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درإو ريغ ةمامكلإ ءإدترإ سضرف““
““نينطإوملل حاتم لكصشب اهريفوت دنع لإإ
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ةعاصس رخآإ

4-2 صص علاط

..ةوـهقلا
قهرأإ اـــهبايغ
نيــــــنمدملإ

يهاقمو اهيلع
 ةــصسلخ اهعيبت

61 صص علاط

6 صص علاط

يتوشصلا ليجشستلا ةحيشضف دعب
فيطشس قافو سسيئرل بوشسنملا

يصضايرلإ طصسولإ
يرــــــــئإزجلإ

مويلإ بقرتي
تاـــــــــبوقع
ةــــــــطبإرلإ

31 صص علاط

 دحاو فدهلاو ةفلتخم عيراششم

يف ةينف ةروث
يبحم راظتنإإ
«بوه بيهلإ»

ناصضمر دعب ةبانعب
11 صص علاط

«اـــــنوروك» ءاـــــبو بـــــبصسب قوصسلإ نم اـــــيلحم عـــــنصصم ءإود03 ءاـــــفتخإإ ^
ةصسيدوب ءاـــــفو ةـــــبيبطلإ ةاـــــفو ببصسب ““دإولإ سسأإر““ ىفصشتصسم رـــــيدم فـــــيقوت ^

ةريخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ انوروك سسوريفب تايفو6 و ةديدج ةباصصإإ891 ^
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ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تلجصس

891 تايف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصأو

صسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘صصإأ ة˘لا˘˘ح

تلثام˘ت ة˘لا˘ح89 و ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

تايفو6 تلجصس ام˘ي˘ف ءا˘ف˘صشل˘ل

ةريخألأ ةعاصس42ـلأ لÓخ ةديدج
صسمأأ هنع نلعأأ ام بصسح كلذو
دصصر ةن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ

,ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
ح˘صضوأأو.رأرو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لأ
ءا˘ق˘ل˘لأ لÓ˘خ ,رأرو˘˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ
صصصصخ˘م˘لأ ي˘مو˘ي˘لأ ي˘مÓ˘عإلأ
ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

ددعلأ نأ «91-ديفوك» صسوريفل
ةدكؤوم˘لأ تا˘با˘صصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جلأ

غلب اميف .ةلاح9107 ىلإأ عفترأ

ددعو845 تايفولأ ي˘لا˘م˘جإأ
ءافصشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ تلا˘ح˘لأ

42 ـلأ لÓخ89 اهنيب نم7053
ة˘ب˘صسن˘لا˘بو .ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘عا˘˘صس
صصاخصشألأ نإاف ,ةيرمعلأ تائفلل

ةنصس06و52 نيب ام نيغلابلأ

نم ةئام˘لا˘ب75 ةبصسن نولث˘م˘ي
ة˘˘˘با˘˘˘صصلأ تلا˘˘˘ح عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘ي˘ف ,ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
رمعلأ نم ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لأ صصا˘خ˘صشألأ

76 ة˘ب˘صسن قو˘ف ا˘م˘ف ة˘˘ن˘˘صس56
تلا˘ح عو˘م˘ج˘م ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
د˘˘كأأ ر˘˘ي˘˘˘خألأ ي˘˘˘فو.تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لأ
نواهت لي˘ج˘صست رأرو˘ف رو˘ت˘كد˘لأ
ناصضمر رهصش لÓخ نينطأوملأ
ةفاصسم مأرتحأ قيبطت يف ميركلأ

ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأو د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب أدد˘صشم ة˘ي˘صسا˘˘صسألأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ى˘لأ ه˘تو˘عد
تايدح˘ت˘لا˘ب ة˘يأرد ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘ل˘ل
ح˘ئا˘صصن˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘ملأو ة˘ي˘ح˘صصلأ
ةليصسولأ اهنوك ةياقولاب ةصصاخلأ
أذ˘ه ءأو˘ت˘حل ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ةد˘ي˘حو˘˘لأ
ةح˘ي˘ب˘صص ما˘ق ه˘ب˘نا˘ج ن˘م. ءا˘بو˘لأ
نا˘˘كصسلأو ة˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘˘يزو صسمأأ

د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘˘صصإأو
لمع ةرايزب ،ديزوب نب نامحرلأ

ن˘يأ  ة˘ل˘صشن˘خ ة˘يلو ى˘لأ د˘ق˘ف˘تو
صصاخصشألأ رأد ةنياعمب اهلهتصسأ
ن˘ب صشيا˘ع˘لأ د˘ي˘ه˘صشلأ ن˘ي˘ن˘صسم˘لأ

ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لأ ف˘قو ن˘يأأ ةرا˘˘م˘˘ع
قيب˘ط˘ت ىد˘مو م˘ه˘ت˘ما˘قإأ فور˘ظ
ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ تأءأر˘˘جلأ

ة˘با˘صصلأ ر˘ط˘خ ن˘م ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘˘لأ

دقفتو يجاتلأ انوروك صسوريفب

ة˘صشرو ز˘كر˘م˘˘لأ صسف˘˘ن˘˘ب ، ا˘˘صضيأ

دصسل اهئا˘صشنأ م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘طا˘ي˘خ˘لأ

طا˘˘صشن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح

اهزكأرم فلتخم ربع يعامتجلأ

ةيقأولأ ةصسبلألأو تامامكلأ نم

نهنيب نم ءاصسن ثÓث اهب لمعيو

هذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ىد˘˘˘حإأ

لÓ˘خ ن˘م ،ر˘يزو˘لأ دد˘˘صشو.رأد˘˘لأ

ءا˘ن˘ت˘قأ ة˘ي˘م˘هأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت

ةيئاقولأ تا˘ما˘م˘كلأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأو

ا˘ظا˘ف˘حو ة˘ي˘صصخ˘صشلأ ة˘مÓ˘صسل˘˘ل

ي˘ف ة˘صصا˘خ ر˘ي˘غ˘لأ ة˘ح˘صص ى˘ل˘˘ع

قأو˘صسألأ ل˘ث˘م ة˘ما˘ع˘لأ ن˘كا˘˘مألأ

.ةيراجتلأ تÓحملأو

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآإ
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ل رئإزجلإ نأإ ،«انوروك» ضسوريف ةعباتمو دصصرل ةينطولإ ةنجللإ وصضعو ءابطلإ ةدامع ضسيئر «يناكرب طاقب» روصسيفوربلإ دكأإ
 .هيف مكحتت و ءابولإ ىلع رطيصست لإزت
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لزن يذلأ ،يناكرب روتكدلأ لاقو
ف˘˘ي˘˘صض ة˘˘صصح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صض
ر˘ي˘ثأأ ر˘ب˘ع تب˘ث ي˘˘ت˘˘لأ حا˘˘ب˘˘صصلأ
هنأأ صسمأأ ىلوألأ ةيعأذلأ ةانقلأ

اهنأ لإأ تايفولأ ددع عافترإأ مغر
تايفولأ ددعب ةنراقم ةليلق ىقبت
يتلأ ،ىرخألأ ةنمزملأ صضأرمألاب

.ايو˘ن˘صس ةا˘فو ف˘لأأ02 زواجتت
ثيد˘ح نأأ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ فا˘˘صضأأو
صسمأأ ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘عألأ صسل˘ج˘م˘˘لأ

دعب ام ةل˘حر˘م˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ ن˘ع
فور˘˘ظ˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ت «ا˘˘نورو˘˘˘ك»
.ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ و ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلأ

عم لماعتلأ بجي ل هنأأ فاصضأأو
ةيحصص ةرظن˘ب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
ةج˘لا˘ع˘م ا˘صضيأأ بج˘ي ل˘ب ،ط˘ق˘ف
نيعب ذخأات ةيصسايصس ةرظنب رمألأ
ةيصسايصسلأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ را˘ب˘ت˘علأ

بلاطو .رئأز˘ج˘ل˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلأو
انوروك ءابو دصصر ةنجل وصضع
ة˘فا˘ق˘ث˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

