإ عفترإ
يف إرخؤوم عرصش يذلإ ،ةنتابب ناطرصسلإ ةحفاكمل يوهجلإ زكرملاب كلذو ةيباجيإ امهب ةصصاخلإ ليلاحتلإ جئاتن روهظو صسمإ نينثإ

..صسوريفلإ نع ةفصشاكلإ ليلاحتلإ ءإرجإ

تإونصس ثÓث ذنم ءإودلإ جتني عنصصملإ

ةيدنه ةيرئإزج ةكإرصش راطإ يف

ةريوبلاب ““امراف مأا““ عنصصم
فلأا007 جاتنإا يف مهاصسيصس

نيكورولكلا نم ةبلع
عنشصمل ماعلأ ريدملأ ،ديزوب ميكحلأ دبع دكأأ

ع˘ن˘شصم نأأ ““ا˘مرا˘ف.مآأ.ي˘شس.ي˘ب.ي˘˘شس““ ة˘˘يودأ’أ

نم ديزأاب مهاشسيشس ،ةريوبلأ ةي’وب ةيرشضخأ’أ

ي˘˘شسكورد˘˘ي˘˘ه““ ءأود ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع ف˘˘˘لأ007

سسور˘ي˘ف جÓ˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لأ ““ن˘ي˘كورو˘ل˘ك

يف ،ديزوب لاقو.نطولأ ربع دجتشسملأ انوروك

ن˘م ى˘لوأ’أ ة˘ي˘م˘كلأ نإأ ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت

ىلأ لشصتشس ءأودلأ أذه جاتنإ’ ةيلوأ’أ ةداملأ

نأ ا˘ح˘شضو˘م مدا˘ق˘لأ يا˘م ر˘ه˘شش لÓ˘خ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

ةثيثح˘لأ تأءأر˘جإ’أ ل˘شضف˘ب م˘ل˘ت˘شست˘شس ر˘ئأز˘ج˘لأ

ة˘عا˘ن˘شصلأ ي˘ترأزو ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ

ة˘يد˘ن˘ه˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ع˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ نوؤو˘˘ششلأو

ة˘ي˘لوأ’أ ةدا˘م˘لأ ن˘م ى˘لوأ’أ ة˘ي˘م˘كلأ م˘ل˘ت˘شست˘˘شس

امم ““ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘شسكورد˘ي˘ه““ ءأود جا˘ت˘نإ’

جاتنإاب هعنشصمل ىلوأأ ةلحرم يف عنشصملأ نكمي

ثدحتملأ دكأأو.ءأودلأ أذه نم ةبلع فلأأ064

ة˘ي˘لو’أ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ نأأ

حمشسي امم توأو ةيليوج يرهشش لÓخ ،لشصتشس

ةجتنملأ ةيمكلأ لشصتل ةبلع فلأأ003 جاتنإاب

نأأ ا˘ف˘ي˘شضم .ة˘ب˘ل˘ع ف˘˘لأأ007ن˘م د˘˘يزأأ ى˘˘لأ

ايلاح رفوتت تايفششتشسملل ةيزكرملأ ةيلديشصلأ

هب حرشص امبشسح ةبلع فلأأ003 نم ديزأأ ىلع

تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ريزو

حشضوأأو .ديزوب ن˘ب ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع رو˘شسفور˘ب˘لأ

ءأود ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ة˘˘ير˘˘شضخأ’أ ع˘˘˘ن˘˘˘شصم نأأ ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب

يف تأونشس3 ذنم ““نيكورولك يشسكورديه““

لهشس دقو يدنهلأ كيرششلاب هعمجي دقع راطأ

هذهب رئأزجلأ ديوزت كيرششلأ أذه ةلشصأوم كلذ

ببشسب اهيلع بلطلأ ةرثك نم مغرلأ ىلع ةداملأ

انوروك سسوريف سضأرعأ ةجلاعم يف اهمأدختشسأ

.ملاعلأ ربع

ف.ميلشس

تاعاصش’إ هذه جور نم عباتتصس اهنإ تدكأإ

ايئاصضق

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
ةوÓعلا فرصص يفنت ةيندملا

انوروك ةبراحمب ةصصاخلا
،ةيندملأ ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ تح˘شضوأأ

ىلع يوتحت يتلأ ةلاشسرلأ نأاب ،نينثإ’أ سسمأأ

تا˘شصن˘م ى˘ل˘ع ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ ة˘˘يرأدإ’أ ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصلأ

’و ةروز˘مو ة˘كر˘ب˘ف˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ

ة˘ير˘يد˘م تر˘ب˘ت˘˘عأو.ة˘˘ح˘˘شصلأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل سسا˘˘شسأأ

ربع سسمأأ هترششن اهل نايب يف ةيندملأ ةيامحلأ

ل˘شصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص

ةلوأدتملأ ةلاشسرلأ نأأ ،““كوبشسياف ““ يعامتج’أ

نيبشستنملأ نيب ةنتفلأو ةلبلبلأ عرز ىلإأ فدهت

اهباحشصأأ ةعباتم متي فوشس أذل و عاطقلأ ىلأ

تحشضوأأو.نوناقلأ هيلع سصني امل اقفو ايئاشضق

ةوÓعلأ نأاب ةيندملأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدملأ

ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م˘˘لأ

نيكرتششملأ ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأ’ ةهجوملأو

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘عا˘ج˘ششبو ا˘ي˘ل˘ع˘˘ف

هذ˘ه ي˘ف درو ا˘˘م ع˘˘م ق˘˘با˘˘ط˘˘ت˘˘ت ’ (91-ديفوك)

˘مÓ˘عإأ م˘˘ت˘˘ي فو˘˘شس ثي˘˘ح, ةروز˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘شسر˘˘لأ

تأو˘ن˘ق˘لأ ة˘ط˘شسأو˘ب عا˘ط˘ق˘لأ ى˘لإأ ن˘ي˘ب˘شست˘ن˘م˘˘لأ

املثم ةيندملأ ةيامحلأ ةماعلأ ةيريدملل ةيمشسرلأ

.ةداعلأ هيلع ترج

ف.ميلشس

¯ Ω. eù°©ƒO

ةيشضاملأ ةعاشس42لأ لÓخ لجشس
تا˘با˘شصإ’أ دد˘ع ي˘ف د˘يد˘ج عا˘ف˘˘ترأ
دعب لجيج ةي’وب انوروك سسوريفب
ىوتشسم ىلع ةديدج ةلاح ليجشست
د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلأ بود˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم
نم فواخم لظ يف كلذو ريهاطلاب
لÓ˘خ ن˘ي˘با˘شصم˘لأ دأد˘عأأ ف˘˘عا˘˘شضت
لظ يف ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أو تا˘عا˘شسلأ

سصاخ˘ششأ’أ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع دو˘جو
ىوتشسم ىلع يحشصلأ رجحلأ نهر
.ريهاطلأو لجيج ييفششتشسم
ليجشست ةيشضاملأ تاعاشسلأ تفرعو
ىوتشسم ىل˘ع ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح
دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘ششت˘شسم
ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإ’أ

ةلاح42 ىلأ لجيج ةي’و ىوتشسم
ددع يف رأرقتشسأ ليجشست عم ةدكؤوم
م˘قر˘لأ د˘ن˘˘ع لأز’ يذ˘˘لأ تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ
ةر˘ت˘ف˘لأ تأذ تل˘ج˘شس ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ع˘˘برأأ

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب با˘˘˘شصم لوأأ ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
ة˘ي’و˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
هتلئاعب هقاحتلأو لجيج ىفششتشسمل
دعب ةنشسكات ةيدلبب ةنايرغلأ ةقطنمب
سسوريفلأ نم ماتلأ هئافشش نم دكأاتلأ

نبأ ““ك/ب““ باششلاب رمأ’أ قلعتيو

سصخشش لوأأ ناك يذلأو ةنشس14
ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب با˘˘شصي
نما˘ث˘لأ ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم
ثيحيشضاملأ سسرام رهشش نم رششع

نهر اموي82 نع لقي’ام ىشضق
ن˘م ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘˘ح˘˘لأ
.اشسنرف
ءا˘بو ف˘ل˘م˘ب ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو

ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع91 دي˘فو˘ك
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ ق˘˘ل˘˘طأأ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ءأدن ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘ششت˘شسم
نم ةيشصولأ تاهجلأ هاجت ةثاغتشسأ
لجأأ نم ريبأدت نم مزليام ذاختأ لجأأ
ء’زن نيب انوروك ءابو يششفت يدافت

ل˘ظ ي˘˘ف كلذو ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ أذ˘˘ه

سسوريفلاب نيباشصملأ ددع فعاشضت

ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ أذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

سسمأأ دودح ىلأ مهددع غلب نيذلأو

نود أذهو اشصخشش91 نع لقي’ام

يتلأ ةهوبششم˘لأ ت’ا˘ح˘لأ با˘شست˘حأ

ر˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘هر ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأأ د˘˘جو˘˘ي

لعجام ىفششتشسملأ تأذب يحشصلأ

نوبلاطي ريخأ’أ أذه ىلع نيمئاقلأ

لجأأ نم ةعيرشس لولح نع ثحبلاب

لز˘˘˘ع˘˘˘ل ىر˘˘˘خأأ تأءا˘˘˘˘شضف دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يأ

ةهوبششملأ ت’احلأ أذكو نيباشصملأ

سصشصخ يذ˘لأ ق˘با˘ط˘لأ ءÓ˘ت˘مأ د˘ع˘ب

ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ سصا˘˘خ˘˘˘ششأ’أ لز˘˘˘ع˘˘˘ل

قبأوط ةيقبب نكامأأ داجيأ ةبوعشصو

ه˘˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لأ

ن˘ير˘خآ’أ ى˘شضر˘م˘لأ ن˘م تأر˘ششع˘˘لأ

تحت مهءاقبأ مهتلاح بلطتت نيذلأ

.ةيبطلأ ةبقأرملأ

لوأأ لوشصو ىلأ ةراششإ’أ ردجتو أذه

يتلأ ةيبطلأ تأزي˘ه˘ج˘ت˘لأ ن˘م ة˘ع˘فد

ةيرئأزجلأ ةكرششلأ اه˘ئا˘ن˘ت˘قا˘ب تما˘ق

رييشستب ةفلكملأ بل˘شصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لأ

يف ةلثمتملأو ةيليملاب ةرÓب عنشصم

أذكو يعانطشصإ’أ سسف˘ن˘ت˘ل˘ل ةز˘ه˘جأأ

يتلأ تأزيهجتلأ يهو ةيقأو ةشسبلأأ

يتلأ ةحشصلأ ةيريدمل اهميلشست مت

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ا˘هرود˘ب ى˘لو˘ت˘ت˘˘شس

ة˘˘ي˘˘ق˘˘بو ة˘˘ي’و˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم

نا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ تأءا˘˘شضف˘˘لأ

تأزيهجتلأ هذه راظتنأ يف اهلامع

لتاقلأ ءابولأ ن˘م م˘ه˘شسف˘نأأ ة˘يا˘م˘ح˘ل

ددع ةباشصأ يف هابتششإ’أ دعب اميشس

ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لأو ءا˘ب˘طأ’أ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م

عم مهلماعت ءأرج لجيج ىفششتشسمب

وهو سسوريفلل هلمح دكأات سضيرم

رجحلأ نهر ء’ؤوه عشضو ىلأ عفدام

ي˘ب˘ط ه˘ب˘ششلأ د˘ه˘ع˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلأ

تاعاشسلأ لÓخ مهلقن لبق لجيجب

.بابششلأ رود دحأأ ىلأ ةريخأ’أ

 ىفصشتصسملإ رداغي ةي’ولإ ىوتصسم ىلع صسوريفلاب باصصم لوأإ

 ةلاح42 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع عافترإا

إورداغ صصاخصشأإ ةعصست
ىفصشتصسملإ

باصصم ةافو
انوروك سسوريفب

 ةدكيكصسب
ي˘˘˘لإو˘˘˘ح د˘˘˘حأ’إ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
صسوريفب باصصم ليللإ فصصتنم
،ب““ ىعد˘˘ي91 ديفوك ا˘نورو˘ك

ةنصس56 رمعلإ نم غلابلإ ““يحلط
ة˘ي˘˘ح˘˘صضلإ ،صشور˘˘ح˘˘لا˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
نم لقن و نمزم صضرمب باصصم
د˘عا˘صس ةو˘خ’إ ىف˘صشت˘صسم˘ل ةد˘˘م
ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإ د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب صشمر˘˘˘ق
ةفرغل اهدعب لقنيل صسوريفلاب
نأإ لبق ،هتلاح ءوصسل صشاعن’إ

تدكأإ و هتافو دح’إ ةليل نلعت
ددع نإ ىلإ راصشيربخلإ هتلئاع

ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لإ
22 غ˘ل˘˘ب د˘˘ق ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ب

