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 ةعيرسسلا فسشاوكلا جاتنإا
نم ةيادب انوروكب ةسصاخلا
يام رهسش نم ثلاثلا عوبسسألا
ةريخفا ةعاس42ـ لا لقخ تايفو5 و ةديدج ةباصإ091

  ةليسسملا يف انوروك سسوريفب  اهب هبتسشم  ةلاح61 ليجسست^ ةلاح64 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإلا ددع عافترا^

 فيطسسب91 ديفوك سسوريفب ةباسصم ةأارمل ةحجان ةيرسصيق ةدلو^ ةنيطنسسقب انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا31 ليجسست^

43 ىلإا نيباسصملا يلامجا عفتريل ةسسبتب ةدكؤوم ةديدج ةلاح ليجسست^ ةملاقب91 ديفوك انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباسصا ليجسست^

انوروك ةحئاج رارمتسإ لاح يف لبقملا ربمتبس رهش ىلإ اهليجأت تحرتقا

ةـــــجرد04 ىلإا لـــــــــضصت

 رـــــحلا ةـــجوم
اـــهاسصقأا لــسصت
 ادـــغ و موـــيلا

جاتنإلا فانئتضسإا ىلع مهتدعاضسمل ةيبطلا ةعنقألا يجتنم عم لبقملا عوبضسألا بقترم عامتجإا
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ةعاسس رخآا

ةلهضس نوكت نل ايلاطيإا قÓمع ةمهم

 لاــــطع عسضي نÓيم
هفادهأا زربأا نم دحاوك

 وــــتاكريملا لÓــــخ
 لــــبقملا يفــــيسصلا
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مداقلا ربمتبسس رهسش ىلإا ىلوألا ةنسسلاو يريسضحتلا ذيمÓت ليجسست ةيلمع ريخأات ^ تاعماجلاب دعب نع ميلعتلا لسشف نع نلعي يبÓط ميظنت ^
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ةدكؤوم ةديدج ةباصصإإ ةلاح091 رئإزجلإ يف ةيصضاملإ ةعاصس42 ـلإ للخ تايفصشتصسملإ حلصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزو تلجصس
 .ةلاح8384 ىلإإ يلامجلإ ددعلإ عفتريل انوروك سسوريفب

ةجرد04 ىلإإ لصصت

 ادغ و مويلا اهاسصقأا لسصت رحلا ةجوم
مظعمب53 أدغو مويلأ ةرأرحلأ تاجرد ىدعتت نأأ عقوتي

ةيلخأدلأ قطانملاب  ةجرد04 لسصتو نطولل ةيلحاسسلأ ندملأ
عوبسسلأ ةيأدب عم ايجيردت ضضافخنإÓل دوعت اميف نطولل
Óمحم طيسشن يوج بأرطسضإأ لوسصو رظتني ثيح مداقلأ
ام ىلإأ ةرأرحلأ تاجرد ضضافخنأ ىلع لمعيسس يبطق ءأوهب

مظعمب ةجرد21 و61 نيبام حوأرتتل يلسصفلأ لدعملأ نود
دق ةيوجلأ داسصرأÓل ينطولأ نأويدلأ ناكو ةيلامسشلأ قطانملأ
تايلو عيمجب ةرأرحلأ تاجرد يف اسسوسسحم اعافترأ  عقوت

ةيلامسشلأ ندملاب ةيوؤوم ةجرد03 ىدعتت وأأ لسصتل نطولأ

أذكو ةنخاسس حاير بوبه ةجيتن بونجلاب54 ىلإأ لسصتو
امم طسسوتملأ ضضيبلأ رحبلأ ضضوحب يوج عفترم زكرمت
يلأ ةيقرسش ةيلامسش نم حايرلأ ةكرح ليوحت ىلع لمعيسس
ةنحاسشلأ تأرايتلأ لوسصو يلع دعاسسي امم ةيلامسش ةيبونج
تأد بسسحو ةيلخأدلأ اهيف امب ةيلامسشلأ تايلولأ بلغأل

و33 ىلإأ03 نيبام حوأرتتسس ةرأرحلأ تاجرد ناف رداسصملأ

53 ىدعتت اميف ةيقرسشلأو ىطسسولأ ةسصاخ لحأوسسلاب53
يل˘عأ ل˘ج˘سستو ا˘ي˘ل˘ع˘لأ با˘سضه˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ند˘م˘لا˘ب ة˘جرد

رمتسستو ةجرد54 و04 لسصت نيأأ بونجلاب اهتايوتسسم
نم لوألأ عوبسسألأ لأوط ردسصملأ تأذ بسسح رحلأ ةجوم
ضضافخنإأ ليجسست عم ةرطمملأ ءأوجألأ اهدعب دوعتل يام رهسش
دعب يلسصفلأ لدعملل ايجيردت دوعت يتلأ ةرأرحلأ تاجرد يف
ضضو˘ح˘ب يو˘ج ظ˘ف˘خ˘ن˘م ز˘كر˘م˘تو يو˘ج˘لأ ع˘ف˘تر˘م˘لأ ع˘جأر˘ت
نم ةمداق ةدراب ةيئأوه تأرايت هيجوت ىلع لمعيسس طسسوتملأ
. نطولأ لامسش وحن ابوروأأ
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انوروك ةحئاج ببصسب

ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا ةكرسش
رانيد رايلملا تبراق رئاسسخ لجسست

ذنم ةيديدحلأ ككسسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرسشلأ رئاسسخ تغلب
ىتحو ضسوريف انوروك ةحئاج ببسسب اهتكرح قيلعت ةيأدب

ردقي ام يأأ ،يرئأزج رانيد رايلم1 ةبأرق يسضاملأ ليرفأأ ةياهن

نم ةرتفلأ ضسفنب ةنراقم ةكرسشلأ لامعأأ مقر نم ةئاملاب05 ـب

ةلاكول هللأ باج نب نيسساي ةكرسشلل ماعلأ ريدملأ لاقو9102.
انوروك ءابول يل˘ع˘ف˘لأ ر˘ي˘ثأا˘ت˘لأ ضسا˘ي˘ق» نإأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ب˘نألأ
متيسس ةكرسشلأ ليخأدمو نيرفا˘سسم˘لأ ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
يو˘ن˘سسلأ م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘جإأ ىد˘˘ل مدا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ىلع ايلاح فكعت ةكرسشلأ نأأ هللأ باج نب قاسضأأو.«طاسشنلل
ىلإأ يحسصلأ رظحلأ ةرتف لÓخ ةلجسسملأ رئاسسخلل مييقت ءأرجإأ

لفكتلأ لجأأ نم ةموكحلأ ىلإأ هميدقتل يراجلأ رهسشلأ ةياغ
نم بلطب مت مييقتلأ أذه ءأرجإأ» نإاف ردسصملأ ضسفن بسسحو.اهب
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘فر˘ع˘م ل˘جأأ ن˘م دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لوألأ ر˘يزو˘˘لأ
تايناكمإأ يف رظنلأو ءابولأ ةرتف لÓخ ةينطولأ تاكرسشلأ
ضسفن بسسح ةكرسشلل يونسسلأ لامعألأ مقر ردقيو.«اهمعد

علسسلأ لقن نم Óسصحم ،جد رايلم4 نم ديزأاب» لوؤوسسملأ

042 لدعمب ةنسسلأ يف رفاسسم نويلم5.43 نم ديزأأ لقنو
يف ةراسسخلأ ةميق» نإاف هللأ باج نب بسسحو.«مويلأ يف راطق
نع ةمجانلأ رئاسسخلأ نع رظنلأ ضضغب موي لك رمتسسم ديأزت
ةكرسشلأ تأزيهج˘تو تآا˘سشن˘م ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘قر˘سسلأ

.«رظحلأ ةرتف لÓخ
¥.h
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تايفو50 تلجسس ا˘م˘ي˘ف
يلامجإلأ ددعلأ لسصيل ةديدج

ام بسسح كلذو .ةلاح074 ىلأ
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ ضسمأأ ه˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك
دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ

,ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
راسشأأو .رأروف لامج روتكدلأ
دد˘ع نأأ ى˘لأ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأذ
ءافسشلل تلثامت يتلأ تلاحلأ

96 اهنيب نم7602 ىلأ عفترأ

ةعاسس42 ـلأ لÓ˘˘خ ة˘˘لا˘˘˘ح
تأذ ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأو .ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ
ضصي˘ل˘ق˘˘ت رأر˘˘ق نأأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
ر˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘ع دو˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ضضع˘˘ب
نم فيفخ˘ت˘ل˘ل ذ˘خ˘تأ ي˘ح˘سصلأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلأ را˘˘˘˘˘˘ثآلأ

ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلأو
نم دحلأ نأأ أدكؤوم ,نينطأوملأ
بجأو ن˘م ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ي˘سشف˘˘ت

ل˘ك ر˘ب˘عو ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ل˘˘ك

ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ثي˘˘ح ,تا˘˘يلو˘˘˘لأ
د˘˘عأو˘˘ق˘˘ل مرا˘˘سصلأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حلأ
ة˘فا˘˘سسمو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
قأوسسألأ ي˘ف ة˘سصا˘خ د˘عا˘ب˘ت˘لأ

هتهج نم .ةيراجتلأ تÓحملأو
ضشاعنلأ ةحلسصم ضسيئر دكأأ

لامعتسسأ نأأ ،ةديلبلاب ريذختلأو
ا˘˘سسا˘˘سسأأ ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قألأ
نيباسصملل ،ضسطغلأو ةحابسسلل
جئاتن تطعأأ ،انوروك ضسوريفب
دهاف روتكدلأ دروأأو .ةيباجيإأ
ة˘عأذإÓ˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ر˘طا˘سش
كل˘ت لا˘م˘ع˘ت˘سسأ نأأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ
،ا˘نورو˘ك ي˘با˘سصم˘ل ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألأ

يتلأ تلاح˘لأ م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خو
،ضسفنتلأ يف قيسض نم يناعت

.اباسصم57 ذاف˘نأ ي˘ف م˘ها˘سس
،رطاسش دهاف روتكدلأ فاسضأأو
أوردا˘غ ،ن˘ي˘با˘سصم˘لأ ءلؤو˘ه نأأ
نود أوفاعت نأأ دعب ىفسشتسسملأ

ضسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل  م˘˘˘˘ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘سضخ
.يعانطسصلأ
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ريزولأ دمحاب نب يفطل فسشك
تاعانسصلاب فلكم˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ
جا˘ت˘نإأ م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ ،ة˘ي˘نلد˘ي˘˘سصلأ
ةعيرسسلأ ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لأ ف˘سشأو˘كلأ
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكل˘˘ل
نم ثلا˘ث˘لأ عو˘ب˘سسألأ ن˘م ة˘يأد˘ب
ر˘˘يزو˘˘لأ فا˘˘سضأأو .يا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
عامتجإأ دقع متيسس هنأأ ،بدتنملأ

ع˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ لÓ˘˘خ
لجأأ نم ةيبطلأ ةعنقألأ يجتنم

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسم
لÓخ ،دمحاب نب فسشكو .جاتنإلأ

ةعأذإلأ جأومأأ ى˘ل˘ع ه˘ل ة˘ل˘خأد˘م
نا˘م˘سض م˘ت˘ي˘˘سس ه˘˘نأأ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةيلوألأ ةداملأ نم مظتنم نيومت
لاجم يف يتأذلأ ءافتكإلأ غولبو
ن˘ب ف˘سشكو.ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألأ
كلذك ريكفتلأ يرجي هنأأ دمحاب
ىلع ىرخأأ تاجتنم ريدسصت يف
ف˘سشأو˘˘كلأ و تأزا˘˘ف˘˘ق˘˘لأ رأر˘˘غ
ةرهطملأ ليلا˘ح˘م˘لأ و ة˘ع˘ير˘سسلأ

عنسصم04 ايلاح اهج˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لأ

ةعا˘ن˘سصلأ نأأو ة˘سصا˘خ ،ير˘ئأز˘ج
يف تناك ةيرئأزجلأ ةينلديسصلأ
جاتنإلأ زيزعت لÓخ نم دعوملأ
ةيودألأو تأزيه˘ج˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لأ
.ءا˘بو˘لأ ة˘ه˘جأو˘˘م˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلأ

،قايسسلأ أذه يف ثدحتملأ دكأأو

82 ـل مدقيسس ايرئأزج Óماعتم نأأ
نم رتل نويلم يلأوح ىفسشتسسم
ا˘ي˘ل˘ح˘م ع˘ن˘سصم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكألأ
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشب
و ةلقرو نم لكب ناعقت نيتدحو
ةزهجأأ ضصخي اميف امأأ.طأوغألأ

نيجتنم ناف ،ةيبطلأ تافوسشكلأ

يف زوكول˘ج˘لأ ف˘سشك ط˘ئأر˘سشل

جاتنإل مهطاسشن نولوحيسس مدلأ

نأأو ةسصاخ ،ةعيرسسلأ فسشأوكلأ

˘مو˘ي˘لأ ةر˘فو˘ت˘م ا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لأ

ةد˘ع˘˘ت˘˘سسم تلآلأو تأد˘˘حو˘˘لأو

دعب نع نينوكم نيمدختسسملأو

ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘سصلأ ءا˘كر˘سشلأ ل˘ب˘ق ن˘˘م

عو˘ب˘˘سسألأ لÓ˘˘خ نو˘˘نو˘˘كي˘˘سسو

روط يف يام رهسش نم ثلاثلأ

.فسشاك00004 ةقاطب جاتنإلأ
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نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو ف˘سشك
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لأ حÓ˘˘سصإأو
لÓ˘خ ضسمأأ د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘˘لأ

˘مد˘ع نأأ ف˘ل˘سشلأ ة˘يلو˘ل ه˘ترا˘يز
تأءأر˘جإÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ مأر˘ت˘حأ
ةداعإأ ررقت ةلودلأ لعج ةيئاقولأ

تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لأ ضضع˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غ
فاسضأأو .رجح˘لأ ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لأ
رأرقتسسأ ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ر˘يزو˘لأ
لك دوهج فثاكت لسضفب يبسسن
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كل ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لأ

لجأأ نم ةمامكلأ عسضو يرئأزج
ول ةسصاخ ،ءابولأ راسشتنأ نم دحلأ
ةمام˘كلأ ن˘طأو˘م ل˘ك ل˘م˘ع˘ت˘سسي
د˘كأأو .ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي˘˘ف
برا˘ح˘ت˘سس ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ
يف قلطننو هيلع بلغتنو ءابولأ
.ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘سص ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘ن˘ب
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو فاسضأأو
ةحنم نإأ تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
ا˘هر˘قأأ ي˘ت˘لأ ةوÓ˘˘ع˘˘لأو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ضسي˘˘ئر
نم ،ةحسصلأ عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
فو˘ف˘سصلأ ي˘ف ن˘يد˘ن˘ج˘˘م˘˘لأ ق˘˘ح
طقف ا˘نورو˘ك ة˘ه˘جأو˘م˘ل ى˘لوألأ
نأأ ديزوب نب فاسضأأو.مهريغ نود

ضصاخسشأÓل ةهجوم ةحنملأ هذه
نيدجأوتملأو رطخلل نيسضرعملأ
لوقي عباتو.ىلوألأ فوفسصلأ يف
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م» قا˘˘ي˘˘سسلأ ضسف˘˘ن ي˘˘˘ف
ةحنملأ نم ديفتسسي نأأ لوقعملأ

هذ˘ه ي˘ف ءي˘سش يأا˘ب م˘ق˘ي م˘ل ن˘˘م
ءأردم نأأ ىلإأ أريسشم ،«فورظلأ
نولوؤوسسم˘لأ م˘ه تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

ضصا˘خ˘سشألأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ع˘˘سضو ن˘˘ع
نم ةداف˘ت˘سسلأ م˘ه˘ل ق˘ح˘ي ن˘يذ˘لأ
ر˘يزو ى˘˘ط˘˘عأأو  أذ˘˘ه .ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ
نب نمحر دبع ناكسسلأو ةحسصلأ
جمأربلأ ثعبل تاه˘ي˘جو˘ت د˘يزو˘ب
ىلإأ ةفاسضإأ ةيحسصلأ تÓمحلأو
ةبراحمل ايلاح ةسصسصخملأ كلت
نايب دافأأو .انوروك ةحئاج يسشفت
ع˘م ع˘م˘ت˘جأ ر˘يزو˘لأ نأأ ،ةرأزو˘ل˘˘ل
دكأأو ،ةيزكرملأ ةرأدإلأ تأراطإأ

ةنسس لكك رهسسلأ ةرورسض ىلع
تÓمحلأو جمأربلأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع
رحلأ مسسومب ةقلعت˘م˘لأ ة˘ي˘عو˘ت˘لأ
فور˘˘ظ˘˘لأ هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس
يسشفت اهزيم يت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ
ريزولأ دد˘سشو .ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ة˘ل˘م˘ح˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م بو˘جو ى˘˘ل˘˘ع
ة˘با˘سصإلأ ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نم ةياقولأو براقعلأ تاعسسلب
ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ضضأر˘مألأ ضضع˘ب

تا˘˘م˘˘م˘˘سست˘˘لأو ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط
ةجرد عافتراب ةطبترملأ ةيئأذغلأ
ة˘ئ˘ف˘ب ر˘ث˘كأأ ما˘م˘ت˘هلأو ،ةرأر˘ح˘لأ
ا˘م˘ي˘سس ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسم˘˘لأ ضصا˘˘خ˘˘سشألأ
.ةنمزملأ ضضأر˘مألا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ

ءا˘سسن˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ضصو˘˘سصخ˘˘بو
دكأأ ةرت˘ف˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ ل˘مأو˘ح˘لأ

أذ˘ه ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو
نيب قيسسنتلأ لÓخ نم لفكتلأ
.ضصاخلأو يموم˘ع˘لأ ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ

نيباسصم˘لأ ة˘ئ˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
لوؤوسسملأ تأذ ددسش ناطرسسلاب

ة˘كب˘سشلأ ة˘ن˘م˘قر ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
جÓعلأ ديعأوم ديدحتب ةسصاخلأ
نيب نزأوت ثأدحأ عم ةعسشألاب
لام˘سشلا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ

نم نطو˘لأ بو˘ن˘ج˘ب ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘نو
نيمتنملأ ىسضرملل حامسسلأ لجأأ
د˘عأو˘م فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
يتلأ كلتب جÓعلأ لجأأ نم ةديعب

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘ي ل
ةدم ضصيلقت لجأأ نم ىسضرملأ

ىلع ريزولأ دكأأو.ديعأوملأ هذه
تا˘طا˘˘سشن ثع˘˘ب ةدا˘˘عإأ ةرور˘˘سض
اه ةيرأوجلأ ةحسصلأ تاسسسسؤوملأ

ا˘ه˘ن˘م ضضع˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإأو
يرأو˘ج˘لأ ل˘ف˘˘كت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
ر˘ث˘كأأ بير˘˘ق˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لا˘˘ب

فيفختو ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ة˘ح˘سصلأ
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلأ
ىر˘ب˘كلأ ند˘م˘لأ ي˘ف ع˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ا˘ه˘ت˘قا˘ط قو˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لأو
ضصق˘ن˘لأ بب˘سسب ة˘ي˘˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسلأ
تاسسسسؤوملأ هفرعت يذلأ حدافلأ
ىوتسسم ىلع ةيرأوجلأ ةيحسصلأ
ةيل˘خأد˘لأو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ ط˘قا˘ن˘م˘لأ
.ربكأأ ةجردب

إديدج اباصصم96 ىفاعت امدعب7602 ىلإإ ءافصشلإ تلاح عافترإإ

ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ تايفو5 و ةديدج ةباسصإا091

جاتنإلإ فانئتصسإإ ىلع مهتدعاصسمل ةيبطلإ ةعنقألإ يجتنم عم لبقملإ عوبصسألإ بقترم عامتجإإ

يام رهسش نم ثلاثلا عوبسسألا نم ةيادب انوروكب ةسصاخلا ةعيرسسلا فسشاوكلا جاتنإا
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قيزر لامك ةراجتلأ ريزو دكأأ
قو˘ب˘سسم˘لأ ر˘˘ي˘˘غ تفا˘˘ه˘˘ت˘˘لأ ّنإأ
تأءأرجإأ مأرتحأ نود نينطأوملل
تÓ˘ح˘م˘لأ ح˘ت˘ف د˘ع˘ب ة˘يا˘˘قو˘˘لأ
ددع عافترأ ىلإأ ىدأأ ةيراجتلأ
ضضع˘ب نأأ فا˘سضأأو ،تا˘با˘˘سصإلأ
د˘عأو˘ق˘ل أو˘ل˘ث˘ت˘م˘ي م˘ل را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

لعف كلذكو ةياقولأ طورسشو
ىلإأ يدؤوي دق امم ،نينطأوملأ
قيزر دكأأو .تاباسصإلأ عافترأ
ل يتلأ تÓحملأ قلغ رأرق ّنأأ

ل ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،طور˘˘سشلأ مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت

يأأ ى˘˘لإأ ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي

نم ق˘يزر بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘بو˘ق˘ع

ل˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘ث˘كت ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ّنأأ ى˘لإأ أر˘ي˘سشم ،ي˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لأ
نم نيسسوق باق تناك ةمزألأ

نكل ،بيرق تقو يف جأرفنلأ

ني˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘كو˘ل˘سس بب˘سسب

تما˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

دكأأو .تا˘طا˘سشن ع˘ب˘سس قÓ˘غإا˘ب

ةيرسشبلأ ضسفنلأ ظفح ّنأأ قيزر

ّنأا˘ب أد˘كؤو˘م ءي˘سش ل˘˘ك ق˘˘ب˘˘سسي

ل˘ك ل˘م˘ع˘ت˘˘سست˘˘سس ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

ةيعدرلأو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ

قل˘غ˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم ي˘هو ة˘مزÓ˘لأ

قيزر بلاطو .تÓحملأ فلأأ

عم يسسيسسحت ينطو ءاقل يف

يندملأ عمتجملأو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

،يسسي˘سسح˘ت˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘ث˘كت

با˘ق تنا˘ك ة˘˘مزألأ نأأ أد˘˘كؤو˘˘م

تقو يف جأرفنلأ نم نيسسوق

تا˘كو˘ل˘سس بب˘سسب ن˘˘كل بير˘˘ق

ةيمومعلأ تاطلسسلأ نينطأوملأ

.تاطاسشن ةدع قÓغإاب تماق

:قيزر لامك .. جإرفنإلل اهقيرط يف تناك ةمزألإ نأإ لاق

ةياقولا تاءارجإا مارتحإا مدعو تفاهتلا»
«انوروكلاب تاباسصإلا ددع عفر

:ديزوب نب .. ىلوألإ فوفصصلإ يف نيدنجملل حنمتصس سسوريفلاب ةباصصإلإ رطخب ةقلعتملإ ةحنملإ نإإ لاق

«انوروك ءابو يسشفتب قلعتي اميف يبسسن رارقتسسإا يف رئازجلا»
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طÓيم ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع فا˘سضأاو
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض سسمأا ه˘لوز˘ن ىد˘˘ل
يذلا «حابسصلا فيسض» جمانرب
ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘ع ثب˘ي
ى˘لا ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ةدو˘˘ع نا ى˘˘لوألا
تارو˘ط˘ت˘ب نو˘هر˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
دÓ˘ب˘لا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا

ادعوم يام51 خيرات احرتقم
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو ،كلذ˘˘ل
خيراتلا اذه لجؤوي ،ءابولا راسشتنا
اعجر˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ى˘لإا
ةدوعلا ةلأاسسم يف ريخألا رارقلا
سسيئر ىلا ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘سسارد˘ل˘ل

سسف˘˘ن ا˘˘˘عدو .ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيرئازجلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ى˘˘˘˘لإا

نو˘ي˘˘ل˘˘م و˘˘ح˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

كلذو بلا˘ط ف˘لأا ة˘ئا˘م˘˘ع˘˘ب˘˘سسو

تايوتسسمبو لحارم ثÓث ىلع

يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد

نم هن˘ع ر˘ج˘ن˘ي ا˘مو ظا˘ظ˘ت˘كلا

.يحسصلا عسضولا ىلع ةروطخ

ىلإا ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ةد˘م نا ر˘ب˘ت˘عاو

ىلا باهذلل ةبلطلل ةيفاك ةثÓث

سسوردلا ةبسسن نأل تاناحتملا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ناأا ا˘˘م˘˘ك ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م