دوعتلأ اهتمدقم يف يتأات يتلأو

ل˘كصشب ة˘ما˘م˘˘كلأ ءأد˘˘ترأ ى˘˘ل˘˘ع

ر˘يزو ف˘صشك ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ع˘صسأو

حÓ˘˘صصإأ و نا˘˘كصسلأ و ة˘˘ح˘˘صصلأ

نب نمحرلأ دبع ،تايفصشتصسملأ

ةلاح91 ليجصست مت هنأاب ديزوب

يف انوروك صسوريف ببصسب ةافو

هبصشو ةيبطلأ م˘قأو˘ط˘لأ فو˘ف˘صص

ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

ىد˘ل ر˘يزو˘لأ ن˘م˘ثو .ر˘ئأز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةي˘ع˘جر˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ه˘ترا˘يز
صسوريفب ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

ةصسصسؤوملأ ىوتصسم ىلع انوروك
ةرقوب ،ةيئافصشتصسلأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
،ة˘˘يرا˘˘كب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب صسأر˘˘ع˘˘لو˘˘ب
فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ رزآا˘˘˘م˘˘˘لأ با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ
أدد˘صشم ،ة˘ح˘ئا˘ج˘˘ل˘˘ل يد˘˘صصت˘˘ل˘˘ل

ديقتلأ ةرورصض ىلع ةبصسانملاب
ةيروهم˘ج˘لأ صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

اهنم اميصسل نوبت ديجملأ دبع
ءاصسنلاب لفكتلاب ةقلعتملأ كلت
د˘كأأ ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م .ل˘مأو˘ح˘لأ

نا˘˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ ر˘˘˘˘˘˘يزو
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لأ حÓ˘˘صصإأو
راج لمعلأ نأاب ديزوب نب نمحرلأ

صسيصسأات عورصشم د˘ي˘صسج˘ت ى˘ل˘ع
.يحصصلأ نمأÓل ةينطولأ ةلاكولأ

ة˘صسل˘ج لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لأ ح˘˘صضوأأو
عاطقلأ تأراطإاب ه˘ت˘ع˘م˘ج ل˘م˘ع
ةيرأزولأ هترئأد نأاب ةيلولأ رقمب
د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت تأءأر˘˘˘جإأ تر˘˘˘صشا˘˘˘ب
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ صسي˘˘˘صسأا˘˘˘ت عور˘˘˘صشم
يتلأو يحصصلأ نمأÓل ةينطولأ
ى˘˘لوألأ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت˘˘˘صس
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘قأو ة˘˘˘صسأرد˘˘˘ب
.قيقد لكصشب رئأزجلاب ةيحصصلأ

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب فا˘˘˘˘صضأأو
عصضولأ صصيخصشت ىلإأ فدهتصس
ىلع لمعلأو رئأزجلاب يحصصلأ
لجأأ نم ةمزÓلأ لولحلأ داجيإأ

تاهج فلتخم نيب نزأوت قلخ
.نطولأ

:يناكرب طاقب..ضسوريفلإ نم ةياقولل تامامكلإ ءإدترإإ ميمعت ةرورصض ىلع إددجم ددصش

ءابولإ ىلع رطيصست لإزت ل رئإزجلإ»
«نطإوملإ ىمرم يف ايلاح ةركلإو

ضضرغب ةيرئإزجلإ ةيوجلإ ركإذت ةريعصست عفر
دعبتصسم هتراصسخ مت ام كإردتصسإإ

يف نوكي دق ةيوجلإ تÓحرلإ ةدوع
لبقملإ نإوج رهصش نم يناثلإ فصصنلإ

يف صسمأأ نأوغصس ميرك ،نيرايطلل ةلقتصسملأ ةباقنلأ صسيئر فصشك
نود لاح ريخلأ يحصصلأ رجحلأ ةرتف ديدمت نأ ةيفحصص تاحيرصصت
نأوج رهصش ةيأدب عم ابقترم ناك يذلأ ةيوجلأ تÓحرلأ فانئتصسإأ
رجحلأ ةرتفل ةمو˘كح˘لأ د˘يد˘م˘ت لو˘ل ه˘نأأ ،نأو˘غ˘صس ،ح˘صضوأأو.ل˘ب˘ق˘م˘لأ
يرايط نأو اميصسل ةيوجلأ تÓحرلأ ةدوع دعوم لجأات امل يحصصلأ
نأوج رهصش نم ةيأدب لمعلأ فانئتصسل مهدأدعتصسأ نع أوبرعأ ةكرصشلأ
ىلأ تل˘جأأ ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ ةدو˘ع نأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ فا˘صضأأو.ل˘ب˘ق˘م˘لأ
لود تماق أذإأ ام لاح يف يف أذهو نأوج رهصش نم يناثلأ فصصنلأ
ةيوجلأ طوطخلأ ةكرصش مامأ يوجلأ اهءاصضف حتفب يبورولأ داحتلأ
ةكرصشلأ يلوؤوصسم ،نيرايطلل ةلقتصسملأ ةباقنلأ صسيئر ،اعدو.ةيرئأزجلأ
ل يتلأ كلت ىلع زيكرتلأ عم ىرخأأ ةيلود تاهجو ىلع دامتعلأ ىلأ
ىلأ ةيحايصسلأ تلاكو˘لأو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م ا˘هرأوز˘ل ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لأ طر˘ت˘صشت
عم تاقÓع طبر لÓخ نم رئأزجلأ يف ةحايصسلأ صشاعنأ يف ماهصسلأ
رأرغ ىلع،رئأزجلأ عم ةد˘ي˘ج تا˘قÓ˘ع ا˘ه˘ط˘بر˘ت ي˘ت˘لأ نأد˘ل˘ب˘لأ حا˘ي˘صس
ركأذت ةريعصست عفر ثدحتملأ صسفن دعبتصسأ ىرخأأ ةهج نم.نيصصلأ
ةمزلأ لظ يف هتراصسخ مت ام كأردتصسأ صضرغب ةيرئأزجلأ ةيوجلأ
يتلأ ةيعصضولأ ةاعأرم ةكرصشلأ ىلع هنأ احصضوم ،ةنهأرلأ ةيحصصلأ
تدعت يتلأو ةصضورفملأ يحصصلأ رجحلأ ةدم ةليط اهنئابز اهصشياعي
يف ترصشتنأ يتلأ «انوروك» ةحئاج ببصسب نألأ دح ىلإأ نيرهصشلأ

±.S°∏«º.لكك ملاعلأو رئأزجلأ

هجوم يحصص لوكوتورب دإدعإإ ىلع لمعت
 ةيحايصسلإ تلاكولإو ةيقدنفلإ تاصسصسؤوملل

ءايحإإ ةداعإإ ىلإإ دعتصست ةحايصسلإ ةرإزو
يحصصلإ رجحلإ عفرل ابصسحت ةيحايصسلإ تاطاصشنلإ
نع يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ تاعانصصلأو ةحايصسلأ ةرأزو تفصشك
،فايطصصإلأ مصسوم بأرتقإأ عم ةصصاخ ةيحايصسلأ تاطاصشنلأ ثعب ةداعإأ

تاصسصسؤوملل هجوم يحصص لوكوتورب دأدعإأ ىلع لمعت اهنأاب ةدكؤوم

أذه يفو.91 ديفوك  نم ةياقولل ةيحايصسلأ تلاكولأو ةيقدنفلأ
يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ تاعانصصلأو ةحايصسلأ ريزو لاق قايصسلأ
يحصصلأ رجحلأ عفر دعبام ةلحرمل ابصسحت هنأأ ،«يرومرم نصسح»
متيصس دجتصسملأ انوروك صسوريف يصشفت نم دحلأو ةياقولل ررقملأ
ىلع يوتحي يحصص لوكوترب دأدعإاب ةفلكم ةينقت ةنجل بيصصنت
يف لوؤوصسملأ تأذ فاصضأأو . ةيحصصلأو ةيئاقولأ دعأوقلأ نم ةعومجم
أذه نأأ ،كوب صسيافلأ ىلع ةيمصسرلأ ةرأزولأ ةحفصص ىلع روصشنم
و ةحاي˘صسلأ تلا˘كوو ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ه˘جو˘م لو˘كو˘تور˘ب˘لأ
ةيحايصسلأ تاطاصشن˘لأ ثع˘ب ةدا˘عإل ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ ن˘ع ا˘ف˘صشا˘ك ،را˘ف˘صسألأ