إورداغ9 م˘ه˘ن˘م ي˘ف˘صش ،ا˘صصخ˘˘صش
يف عي˘صضر م˘ه˘ن˘ي˘ب .ىف˘صشت˘صسم˘لإ

نوعصضخي اصصخصش41و ،إرهصش81
.ديدجلإ لوكورتبلاب جÓعلل

رانيدوب ةايح

ةلاح22 ءاصصحإإ مت اميف
 ةي’ولإ بإرت ربع ةيبلصس

ت’اح01 ليجصست
انوروك سسوريفب ةباصصإا

 ةليصسملاب تايفو5و
ةليشصح ة˘ل˘ي˘شسم˘لأ ة˘ي’و تل˘ج˘شس
ميلقأ تايدلبب ةيئابو˘لأ ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ءأر˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘˘لأ

01 ل˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك

سسوريفب امهتباشصأ ةدكؤوم ت’اح

50 و نيتديدج نيتلاح اهنم انروك

هبتششملأ ت’احلأ امأ ةافو ت’اح
يه ليلاحتلأ جئاتن راظتنأ يف اهب

ةديدج ت’اح10 اهنم ت’اح5
يتلأ ت’احلأ ددع امأ اهب هبتششم

حبشصيل30 ةيبلشس ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن

يلأ ةيب˘ل˘شس ة˘لا˘ح22 عومج˘م˘لأ

بأرت ر˘ب˘ع4/31/ 0202 ة˘يا˘غ
نايبلأ بشسح أذهو ةليشسملأ ةي’و
ةخشسن ةعاشس رخأ تملتشسأ يذلأ

ي˘˘لأو فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘شضم˘˘م ه˘˘ن˘˘˘م
   .ةليشسملأ ةي’ولأ

خوششخشش حلاشص

ةكرح نونصشي ت’اجعتصس’ا ةحلصصم لامع
ةملاقب يبقع ميكحلا ىفصشتصسمب ةيجاجتحا
ىفششتشسمب ةيبطلأ ت’اجعتشسÓل ةحلشصم لامع سسمأأ حابشص نشش

ةحلشصملأ تدهشش ن˘يأ ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘كر˘ح ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لأ

ناشضيرم دوجو ربخ راششتنأ ءأرج ىوشصق رافنتشسأ ةلاح ةروكذملأ

دعب انوروك سسوريفل مهلمح تبث دق ةيبطلأ ت’اجعتشس’أ ةحلشصمب

ة˘لا˘ح ي˘ف لا˘م˘ع˘لأ ل˘خد ن˘يأ ““را˘نا˘كشس““ زا˘ه˘ج˘ب ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ششكلأ

اجاجتحأ لمعلأ  نع فقوتلأ أوررقو ربخلأ راششتنأ دعب ةيريتشسه

نيلماعلأ سضعب بشسحو ،ةيامحلأ لئاشسول يلكلأ بايغلأ ىلع مهنم

ءاشسم ةحلشصملأ Óخد ةأأرمأ و لجر امهيف هبتششملأ نأ ىفششتشسملاب

امهعم لماعتلأ ناك ثيح ،نييداع ىشضرم سساشسأأ ىلع ةعمجلأ موي

نع كيهان ةيشضاملأ ةثÓثلأ مايأ’أ ةليط أذهو سساشسأ’أ أذه ىلع

تباشصأ نولهجي كلذك مه أوناك نيذلأ مهتÓئاعل ةرركتملأ تأرايزلأ

ىلعو ةينعملأ تاهجلأ نم نوجتحملأ بلاط دق و ، سسوريفلاب مهيوذ

ام وهو جرفتملأ رود بعلت تلشض يتلأ ةباينلاب ةحشصلأ ةريدم اهشسأر

عم رأوحلل لقنتلل اهشسفن فيلكت مدعو سسمأ حابشص اهبايغ هرشسفي

ةيامحلأ لئاشسو ريفوت ةرورشضب ،مهبشضغ سصاشصتمأ و نيجتحملأ

ةقيرط نع م˘ه˘ل˘ئا˘شست ى˘لأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب م˘ه˘طا˘ششن˘ل م˘ه˘ت˘شسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثأ

راهن ةرظتنملأ ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن رودشص دعب مهعم لماعتلأ

ىلع أوناك نيذلأ يبطلأ هبششو يبطلأ مقاطلأ لك لأزي ’ ثيح ،مويلأ

نكمملأ نم يتلأ جئاتنلأ نم نيفوختم ، نيتلاحلأ عم رششابم لاشصتأ

.““راناكشسلأ““ زاهجب اهديكأات دعب ةشصاخ ةيباجيإأ نوكت نأ
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نم ددع نحاطم اذكو ةي’ولا نحاطم ديوزت يف صسمأا ذنم لجيج ةي’وب لوزاب ةدحو يف Óثمم  بوبحلل ينهملا ناويدلا عرسش
ةي’و صصخأ’ابو تاي’و ةدع اهفرعت يتلا ةنيرافلاو ديمسسلا ةمزأا ءاوتحإ’ ةلواحم يف كلذو ةيلوأ’ا ةداملاب ىرخأ’ا تاي’ولا

.ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ اهتورذ ةمزأ’ا هذه اهب تغلب يتلا لجيج

نانطأا نفعتو نيحÓفلا يواكسش لظ يف
 لوقحلا لخاد  ةلوارفلا نم

لجيجل ةيحÓفلا ةفرغلا
  تاءارجإا ذاختا ىلإا تاطلشسلا وعدت

ذاختا ىلا ةيئلولا تاطلصسلا لجيجل ةيحÓفلا ةفÓغلا ريدم اعد
قيوصست ةيلمع ليهصست لجأا نم ةلجاعلاو ةيرورصضلا تاءارجإلا

يفو ةيلولا قطانم فلتخمب ةي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
اهنم ةريبك تايمك تصضرعت يت˘لا ة˘لوار˘ف˘لا ة˘ه˘كا˘ف ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ةيلمع رخأات لظ يف ةيلولا عرازم ىوتصسم ىلع نفعتلاو فلتلل

سسوريف تافعاصضم لعفب قاوصسألا فلتخم ىلا اهلاصصياو اهينج
اميصس نيحÓفلا نم تارصشعلاب عصضولا اذه عفد دقو .انوروك
جا˘ج˘ت˘حإلا ى˘لا ة˘لوار˘ف˘لا ة˘ب˘ع˘صش ي˘ف نو˘ط˘صشن˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘˘لوأا

نم نانطأا نفعت دعب مهتاناعم يهنت ةعيرصس لولحب ةبلاطملاو
تويبلاو لوق˘ح˘لا ل˘خاد ءلؤو˘ه ا˘ه˘عرز ي˘ت˘لا ة˘لوار˘ف˘لا ة˘ه˘كا˘ف
ىلع ةصضورفملا دويقلا اذكو قاوصسألا قلغ ةجيتن ةيكيتصسÓبلا

ءلؤو˘ه بل˘غأا ل˘ع˘جا˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘صسب ل˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
بترتام لكب لوقحلا نم مهجوتنم جارخا نأا نوزجعي نيحÓفلا

فلكيصسام وهو ريخألا اذه نفعت ةجيتن رارصضأا نم كلذ نع
ةفر˘غ˘لا سسي˘ئر ناو˘ت˘ي م˘لو .ر˘ي˘يÓ˘م˘لا تار˘صشع˘ب ر˘ئا˘صسخ ءلؤو˘ه
نم كرحتلا ىلا ةيئلولا تاطلصسلا ةوعد يف لجيجل ةيحÓفلا
قيوصست ىلع مهتدعاصسمو نيحÓفلا تلاغصشناب لفكتلا لجأا

عاصستا لظ يف هذاقنا نكميام ذاقنا ةلواحم مث نمو مهتاجوتنم
ةبعصش ىلا  ن˘ي˘ب˘صست˘ن˘م˘لا اد˘يد˘ح˘تو ءلؤو˘ه ن˘ي˘ب ر˘ئا˘صسخ˘لا ةر˘ئاد
ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘لا سسي˘ئر ا˘عد ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘لوار˘˘ف˘˘لا
يحÓف ةدعاصسمل تايلآا نع ثحبلا ىلا ةيفحصص تاحيرصصت
فلتخم وحن اهلقنو لوقحلا نم مهتاجوتنم جارخا ىلع ةيلولا
هذه لابقت˘صسا ى˘ل˘ع تدا˘ت˘عا ي˘ت˘لا ع˘نا˘صصم˘لا ى˘ت˘حو تا˘يلو˘لا
نأا هنأاصش نم هيلع يهام ىلع رومألا كرت نأاب ادكؤوم تاجوتنملا
نأا هنأاصش نم امك ةيلولاب ةحÓفلا عاطقب ةربتعم ارارصضأا قحلي
ددهتيا˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا بع˘صشلا سضع˘ب ى˘ل˘ع ي˘صضق˘ي
.اهلمحت ءلؤوه رودقمب سسيل رئاصسخ نم نيحÓفلا

Ω.eù°©ƒO 

ةلسشنخ ةي’و نمأا حلاسصمل ةليسصح يف / ةلسشنخ

يئزجلا رجحلا قرخب اوماق اشصخشش623 فيقوت

تايدلبلا رششاحم وحن ةبكرم72 ليوحت و
ةيلوب يئزجلا يحصصلا رجحلا قيبطت ىلع رهصسلا راطإا يف
ديفوك انوروك سسوريف ةحئاج راصشتنا ةبراحم لجأا نمو ةلصشنخ

نم لوألا عوبصسألا لÓخ ةلصشنخ ةيلو نمأا حلاصصم تماق،91

50 ـل قفاوملا دحألا موي خيرات نم دتمملا ءارجإلا اذه قيبطت

) ةعباصسلا ةعاصسلا نم ةيادب0202 ليرفأا11 ةياغ ىلا ليرفأا

نم احابصص (00:70 ) ةعباصسلا ةعاصسلا ةياغ ىلإا ءاصسم (00:91
تافلاخملل ةيمويلا اهتعباتم لÓخ نم ، ةيئاقولا ريبادتلا سضرف

اصصخصش155 ةبقارم مت نيأا يحصصلا رجحلا لاجم يف ةلجصسملا

مهقح يف ةيئاصضق تافلم زاجنا مت اصصخصش623 مهنيب نم  ،
ببصسب كلذو ا˘ه˘ي˘ف ثب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘لا˘صسراو
مهتزا˘ي˘ح نودو ي˘نو˘نا˘ق رر˘ب˘م نود م˘ه˘لزا˘ن˘م جرا˘خ م˘هد˘جاو˘ت

اهنيب نم ، ةبكرم743 ةبقارم مت امك  لقنتلل ةيئانثتصسا سصخرل

تاعاطقلا فلتخمب تايدلبلا رصشاحمل اهليوحت مت ةبكرم72
ىلإا مت امك ، هب لومعملا نوناقلل اقبط كلذو ةيلولاب ةيرصضحلا

.ةيران ةجارد61 ةبقارم كلذ بناج
YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä

ةملاقب يحسصلا رجحلا مارتحا مدع ببسسب

رششحملا يف ةرايشس14 عشضو
نم دحلل يئزجلا يحصصلا رجحلاب ةقلعتملا تاءارجإÓل اذيفنت
نمل ةعباتلا ةطرصشلا حلاصصم تذختا ،انوروك سسوريف راصشتنإا

يذلا سصاخلا عصضولل ةبكاوم ةيئانثتصسا تاءارجا ،ةملاق ةيلو
يحصصلا رجحلا ءارجإاب نيمزتلم ريغلا ةبراحمل و ،دÓبلا هصشيعت
دارفأا بقار ،قايصسلا اذه يف و ،رربم نودب هل نيفلاخملا و
ةعباصسلا نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةملاق ةيلو ميلقا ربع ةطرصشلا

فلاخم89 مهنم فقوأا ،سصخصش471 ،اراهن ةعباصسلا ىلإا Óيل

39 ةبقارم مت دقف ،تابكرملا ريصس نع امأا ،سصيخرت نود رجحلل

تاجارلا ددع غلب نيح يف ،رصشحملاب14 اهنم عصضو ،ةبكرم

اذه .رصشحملاب اهنم ةدحاو تعصضو ،تاجرد60 ةبقارملا ةيرانلا
ةيئلولا ةيريدلاب  لاصصتإلا ةيلخ نع رداصصلا نايبلا دكا دق و
قيصسنتلاب ةرمتصسم لازت ل ةيعدرلا ةيباقرلا تايلمعلا نأاب ،نمأÓل
نطاوملا ةمÓصس ىلع ظافحلا ةيغب نينمألا ءاكرصشلا فلتخم عم
.نيفلاخملا لكل داصصرملاب فوقولاو
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  ناسضمر ةيسشع ديمسسلا ةمزأا حبك لجأا نم /لجيج