ءودهلاب زيمت يلاحلا يعماجلا

.تا˘˘˘بار˘˘˘˘سضإلا ن˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب

ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ة˘˘لأا˘˘سسم سصو˘˘سصخ˘˘بو

اذه نا ربتعا ةيمقرلا ةيسضرألا

رمت ةمزأا ةلحرم يف ءاج رايخلا

انيدل دجوت ل» هنأاو دÓبلا اهب

هذه عم لماعتلل ةيفاكلا ةربخلا

ن˘م ا˘عو˘ن ق˘ل˘خ ا˘م˘م ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

زربأاو .«نأاسشلا اذه يف كابترلا

رفو˘ت˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا

دجاوتب ،ةروط˘ت˘م ل˘كا˘ي˘ه ى˘ل˘ع

ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج501

اسصقن لجسست اهنأا ريغ ،ينطولا

ير˘سشب˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف ا˘˘ح˘˘سضاو

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو

ل˘يذ˘ت˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

اهدوجوب ايلود ةريخلا بتارملا

اهنأا امك،00062 ةبترملا يف

ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ف˘ن˘سصم ر˘ي˘غ

ا˘عد ا˘م˘ك .ي˘ق˘ير˘فإلاو ي˘بر˘˘ع˘˘لا

ةرورسض ىلا ريخلا يف طÓيم

تاين˘هذ ي˘ف يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

بلاطلا عم لماع˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا

د˘ح ى˘ل˘ع ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘سسألاو

ر˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نأا ة˘˘سصا˘˘خ, ءاو˘˘سس

ى˘˘ل˘˘ع بتار ى˘˘ندأا ى˘˘سضا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي

تقولا يف يم˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

هتع˘جار˘م بج˘ي ا˘م و˘هو ن˘هار˘لا

.Óبقتسسم هكرادتو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةيسساردلا ةنسسلا لامكإا ةرورسض ىلع طÓيم ظيفحلا دبع يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأل ينطولا صسلجملا ةباقنل ينطولا قسسنملا ددسش
 .يلاحلا يسساردلا مسسوملا لÓخ ءاسضيب ةنسس ثودح ةيناكما امامت ادعبتسسم ةيعماجلا

انوروك ةحئاج رارمتسسإا لاح يف لبقملا ربمتبسس رهسش ىلإا اهليجأات تحرتقا

ةيعماجلا ةنسسلا ةلسصاوم ةرورسض ىلع ددسشت ضسانكلا
ةنسسلاب ةسصاخلا رييسستلا تاقفن صضيفخت رارق دعب

ةئاملاب05 ةبسسنب ةيراجلا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم روجألا ضضيفخت داعبتسسإا
دامتعا نم ةيعامتجلا تÓيوحتلا و روجألا نم سصيلقتلا دعبتسسا

ةسصاخلا رييسستلا تاقفن سضيف˘خ˘ت رار˘ق د˘ع˘ب ر˘ب˘كأا ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘سص

ةررقم تناك يتلا كلتب ةنراقم ةئاملاب05 ةبسسنب ةيراجلا ةنسسلاب

ىعسسم˘لا ى˘ح˘سضاو .0202 يليمكتلا ةيلاملا نونا˘ق ي˘ف ا˘ي˘ئد˘ب˘م

ةيحسصلا ةمزألا ةجيتن ىسضم تقو يأا نم رثكأا ايرورسض يلاملا

نم هلمحت ام لك و انوروك سسوريف ةحئاج نع ةمجانلا ةيملاعلا

يف جردم ، طفنلا راع˘سسا را˘ي˘ه˘ناو ة˘ل˘ي˘ق˘ث ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘سسا˘كع˘نا

. مرسصنملا يرفيف يف ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصم˘لا ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م

مامأا ةيوار نامحرلا دبع ةيلاملا ريزو همدق يذلا سضرعلا بسسحو

راطا يف دسسجيسس يذلا رييسستلا تاقفن سصيلقت ناف ءارزولا سسلجم

اهتاسسسسؤوم و ةلودلا تاقفن سصخي0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق

نم رثكألاو . ةيعامتجلا تÓيوحتلا و روجألا سصخي ل يلاتلاب و

عفر ءارزولا سسلجم ررق ةيلاملا تاطوغسضلا نم مغرلاب و كلذ

لخد لك ءافعا و جد00002 ىلا نومسضملا ينطولا ىندألا رجألا

يلامجلا لخدلا ىلع ةبيرسضلا نم جد00003 يواسسي وأا لقي

،0202 ةنسسل يلوألا ةيلاملا نوناق و .مداقلا وينوي حتافلا نم ءادتبا

ىوتسسم ديزي يتلا ،ةيراجتلا ريغ ةرحلا نهملا ىنثتسسا دق ناك

اهعسضخيل ،يفازجلا ماظنلا نم ،جد000.000.51 نع اهليخادم

حير˘سصت˘لا ما˘ظ˘ن لا˘خدإا ةدا˘عإا لÓ˘خ ن˘م ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ح˘بر˘لا ما˘ظ˘ن˘ل

ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘سصأا نا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘ب و .بقار˘˘م˘˘لا

نيمزلم اوحبسصأا دق ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرسضلل ةعسضاخ يسضاملا

يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرسضلا ،ريخألا رياني حتافلا ذنم ،اوعفدي ناب

نم ةررحم62 %ـب ردقي يبسسن لدعمب ،ةيراجتلا ريغ حابرألا ىلع

ىلع2 % ةبسسنب ين˘ه˘م˘لا طا˘سشن˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لا و ،ة˘ب˘ير˘سضلا

وأا90 % ةبسسنب ةفاسضملا ةميقلا ىلع مسسرلا و ةينهملا ليخادملا

،ءارزولا سسلجم نع رداسصلا ديدجلا رارقلا اذه لÓخ نمو .91%

لاجملا يفو .يفازجلا ماظنلا نمسض ةرحلا نهملا جاردإا داعيسس

،ةموكحلا لمع ططخم اذ˘كو ي˘سسا˘ئر˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا نا˘ف ،ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

ةباجتسسلا لجا نم يئابجلا ماظنلا يف رظنلا ةداعإا» ىلع نانهاري

،يئابجلا لاجملا يف ةيسسفانتلا و رارقتسسلا و ،فارسشتسسلا ريياعمل

ةهج نم يعامتجلا فاسصنإلا و لمعلا سصرف ةمادتسسا و ،ةهج نم

تائف فلتخمل ةيواسستم ةمهاسسم نامسض لجا نم كلذ و ،ةيناث

ريسشي امك .«ةيمومعلا تاقفنلا ليومت ليخادم و ،بئارسضلا يعفاد

،ةديدجلا ةيئابجلا ةسسايسسلا فده نأا ىلإا ،ةموكحلا لمع ططخم

طاسشنلا عيسسوت لÓخ نم ،ةيئابجلا تادئاعلا ةدايز» يف لثمتي

ردجتو .«بئارسضلا ىوتسسم نم عفرلا لÓخ نم سسيل و ،يداسصتقلا

،طفنلا راعسسأل ريبكلا سضافخنلا نأا ىلإا ،ددسصلا اذه يف ةراسشإلا

نم ريبك لكسشب سصلقي نأا هناسش نم ،ةيطفنلا قوسسلا يف لجسسملا

ةيلاملا نوناق عورسشم عقوتيو .ةنسسلا هذه لÓخ رئازجلا تارداسص

6.02 ىلإا تاقورحملا تاداريإل اعجارت،0202 ةنسسل يليمكتلا

ةيلاملا نوناق يف ةعقوتملا ،رلود رايلم4.73 لباقم ،رلود رايلم

دÓبلا نوزخم ناف ،عجارتلا اذه ىلإا رظنلاب و0202. ةنسسل يلوألا

،رلود راي˘ل˘م6.15ـب اي˘ئد˘ب˘م ع˘قو˘ت˘م˘لا ،فر˘سصلا ي˘طا˘ي˘ت˘حا ن˘م

نأا لإا0202. ةياهن يف ،رلود رايلم2.44 ىلإا اسضافخنا لجسسيسس

ريخألا هئاقل لÓخ ربتعا دق ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر

اهسشيعت يتلا ةيطفنلا ةمزألا ناب ،ةينطو مÓعإا لئاسسو يلوؤوسسم عم

تسسيل و ةيفرظ ةمزأا» لكسشت ،طفنلل ةجتنملا نادلبلا ةيقبو رئازجلا

.«ةيلكيه
S°∏«º.±
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ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ترر˘ق
ذيمÓتلا ليجسست ةيل˘م˘ع ر˘ي˘خأا˘ت
لوخدلا عم يئادتبا ىلوأا ةنسسلل
مت امدعب اذهو لبقملا يسسردملا
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت
ةرتفلا يف ىسضم اميف ةجمربم

03 ىلإا ليرفا1 نم ةدتمملا

رو˘سشن˘˘م˘˘لا بسسح اذ˘˘هو .ناو˘˘ج

سسرام41 موي خوؤوملا70مقر

ة˘ياد˘ب نأا سصن˘ي يذ˘˘لاو6102

ن˘م ة˘ياد˘ب نو˘كت تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
ةياغ ىلا ليرفا رهسش نم حتافلا

ذيمÓتلا سصوسصخبو. ناوج03
يف ليجسستلا ةيلمعب نيينعملا
مهف يئادتبا ىلوأا ةنسسلا ماسسقا

4102 ةنسس نيدولو˘م˘لا كئ˘لوأا

مهليجسست متي نيذلا ذيمÓتلا اما
ة˘˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘سسقألا ي˘˘˘ف
نيدولو˘م او˘نو˘كي نأا طر˘ت˘سشي˘ف

نأا ةرازولا تدكأاو.5102 ةنسس
عاطقلا بسسح نوكي ليجسستلا
اذهو ،لمعلا ناكم وأا يفارغجلا

لمعلاو ةماقإلا يتداهسش راهظإاب
ح˘م˘سسي ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةسصاخلا تاجايتحلا وذ ذيملتلل
ة˘˘˘سسرد˘˘˘م يأا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘سسي نأا
نأا ةرازولا تطرتسشاو .ه˘ب˘سسا˘ن˘ت
يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا عرسشت
،اهتارقم مامأا تانÓعإلا قيلعت
نم ذيمÓتلا ءايلوأا نيكمت دسصق
ر˘˘ي˘˘سضح˘˘تو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘˘طلا
نم لك نمسضتت يتلا تافلملا
ن˘م ة˘خ˘سسنو دÓ˘ي˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
ن˘ي˘ترو˘سصو ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش

لسصو ىلإا ةفاسضإا ،ن˘ي˘ت˘ي˘سسم˘سش
بنج˘ت د˘سصق زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
˘˘˘ما˘˘˘سسقألا ي˘˘˘˘ف ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا
تطر˘ت˘سشا ا˘م˘ك .ة˘ير˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
تايئادتبلا يريدم ىلع ةرازولا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا دد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ل نأا
˘˘ما˘˘سسقألا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا

اقفو ،اذيم˘ل˘ت52 ةيريسضح˘ت˘لا
لومعملا ةيجوغاديبلا ريياعملل
ةرادإا ي˘سشت˘ف˘م تر˘مأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ب
ماسسقألا ف˘ل˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب داو˘م˘لا
.برق نع ةيريسضحتلا

ناوج03 و ليرفأا1 نيب ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةجمربم تناك امدعب

مداقلا ربمتبسس رهسش ىلإا ىلوألا ةنسسلاو يريسضحتلا ذيمÓت ليجسست ةيلمع ريخأات
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رحلا يبÓطلا ماعلا داحتإلا اعد
ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو سسمأا

ع˘سضو ى˘لإا ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ي˘جاو˘غد˘˘ي˘˘ب˘˘لا ع˘˘قاو˘˘ل˘˘ل ة˘˘قرو
ةيجاوغاديبلا لكايهلا فلت˘خ˘م˘ل
عوبر فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نايب يف داحتإلا ربتعإا و .نطولا
ه˘ت˘ن˘ج˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا بق˘˘ع ه˘˘ل ه˘˘ل
نع ميلعتلا لسشف ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ةبلطلا بلغأا بواجت مدعو دعب
يتلا ةينورتكلإلا تاسصنملا عم
رمألا نأاب ،مهتاع˘ما˘ج ا˘ه˘ت˘ع˘سضو
ةبلطلا ىدل اريبك ءايتسسإا فلخ

تينرتنلا قفدت فعسض ببسسب
˘˘مد˘˘عو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف
جو˘لو˘لا ي˘ف ظو˘ظ˘ح˘لا يوا˘سست
داوملا مهف ةبوعسص و ةسصنملل
ارظن ةسصنملا لÓخ نم ةينقتلا
نيب لمعو سشاقن نم هجاتحت امل
سصق˘ن اذ˘كو بلا˘ط˘لاو ذا˘ت˘˘سسألا

ةبلط˘لاو ةذ˘تا˘سسألا سضع˘ب ةر˘ب˘خ
،تاسصنم اذكه عم لماعتلا يف
ىوتحم˘لا ىو˘ت˘سسم ن˘ع كي˘ها˘ن
.ةسصنملاب عسضوي يذلا يملعلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو دا˘˘ح˘˘تإلا ا˘˘عدو
ى˘لإا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا
تاسصنم ربع هثب مت ام رابتعإا
ن˘ع ةرا˘ب˘ع د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

د˘يد˘م˘ت ع˘م ط˘˘ق˘˘ف م˘˘عد سسورد
دعب ام ىلإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي نا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘بو˘˘لا

مدقت بسسح ةيسضيوعت سصسصح
،م˘سسو˘م˘لا ما˘م˘تإل ة˘ع˘˘ما˘˘ج ل˘˘ك
ة˘ي˘سضرأا ن˘ي˘سسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
كارد˘ت˘سسإاو د˘عُ̆ب ن˘ع م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ءابولا رمتسسإا لاح يف سصئاقنلا
ىو˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لا˘حإاو لو˘طأا ةد˘م˘ل
لبق نيوكتلا ناجل ىلع يملعلا

ةاعارم عم ةسصنملا يف اهعسضو
،ة˘سصا˘خ˘لا فور˘˘ظ˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
ن˘ي˘ب ة˘سشقا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآا دا˘˘ج˘˘يإا
ةداملا ةبقارم ،ةبلطلاو ةذتاسسألا
ةسصنملا يف ةعدوم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل فر˘˘ط ن˘˘˘م
ةفاسضإلاب مييقتلل ةيلآا ثادحتسسإا
دعب نع ةسشقانملل ريسضحتلا ىلإا

ءابو˘لا لا˘ط لا˘ح ي˘ف طا˘ي˘ت˘حإا˘ك
ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ا˘˘˘˘سضفار
ة˘ب˘ل˘ط˘ل جر˘˘خ˘˘ت˘˘لا تار˘˘كذ˘˘م˘˘لا
ار˘ظ˘ن ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا˘ب ةارو˘ت˘كد˘لا
ةبلطلاو ةدتاسسألا نيوكت مدعل
ريزولا ا˘ي˘عاد سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘ب
تاميظنتلا كارسشإا ةرورسض ىلا
لو˘ل˘ح˘لا دا˘خ˘تإا ي˘ف ة˘ي˘˘بÓ˘˘ط˘˘لا
طيسسولا ربتعت اهنوكل ةبسسانملا
نام˘سضل ةرازو˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘ي˘ب
نم لكاسشملل ديجلا سصيخسشتلا

.نايبلا تاذ بسسحب يحاونلا لك

ةسصنملل جولولا يف ظوظحلا يواسست مدعو تينرتنألا قفدت فعسض ببسسب

تاعماجلاب دعب نع ميلعتلا لسشف نع نلعي يبÓط ميظنت
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ق˘ي˘ب˘ط˘ت قÓ˘طإل ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ر˘سضح˘˘ت
تاحاسسملل قيقد ديدحتب حمسسي ينورتكلا
كلت و تقلطنا يتلا بونجلا يف ةيحÓفلا
ريزو فرسشأا .ةلغتسسملا ريغ و ةلغتسسملا
،يرامع فيرسش ،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا

لسضفأا ديدحتب حمسسي قيبطت ةسسارد ىلع
اميسس ،اهريوطت بجاولا تاعارزلا رايتخل
بونجلا قطانم يف ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا ا˘ه˘ن˘م
تاذل نايب هب دافأا امبسسح ،ايلعلا باسضهلاو
يرامع نأا ،نايبلا تاذ حسضوأا و .ةرازولا
و ةيزكرملا تاراطإلا عم سضرعتسسا دق
ةسشرو لÓخ ،يحÓف˘لأا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ءار˘ب˘خ
را˘م˘ث˘ت˘سسلا و ة˘ن˘م˘قر˘لا ف˘ل˘م˘˘ل تسصسصخ
باسضهلا و بونجلا قطانم يف يحÓفلأا

ةعباتم و رييسستل ا˘ي˘م˘قر ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ينطولا بتكملا هروط ،ي˘حÓ˘ف˘لأا را˘ق˘ع˘لا
فاسضأاو .ةيفيرلا ةيم˘ن˘ت˘لا ي˘ف تا˘سسارد˘ل˘ل
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه» نأا ،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ
ق˘˘ي˘˘قد د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كللا
كلت و تقلطنا يتلا ةيحÓفلا تاحاسسملل
راسشأا امك .«ةلغتسسم˘لا ر˘ي˘غ و ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا
اهنا˘سش ن˘م ،ة˘ل˘ي˘سسو˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا
لسضفأا ةيؤور ىلع لوسصحلا يف ماهسسإلا
نم ،ناديملا يف دوجوم وه ام سصخي اميف
تا˘عارز˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا اذ˘˘كو را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ثي˘˘ح
ةيجيتارتسسإلا اميسس ،ر˘يو˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا

ماظن نأا ريكذتلل .نايبلا تاذ بسسح ،اهنم
و بونجلا قطانم لوأا سصخي ،اذه ديدحتلا
تاحاسسم سصيسصخت ةيغب ،ايلعلا باسضهلا

ةقلعتملا ة˘ل˘كي˘ه˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م

تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا داو˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب
بيسسح– قيبطت˘لا اذ˘ه جرد˘ن˘يو .ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م˘˘سض –رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
راطإا يف ،عاطقلا اهقلطأا يتلا تاقيبطتلا

ميمعت ىلإا فداهلا ةموكحلا لمع ططخم
نأا ،ريكذتلل .تاعاطقلا عيمج يف ةنمقرلا

ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ة˘سشرو˘لا هذ˘ه سسأار˘ت د˘ق يرا˘م˘˘ع
ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
امك .تاحسش داؤوف ،ةيلبجلا و ةيوارحسصلا
جردني عامتجلا اذه نأا ىلإا ،ةراسشإلا ردجت
،ءارزولا سسلجم تارارق قيبطت راطإا يف
هلÓخ دكأا يذلا و ،دحألا موي دقع يذلا

نيمثت ةرورسض ىلع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ي˘˘سضارألا ن˘˘م تارا˘˘˘ت˘˘˘كه˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت ل˘جا ن˘م ،ة˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
.ةيعانسصلا

ةيئاذغلا تاعانسصلل ةيلوألا داوملا جاتنإل ةهجوم تاحاسسم صصيسصختل ابسسحت

بونجلاو ايلعلا باسضهلا يف ةيجيتارتسسإلا تاعارزلا رايتخإا لهسسي قيبطت ثادحتسسإا
نوهرم ةسساردلا دعاقم ىلإا ةدوعلا نأاب لاق

يئابولا قيقحتلا جئاتنب

 ءاسضيب ةيعماج ةيسسارد ةنسس ثودح دعبتسسي طÓيم
ميلعتلا ةذتاسسأل ينطولا سسلجملا ةباقنل ينطولا قسسنملا دعبتسسا
مسسوملا لÓخ ءاسضيب ة˘ن˘سس نÓ˘عإا «طÓ˘ي˘م ظ˘ي˘ف˘ح˘لاد˘ب˘ع» ي˘لا˘ع˘لا
راسشتنا ءارج رئازجلا اهسشيعت يتلا ةمزألا ببسسب يلاحلا يسساردلا
حئاتن˘ب نو˘هر˘م ة˘سسارد˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةعاذإلا ىلع افيسض هلوزن ىدل ثدحتملا تاذ لاقو.يئابولا قيقحتلا
سسي˘ئر د˘ي˘ب ة˘ي˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا ى˘لا عو˘˘جر˘˘لا رار˘˘ق نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دعاقم ىلا ةبلطلا ةدوع احر˘ت˘ق˘م ، نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لاد˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

اذه يفو91.ديفوك راسشتنا حبك لاح يف يام رهسش فسصتنم ةعماجلا
ةيعماجلا دعاقملا ىلا ةدوعلل دادعتسسÓل ةبلطلا ،طÓيم اعد قايسسلا

007و نويلم ءاهزب نوكتسس ةيادبلا نأاب احسضوم ،يجيردت لكسشب

ةدم نأا اريسشم ،ظاظتكإلا بنجتل لحارم ثÓث ىلع كلذو  بلاط فلأا

نم ةريبك ةبسسن اوقلت م˘ه˘نو˘ك ة˘ب˘ل˘ط˘لا نا˘ح˘ت˘مل  ة˘ي˘فا˘ك ا˘مو˘ي51
يف ةمدقتم ةب˘سسن تل˘ج˘سس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا «Ó˘ئا˘ق ،سسورد˘لا
ظفحلا دبع ددسشو اذه .يلاحلا يعماجلا مسسوملا لÓخ سسوردلا

لماعتلاو رييسستلا تاينهذ يف يرذجلا رييغتلا ةرورسض ىلع طÓيم
¢S°ÉQI.T. ءاوسس دح ىلع ،يعماجلا ذاتسسألاو بلاطلا عم
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  ثلثلأ ةي’ولأ تايفششتشسمب ةيبلشس ت’اح عبرأأ تلجشس اميف

 ةلاح64 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع عافترا
ةباشصأ ليجشست للخ نم أديدج اعافترأ لجشسيل لجيج ةي’وب انوروك سسوريفب تاباشصإ’أ رششؤوم داع ليوط رمعي مل رأرقتشسأ دعب

. ةلاح64 ىلأ سسمأأ لأوز دودح ىلأ ةدكؤوملأ تاباشصإ’أ ددع عفرام وهو ريهاطلأ ىفششتشسم ىوتشسم ىلع ةديدج

فيطشس ةي’وب ةحشصلأ ةيريدم لامع ةدئافل

قودنسصلاب ةراسشتسسم ةبيبط
يعامتج’ا نامسضلل ينطولا
ةياقولا لئاسسو نم ةيمكب عربت

ةرا˘سشت˘سسم ة˘ب˘ي˘ب˘ط ة˘ب˘ي˘تر م˘لا˘ع ةرو˘ت˘˘كد˘˘لأ تما˘˘ق

،فيطسس يعامتج’أ نامسضلل ينطولأ قودنسصلاب

ةياقولأ لئاسسو نم ةربتعم ةيمكب عربتلاب سسمأأ لوأأ

ة˘ي’و˘ل نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ ة˘ير˘يد˘م لا˘م˘ع ح˘لا˘سصل

لولحم و ةمقعم تامامك يف ةلثمتملأ و،فيطسس

اهئÓمز عم نماسضتلأ راطإأ يف أذهو ،نيديلل مقعم

-ديفوك انوروك سسوريف ةهباجمل يحسصلأ عاطقلاب

ناكسسلأ ةحلسصم سسيئر ةيمكلأ هذه ملتسسأ دق و،91

رأوسصوب ةمير ةقفر يزوف دمحم قيزر روتكدلأ

تد˘كأ و، ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب لا˘سصت’أو مÓ˘عإ’أ ة˘لوؤو˘سسم

قيسسنتلاب ىرخأأ ةردابمل رسضحت اهنأاب ملاع ةروتكدلأ

ةلثمتملأ و، ةحسصلأ ةيريدمب مÓعإ’أ ةلوؤوسسم عم

لامعل ميقعتلأو ةياقولأ  لئاسسوو تأودأأ عيزوت يف

فيطسس ةي’و تايفسشتسسم لكب ةفاظنلأ تÓماعو

ةياهن يعماجلأ ىفسشتسسملأ نم نوكتسس ةيأدبلأ و

اناسسحتسسأ ةردابملأ هذه تيقل دق و،يراجلأ عوبسسأ’أ

اهنأ و ةسصاخ ةحسصلأ ةيريدم يفظوم و لامع طسسو

ىلأ ةجاحلأ سسمأ ىلأ هيف مه يذلأ تقولأ يف تءاج

. ةيئاقولأ لئاسسولأ هذه لثم
ر نميأ

ناملو نيع ىفششتشسمب ءافششلل ت’اح6 تلثامت

ةباسصم ةأارم’ ةحجان ةيرسصيق ةد’و
فيطسسب91 ديفوك سسوريفب

ءاسسنلأ سضأرمأأ يف سصسصختملأ يبطلأ مقاطلأ نكمت

ءأرجأ نم، سسمأأ لوأأ ءاسسم، سشاعن’أ و ديلوتلأ و

سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصم ةأر˘مإ’ حا˘ج˘ن˘ب ة˘˘ير˘˘سصي˘˘ق ةد’و