¢S°ÉQI.T.فايطصصلأ مصسوم بأرتقأ عم ةصصاخ

ةيفيكل ةمزÓلإ ةبقإرملإ ةرورصض ىلع ددصش
نيدايملإ لك يفو لمعلإ نوناق قيبطت

ةيروهمجلإ طيصسو
ةصسيدوب ةبيبطلإ ةافو ىلع قلُعي

ءافو ةلحأرلأ ةيبطلأ ةافو ،صسنوي ميرك ،ةيروهمجلأ طيصسو ركنتصسأ
راظتنإأ ةرورصض ىلع تقولأ صسفن يف أدكؤوم ،اهلمع ناكمب ةصسيدوب
ميرك ددصشو .ةحصصلأ ةرأزو حلاصصم هترصشاب يذلأ قيقحتلأ جئاتن
قيبطت ةيفيكل ةمزÓلأ ةبقأرملأ ةرورصض ىلع ،  هل نايب يف صسنوي
ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘صسن˘لأ ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ن˘يدا˘ي˘م˘لأ ل˘ك ي˘فو ل˘م˘ع˘لأ نو˘˘نا˘˘ق
ىنثأأ امك .«ن˘ه˘ل˘م˘ع ن˘كا˘مأأ ي˘ف ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘صضر˘ع ر˘ث˘كأأ ن˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ةحصصلأ عاطق لامع لبق نم ةلوذبملأ تأدوهجملأ ىلع ،لوؤوصسملأ
نأأ ،ةراصشإلأ رد˘ج˘تو .ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ ة˘ه˘جأو˘م ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف

موي ةايحلأ تقراف دق اهرمع نم ةنصس82 ةبحاصص ةصسيدوب ةبيبطلأ
اهماهم ةيدأات ءانثأأ دجتصسملأ انوروك صسوريفب اهتباصصإأ رثإأ ةعمجلأ

.جيريرعوب جرب ةيلوب يدأولأ صسأأر ىفصشتصسمب ةماع ةبيبطك

¥.h

يام13 موي يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق ةصشقانم
ةصسلج دقع ،دحألأ صسمأأ موي ،ينطولأ يبعصشلأ صسلجملأ بتكم ررق

ةيوصست نوناق يعورصشم ةصشقانمل نأوج4 ىلإأ يام13 نم ةماع

أذه لاحأأ نأأ دعب ،يليمكتلأ ةيلاملأ نوناقو7102 ةنصسل ةينأزيملأ
بتكملل عامتجأ لÓخ كلذ ءاج .ةينأزيملأ و ةيلاملأ ةنجل ىلع ريخألأ
ثيدحلاب ءاقللأ لهتصسأ يذلأ» ،نينصش ناميلصس صسلجملأ صسيئر ةصسائرب

ةيحصصلأ تايعأدت˘لأو91 ديفوك ةيئابولأ ةي˘ع˘صضو˘لأ تأرو˘ط˘ت ن˘ع
تأءأرجإلأو ةيلمعلأ تأوطخ˘لأ ا˘ن˘م˘ث˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأو ة˘يدا˘صصت˘قلأو
حور ىلع ديكأاتلأو تاعاطقلأ فلتخم نم اندÓب يف ةذختملأ ةيحصصلأ
رأرق صسلجملأ بتكم لاحأأ امك .«ن˘ما˘صضت˘لأو ة˘ظ˘ق˘ي˘لأو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ
يبعصشلأ صسلجملاب بئان فÓختصساب قل˘ع˘ت˘م˘لأ يرو˘ت˘صسد˘لأ صسل˘ج˘م˘لأ
ةيرأدإلأو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘صشلأ ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع ،ةا˘فو˘لأ بب˘صسب ،ي˘ن˘طو˘لأ

صصوصصخب ددج بأون حيراصصت يف اهيأأر ىلع علطأأو ،تايرحلأو
.ةيناملربلأ ةدهعلأ عم يفانتلأ تلاح

¥.h

ءافصشلل ةديدج ةلاح89 تلثامت اميف

ةريخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ انوروك سسوريفب تايفو6 و ةديدج ةباصصإإ891
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ تصصحأأ»
رثكأأ ءافتخأ صصأوخلأ ةلدايصصلل

ة˘˘˘يودألأ ن˘˘˘م عو˘˘˘˘ن03 نم
قو˘صسلأ ن˘م ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘˘صصم˘˘لأ
ةردق مدع ةيفلخ ىلع ،ةينطولأ
ءأود جا˘ت˘نأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ن˘˘صصم˘˘لأ
ام هرعصس قوفت هعينصصت ةفلكت
ه˘جأو˘يو .م˘ه˘صسÓ˘˘فأ ي˘˘ف بب˘˘صست
ايلحم ةيودألأ يجتنم نم ديدعلأ

عافترأ ةجيت˘ن ة˘ي˘لا˘م تا˘بو˘ع˘صص
فور˘˘ظ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘بر˘˘صضلأ ءا˘˘ب˘˘عألأ
ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلأ
قايصسلأ أذه يفو ،دÓبلأ اهصشيعت

عافترإأ نأ يربمعلب دوعصسم لاق
ة˘عا˘ن˘صصل ة˘ي˘لولأ دأو˘م˘لأ ر˘ع˘˘صس
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لأ قو˘˘صسلأ ي˘˘ف ة˘˘يودألأ

ل˘مأو˘ع را˘ن˘يد˘لأ ة˘م˘ي˘ق را˘ي˘ه˘نأو
جا˘ت˘نأ ي˘ف ر˘صشا˘ب˘م ل˘كصشب تر˘ثأ
،ايلحم ةعنصصملأ عأونألأ صضعب

عون03 نم رثكأ ءاصصحأ مت ثيح
ه˘جا˘ت˘نأ ن˘ع ع˘نا˘صصم˘˘لأ تف˘˘قو˘˘ت
ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ صسي˘˘ئر لا˘˘قو .أر˘˘خؤو˘˘م
يف صصأوخلأ ةلدايصصلل ةينطولأ
ثدحتي ع˘ي˘م˘ج˘لأ نأأ ه˘ل ح˘ير˘صصت

ةردنلأ يدافتو ءأودلأ ريفوت نع
نأأ تقولأ يف ةينطولأ قوصسلأ يف
لهاك لق˘ث˘ت ءا˘ب˘عألأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
د˘ح ى˘ل˘ع درو˘ت˘صسم˘لأو ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ

مل ءأودلأ راعصسأأ نأأ احرصصم ءأوصس

رييغت كانه صسيلو ةعجأرم فرعت

ريصسن انلزلو حبرلأ صشمأوه يف

ي˘˘ف ردا˘˘صصلأ مو˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘لأ ق˘˘˘فو

يف رأرق˘ت˘صسإلأو8991 يرف˘ي˘ف

رعصس ةعجأرم بلطتي عاطقلأ أذه

ةردن دوجوب قلعتي اميفو .ءأودلأ

قوصسلأ يف ةيودأأ عأونأأ صضعب يف

يربمعلب دوعصسم د˘كأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ر˘ثأا˘˘ت ى˘˘لأ بب˘˘صسلأ ع˘˘جرأ ،ر˘˘مألأ

انوروك ءابو˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ قو˘صسلأ

ي˘ف صصق˘ن ا˘ن˘ل˘ج˘˘صس «: ا˘˘حر˘˘صصم

ةيأدب ذنم ءأودلأ نم عون052

رظتنن نحن» :ف˘ي˘صضي˘ل ،«ة˘مزألأ

ةنصس دأريتصسأ صصخر نع جأرفلأ

لحت نأأ رظتنملأ نم يتلأ0202

.»ة˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ة˘˘ف˘˘صصب و˘˘لو ة˘˘˘مزلأ