 ةيلوألا ةداملاب تايلو ةدع نحاطم ديوزت يف عرششي بوبحلل ينهملا ناويدلا
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دبع لجيج ةيلو يلاو ذختا
يصضقي اديدج رارق لاكلك رداقلا
سسيدلاوب ءانيمل تقؤوملا قلغلاب
باقعأا يف كلذو ةهزنلاو ديصصلل
ةيلخ ى˘لا تع˘فر ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
ىلع ا˘ه˘ل˘ي˘كصشت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘مزألا

ةهباجم لجأا نم ةيلولا ىوتصسم
كلذو ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف
طور˘˘˘صش با˘˘˘ي˘˘˘˘غ سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا ة˘˘˘مÓ˘˘˘صسلا

يتلاو روكذملا ءانيملا ىوتصسم
ن˘م ه˘يدا˘تر˘م ة˘يا˘م˘ح ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
ردصصأاو .لتاق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ر˘ط˘خ

ة˘عا˘صس ي˘ف ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو ي˘˘لاو
لوألا سسمأا ءا˘˘صسم ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
تقؤو˘م˘لا ق˘ل˘غ˘لا˘ب ي˘صضق˘˘ي ارار˘˘ق
ةهزنلاو ديصصلل سسيدلاوب ءانيمل
ةهجاولا ىوتصسم ىلع دجاوتملا
وهو ةيلولا ة˘م˘صصا˘ع˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا
ةثÓث ةرتفل رمتصسيصس يذلا قلغلا
ةيلخل هغيلبت متام ةيفلخ ىلع مايأا
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘مزألا
نيمئاقلا مارتحا مدع سصوصصخب

ةمÓصسلا طور˘صشل ءا˘ن˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع
نم اهيلع سصوصصن˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لاو
، انوروك سسوريفل يدصصتلا لجأا

كم˘صسلا يدا˘ي˘صص مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو
سضعبل ءانيملا اذهب ةعابلا اذكو

دعاب˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘مو ة˘يا˘قو˘لا طور˘صش
مهنيب اميف تاحاصسم كرت اذكو
ءابرغ سصاخصشأا للصست نع كيهان
كمصسلا بلج سضرغب ءانيملا ىلا

نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو
قلغب يصضقي قباصس رارق رودصص
را˘صصت˘قاو ة˘ما˘ع˘لا ما˘مأا ءا˘ن˘ي˘˘م˘˘لا

نيدايصصلا ىلع هيلا لوخدلا ةيرح
حصسفو .طق˘ف ن˘ف˘صسلا با˘ح˘صصأاو
ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا ل˘ج˘ي˘ج ي˘لاو رار˘ق
ديصصلا ئ˘ناو˘م ر˘ي˘ي˘صست ة˘صسصسؤو˘م
ة˘˘يرور˘˘صضلا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تإل
يداترم ني˘مأا˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا
طورصش عي˘م˘ج  ر˘ي˘فو˘تو ءا˘ن˘ي˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صسلا

ردصصم ىلا لّوحتيل ىتح هلخادب

ةدا˘عا ل˘ب˘ق كلذو ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘˘ل

نيينهملاو نيدايصصلا مامأا هحتف

يراصس لظيصس هقلغ رارق ناف لاو

ر˘˘خآا ردا˘˘صصم بصسح لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا

ريغ تارو˘ط˘ت يأل اءا˘ق˘تا ة˘عا˘صس

قل˘غ˘لا رار˘ق نأاو ا˘م˘ل˘ع ةدو˘م˘ح˘م

هنم ي˘ن˘ث˘ت˘صسأا د˘ق نا˘ك رو˘كذ˘م˘لا

ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب د˘˘ي˘˘صصلا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م

ةيباجيإلا ريراقتلا دعب ةيروصصنم

سصوصصخب تاطلصسلا تغلب يتلا

تذخ˘تأا ي˘ت˘لا ة˘مÓ˘صسلا تاءار˘جا

.هب

  ةمÓسسلا صسيياقم مارتحا مدع صصوسصخب ريراقتلا دعب

   انوروك سسوريف راششتنإل ايدافت سسيدلاوب ءانيم قلغ ررقي لجيج يلاو

 ̄MƒQjá aÉQì

نيصصتخملل يباقنلا بتكملا ارخؤوم سسصسأا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘˘لا
رئازجلاب ةينطولا ةبا˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا

ركبوبا  ىفصشتصسم  ىوتصسم ىلع ءاغصصإا ةيلخ
ةقفارملاو معدلا ميدقت اهلÓخ نم متي  يزارلا
ةرورصض ىلع نينطاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘تو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا
ميدقتو ةيصسفنلا ةحصصلاب ةيانعلاو مامتهلا

نينطاوملا نكمت ةيصسفن تاداصشرإاو تايطعم
ةصصاخلا ة˘ي˘صسف˘ن˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا زوا˘ج˘ت ن˘م

رجحلاو91-ديفوك– انوروك سسوريف راصشتناب

ةصصاخ ةيفتاه ماقرأا عصضو مت امكو يحصصلا
تا˘م˘لا˘كم لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ءا˘˘غ˘˘صصإلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب

مهتلاغصشنل عامتصسلا لجأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لÓخ نم  تاداصشرإلا و حئاصصنلا مهئاطعإا عم
بت˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا ر˘˘˘مألا اد˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا

نييناصسفنلا ني˘صصت˘خ˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لاو
احابصص ةعصساتلا ةعاصسلا نم مويلا لاوط كلدو
ىلع ادهو Óيل  ةرصشاعلا  ةعاصسلا ةياغ ىلإا

سصوصصخب ينطولا بارتلا لماك  ىوتصسم
لجا نم اهثادحتصسا مت يتلا ءاغصصإلا ناجل
حئاصصن مهئاطعإاو نينطاوملل ةيصسفنلا ةياعرلا

انوروك سسوريف نم فوختلا  لوح تاداصشرإاو
دوهجملا لدب راطإا يف ةردابملا هده يتأاتو
نينطاوملل ةيصسفنلا ةحصصلا ةيامحل ةيمازلإاو
يتلا ةيبصصع˘لاو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا ن˘م
ءابو راصشتنا نم علهلاو فوخلا ةجوم اهريثت

ةينطولا ةباقنلا ناف ادهلو رئازجلا يف انوروك
قلخو سسيصسأاتب ماق ني˘ي˘نا˘صسف˘ن˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يصسف˘ن˘لا م˘عد˘لاو  ءا˘غ˘صصإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘كب˘صش
يتلا ةيصسف˘ن˘لا ة˘مد˘خ˘لا ن˘م بير˘ق˘ت˘لا فد˘ه˘ب
فور˘ظ˘لا هد˘ه ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
يذلا انوروك سسوريف يصشفت ءارج ةيئانثتصسلا
ناو  نينطاوملا ىلع ةيصسفنلا ةيحانلا نم رثا

عوبصسألا لاوطو اي˘مو˘ي ل˘م˘ع˘ت ة˘كب˘صشلا هد˘ه
عم ةرصشابم لصصاو˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نا˘كمإا˘بو
م˘ه˘ل˘كا˘صشم حر˘ط˘ل ن˘ي˘ي˘صسف˘ن˘لا ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا

ةيصسفنلا مهتد˘عا˘صسم سضر˘غ˘ب  م˘ه˘تلا˘غ˘صشناو
ثدحي ام ءارج تاطوغصضلا نم سصلختلاو
بعرلا عرز يدلا انوروك ءابو يصشفت ببصسب
.مهتايح طمن  ريغو نينطاوملا طصسو

انوروك صسوريف فواخم نم صصلختلل يسسفنلا معدلا ميدقت فدهب

نينطاوملا عم لشصاوتلاو ءاغشصإلا ةكبشش نوشسشسؤوي ةبانعب نييناشسفنلا نيشصتخملا
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ناو˘يد˘˘لا عور˘˘صش ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو
لوزاب ةد˘حو بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
نحاطم سسمخ ديوزت يف لجيجب
ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘˘ب
يف ا˘ه˘ن˘م ة˘ع˘برأا سصت˘خ˘ت ي˘ت˘لاو
جتنت ا˘م˘ي˘ف ة˘ن˘يرا˘ف˘لا ةدا˘م جا˘ت˘نا
دلوأا ةيدلبب ةدجاوتملاو ةصسماخلا
ي˘ف كلذو د˘ي˘م˘صسلا ةدا˘م ى˘ي˘ح˘˘ي
ءاوتحا ىلا ةيمارلا يعاصسملا راطا
ميلقا˘ب ة˘ن˘يرا˘ف˘لاو د˘ي˘م˘صسلا ة˘مزأا

ةد˘عا˘صسمو سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘صصا˘ع
ىلع لوصصحلا يف ةريخألا هذه

ة˘عر˘صسب جا˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا

تناك امدعب ةريبك فيلاكت نودو

تا˘يلو ن˘م بل˘ج˘ت ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

ن˘م كلذ ه˘ف˘ل˘كيا˘م ل˘كب ةد˘ي˘˘ع˘˘ب

رارق لمصشيصس امك ، لامو تقو

ةدجاوتم ىرخأا نحاطم نيومتلا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘˘يلو˘˘˘ب

ةركصسب ، جيريرعوب جرب ، فيطصس

دوز˘ت˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ة˘ل˘˘قرو ى˘˘ت˘˘حو

اقÓطنا ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا˘ب ا˘هرود˘ب

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بو˘ب˘ح˘لا نزا˘خ˘م ن˘˘م

اهتقاط لصصت يتلا لجيجب لوزاب

كلذو نط فلأا05 ىلا ةيلامجإلا

نط0053 ىلا ل˘صصي لد˘ع˘م˘ب

نأا ءارجإلا اذه نأاصش نمو ، ايموي

ةدام ق˘فد˘ت ىو˘ت˘صسم ي˘ف م˘ها˘صسي

لجيج ةيلو قطانم ىلع ديمصسلا

ةريبكلا ةرذ˘ن˘لا ل˘ظ ي˘ف اد˘يد˘ح˘ت

ةيئاذغلا ةداملا هذه اهتفرع يتلا

ةيادب ذنم لجيج ةيلو بارت ربع

عفدام وهو انوروك سسوريف ةمزأا

تا˘ئ˘˘م بل˘˘ج ى˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا˘˘ب

جرا˘خ ن˘م د˘ي˘م˘صسلا ن˘م نا˘ن˘طألا

هذه ءاوتحإل ةلواحم يف ةيلولا

رظت˘ن˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.ةمزألا

نم ةفاجلا لوقبلا عيبل طاقن حتف

ى˘ل˘ع سص˘ّم˘ح˘لاو سسد˘ع˘لا ل˘ي˘ب˘˘ق

ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج ىو˘˘ت˘˘صسم

نيب ةكارصش راطا يف كلذو لجيج

لوزابب بوبحلل ينهملا ناويدلا

ير˘ج˘ي˘صسو ، ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘مو

ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي قاو˘˘صسألا هذ˘˘ه ن˘˘يو˘˘م˘˘ت

تايلوقبلا نم ةرب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘كب

تارار˘˘ق˘˘لا را˘˘طا ي˘˘˘ف ة˘˘˘فا˘˘˘ج˘˘˘لا

را˘˘ع˘˘صسألا سضف˘˘خ˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

يذلا ةبراصضملا لكصشم ءاوتحاو

نم ةريثك عاونأا ءافتخا يف ببصست

تÓحم نم ةيكÓهتصسإلا داوملا

.لجيج ةيلو
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˘مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لا ة˘ن˘حا˘صش تل˘˘صصاو
كلذو ةبانع ءايحأا طصسو اهلوجت
نم ددع ربكأا ىلإا لوصصولا فدهب
ى˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘˘لا
ىفصشت˘صسم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ه˘ب˘ل˘غأا
ذاقنإا يف ةمهاصسملاو «دصشر نبا»
كئلوأا اصصوصصخو ىصضرملا ةايح
ي˘ثارو˘لا مد˘لا ر˘ق˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا
يف انوروك سسوريف ببصست نيذلا
ةجيتن م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل ر˘صشا˘ب˘م د˘يد˘ه˘ت
ي˘ف ن˘ي˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت
مازتلا ةجيتن ةيصضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘صسألا
ةيلولا ناكصس ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن

ن˘م ا˘فو˘خ تو˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا˘˘ب

،مهل ءا˘بو˘لا اذ˘ه ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نلا

يح ىلع سسمأا رودلا ناك ثيح

ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج» ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صشلا بهذ˘˘˘لا داو