،فيطسسب زابلأ ل˘ف˘ط˘لأ و م’أ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب،ا˘نورو˘ك

ةأر˘مإ’  ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ى˘لوأ’أ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه نو˘كت˘ل

يف دلوي دولوم لوأأ و91 ديفوك سسوريفب ةباسصم

قايسس يفو  ةبعسصلأ ةيحسصلأ فورظلأ هذه لثم

نيع ىفسشتسسمب ةيبطلأ حلاسصملأ تلجسس   لسصتم

ت’اح6 لثامت سسمأأ ،فيطسس ةي’و يبونج ناملو

ىفسشتسسملأ مهترداغم و انوروك سسوريف نم ءافسشلل

ناف انتزوحب يتلأ تامولعملأ بسسحو،ةديج ةحسصب

اهعوسضخ دعب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ تردا˘غ ت’ا˘ح˘لأ هذ˘ه

جئاتنلأ نم ةسسلسس روهظ دعب و جÓعلأ لوكوتوربل

ددع عفتري أذهب و، ةيرب˘خ˘م˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلأ

نيع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ءا˘ف˘سشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

ردجت،ءابولأ راسشتنأ ةيأدب ذنم ةلاح51 ىلأ ناملو

لا˘م˘سشب ةر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم نأأ ى˘لأ ةرا˘سش’أ

عيمج ل˘ثا˘م˘ت ما˘يأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م ل˘ج˘سس ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و

أورداغو ءافسشلل انوروك سسوريفب ةباسصملأ ت’احلأ

.ةديج ةحسصب ىفسشتسسملأ اعيمج
ر نميأ

نيتديدج نيتباسصا ليجسست
ةملاقب91 ديفوك انوروك سسوريفب
ةحيبسص ، ةملاق ةي’وب ةيحسصلأ حلاسصملأ  تلجسس

ن˘ي˘ت˘لا˘ح ة˘˘عا˘˘سسر˘˘خأ تم˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بسسح ،سسمأ مو˘˘ي

ديفوك انوروك سسوريفب امهتباسصأ ةدكؤوم نيتديدج

ةنسس54  رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأ رمأ’أ قلعتي و،91

،فولخم نيع ةيدلبب  لسصنع لبج ةقطنم نم ردحنت

د˘كأا˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘با˘سصم˘لأ ي˘لا˘م˘جإأ كلذ˘ب ح˘˘ب˘˘سصي˘˘ل

42 لÓخ ةيدلبلأ هذه نم انوروك سسوريفب مهتباسصأ

86 رمعلأ  نم غلبت ىرخأأ  ةأأرمإأ و ، ت’اح40 ةعاسس

تأذ بسسح و  ، فوقسشوب ةيدلب نم ردحنت ،ةنسس

يسضاملأ عوبسسأ’أ اعسضو  و نيتباسصملاف ، رداسصملأ

لفطلأ و مأ’أ يعجرملأ زكرملاب يحسصلأ رجحلأ يف

ىودعلاب امهتباسصأ ليلاحتلأ تبثت نأ لبق ، ةملاقب

ترسشاب اهتهج نم .،ةيباجيأ جئاتنلأ تءاج نأ دعب

يئابو قيقحت حتف˘ب .ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘سصلأ ح˘لا˘سصم˘لأ

أوناك نيذلأ سصاخسشأ’أ لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل

.نيباسصملأ عم لاسصتاب
نيدلأزع.ل
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لجيجب ةيحسصلأ رئأودلأ تلجسسو

ةعاسس42لأ لÓخ ةديدج ةباسصأ

ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيسضاملأ

قلعتيو ريهاطلاب ديعسسلأ بودجم

ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ت ةأأر˘˘ما˘˘ب ر˘˘م’أ

عفر يذلأ رمأ’أ ةرواجملأ ةنحسشلأ

سسوريفب ةدكؤوملأ تاباسصإ’أ ددع

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انروك

لج˘ي˘ج نأأو ا˘م˘ل˘ع ة˘لا˘ح64 ىلأ

لÓ˘خ رأر˘ق˘ت˘سسإ’أ سضع˘˘ب تل˘˘ج˘˘سس
دد˘˘ع ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ ما˘˘˘يأ’أ
ىوسس لجسست مل ثييح تاباسصإ’أ
ة˘ت˘سسلأ ما˘يأ’أ لÓ˘˘خ ت’ا˘˘ح ع˘˘برأأ
مايأ’أ لÓخ تلجسس امدعب ةريخأ’أ
دد˘ع  نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ى˘˘لوأ’أ
ىلأ لسصو تاباسصإ’أ نم ايسسايق
وهو دحأو موي يف ت’اح ةينامث
ني˘ب أر˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘عر را˘ثأأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ
تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب ع˘فدو ة˘ي’و˘لأ نا˘كسس
تÓحملأ نم ددع قلغ ةداعأ ىلأ
عباسصأأ اهل تهجو يتلأ ةيراجتلأ

. عافترإ’أ أذه يف ماهتإ’أ
تل˘˘˘م˘˘˘ح ل˘˘˘سصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘خأ’أ تا˘˘عا˘˘سسلأ
ة˘ي’و˘لأ نا˘˘كسسل ةرا˘˘سسلأ را˘˘ب˘˘خأ’أ
نا˘ك ي˘ت˘ل˘تأ ت’ا˘ح˘لأ سصو˘˘سصخ˘˘ب
جئاتن تءاج ثيح ، اهيف كوكسشم
سصاخسشأأ ةعبرأاب ةسصاخلأ ليلاحتلأ

ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘˘هر أو˘˘˘نا˘˘˘ك
ةيبلسس ةيليملأو لجيج ييفسشتسسمب
يتلأ ةيبلسسلأ ت’احلأ ددع عفرام
لجيجب ةيحسصلأ رئأودلأ اهتسصحأأ

ى˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ ة˘ع˘برأ’أ ما˘ي’أ لÓ˘خ

و˘هو ت’ا˘ح ر˘سشع ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘م

راسصح˘نا˘ب ي˘حو˘ي ي˘با˘ج˘يأ ر˘سشؤو˘م

م˘ي˘ل˘قأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

ةدو˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

ةطي˘ح˘لأو رذ˘ح˘لأ مأز˘ت˘لإ’ نا˘كسسلأ

لÓ˘خ ل˘ج˘سس يذ˘لأ ي˘خأر˘ت˘لأ د˘ع˘˘ب

ناسضمر رهسش نم لوأ’أ عوبسسأ’أ

قوبسسم ريغ ا˘ت˘فا˘ه˘ت د˘ه˘سش يذ˘لأو

ةيراجتلأ لاح˘م˘لأو قأو˘سسأ’أ ى˘ل˘ع

ىلع سساكعنأ نم كلذل ناكام لكب

. تاباسصإ’أ رسشؤوم
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ن˘˘˘م نو˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصخأأو ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأأ ا˘˘˘˘عد

نبأ روتكدلأ يعماجلأ ىفسشتسسملأ

ىلأ نينطأوملأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب سسيدا˘ب

دحلأ لجأأ نم ةياقولأ تأءأرجإأ عابتأ

انوروك ءابول عيرسسلأ راسشتن’أ نم

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ع˘جرأأو،91- دي˘فو˘ك

ي˘سسي˘ئر˘لأ بب˘سسلأ سضي˘بأ’أ سشي˘ج˘لأ

هب ءأزهتسس’أ ىلأ ءابولأ أذه راتن’

سضعب اهب زي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة’ا˘ب˘مÓ˘لأو

.نينطأوملأ

ةنوآ’أ يف ةنيطينسسق ةي’و تدهسش

ره˘سش لو˘خد ذ˘ن˘م ة˘سصا˘خو ةر˘ي˘خأ’أ

ددع يف قوبسسم ’ ديأزوت ناسضمر

ىود˘ع˘ب تب˘˘ي˘˘سصأأ ي˘˘ت˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ

ةلذبلأ باحسصأأ رذح ثيح انوروك

وبلاطو عسضولأ ةروطخ نم ءاسضيبلأ

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ة˘فا˘ك ذ˘خأا˘ب ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ءأد˘ترأ ى˘لأ د˘عا˘˘ب˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ و ة˘˘ي˘˘قأو˘˘لأ ة˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأ’أ

ريكذتلل ،كلذ ريغ ىلأ تأرهطملأ

ةباسصم اهلابقتسسأ مت ةلاح لوأأ ناف

ةمسصاعب،““91 ديفوك““ سسوري˘ف˘ب

،سسرام02 خ˘يرا˘ت˘ب تنا˘ك ،قر˘سشلأ

تلجسس ،سضرملأ سسفنب ةافو لوأأو

لوأأو ،طرافلأ سسرام32 خيرات يف

،طرافلأ ليرفأأ9 خيراتب ءافسش ةلاح

مدق يذلأ ،فوسصلأوب روسسيفوربلأ

ريزولأ ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ل˘خأد˘م

ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ةقفر لوأ’أ

زكرملأ ىلإأ ،تايفسشتسسملأ حÓسصإأو

نب روتكدلأ““ يعماجلأ يئافسشتسس’أ

تا˘عا˘ط˘ق˘˘لأ ل˘˘ك نأأ د˘˘كأأ ،““سسيدا˘˘ب

تلجسس ةنيطنسسق ةيدلبب ةيرسضحلأ

،““91 ديفوك““ سسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإأ

تلجسس ةنيطنسسق ةيدلب نأأ افيسضم

،تاباسصإ’أ نم ةئاملاب05 يلأوح

ي˘ل˘ع ة˘يرأدإ’أ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘˘ت

اميف ةئام˘لا˘ب52 يلأوحب ي˘ل˘ج˘ن˘م

تايدلب ىلع ةيقبتملأ بسسنلأ تعزو

سشود˘يد ،نا˘يزو˘˘ب ة˘˘ما˘˘ح بور˘˘خ˘˘لأ

دو˘˘ع˘˘سسم ،ف˘˘سسو˘˘ي دو˘˘˘غ˘˘˘يز ،دأر˘˘˘م

ديبعأأ نيع ،نومحر د’وأأ ،ويرجوب

08 يلأوح نإأ لاقو ،ةرامسسلأ نيعو

رهظت ’ سسوريفلأ يلماح نم ةئاملاب

نوموقيو ،سضرملأ سضأر˘عأأ م˘ه˘ي˘ل˘ع

نأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘خآا˘ب وأأ ل˘كسشب ه˘ل˘ق˘ن˘ب

نسسحأأ ىقبت ،ةياقولأ دعأوق مأرتحأ

ردسصأأ ،ةحئاجلأ هذه ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ل˘ح

د˘ي˘˘سسلأ ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ي’و ي˘˘لأو

عوبسسأ’أ ظيفحلأ دبع دمحأأ يسساسس
را˘˘طأ ي˘˘ف تأرأر˘˘ق ةد˘˘ع ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
راسشتنأ نم دحلل ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ

ةدع قلغب رمأأ ثيح ،انوروك ةحئاج
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘يرا˘ج˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘م
ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لأ تÓ˘ح˘م˘˘لأ
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘يذ˘˘حأ’أو سسبÓ˘˘م˘˘˘لأ

ع˘ي˘م˘ج˘ب تا˘يو˘ل˘ح˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
بب˘سسب ق˘ل˘غ˘لأ رأر˘ق ءا˘˘ج ،ا˘˘ه˘˘عأو˘˘نأأ
اهب رمت يتلأ ةيئانثتسس’أ ةيعسضولأ
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ءأر˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

ةظوحلملأ تأروطتلأ أذكو ،انوروك
يف عافترأ ليجسست دعب ءابولأ أذهل

ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ة˘˘با˘˘سصإ’أ ت’ا˘˘ح دد˘˘ع
ريبأدتلأ مأرتحأ مدع ببسسب ةريخأ’أ
تا˘ط˘ل˘سسلأ ا˘ه˘تر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لأ
ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
 .راجتلأ ىدل تاقورخلأ نم ديدعلأ
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ة˘با˘ح˘سسو˘ب ي˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم د˘ه˘سش
ةعاسس يف ةلسشنخ ةي’ولأ ةمسصاعب
ةحيبسص ىلأ نينث’أ ةليل نم ةرخأاتم
فرط نم ةيجاجتحأ ةفقو  ءاثÓثلأ
ةنيدم˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م تأر˘سشع˘لأ

ن˘ع م˘ه˘ن˘م أر˘ي˘ب˘ع˘ت كلذو ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
يحسصلأ عسضولل ديدسشلأ مهئايتسسأ

اهنم يناعي يتلأ ةيبطلأ ةلماعملأو
هنأ اقباسس نلعأ يذلأ (ز.سس) باسشلأ

نيددنم ، انوروك سسوريفب باسصم

يح˘سصلأ ل˘ف˘كت˘لأو ما˘م˘ت˘ه’أ مد˘ع˘ب
أوبلاط امك، هودكأ ام بسسح باسشلاب
ن˘م ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ل˘خد˘ت ةرور˘˘سضب
ةيثراكلأ ةيعسضولل دح عسضو لجأأ
جÓ˘عو لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
ةسصاخ ىفسشتسسملأ أذ˘ه˘ب ى˘سضر˘م˘لأ

ىلإأ يدؤو˘ي يذ˘لأو ا˘نورو˘ك ى˘سضر˘م
ءأر˘ج ة˘ي˘ح˘˘سصلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح رو˘˘هد˘˘ت
نوجتحملأ دكأأ نيأ ،يبطلأ لامه’أ
لسصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ىز˘غ و˘يد˘ي˘ف ي˘ف
نم أوبلا˘ط م˘ه˘نأأ ،Ó˘ي˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ة˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يد˘˘مو ءا˘˘ب˘˘طأ’أ د˘˘˘يد˘˘˘ع

سضيرملأ سضاقنأو لخدتلأ ةرورسضب
نود ن˘كل ه˘ل تا˘فا˘ع˘سس’أ م˘يد˘˘ق˘˘تو
باهذلأ ءابط’أ سضفر ثيح ، ىودج
بسسح ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ذا˘˘ق˘˘نأو سضير˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
.نيجتحملأ تاحيرسصت
ةحيبسص يفو بابسشلأ جاجتحأ دعبو
با˘سشلأ ةا˘فو ن˘ل˘عأأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ  مو˘ي˘لأ
جÓ˘ع˘لأ ى˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لأ (ز.سس)
ةمسصاعب ةباحسسوب يلع ىفسشتسسمب
عم ةاناعم دعب كلذو ةلسشنخ ةي’ولأ
سسوريفب هتباسصإأ دكأات دعبو سضرملأ

ةيريدم هنع تنلعأأ ام بسسح انوروك

يفو ، اهل قباسس نايب يف ةحسصلأ

يفوتملأ نفد مت سسمأ راهن فسصتنم

روسضحبو ةلسشنخ˘ب را˘سشسش ةر˘ب˘ق˘م˘ب

ةقيرطبو ،نينطأوملأ نم تأرسشعلأ

با˘سصم ي˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ نأا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ت ’

قيبطت مدعل أذهو انوروك سسوريفب

ن˘ي˘با˘سصم˘لأ ى˘تو˘م˘˘لأ ن˘˘فد طور˘˘سش

ل˘ج˘سس ثي˘ح˘ب ، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب

ةزانجلأ نينطأوملل تأرسشع روسضح

يأأ ن˘م ا˘فو˘خ ي˘ن˘مأأ د˘˘يد˘˘سشت تح˘˘ت

.ةحرابلأ ةليل جاجتحأ دعب ق’زنأ

تأءأرجإلل نينطأوملأ مأرتحأ مدعل يشسيئرلأ ببشسلأ أوعجرأأ امنيب

ةنيطنسسقب انوروك ءابو راسشتنا نم نورذحي نويئاسصخأاو ءابطأا

ةلششنخب تاعاشسب هتافو لبق انوروكب نيباشصملأ ىشضرملأ دحأأ ةلاح روهدت دعب

 ةباحسسوب ىفسشتسسم مامأا جاجتحا
 انوروك سسوريفب باسصم سضيرمب لفكتلا مدعب اديدنت

 ىشضرم6 ءافششلل لثامت اميف

ةسسبتب ةدكؤوم ةديدج ةلاح ليجسست
43 ىلإا نيباسصملا يلامجا عفتريل

قلعتت ةدكؤوم ةديدج ةلاح ةسسبت ةي’وب ةحسصلأ ةيريدم حلاسصم سسمأأ تلجسس

ت’احلأ ددع عفتريل ةرسضخوب ةيدلبب نطقي رمعلأ نم سسداسسلأ دقعلأ يف لجرب

تملع مويلأ سسفن يفو،21 مقر ةي’ولاب ءابولأ راسشتنأ ذنم ةلجسسملأ ةدكؤوملأ

يفاعتملأ رداغ دقو91 ديفوك سسوريفلأ نم ءافسشلل ةديدج ةلاح لثامتب ةعاسس رخآأ

ماتلأ دكأاتلل موي41 يحسصلأ رجحلأ ةرتف لامكتسسإ’ هتيب ىلإأ ةيراكب ىفسشتسسم

موي ةياغ ىلإأ ةسسبت يف ءافسشلأ ت’اح ددع عفتري كلذبو سسوريفلأ نم هولخ نم

نع يباجيأ رسشؤوم وهو ثيبخلأ سضرملأ أذه نم تيفسش ت’اح6 ىلإأ ءاثÓثلأ

.ةسسبت ةي’و ميلقإأ ربع اهرسصح يلاتلابو ةيئابولأ ةيعسضولأ يف مكحتلأ

 نايفسس ةزمحلأ

سسوريفب  اهب هبتسشم  ةلاح61 ليجسست
 ةليسسملا يف انوروك

انوروك سسوريف راسشتن’ ةي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سصح ر˘خأأ تل˘ج˘سس

ةي’ولاب اهب هبتسشملأ ةلاحلأ61 سسمأ   موي ةليسسملأ ةي’وب91ديفوك

ت’اح30و ت’ا˘˘ح01 ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ي˘ف˘سشت˘سسم ن˘م ل˘كب أذ˘هو

و يسسيع يديسس ةيدلب يفسشتسسم ت’اح20 و  ةداعسسوب يفسشتسسمب

عسضخت يتلأ ت’احلأ عومجم امأ  ةرقم ةيدلب يفسشتسسمب ةلاح10

يفسشتسسمب ت’اح4 ت’اح(01) ةي’ولأ تايفسشتسسم ربع جÓعلل

ت’اح30و ةدا˘ع˘سسو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ت’ا˘˘ح30 ىسسي˘ع يد˘ي˘سس

72) امك ةلاح (83 ) ةي’ولاب ءافسشلأ ت’اح امأ  ةليسسملأ يفسشتسسمب

نع ةلاح(11) (rennacs )  ت’اح عومجم امأ زاهج قيرط نع ةلاح(

خوسشخسش حلاسص            .ةلاح (12 ) ةي’ولاب ءافسشلأrcp ) زاهج قيرط
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ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ نايب بصسحو
ىلوأ’أ ةيصضقلأ عئاقو نإاف يقأوبلأ مأأ ةي’و نماب

ةمولعم لÓغتصسأ دعب92.40.0202 ىلإأ دوعت
ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطر˘صشلأ ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘صسأ

سصاخ˘صش’أ د˘حأأ ما˘ي˘ق سصو˘صصخ˘ب ، ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
نيع ةنيدم ىوتصسم ىلع ةيرصس ةصشرو ءاصشنإاب
ءامل ةيراجت تامÓع ديلقت يف ةصصتخم ةليلم
عيمج ذاختأ دعبو ، تابكرملأ تاكرحم ديربت
ةمكحم ةينمأ ةطخ عصضو مت ةينوناقلأ تءأرج’أ
غلابلأ هيف هبتصشملأ فيقوت اهلÓخ نم مت قيصسنتلأ

ذاختأ دعب هعدوتصسم سشيتفتو ،ةنصس35 رمعلأ نم
هلخأدب طبصض مت˘ي˘ل ، ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ة˘فا˘ك
دأد˘عإا˘ب ة˘صصا˘خ ا˘ه˘تأد˘ع˘م ل˘ما˘كب ة˘ير˘˘صس ة˘˘صشرو
لماح دلقملأ تا˘كر˘ح˘م˘لأ د˘ير˘ب˘ت ءا˘م ر˘ي˘صضح˘تو

:ي˘ل˘ي ا˘˘م ز˘˘ج˘˘حو (ADAI) ةيراجت˘لأ ة˘مÓ˘ع˘ل˘ل

دلقمرتل5 ةعصس د˘ير˘ب˘ت ا˘م˘ب ءو˘ل˘م˘م و˘لد4112

ةريبك ةينوترك بيصضوت ةبلع0052 . سشوصشغمو

.ء’دلل يكيتصسÓب لفق0003 . ةدلقم مجحلأ

. ةنولم قيحاصسم . رتل008 ةعصس تانأزخ30

لئاصس يوحي ليمرب . رتل008 ةعصس تانأزخ30
لمحت ةدلقم ةقصص’ قأروأأ . لوهجم يئايمك

ديربت لئاصسب ةصصاخWORC ةيراجتلأ ةمÓعلأ
ة˘ي˘صضق˘لأ ا˘م˘ن˘ي˘ب  .ي˘ئا˘م كر˘ح˘˘م . تا˘˘كر˘˘ح˘˘م˘˘لأ

دعب03.40.0202 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب تءا˘˘˘ج ىر˘˘˘خأ’أ
ةطرصشلأ ةقرف رصصانع اهتقتصسأ ةمولعم لÓغتصسأ
مايق سصوصصخب، ةليلم نيع ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ
ىوتصسم ىلع ةيرصس ةصشرو ءاصشنإاب سصاخصش’أ دحأ

تامÓع ديلقت يف ةصصتخم ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
دعبو ، تابكرملأ تاكرحم ديربت لئاصسل ةيراجت
ةطخ عصضو مت ةينوناقلأ تءأرج’أ عيمج ذاختأ
ةهأدم اهلÓ˘خ ن˘م م˘ت ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأ

تا˘طا˘صشن˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع عدو˘˘ت˘˘صسم
غلابلأ هيف هبتصشملأ فيقوت و ةليلم نيعب ةيعانصصلأ

دأوملأ سضعب قرح لواح نأ دعب ةنصس23 رمعلأ نم
نأ ’أ ا˘ه˘فÓ˘تأ سضر˘غ˘ل عدو˘ت˘صسم˘لا˘ب ةدو˘جو˘˘م˘˘لأ
متيل كلذ نود لاح ةطرصشلأ تأوقل عيرصسلأ لخدتلأ

:يلي ام زجح

دلقمرتل5 ةعصس ديربت لئاصسل ءولمم ولد42551

ة˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي سشو˘˘˘˘˘˘˘صشغ˘˘˘˘˘˘˘مو

لئاصسل ءول˘م˘م و˘لدADAI 34401 ةيراجت˘لأ

ةمÓعلأ لمحي سشوصشغمو دلقمرتل5 ةعصس ديربت

لئاصسل ءولمم ولدXEDART ,0477 ةيراجتلأ

ةمÓعلأ لمحي سشوصشغمو دلقمرتل2 ةعصس ديربت

لئاصسل ءولمم ولدXEDART ,8322 ةيراجتلأ

ةمÓعلأ لمحي سشوصشغمو دلقمرتل5 ةعصس ديربت

ديربت لئاصسل ءولمم ولد7434, لاطفن ةيراجتلأ

ةمÓعلأ لم˘ح˘ي سشو˘صشغ˘مو د˘ل˘ق˘مر˘ت˘ل2 ةعصس

ةؤوولمم رتل002 ةعصس ليمرب81, لاطفن ةيراجتلأ

.ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘مÓ˘ع˘لأ لو˘ه˘ج˘م ي˘عا˘ن˘صص م˘ح˘˘صشب

يعانصص تيزب ةؤوولمم رتل002 ةعصس ليمأرب30

غرا˘ف و˘لد4023 ,ةيراجتلأ ةمÓ˘ع˘لأ لو˘ه˘ج˘م

,رتل02 ة˘ع˘˘صس غرا˘˘ف و˘˘لد63 . ر˘˘ت˘˘ل5 ة˘ع˘صس

لمحت ةدلقم بيظوت˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘تر˘ك ة˘ب˘ل˘ع0037

زاجنأ دعبو .ركذلأ ةفلا˘صسلأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘مÓ˘ع˘لأ