يف ةيئأودلأ تأدرأولأ تلجصسو

يراجلأ ماعلأ نم لوألأ يثÓثلأ

غلبتل،%94.91ـب ا˘ًعا˘ف˘˘ترأ

ل˘با˘ق˘م ،رلود نو˘ي˘ل˘م76.17

تنل˘عأأو .رلود نو˘ي˘ل˘م89.85

اههاجتأ نع ةيرئأزجلأ ةموكحلأ

دأر˘ي˘ت˘صسأ ةرو˘تا˘ف صضي˘ف˘خ˘ت ى˘˘لإأ

جات˘نإلأ ع˘ي˘ج˘صشت˘ب أذ˘هو ،ة˘يودألأ

دأو˘˘م˘˘˘لأ عا˘˘˘صضخإأو ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

ةقباطملل ةدروتصسملأ ةينلديصصلأ

.نينطأوملأ ةحصص ةيامحل

ةيملاعلإ قوصسلإ يف ةيلوألإ دإوملإ راعصسأإ عافترإل هجاتنإإ نع تلخت عناصصم

«انوروك» ءابو ببصسب قوصسلإ نم ايلحم عنصصم ءإود03 ءافتخإإ
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ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘شسو
ىلع طيقنتلا يمومعلا فيظولل

02 ن˘م لد˘ب ة˘ط˘ق˘˘ن03 صساشسأا
قباطت  حنم ررقت ثيح ، ةطقن

را˘شسمو ؛طا˘˘ق˘˘ن60 ةداهششلا

نيوكتلاو ؛طا˘ق˘ن70 ي˘شسارد˘لا

ةربخ˘لاو ؛ة˘ط˘ق˘ن20 ل˘م˘كم˘˘لا

ةي˘مد˘قأاو ؛طا˘ق˘ن60 ةي˘ن˘ه˘م˘لا

ررقت ا˘م˘ك ؛طا˘ق˘ن50 :ةدا˘ه˘ششلا

10 تا˘شسارد˘لاو لا˘غ˘˘ششألا ح˘˘ن˘˘م

امك.طاقن30 ةلباقم˘لاو ؛ة˘ط˘ق˘ن
صصاشصتخا ةب˘ع˘شش ة˘م˘ئÓ˘م رر˘ق˘ت
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل ح˘ششر˘ت˘م˘لا ن˘يو˘˘كت

1 نم) اهب قاحتللا دارملا ةبترلا

قلعت اميف ثيح (ةطقن31 ىلا
تابلط˘ت˘م ع˘م ةدا˘ه˘ششلا ق˘با˘ط˘ت˘ب

ةطقن6 ىلإا ةطقن0 نم ةبترلا
بشسح تاشصشصختلا بيترت ناف
ةرادإلا ا˘هدد˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘لوألا
با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح,

طاقن6 لوألا صصشصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

طاقن4 ي˘نا˘˘ث˘˘لا صصشصخ˘˘ت˘˘لاو

طاقن3 ثلا˘˘ث˘˘لا صصشصخ˘˘ت˘˘لاو

اما ةطق˘ن2 عبار˘لا صصشصخ˘ت˘لاو

اما.ةطقن1 صسماخلا صصشصختلا
نيوكتلاو ةشساردلا راشسم  ناششب
ه˘˘نا˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لد˘˘˘ع˘˘˘م

متيو (طاقن7 ىلإا0) نم بشستحي
ىلع نيوكتلا وأا راشسملا طيقنت
ة˘ن˘شسل˘ل ما˘˘ع˘˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا صسا˘˘شسأا

01) ـ نم ةشساردلا نم ةريخألا

لدعملا اما ةطقن1 (99.01 ىلا

اما طقن2 (99.11 ىلا11) ـ نم

3 .(99.21 ىلإا21) ـ نم لدعملا

ىلإا31) ـ ن˘م لد˘ع˘م˘لاو طا˘˘ق˘˘ن

ـ نم لدعملاو طاقن4 (99.31

اما طا˘ق˘ن5 (99.41 ى˘˘لإا41)

6 (99.51 ىلا51 ) – نم لدعملا

طاقن7 حنم مت نا ىلع ،طاقن
وأا يوا˘˘شسي لد˘˘ع˘˘م ل˘˘كل ل˘˘ما˘˘˘ك

ديفتشسي نا ىلع  (02/61) قوفي

2 نم ايلع˘لا صسراد˘م˘لا او˘ج˘ير˘خ
ديف˘ت˘شسيو ن˘ي˘ت˘ي˘فا˘شضا ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن

ةطقن1 نم تاعفدلا يف لئاولا
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا  ا˘˘ما .ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضا
ريتشسجاملا ةجرد ىلع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا

ريدقتل طاقن3 ـب طيقنتلا متيف
،اد˘˘˘˘ج فر˘˘˘˘ششم وأا اد˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘شسح

ن˘شسح ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل طا˘˘ق˘˘ن5.2و

بيرق ريدقتل طاقن2و فرششموأا

ريدقتل ةطقن5.1و نشسحلا نم
نيوكت˘لا ح˘ن˘م˘ي نا ى˘ل˘ع لو˘ب˘ق˘م
يف ةبولطملا ةدا˘ه˘ششل˘ل ل˘م˘كم˘لا

ةطقن0 ن˘م صصا˘شصت˘خلا صسف˘˘ن

ةطقن5,0 حنمتو ةطقن20 ىلإا
وأا ي˘˘شسارد ي˘˘˘شساد˘˘˘شس ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت ل) ل˘˘˘م˘˘˘كم ن˘˘˘يو˘˘˘كت
طا˘˘ق˘˘ن ى˘˘لا ةوÓ˘˘ع (ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن
ةزج˘ن˘م˘لا تا˘شسارد˘لاو لا˘غ˘ششأÓ˘ل
صسف˘ن ي˘ف ح˘ششر˘ت˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م

20 ىلإا ةطقن0 نم هشصشصخت
وأا با˘˘ت˘˘ك وأا ثح˘˘ب يأاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن
ةينطو ةلجم يف اهرششن مت ةشسارد
ح˘ن˘م˘ت ة˘شصشصخ˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا وأا

ل˘ك ن˘ع ة˘ط˘ق˘˘ن10 حششرت˘م˘ل˘ل
.ريغ ل طقف رادشصإا
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دبع» يداشصتقلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ف˘ششك
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف «ة˘ي˘ع ن˘م˘حر˘˘لا
ن˘م ع˘فر˘لا د˘ع˘ب ه˘نأا صسمأا ة˘ي˘˘عاذإا
ى˘ل˘ع ق˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةي˘حا˘ي˘شسلا تارا˘ي˘شسلا تÓ˘ما˘ع˘م
ةيمومعلا ةنيزخ˘لا نإا˘ف ،ةد˘يد˘ج˘لا

.رانيد رايلم002 يلاوح ينجتشس
ة˘م˘ي˘˘ق ع˘˘فر نأا «ة˘˘ي˘˘ع» ح˘˘شضوأاو

تÓماعم ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لا م˘شسر˘لا
نم ةديدجلا ةيحايشسلا تارايشسلا
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي نا ه˘˘نأا˘˘شش
نم نكمتتشس ذإا ةيمومعلا ةنيزخلا
يتلا موشسرلاو بئارشضلا ليشصحت

ةافعم بيرقلا يشضاملا يف تناك
راششأاو .تارايشسلا يبكرم حلاشصل
اذه غلابم نا ىلا ثدحتملا صسفن
ى˘لا ةرا˘ي˘شس ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ت م˘شسر˘لا
ةوق رابتعلا نيعب ذخأاتو ىرخا

ةناوطشسألا ةعشسل اقفو تابكرملا

يف مدختشسم˘لا دو˘قو˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو

«ةيع» نمثو .ةينعملا تابكرملا

ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘ششم حار˘ت˘˘قا

ةدايزلل،0202 ةنشسل يلي˘م˘كت˘لا

ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘شسر˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شست ي˘˘˘ف

صضر˘غ˘ب ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ل˘خاد˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت

تادار˘˘يإا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘تو ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل

نم هنا فاشضأاو .ةينازيملل ةيفاشضإا

ةدا˘يز˘لا هذ˘ه بل˘ج˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

لÓخ ةينازيملل ةيفاشضإا تاداريا

ى˘لإا ناو˘ج ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

ردقت ةيراجلا ةنشسلا نم ربمشسيد

و ،يرئازج رانيد رايلم5.14 ـب

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م9.7

يف ةينازيملل ةيفاشضإلا تاداريإÓل

.ةفاشضملا ةميقلا لاجم
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ينطولا نماشضتلا ةريزو تفششك
لاجآا ديدمت نع ،«وكيرك رثوك»
ة˘ح˘ن˘م˘ل ل˘ير˘فأا ر˘ه˘شش ة˘شصلا˘خ˘˘م
ناوج رهشش ةياهن ىلإا نماشضتلا