هنا˘كصس ل˘خ˘ب˘ي م˘ل يذ˘لا «دو˘ه˘ي˘ل

،ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘مد˘˘˘ب

ى˘ل˘ع او˘ف˘قو نأا د˘ع˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ

نم ةيلم˘ع˘ل˘ل م˘كح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

نيب˘غار˘ل˘ل ي˘صسار˘ك ع˘صضو لÓ˘خ

نامصض لجأا نم كلذو عربتلا يف

بجي يتلا نامألا ةفاصسم مارتحا

ةفاصضإلاب ،دحاو رتم نع لقت لأا

مدلاب عر˘ب˘ت˘لا ة˘ن˘حا˘صش ر˘فو˘ت ى˘لإا

م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

حاجن ىلإا رظنلابو اذه ،ةياقولاو

مدلاب عربتلا ةنحاصش لقنت ةيلمع

ل˘صصاو˘ت˘˘صس ي˘˘ه˘˘ف ءا˘˘ي˘˘حألا ى˘˘لإا

ءايحألا نم ديزم لمصشتل ةيلمعلا

ربكأا ريفو˘ت نا˘م˘صضل تا˘يد˘ل˘ب˘لاو

ىقبت يذلا مدلا نم نكمم ردق

ا˘صصو˘صصخ ،ة˘ي˘مو˘ي ه˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا

مدلا رقف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

دمتعت مهتايح نأا رابتعاب يثارولا

ثي˘ح ،ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘مد ى˘˘ل˘˘ع

ةصصحل مهنم سضيرم لك عصضخي

هب عربتلاو موي02 لك مد لقن

ة˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ف ا˘صضيأا بو˘ل˘˘ط˘˘م

دبع» ةصصصصختملا ةيئافصشتصسلا

يذ˘لا ي˘نو˘ب˘لا˘ب «ة˘˘يرواو˘˘ن ه˘˘ل˘˘لا

نم نيعربتملل ءادن هترادإا تقلطأا

ميعدتل ةصسصسؤوملا ىلإا مدقتلا لجأا

د˘ع˘ب ا˘صصو˘صصخ ،ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘لا كن˘˘ب

نم لماوحلا ءاصسنلا ةفاك ليوحت

هذه ىلإا «دصشر نبا» ىفصشتصسم

لا˘ب˘قإا لاز˘ي ا˘م ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا

ي˘ف سسي˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا

سضر˘ع˘ي د˘ق˘ي ا˘م و˘هو ىو˘ت˘صسم˘لا

يهف اذل ،رطخلل ىصضرملا ةايح

ني˘عر˘ب˘ت˘م˘لا دد˘ع دادز˘ي نأا ل˘مأا˘ت

اصصوصصخو ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ

نوكي يذ˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘صش ل˘ب˘ق

.مدعنم هبصش هيف عربتلا

ىسضرملا ةايح ذاقنإا يف ةمهاسسملل نيعربتملا دسشاني ينوبلا ىفسشتسسم

ةبانع ءايحأا طشسو اهلوجت لشصاوت مدلاب عربتلا ةنحاشش
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  ةيلزنم تامزلتسسم ةّدعو يناوألا ءانتقا ىلع ريبك تفاهت

انوروك زجاح رسسكت ناسضمر ليبق تÓئاعلا تاريسضحت
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ي˘نأوألأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م فر˘ع˘ت ثي˘ح
اتفاهت خبطملأ تامزلتسسمو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ

ةريخألأ ةنوآلأ لÓخ ر˘ي˘ظ˘ن˘لأ ع˘ط˘ق˘ن˘م
تايسصوت˘لأ ة˘ل˘سسل˘سس ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع
حلاسصملأ ةفاك ةقفر ةلودلأ لمعت يتلأ
سسو˘ف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ّث˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ّي˘˘سصو˘˘لأ
مهمأزتلاب م˘ه˘ل ا˘ه˘تو˘عدو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
مدع عم مهلزا˘ن˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأو م˘ه˘ت˘ي˘ب

ىوسصقلأ ةرورسضلأ دنع لإأ مهجورخ
نم عونب تلبو˘ق ي˘ت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ي˘هو
تÓئاعلأ سضع˘ب فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘ماّ̆ل˘لأ
رقملأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ تّطخت يتلأ

ّ
ة

ءأرو تفاهتت تحأرو ةموكحلأ لبق نم
ءان˘ت˘قأ ل˘جأأ ن˘م قأو˘سسألأو تÓ˘ح˘م˘لأ

ناسضمر رهسشل ا˘ب˘ّسسح˘ت ا˘ه˘تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
مايأأ ةرسشع نمّ لقأأ دعب هلولح رظتنملأ

ةرسساكو فواخملأّ لج اهرودب ةيّطختم
ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘م˘ي م˘ل يذ˘لأ ا˘نورو˘ك ز˘جا˘ح
عا˘ت˘م˘ت˘˘سسإلأو عرا˘˘سشلأ ى˘˘لإأ جور˘˘خ˘˘لأ
تأءاسضفلأو تÓحملأ فلتخم ةرايزب
تو˘ي˘ب˘لأ تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لأ

يبأرزو ةيطغأأو ةسشرفأأ نم خباطملأو
ةيلزنملأ ينأوألأ ىلإأ لوسصو رئاتسسو

كل˘ت ى˘ّت˘حو ة˘ي˘سسا˘ح˘ن˘لأو ة˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لأ

نم أريبك اتفاهت فرعت يتلأ ةيراخفلأ

لسّصتم قايسس يفو ،تÓئاعلأ كلت لبق

ّديقت مدع «ةعاسس رخآأ» هابتنأ تفل دقف

تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ة˘لود˘لأ تأرأر˘ق˘ب ا˘ف˘لا˘˘سس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

نمو ةطسشنألأ نم ددع قيلعتب ةيسضاقلأ

بطقتسست تتاب يتلأ ةريخألأ هتاه اهنيب

نم مغرلأ ىلع نئابزلأ نم ايلايخ أددع

ة˘˘ط˘˘سشنألأ ة˘˘نا˘˘خ ن˘˘م˘˘˘سض ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خد

أر˘خؤو˘م ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘سصب «ةرو˘ظ˘ح˘م˘لأ»

سصرحو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ّسشف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ر˘˘ث˘˘كأأ هرا˘˘سشت˘˘نأ ع˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ

ثيح ،هيلع ءاسضقلأ ةياغ ىلإأ هتبراحمو

ة˘يزأر˘ت˘حإلأ تأءأر˘جإلأ ءلؤو˘˘ه بر˘˘سض

ةفسصب مهتّالحم أوحتفو طئاحلأ سضرع

تأرسشعبّ ظتكت اهلعج ام وهو ،ّةيداع

ايموي لبقتسستو دحأو نآأ يف سصاخسشألأ

مجح سسكعت ةروسص يف مهنم تائملأ

نكمملأو مهتايحب ةقدحملأ رطاخملأ

ر˘ج ج˘ت˘ن˘ت نأأ
ّ

يتلأ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ هذ˘ه ءأ
ةيامحلأ لمأوعل ديدسش لهاجت اهّللختي
نم ّوج اه˘بو˘سشيو ة˘ي˘ّح˘سصلأ ة˘يا˘قو˘لأو
تÓ˘ح˘م˘لأ كل˘ت نأأو ا˘م˘ل˘ع ي˘˘عوا˘ّ̆ل˘˘لأ
ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ سسانلل ةبطقتسسملأ
ق˘طا˘ن˘م ةّد˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘جأو˘ت˘˘ت
ر˘ف˘ت˘م

ّ
نم ّلك ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ق

يبرغلأ لهسسلأ ،راجحلأو رامع يديسس

قطانملأ نم اهريغو ةيليوج5 ءايحأأو
لÓخ تÓئاع ةّدع اهدسصقت تتاب يتلأ

اهتاّيجا˘ح ءا˘ن˘ت˘قأ سضر˘غ˘ب ةر˘ت˘ف˘لأ ه˘تا˘ه
،ميركلأ ناسضمر رهسش مودقل ابّسسحت
كانه نأأ ةيناث ةيحان نم ةراسشإلأ ردجت
تطلخأأ نّمم تÓئاعلأ نم ىرخأأ ةبسسن
را˘طإأ ي˘ف ا˘ه˘تا˘با˘سسح قأروأأ «ا˘نورو˘ك»
ةكرابملأ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ

ركو
ّ

ّديقتلأ راطإأ يف اهمامتهأّ لج تسس
ى˘لإأ تعد ي˘ت˘لأ ة˘لود˘˘لأ تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘ب
يف لإأ هترداغم نود لزنملاب ثوكملأ
ةئفلأ هتاه دجن نيأأ ةئراطلأ تلاحلأ
لكسشلاب ةيلا˘ف˘ت˘حأ ر˘ي˘غ أءأو˘جأأ سشي˘ع˘ت
تأو˘ن˘سسلأ ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع تدو˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ
تأدأدعتسسإلأ تعسضو ا˘م˘ك ة˘ي˘سضا˘م˘لأ
ةياغ ىلإأ اهتامامتهأ رخآأ يف ةدوهعملأ

 .يملاعلأ ءابولأ أذهل ّدح عسضو

.انوروك زجاح اهرودب ةرسساك ةليلق مايأا ىوسس هنع انلسصفت ل يذلا كرابملا ناسضمر رهسش مودق ليبق اهتاريسضحت يف ةبانعب تÓئاع ةّدع تعرسش

قاوسسألاب  جد061 ىلإا مارغ وليكلا نمث لسصو

طوبهلا لسصاوت جاجدلا ةسصروب

ناسضمر رهسش لولح ةيسشع
قأو˘سسأأ ي˘ف طو˘ب˘ه˘لأ ي˘ف جا˘جد˘لأ را˘ع˘سسأأ ل˘سصأو˘˘ت

نا˘سضمر ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ة˘ي˘سشع ة˘ئز˘ج˘ت˘لأو ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ

تÓ˘ح˘م ي˘ف غ˘ل˘كل˘ل جد061 ةبت˘ع سسمأأ ا˘ه˘غو˘ل˘ب˘ب

ينوبلأ ةيدلبب تا˘ب˘سصق˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأو ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ

نيب يسضاملأ عوبسسلأ اهرعسس حوأرت نيح يف ةبانعب

رأرمت˘سسأ را˘ج˘ت˘لأ ع˘قو˘ت˘يو غ˘ل˘كل˘ل جد081و561لأ

ةيزأرت˘حلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ بب˘سسب را˘ع˘سسألأ ي˘ف ع˘جأر˘ت˘لأ

م˘عا˘ط˘م˘لأ قÓ˘غإأو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل

فقو˘تو م˘عا˘ط˘م˘لأ ق˘ل˘غو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأو ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ

نم نيبرملأ فوختي نيح يف سسأرعألأو تÓفحلأ

ام يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل يحسصلأ يجحلأ ديدمت

هتهج نم.ةحداف ةي˘لا˘م ر˘ئا˘سسخ ي˘ف م˘ه˘ل بب˘سست˘ي˘سس

ةيذغتل ينطولأ نأويدلل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ نلعأأ

راعسسأأ نأأ ،يوأرطب دمحم ،نجأودلأ ةيبرتو ماعنألأ

نا˘سضمر ر˘ه˘سش ي˘˘ف جد052 زواجتت ن˘ل جا˘جد˘لأ

ربع ثدحتي ناك يذلأ ،يوأرطب حسضوأأو .كرابملأ

فيسض» جمانرب يف ،ىلوألأ ةيعأذإلأ ةانقلأ جأومأأ

يف لجسس يذلأ سضئافلأ نأأ ،نينثلأ سسمأ ،»حابسصلأ

ةداعإأ أذ˘كو »ا˘نورو˘ك» ة˘مزأأ ل˘ب˘ق ن˘جأود˘لأ جو˘ت˘ن˘م

،ريدسصتلل ةسصسصخم تناك يتلأ تايمكلأ هيجوت

جاجدلأ راعسسأأ ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ قو˘سسلأ و˘ح˘ن

ظفاحتسسو كرابملأ ناسضمر رهسش لÓخ ةرقتسسم

ن˘لو ،جد002 دودح يف ةيلا˘ح˘لأ ا˘هرا˘ع˘سسأأ ى˘ل˘ع

نوزخم نأأ ،لوؤوسسملأ تأذ دكأأو .جد052 زواجتت

،ةلبقم رهسشأأ ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ي˘ف˘كي ر˘فو˘ت˘م˘لأ جا˘جد˘لأ

تناك نط نويلم03 مجحب ناك اسضئاف نأأ أزربم

ف˘قو˘ب سسي˘ئر˘لأ ر˘مأوأأ د˘ع˘بو ،ر˘يد˘سصت˘ل˘ل ه˘˘جو˘˘ت˘˘سس

قوسسلأ ىلإأ اههي˘جو˘ت م˘ت ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ر˘يد˘سصت

.ةيلحملأ
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فلآا01 عنسصل لاحرب زكرم فدهي اميف