ىلع اعابت Óيحأ نيطروتملل نيلصصفنم نيفلم

.امهرمأأ يف تلصصف يتلأ ةلأدعلأ

  سسواق ةيدلبب هتيب لخاد اقونسشم دجو امهدحأا

سسواقب نيلصصفنم نيثداح يف نيباصش ةافو
 لجيجب  ركصسع د’وأأو

ةي’وب ركصسع د’وأأو سسواق يتيدلب نم لكب سسمأأ امهعرصصم ناباصش يقل
هعرصصم دقعلأ يف باصش يقل دقو .نيلصصفنم نيثداح يف كلذو  لجيج
زاجنإ’أ روط يف لزنم لخأد ةدماه ةثج هيلع رثع ثيح سسواق ةيدلبب
باصشلأ ناف ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم بصسحو ، ة˘ي˘ح˘صضلأ ة˘ل˘ئا˘ع ه˘كل˘م˘ت يذ˘لأو
نوكي نأأ ةيناكمأ حجر ام روكذملأ تيبلأ لخأد لبحب اقلعم دجو روكذملأ
يتلأ تامولعملأ لظ يف اميصس راحتنأ ةيلمع ىلع مدقأأ دق ةيحصضلأ
دق ةيحصضلأ ةثج نأأو املع ، ةيصسفن تابأرطصضأ نم هتاناعم نع تثدحت
لجأأ نم ةي’ولأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘صصلأ ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لأ تل˘ق˘ن
امك .ةافولأ تاصسبÓم لوح قيقحت حتف عم ةأزأوم حيرصشتلل اهعاصضخأ
ةيدلبل ةعباتلأ لزانملأ ةيرقب هعرصصم ثلاثلأ دقعلأ يف رخآأ باصش يقل
ناك ةيران ةجأرد قوف نم هطوقصس دعب كلذو ركصسع د’وأأ فيصسوب
لقن مغرو ،ةروكذملأ ةيدلبلأ ةمصصاع ىلأ يدؤوملأ قيرطلأ ىلع اهدوقي
جÓعلأ يقلت لجأأ نم ريهاطلاب ديعصسلأ بودجم ىفصشتصسم ىلأ ةيحصضلأ
توملأ عراصص امدعب كلذو ةريطخلأ هحأرجب أرثأاتم ةايحلأ قراف هنأأ ’أ

Ω.eù°©ƒO .سشاعنإ’أ ةفرغ لخأد تقولأ سضعبل

رورم ثداح يف نيصصخصش ةافو

ةليصسملاب رورصس نب ةيدلبب
ةي’و رورصس نب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ سسمأ ءاصسم تلخدت

ناكملاب64 مقر ينطولأ قيرطلاب د02اصس61 ةعاصسلأ دودح يف ةليصسملأ
رورم ثداح رثأ ىلع ةنابخلأ ةرئأد دمأوحلأ ةيدلبب ةينغم دأو ىمصسملأ

ثيح دأولأ يف اهطوقصسو ةرايصس بÓقنأو فأرحنأ يف لثمتملأ و تيمم

مهلقن مت ةنصس52 و32 نيب مهرامعأأ  حوأرتت نيصصخصش ةافو نع رفصسأأ
أذهو ةليصسملأ ةي’و رورصس نب ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم  ىلإأ

.ةليصسملاب ةيندملأ ةيامحلاب مÓع’اب فلكملأ ةعاصس رخ’ حرصص ام بصسح
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ةنيطنسسق

نييوصضوفلأ راجتلأ ت’واط ةلأزإأ
يصسقدلأ قوصس ىوتصسم ىلع

ةراجتلأ نم د˘ح˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأ ة˘ي’و˘لأ ن˘مأأ ح˘لا˘صصم دو˘ه˘ج˘ل أد˘ي˘صسج˘ت
عباصسلأ يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم تماق ،كلهتصسملأ ةيامحو ةيوصضوفلأ

ىوتصسم ىلع ريهطت ةيلمعب سسمأأ ةيصسمأأ ةيدلبلأ حلاصصم ةقفر رصشع
ةناعتصس’أ اهلÓخ مت ةيلمعلأ ،(موردوبلأ) ديجملأ دبع ديعاصسم قوصس
اهفلخي يتلأ تايافنلأ نم ةربتعم ةيمك عمج اهلÓخ مت تايلآأ و تانحاصشب

فلتخم عيب يف ةلغتصسم ةلواط51 ةلأزإأ أذك و هكأوفلأ و رصضخلأ راجت
طيحملاب نيدجأوتم˘لأ ن˘ي˘يو˘صضو˘ف˘لأ را˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ دأو˘م˘لأ و ع˘ل˘صسلأ
لÓخ ةلثامم ةيلمعب ماق يرصضحلأ نمأ’أ تأذ ةراصشإÓل ،قوصسلل يجراخلأ

ةفصصب ةلواط52 ةحأزإأ نع ترفصسأأ ناصضمر رهصش نم لوأ’أ عوبصسأ’أ
جمانرب قفو ةي’ولأ ميلقأ لماك ربع تايلمعلأ هذه لصصأوتت و ،ةيئاهن

 LªÉ∫ HƒYµÉR .رطصسم

نÓــف ةبلع0804 زجح
ةملاقب ةبراصضملل ةهجوم

علصسلأ راعصسأ يف ةبراصضملأو راكتح’أ ةبراحمو سشغلأ عمق راطأ يف
ناصضمر رهصش لÓخ ةيراجتلأ ةطصشن’أ لج ةبقأرم و،ةيئأذغلأ دأوملأو
نم ،عبصصوب ةعلق ةرئأد نمأ’ ةعباتلأ ةطرصشلأ تأوق تنكمت  ،ميركلأ
غلابلأ هيف هبتصشملأ اهنتم ىلع عبصصوب ةعلق ةنيدم طصسو ةرايصس فيقوت

ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب و . ةملاقب ميقم  ةنصس24 رمعلأ نم
ةدام نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت ،ةرايصسلأ نأاصشبو هيف هبتصشملأ نأاصشب

ةهجوم ةبل˘ع0804 يلا˘م˘جإا˘ب يأأ ة˘مز˘ح071ـ ب رد˘ق˘ي ا˘م ،نÓ˘ف˘لأ
هدصض نوك نيأأ ،ةطرصشلأ زكرم ىلأ هيف هبتصشملأ ليوحت متيل .ةبراصضملل

Yõ Gdójø.∫.ةرتوفلأ مأدعنأ عم ةبراصضملأ لعف نع ايئاصضق افلم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

9795ددعلا0202 يام60 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تامÓع ديلقتل نيتيرسس نيتسشرو كيكفت نم ىلولا كلت دعب ةيلم نيع ةرئاد نما حلاسصم اهب تماق نيتيلتتم نيتيلمع تنكم
ولد فلا24 نم ديزا زجح نع ترفسسأا نيسصخسش اهيف طروتم (تابكرملا تاكرحم ديربت ءام) ةدلقم داوم عيبو ةلجسسم ةيراجت

.ديلقتلا ةيلمع يف لمتعسست يتلا تادعملا بناج ىلا دلقم ديربت لئاسسل

ةليلم نيع نمأا حلاسصمل نيتيلاتتم نيتيلمع رثإا /يقاوبلا مأا

تابكرملأ تاكرحم ديربت ءام ةعانصص ديلقتل نيتيرصس نيتصشرو كيكفت
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نم يناثلأ دقعلأ يف باصش سضرعت
سشوقنم يحب ةريطخ تانعطل رمعلأ
دعب لج˘ي˘ج ة˘ي’و قر˘صش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب
سسفن يف رخآأ باصش لبق نم هتمجاهم
.راطفإ’أ نأذآأ دعب كلذو ابيرقت نصسلأ

يناجلأ ناف ةيلحم رداصصم بصسحو
يناثلأ دقعلأ فصصتنم يف باصش وهو

راطفإ’أ نأذآأ دعب ةيحصضلأ  دصصرت
هتيب نم هجورخ ةصصرف لغتصسأ ثيح
ةوهقلأ نم  ناجنف بلج لجأأ نم
ىلأ تان˘ع˘ط ةد˘ع ه˘ي˘جو˘ت˘ب  مو˘ق˘ي˘ل

ثي˘˘ح ر˘˘ج˘˘ن˘˘خ ة˘˘ط˘˘صسأو˘˘˘ب هد˘˘˘صسج
ى˘ل˘ع تا˘ن˘ع˘ط˘لأ ىد˘حأ تر˘ق˘˘ت˘˘صسأ

ةيحصضلل يردصصلأ سصفقلأ ىوتصسم
ءامدلأ نم ةكرب طصسو طقصس يذلأ
ىلأ ةعرصسلأ حانج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل

لجأأ نم يروتنم ريصشب ىفصشتصسم
تأذ تأذ بصسحو ، جÓ˘ع˘لأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ي˘ف ل˘خد ة˘ي˘ح˘صضلأ نا˘ف ردا˘˘صصم˘˘لأ

يف ءابطأ’أ حج˘ن˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘بو˘ب˘ي˘غ
مث نمو هب ملأأ يذلأ فيزنلأ فيقوت
نم ملع امك ، رطخلأ ةلحرمل هزواجت
أذ˘˘ه بب˘˘صس نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم
ن˘ي˘ب  م˘يد˘ق رأا˘ث ى˘لأ دو˘ع˘ي ءأد˘ت˘عإ’أ
نيب ةرركتم تافÓخ ةجيتن نيباصشلأ

ىلإأ يناجلاب عفدام وهو امهيتلئاع

تعقو امد˘ع˘ب ه˘م˘ير˘غ ن˘م ما˘ق˘ت˘نإ’أ

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ  ق˘با˘صسلأ ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب

حلاصصم تح˘ت˘فو أذ˘ه .تا˘صشوا˘ن˘م˘لأ

عم ةأزأوم ثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ

هيلأ ته˘جو يذ˘لأ ي˘نا˘ج˘لأ ف˘ي˘قو˘ت

ق˘ب˘صس ع˘م ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘ت

.دصصرتلأو رأرصصإ’أ

   ىفسشتسسملا ىلإا ةريطخ ةلاح يف لقن ةيحسضلا

 لجيجب ةيليملاب  راطفإ’أ نأذآأ دعب رخآأ ردصص يف أرجنخ سسرغي باصش
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تايولحلأ تÓحم باحصصأأ مدقأأ
ةفقو ةماقأ ىلع لجيجب تابطرملأو
يحب ةي’و˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

رأرقلأ ىلع اجاجتحأ كلذو ىصسوم
ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو˘ل ر˘ي˘خأ’أ

ء’ؤوه تÓحم قلغب يصضاقلأ لاكلك
يف لجصسملأ عافترإ’أ ةيفلخ ىلع
انوروك سسوريفب تاباصصإ’أ لدعم
قفدتو .ةي’ولأ ميلقأ ىوتصسم ىلع
تÓحم˘لأ با˘ح˘صصأأ ن˘م تأر˘صشع˘لأ
تايولحلأ ةعانصص يف ةصصصصختملأ
تايولحلأ اهي˘ف ا˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
ةلباق˘م˘لأ ة˘حا˘صسلأ ى˘ل˘ع ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ
اعمجت أوماقأأ ثي˘ح ة˘ي’و˘لأ ى˘ن˘ب˘م˘ل

هلÓخ نم أوب˘لا˘ط كا˘ن˘ه ا˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ
م˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عأ ةرور˘˘صضب
فانئتصساب  مه˘ل حا˘م˘صسلأو ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لأ
ر˘ه˘صش ن˘م ى˘ق˘ب˘تا˘م لÓ˘خ طا˘صشن˘لأ

قلغلأ رأرقب نوينعملأ ددنو ، ناصضمر
مهقح يف تاطلصسلأ هتذختأ يذلأ

م˘ط˘ح ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
ل˘ت˘ق˘م ي˘ف م˘ه˘با˘صصأأو م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م
ىلع نونهأري أوناك مهنأأو اصصوصصخ
رهدزأ ام˘لا˘ط˘ل يذ˘لأ نا˘صضمر ر˘ه˘صش
سضيوعتل يراجتلأ مهطاصشن هلÓخ
قلغلأ نع ةمجانلأ ةريبكلأ مهرئاصسخ
مهنأاب نوينعم˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك ،لو˘ط˘م˘لأ
نمصض مهتÓحم جأردأ نم أوؤوجافت
قلغلأ رأرقب ةينعملأ تÓحملأ ةئف
أذ˘˘ه ة˘˘يأد˘˘ب ي˘˘لأو˘˘لأ هذ˘˘خ˘˘˘تأ يذ˘˘˘لأ

ل˘˘ك أو˘˘ع˘˘ب˘˘تأ م˘˘ه˘˘نو˘˘ك عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’أ
م˘ه˘ن˘م تب˘ل˘ط ي˘ت˘لأ تا˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’أ
مث نمو انوروك سسور˘ي˘ف ة˘برا˘ح˘م˘ل
عأد يأأ مهبصسح ةمث نكي مل هناف
د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك .ةر˘˘ي˘˘خأ’أ هذ˘˘ه ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ل
مهنأاب ةف˘قو˘لأ هذ˘ه ي˘ف نو˘كرا˘صشم˘لأ
ةحئاج تافلخم نم أريثك أوررصضت

لمعلأ نع نيفقوتم أوناكو انوروك
نأأ يرور˘صضلأ ن˘مو ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘˘ل
نم مهطاصشن فانئتصساب مهل حامصسلأ
ر˘ه˘صش ن˘م ى˘ق˘ب˘تا˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ ل˘جأأ

يتلأ لأومأ’أ سضعب عمجل ناصضمر
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع ف˘˘يرا˘˘صصم ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت

ى˘ح˘صضأأ م˘ه˘طا˘˘صشن نأأو ا˘˘صصو˘˘صصخ
تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لأ ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ا˘˘ف˘˘ن˘˘صصم
تاقوأأ يف رهدزي يذ˘لأ ة˘ي˘م˘صسو˘م˘لأ

قبطنيام و˘هو ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘ب˘صسا˘ن˘مو

تا˘يو˘ل˘ح˘لأ ي˘ع˘نا˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأأ

نولغتصسيام ةداع ن˘يذ˘لأ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ

حابرأ’أ سضعب قيقحتل ناصضمر رهصش

مهتراجت هفرعت يذلأ دوكرلأ لظ يف

يلأو نأأ ركذي .ةنصسلأ مايأأ رأدم ىلع

دق ناك لاكلك رداقلأ دبع لجيج

يصضقت مايأأ ةعبرأأ  لبق ةميلعت عقو

ةيراجتلأ لاحملأ بلغأأ قلغ ةداعاب

ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

ىلع كلذو تابطرملأو تا˘يو˘ل˘ح˘لأ

ددع يف لجصس يذلأ عافترإ’أ ةيفلخ

ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’أ

.ةي’ولأ ميلقأ ىوتصسم

  طاسشنلا نم مهعنمو مهتÓحم قلغ ةداعإا رارق دعب

 ةي’ولأ رقم مامأأ نوجتحي لجيجب تابطرملأو تايولحلأ تÓحم باحصصأأ

راهسشإا

 دمحم عوردلوب : ذاتسسألا بتكم
 يتبسسلا ينيتق جهن ةبانع: ـب قثوم

1422

 راجيإا قح نع لزانت

ليجسستلا ديق0202-50-50 خيراتب بتكملاب ررح دقع بجومب
ل˘غ˘سش و را˘ج˘يإلا ي˘ف ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع ه˘ل˘لا د˘ب˘ع خ˘ي˘سش د˘ي˘سسلا لزا˘˘ن˘˘ت
مقر لحم21 لخدم نكسسم602 يح: ـب نئاكلا يراجتلا لحملا
ديسسلا ةدئافل ةبانع ةيلو ينوبلا ةرئادو ةيدلب ملاسس يديسس54
.جد00.0000051  غلبمب لزانتلا نمث ردق نيدلا فيسس لجينم
رقم ىلإا وأا قيثو˘ت˘لا بت˘ك˘م ىد˘ل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا تا˘سضار˘ت˘علا مد˘ق˘ت
.ةددحملا لاجآلا لÓخ يف كلذ و يراجتلا لحملا
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ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تعر˘صش

80/51 م˘قر نو˘نا˘ق˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف سسمأ حا˘˘ب˘˘صص
يف تينُب يتلأ وأأ ةقباطملأ ريغ تايانبلاب سصاخلأ
سضرف ىلع سصني يذلأو ،اهب حومصسم ريغ نكامأأ

ةبصسنلاب مدهلأ يف لثمتت ،اهباحصصأأ ىلع تابوقع
،ةصصخرملأ ريغ نكامألأ ي˘ف ةد˘ّي˘صشم˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل
ةروصص نيصسحت ىلإأ فداهلأ نوناقلأ أذهل اقيبطتو
تماق ،تن˘م˘صسإلأو ر˘جآلأ ا˘ه˘هّو˘صش ي˘ت˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ

ةبانع ةيلو نمأأ حلاصصم ةقفر ةيدلبلأ حلاصصم
ةصصخرم ريغلأ ةيراجتلأ تÓحملأ تاهجأو ةلأزاب
ةدع ميده˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تد˘ه˘صش ثي˘ح م˘ير˘لأ ي˘ح˘ب،

ددعل ةيوصضوف كاصشكأو ةيراجت تÓحمل تاهجأو
ىلع مهتÓحمل اهتفاصضإاب أوماق نيذلأ راجتلأ نم
نم ةيناثلأ ةيلمعلأ هذه ربتعتو، ةفصصرألأ باصسح
نأ دعب ناصضمر رهصش لÓخ ةبانع ةيدلبب اهعون
ةحاصس كاصشكأأ دصض ةلمح ةيدلبلأ حلاصصم تنصش
ة˘ي˘ئأو˘صشع˘لأ تا˘ع˘صسو˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘ث˘˘لأ

ةعصساصش تاحاصسم˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ر˘ي˘غ لÓ˘غ˘ت˘صسإلأو
ىصضوف قلخ امم قح هجو نود تلواطلأ عصضوو
ةنياعم ةن˘ج˘ل تد˘ن˘ج ثي˘ح .ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م بق˘ل˘ب
اهرثإأ ىلع تهجو تأزواجتلأ عيمج ىلع تفقو

عصسوتلأ ةيلمعب نيينعملأ عيمجل ةرصشابم تأرأذعإأ
ةصصصصخم تناك ي˘ت˘لأ تا˘حا˘صسم˘لأ با˘صسح ى˘ل˘ع
يتلأ راجصشأÓل ةرواجملأ تاحاصسملأ أذكو تأرممل

ةبانع ةيدلب تلوحت نيأ نونطأوملأ اهلغتصسي ناك
يتلأ تاعيصسو˘ت˘لأ بب˘صسب ةرو˘ث˘لأ ة˘حا˘صس ة˘صصا˘خو

ةيكلم ىلإأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ كل˘ت ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع تلو˘ت˘صسأ
عيم˘ج ط˘بر˘ت ن˘يذ˘لأ كا˘صشكألأ با˘ح˘صصأل ة˘صصا˘خ
عنم امم اهصضعبب ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘صسي ي˘ت˘لأ تا˘حا˘صسم˘لأ
نأ لبق، كانه سسولجلأ وأأ رورملأ نم نينطأوملأ
هذه عيمج مدهب موق˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم ل˘خد˘ت˘ت

قح هجو نود نونطأوملأ اهلغتصسي يتلأ كاصشكلأ

ةرهوج ربتعت يتلأ ةبانع ةنيدم ةروصص هوصش ام

بصسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نإا˘˘ف قا˘˘ي˘˘صسلأ تأذ ي˘˘ف، قر˘˘صشلأ

ىرخألأ ءايحألأ عيمج سسمتل لصصأوتتصس انرداصصم

اهتروصص نيصسحتو ةنيدملل رابتعلأ ةداعأ لجأأ نم

ببصسب ةريخألأ تأونصسلأ يف أريثك تهوصش يتلأ

تفلخ رخآأ بناج ن˘م .ة˘يو˘صضو˘ف˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لأ هذ˘ه

تÓ˘ح˘م˘لأ تا˘ه˘جأو ن˘م دد˘ع˘ل مد˘ه˘لأ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

نم رمدتلأو ءايتصسلأ نم ةلاح ،ميرلأ يحب ةيراجتلأ

يتلأ رأرقلأ أذه أومصضهي مل نيذلأ اهباحصصأأ فرط

رجح˘لأ ة˘لا˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘ن بصسا˘ن˘م ر˘ي˘غ تقو ي˘ف ءا˘ج

ن˘ع كي˘ها˘ن، ا˘نورو˘كلأ ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘صسب ي˘˘ح˘˘صصلأ

ةصصاخ تÓحملأ هذه يف اهورصسخ يتلأ لأومألأ

فيصضيو ، سسمأأ مدهلأ اهصسم يتلأ ىهقملأ بحاصص

رظنلأ سضغ ناكملاب ناك هنأ تÓحملأ باحصصأ

ةصصاخ ، ءابولأ ءاهتنأ و ناصضمر رهصش دعب ام ىلإأ

ديزأ ذنم أولمعي مل يحصصلأ رجحلأ ةلاح عم هنأ

وهو ناصضمر رهصش فيراصصم ىلإأ ةفاصضأ رهصش نم

ةصساصسحلأ ةرتفلأ هذه يف رثكأأ مهتاناعم نم دأز ام

لخدتلأو مهتيعصضو يف رظنلأ يلأولأ أوبلاط امك،

ردصصم ميدهت سسيلو مهل نوعلأ دي ميدقتل عيرصسلأ

 .مهقزر

ةنيدملا ةروشص نيشسحتو ةيوشضوفلا تايانبلا ىلع ءاشضقلا راطإا يف

 ميرلا يحب ةسصخرملا ريغ تÓحملا ةهجاول ةعسساو مده تايلمع

¯hd«ó gô…

ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ ةرأزو تصصخر
يعامتجلأ نامصضلأو ليغصشتلأو
ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘لأ ع˘˘فد˘˘ب
زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
نود جا˘مدإلأ ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ
ف˘˘صشك ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘جإأ
يف كلذو ليرفأأ رهصشل روصضحلأ
يصشفت نم ةياقولأ تأءأرجإأ راطإأ

ئ˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ف .ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘˘بو
يزاهج دوقع نم نوديفتصسملأ
ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاصسملأ

ة˘˘˘كب˘˘˘˘صشلأو ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأو
تلاكولأ يل˘خ˘ت˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ءأرجإلأ نع ليغصشتل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ةرأزو ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تأ يذ˘˘لأ

يعامتجلأ نامصضلأو ليغصشتلأو
يصضا˘ق˘لأو ر˘ه˘صشلأ ي˘لأو˘ح ل˘ب˘ق
ةئ˘ف˘لأ دو˘ق˘ع˘ل ي˘لآلأ د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب
ماعلأ نيعاط˘ق˘لأ ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لأ

ةرتف ءاهتنأ ةياغ ىلإأ سصاخلأو
عرفلأ نأأ ريغ ،يحصصلأ رجحلأ
ىلع ةبانعب ليغصشت˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لأ
بلاط رصصحلأ ل لاثملأ ليبصس
تفرا˘صش ن˘يذ˘لأ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ةرورصضب ءاهتنلأ ىلع مهدوقع
لا˘م˘ع تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ا˘هد˘يد˘ج˘˘ت

ةرورصضب ليغصشتلأ لبق ام دوقع

ىلع روصضحلأ تافوصشك عأديإأ
ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم
اهل ةعباتلأ قحÓملأو ليغصشتلل
بل˘ط˘م˘˘لا˘˘ب هور˘˘ب˘˘ت˘˘عأ ا˘˘م و˘˘هو
دحأأ لو˘ق د˘ح ى˘ل˘ع يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ
نع عافدلأ ةيصضق يف نيطصشانلأ

ـل حصضوأأ ثيح ،ةئفلأ هذه قوقح
رأر˘ق˘لأ أذ˘˘ه نأا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ»
ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأ ع˘م سضقا˘ن˘˘ت˘˘ي
ةيزكرملأ تاط˘ل˘صسلأ ا˘ه˘ل و˘عد˘ت
˘مأز˘ت˘للأ ةرور˘صضب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأو
،لزانملأ يف ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب

يلاتلابو فقوتم لمعلأ نأأ امك
Ó˘˘ب نو˘˘كت رو˘˘صضح˘˘لأ فو˘˘صشك
سضغ˘ب» :ا˘˘صضيأأ ح˘˘صضوأأو ةد˘˘ئا˘˘ف
نم ديدعلأ نإاف ،كلذ نع رظنلأ
تا˘˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لأو تأرأدإلأ
ذنم اه˘بأو˘بأأ تق˘ل˘غأأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
عا˘ط˘ق ا˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأأ
ي˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

دجوي لو ةيعماجلأ تامدخلأو
ىلع عيقوتلأ ةيحÓصص هيدل نم
ناك نإأ ىتحو روصضحلأ فصشك
فقوت نإاف أدوجوم سصخصشلأ أذه
ةريبك ةبصسن عنمي لقنلأ لئاصسو
ام دوقع راطإأ يف نيلماعلأ نم
ىلإأ لقنت˘لأ ن˘م ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ل˘ب˘ق
نولمع˘ي ي˘ت˘لأ تأرأدإلأ تأر˘ق˘م