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست د˘˘شصق كلذو
ىلع طغشضلا فيف˘خ˘تو ا˘ه˘ب˘ح˘شس
ةيح˘يرأا نا˘م˘شض و د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م
.ةحنم˘لا هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل
ةرا˘يز لÓ˘خ ،ةر˘˘يزو˘˘لا ،تدد˘˘جو

ة˘يلو ى˘لا ا˘ه˘تدا˘ق د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘˘ع
ح˘˘لا˘˘شصم ماز˘˘ت˘˘لا صسار˘˘هأا قو˘˘˘شس
نم لك م˘عد˘ب ة˘يارازو˘لا ا˘ه˘تر˘ئاد
ةعان˘شص ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسلا˘ب بغر˘ي
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تلذ˘ب˘لاو تا˘ما˘م˘˘كلا
ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل

معد نع ةنل˘ع˘م ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
نيذلا ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘ل˘ما˘ح ع˘ي˘م˘ج
هذه لث˘م ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي
ةلاكولا زاهج قيرط نع ةطششنلا
.ر˘غ˘شصم˘لا صضر˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

قÓطنا ىلع ،ةريزولا ،تفرششأاو

تايعمجل نيتي˘ن˘ما˘شضت ن˘ي˘ت˘ل˘فا˘ق

ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل تا˘ي˘ع˘م˘جو ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ

ايئاذغ ادرط028 نمشضتت يندملا

قطانمب ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت تد˘˘شسأا ن˘˘يأا ، ل˘˘ظ˘˘لا

تÓ˘م˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘ل˘شصاو˘م˘˘ل

يتلا ةينماشضتلا ةبهلا نأا ةزربم

ةبيرغ تشسيل عم˘ت˘ج˘م˘لا ا˘هد˘ه˘شش

يرئازجلا بعششلا ميقو ميشش ىلع

ءا˘خلاو بح˘لا م˘ي˘ق˘ب ع˘˘ب˘˘ششت˘˘م˘˘لا

تاذ تط˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘ما˘˘شضت˘˘˘لاو

ةلفاق قÓ˘ط˘نا ةرا˘ششإا ة˘لوؤو˘شسم˘لا

ةيئاذغ داومب ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ي˘ن˘ما˘شضت

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘شسلا ة˘˘˘ع˘˘˘شساو

ر˘˘ث˘˘كألاو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م ارر˘˘˘شضت

نم ةياقولل ةشضورفملا يحشصلا

دجتشسملا انوروك صسوريف راششتنا
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ريبادتلا بئارشضلل ةماعلا ةيريدملا تددم
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا م˘عد˘ل ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
م˘ه˘تا˘طا˘ششن تر˘ثأا˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلا
ءا˘بو ن˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزألا˘˘ب

نا˘ي˘ب˘لا ح˘شضوأا را˘طإلا اذ˘ه ي˘فو.ا˘˘نورو˘˘ك
عاديإا لجأا نأا بئارشضلل ةماعلا ةيريدملل

صصاخ˘لا «05 يج»  ير˘ه˘ششلا ح˘ير˘شصت˘لا
ماظنل نيعشضاخلا ةبيرشضلا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا˘ب
ره˘ششأل ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لاو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ح˘بر˘لا
عفد اذكو يامو ليرفاو صسرامو يرفيف

مت دق ،اهب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا مو˘شسر˘لاو قو˘ق˘ح˘لا

ناوج12 د˘حألا مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا هد˘يد˘˘م˘˘ت

ددحم ناك امك يام02 نم لدب لبقملا

نايبلا صسفن بشسح ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘ي˘ل˘عو.ا˘ق˘با˘شس

عاد˘˘يإا ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ليرفاو صسرامو يرفيف رهششأا تاحيرشصت

عفدو ،هÓعأا روكذملا خيراتلا لولحب يامو

ني˘ف˘ل˘كم˘لا ا˘مأا .ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا

تايرب˘ك ة˘ير˘يد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ب˘ير˘شضلا˘ب

عاد˘˘˘يإا نو˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

بئار˘شضلا ع˘فدو ة˘ير˘ه˘ششلا م˘ه˘تا˘ح˘ير˘˘شصت

مت امك .اينورتكلا ،ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا مو˘شسر˘لاو
ي˘ل˘شصف˘لا ح˘ير˘شصت˘لا عاد˘يإا ل˘˘جأا د˘˘يد˘˘م˘˘ت

نيف˘ل˘كم˘لا˘ب صصا˘خ˘لاو «رأا.وأا.ي˘ت05.يج»
ةيفازجلا ةبيرشضلل نيعشضاخلا ةبيرشضلاب
ىلع ةبيرشضلاب حيرشصتلا لجأا نم ةديحولا
لشصفلا روجأل ةبشسنلاب يلامجإلا لخدلا

˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا كلذو،0202 ن˘م لوألا

.يام02 نم لدب لبقملا ناوج12 دحلا
باشسحلا ىلع قيب˘شست˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي م˘ي˘ف ا˘مأا
ي˘لا˘م˘جإلا ل˘خد˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘شضل˘˘ل لوألا

تررق ،تاكرششلا حابرأا ىلع ةبيرشضلاو

موي ةياغ ىلإا هعفد لجأا ديدمت ةيريدملا

،ىرخأا ةهج نم.لبقملا ناوج12 دحألا

لجأا نأاب بئارشضلل ةماعلا ةيريدملا ركذت

رخآلا وه ددم دق ،تارايشسلا ةميشسق ءانتقا

.لبقملا ناوج03 ءاثÓثلا موي ةياغ ىلإا

ةبيرشضلاب نيفلكملا نأاب ةيريدملا تدكأاو

ديدشستو مهتاحيرشصت باتتكا نودوي نيذلا

ل˘جألا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ن˘ع ة˘ب˘˘تر˘˘ت˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ن˘م بر˘ق˘ت˘لا نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي ،ى˘˘م˘˘شسم˘˘لا

ىقبت يتلاو اهل نيعباتلا ةيئابجلا حلاشصملا

مهتاحيرشصتب لف˘كت˘لا د˘شصق ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف

اذ˘كو ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا قو˘ق˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘تو

ةيرورشضلا مهتلاغششناو مهتابلطب لفكتلا

ةيريدملا نإاف ريكذتلل .مهطاششن ةشسراممل

لجأا ديدمت نع تنلعأا دق بئارشضلل ةماعلا

ماظن) جئات˘ن˘ل˘ل يو˘ن˘شسلا ح˘ير˘شصت˘لا عاد˘يإا

كلذو ،ناوج03 موي ىلإا (يقيقحلا حبرلا

يتلا ةيئابجلا تÓيهشستلا صسفن راطإا يف

صضر˘غ˘ب ل˘ير˘فأا ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب ا˘هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت

ن˘م ةرر˘شضت˘م˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم

راششتناب ةشصاخلا ةيلاحلا ةيحشصلا ةمزألا

.«91ديفوك» دجتشسملا «انوروك» صسوريف
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يحصصلا رجحلا عفر متي ام روف ةلبقملا رهصشألا يف اهنع جارفإلا متي نأا رظتني

تاءارجإا رقت يمومعلا فيظولا ةيريدم
فيظوتلا تاقباصسمب ةصصاخ ةديدج

لÓغتصسإاب ةيئاذغلا تاجتنملا داريتصسإا نم صصلختلل
ةيوارحصصلا ةحÓفلا تايناكمإا

ةكراصشم نع فصشكي ةحÓفلا ريزو

ةيكذلا ةعرزملا جمانرب يف تارازو4
ءارزو ةعبرأا ةكراششم نع ،يراموع فيرشش ،ةحÓفلا ريزو فششك
ءاشصحإل ةقاطلا ةرازو كارششإا رارغ ىلع ةيكذلا ةعرزملا جمانرب يف
لوح طاششن لÓخ يراموع لاقو .ءابرهكلاب اهديوزتو يشضارألا
بونجلا ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ماد˘خ˘ت˘شسا