ىلوأا ةلحرمك يقاو سسابل051 و ةمامك

جتني ةدرابلا نيع ينهملا نيوكتلا زكرم

 ايموي يقاو صسابل04 و ةمامك008
تا˘˘سصبر˘˘ت˘˘م ،تÓ˘˘ما˘˘ع ن˘˘م نو˘˘كت˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘˘ق

ةدرابلأ نيع ينهملأ نيوكتلأ زكرملاب تاعوطتمو

لجأأ نم ةعئأر ةردابمب ةبانع ةنيدمب ةملعلأ ةقحلمو

عاطق هنم يناعي يذلأ زجعلأ دسس يف ةمهاسسملأ

زكرملأ لفكتي ثيح تامامكلاب قلعتي اميف ةحسصلأ

زكرملأ ريدم هدكأ امبسسح ايموي ةمامك008 عنسصب

ةيبط ةمامك008 عنسص متي نيأأ يركسسعلأ يلع

ةملعلأ ةقحلمو ةدرابلأ نيع ينهملأ نيوكتلأ زكرمب

اهرودب يتلأو نيوكتلأ ةيريدمل اهميلسست اهدعب متيل

ىلع اهعيزوتب موقت يتلأ ةحسصلأ ةيريدمل اهملسست

هنإاف هتأذ قايسسلأ يف، اهميقعت دعب تايفسشتسسملأ

تامامكلأ زاج˘نأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلأ حا˘ج˘ن˘لأ د˘ع˘ب

ةدرابلأ نيع ينهملأ نيوكتلأ زكرم رسشاب ةيبطلأ

ةربتعم تايمكو ةريتوب ةيقأولأ ةسسبللأ عنسص ةيلمع

ح˘لا˘سصم˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘ج˘سسم˘لأ ز˘ج˘ع˘˘لأ د˘˘سسل

نم، ايموي يقأو سسابل04 عنسص متي ثيح،ةيبطلأ

تا˘ما˘م˘كلأ ة˘طا˘ي˘خ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع تق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ ر˘˘خآأ بنا˘˘ج

نيهمتلأو ينهملأ نيوكتلأ زكرمب ةيقأولأ ةسسبللأو

لاحرب ريخلأ سسان ةكراسشمب ةديج فورظ يف،لاحرب

ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأ قا˘ح˘ت˘لأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف تا˘عو˘ط˘ت˘˘م و

نأ امك ،لمعلأ ةريتو يف عأرسسلأ لجأ نم تاطايخلأ

نم لكل ةحوتفم بأوبلأو ةرمتسسم تلأزل ةيلمعلأ

وه فدهلأ نأ ثيح،عورسشملأ معدو عوطتلأ ديري

ةلحرمك يقأو سسابل051 و ةمامك فلآأ01 ةطايخ

.ىلوأأ
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ةيامحل ةين˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تن˘ل˘عأأ
لÓخ نم ةبانعب ةرسسألأو ةلوفطلأ

تاميسسق حرط نع يئلولأ اهبتكم
ةردابم يف كلذو نيزوعملل ءأرسش
ىلأ فدهت ايلحم اهعون نم ىلوألأ
نينطأوملأ نيب يعامتجلأ لفاكتلأ

نو˘ع˘˘لأو ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لأ د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
لظ يف هريقفلأو ةزوعملأ تÓئاعلل
دÓبلأ هب رمت يدلأ نهأرلأ عسضولأ
رجح˘لأو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت˘ب
نم ريثكلأ يف ي˘ح˘سصلأو ي˘لز˘ن˘م˘لأ

ة˘يلو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘يلو

ينايلم ركبوب جاح˘لأ بسسحوة˘با˘ن˘ع

ةمظنم˘ل˘ل ي˘ئلو˘لأ بت˘كم˘لأ سسي˘ئر

نم نإاف «ةعاسس رخأأ» ـل حيرسصت يف

اهيف تمهاسس يتلأ تأردابملأ زربأ

ةرسسألأو ةلوفطلأ ةيامحل ةمظنملأ

غ˘ل˘ب˘م˘ب ءأر˘سش ة˘م˘ي˘˘سسق سصي˘˘سصخ˘˘ت

ن˘م ةر˘سسأأ ل˘˘كل م˘˘ل˘˘سست جد0003

لك مو˘ق˘ت نأأ ى˘ل˘ع ةزو˘ع˘م˘لأ ر˘سسألأ

دأوم نم ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ءأر˘سشب ة˘ل˘ئا˘ع

ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ع˘م  ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘غ

«ينايلم »فاسضأأو. كرابملأ ناسضمر

ين˘طو˘لأ ا˘ه˘ب˘جأو˘ب ا˘ه˘ن˘م ا˘نا˘م˘يأ ه˘نأ

ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ

تما˘˘ق ا˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بسسسسب

ةلوفطلأ ةيامحل ةيتطولأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ

ةردا˘ب˘م˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع بت˘˘كم ةر˘˘سسآلأو

ة˘ي˘ئأر˘سشلأ ة˘م˘ي˘سسق˘لأ ي˘˘هو ةد˘˘يد˘˘ج

تائفلأ ىلع تعزو جد0003 غلبمب

باحسصأ نم رجحلأ نم ةررسضتملأ

ن˘يزو˘ع˘م˘لأ أذ˘كو ي˘مو˘ي˘لأ ل˘م˘˘ع˘˘لأ

ى˘˘لإأ ف˘˘ق˘˘ق تعزو ا˘˘م˘˘ك ما˘˘ت˘˘˘يآلأو

لقنتلأ مه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ن˘م˘ل تو˘ي˘ب˘لأ

˘مر˘ك ل˘سضف˘ب أذ˘ه ة˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘مو

ءا˘سضعأ ة˘م˘˘ها˘˘سسمو ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لأ

ةد˘عا˘سسم˘لأ را˘طأ ي˘˘ف  ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ

يندملأ عمتجملأ ايعأد ، ةيعامتجآلأ

ينماسضتلأ لمعلأ يف قيسسنتلأ ىلأ

بي˘لا˘سسأ ن˘ع أد˘ي˘˘ع˘˘ب ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لأو

نم ةموكحلأ اهتعنم يتلأ ريهسشتلأ

لولأ ريزولل تاميلعت رأدسصأ لÓخ

اهب˘جو˘م˘ب ع˘ن˘م˘ت دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع

ءانثأ نيزوعملأو نيجاتحملأ ريوسصت

تأد˘عا˘˘سسم˘˘لأو تا˘˘نا˘˘عإلأ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

يف ةزوعملأ تÓئاعل˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لأ

.دÓبلأ هب رمت يذلأ عسضولأ أذه

 جد0003 اهردق ةناعإا سصيسصخت لÓخ نم

نيزوعملل ءارسش تاميسسق حرطت ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةمظنملا
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ةليل ة˘با˘ن˘ع ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تف˘قوأأ

رأرق أومرتحي مل سصاخسشأأ5 دحألأ
مهتبكرم ليوحت عم يئزجلأ رجحلأ
تءا˘ج د˘قو يد˘ل˘ب˘لأ ر˘سشح˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ
ح˘لا˘سصم˘لأ ةدرا˘ط˘م د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ
نيذلأ مهيف هبتسشملأ ةرايسسل ةينمألأ
ةطرسشلأ تأوق ةراسشإل أو˘ل˘ث˘ت˘م˘ي م˘ل
ىلع ديدحتلابو فّقوتلأ يف ةلثمتملأ
نم ةقيقد نوعبرأأو ةعسساتلأ ةعاسسلأ

قئاسس لواح نيأأ ،دحألأ سسمأأ ءاسسم
نم ةرايسس  نتم ىلع رأرفلأ ةبكرملأ
نوّللأ ءأدوسس «لوبماسس ونور» عون
ىلع هماغرإأو هب قاحّللأ متي نأأ لبق
رمأل لاثتمإلأو هتعرسس نم ليلقتلأ
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو ف˘ّقو˘ت˘˘لأ

2vuيف ،رامع يديسس ةيدلبل عباتلأ
ةي˘ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع˘لأ ه˘ي˘ف تما˘ق تقو
ةعبرألأ هيقفأرمو قئاسسلأ عاسضخإاب
ىلإأ اعيمج مهفيقوتو سشيتفت ةيلمعل

ر˘ق˘˘م ى˘˘لإأ م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ بنا˘˘ج
ّ

ن˘مألأ 

تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ ةرا˘˘ي˘˘سسلأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
نأأ ةرا˘˘سشإلأ رد˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘˘ّسصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ
˘مد˘ع˘ب د˘ي˘ف˘ت ةّ̆ي˘لوألأ تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لأ
يئزجلأ رجحلأ رأرقل ءلؤوه مأرتحأ

ي˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ ق˘˘ئا˘˘سس طّرو˘˘ت ع˘˘م
نم ركذلأ ردجي امك ،رأرف ةلواحم
ة˘˘طر˘˘سشلأ تأو˘˘ق نأا˘˘ب ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج
د˘ق ة˘با˘ن˘ع ن˘مأأ ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
ى˘لوألأ ما˘يأأ سسم˘خ˘لأ لÓ˘خ تف˘˘قوأأ

يئزجلأ رجحلأ رأرقب لمعلأ ءدب ذنم

عم ةبكرم26 عسضوو اسصخسش215

يدلبلأ رسشحملاب ةيران ةجأرد902
افلاسس ةروكذملأ دأدعألأ عفترأ امنيب

نيح يف ةطرافلأ مايأأ ثÓثلأ لÓخ
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ ّمت
لخدي ام وهو ،نيفلاخملأ قح يف
ةذختملأ ةين˘مألأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
تأءأرجإأ قيبطت ىدم ىلع فوقولل
ة˘يلو˘لأ بأر˘ت˘ب ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
سسوريف راسشتنأ نم ةياقولأ سضرغب

.انوروك

اهنتم ىلع اوناك يتلا ةرّايسسلل ةطرسشلا تاوق ةدراطم دعب تّمت ةيلمعلا

رامع يديسسب ةبكرم ليوحتو يئزجلا رجحلا رارق اومرتحي مل صصاخسشأا5 فيقوت
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ةدحو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تن˘ل˘عأأ
نع هايملل عطق د˘ي˘م˘ج˘ت ن˘ع ة˘با˘ن˘ع
ةياغ ىلأ ةق˘ح˘ت˘سسم˘لأ يوذ ن˘ئا˘بز˘لأ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
ة˘˘سسسسؤو˘˘م تد˘˘˘كأأو. د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لأ
اهل نايب يف ةبانعب هايملل ةيرئأزجلل
ةيم˘هأأ ه˘ل تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لأ د˘يد˘سست نأ

ةروريسس يف يسساسسأ لماعو ةريبك
ا˘هرأر˘ق˘ت˘سسأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘˘خ˘˘لأ

نم  نوديف˘ت˘سست˘سس م˘كنأ م˘كر˘كذ˘نو

تأءأرجإلأ قفو ةحا˘ت˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ءا˘˘˘˘˘˘˘بو ن˘˘˘˘˘˘˘م  ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

تح˘ت ع˘˘سضنو91ديفوك_انوروك

ربع ءاملأ ةروتاف ديدسست  مكفرسصت

ةيرئأز˘ج˘ل˘ل ع˘فد˘لأ ق˘يدا˘ن˘سص ع˘ي˘م˘ج

قودنسص يهو ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل

، فاسصفسصلأ ، ةبانع_زكرم عفدلأ

، ملاسس يديسسو ،ينوبلأ ، ةرسضخوب

، را˘م˘ع_يد˘ي˘سس ،د˘حو˘م قود˘˘ن˘˘سص

قود˘ن˘سص لا˘˘حر˘˘بو ،بن˘˘ع˘˘لأ_يدأو

بسسانملأ وجلأ ريفوت  عم ، دحوم

تأءأر˘˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فو ن˘˘˘˘˘˘مألأو

ة˘سسسسؤو˘م˘لأ نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كأأوة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

ةيمسسرلأ اهتحف˘سص ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م˘لأ

هنأ ن˘ي˘ن˘ثإلأ سسمأأ كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ ر˘ب˘ع

(ن˘ئا˘بز˘لأ) ة˘ب˘طا˘˘خ˘˘م م˘˘كد˘˘يد˘˘سست˘˘ب

ةعفر يف نومهاسستسس تاقحتسسملل

ةيمومعلأ ة˘مد˘خ˘لأ ن˘ي˘سسح˘تو ءأدألأ

ي˘ف ة˘سصا˘˘خ فا˘˘ن˘˘سصألأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘بو

بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ ن˘˘هأر˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ

ا˘م˘ي˘ف دو˘ه˘ج˘لأ ر˘فا˘ظ˘تو ف˘˘تا˘˘كت˘˘لأ

امك. نيمرتحم نئابزكو ةسسسسؤومك

ةزهاج اهحلاسصم نأاب نئابزلأ تنأامط

،ة˘عا˘سسلأ رأد˘م ى˘ل˘ع ة˘مد˘خ˘لأ ي˘فو

يأ نو˘كي ن˘لو ل˘سصأو˘ت˘م ع˘يزو˘ت˘˘لأ

عطق ديمجت متيسسو ، جمربم عاطقنأ

نو˘يد˘لأ يوذ ن˘ئا˘بز˘˘لأ ن˘˘ع ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ

دÓ˘ب˘لأ ر˘ق˘ت˘سست نأأ ى˘لإأ ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لأ

وزع هللأ انع عفريو عمجأأ ملاعلأو

ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘˘لو ءÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ل˘˘˘جو

نئابزلأ ةسسسسؤوملأ تعد تامولعملأ

ن˘م ر˘سضخألأ م˘قر˘لأ ى˘ل˘ع لا˘˘سصتلأ

.3951 تباثلأ

انوروك سسوريف ءابو ىلع ءاسضقلا ةياغ ىلإا لوعفملا يراسس رارقلا

ةقحتسسملا نويدلا يوذ نئابزلا نع هايملا عطق ديمجت
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دمحأأ شصاصصقوب و دمحأأ يزيزع ينطأوم رأرغ ىلع

يلاولا ةلواط ىلع لظلا قطانم ناكسس تلاغسشنإا و لكاسشم
تاطلصسلأ لخدت بلطتتو ةيرزم اهنأ اهنع لاقي ام لقأ ةيعصضو ةبانع ةنيدم نم ةدع تايدلبب لظلأ قطانم ونطأوم ششيعي

 . لاحرب ةيدلبب دمحأ شصاصصقوب و ةفرصشلأ ةيدلبب دمحأأ يزيزع يح رأرغ ىلع أذه مهتيعصضو يف رظنلأ لجأ نم ةيلحملأ

¯  U°Édí. Ü

بئان يناميلشس قداشص هتهج نم
نع ينطولا يبعششلا سسلجملاب
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
،دمحا يزيزع يح ناكشسب هعمج
ة˘يد˘ل˘ب بر˘غ ا˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإا ع˘˘قاو˘˘لا
قطانم نم ربتعي يذلاو ،ةفرششلا
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ع˘˘فر،ل˘˘ظ˘˘لا
عفر امك ناكشسلا اهيف طبختي
ة˘ي’و ي˘لاو ى˘لإا م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا و ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع
يشضارأ’ا نم بويج لÓغتشسإا
ةدجاوتملا ةلودلا كÓمأ’ ةعباتلا
ءانب يف دمحأا يزيزع يح يف
ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
لمجمو ةيعام˘ت˘جإ’ا تا˘ن˘كشسلا

قوفت دق تاراقعلا كلت ةحاشسم
وه ديحولا قئاعلاو ،تاراتكهلا

تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كشسلا سضع˘˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘˘˘جو
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘يو˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘شضا.ا˘ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘شسإ’ا
ن˘م ند˘م˘ت˘لا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت

يف سضاشضتكإ’ا سصيلقت لÓخ
ءا˘شضق˘لاو ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بإ’ا ما˘˘شسقأ’ا
عم ،نيماودلاب لمعلا ىلع ايئاهن

تا˘˘ن˘˘كشسلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘˘شض
يف ةديدج ماشسقا ىلا ةيفيظولا
وا يلاحلا ي˘شسرد˘م˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا
ءا˘ن˘ب˘ل د˘يد˘ج عور˘ششم ل˘ي˘ج˘˘شست
ة˘˘ي˘˘ل˘˘كو ،ي˘˘˘شسرد˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ما، ة˘ي˘قار˘˘ششت˘˘شسا
اقئاع ىقبي هنإاف يشسردملا لقنلا

عيمج يف ذي˘مÓ˘ت˘لا ما˘مأا ار˘ي˘ب˘ك
ةلفاحلا قئاشس حبشصأا ذإا،راوطأ’ا

اهديشس وه بئانلا ةلشسارم بشسح
مغر ،ةيرح لكب فرشصتي ثيح
ىد˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوا ل˘˘خد˘˘ت
مل عشضولا نأا ’إا ،ةيدلبلا سسيئر
يحلا ناكشس هبلاطي ام و ، ريغتي
ريفوت يأا ةبوانم˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا و˘ه
ي˘ف ن˘ي˘تر˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا نو˘˘كي ،حا˘˘˘ب˘˘˘شصلا
و ف˘˘شصنو ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلا ة˘˘عا˘˘شسلا
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘˘لا

نو˘كي ءا˘˘شسم˘˘لا ي˘˘فو ،ف˘˘شصنو
دعب فشصنو ةثلاثلا ةعاشسلا ىلع
د˘ع˘ب ف˘شصنو ة˘ع˘بار˘˘لاو لاوز˘˘لا

ع˘˘˘˘شضو ةرور˘˘˘˘شض ع˘˘˘˘م.لاوز˘˘˘˘لا
ثداو˘ح˘لا بن˘ج˘ت˘ل تÓ˘ه˘م˘م˘˘لا
نم ةشسمخ ةافو ىلا تدا يتلا
نأا املع ،لبق نم ،يحلا د’وا
ىلع ربعي يذلا يئ’ولا قيرطلا
ةرمتشسم ةقيرطب لغتشسي ،يحلا

با˘˘ح˘˘شصا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ةيعفنلا تابكرم˘لاو تا˘ن˘حا˘ششلا

رورم˘لا نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا مد˘ع ع˘م
ا˘˘˘شضيا نا˘˘˘كشسلا بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك،
،بناوجلا لك نم يحلا ةئيهتب
،ة˘ف˘شصرأ’ا ن˘ي˘شسح˘ت لÓ˘خ ن˘˘م
،يح˘لا ل˘خاد تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
ةداعإاو ةيمومعلا ةرانإ’ا ميعدت
فرشص تاونق ر˘ي˘ه˘ط˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
يف ريكفتلا ’ املو ةرذقلا هايملا
ة˘ط˘ح˘م ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ج˘˘شست
ةرذقلا هايملا ري˘ه˘ط˘تو ة˘ي˘ف˘شصت
.ةقطنملا يف

دمحأا صصاسصقوب ونطاوم
يسضارألا يف قيقحت حتفب اوبلاط

 ةيئاوسشع قرطب ةلغتسسملا ةيحÓفلا

سصاشصقوب يح سصخي اميف امأا
- بونج ايم˘ي˘ل˘قإا ع˘قاو˘لا ،د˘م˘حأا

ربتعي يذلاو لاحرب ةيدلب برغ
عفر دقف ،اشضيا لظلا قطانم نم
ةبانع ةي’و يلاو˘ل نو˘ن˘طاو˘م˘لا

لفكت ت’اغششن’ا نم ةعومجم
ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘شس قدا˘˘˘شص بئا˘˘˘ن˘˘˘لا
اميف ةشصاخ ،يلاو˘ل˘ل ا˘ه˘لا˘شصيإا˘ب
يذلا،لاطب˘لا با˘ب˘ششلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةقطنملا نأا مغر نيرمأ’ا يناعي
سسف˘˘ن ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
دياز˘ت كلذ ى˘لا ف˘شض ،رو˘ح˘م˘لا

ىدعتي يذلا يحلا ناكشس ددع

م˘˘هأا ن˘˘˘عو ،ة˘˘˘م˘˘˘شسن0072
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نا˘كشسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
لكششم كانه،ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لا˘ب
ديفتشسي مل ثيح يفيرلا نكشسلا

نكشس05 جمانرب نم يحلا لهأا

،6102 ة˘ن˘شس عزو˘م˘لا ي˘ف˘˘ير
هلمكأاب هجوم ريخأ’ا اذه نأا مغر
موي˘لا ح˘ب˘شصأاو ،ي˘ح˘لا ل˘هأا ى˘لإا
تا˘ط˘ل˘شسلاو داز˘م˘˘لا ي˘˘ف عا˘˘ب˘˘ي
اما،انكاشس كرح˘ت˘ت م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
بشسح ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘كشسلا

رخآا  زوحت يتلا بئانلا ةلشسارم

هنإاف ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘شس

نكشسم004 دو˘˘˘˘˘جو م˘˘˘˘˘غر
’إا يحلا يف يراجيا يعامتجا
ىر˘ي ثي˘ح ،د˘ع˘ب عزو˘ت م˘ل ا˘ه˘˘نا

،اهب نيينعم اوشسيل مهنأا ء’ؤوه
،ة˘˘برا˘˘شضت˘˘م˘˘˘لا لاو˘˘˘قأ’ا بشسح
،مهب ةشصاخ ةشصح˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘يو

ةئا˘م˘لا ن˘م04 ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف ل˘ت˘م˘ث˘ي ر˘خآا ل˘كششم.ا˘ه˘ن˘˘م
اذ˘ه ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي و نا˘˘كشسإ’ا ةدا˘˘عإا
ةز˘ها˘ج˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلا˘˘ب بل˘˘ط˘˘لا

ملو ،زهاج نكشس05 اهددعو
امدعب ،ناكشسإÓل ةحلاشص ىقبت
ذ˘ن˘م ة˘ن˘شس ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا تزوا˘ج˘˘ت
نم ناكشسلا هبلطي امو ،اهئانب
اهباح˘شصأا نا˘كشسا ةدا˘عإا ي˘لاو˘لا

هشصيشصختو راقعلا عا˘جر˘ت˘شساو
ةيلمعك ىرخأا ةيومنت عيراششمل
تانكشسلا ةيوشست و ةيفارششتشسا
ن˘م،سصا˘شص’ نا˘˘كشس ة˘˘شصا˘˘خ ،

عارشسإ’ا اشضيا بلاط˘م˘لا ة˘ل˘م˘ج
ديدجلا يدلب˘لا عر˘ف˘لا ح˘ت˘ف ي˘ف
ةداعإا و ،ميدقلا قفرملل يداحملا
اهعيشسوتو با˘ب˘ششلا راد ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
عورششم ليجشست،اهطيششنت اذكو
يحلا عطقي يو˘ل˘ع ر˘م˘م زا˘ج˘نا

ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لاو

فقوم ل˘ي˘ج˘شست و،44 ينطو˘لا
ق˘ير˘ط˘ل˘ل يذا˘ح˘م تÓ˘فا˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ن˘ع كي˘ها˘ن،44 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تارا˘ي˘شسل ة˘ط˘ح˘˘م سصي˘˘شصخ˘˘ت
يحلا طبري طخ حتف عم ةرجأ’ا
يفو، ةي’ولاو ةرئادلا تايدلبب
ةد˘حو˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
،ىشسوم يباشش ديهششلل ةيحشصلا

ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت اذ˘ك و
اهميعدت لÓ˘خ ن˘م تا˘مد˘خ˘لاو
و،ة˘˘ي˘˘ب˘˘طو ة˘˘ير˘˘ششب ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘˘ب
بع˘ل˘م ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

مه نيذلا يحلا بابششل يراوج
ن˘ي˘شسح˘ت ،ه˘ي˘لإا ة˘شسا˘م ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
،يحلا ديرب بتكم يف تامدخلا

،عزوملا ي˘ف ة˘لو˘ي˘شسلا ر˘ي˘فو˘تو
ةرخأاتم˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف ة˘شصا˘خ
ناكشس بلطي امك.لطعلا مايأاو
سصخي اميف قيقحت حتفب يحلا
ة˘عزو˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘شضارأ’ا

،ةي˘ئاو˘ششع قر˘ط˘ب ة˘ل˘غ˘ت˘شسم˘لاو
اهع˘يزو˘ت ةدا˘ع’ ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘شسإاو
ىلا فشض ،ةفافششو ةلداع قرطب
ديبعتو ءابرهكلاب اهليشصوت كلذ
سضي˘ف ى˘˘لا يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةيرقلا ناكشس بلاطي امك،زيعملا
،بناوجلا لك نم مهيح ةئيهتب

،ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت
ءا˘م لÓ˘غ˘ت˘شسا بشسن ن˘ي˘شسح˘تو
.بورششلا

ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم فرط نم

ءايحأا ةدعب ميقعتو ريهطت تايلمع

ةملعلاو ينوبلا ، يديارسس تايدلبب
تاهجلا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم  لوأا تما˘ق

نم ددعب  ميقعتلا تايلمعب ةبانعب ةينمأ’ا ةزهجأ’او ةيلحملا

ةيلمع تلمشش نيأا ،ةمل˘ع˘لاو ي˘نو˘ب˘لاو يد˘يار˘شس ي˘ت˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا

ةفاشضإا  ىفششتشسملاو  طشسو يديارشس ءايحأا  ميقعتلاو ريهطتلا

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،يد˘˘يار˘˘شس د˘˘ير˘˘ب ز˘˘كر˘˘مو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا

ديربلا رقمو ةروثلا ةحاشس رارغ ىلع ينوبلا  ةيدلب ءايحأا ميقعت

يحو يحشصلا زكرملا رقم ىـلإا ةفاشضإا ،زكرم ينوبلا ءايحأاو

رقم مقع نيأا ةملعلا ةيدلب ريهطتلا ةيلمع تشسم امك ،يراديب

تÓفاحلا فقوم ىلإا ةفاشضإا ،ةيشصاحشصحلا يحو ةملعلا ديرب

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف تكرا˘شش ثي˘ح ،ي˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لاو تارا˘ي˘˘شسلاو

ةفاشضإا ،مزÓلا داتعلاب ةزهجم ةيندملا ةيامحلل ةعبات تادحو

راطإا يف تايلمعلا هذه لثم لخدتو اذه ، ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ىلإا

يفو ،هراششتنا نم دحلاو انوروك سسوريف نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا

فرط نم سسيشسحتلاو ةيعوتلا ةيلمع لشصاوتت قايشسلا تاذ

، ىشسيع يبرغ يح ةيلمعلا تلمشش  نيأا ةيندملا ةيامحلا لاجر

ةراششإ’ا ردجتو ،قيلÓعل يح ،سسوبيشس يح ، ملاشس يديشس يحو

تÓ˘م˘ح˘ب ا˘ي˘مو˘ي مو˘ق˘ت ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم نأا ى˘˘لإا

لÓخ نم نينطاوملا اهيف اوعدت ةي’ولا عراوششـب ةـيشسـيشسحت

تاءارجإ’اب ماز˘ت˘ل’او م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب تو˘شصلا تار˘ب˘كم

راششتنا عنمو  مهت˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ظاـف˘ح˘ل˘ل ا˘ه˘مار˘ت˘حاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

.سسوريفلا

eÉRhR HƒY«û°á

حتفلأ دجصسمو نكصسم051و023 ييح تصسم ةيلمعلأ

 تارامع «مقعي » يجيبوألا

ينوبلا ةيدلبب ةرسضخوب
ميقعت ةيلمعب ةبانع ةي’ول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ماق

ةنيدم ءايحأا ىلإا ةفاشضإا ةيراقعلا ةريظحلل ةكرتششملا ءازجأ’ا

ةعباتلا ةرشضخوب يحل ةيناديملا ةجرخلا تشصشصخ ثيح ،ةبانع

023 ةيلمعلا تشسم ثيح ينوبلا ةرئاد ينوبلا ةيدلبل ايرادإا

قيلعت مت نيأا .حتفلا دجشسم ىلإا ةفاشضإا نكشسم051 ،نكشسم

انوروك سسوريف نم ةياقولاب ةشصاخلا ةيداششرإ’ا تاقشصلملا

لاشصت’ا ةرورشض ىلع ديكأاتلاو نكامأ’ا تاذ يف،(91-ديفوك)

ةطيحلا دخأ’ نينطاوملاو تايعمجلاو ءايحأ’ا ناجل عم لاعفلا

هذ˘ه لاوز ى˘لإا ا˘م˘ئا˘ق رذ˘ح˘لا ل˘ما˘ع ءا˘ق˘بإا ي˘ف سسعا˘ق˘ت˘لا مد˘عو

ناويد حلاشصم بشسحو.ملاعلا نادلب مظعم تشسم يتلا ةحئاجلا

نإاف نينثإ’ا سسمأا ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل

ثيح انوروك سسورياف ةحئاج ءاهتنا ىلإا ةمئاق لظتشس ةيلمعلا

ةيداملا هتايناكمإا لك يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد رخشس

ناويد قايشسلا سسفن يفو.ريخأ’ا اذه نم دحلا لجأا نم ةيرششبلاو

نينطاوملا لكل يناشسنا ءادن هجو يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا

ةيرمعلا سسانجأ’او تائفلا لكل و بابششلا لكل و تانطاوملاو

ذاختاو مهتويب يف ءاقبلاب نطولا تاي’و يقابو ةبانع ةي’و يف

اهيلع قفتملا تاداششرإ’اب ديقتلاو ةمزÓلا تاطايتحإ’ا لماك

.ةياقولا لجأا نم ايملاع

YÉO∫ GCe«ø

ةلوهجم اهبابصسأأ ىقبت اميف

  ةقرفتم رورم ثداوح يف ىحرج4
يف ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا مهل تمدق ىحرج4 لــقي’ ام تفلخ ةدع رورم ثداوح ةدع ةريخأ’ا ةعاشس42 يف ةبانع ةي’و تاقرط تدهشش
ةيريدمب لاشصت’او مÓعإ’اب فلكملا فششك .مزÓلا  جÓعلا يقلتل  ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ىلإا مهنم نوررشضتملا  لقن مث ناكملا نيع
مت روفلا ىلع ،ينوبلا ةيدلبب  لينلا داو يح نم ةبرقم ىلع رورم ثداح عوقو هدافم ءادن سسمأا لوأا اوقلت هناوعأا نأا ،ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

نم ةنشس53 يف باشش سضرعت فلخ امم، نيترايشس مادطشصا يف  لثمتي  ثداـحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا
تاذ يفو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ىلإا روفلا ىلع لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فـعشسأا ةددعتم تاباشصإ’ رمعلا

ةفلتخم تاباشصإ’ ةنشس54 ،ةنشس84 رمعلا نم ناغلبي نÓجر سضرعت ىلإا ،ىنوبلا ةيدلبب  ملاشس يديشس لوحمب ةرايشس فارحنا ىدا قايشسلا

نم ةنشس03 يف باشش سضرعت فلخ ىرخأا ةهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل دششر نبا ىفششتشسم ىلإا Óقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع افعشسأا

امم ،طاطيب حبار راطم نم ةبرقم ىلع44 مقر ينطولا قيرطلل هروبع ءانثأا ةرايشس فرط نم همدشص ةجتان ةفلتخم تاباشصإ’ رمعلا
نبا ىفششتشسم ت’اجعتشسا ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع هلقنو نيع يف هفاعشسإاب اوماق نيذلا ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتشسا

بابشسأ’او اهتاشسبÓم ةفرعمل ثداوحلا يف تاقيقحت تحتف ايميلقإا ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصم اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل يعماجلا دششر
يف ةيرئازجلا تاقرطلاب رورملا ثداوح تايئاشصحإا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ،رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ىلا ةشضماغ لازــت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا
 .ثداوحلا يمانت يف ةمهاشسملا بابشسأ’ا نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةعرشسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ديازت
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41ضسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعشش02 ـل قفاوملا -0695 ددعلا0202 ليرفأا41 ءاثÓثلا

92:40

13:21

80:61

65:81

32:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنيطنشسقب نومحر د’وأاب اياحشض3 فلخي نيتنحاشش نيب مأدطشصأ
يف0202 ليرفأا21 موي بورخلاب يعمجلا ضشوطق ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

لثمت رورم ثداح لجأا نم كلذ و نومحر دلوأا ةيدلب لخدمب فسصنلاو ةثلاثلا ةعاسسلا دودح

ةنسس05 رمعلا نم غلبي ””ح-ع“ ركذ ضسنج نم اياحسض30 فلخ ثداحلا ،نيتنحاسش نيب مادطسصا يف
ملآا هل ةنسس15 رمعلا نم غلبي ””ب-ب”” ،مسسجلا ءاحنأاب تاباسصإا ةدع و ىرسسيلا لجرلاب رتب هل
ديلاو ىرسسيلا ل˘جر˘لا˘ب ملآا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ة˘ن˘سس81 رمعلا نم غلب˘ي ق-ع ة˘ي˘ح˘سضلاو م˘سسج˘لا ءا˘ح˘نأا˘ب
ىفسشتسسم ىلإا مهلقن مت و ناكملا نيعب ةمزÓلا تافاعسسإلا مهل تمدق ،ةمدسص ةلاح يفو ىرسسيلا

زاكعوب لامج.بورخلاب فايسضوب دمحم

نييليئارسإ نييدنج نعطي لوهجم
بقنلا يف ةيركسع ةدعاق لخاد

يف ضشيجلل ةعبات ةيركسسع ةدعاق ىلإا للسست ضصخسش دي ىلع نعطلل نايليئارسسإا نايدنج ضضرعت
ناك للسستملا نأا ىلإا ةانقلا تراسشأاو .ةيليئارسسإلا31 ةانقلا تركذ امبسسح ،ةيسضاملا ةليللا بقنلا

لبق ،ةدعاقلا امهتسسارح ءانثأا نييدنج عم كبتسشاو ،ةعاطقو نيكسسب احلسسم ناكو افطعم يدتري
نييدنجلا نإاف ،ةيلوألا تاقيقحتلا بسسحو .ةفيفط نييدنجلا ةباسصإا نأا ةفيسضم ،رارفلاب ذولي نأا

ر˘م˘ت˘سسا ه˘نأا لإا ،ا˘م˘ه˘ن˘م ه˘بار˘ت˘قا ل˘ب˘ق ف˘ق˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع ا˘خر˘سصو ،ةد˘عا˘ق˘لا ىلإا ضصخ˘سش لو˘خد ا˘˘ظ˘˘حل
.مجاهملا ةيوه وأا دعب موجهلا ةيفلخ فرعت ملو .امهنعطو بارتقلاب

ةدكيكسس

تأرهوجم عاجرتشسأ
صضرعت دعب يلام غلبمو
ةقرشسلل لزنم

ةيئانجلا ةقرفلا تعجرتسسا

نم ةيمك ةدكيكسس نمأل

،يلام غلبمو يلحلاو تارهوجملا

ةميرج زغل لح نم اهنكمت دعب

تقلت دق ةطرسشلا تناكو ةقرسس

اهيف يكتسشت ةنطاوم نم ىوكسش

ةنيدم طسسوب عقاولا اهنكسسم نأا

نم ةقرسسلل ضضرعت دق ةدكيكسس

فدهتسسا ثيح نيلوهجم فرط

يلحو تاغوسصم مهيف هبتسشملا

يلام غلبمو رفسصألا ندعملا نم

تنكمت و ةينطولا ةلمعلا نم

ديدحت نم ةيئانجلا ةقرفلا

هفيقوت مت نيأا هيف هبتسشملا

تاقورسسملا عيمج عاجرتسساو

يلام غلبمو يلحو تارهوجم نم

زاجناو ميتنسس نويلم91ب ردقي

.لعافلا قح يف يئاسضق فلم

رانيدوب.ح

ىلع صضبقلأو ..
ليبق تأردهملأ يجورم
يحشصلأ رجحلأ

دعتسست نمألا قرف تناك امنيح

يحسصلا رجحلا ىلع فارسشلل

تنكمت،.هقÓطنا لبق تاظحل

نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف

فيقوت نم ةدكيكسس ةيلو

نيبام مهرامعأا حوارتت نيسصخسش

يف اوطروت ةنسس05 و03

ناقلعتت نيتلسصفنم نيتييسضق

لجأا نم تاردخملا ةزايحب

تامولعم رثإا ىلعف ،ةرجاتملا

ثحبلا ةقرف ىلإا ةدراو

ةيئلولا ةحلسصملاب لخدتلاو

اهدافم ةيئاسضقلا ةطرسشلل

نيسصخسشل هوبسشم طاسشن

يف لسصفنم لكسشب ناطسشني

تارثؤوملاو تاردخملا جيورت

،ةدكيكسس ةنيدم طسسو ةيلقعلا

نم اتنكم نيتلسصفنملا نيتيلمعلا

جلاعملا فيكلا نم ةيمك زجح

03 و ،تاردخملا جورم ةزوحب

ةبسسنلاب ليتيك عون نم ضصرق

ةفاسضإا ةيلقعلا تارثؤوملا جورمل

نم ةربتعم ةيلام غلابم ىلإا

.جيورتلا تادئاع

رانيدوب ةايح

هبحاشص لتقي رأرج
ةزأدرزب
يف لجر ضسما ةحيبسص يقل

هفتح رمعلا نم ضسماخلا دقعلا

يذلا رارجلا هيلع بلقنا امدعب

ناف تامولعم بسسحو ،هدوقي ناك

ةزادرزب هرارج دوقي ناك لجرلا

ىلع هفتح ىقليل بلقني نأا لبق

رسصانع تلخدت دقو ،روفلا

تلقن يتلا ةيندملا ةيامحلا

ظفح ةحلسصمل ةيحسضلا ةثج

اميف ضشورحلا ىفسشتسسمب ثثجلا

يف اقيقحت كردلا حلاسصمتحتف

.ثداحلا

رانيدوب.ح

ةشصاخ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف

يف ةطششان˘لا ة˘ي˘مار˘ج’ا تا˘كب˘ششلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت لا˘ج˘م