قايصس يف ،«رمألأ ةيوصستل اهيف
هنأاب ردصصملأ حصضوأأ ،ةلصص يذ
يراجلأ عوب˘صسألأ ع˘ل˘ط˘م ه˘جو˘ت
ة˘يلو˘ل ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ

هل حرصشو ريدملأ لباق نيأأ ةبانع
نم امهفت بلطتي يذلأ عصضولأ
ه˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بصسحو ةرأدإلأ ل˘˘ب˘˘ق
ر˘˘يد˘˘م نا˘˘صسل ى˘˘ل˘˘ع رد˘˘صصم˘˘˘لأ
د˘كأأ ر˘ي˘خألأ أذ˘ه نإا˘ف ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ

نيديفتصسملأ عفد ةرورصض ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ دو˘˘ق˘˘ع ن˘˘م
رو˘صضح˘لأ تا˘فو˘˘صشكل جا˘˘مدإلأ

ىلع فراصش وأأ هدقع ىهتنأ نمو
نأأو هد˘يد˘ج˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ
يف لإأ كلذك ى˘ق˘ب˘ي˘صس ع˘صضو˘لأ

ةرأزو ن˘م ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت دورو لا˘˘ح
نا˘م˘صضلأو ل˘ي˘غ˘صشت˘لأو ل˘م˘˘ع˘˘لأ
ي˘ف ،كلذ ف˘لا˘خ˘ت ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ
ةراصشإلأ هيف ردجت يذلأ تقولأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ نأأ ى˘˘˘لإأ
ع˘˘ل˘˘ط˘˘م تع˘˘صضو ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘ل˘˘ل
فرصصت تحت يراجلأ عوبصسألأ
جامدإلأ دوقع نم نيديفتصسملأ

ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإأ ط˘˘بأور
مهيمدختصسم نيكمتو مهنيكمت
رو˘صضح˘لأ تا˘فو˘صشك عأد˘يإأ ن˘م
تلاكو ىلإأ لقنتلل ةجاحلأ نود
ىقبي لكصشملأ نكل ،ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ

ىلإأ لماعلأ لق˘ن˘ت˘ي˘صس ف˘ي˘ك و˘ه
قيدصصتلل اهل عبتي يتلأ ةرأدإلأ

.هروصضح فصشك ىلع
ةميلعت هيلع سصنت ام اذه

لمعلا ةرازو
ىلإأ لمعلأ ةرأزو ةميلعت يف ءاج
ةينطولأ ةلاكو˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
يتلأ ليغصشتلأ ءأردمو ليغصشتلل
ةماعلأ ةيريدملأ سسمأأ اهتردصصأأ
زوحت يتلأو جامدإلأو ليغصشتلل
اهنم ةخصسن ىلع «ةعاصس رخآأ»
مقر ةلصسأرملأ ىلع افطعو هنأاب

ليرفأأ72 يف خرؤوملأ2851

ع˘فد˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ0202
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لأ
زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
أرظنو جامدإلأ ىلع ةدعاصسملأ
يت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلأ ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو ا˘ندÓ˘˘ب ا˘˘ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ت
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘صشت˘نا˘ب

ما˘كحأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو (91-ديفوك)

02-96 مقر يذيفنتلأ موصسرملأ

0202 سسرام12 يف خرؤوملأ
نم ةياقولأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو
انوروكلأ سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘صشت˘نأ

ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘بو
لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسلأ
ةيليمكتلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لأ
ءا˘بو˘˘لأ را˘˘صشت˘˘نأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ة˘ح˘ير˘صش ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع يدا˘ف˘ت˘˘لو
ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
بلطأأ» ،ةيلام˘لأ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘ل
تاقحتصسم عفد ةر˘صشا˘ب˘م م˘كن˘م

نيديفتصسملل0202 ليرفأأ رهصش
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ىلع دامتعلاب ينهملأ جامدإلأ

ريخألأ رهصشلل روصضحلأ فوصشك
أوموقي مل نيذلأ نيمدختصسملل
يتلأ ةميلعتلأ لو˘ق˘ت «ا˘ه˘عأد˘يإا˘ب
ر˘طا˘˘خ˘˘مو ءا˘˘ن˘˘ع كلذ˘˘ب تع˘˘فر
نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لأ زا˘ه˘ج دو˘˘ق˘˘ع
.جامدإلأ

ةئفلا هذه بلاطمل تباجتشسا لمعلا ةرازو اهتردشصأا ةميلعت يف

 روسضحلا فسشك مهعفد نود ليغسشتلا لبق ام دوقع لامعل ةيلاملا تاقحتسسملا عفد
نمألا حلاشصم اهب ترداب

راجتلا ةدئافل ةيسسيسسحت ةلمح
ينوبلاب نينطاوملاو

عم قيصسنتلاب ةبانع ةيلو نمأل ينوبلأ ةرئأد نمأأ حلاصصم سسمأأ ةحيبصص تماق
نينطأوملأو راجتلأ ةدئافل ةيصسيصسحت ةينأديم ةجرخب ،ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم
حئأرصش ةفاك ةدئافل ةجمربملأ ةيصسيصسحتلأ تÓمحلل ةلصصأوم راطإأ يف كلذو
دكأأ ثيح ،ليصضفلأ رهصشلأ لÓخ اميصسل انوروك سسوريف نم ةياقولل ،عمتجملأ
عاطقب ةنئاكلأ ةيراجتلأ تÓحملأ فلتخم تصسم ةيلمعلأ نأأ نمألأ ةيريدم نايب
تاحاصسلأ ،ةيئأذغلأ دأوملأ عيب تÓحم ،تابصصقملأ رأرغ ىلع سصاصصتخلأ
ةيزأرتحلأ ريبأدتلاب ديقتلأ ةيمأزلإأ ىلع نينطأوملأو راجتلأ ثح مت نيأأ ،ةيمومعلأ
يدافتو ةيحصصلأ ةفاصسملاب مأزتللاك ،انوروك سسوريف نم ةياقولل ةذختملأ

  ̀ h. g   .ماحدزلأ

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم فرــط نم

ءايحأاب ميقعتو ريهطت تايلمع
«سسازوأا يتيسس’» يحو ةنيدملا طسسو

ءايحأأ تصسم ريهطتو ميقعت تايلمعب ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم لوأأ تماق
كلذو ،ةبانع ةيدلبب «سسأزوأ يتيصسل» مصسإاب فورعملأ يحلأو ةنيدملأ طصسو
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت ثي˘˘ح .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘˘نأ ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لأ فد˘˘˘ه˘˘˘ب
أوماق نيأ ميقعتلل ةصصصصخم ةنحاصشو ريهطتلأ  تأودأاب  نيزهجم  ةيامحلأ
يبرعلأ  عراصشو نودلخ نبأ  عراصش رأرغ  ىلع عرأوصشلأو ءايحلأ  عيمج  سشرب
تفرع يتلأو ،اهريغو نيصسوح ةلصسع  عراصشو باطحلأ نأرود روحمو يصسبتلأ

نع كيهان،تÓحملأ  حتف ببصسب  ةيصضاملأ ةليلقلأ  مايألأ يف ةريبك  ةيكرح
ةيامحلأ حلاصصم نأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجتو ،«سسأزوأ  يتيصسل»  يح  عرأوصش ريهطت
اهيف أوعد˘ت ة˘يلو˘لأ عرأو˘صشـب ةـي˘صسـي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ا˘ي˘مو˘ي مو˘ق˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لأ
تأءأرجإلاب مأزتللأو مهتويب يف ءاقبلاب توصصلأ تأربكم لÓخ نم نينطأوملأ

 .سسوريفلأ راصشتنأ عنمو  مهتمÓصس ىلع ظـافحلل اهمأرتحأو ةيئاقولأ
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 ةيبرتلا ةيريدم نم ةرداشص ةميلعت بشسح

مييقتلا ةقاطب عاديإ’ لجأا رخآا ديدحت
 ةيلقنلا ةكرحلل

لجأأ رخآاك يراجلأ يام21ـ لأ ةبانع ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم حلاصصم تددح

0202/1202 ةنصسل ةيلقنلأ ةكرحلاب نيينعملل طيقنتلأو مييقتلأ تاقاطب عأديإل

ءأردم سسمأأ ةبانع ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم حلاصصم تلصسأر ددصصلأ أذه يفو
هيجوتلأ زكرم ريدمو ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ يصشتفمو ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ
ةنصسل ةي˘ل˘ق˘ن˘لأ ة˘كر˘ح˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘قا˘ط˘ب˘لأ سصو˘صصخ˘ب

لك مييقتو طيقنتب نيينعم ءأردملأ ناف ةلصسأرملأ سصن بصسحو0202/1202
نيفظوملأ نومزلملأ ةبصسنلاب نوبغأرلأو نومزلملأ ةكرحلاب نيينعملأ نيفظوملأ

أوحرصص نيذلأ نيفظوملأ نوبغأرلأو8102/7102 ةيصسأردلأ ةنصسلأ نيينعملأ

هذه لمصشت ثيح0202/1202 ةنصسل ةكرحلل يف ةكراصشملل مهتبغر نع
لبق كلذو نيفظوملأ ةحلصصم ىلأ اهميلصست متيو بترلأو كÓصسألأ لك ةيلمعلأ
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مهل ةليمز ةباصصإا دكأات دعب انوروك ليلاحت ءارجإاب اوبلاط

   ينوبلا ىفصشتصسمب يبطلا مقاطلا جاجتحإا
ىفصشتصسملاب ةبوانملا ريدم نكصسم لخاد مهيليل ينوبلاب ةيرواون هللادبع ىفصشتصسمب ددجلا ديلاوملا مصسقب لامعلاو يبطلا مقاطلا نم31 ىصضق

 . ةمزÓلا ليلاحتلاو تاصصوحفلا لك ءارجإا اهلÓخ نم متي رخآا ناكم ىلا مهلقنو ةحصصلا ةيريدم لخدت ةياغ ىلإا يحصص ءارجإاك روكذملا
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ةدوعلا ددصصلا اذه يف نيصضفار
ىدحإا ةباصصإا ببصسب مهلزانم ىلإا

شسور˘ي˘ف˘ب ل˘م˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘تÓ˘ي˘مز
ءار˘جأا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ثي˘ح ا˘˘نورو˘˘ك
مهولخ دكأاتلل مهل يبطلا شصحفلا

نا˘˘كو . شسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا ىود˘˘˘ع ن˘˘˘م
ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
ءا˘صسن˘لاو لا˘ف˘˘طأ’ا ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب

اوددج ينوبلاب ة˘يرواو˘ن ه˘ل˘لاد˘ب˘ع
ة˘˘ف˘˘قو م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت شسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘صص
مهعاصضخإاب ةبلاطمل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا شصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.ا˘˘نورو˘˘كب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

ة˘ب˘صضا˘غ˘لا ة˘ف˘قو˘لا هذ˘˘ه تاءا˘˘جو
يتلا كلت دعب اهعون نم ةيناثلا
لوأا ةيصشع ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ا˘هد˘ه˘صش
ىفصشتصسملل ةيبطلا مقاوطلل شسمأا

ةصضرمم ةباصصإا فاصشتكإا رثإا ىلع
، » انوروك »شسوريفب  مهل ةليمز
جئات˘ن تر˘ه˘ظ ة˘با˘صصم˘لا نأا ثي˘ح
تءا˘جو ، ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ا˘ه˘˘صصح˘˘ف
ه˘˘ب حر˘˘صص ا˘˘م بصسح ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا

يف ءاقبلا اوصضفر نيذلا اهئÓمز
ءارجاب اوبلا˘طو م˘ه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م

دكأاتلل اعيمج مه˘ي˘ل˘ع تا˘صصو˘ح˘ف
ىلع شسوريفلاب مهتباصصإا مدع نم
نا˘ف ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل .م˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح
˘مو˘˘ي ذ˘˘ن˘˘م تد˘˘عا˘˘صصت كو˘˘كصشلا
فصشتكأا نأا دعب ةيصضاملا ةعمجلا
ا˘ه˘برا˘قأا د˘حأا ا˘ه˘ل ة˘صضر˘˘م˘˘م˘˘لا نأا
نأا لبق ،انوروك شسوريفب بيصصأا
ءاج يذلا شصحفلل اهعاصضخإا متي
اهءÓمز كبرأا يدلا رمأ’ا ،ايباجيا
ر˘يد˘م˘لا او˘ب˘لا˘طو ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا˘˘ب
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخإا ةرور˘صضب
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس ن˘˘م د˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةفقولا دعب اذه يتأايو .شسوريفلا

م˘قا˘ط˘لا نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ي˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

يت˘لا و54 يا˘م8 ةيراوج˘لا

نم مهنيكمت اه˘لÓ˘خ ن˘م او˘ب˘لا˘ط

مهعوصضخو يبطلا شصحفلا ءارجا

ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل

بق˘ع شسور˘ي˘ف˘لا ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس

ل˘م˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘ل ةد˘كؤو˘م ة˘˘با˘˘صصإا

يف ببصست ام91 ديفوكب ةدايعلاب

طا˘˘صسوا ي˘˘ف فو˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح

. ةدايعلاب نيلماعلا اهءÓمز
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ةحلصصمب ءا˘غ˘صصإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تن˘ل˘عأا
ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘هار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا بط
مت يتلا ةبانعب  يزارلا ىفصشتصسمب
ي˘صسف˘ن˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا
نع ارخؤوم نييناصسفنلا ىصضرملل
لجا نم رصشابم يفتاه طخ حتف
ةيحصصلا ةلا˘ح˘لا ن˘ع را˘صسف˘ت˘صس’ا

ىلع قهارملاو لفطلل ةيصسفنلاو
و حئاصصنلا مهئاطعإا و ءاوصسلا دح
عم ششياعت˘لا  ة˘ي˘ف˘ي˘ك تادا˘صشرإ’ا
قرؤوي لازام يذلا يحصصلا رجحلا
نم ديدعلا يف ببصستو نينطاوملا
عم ةصصاخو  ةي˘صسف˘ن˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
شسوريف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع م˘قا˘ف˘ت

رو˘˘ط˘˘ت ع˘˘˘مو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ةرتف دادت˘ماو ة˘ي˘ح˘صصلا عا˘صضوأ’ا

مقاط˘لا د˘م˘ت˘عا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا

و يصسفنلا بطلا يف نيصصتخملا

ل˘م˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت ي˘˘نو˘˘فو˘˘طر’ا

ءاو˘˘˘صس د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ع جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو

م˘˘˘تو تنر˘˘˘ت˘˘˘ن’ا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب

مقرلا ربع رصشابم طخ شصيصصخت

ةليط9410126770 شصاخلا

احابصص ةعصساتلا نم عوبصسأ’ا مايأا

د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘˘مو˘˘ي اد˘˘ع ا˘˘م لاوز˘˘لا

نيينعملل نكمي هنا امكو تبصسلاو

يجراخ يصضرا مقر ىلع لاصصت’ا

شصاخلا749714830

لوح راصسف˘ت˘صسÓ˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب

ة˘ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا شصصصح˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م

هيجوت بلط وا يصسفنلا لفكتلاو
بط ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ن˘ي˘ق˘˘هار˘˘م˘˘لاو لا˘˘ف˘˘طأ’ا
هد˘ه ءا˘ي˘لوأÓ˘ل ة˘مزÓ˘لا ح˘ئا˘صصن˘لا
شصخأ’اب و لافطأ’ا نم ةحيرصشلا
ع˘با˘ت˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘صصم˘˘ل˘˘ل
نيعباتلا ىصضرملا لكل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
م˘ه˘ت˘لا˘ح ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘صصم˘˘ل˘˘ل
ةفاصضإ’اب و ةي˘صسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا
كلدو دعب نع ةجلاعملا ةينقت ىلإا
ةبصصلا ةرتفلا و ةجرحلا فورظلل
ىلع يب˘ل˘صس ر˘ثا ف˘ل˘خ˘ت د˘ق ي˘ت˘لا

و هداعبأا لكب جÓعلا تايوتصسم
ءو˘صسو عا˘صضوأ’ا م˘قا˘ف˘ت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م لا˘˘˘ح˘˘˘لا

بط ةحلصصم مقاط ناف يصسفنلاو

طويخ حتف نيق˘هار˘م˘لاو لا˘ف˘طأ’ا
ةعباتم  فدهب دعب نع لصصاوتلل
ة˘ي˘صسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لاو جÓ˘˘ع˘˘لا

ربع لصصاوت˘لا م˘كن˘كم˘ي كلاذ˘كو
ة˘صصا˘خ˘لا ك و˘ب˘صسيا˘ف˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صص
ىلع لصصاوتلاو ءاغ˘صصإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ب
فرصشي يتلا ىفصشتصسملا ىوتصسم
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ينوفوطر’ا و يصسف˘ن˘لاو ي˘ب˘ط˘لا

اهنأاب دكؤوت ءاغصصإ’ا ةيلخ نأا امكو
ةد˘عا˘صسم˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم
او˘ب˘ي˘صصأا ن˘يد˘لا ى˘صضر˘م˘ل˘ل ى˘ت˘ح
ن˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو ا˘نورو˘كلا ءا˘بو˘˘ب

و ح˘˘˘ئا˘˘˘صصن˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘˘هد˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ
ن˘˘˘م شصل˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تادا˘˘˘˘صشرإ’ا
ببصست يتلا ةيصسفنلا تاطوغصضلا
.ءابولا اهيف

مغرلا ىلع ةلمحلا حاجنإا ضضرغب
تايناكمإلا رّفوت مدع نم

ءايحأا ةّدع ناكصس
مهطيحم فيظنت ةيلمع نولصصاوي

ناكصس اهب رداب يتلا فيظنتلا ةلمح مايأ’ا هذه لصصاوتت
لمصشتو رثكأا رصشتنتل ةبانع تاّيدلبل ةعبات ءايحأا ةّدع
يتلا ةلمحلا ةعقر تعصسّتا ثيح .عراوصشلا نم ةعومجم
يح اهنم ركذن ءايحأا ةّدع لمصشتل ةبانع ونطاوم اهقلطأا

ّ
ي˘ح ع˘م »و˘كنا˘صسلا»و ة˘ب˘ق˘لا داو

ّ
11و رو˘صشا˘ع يد˘ي˘صس 

ة˘ع˘با˘ت عراو˘صش ةّد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب0691 رب˘م˘صسيد
دقف لصصّتم قايصس يفو ،رامع يديصسو راجحلا يتّيدلبل

افلاصس ةروكذملا ءايحأ’ا طيحم فيظنت ةّيلمع تءاج
عقاوم ر˘ب˘ع ةر˘كف˘لا او˘ق˘ل˘طأا ن˘يذ˘لا نا˘ّكصسلا فر˘ط ن˘م
مهطيحم فيظنت ىلع اوق˘ف˘ّتاو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

،ىرخأ’ا تايدلبلا ءايحأا عيمج لمصشتل ةيلمعلا ميمعتو
ربتلا عمج ناكصسلا ء’ؤوه نم شضعبلا ىّلوت اميف

ّ
تاع

يف اهعمج ّمت يتلا ةيداملا تايناكمإ’ا ةفاك ريخصستو
ةهج نمو ،مهعراوصش ريهطتو مه˘ت˘ّي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘نإا ةد˘ئا˘ف
يتلا ةيلم˘ع˘لا رار˘م˘ت˘صسا ن˘م ما˘ي˘ّصصلا ع˘ن˘م˘ي م˘ل˘ف ة˘ي˘نا˘ث
راطإا يف نينطاوملا لبق نم ناصضمر رهصش تلصصاوت
،مهعراوصش ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا تاحاصسملا فيظنت
عم ةمامقلا نم ماوكأا عفر ةلمحلا هذه تدهصش نيأا
ةبرتأ’ا ةلازإا ىلإا ةفاصضإ’اب ةّراصضلا باصشعأ’ا فÓتإا

بناج ىلإا اهب ةمكارتملا تاروذاقلا نم قيرطلا ريهطتو
اميف انوروك ءابو نم ةياقولا شضرغب قطانم ةّدع ميقعت
اوحارو كلذ نم دعبأا ىلإا ناكّصسلا نم شضعبلا بهذ
لجأا نم مهعراو˘صش ة˘ف˘صصرأ’ ءÓ˘ط ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ثÓث بلج ّمت امك ،مهئايحأ’ يلامجلا رظنملا عاجرا
اهب تايافنلا نم ةريبك ت’ومح عفرو ةّصصاخ تانحاصش
ء’ؤوه ّربع اميف ةفلتملا ةراصضلا باصشعأ’ا ىلإا ةفاصضإ’اب
مايأ’ا لÓخ ةيلمعلا ةلصصاومل مهرارصصإا نع ناكصسلا
رمتصست ءايحأ’ا فيظنت ةركف نأاب ةراصشإ’ا ردجت ،ةمداقلا
نينطاوم فرط نم تايّدلب ةّدعل ةعبات ءايحأا ةّدع يف
بلج فيلاكت عفد عم مهئايحأا عراوصش فيظنتب اوماق
نم ةعوفرملا تاروذاقلا ماوكأا تلمح يتلا تانحاصش
رج تءاج ةوطخلا هذه نأاو املع ،مهّيح

ّ
خاصسوأ’ا مكارت ءا

ةي˘ع˘صضو رو˘هد˘ت رار˘م˘ت˘صساو م˘ه˘عراو˘صشب تÓ˘صضف˘لاو
ذنم ةهباصشم ريهطت تايلمع دهصشت مل يتلا مهعراوصش
ن˘ع نور˘ّم˘صشي نو˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م ةد˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘قوأا
حاجنإا لجأا نم ةّصصاخلا مهلاومأا نم نوقفنيو مهدعاوصس
.مهطيحم فيظنتب ةقّلعتملا ّةيلمعلا

hd«ó S°Ñà»

رارصضأا ثودح نوصشخي اوراصص ناكصسلا
ةيلزنمورهكلا مهتزهجأل

عاطقنإلا نم يكتصشت ءايحأا ةّدع
يئابرهكلا رايتلل رّركتملا

ةبانع تايّدلب ىوتصسم ىلع ةدجاوتم ءايحأا ةّدع تدهصش
نيمويلا لÓخ يئابرهكلا را˘ّي˘ت˘ل˘ل ة˘ئ˘جا˘ف˘م تا˘عا˘ط˘ق˘نا
لخاد ةديدصش ءايتصسإا ةجوم قلخ ام وهو ،نيمرصصنملا
رخآا»ـل مهثيد˘ح ي˘ف او˘بر˘عأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا شسو˘ف˘ن
رايتلا عاطقنإا ةرهاظ نم ريبكلا مهرمذت نع »ةعاصس
نييصضاملا ني˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ م˘ه˘تو˘ي˘ب ل˘خاد ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

لعج امم برغملا ناذآا دعوم عم نمازت رمأ’ا نأاو ةصصاخ
، عومصشلا ءوصض ىلع مهروطف نولوانتي  نونطاوملا

تفر˘ع ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حأ’ا ن˘ي˘ب ن˘مو ل˘صص˘ّت˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ةّدعلو ئجافم لكصشب يئابرهكلا رايتلل ايئزج اعاطقنا

ر˘م
ّ

يبرغلا له˘صسلا ي˘ح ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع تا
يحلا ناكصس فصشك نيأا ةبانعب

ّ
عاطقناب اوؤوجافت مهنأاب 

هيلتل ديدج نم هتدوعو برغملا ناذآا دعوم ءانثأا رايتلا

و ،ةيليوج50 يح ىلإا ةفاصضإ’اب ،ىرخأا تاعاطقنا ةّدع
ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا عراو˘˘صشلا شضع˘˘ب
ءا˘ي˘حأا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘فر˘˘صشلاو ششير˘˘لا عارذ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يئابرهكلا رايتلل ائجافم اعاطقنا تفرع يتلا تايدلبلا
رم ةّدعل

ّ
رهصش ةيادب عمو نيمرصصنملا نيمويلا لÓخ تا

اوبلاط نيذلا ناكصسلا تاحيرصصت بصسح كلذك ناصضمر
نم يتلا ةرهاظلل دح عصضول لخدتلاب ةينعملا تاهجلا
م˘ه˘تز˘ه˘جأا ي˘ف رار˘صضأ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ف˘ّل˘خ˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘˘صش
نم هتدوعو ئجافملا رايتلا عاطقنا دنع ةيلزنمورهكلا