ةقاطلاو ةحÓفلا نيب لمع جوف ثادحتشسا مت هنإا ايلعلا باشضهلاو
ريوطتل ةفيظنلا تاقاطلا مادختشسا لجأا نم نيعاطقلا جمد راطإا يف
تاجتنم˘لا دار˘ي˘ت˘شسا ن˘م ا˘ي˘ج˘يرد˘ت صصل˘خ˘ت˘لاو ،ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘ششن˘لا
يراموع اعدو.ةيوارحشصلا ةحÓفلا تايناكمإا لÓغتشساب ةيئاذغلا

قيرط ةطخو ملاعملا ةحشضاو ةيجيتارتشسإا عشضو ىلإا ،هئاقل لÓخ
بناجلا ىلع ظافحلا عم يئاذغلا نمألا قيقحت نامشض لجأا نم ،ةءانب
نم.داشصتقلا كرحمو ءاذغلا نيمأاتل ةرطاق عرابتإا ىلع ،يجولوكيلا

ةيحÓفلا قطانملا ديوزت مت هنإا ،باقرع دمحم ةقاطلا ريزو لاق هتهج

فلأا51 ةوقب ةيئابرهك تاطحم˘ب ،بو˘ن˘ج˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘شضه˘لا˘ب
ةموكحلا ططخم راطإا يف ،ةيحÓفلا تاحاشسملا ةيطغتل ،طاواغيم
ةريزو تراششأا نيح يف.ةحÓفلا يف ةددجتملا تاقاطلا مادختشسل

قافأا طاواغيم0001 صصيشصخت مت هنأا ىلإا ،ثارح نب ةريشصن ،ةئيبلا

.ةيحÓفلا يشضارألا حÓشصتشسا راطإا يف ةلوزعملا قطانملل0302
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 يصضاملا ماعلا نع ةلتصش نويلم41 صصقان ـب

لجيجب ةلوارفلا ةعارز يف بيهر عجارت
 نيكلهتصسملا ةحصص ددهي ريبكلا داولاو

لجيج ةيلوب ةلوارفلا ةب˘ع˘شش ى˘لإا نو˘ب˘شست˘ن˘م˘لا نو˘عراز˘م˘لا ق˘ل˘طأا
يف لجشسملا ريبكلا عجارتلا صصوشصخب ريذحتو ةثاغتشسا ةخرشص
نيرذحم ةيلولا لوقحو عرازم ىوتشسم ىلع ةهكافلا هذه ةعارز
لشصاوت لاح يف بيرقلا قفألا يف ةبعششلا هذه ىلع ءاشضقلا نم
لكاششمب لفكتلا مدعو ىرخأا تاونشسل هيلع وهام ىلع عشضولا

. ةدئارلا ةبعششلا هذه يف نوطششني نيذلا نيحÓفلا تلاغششناو
ةلوارفلا ةبعشش ىلا ني˘ب˘شست˘ن˘م˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘م ف˘ششكو
تايوتشسم يف قوبشسم ريغو ادج ريبك عجارت ليجشست نع لجيجب
عجارت ةيلولا تلجشس ثيح يراجلا يحÓفلا مشسوملا مشسرب عرزلا

يحÓفلا مشسوملا لÓ˘خ ة˘لوار˘ف˘لا تÓ˘ت˘شش عرز ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
لشصو يذلا عجارتلا وهو يشضاملا يحÓفلا مشسوملاب اشسايق يلاحلا

81 ءاهز عرز يشضاملا ماعلا مت ثيح ، ةلتشش نويلم41 وحن ىلا
نيح يف ةيلولا عرازمو لوقح ىوتشسم ىلع ةلتشش فشصنو نويلم
نييÓم ةعبرألا ماعلا اذه اهعرز مت يتلا تÓتششلا ددع دعتي مل

. ةلتشش نويلم41 وحنب اعجارت لثميام وهو ةلتشش نويلملا فشصنو
متي يتلا تÓتششلا ءÓغ ىلا عجارتلا اذه نيحÓفلا ولثمم ىزعأاو
ايلاطيا ي˘ت˘لود ن˘م اد˘يد˘ح˘تو جرا˘خ˘لا ن˘م  بلا˘غ˘لا ي˘ف ا˘هدار˘ي˘ت˘شسا

ةريخألا هذه راعشسأا يف ةشسوردملا ريغو ةرمتشسملا ةدايزلاو اينابشساو
قيقحتو تÓتششلا هذه ءارشش ىلع نيرداق ريغ نيحÓفلا لعجام وهو
ةئيدرلا ةيعونلا لظ يف اشصوشصخ هيلا نوحمطي يذلا حبرلا صشماه
قحل امع كيهان ، رئاشسخ نم كلذ نع رجني ام لكب ةريخألا هذهل
ا˘شصو˘شصخ ي˘ق˘شسلا ردا˘شصم با˘ي˘غ ءار˘ج رار˘شضأا ن˘م ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ينب ةعمجلا ، لوجع داو يريخ رارغ ىلع ةيقرششلا ةهجلا تايدلببب

ولثمم لوقي ءلؤوه ىلع متح يذلا رمألا زيزعلا دبع يديشسو ، يبيبح
ارطخ لكششت تتاب يتلا ريبكلا داولا هايم ىلع دامتعإلا نيحÓفلا

. ةريخألا هذهل رركتملا ثولتلا لعفب نيكلهتشسملا ةايح ىلع اريبك
لجيج ةيلوب ةلوارفلا ةبعشش ىلا نيبشستنملا نيحÓفلا ولثمم اعدو
نم ةدئارلا ةيحÓفلا ةبعششلا هذه ذاقنا يف عارشسإلا ىلا نيلوؤوشسملا
طاششنلا اذه يف ةيلولا اهتبشسك يتلا ةدايرلا دعب يمتحلا لاوزلا
اهل تحمشس يت˘لاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘شساو˘م˘لا لÓ˘خ ي˘عارز˘لا
. ةيبرعو ةيبوروأا لود ةدع وحن ريدشصتلا لاجم ماحتقاب

Ω.eù°©ƒO 

ةديدجلا ةيحايصسلا تارايصسلا تÓماعم ىلع مصسرلا ةميق نم عفرلا دعب

رانيد رايلم002 غلبمب ششعتنتصس ةيمومعلا ةنيزخلا

ديربلا زكارم ىلع طغصضلا فيفختو اهبحصس ةيلمع ليهصست دصصق

ناوج رهصش ةياهن ةياغ ىلإا نماصضتلل ةيفازجلا ةحنملا ةصصلاخم لاجآا ديدمت

تارايصسلا ةميصسق ءانتقإل لجأا رخآاك ناوج03 ـلا خيرات بئارصضلا ةيريدم تددح اميف

انوروك نم نيررصضتملا نييداصصتقإلا نيلماعتملا معدل ةيمارلا ةصصاخلا ريبادتلا ديدمت

فيظوتلا تاقباصسمب ةصصاخلا ريياعملا ليدعتب ةصصاخلا ةديدجلا تاءارجإلا نم ةعومجم يمومعلا فيظولل ةماعلا ةيريدملا تذختا
يف ةيمومعلا تارادإلاو تاصسصسؤوملا يف ةكرتصشملا كÓصسأÓل ةيمتنملا بترلا صضعبب قاحتلÓل ةينهملا صصوحفلاب ةصصاخلا تاناحتملاو

 .يداع لكصشب تاصسصسؤوملا يف لمعلا ةدوعو يحصصلا رجحلا عفر متي امروف ةلبقملا رهصشلا يف اهنع جارفلا متي نا رظتني يتلا تاقباصسملا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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:ديزوب نب ،ةسسبت نم  ةحسصلا ريزو

 دراو ريغ ةمامكلا ءادترا سضرف““
““نينطاوملل حاتم لكششب اهريفوت دنع لإا

ةمامكلا ءادترإا سضرف نأا ةسسبت ةيلول هترايز لÓخ ديزوب نب نامحرلا دبع تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو حسضوأا
..جاتنإلا ةردق ةفعاسضمب نينطاوملل حاتم لكسشب اهريفوتب لإا ثدحي نل نوناقلا قيبطتب
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را˘ششت˘نا ن˘˘ع ه˘˘ن˘˘م ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت اذ˘˘هو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘˘ع طا˘˘شسوأ’ا˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘لا

يف نشسحتشساو نيفلاخملل تابوقع
نيوكتلا تاشسشسؤوم رود هتاذ راطإ’ا
ي˘ف ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ششرو˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
عفر ىلإا مهايإا ايعاد تامامكلا جاتنا
سسيياقملل اق˘فو جا˘ت˘ن’ا ي˘ف ةرد˘ق˘لا
تامزتشسملا نأا ىلإا ار˘ي˘ششم ة˘ي˘ب˘ط˘لا

يتلاو ةدروتشسملا ةياقولا لئاشسو نم
زكارم ىلإا هجوت رئازجلا ىلإا لشصت

91 ديفوك راششتنا ةهباجمل ةحشصلا
ىلع ريزولا دكأا لثامم قايشس يفو
تاءارجإا ترششاب ةيرازولا هترئاد نأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا  عور˘ششم ءا˘˘ششنإا
لكوتشس يتلا يهو يحشصلا نمأÓل
ةقدب يحشصلا ماعلا نأاششلا ةعباتم اهل
للخلا نطاوم سصيخششتب دÓبلا يف
نيشسحتو ر˘يو˘ط˘ت˘ل لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإاو
ا˘م˘ك.ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا فور˘˘ظ
ققحت نع ديزوب نب ريزولا فششك
سشي˘˘ج˘˘لا فو˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘شصإا
دافأا ثيح ،ةحشصلا لامعو سضيبأ’ا

91 تلجشس ةرازولا نأا نأاششلا اذه يف
نييب˘ط ه˘ب˘ششو ءا˘ب˘طأ’ ة˘با˘شصإا ة˘لا˘ح
د˘˘كأاو ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘عو
بجاو˘لا ةد˘ي˘ه˘˘شش ةا˘˘فو سصو˘˘شصخ˘˘ب
ىلع ةشسيدوب ءافو ةبيبطلا ينطاولا
بابشسأ’ا يف قيقحتلل ةنجل ليكششت
ةلوخم˘لا ي˘هو ا˘ه˘تا˘فو˘ل تعد ي˘ت˘لا
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا˘˘˘ب ا˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
جمانربل اقفو ريزولا ةرايز.قيقحتلا
تناك ثيح نيمويل ترمتشسا ةرايزلا
ةحلشصملا ةرايز يه هتاطحم زربأا

ةر˘قو˘ب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا
يف ريزولا عمتشسا ةيراكبب سسارعلوب
ةدع يلثممل د˘فو˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘ياد˘ب
تايدلب ةدعب ةيئافششتشسا تاشسشسؤوم
ت’ا˘ح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح
ىودعلا ءاوتحا لوحو اهب لفكتلاو
تاقيق˘ح˘ت˘لا˘ب را˘ششت˘نإ’ا ةر˘شصا˘ح˘مو

سصاخششأ’ا ل˘كل ة˘ل˘ما˘ششلا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
سسوريفلاب نيباشصملا عم نيكتحملا
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘يا˘˘˘ع م˘˘˘ث
تا˘˘شسشسؤو˘˘م ةد˘˘ع˘˘ل ى˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا

ع˘ن˘شصب ل˘ف˘كت˘ت ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
ىلع ة˘ي˘قاو˘لا ة˘شسب˘لأ’او تا˘ما˘م˘كلا

ةعماج رباخمب ميقعتلا لئاوشس رارغ

تاذ˘˘ب ا˘˘شضر˘˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت م˘˘ث ،ة˘˘شسب˘˘˘ت
ز˘كر˘م ط˘ط˘خ˘م لو˘ح ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا
ىلإا لوخدلا نم ت’ا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
جÓ˘ع˘لاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘لا

ر˘يزو˘لا تل˘ع˘ج ة˘ي˘ن˘ق˘ت تا˘˘حور˘˘ششو
ة˘مد˘خ˘ل˘ل ه˘نا˘شسح˘ت˘˘شسا ن˘˘ع بر˘˘ع˘˘ي
.ةشسبت ةي’وب ةيحشصلا
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ى˘ف˘ششت˘شسم ر˘يد˘م ف˘ي˘قو˘ت سسما م˘˘ت
، جيريرعوب جرب ةي’وب داولا سسار
ةثداح ةيفلخ ىلع  هماهم ءادا نع
ي˘ت˘لا ءا˘فو ة˘شسيدو˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘فو
بشسح و ، ه˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘˘˘ك
ناف اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو
ةارزوب ماعلا سشتفملا فلك دق ديزوب
لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةر˘ششا˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا

تشضفا ثيح ،ةبيبطلا ةافو تايثيح
ريدم في˘قو˘ت ى˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ةلئاع لبق نم مهتا يذلا ىفششتشسملا
اهحيرشستب حمشسي مل هناب ةيحشضلا

يف لماح اهنا و ةشصاخ لمعلا نم
ر˘˘يد˘˘م لا˘˘قو. ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا ا˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘شش
ةيمومعلا ةيئاف˘ششت˘شسإ’ا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

نأا ،جريرعوب جرب ةي’وب داولا سسار
اهتفاويتلا ““ءافو ةشسيدوب““ ةبيبطلا

يام51 ةعمجلا موي ةحيبشص ةينملا

انوروك سسوريفب اهتباشصا رثا0202
ةحلشصمب لمعت تناك ،لماح يهو
ىلع اءانب ةيحارج˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا

اه˘ي˘ل˘ع ةرادإ’ا حار˘ت˘قا م˘غر ا˘ه˘ب˘ل˘ط
ةحلشصم ىلا لمعلا بشصنم رييغت

ي˘ث˘يد˘ح ة˘ح˘ل˘شصم وا لا˘ف˘˘طأ’ا بط
يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ح˘˘˘شضوأاو .ةد’و˘˘˘لا

عم لماعتت م˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا نأا˘ب ،ة˘ل˘شص

سصيشصختل ارظن91 ديفوك ىشضرم
جر˘ب˘ب ر˘شضخ˘ل يد˘يزو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم
’و د˘ي˘فو˘ك ى˘شضر˘م˘ل ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
اقيبطت رطخ يأ’ اهشضيرعت نكمي
اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل
ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا نا  ،ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو.
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب م˘ي˘ق˘ت ءا˘فو ة˘شسيدو˘˘ب
م˘˘تو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس ة˘˘˘ي’و ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةيمومعلا ةشسشسؤوم˘لا˘ب ا˘ه˘ئا˘ف˘ششت˘شسا
خيراتب ةريبكلا ني˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا

د˘ي˘كأا˘ت م˘ت ثي˘ح0202 يا˘˘م90

0202 يا˘˘م21 خيراتب ا˘ه˘ت˘با˘شصا
د˘ه˘ع˘م فر˘ط ن˘م ةد˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح˘˘ك

51 خيراتب ةينملا اهتفاوو روتشساب

ل˘م˘˘ع˘˘ت تنا˘˘كو0202 يا˘˘˘˘˘˘˘م
ةيئافششتشس’ا ةيمومعلا ةشسشسؤوملاب
نيموي بوانتلا ماظنب يداولا سسار
رقم دعبل ارظن ةحار نيموي و لمع
هنا ملعلا عم لمعلا رقم نع اهانكشس

ة˘ن˘يد˘م˘ب د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ل˘شصم د˘جو˘ت’
ةي’ولا رقمب اهدجاوتو ،يداولا سسار
ر˘˘شضخ˘˘ل يد˘˘يزو˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘ب
ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ى˘˘˘ف˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسمو

تناك ةبيبطلا نا اريششم ،ةيحارجلا
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ل˘م˘˘ع˘˘ت
مغر ا˘ه˘ب˘ل˘ط ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ة˘ي˘حار˘ج˘لا
بشصنم رييغت اهيلع ةرادإ’ا حارتقا
وا لافطأ’ا بط ةحلشصم ىلا لمعلا

لماعتت ملو ةد’ولا يثيدح ةحلشصم
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كلا ى˘˘˘شضر˘˘˘م ع˘˘˘˘م

يد˘يزو˘ب ى˘ف˘ششت˘˘شسم سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘ل
ىشضرمل ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ر˘شضخ˘ل

يأ’ ا˘ه˘شضير˘ع˘ت ن˘كم˘ي ’و د˘ي˘فو˘ك
تاميظنتلاو نيناوقلل اقيبطت رطخ
يل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
يف ةشصاخ نماشضتلاو ةوخأ’ا حورب
 .هب رمن يذلا بيشصعتلا تقولا اذه