نمأ’ ““يرايبلا » لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

كيكفت نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنشسق ةي’و

حوارتت شصا˘خ˘ششأا70 فاقيإاو ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘شش

نيتاتف مهنيب نم ةنشس55 و52 نيب مهرامعأا

و ميلشستلل ءانتقا ،ةزايحلا ةيشضق يف نيطروتم

ةزايح ،ايلقع ةرثؤوم شصئاشصخ تاذ داومل عيزوتلا

كÓهتشس’ا لجأا نم نيياكوك ةبلشصلا تاردخملا

.يشصخششلا

اهدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثا تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيمك عيب ةقفشص دقع ددشصب نيهوبششم شصاخششأا

نم ةبكرم نتم ىلع نيلباغيرب ءاود نم ةربتعم

ءاي˘حأا د˘حا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ““نو˘ي˘ل تا˘ي˘شس““ عو˘ن

ديجلا لÓغتشس’ا و تايرحتلا ،ةنيطنشسق ةنيدم

و ةبكرملا ةيوه ديدحت نم نكم ،تامولعملل

،املاب ةيعانشصلا ةقطنملاب ةقفشصلا دقع ناكم

اهنتم ىلع ةمكحم ةيلمع ةطخ دعب اهفيقوت متيل

نم نكم ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ششي˘ت˘ف˘ت˘لا ،شصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث

ةينوترك بلع40 اهل يفلخلا قودنشصلاب طبشض

051 نيلباغيرب ءاود نم ةلوشسبك00811 اهب

ةبكرملاو تازوجحملا ةقفر مهليوحت متيل غلم

ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشس’ ةقرفلا رقم ىلا

فيقوت مت حوتفملا قيقحتلل ةلشصاوم ،ةمزÓلا

ةريخأ’ا هتاه802” وجيب““ عون نم ىرخأا ةبكرم

ةلوشسبك0531 اهلخادب طبشض اه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب

ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع غ˘˘ل˘˘م003 نيل˘با˘غ˘ير˘ب

ن˘م ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘كم ا˘م˘ك ،فو˘شصلاو˘ب

70 مهددع غلابلا اعابت ةكبششلا دارفأا يقاب فيقوت

ىرخأا ةيمك زجحو نيتاتف امهنيب نم شصاخششأا

،اهنم شصلخت˘لا او˘لوا˘ح ة˘لو˘شسب˘ك0711 ردقت

02341 ه˘ل˘م˘ج˘م ا˘م ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

جيورتلا طاشسوأا يف ىمشسملا ءاودلا نم ةلوشسبك

60 ى˘لا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب خورا˘شصلا˘ب

ردقي يلام غلبم اذك و نيتبكرم و ةلاقن فتاوه

فل˘م زا˘ج˘نا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ،جد0006872

مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا

.ةيلحملا ةباينلا مامأا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسقب نيياكوكلا نم ةيمكو نيلاباغيرب ءاود ةلوسسبك فلأا51 يلاوح زجح

صصاخششأأ70 فيقوتو ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت
 نيتاتف مهنيب نم

مهنوبلسسيو مهيلع نودتعي مث مهياحسض نوجردتسسي
ءاقرزلا ةكربلاب مهلاومأا

صصاخششأأ7 نم ةباشصعب ةحاط’أ
قيرط نع ةقرشسلأ يف ةشصتخم

 يعامتجإ’أ لشصأوتلأ عقأوم
نم ءاقرزلا ةكربلاب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ح˘ج˘ن

شصاخششأا7 نم ةنو˘كت˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘شصع ى˘ل˘ع شضب˘ق˘لا
نع مهجاردتشسا و نينطاوملا ىلع لايتحإ’او بشصنلا يف ةشصتخم
.يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقاوم قيرط
باعلأا ةزهجأا عيبو شضرعب نينطاوملا ماهيإاب ةباشصعلا  ههو موقت ثيح
روفو ةشسخب نامثأاب ةي˘كذ ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘هو (ن˘ششيا˘ت˘شس يÓ˘ب) و˘يد˘ي˘ف
و ةوقلاب نوكلميام مهبلشسو ءاشضيب ةحلشسأاب مهديدهت متي مهتلباقم
روفلا ىلع مت اياحشضلا يوا˘كشش ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘بو،ف˘ن˘ع˘لا
ةباشصعلا دارفأا ىلإا لشصوتلاو يرحتلاو مÓعتشسإ’ا يرشصنع طيششنت
م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ث ن˘مو م˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’او م˘ه˘جارد˘ت˘شسا د˘ع˘ب
مهرامعأا حورتت يتلا ةكبششلا دارفأا نأا تايرحتلا تنيب نيا،ةقرفلل

لامعتشساب يلزنملا رجحلا فرظ نولغتشسي ةنشس23 و12 نيبام
لخدت يف و،مهايحشضب ةحاطإ’ا لجأا نم يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقاوم
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘مأا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا را˘طإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
يف تماق ينطولا كردلا حلاشصم نا ىلا ةراشش’ا ردجتو،مهتاكلتممو
ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمك زجحب ةيشضاملا ةليلقلا ماي’ا

قيقحت لجا نم نوبراشضملا راجتلا اهركتحا يتلا هريغو ديمشسلاك
ة˘يا˘م˘ح˘ل م˘كح˘م ط˘ط˘خ˘م ع˘شضو ن˘ع كي˘ها˘ن،ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ح˘˘بر ششما˘˘ه
نيذلا نيفلاخملا ع˘ن˘مو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تا˘قوا ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

عشضو لجا نم كلذو ،لقنتلا نم ةيئانثتشسا  شصخر ىلع نوزوحي’
.دجتشسملا انوروك شسوريف راششتن’ دح

ةششيعوب زوزام

 تارّدخملا كÓهتسساب نيسسّبلتم اطبسض ناباسش مهنم

ةبانعب يئزجلأ رجحلأ رأرق أوقرخ اشصخشش61 فيقوت
ّمت اميف يئزجلا رجحلا رارق قرخب اوماق اشصخشش61 ـب شسمأا لّوأا ةليل ةبانع نمأا حلاشصم تحاطأا
نمأ’ا حلاشصم مايق رثإا ىلوأ’ا ةّيلمعلا تءاج دقو تارّدخملا نم ةيمك ىلع مهنم نينثا ةزوحب روثعلا
ةينمأ’ا ريبادتلا راطإا نمشض جردني ام وهو دحأ’ا شسمأا لّوأا ةليل ةينيتور ةيرودب عباشسلا يرشضحلا
رجحلا تاءارجإا قيبطت ىدم ىلع فوقولا لجأا نم ةبانع نمأ’ ةيئ’ولا حلاشصملا فرط نم ةذختملا
نم ةعومجم فيقوت ّمتي نأا لبق ،انوروك شسوريف راششتنا نم ةياقولا شضرغب ةي’ولا بارتب يئزجلا
،““ابمومول شسيرتاب““ عراششب ةنئاكلا تارامعلا لخادم دحأا ىوتشسم ىلع نودجاوتي اوناك شصاخششأ’ا
تارّدخملا نم ةليئشض ةّيمك زجحت نأا لبق ششيتفتو شصحف ةّيلمعل مهعاشضخإاب ةينمأ’ا رشصانعلا موقتل
نيذلا شصاخششأ’ا عيمج فيقوت ّمت دقف لشصّتم قايشس يفو ،مهنم نينثا ةزوحب تناك كÓهتشسإ’ا شضرغب

رقم ىلإا مهليوحت عم ةنشس82و12 نيب ام مهرامعأا حوارتت شصاخششأا ةعبشس مهددع غلب
ّ

لجأا نم نمأ’ا 
اهل ةيناث ةّيلمع يف ةينمأ’ا رشصانعلا تاذ تماق امك ،مهّقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاخّتا
اباشش مهنيب نم يئزجلا رجحلا رارق مهقرخ دعب ليّللا نم ةرّخأاتم ةعاشس يف شصاخششأا ةعشست فيقوتب

تاوق موقتل ماعلا ماظّنلاب لÓخإ’ا عم ةيلوحكلا تابورششملا لوانتو ينلعلا ركشسلاب اشّسبلتم طبشض
.نيفوقوملا عيمج ّقح يف ةيرورشضلا ريبادتلا ذاختاب ةطرششلا

يتبشس ديلو

كوبيسسافلا قيرط نع اهاياحسض ىلع بسصنت ةلاتحمل دح عسضوت ىلع ةرايز

ةفلتخم مئأرج يف طروتم033 نم ديزأأ فقوي ةبانع نمأأ
طا˘˘شسوأ’ا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تما˘ق ،ة˘ير˘شضح˘لا

0202/40/10 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع
ةيطرشش ةيلمع027 ــب،0202/40/01 ةياغ ىلإا
ةزايح لجأا نم شصخشش26 فيقوت ىلإا تشضفأا
شصخشش321 فيقوت ،ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا

،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم
تاهجلا فرط نم ثحب لحم شصخشش92 فيقوت
يف نيطروتم شصخشش633 فيقوت ،ةيئاشضقلا

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ه˘نأا ةرا˘ششإÓ˘ل.ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘ئار˘˘ج
هبتششملا قح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ةطرششلا تاوق تنكمت لشصتم قايشس يفو.مهيف
نم ،ةبانع ةي’و نمأاب عشساتلا يرشضحلا نمأÓل

فيقوت يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ى˘لوأ’ا ،ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
،ةنشس83 و72 رمعلا نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش
تا˘بور˘ششم˘لا ل˘ق˘ن ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم
زجح عم ،ةشصخر نودب عيبلا شضرغب ةيلوحكلا
نم ةيلوح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا ن˘م ةرورا˘ق4461
نيتحايشس نيتبكرم و .ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم
.ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف نÓ˘م˘ع˘ت˘شست
نم غلبت ،ةأارما فيقوت يف لثمتت ةيناثلا ةيشضقلاو
بشصنلا ةيشضق يف اهيف هبتششم ،ةنشس63 رمعلا

عاجرتشسا عم ،كوبشسيافلا قيرط نع لايتح’او
ذاختا مت و ةيبششخ ةرشسأا ،ةيلزنم ةبتكم ،كئارأا

ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك
ةداعشسوب ف .مهيف هبتششملا

ةدحو0023 نم ديزأأ زجح
ةنتابب ةيلوحكلأ تابورششملل

ةنتاب ةي’و نمأاب ةلمح20 ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت
ششيتفت دعب كلذو ،ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم
شصخشش اهدوقي ناك يتلاو ،اهفيقوت دعب ةنتاب شسيدشسف قيرطب ةنحاشش

نم ةيمك ىلع روثعلا مت ةنحاششلا ششيتفتبو ،ةنشس43 رمعلا نم غلبي

عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو8823 ـب ردقت ةيلوحكلا تابورششملا
هميدقتو هب هبتششملا دشض يئازج فلم زاجنا مت دقف هيلعو ،ماجح’او
ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف هذه ةيلمعلا يتاتو ،ةيلحملا ةباينلا مامأا
نودب ةيلوحكلا تابورششملا عيب اهنمو اهعاونأا فلتخمب ةيرشضحلا

ثداوحو مئارجلا نم ريثكلا عوقو يف ببشسلا نوكت يتلاو ةشصخر
 ح .ناششوشش.رورملا

فيطسس

ءأرفشصلأ تأرايشسلأ باحشصأ جاجتحأ
ةي’ولأ رقم مامأأ

رقم مامأا ةرجأ’ا تارايشس يقئاشس نم تائملا شسمأا حابشص مشصتعإا
مهتيعشضوب لفكتلاب ةينعم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ،ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و
فيقوت دعب ،اهنوششيعي يتلا ةمزأ’ا لقث مهيلع فيفختل و ةقلاعلا

ةلودلا اهتذختإا يتلا رجحلا ريبادت راطإا يف يعامجلا لقنلا لئاشسو
لبشسلا مهب تقاشض امدعب و،انوروك شسوريف راششتنا ةبراحل ةيرئازجلا
ردشصملا يه ةرج’ا ةرايشس نأا ثيح،يمويلا مهتÓئاع توق نيمأاتل
نم ديزأا يشصحت فيطشس ةي’و نأا ملعلا عم،مهتوق بشسكل ديحولا

نيبو ،تاي’ولا نيب ل˘ق˘ن˘لا طو˘ط˘خ نو˘ل˘غ˘ششي ةر˘جأا ةرا˘ي˘شس0004
لخاد يرشضحلا لقنلا ىلإا ةفاشض’اب ،فيطشس ةي’و رقمو تايدلبلا
ىلإا عمتشسا و مهنع نيل˘ث˘م˘م ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘ب˘ق˘ت˘شسا د˘قو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
هذهل Óح دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا دجت نا راظتنا يف ،مهت’اغششنإا
ر نميا             .ةبعشص ةيششيعم فورظ ششيعت تحبشصا يتلا ةئيفلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