ركتم لكصشب ديدج
ّ

.ر
hd«ó.S¢

ىصضرملاب لفكتلا نامصضلو رجحلا رارمتصسإا عم

تاملاكملا لابقتصسإل رصشابم يفتاه طخ حتفت يزارلا ىفصشتصسمب ءاغصصإلا ةيلخ
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نم ةلطتخم ةقرف ماي’ا هذه موقت
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ي˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م
تÓمحب ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ةرا˘ج˘ت˘لاو
ةيتابنلا ةحصصلا تايلديصصل ةبقارم
ةدمصس’ا و روذبلا عيب تÓحمو
.ةي’ولا بارتب ةدوجوملا ةيحÓفلا

نم ة˘نو˘كم˘لا ة˘قر˘ف˘لا تما˘ق ثي˘ح
يصشتفمو ةيتابنلا ةحصصلا ةصشتفم
ة˘˘جر˘˘خ˘˘ب ششغ˘˘لا ع˘˘م˘˘قو ةدو˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل  شسما لوا ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
ة˘ي˘تا˘ب˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صص

ةدم˘صسأ’او روذ˘ب˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘مو
ةنياعم  مت نيأا  ةيحÓفلا داوملاو
روذ˘ب˘لاو تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
ثح ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضا ،ة˘˘صضور˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
مهمازتلإا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ئا˘ب˘لا
د˘يوز˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘تÓ˘ح˘م ح˘ت˘ف˘ب
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب  ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ن˘م˘صضت˘ت تا˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ه˘ئا˘˘ط˘˘عإاو
تÓحملل ةيمويلا ةفاظنلا ةيمازلإا

ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ع˘˘م
راصشتنإا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘حإ’او

،91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ةحÓفلا ةرازو نا ةراصش’ا ردجتو

ترما دق تناك ةيفيرلا ةيمنتلاو
تايلديصص باحصصأا حتف ةرورصضب
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘مو ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘صصلا
،مهباوبأا ةيحÓفلا داوملاو روذبلا
نم نوحÓفلا ه˘جا˘ت˘ح˘يا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ل
نم اهريغو ةدمصسأاو روذبو ةيودأا
ذخأ’ا عم ةيحÓف˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا
ة˘ب˘جاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
،انوروك شسوري˘ف را˘صشت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع مد˘˘˘ع˘˘˘ل كلذو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘˘م˘˘˘صضلو ،ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
تاور˘˘˘صضخ˘˘˘لاو ل˘˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

فلت˘خ˘م ن˘م ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشأ’او

تا˘˘فآ’او ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا شضار˘˘˘مأ’ا
فور˘ظ˘لا ع˘م ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘صشح˘˘لا
اهدهصشت يتلا ةبذبذتملا ةيخانملا
طو˘ق˘صسب  ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لاو  ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

و،را˘ط˘مأ’ا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك
ةبو˘طر˘لاو ةرار˘ح˘لا ة˘جرد عا˘ف˘ترا

شضار˘ما ق˘ل˘خ ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ير˘˘ط˘˘ف
بجوتصسي يتلا ةرمثملا راجصش’او
،ل˘جا˘عو ي˘نآا ل˘كصشب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘˘م
ةدوج تاذ تاجوتنم ريفوت فدهب
يف ةيدودرم قي˘ق˘ح˘ت ع˘م ة˘ي˘عو˘نو
 .جاتن’ا

 ةراجتلاو ةيحÓفلا حلاصصملا يتيريدم نم ةلطتخم ةقرف فرط نم

ةيحÓفلا روذبلا عيب تÓحمو ةيتابنلا ةحصصلا تايلديصصل ةبقارم تÓمح
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ةيناديملا ةن˘يا˘ع˘م˘لا تف˘سشك ن˘يأا
ةبيبطلا عم قيسسنت˘لا˘ب ةز˘ج˘ن˘م˘لا
ح˘لا˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘˘لا
ةيسشتفملا رسصانع اذكو ةيحÓفلا
ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا  ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا

ير˘سشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا سسف˘ن لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
لحملا سسفن لخاد زجحو طبسض

ةدام نم قيدانسص01 يراجتلا

17 ـب ردقي يلامجإا نزوب رمتلا
جرا˘خ اذ˘كو ةر˘تو˘ف˘م ر˘ي˘غ غ˘ل˘ك

لامكتسسا دعب يراجتلا هطاسشن

مت ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج

رجاتلا دسض يئاسضق فلم زاجنا

مو˘ح˘ل ع˘ي˘بو سضر˘ع سصو˘سصخ˘ب

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص ر˘˘ي˘˘˘غ

جراخ يراجت طاسشن ةسسراممو

لسسرأا يراجتلا هلجسس عوسضوم

ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

ى˘ل˘ع ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م˘ل ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةهج نم .هل ةبوسسنملا لاعفأ’ا

ىد˘م ة˘ب˘قار˘م را˘طإا ي˘فو ىر˘˘خأا

ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘ت

ةيراجتلا تÓح˘م˘ل˘ل يزار˘ت˘ح’ا

فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لاو

ةطرسشلا حلاسصم تماق انوروك

ةيناد˘ي˘م تا˘جر˘خ ةد˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب

ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م تل˘˘˘م˘˘˘سش

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لا عراو˘˘˘سشلاو

رسصا˘ن˘ع تل˘م˘ع ن˘يا سصا˘سصت˘خا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

قيبطتلا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

مت نيا تاميلعتلا هذهل مراسصلا

ل˘ج ماز˘ت˘˘لاو مار˘˘ت˘˘حا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

تاميلعتلا هذهب نيينعملا راجتلا

تاجرخلا هذه سسفن لÓخ مت امك

ةيعوتو سسيسسحت ةيلمع ميظنت

ني˘ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ˘لا را˘ج˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

ىد˘م ى˘ل˘ع يزار˘ت˘ح’ا ق˘ل˘غ˘لا˘ب

ةيحسصلا ريبادت˘لا مار˘ت˘حإا ة˘ي˘م˘هأا

مهنئابز عم مهلماعت دنع ةيئاقولا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ

رم˘ت˘سسم˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

مئاد˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ع˘م ل˘ح˘م˘ل˘ل

.ةيبطلا تامامكلل
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةربتعم ةيمك زجح نم فيطسس
ا˘م وأا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ئا˘ج˘ع˘لا ن˘م
ى˘ت˘حو» ة˘ت˘سشر˘لا» ةدا˘م˘ب فر˘ع˘ي

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م» ف˘يا˘ط˘ق˘لا» ن˘˘ئا˘˘ج˘˘ع
ـلا اهنزو قاف يتلاو ةيحÓسصلا

نتم ىلع  تطبسض ،ريطانق90
طورسشلا ى˘ندأ’ مد˘ع˘ن˘ت ة˘ب˘كر˘م
عونلا اذه لقنل اهلهؤوت ’ يتلا

اهلقان مادعنإ’ Óسضف داوملا نم
تبثت نأا اهنأاسش نم ةقيثو ةيأ’
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص وأا ا˘˘˘هرد˘˘˘سصم
نم ترطأا ةيلمعلا .كÓهتسسإÓل
ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م دار˘فأا ل˘ب˘ق
ةيئ’ولا ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
نمأ’ ةعبا˘ت˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل
بق˘ع تءا˘جو ،ف˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و
ى˘˘ل˘˘ع تم˘˘ت ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نيأا ،ةنيدملل يبونجلا جرخملاب
م˘ت ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت

نيبت نيأا ،ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإا

ةربتعم دج ةيم˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م ا˘ه˘نأا

،ةتسشرلا) ةيديلقتلا نئاجعلا نم

ةيئهم ريغ اهنأا مغر (فياطقلا

يتلا داوملا نم عونلا اذه لقنل

90 ـلا ي˘لا˘م˘جإ’ا ا˘˘ه˘˘نزو قا˘˘ف

دار˘فأا ىأا˘ترإا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق

ةبقارملا ىلع اهسضرع ةطرسشلا

تامÓع ةظحÓم دعب ةيربخملا

ىلإا اهب تايرطف روهظو نفعت

اهنم ةهيرك ةحئار ثاعبنإا بناج
امامت ةحلاسص ريغ اهنأاب يحوي ام
اهنأاب دكأات˘لا م˘ت˘ي˘ل ،كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
و .كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ Óعف
تاءارجإ’ا ةفاك لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘ب
تز˘ج˘نأا ،ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ايئازج افلم ةيئاسضقلا ةيطبسضلا

ل˘ق˘ن نأا˘سش ي˘ف ف˘لا˘خ˘م˘˘لا د˘˘سض
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضب
تا˘ه˘ج˘ل˘ل ل˘سسرأا ،كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘˘ل
.هيف تبلل ةسصتخملا ةيئاسضقلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

G’CQH©ÉA 60eÉ… 0202Gd©óO979511
www.akhersaa-dz.com

ةعاسسلأ رابخأأ
فراطلاب تÓحملل يزارتحإلا قلغلا رارق قيبطت ىدم ةطرسشلا حلاسصم عباتت اميف

يديهم نبب ةدسسافلإ ءإرمحلإ موحللإ نم غلك16 نم رثكأإ زجح

اهنم ةهيرك حئاور ثاعبنإاو نفعتلا تامÓع اهيلع ترهظ

«فياطقلإ» و «ةتسشرلإ» ةيديلقتلإ نئاجعلإ نم ريطانق9 زجحي فيطسس نمأإ
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةربتعم ةيمك زجح نم  فيطسس
ة˘ي˘ه˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ن˘˘م
سضرعت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘سصلا

ةدحو0001ـب ةردقملاو  عيبلل
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ةر˘˘تو˘˘ف˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
كل˘ت ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا سصخ˘˘سشلا
لبق نم ترطأا ةيلمعلا .ةيسضقلا

ةيلاملاو ةيداسصتقإ’ا ةقرفلا دارفأا
ةطرسشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
،فيطسس ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

تمت ةيباقر تايرود رثإا تءاجو
ف˘ي˘˘ط˘˘سسب »راو˘˘طا˘˘ب˘˘لا » ي˘˘ح˘˘ب
نيكاكدلا ديدع يوحي  يذلاو
عاونأا ىتسش عيب يف ةسصسصختملا
داو˘مو ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا داو˘˘م˘˘لا
ا˘هر˘ي˘غو رو˘ط˘ع˘لاو ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اطاسشن فرع˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب

اهتبقارم بجو ةعسساو ةيكرحو

يذ˘لا ة˘طر˘سشلا دار˘˘فا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

» نم ديزأا زجحب مهدوهج ترمثأا

عاونأا فلتخم نم »ةبلع0001

يتلاو ،ليمج˘ت˘لا تار˘سضح˘ت˘سسم

عيبلل ةهجوم تنا˘ك ا˘ه˘نأا˘ب د˘كأا˘ت

ذنم ةيحÓسصلا ةيهتنم اهنأا مغر

ز˘ج˘ح رو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةد˘˘م

تاهجل˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘عا˘سضب˘لا

.ا˘˘ه˘˘فÓ˘˘تإا د˘˘سصق ة˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
نأا دع˘بو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا
ي˘ف ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف
ىد˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘م
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘كل ا˘ه˘لا˘م˘˘كت˘˘سسإا
طروتملا دسض تدعأا ، ةينوناقلا

علسس ةزايح ةمهت نع ايئازج افلم
،عيبلا سضرغل ةيحÓسصلا ةيهتنم
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘˘ب ل˘˘ي˘˘حأا
.ةيئاسضقلا

¯ GCjªø.Q

ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تط˘˘ب˘˘سض
ةيم˘ك،عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ياد˘ب ف˘ي˘ط˘سس
ه˘˘ب˘˘سش داو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ةر˘˘تو˘˘ف˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘سص
قيرطلا يف ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘سضور˘ع˘م˘لا
نم ديزأا تلمسش يتلاو ،يمومعلا

تا˘م˘ق˘ع˘م˘لا ن˘م ةد˘حو0002

.كلهتسسملل ةهجوملا ةيلوحكلا

دار˘فأا ل˘ب˘ق ن˘م تر˘طأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘قر˘˘ف˘˘لا

ةطرسشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب

،فيطسس ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ةمو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسإا ر˘ثإا تءا˘جو

داوم سضرعب سصخسش مايقب ديفت

تح˘ت ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص ه˘˘ب˘˘سش

ةا˘˘عار˘˘م نودو سسم˘˘سشلا ة˘˘ع˘˘سشأا

ع˘ي˘ب˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا طور˘˘سشلا ى˘˘ندأا

تارهطملا نم عونلا اذه ظفحو

متيل ،فلتلا ة˘ع˘ير˘سس ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

د˘حأا ى˘لإا رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ي˘عو˘˘ب˘˘سسأ’ا قو˘˘سسلا تاءا˘˘سضف

نم دكأاتلا مت نيأا ،فيطسس ةنيدب

تغلب يتلا ةيمكلا زجحو كلذ

زوحي ’ ةدحو0002» نم ديزأا

تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو يأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘˘سص

ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا .ا˘هرد˘سصم

تا˘سسبÓ˘م ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف

فلاخملا دسض تدعأاو ،ةيسضقلا

يذلا فلاخملا دسض ايئازج افلم

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘˘ب ل˘˘ي˘˘حأا

.ةيئاسضقلا
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ةيدلبل ةيلحملا تاطلسسلا تلوح

مايأ’ا يف ،ةنيطنسسقب سسيداب نبا

نييو˘سضو˘ف˘لا را˘ج˘ت˘لا ،ة˘طرا˘ف˘لا

قو˘سسب نو˘ط˘سشن˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لا

يو˘سضو˘ف˘لا ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘˘لا

قو˘سسلا ى˘لإا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘ب

قو˘˘سسل˘˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا يراو˘˘ج˘˘لا

ا˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لاو ،لاز˘˘م˘˘˘لا

راجت˘لا فوز˘ع بب˘سسب تاو˘ن˘سسل
تما˘ق د˘قو .ه˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ن˘˘ع
ن˘با ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا
ءاسضقلل ةعسساو ة˘ل˘م˘ح˘ب ،سسيدا˘ب

يتلا ،ةيوسضوف˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،هابتنÓل تفلم لكسشب ترسشتنا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةياقولل قاوسسأ’ا قلغو ،يحسصلا

ي˘هو ،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
ةعابلا اهل˘غ˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘سصر˘ف˘لا

يف مهعلسس سضرعل نويوسضوفلا
ةسصاخ ،مهل ولحي يذلا ناكملا

ةاعارم نود ،قرطلا فاوح ىلع
،كلذ˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘سسا˘˘كع˘˘ن’ا
اذه ي˘ف ،ح˘لا˘سصم˘لا سسف˘ن تما˘ق
لخدتلل ةد˘حو˘ب ة˘ق˘فر˘م ،دد˘سصلا
ةلمحب ،يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن

،ة˘يو˘سضو˘˘ف˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘لازإ’
ة˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تل˘˘˘˘م˘˘˘˘سش
ةيمك زجح مت ثيح ،نييوسضوفلا

اهميدقتو هكاوفلاو رسضخلا نم

عسضو عم ،ةطسشانلا تايعمجلل

ي˘ف ،ر˘سشح˘م˘لا ي˘ف تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

ىلع ءاسضقلا هاجتاب ةماه ةوطخ

،مهتهج نم ،ةيوسضوفلا ةراجتلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب بلا˘˘˘ط

تاءارجإ’ا هذه ةقفارم ةرورسضب

ديدحت عم ،ةيراوج قاوسسأا حتفب

 .قاوسسأ’ا هذه قلغو حتف ةرتف

 «راوطابلا » يحب تمت ةيباقر تايرود رثإا

ةرتوفم ريغ و ةيحÓسصلإ ةيهتنم ليمجتلإ دإوم نم ةدحو0001 زجحي فيطسس نمأإ

اهردسصم تبثت ةقيثو يأا ىلع اهبحاسص ةزايح مدع ىلإا ةفاسضإا

فيطسسب يمومعلإ قيرطلإ يف عيبلل ةسضورعم ةيلوحكلإ تامقعملإ نم ةدحو0002  زجح

«انوروك» سسوريف نم ةياقولل

سسيداب نبإ ـب هكإوفلإو رسضخلل يوسضوفلإ قوسسلإ ةلإزإإ

ةيلمع لÓخ نم ةيعرسش ريغلا ةراجتلا ةبراحمو كلهتسسملا ةحسص ةيامح راطإا يف فراطلاب يديهم نب ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
تطبسض ءارمحلا موحللا نم غلك16 نم رثكأا زجح نم يديهم نب ةنيدم ميلقإاب طسشنت يتلا ةيراجتلا تÓحملل ةيئاجف ةبقارم

.موحللا عيبل يراجت لحم لخاد عيبلل ةسضورعم

 ةيحسصلا تاسسسسؤوملل ةهجوم

ةيقإو ةلدب006 نم ديزأإ زاجنإإ
ةنتابب رذعملل ينهملإ نيوكتلإ زكرمب

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمب نوعوطتمو ةذتاسسا عاطتسسا

ةيقاو ةلدب206 زاجنا نم ةنتاب ةي’ول ةعباتلا رذعملا ةيدلبل

ناك تامامكلا نم ددع بناج ىلا اذه،91 ديفوك ءابو دسض
يف ةمهاسسملل زكر˘م˘لا˘ب او˘ق˘ح˘ت˘لاو ءاد˘ن˘لا او˘ب˘ل د˘ق نو˘عو˘ط˘ت˘م
ت’دبلا عزوت ثيح ،ةحاتملا تايناكم’ا قفو ءابولا ةهباجم
اميسس ةي’ولاب ةيحسصلا تاسسسسؤوملا فلتخم ىلع هذه ةزجنملا

تقولا يف اذه،91 ديفوك ءابول ةدكؤوم ت’اح اهب تلجسس يتلا
فلتخم يف ءافتكا قيقحتل ةيلمعلا رمتسست نأا هيف رظتني يذلا
سسوريفلا ىلع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘سضق˘لا ن˘ي˘ح ى˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
يف لك هراسشتنا نم دحلا يف ةمهاسسملل عيمجلا مه يذلا بعرملا

يف اوناوتي مل نيذلا ن˘ي˘طا˘ي˘خ˘لا ة˘ئ˘ف م˘ه˘ن˘مو ه˘سصسصخ˘ت لا˘ج˘م
ةيئاقولا ت’دبلاو تامامكلا نم اوعاطتسسا ام عينسصتل عوطتلا
ىل˘ع تعزو ي˘ت˘لا وا ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ءاو˘سس
.اهميعقت دعب نينطاوملا
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ييفرحو راجتلا ةيعمج اهعيزوت ىلإا ترداب
ةنتابب تارهوجملا

ةيئإذغ دإوم يوحت ةفق0001 عيزوت
 ةي’ولإ يزوعمل

نم تارهوجملا راجتو نييفرحلل ةينطولا ةيعمجلا ارخؤوم تماق
انمازت ،ةيناسسنا ةرداب˘م˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘لا لÓ˘خ
مزلا يذلا انوروك ءابو ةحئاج اذكو ةهج نم ليسضفلا رهسشلاو
نم نييمويلا لامعلا مرحو مهنكاسسمب ءاقبلا ىلع نينطاوملا

فلتخم يوحت ةفق0001 عيزوتب ،مهتÓئاعل سشيع ةمقل ريفوت
ةلفاق اهل تمظن ،اهنم كÓهتسس’ا ةعسساو اميسس ةيئاذغلا داوملا
ىرخا تاعفد اهقحلت نا رظتني ىلوا ةلحرم نمسض ةينماسضت
،»نماسضتلاو لمأ’ا» راعسش تلمح ،نيزوعملا نم اددع لمسشتل

ةجاتحملا تÓئاعلاو ةسشهلا تائفلا ىلع ةيمكلا تعزو ثيح

،ةنتاب رارغ ىلع ةي’ولا رئاود نم تايدلب01 نم رثكأاب ةنطاقلا
تسصسصخ ،ةناورمو ةرمسشلا ،سسواقن ،ةكيرب ،دباعلا ةينث ،تمخلات

متي نا رظتني ،كÓهتسس’ا ةعسساو ةيئاذغ داومل ةفق0001 اهل
سضعب ةقفارمب ليسضفلا رهسشلا ةليط اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت
هذه ةيريخلا ةردابملا يتأاتو ،يندملا عمتجملا تائيهو نيلعافلا

ةباجتسسا سشوسشغما ىسسيع ةيعمجلا سسيئر هنع فسشك ام بسسح
رسصاوأا زيزعت ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘سسو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ب˘ه˘ل˘ل
لفاكتلاو راثيإ’ا ي˘نا˘ع˘م ى˘م˘سسأا خ˘ي˘سسر˘تو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا
ىلا ةيمارلا دوهجلا يف طارخن’ا بناج ىلا اذه ،يعامتج’ا
ةجاتحملا رسس’ا ىلع اهراثأا ليلذتو ةيلاحلا ةمز’ا فرظ يطخت
ةنطاقلا تÓئاعلاو ةهج نم يحسصلا رجحلا نم ةررسضتملا اميسس
يقاب ةلفاقلا هذه بوجتسس نيأا ،ىرخا ةهج نم لظلا قطانمب
.ليسضفلا ناسضمر رهسش نم ةمداقلا مايأ’ا لÓخ نطولا تاي’و

T°ƒT°É¿ .ì

ميركلا ناسضمر رهسش لÓخ نيجاتحملا ةدعاسسم راطإا يف

درط فلأإ02 عيزوت ةيلمع قÓطنإإ
ةزوعملإ تÓئاعلإ ةدئافل يئإذغ

وزو يزيت تايدلب ربع
عماج دومحم ديسسلا وزو يزيت ةي’و يلاو نم لك سسمأا فرسشأا

سشي˘سشوا ف˘سسو˘ي د˘ي˘سسلا ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر و
مت يتلا ةيئاذغلا دورطلا عيزوت ةيلمع ىلع تاطلسسلا روسضحب

ةدئافل يئاذغ درط فلأا02 ـب تردق ةي’ولا ةينازيم نم اهءانتقا
يوذ تÓئاعلا لج ةيلمعلا هذه سسمت و اهعون ةزوعملا تÓئاعلا
يف تادعاسسملا تلثمت ثي˘ح ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا و ف˘ي˘ع˘سضلا ل˘خد˘لا

راطإا يف لخدت يتلا ةيلمعلا يه و . ةيئاذغلا داوملا فلتخم
فسشك دق و . ميركلا ناسضمر رهسش لÓخ نيجاتحملا ةدعاسسم
اهعيزوت متيسس ففقلا هذه نا يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر
رسشادم و ىرق ربع لخد اهل سسيل يتلا و ةزوعملا تÓئاعلا ىلع
ةيئاذغ داوم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ءا˘ن˘ت˘قا م˘ت ثي˘ح ، ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب
،ديمسس ،تابورسشم ،ةنيرف ، تيز ىلع يوتحت ةفلتخم ةيسساسسأا
ةيئ’ولا ةنج˘ل˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ،ةر˘ب˘سصم م˘طا˘م˘طو ر˘كسس ،ةو˘ه˘ق
ةي’ولاب انوروك ءابو ةهجاوم˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ا˘ه˘تÓ˘م˘ح ل˘سصاو˘ت
ايموي ، تايفسشتسسملاب ةيبطلا مقاوطلا ديوزت ، كلذ عم يزاوتلاب
و ةيقاو ةيبط ت’دب و تامامك نم ؛ةياقولا و ةيامحلا لئاسسوب ،

. اهريغ و ميقعت لئاسسو
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 يناميلسسب نويل كيبملوأإ مامتهإإ دكؤوي يسسنرفلإ مÓعإلإ

نيزيمملأ نيبعÓلأ سضعب عم دقاعتلل يسسنرفلأ نويل كيبملوأأ ىدان ةرأدإأ ىعسست
لواحي و ،قيرفلأ فوفسص زيزعتل ةلبقملأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ ددجلأ
و يسسنرفلأ ىرودلأ يلع ةسسفانملأ يلع رداق ىوق قيرف نيوكت ليل ىدان
يسسنرفلأ نويل كيبملوأأ ىدان ةرأدإأ ىعسستو ،ابوروأأ لاطبأأ ىرود يلإأ لوسصولأ
ةرتف يف  ىناميلسس مÓسسإأ يسسنرفلأ وكانوم ىدان طسسو مجن عم دقاعتلأ يلأ
و ،اسسنرف يف ةيمÓع’أ لئاسسو سضعب هتزربأ ام بسسحب ةيفيسصلأ ت’اقتنأ’أ
هيلإأ بذج امم يسسنرفلأ وكانوم ىدان عم ىناميلسس مÓسسإأ يرئأزجلأ مجنلأ قلأات
نم ديدعلأ كانه و ،ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ سضعب و ةيسسنرفلأ ةيدنأ’أ رابك راظنأأ
و نويل كيبملوأأ اهرزبأ بعÓلأ مسضل ىعسست يتلأ ىربكلأ ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ

.يلولبان و رتسسسشنام يبطق و ليل و ايليسسرام
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:دوبع ياب حلاسص

«سسإديدأإ» ةعاسشإإ إوقلتخإ نم»
 «زإراكلأإ ةعاسشإإ إوعنسص نم مهسسفن مه

ام لك نأاب ،مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ مسساب قطانلأ ،دوبع ياب حلاسص دكأأ
نأأ ىلإأ أريسشم ،ءأرتفأو بذك ،زأراكلأأ سساكول ،قباسسلأ بردملأ ةيسضق نأاسشب ليق
حيرسصت يف دوبع لاقو ،ةعئاسشلأ بيرسست ءأرو تناك رئأزجلل ءوسسلأ ديرت افأرطأأ

برسض ديرت يرئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘يدا˘ع˘م فأر˘طأأ دو˘جو أد˘ي˘ج م˘ل˘ع˘ن» :ي˘ف˘ح˘سص
نل ةيداحت’أ عم هتاباسسح ةيفسصت ديري نمف ،ةياغلل فسسؤوم رمأ’أ أذهو ،هرأرقتسسأ
أوبر˘سس ن˘م» :فا˘سضأأو ،«ر˘ئأز˘ج˘لأ ةرو˘سص سسم˘ي ر˘مأ’ا˘ف ،ة˘ق˘ير˘ط˘لأ هذ˘ه˘ب ح˘ج˘ن˘ي
ليق ام لك نأأ دكؤوأأو ،نولمعي فرط يأأ حلاسصل ملعنو ،أديج مهفرعن تاعئاسشلأ

ةيسضايرلأ ةمكحملأ ةلواط ىلع لأز’ زأراكلأأ بردملأ فلمف ،ناتهبو بذك
رأر˘ق ر˘سشن˘ي ن˘م لوأأ نو˘كي˘سس ،ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘ت’أ نأا˘ب د˘كؤوأأ» :ع˘با˘تو ،«نأزو˘ل˘ب
ملاعلأ يف تأداحت’أ لكو ،يداع رمأ’أ أذهف ،ناك امهم ،ةيسضايرلأ ةمكحملأ
ء’ؤوه موقي أذامل ملعأأ ’» :لسصأوو ،«ةيسضايرلأ ةمكحملأ يف اياسضق اهيدل
رهسش انلسصو يلودلأ داحت’أ رأرق نأأ مغر ،تيقوتلأ أذه يف ةقيثولأ بيرسستب
داحت’أ قوقح نع عفأدنسسو ،مكح˘لأ ي˘ف ن˘ع˘ط˘لا˘ب ا˘ن˘م˘قو ،ي˘سضا˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
يف أورسشن نم مه ،زأراكلأأ ةعئاسش أوبرسس نم» :متخو ،«ةياهنلأ ىلإأ يرئأزجلأ
هعم انتقÓع نأأ مغر ،ةيسضايرلأ سسبÓملأ لومم عم انلماعت ءاهنإأ ةعاسشإأ قباسسلأ

ناكو ،«هتائف فلتخمب بختنملل ةديدج ةيبلط زيهجت ددسصب وهو ،ةياغلل ةبيط
نم رأرق رودسص لوح ،ةطولغملاب اهفسصو يتلأ رابخأ’أ ىفن دق يرئأزجلأ داحت’أ
نم رثكأاب يلام سضيوعت عفد ىلع هربجي «افيف» مدقلأ ةركل يلودلأ داحت’أ لبق
نم هتلاقإأ ةيفلخ ىلع كلذ يتأايو ،زأراكلأأ ،قبسسأ’أ رسضخلأ بردمل وروأأ نويلم

لهأاتلأ يف لسشفلأ رثإأ ،ةمهملأ هيلوت نم رهسشأأ6 دعب،7102 ربوتكأأ يف ،هبسصنم

.ايسسورب8102 ملاعلأ سسأاكل
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Akher Saâ
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فسسو˘ي ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ سضر˘ف
دحأوك هسسفن ،يسسنرفلأ سسين بع’ ،لاطع
ي˘ف ا˘ب˘ل˘ط ن˘م˘يأ’أ قأور˘لأ ي˘ب˘ع’ زر˘بأأ ن˘˘م
بسسحو ،ةلبقملأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ قوسس
نع Óقن «لايدنوم زنوأأ» ةحيفسص هترسشن ام
عسضي نÓيم نإاف ،ةيلاطيإأ ةيفحسص ريراقت

قأور˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘ل ه˘تا˘با˘سسح ن˘م˘˘سض ،لا˘˘ط˘˘ع

دتمي دقعب (اماع32) لاطع طبتريو ،نميأ’أ

يسسنرفلأ ه˘ق˘ير˘ف ع˘م3202 ف˘ي˘سص ى˘ت˘ح
ةحورطملأ لولحلأ دحأأ لاطع ربتعيو ،سسين
ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لأ ة˘˘لوا˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘سشب
يدانلأ ةرأدإأ رسصت ثيح ،لبقملأ وتاكريملأ

نيعتسست دقو ،هتامدخ ىلع لوسصحلأ ىلع
،رسصان نب ليعامسسإأ ،بختنملأ يف هليمزب
ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو ،تاسضوافملأ عيرسستل
ا˘ه˘ما˘م˘ت˘هأ تد˘بأأ ة˘˘يد˘˘نأ’أ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ نأأ
ةيدنأأ اهنيب نم ،باسشلأ يرئأزجلأ تامدخب
.نامريج ناسس سسيرابو ،ماهنتوتو ،يسسليسشت

هفإدهأإ زربأإ نم دحإوك لاطع عسضي نÓيم
 لبقملإ يفيسصلإ وتاكريملإ لÓخ
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ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب يدا˘˘ن ط˘˘ل˘˘سس

،ي˘نا˘م˘لأ’أ خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘˘م

يمأر هع˘فأد˘م ى˘ل˘ع ءو˘سضلأ

ءأدأ’اب أديسشم ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب

ودأرا˘ب بع’ ه˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لأ

،ينيعبسس نب لقتنأو ،قباسسلأ

خا˘بدÓ˘ج˘˘سشنو˘˘م فو˘˘ف˘˘سصل
دتمي دقعب ،يسضاملأ فيسصلأ

نير نم امداق،3202 ىلإأ

01 تغلب ةقفسصب ،يسسنرفلأ

ع˘قو˘م ر˘سشنو ،وروأأ ن˘ي˘يÓ˘م
ةقبا˘سس تا˘ح˘ير˘سصت ،يدا˘ن˘لأ
سسكا˘م ي˘سضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
،بعÓلأ ميدق˘ت ءا˘ن˘ثأأ ،لر˘ب˘يإأ
بعÓلأ وه يمأر» :اهيف لاق
،انقيرفل هنع ثحبن انك يذلأ
كل˘˘ت˘˘م˘˘يو با˘˘سش بع’ ه˘˘˘نإأ
انناكمإابو ،ةربخلأ نم ريثكلأ
،«زكأرم ةدع يف همأدختسسأ

ع˘قو˘˘م˘˘لأ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘كلأ تأءا˘˘˘˘˘سصحإ’أ
ءأرحسصلأ برا˘ح˘م رأو˘سشم˘ل
روهظ لوأأ ذنم ،يدانلأ عم
تا˘يو˘ت˘سسم˘لا˘˘ب أد˘˘ي˘˘سشم ،ه˘˘ل
ىت˘ح ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘كلأ
ه˘˘تا˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب كلذ˘˘˘كو ،نآ’أ
ي˘ف ه˘ب˘ع˘ل م˘غر ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘˘لأ

،عقوملأ دكأأو ،يعافد زكرم
ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ع˘˘فأد˘˘م˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب
ريبك مأرتحاب ىظحي باسشلأ
ةسصاخ ،يدا˘ن˘لأ قا˘سشع ىد˘ل
نرياب دسض ةيئانث هعيقوت دعب
.خنويم

 ينيعبسس نب ىلع ءوسضلإ طلسسي يناملألإ خابدÓغنسشنوم يدان عقوم
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ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأأ يدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأأ
ديدجت سسمأأ لوأأ ،يسسنرفلأ

ديرف يرئأز˘ج˘لأ ه˘ب˘ع’ د˘ق˘ع
كلذ˘ب ل˘سصأو˘ي˘ل ،ي˘˘لÓ˘˘م˘˘لأ
تاسسفا˘ن˘م هرأو˘سشم بعÓ˘لأ

،هيدان ةقفر،1 غيللأ نمسض

،ي˘ج˘نأأ يدا˘ن ةرأدإأ تر˘˘سشنو

يمسسرلأ عقوملأ ربع ةديرغت

تنلعأأ «رتويت» ىلع قيرفلل

ةيمسسر ةفسصبو اهلÓخ نم

ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت

ةرأدإأ تد˘˘˘بأأو ،ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

،اهتداع˘سس ي˘سسنر˘ف˘لأ يدا˘ن˘لأ

ة˘سسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ب

،يدا˘ن˘لأ ع˘م هد˘ق˘ع˘˘ل ،ودأرا˘˘ب

د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ةد˘˘م نأا˘˘ب ة˘˘ف˘˘سشا˘˘ك

ة˘يا˘غ ى˘لإأ د˘ت˘م˘ت˘سس د˘يد˘ج˘لأ

د˘˘ير˘˘ف نأأ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي،3202

م˘ل ،(ا˘ما˘˘ع22) ي˘لÓ˘م˘˘لأ

ةريثك تايرابم يف كراسشي

بب˘˘˘˘سسب ،م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘˘ه

ي˘ت˘لأ ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘با˘سصإ’أ

.اهل سضرعت

يلÓملإ دقع ديدجت نلعت يسسنرفلإيجنأإ ةرإدإإ

ةلهسس نوكت نل ايلاطيإإ قÓمع ةمهم
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يف لئأبقلا ةبيبسش ةرادإا تحجن

قلأأتملا صسرأح˘لا ى˘ل˘ع ظأ˘ف˘ح˘لا

نم ،طؤب نب ةمأسسا مسسؤملا اذه

نيمسسؤ˘م˘ل هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت لÓ˘خ

هر˘جا ن˘م ع˘فر˘لا ع˘م ن˘ي˘ي˘˘فأ˘˘سضا

ىل˘ع ه˘تأأ˘فأ˘كم˘ل اذ˘هو ير˘ه˘سشلا

نع عأفدلا يف مسسؤملا اذه هقلأأت

د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘يو.ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناؤ˘˘لأا

م˘سسؤ˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م صسرأ˘ح˘˘لا

«يرأنكلا» ةرادإا نا لا لبقملا

ة˘يد˘نألا تاءار˘˘غإا ن˘˘م تفؤ˘˘خ˘˘ت

رؤملا قأبتسسا تلسضفو ىرخألا

صسرأحلا دقع ديدمت لÓخ نم

هت˘يأ˘ه˘ن ن˘م ة˘ن˘سس ل˘ب˘ق نلا ن˘م

يف ءأقب˘لا ن˘ع ه˘ع˘جار˘ت يدأ˘ف˘ت˘ل

د˘كأا د˘ق طؤ˘ب ن˘ب نأ˘كو.ق˘ير˘ف˘لا

يؤ˘˘ن˘˘ي ل ه˘˘نا لÓ˘˘م صسي˘˘ئر˘˘ل˘˘˘ل

لوألا لوؤؤسسملا نكل ةردأغملا

لؤ˘خد ن˘م فؤ˘خ˘ت ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘ع

ى˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤؤ˘˘ت د˘˘ق ىر˘˘خا فار˘˘طا

ن˘ع ع˘جار˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘˘تو بعÓ˘˘لا

ةيأهن دعب قيرفلا يف ءأقبلا ةركف
تح˘ت طؤ˘ب ن˘ب د˘جاؤ˘ت˘يو.هد˘ق˘ع
يتلا ةيدنألا نم د˘يد˘ع˘لا ر˘ه˘ج˘م
أهزربا هعم دقأعتلا ديرت تنأك

ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘مو دادزؤ˘˘ل˘˘˘ب بأ˘˘˘ب˘˘˘سش
تمأق يتلا ةؤطخلا نكل رئازجلا
تع˘ط˘˘ق «يرأ˘˘ن˘˘كلا» ةرادا أ˘˘ه˘˘ب
ةيحأن نم.عي˘م˘ج˘لا ن˘ع ق˘ير˘ط˘لا

ةرادا ع˘˘فر˘˘ت نا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ىر˘˘خا
صسرأحلا رجا نم لÓم صسيئرلا
أمهم أقي˘ب˘سست ه˘ح˘ن˘مو طؤ˘ب ن˘ب

لجا نم ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
ءأفؤلا ىل˘ع ه˘تأأ˘فأ˘كمو هز˘ي˘ف˘ح˘ت
زوربلأب هل حم˘سس يذ˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
عفدو.ىلولا ةطبارلا يف قلأأتلاو
ينطؤ˘لا بخأ˘ن˘لا طؤ˘ب ن˘ب ق˘لأأ˘ت

يف ريكفتلا ىلا يسضأملب لأمج
يذلا صصبرتلا لÓ˘خ ه˘ئأ˘عد˘ت˘سسا

يف يرجي نا صضورفملا نم نأك
دعب أميف يغلاو يسضأملا صسرأم
ي˘˘ت˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘جأأ˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
تأ˘ي˘ف˘سصت رأ˘طا ي˘ف يؤ˘بأ˘˘ب˘˘مز
د˘˘عؤ˘˘م ى˘˘لا أ˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فا صسأ˘˘˘ك
ل قيرفلا ةرادا نا مغرو.قحل
نا لا هتأمدخ يف طيرفتلا يؤنت
صضع˘˘ب ر˘˘ه˘˘ج˘˘م تح˘˘ت هد˘˘جاؤ˘˘˘ت
ريثكلا ريغي دق ةيجيلخلا ةيدنلا

ل˘بأ˘ق˘م˘لا نا ة˘سصأ˘خ رؤ˘ملا ن˘م
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ل˘˘بأ˘˘ق˘˘م ي˘˘لأ˘˘م˘˘لا

نكميو اريبك نؤ˘كي˘سس ه˘تأ˘مد˘خ
.قيرفلا ةنيزخ صشأعنا لÓخ نم

قيرف ةرادإا صسلجم صسيئر بلأط
رسصأن˘ل د˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م
ل˘˘ح دأ˘˘ج˘˘يإا ةرور˘˘سضب ،صسأ˘˘م˘˘˘لأا
يوركلا مسسؤملا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ي˘ئأ˘ه˘ن
لأقو ،ةسصرف برقأا يف يرأجلا
يف ،صصؤسصخلا  اذه يف صسأملأا
نأا ملعن““ :ةي˘مÓ˘عإا تأ˘ح˘ير˘سصت

،يسسأيسس رارقب طبترم ءيسش لك
لأمتحا ةبسسن ةفرعم ديرن أننكل
،““ه˘مد˘ع ن˘م ،م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا ءأ˘˘ه˘˘نإا

ةيأهن نم برتقن نحن““ :فأسضأاو
ةددحملا ةديد˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف

تررق لأح يفو ،يأم41 مؤيل
ن˘م ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت ة˘مؤ˘˘كح˘˘لا

رارق ذأختا متي نأا يف لمأأن ديدج
،““ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا صصؤ˘سصخ˘ب ي˘ئأ˘ه˘ن
ةرادإا صسل˘˘˘ج˘˘˘م صسي˘˘˘ئر ع˘˘˘بأ˘˘˘˘تو
ررقت لأح يف““ :رئازجلا ةيدؤلؤم
،ربمتبسس رهسش ةلؤطبلا فأنئتسسا
ةيثرأك نؤكتسس ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا نإأ˘ف
،““لبقملا مسسؤم˘لا صصخ˘ي أ˘م˘ي˘ف
بجي““ :هثيدح ينعملا لسصاوو
مسسؤملا ةيقبل يئأهن لح دأجيإا
،ةينطؤلا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ن˘م يرأ˘ج˘لا

ةحسضاو ةرظن أنيدل نؤكت ىتح
،““أهب لمعنسس يتلا ةقيرطلا نع
ةرادإا صسل˘˘˘ج˘˘˘˘م صسي˘˘˘˘ئر بلأ˘˘˘˘ط
رسصأنل دب˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م

ل˘˘ح دأ˘˘ج˘˘يإا ةرور˘˘سضب ،صسأ˘˘م˘˘˘لأا
يوركلا مسسؤملا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ي˘ئأ˘ه˘ن
يفو ،““ةسصرف برقأا يف يرأجلا
صسلجم صسيئر ىفن ،رخآا قأيسس
د˘ب˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م ةرادإا
تأعئأسشلا لك ،صسأ˘م˘لأا ر˘سصأ˘ن˘لا
ار˘˘خؤؤ˘˘˘م أ˘˘˘ه˘˘˘لواد˘˘˘ت م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
صضع˘˘˘˘ب دؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع صصؤ˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
ي˘ف م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
د˘ب˘ع م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ،د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
ينعملا حر˘سصو ،ؤ˘بأ˘ج ن˘مؤؤ˘م˘لا

52 نم نؤكت˘ي أ˘ن˘ق˘ير˘ف““ :Ó˘ئأ˘ق
طقف نيبعل ةسسمخ مهنم ،أبعل
ة˘يأ˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف نود˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ي ن˘˘م˘˘م

،““لبقملا فيسصلا يف مهدؤقع
دبع““ :ؤبأج صصؤسصخب حسضوأاو
رداؤك نم ربتعي ،ؤبأج نمؤؤملا
ل ةيدؤلؤملا عم هدقعو ،قيرفلا

م˘ت˘ي أ˘مو ،لؤ˘ع˘ف˘م˘لا يرأ˘سس لاز
:عبأتو ،““تأعئأسش درجم هلوادت
ر˘سشن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ن˘˘م كأ˘˘ن˘˘ه““
،زور˘ب˘لا فد˘ه˘ب ،ة˘ئ˘طأ˘خ رأ˘˘ب˘˘خأا

نكل ،قير˘ف˘لا ى˘ل˘ع صشيؤ˘سشت˘لاو
لثمو ،ة˘نازر ل˘كب ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن
ءادأا يف أنقيعت نل رؤمألا هذه
ءأ˘ق˘ترلا ل˘ي˘ب˘˘سس ي˘˘ف أ˘˘ن˘˘مأ˘˘ه˘˘م
.““ةيدؤلؤملأب

ديلو.ف

أهيعأسسم نم ،صشارحلا دأحتا صسيئر بيأعلا دمحم ةرادإا تفثك
ديدعلا يف أهنعط دعب قيرفلل يكنبلا بأسسحلا نع ديمجتلا عفرل
حمسسيسس أم ؤهو ،لحلا نم تبرتقا ةيسضقلا نإا ثيح ،أيأسضقلا نم
تأقحتسسم أ˘ه˘ن˘م ة˘سصأ˘خ ،ة˘ق˘لأ˘ع˘لا نؤ˘يد˘لا صضع˘ب د˘يد˘سست˘ب أ˘ه˘ل
ىلإا ءودهلا ةدأعإل ،نكمم تقو برقأا يف ينفلا مقأطلاو نيبعÓلا
ءاؤجأا ةدؤع عم ازهأج ءيسش لك نؤكيل رؤمألا بيترتو ،دأحتلا
نم نسسحأا نؤكيو ،اريأغم أهجو قيرفلا مّدقيو ً،اددجم ةسسفأنملا
دأحتا ناديم طسسو دجاؤتي ،لسصفنم قأيسس يفو.جئأتنلا ةيحأن
ثيح ،رئازجلا ةيدؤلؤم يدأن ةركفم يف ،صضؤيب مأسسح صشارحلا
ةرتف لÓخ هتأ˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو ه˘ف˘ط˘خ ى˘لإا د˘ي˘م˘ع˘لا ةرادإا ى˘ع˘سست
صسأملا صسيئرلا ةرادإا ةمهم نأا لإا ،ةمدأقلا ةيفيسصلا تلأقتنلا
لازيأم بعÓلا نأا رأبتعا ىلع ،ةلهسس نؤكت نل ،صضؤيب مسضل

أم،2202 ةيأغ ىلإا يأا ،نيمسسؤمل ءارفسصلا عم دقعب أطبترم
يف أهتريظن عم صضوأفتلا ىلع رئازجلا ةيدؤلؤم ةرادإا ربجيسس
.صضؤيب مأسسح بعÓلا ىلع لؤسصحلا لجأا نم صشارحلا دأحتا

بيجن.ج
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““يرانكلإ““ ةرإدإإ
طوب نب ةماشسأإ سسراحلإ دقع ددمت

،نوريترأك صسيرتأب ،يسسنرفلا بردملا دعتبا
كلأمزلا نأا ثيح ،ةمسصأعلا دأحتإا بيردت نع
نم هبردمل أيرغ˘م أ˘سضر˘ع ز˘ه˘ج˘ي ير˘سصم˘لا
ةيأهن ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا
ةد˘يد˘ج˘لا ةرادإلا تنأ˘كو.ي˘لأ˘ح˘لا م˘سسؤ˘˘م˘˘لا
نم أهتأكرحت ترسشأب دق ،يمسصأعلا يدأنلل
ةيأ˘ه˘ن د˘ع˘ب د˘يد˘ج برد˘م ع˘م د˘قأ˘ع˘ت˘لا ل˘جا
دود˘غز برد˘م˘لا ة˘فÓ˘خ ل˘جا ن˘م م˘سسؤ˘م˘˘لا
هل لكؤتسس نكل قيرفلا يف ىقبيسس يذلا

Óبقتسسم أهيلع فرعتلا متيسس ىرخأا ةمهم
صسير˘˘تأ˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘˘جاؤ˘˘˘ت˘˘˘ي.

دأحتا ةرادا تأمأمتها صسار ىلع نوريترأك
ة˘سضرأ˘ع˘لا مأ˘مز ي˘لؤ˘ت ل˘جا ن˘م ة˘م˘سصأ˘ع˘لا
ثيح لبقملا مسسؤملا لÓخ قيرفلل ةينفلا
ؤه يسسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا يدأ˘ن˘لا ةرادا ىر˘ت
نوريترأك برديو. هنع ثحبت يتلا جذؤمنلا

عأطتسسا و ير˘سصم˘لا كلأ˘مز˘لا ق˘ير˘ف أ˘ي˘لأ˘ح
رارغ ىلع بأقللا نم ديدعلا قيقحتل هتدأيق
يئأهن فسصن غؤلبو يقيرفلا ربؤسسلا صسأك
ىلع قأقحتسساو ةرادجب أيقيرفإا لأطبأا ةطبار
ي˘سسنؤ˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا بق˘˘ل˘˘لا ل˘˘مأ˘˘ح بأ˘˘سسح
أيقيرفا يف ةيرث ةبرجت نوريترأك كلتميو.

ىلع ةرأقلا ةقلأمع بيردت هل قبسس ثيح
يرسصملا يلهلاو يلؤغنؤكلا يبمزأم رارغ
ؤهو يبرغملا يوأسضيبلا دادؤلا ىلا ةفأسضإا

ثحبتو. دأحتلا ةرادإا مأمتها لحم هلعج أم
ةيسصخسش كلتمي بردم ىلع دأحتلا ةرادإا
ةريبك ةيبعسشب زأتمت قرف يف لمع و ةيؤق

لمعلا ةبرجت و ةربخ كلتمي هلعجي أم ؤهو
قرف يف لمع ثيح ريهأمجلا طغسض تحت
عأطتسسا و ةريبك ةيري˘هأ˘م˘ج ةد˘عأ˘ق كل˘ت˘م˘ت
ىلع ةريبكلا تأطؤغسضلا مغر أهعم حأجنلا

دادؤلا و نأيرسصملا كلأمزلاو يلهألا رارغ
بيجن.ج. يبرغملا يوأسضيبلا

هدقع ديدجتل ايرغم اسضرع هل زهجي كلامزلا

ةمشصاعلإ داحتإ نع دعتبي نوريتراك سسيرتاب

فيطسس قافو

فيطشس عم ءاقبلإ ديرأإ““ :يكوكلإ
 ““باقلألإ قيقحتو

ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘ج
قا˘˘فو برد˘˘م ،ي˘˘˘كو˘˘˘ك˘˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
زاهجلا سسأار ىلع ءاقبلا
ادعبتسسم ،قيرفلل ينفلا
د˘˘˘˘˘˘حأا ىلإا ه˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نا
ة˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا

ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ

ي˘كو˘ك˘لا لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف

يأا د˘˘˘جو˘˘˘ي ل““ :د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ىلإا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ي بب˘˘˘˘˘سس
ي˘˘˘˘ف قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا ةردا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م
ل˘˘ك˘˘ف ،ر˘˘سضا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘˘لا
،لمعلل ةيتاوم فورظلا

يذلا ريدقتلا نع Óسضف
،““يدانلا ةرادإا نم هاقلتأا

عم ءاقبلا ديرأا““ :فاسضأاو
انأاف ،تازاج˘نإلا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ،ة˘ن˘ك˘م˘م ةر˘ت˘ف لو˘طأل قا˘فو˘لا

لجأا نم ةنكمملا باقلألا لكب جيوتتلا امئاد ديرأاو ،حومط بردم
زوفلاب يحومط““ :عباتو ،““اهبردأا يتلا ةيدنألا ديسصرو ،يديسصر ءارثإا

مسسوملا يف قافولل يقارلا ىوتسسملا لظ يف ،اعورسشم ىقبي ةيئانثلاب
اننأا امك ،ةلوطبلا بيترت يف يناثلا زكرملا يف اننأا ليلدب ،يلاحلا

.““رئازجلا سسأاك يئاهن عبر ىلا انلهأات
ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

 تاعئاششلإ ىلع دريو ةلوطبلإ ريشصم نع فششكلاب بلاطي سساملأإ

 نارهو ةيدولوم

ةيشضايرلإ ةكرششلإ ةرإدإإ سسلجم
تاقحتشسملإ سصوشصخب حشضوي

ةيدؤلؤم يدأنب ةينأبسشلا تأئفلل ةلؤمملا ةكرسشلا ؤلوؤؤسسم نأأمط
د˘يد˘سست نأأ˘سشب ،ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘لاو ،ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قاؤ˘˘ط˘˘لا ل˘˘مأ˘˘ك ،نار˘˘هو
دكأاو ،ةريخألا رهسشألا بتاور صصخت يتلا ،ةيلأملا مهتأقحتسسم
لمأك ىلع اؤلسصح دق يدأنلأب نيلمأعلا نأأب ةكرسشلا ةرادإا صسلجم
يبتار مهميلسست متيسسو ،مرسصنملا ربمتبسس رهسش ذنم مهبتاور
دعو أمك ،ةلبقملا مأيألا يف ،يسضأملا مأعلا نم توأاو ةيليؤج
ىلع ةكرسشلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع نأيب يف ةرادإلا صسلجم
لظ يف ةسصأخ ،مهبنأج ىلإا فؤقؤلأب نيلمأعلا ةفأك ،““كؤبسسيف““
أميف نمأسضتلا نييرئازجلا ةفأك ىلع متحت يتلا ،ةيلأحلا عأسضوألا
هذختا يذلا رار˘ق˘لأ˘ب ةرادإلا صسل˘ج˘م دأ˘سشأا ،مأ˘ت˘خ˘لا ي˘فو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب
رأسشتنا ببسسب ،ىرغسصلا تأئفلا ةلؤطب فأقيإأب يرئازجلا دأحتلا
.بئأسصلأب هأيإا اربتعم ،دجتسسملا أنورؤك صسوريف

ديلو.ف
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°71ةبانع

°71 ةدكيكضس

°41سسارهأا قوضس

°51ةملاق

ربع اهلاضسرإا ىجري ةعاضس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رضشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحضصلا رجحلا ببضسب

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

ريرحتلا ةضسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رضصعلا
:برغملا
:ءاضشعلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ooderoOةعساو ةينماضت ةيلمع قلطت
ناضمر رهش لقخ ةزوعملا تقئاعلا ةدئافل

ةينطو ةينماضضت تايلمع يف اهتمهاضسمب نطاوملا اهمازتلاooderoO ددجت ،كرابملا ناضضمر رهضش لولحب
نم ةضشهلا تاقبطلل اهمعدooderoO مدقت ،ثيح.رئازجلا يف ةدئاضسلا ةيحضصلا ةمزألا لظ يف اميضسل

ةفاك ربع ةعزوم ةيرئازج ةلئاع0002 ةدئافل ةيئاذغ داوم حنمتو اذه ىوقتلا رهضش لÓخ عمتجملا
يرئازجلا رمحألا لÓهلا يأا،ooderoO ـل يديلقتلا كيرضشلا ىلا تاعربتلا هذه حنم مت .ينطولا بارتلا
بئان حرضص ،ةبضسانملا هذهب .دÓبلا قرضشو برغو طضسو قطانم يف ةزوعملا تÓئاعلل اهعيزوتب لفكتيضس يذلا
ةيولوأا يضستكت نييرئازجلا معد يفooderoO ةدارإا »:ميهاربلا ماضسب ديضسلا،ooderoO ـل ماعلا ريدملا

ةينماضضتلا ةبهلا ىلإاooderoO مضضنت ،ةنضس لكك .ةبعضصلا تاقوألا هذه لظ يف اميضسل ،انل ةبضسنلاب ىوضصق
اهكيرضش معد عم كلذو ةيناضسنإا تايلمع ةدع لÓخ نم نيجاتحملا سصاخضشأÓل نوعلا دي دمتو ةينطولا
ةديعضس ةديضسلا يرئازجلا رمحألا لÓهلا ةضسيئر تدكأا ،ىرخأا ةهج نم““.يرئازجلا رمحألا لÓهلا يديلقتلا

انتاطاضشن فلتخم يف انقفاري يذلاooderoO زيمتملا انكيرضش ىلا ليزجلا ركضشلاب مدقتن ““ :سسليبح نب
انمعد ميدقتل ايوضس لمعن نح˘نو م˘ي˘ق˘لا سسف˘ن نا˘م˘ضسا˘ق˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لاوooderoO  .ةيناضسنإلا
تÓئاعلا فلآا ةدعاضسم نم اننكم يذلا نواعتلا اذهب نوروخف نحن .ةيحضصلا ةمزلا هذه لÓخ نييرئازجلل

دكؤوت ،ليضضفلا رهضشلا اذه يف ةينما˘ضضت˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘للا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م““.ىو˘ق˘ت˘لاو م˘ضسا˘ق˘ت˘ل˘ل ر˘ه˘ضشلا اذ˘ه لÓ˘خ
ooderoOعمتجملا نم ةزوعملا تائفلا هاجت اهمازتلاو ةنطاوم ةضسضسؤومك اهتناكم. 

بلاط نب ةلمازمل لساكوين يف بولطم يدنام
لاير بعل ،يدنام ىضسيع ،يرئازجلا يلودلا عم دقاعتلا لجأل اهتادوهجم يزيلجنإلا لضساكوين يدان ةرادإا لذبت
نإاف ،ردضصملا تاذل اقفوو.ني˘ن˘ثإلا مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا ““سسآا““ ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ه˘ن˘ع تف˘ضشك ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ي˘نا˘ب˘ضسإلا سسي˘ت˘ي˘ب
عفادم عم دقاعتلا لباقم وروأا نويلم02 غلبم نوضضرعيضس ،بلاط نب ليبن ،هفوفضص يف بعلي يذلا ““زيباكاملا““
1202. فيضص يف يضسلدنألا يدانلا عم هدقع يهتني يذلا ““رضضخلا““

عومششلأ لاعششإاب ريدأ يملاعلأ نانفلأ حور ىلع نومحرتي وزو يزيت ةيلو ناكشس
اهيرغو يني ثاو يندع ةيرق رارغ ىلع ركذن سسما  رضشادملا و ىرقلا نم ديدعلا يف وزو ىزيت ةيلو ناكضس ماق
يقيقحلا همضسا و ريديإا نانفلا ةيغيزاملاو ةيرئازجلا ةينغلا ديقف حور ىلع امحرت اذه و عومضشلا لاعضشاب
ةيرقب9491 ةنضس ريديإا دلُو ،ةنضس17 زهاني رمع نع ،دحألا ىلا تبضسلا ةليل ةينملا هتافاو يذلا ““طيرضش ديمح““
قحتلي نأا سضرتفملا نم ناكو ايجولويجلا ملع سسرد ،وزو يزيت ةيلو يف يني ثا ةيدلبل ةعباتلا نيضسحل تيأا

ةينغأا ءادأل رئازجلا ةعاذإا يف نيينغملا دحأا ناكم3791 ماع لح هنأا لإا ،رئازجلاب ةيطفنلا تاضسضسؤوملا ىدحإاب
ةرهضش ةينغألا كلت تققح دقو ةيركضسعلا ةمدخلل هباهذ لبق ““افونإا ابابأا““ ةينغأا لّجضس كلذ دعبو .لافطأÓل

لضصاوت˘لا ع˘قو˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع تر˘ضشن ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘غلا د˘ي˘ق˘ف ة˘ل˘ئا˘ع نا˘ف ةرا˘ضشلا ه˘ي˘لا رد˘ج˘ت ا˘م˘كو .ةر˘ي˘ب˘ك
ةيحضصلا ماكحألا ةمارضصل ارظن ةيضسنرفلا يضضارأاب هنفد متيضس ““ريديإا““ نانفلا  ناب هيف تدكا   نايب يعامتجلا
داعضس ليلخ .نوعجار هيلا اناو هلل انا .ةيلاحلا

مايأا01 يف ةبانعب ةراجتلا ةيريدم حلاضصم تزجح

تاجتنملا نم نط3نم رثكأا،ناضضمر رهضش نم ىـلوألا
كÓهتضسÓل ةحلاضص ريغ موحللاو ةيئاذغلا داوملا  نم

لخدت7121 لÓ˘خ كلذو ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

بب˘ضسب را˘ج˘ت˘ل˘˘ل ر˘˘ضضح˘˘م16ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ن˘يأا،ا˘ه˘˘ناو˘˘عأل
.نوناقلل تافلاخم مهباكترا

ةيلوـل ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ة˘لوؤو˘ضسم ردا˘ضصم ف˘ضشك
ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ذ˘ن˘م اوز˘ج˘ح م˘ه˘نأا““ة˘عا˘ضس ر˘خآا»ـل ة˘با˘˘ن˘˘ع

نم نط3 نم رثكأا هنم01  مويلا ةياغ ىلإا ناضضمر
ءاضضيبلا موحللا ،ديمضسلا رارغ ىلـع ةيئاذغلا داوملا

فلتخم˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ىلإا ة˘فا˘ضضإا ءار˘م˘ح˘لاو
ثيح،نوناقلل راجتلا تافلاخم ببضسب ةيلولا تايدلب
رـيغ ةيئاذغ داوم عي˘ب ي˘ف تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘مــت˘ت

˘مد˘ع ع˘م،را˘ع˘ضسألا را˘ه˘ضشإا مد˘عو كÓ˘ه˘ت˘ضسإÓ˘ل ة˘ح˘لا˘ضص
ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘ضش مار˘˘ت˘˘حا
،تاجت˘ن˘م˘لا م˘ضسو ة˘ي˘ماز˘لإا مار˘ت˘حا مد˘عو ،ة˘يد˘ضسج˘لا
مارتحا مدعو علضسلل ريتاوف دوجو مدع ىلإا ةفاضضإا
ةحلضصم سسيئر لاقو اذه ،نيزختلاو سضرعلا طورضش
مهنأا ةراجتلا ةيريدمب ةيراجتلا تاضسرامملا ةبقارــم

اهلÓخ زجنا،لخدت778 ـب  ةرتفلا  تاذ  يف  اوماق

تازوجحملا ةميق غلب اميف،راجتلل  ةفلاخم رضضحم92
تاذ ي˘ف ا˘ح˘ضضو˘م ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘ضصنو ن˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
اضضيأا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا م˘ه˘تا˘جر˘خ ي˘ف اوز˘كر م˘ه˘نأا قا˘ي˘ضسلا

ةيئاقو˘لا تاءار˘جإلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىلإا را˘ج˘ت˘لا ةو˘عد ىل˘ع

ءاد˘تراو،دارـفألا ن˘ي˘ب ي˘ح˘˘ضصلا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا رار˘˘غ ىل˘˘ع

ةيلمع ميظ˘ن˘تو ،ل˘م˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘ما˘م˘ك˘لا

نم دحلل ةيراجتلا تÓحملل نئابزلا جورخو لوخد

بت˘ك˘م ة˘ضسي˘ئر تف˘ضشك اذ˘ه ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘ضشت˘˘نا

زجنأا لخدت043 ـب تماق اهتحلضصم نأا ةدوجلا ةيقرت

نم نط3 نم ديزأا زجحو ،راجتلل رضضحم23 اهلÓخ

تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع ل˘˘ضصي˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

˘˘ما˘˘يأا ر˘˘ضشع˘˘لا لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ضضح16 زا˘˘ج˘˘ناو ل˘˘خد˘˘˘ت7121

نم ةقرف نأا ىلإا ةراضشإلا ردجتو ،ناضضمر نم ىلوألا

حابضصلا يف ةيناديم تاجرخب موقت ةراجتلا ةيريدم

لاجر ةقفر هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا  قوضسل ركابلا

نم تاجتنملا ةرفو ةبقارم فدهب ،ينطولا كردلا

ة˘فر˘ع˘مو كÓ˘ه˘ت˘ضسلا ة˘ع˘ضساو˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ضصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع

ا˘ه˘ت˘نرا˘ق˘مو را˘ع˘ضسألا ة˘ب˘˘قار˘˘م ىلإا  ة˘˘فا˘˘ضضإا ،ا˘˘هرد˘˘ضصم

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا  ةدو˘ج  ة˘ب˘قار˘مو ،ا˘ه˘ق˘ب˘ضس يذ˘لا مو˘ي˘لا˘˘ب

سسي˘˘ئر لا˘˘ق˘˘ف را˘˘ع˘˘ضسألا ط˘˘ب˘˘ضض ن˘˘ع ا˘˘مإا ،ة˘˘ضضور˘˘ع˘˘م˘˘لا

عضضخي كلذ نأا ةيراجتلا تاضسرامملا ةبقارــم ةحلضصم

ىد˘ل ي˘عو كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي ا˘مد˘ن˘ع˘˘ف ،بل˘˘ط˘˘لاو سضر˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ط˘ب˘ضضت ه˘جا˘ت˘ح˘يا˘م لإا ءا˘ن˘ت˘˘قا لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

.راعضسألا عفرت بلطلا ةدايزف ،ةيلآا  ةقيرطب راعضسألا

ةضشيعوب زوزام

ةبانع ةيلوب رضضحم16ريرـحتو لخدت0021 لــيجضست مت اميف

ريغ ةيئأذغلأ دأوـملأ نم نــط3رثكأأزـجـح
 ناشضمر نم ىلوألأ مايأأ01يف كÓهتشسإÓل ةحلاشص

 صسأرهأ قوشسب  ةيلديشص نم ميتنشس نويلم021 قرشست ةاتف
،ةينلديضص لخاد نم ةقرضسلا  مرج نع  تقؤوملا سسبحلا يناثلا دقعلا يف ةاتف سسارها قوضس ةمكحم تعدوا
لاملا نم غلبم تلاط يتلا ةقرضسلا ىلإا اهضضرعت اهدافم ةيلديضصلا ةبحاضص اهب تمدقت ىوكضش ىلع اءانب اذهو
رضشاب روفلا ىلع  . تÓماعلا ىدحإا دضض اهكوكضش ةهجوم ، ةيلديضصلا قودنضص نم ميتنضس نويلم021 هردق
اهيف هبتضشملا فارتعا نع تضضفأا يتلا ةيضضقلا يف قيقحتلاو يرحتلا تايلمع ةيئاضضقلا ةطرضشلا رضصانع
نع ،اهيف هبتضشملل يئاضضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتضساب و اهيلإا بوضسنملا مرجلاب

يذلا ، سسارهأا قوضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا هبجومب تمدق ةيلديضص   لخاد نم ةقرضسلا مرج
ةمارغو ذيفنتلا فوقوم سسبح ماع مكح اهقح يف ردضص نيأا ، يروفلا لوثملا ةضسلج ىلع اهلاحأا هرودب
سش.أا.ةيلام

ةبانع تاقرطب اديازت ةيرانلا تاجاردلا ثداوح فرعت اميف

يام لوأأ يحب ةيران ةجأردب ةرايشس مأدطشصأ يف ناحيرج
دقعلا يف ناضصخضش سضرعت سسمأا لوأا  موي نم راطفإلا لبق  قئاقد  ةيران  ةجاردب ةرايضس  مادطضصا فلخ

ةيبطلا تلاجعتضسلا ىلا امهلقنو ناكم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘فا˘ع˘ضسإا تعد˘ت˘ضسا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م  تا˘با˘ضصإل ر˘م˘ع˘لا ن˘م  ع˘بار˘لا
اهناوعأا  نا ““ةعاضسرخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تفضشك   .مزÓلا جÓعلا  يقلتل دضشر  نبا ىفضشتضسمب
نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاضسلا ناونعلاب  رورم ثداح عوقو هدافم ءادن سسمأا لوأا ءاضسم اوقلت
اهنتم ىلع ناك ةيران  ةجاردب ةرايضس  مادطضصا يف لثمت ثداحلا نا نيبت  ةنياعملاو لوضصولا  دعبو  ناكملا
ناكملا نيع يف امهفاعضسإا تعدتضسا ةفلتخم تاباضصإل اضضرعت ناذللاو  ةنضس84و ةنضس64 رمعلا نم ناغلبي ناضصخضش
ةضصتخملا نمألا حلاضصم اهتهج نم،مزÓلا جÓعلا  يقلتل دضشر  نبا ىفضشتضسمب ةيبطلا تلاجعتضسلا ىلإا امهلقنو
تاجاردلا نا  ةراضشإلا ردجتو،هل ةيدؤوملا بابضسألاو ه˘تا˘ضسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
ددع،ايرهضش ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم لجضست ذإا،رورملا ثداوح نم ديزملا يف ببضستت لازــتل ةيرانلا

اعقو رورم يثداح اهرخآا ناك ،ىلتق انايحأاو ىحرج فلخت يتلاو ،ةيرانلا تاجاردلا رورم ثداوح نم ربتعم
نيقئاضسلاو نيلجارلا ةمÓضسو ةحضص ددهت رورملا ثداوح ىقبتو اذه ،ىحرج افلخ نيمرضصنملا نيمويلا يف
يف اميضس،ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملاو ةعرضسلاو رورملا نوناقو مارتحا مدع ببضسب ،ءاوضسلا دح ىلع

لظ يف ةضصاخ تاقرطلاب ةديازتم ةعرضسب ريضست تابكرملا فلتخم دجت نيا راطفإلا لبق ةريخألا ةعاضسلا
.ةميخو رورم ثداوح يف انايحا ببضستيام وهو يحضصلا رجحلا

ةضشيعوب زوزام

!يبرع ءوجل بلاط هذفن ءادتعا ءارج ىحرج ةعبرأ ..اسنرف
اقفو ،دحألا سسمأا ءاضسم ،ةيضسنرفلا زولوت ةنيدمب ينادوضس ءوجل بلاط هذفن ءادتعا رثإا حورجب سصاخضشأا4 بيضصأا
نيدرضشم ةعبرأا مجاه (ةنضس23) يدتعملا نأاب ““وراغيفول““ ةفيحضص تحضضوأاو.ةيضسنرف مÓعإا لئاضسو هب تدافأا امل
اميف ،ىفضشتضسملا ىلإا مهلقن تمزلتضسا ةغيلب حورجب مهنم3 ةباضصإا يف ببضست ام ،مهنيب بضشن فÓخ رثإا نيكضسب

مÓعإا لئاضسو تراضشأاو.هتلعف ءانثأا ““ربكأا هللا““ ةرابع ددر مجاهملا نأا ىلإاidiM ud ehcêpéD aL عقوم راضشأا
.هعم قيقحتلا يرجيو لقتعا دق مهتملا نأا ىلإا ةيضسنرف

عجارتت طفنلا راعسأ
نم فواخم طضسو ،يضضاملا عوبضسألا بضساكم سصلق امم ،نينثإلا سسمأا ،ةركبملا تÓماعتلا يف طفنلا راعضسأا تعجارت
يفاعتلا نيضصلاو ةدحتملا تايلو˘لا ن˘ي˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ر˘تو˘ت˘لا ل˘قر˘ع˘ي د˘ق ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ط˘ف˘ن˘لا سضور˘ع˘م˘لا ةر˘فو رار˘م˘ت˘ضسا
ةلجلا دوقعلا تعجارتو.دجتضسملا انوروك سسوريف ءاوتحل لزعلا تاءارجإا فيفخت ءدب دعب ىتح يداضصتقلا
دوقعلا تضضفخناو.ليمربلل رلود72.81 ىلإا ةئاملاب6,7 وأا رلود64.1 طيضسولا سساضسكت برغ يكيرمألا ماخلل
تنرب ماخ ناكو.رلود35.52 تضسمل نأا دعب ليمربلل رلود45.52 ىلإا ةئاملاب4,3 وأا اتنضس09 تنرب ماخل ةلجألا
.ةيلاتتم عيباضسأا ةثÓث ةدمل رئاضسخ دبكت نأا دعب ةئاملاب32 وحنب يضضاملا عوبضسألا عفترا

ةدحتملا تايقولا خيرات يف رارق أوسأ قارعلا وزغ ىلع شوب مادقإ :بمارت
ماع قارعلا وزغ ةلمح ،نبلا سشوب جروج ،قبضسألا سسيئرلا قÓطإا نأا ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلا ربتعا

كرويوين““ ةفيحضصل ثيدح يف ،بمارت هجوو .““ةدحتملا تايلولا خيرات يف هذاختا مت رارق أاوضسأا““ ناك3002
يف برحلا هئدبل ،نبلا سشوبل ةيجراخلا ةضسايضسلا ىلإا ةداح تاداقتنا ،سضيبألا تيبلا نم ةيكيرمألا ““تضسوب
:بمارت لاق ،ءاثÓثلا مويلا ةفيحضصلا اهترضشن يتلا تاحيرضصتلل اقفوو1002. ربمتبضس11 تامجه دعب قارعلا
0008 ىلإا ناتضسناغفأا يف اهددع انضصلق ،امامت رياغم عضضو يف ايلاح نحن ،نآلا انتاوقب ةضصاخلا رومألا ىلإا اورظنا““

كانه تناك اذإا براحن نل اننأا قÓطإلا ىلع ينعي ل اذه““ :عباتو.““رفضصلا ىتح ايروضس يفو فلآا4 ىلإا قارعلا يفو
قرضشلا ىلإا باهذلاب ىضضم تقو يأا يف هذاختا مت رارق أاوضسأا ىلع رلود تارايلم8 انقفنأا اننكل ،كلذل ةرورضض

انبراح““ :فدرأاو.““نيفرطلا Óك نم سصاخضشألا نييÓم لتق ثيح ،اندÓب خيرات يف رارق أاوضسأا امبر اذه ،طضسوألا
برحلا ءانثأا ي˘ف كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا بج˘ي ا˘م˘ك برا˘ح˘ن م˘ل ،رور˘م˘لا ة˘طر˘ضش ي˘ف ر˘ضصا˘ن˘ع رار˘غ ىل˘ع ا˘ن˘ك ،ة˘طر˘ضش تاو˘ق˘ك
.““اندÓب خيرات يف أاوضسألا هنأاب رارقلا اذه ميقأا .اهيف راضشتنÓل

ةبانعب ءاضضيبلا ةحلضسألا ةزايحو تاردخملا اياضضق  يف

انوروك ءابو مغر ليرفأأ رهشش لÓخ صصخشش0003 رثكأأ فيقوت
مغر يضضاملا ليرفأا رهضش لÓخ سصخضش0003 نم رثكأا فيقوت نع سسمأا ةبانع ةيلول نمألا ةيريدم تنلعأا
تاردخملا ةزايحب قلعت˘ت ا˘يا˘ضضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل كلذو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا

راطإا يفو اهنأا سسمأا اهنايب يف نمألا ة˘ير˘يد˘م تح˘ضضوأا .ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسأا ل˘م˘حو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
0202 ةنضس نم ليرفأا رهضش لÓخ ةيلولا نمأا حلاضصم فلتخم تماق ،اهعاونأا ىتضشب ةيرضضحلا ةميرجلا ةبراحم

ةيلمع1442 غلب تايلمعلا هذه ددع نأا ىلإا تراضشأا ثيح ،سصاضصتخلا عاطقب ةيطرضشلا تايلمعلا نم ديدعلاب
لجأا نم سصخضش412 ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم سصخضش945 فيقوت ىلإا تضضفأا ةيطرضش

يف نيطروتم سصخضش4422 فيقوت ىلإا ةفاضضإا ،ثحب لحم سصخضش99  فيقوت ،ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا ةزايح
نم غلك002.1 زجح نم ،ركذلا ةفلاضسلا ةرتفلا لÓخ ،ةبانع ةيلو نمأا حلاضصم تنكمت امك ،ةفلتخم مئارج

.عاونألا فلتخم نم سسولهم سصرق2953 ،نيياكوك ةبلضصلا تاردخملا ةدام نم مارغ84.691 ،يدنهلا بنقلا
يره ديلو



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/