جيريرعوب جرب ةيلو تزه يتلا ةيسضقلا تاسسابÓم نع نايب هرادسصإا  مغر

ةشسيدوب ءافو ةبيبطلا ةافو ببشسب ““داولا سسأار““ ىفششتشسم ريدم فيقوت

 ةشسبت يف ةدكؤوم ةباشصإا يتلاح ليجشست
تايفو9 اهنم ةلاح05 ىلإا يلامجإلا لشصيل

قلعتت ىلوألا ةلاحلا91 ديفوك سسوريفب ةديدج ةدكؤوم ةباسصإا يتلاح ،دحألا سسمأا ةسسبت ةيلول ةحسصلا ةيريدم تلجسس

،تايفو9 مهنم05 ىلإا تلاحلا يلامجا عفترتل طسسرم ةنيدم نم ردحني سصخسشل ةيناثلاو تانيوعلا ةنيدم نم سصخسشب

ادّيقم اسصخسش012 ةبارق ءاسصحإا متو اذه .يربخملا ليلحتلا جئاتن راظتنا يف ةهبتسشم تلاح (50)سسمخ ليجسست مت اميف
نيلماحلاو نيباسصملا سصاخسشألا عم كاكتحإلاو لسصاوتلا دعب ةباسصÓل سضرعتلا لامتحإل رظنلاب يلزنملا رجحلا تحت

اسصخسش52 جورخ ةحسصلا حلاسصم تلجسس ةسسبت ةيلو ميلقإاب ءابولا راسشتنا ذنمف ءافسشلا تلاحب قلعتي اميف امأا ،سسوريفلل
عسضولل يعون رارقتسسا ىلع لدي يباجيإا رسشؤوم وهو ءافسشلل ماتلا لثامتلا دعب ةيراكب ىفسشتسسمب ةيعجرملا ةحلسصملا نم
رذحلاو ديدسشلا سصرحلاب ةقÓعلا تاذ تاهجلا لك هيلإا وعدت ام وهو ةياقولا يف نواهتلا ينعي ل كلذ نأا امك ،ةسسبت ةيلوب
نايفسس ةزمحلا.رجحلا دعاوق مازتلإاو ةيئاقولا تاداسشرإلاو حئاسصنلا عابتاب

فراطلاب ةيئلو ةيئابو ةليسصح يف

نع نلعت ةحشصلا ةيريدم
انوروكب ةدكؤوم ةلاح42

فراطلا ةي’و˘ل نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأا

موي نم اهب هبتششم ةلاح35 ليجشست نع دحأ’ا سسمأا

ةي’ولا ىوتشسم ىلع مويلا ةياغ ىلإا سسرام22

ةدكؤوم ت’اح70 ربع ةعزوم ةدكؤوم ةيباجيإا ةلاح

ت’اح50 وةافو ةلاح مهنيب نم سسابشسبلا ةيدلبب
ةياعرلا تحت نيدجاوتم ت’اح و  ءافششلل اولثامت

اولثامت  يديهم نب ةيدلبب ةدكؤوم ت’اح4 و ةيبطلا

10 و ةلاقلا ةيدلبب نيتدكؤوم نيتلاح (2) و ءافششلل

ةيا˘عر˘لا تح˘ت  ة˘لا˘ح10 و ءافششلل تل˘ثا˘م˘ت ة˘لا˘ح

ت’اح30 و ةلاقلا ىفششتشسم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا

اتلثامت نيتلاح20 و راتخم ةطيبشش ةيدلبب ةدكؤوم

ةدجاوتم ةيبطلا ةياعرلا تحت ةلاح10 و ءافششلل

ةيدل˘ب˘ب ةد˘كؤو˘م (1) ةلا˘ح و سسا˘ب˘شسب˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب

ةيدلبب ةدكؤوم ةلاح (1) و.ءافششلل تلثامت ةنوتيزلا

ةيدلبب ةدكؤوم (1) ةلاح و. ءافششلل تلثامت طششلا

ةدكؤوم ت’اح50 و ءافششلل تلثامت رويطلا ةريحب
و سسابشسبلا ىفششتشسمب نيتدجاوتم ناعرذلا ةيدلبب

ةعزوم جئاتنلا راظتنإا يف اهب هبتششم ت’اح50

20 و ةلاقلا ةيدلب نم20  و ناعرذلا ةيدلب نم10

مهجئاتن مهب هبتششم42 و سسابشسبلا ةيدلب نم
.ةيبلشس

نيمأا لداع

سسوريفب زوجعو لهك ةافو
فيطشسب ىفششتشسمب انوروك

ف˘شسو˘ي ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘شصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس
حابشص ،فيطشس ةي’و بونج لازأا نيعب يوÓعي

نم ردحنت ةنشس86رمعلا نم غلبت زوجع ةافو سسمأا
و،انروك سسوري˘ف˘ب ة˘با˘شصم تنا˘ك لازأا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب

ةيحشضلا نإاف اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا بشسح

تي˘ق˘ب و91-ديفوك سسوريف˘ب ة˘با˘شصÓ˘ل تشضر˘ع˘ت
لوا ةليل تلخد و جÓعلا ىقلتت ىفششتشسملا تاذب
حابشص ةايحلا قرافتل يبطلا سشاعن’ا ةحلشصم سسما
سسوري˘ف˘ب ة˘شسدا˘شسلا ةا˘فو˘لا ة˘لا˘ح هذ˘ه د˘ع˘ت و، سسما

ةيادب ذنم لازأا ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم ا˘ه˘ل˘ج˘شسي ا˘نورو˘ك
سسمأا ءاشسم يفوتلشصتم قايشس يفو.ءابولا راششتنا

سسوريفب با˘شصم ة˘ن˘شس95 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي ل˘ه˘ك
ة˘ي’و لا˘م˘شش ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ا˘نورو˘˘ك
اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا بشسحو نفيطشس
لخد راششبن يزيت ةيدلب نم ردحني ةيحشضلا ناف
هتباشصا تدكات و عوبشسأا يلاوح ذنم ىفششتشسملا
يبطلا لزعلا ةحل˘شصم˘ب ج˘لا˘ع˘ي ي˘ق˘ب و سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
موي ةريخ’ا هشسافنا ظفل نا ىلا ىفششتشسملا تاذب
ا˘ه˘ل˘ج˘شسي ة˘ع˘بار˘لا ةا˘فو˘لا ة˘لا˘ح هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ت و، سسما

ةبيبطلا ةافو اهر˘خا نا˘ك ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم
. ةيشضاملا ةعمجلا موي ءافو ةشسيدوب لماحلا

ر نميا
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ةهجلا وحن هجتي انوروك سسوريف تاب
زكرت امدع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م ة˘ي˘قر˘ششلا

برغو طشسوب ةطرافلا عيباشسأ’ا  لÓخ
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ع˘˘˘شضو يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

ةحفاكم نع ةلوؤوشسملا ةيحشصلا رئاودلاو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ة˘ع˘با˘ت˘مو
. ةديدج تايدحت مامأا سشينروكلا ةمشصاع
يتلا تاباشصإ’ا مظعم تلجشس نأا دعبف

عي˘با˘شسأ’ا لÓ˘خ81 ةي’ولا ا˘ه˘ت˘شصحأا
لجيجو ريهاطلا ييف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا
سشينروكلا ةمشصاعب انوروك سسوريف تاب
نم ةيقر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا و˘ح˘ن ةو˘ق˘بو ه˘ج˘ت˘ي
ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ي˘ج˘شست لÓ˘خ ن˘م ة˘ي’و˘لا
ةيقرششلا تايدلبلا ناكشس نيب تاباشصإ’ا

ى˘لا ل˘شصأ’ا ي˘ف ا˘هو˘با˘شصم ل˘ق˘ن˘ي ي˘ت˘˘لا
يذلا ةيليملاب يروتنم ريششب ىفششتشسم

ةلاح ةيشضاملا ةعاشس42لا لÓخ لبقتشسا
دقعلا ي˘ف ةأار˘مإ’ دو˘ع˘تو ةد˘يد˘ج ةد˘كؤو˘م
ةدكؤوملا ت’احلا ددع لعجام سسماخلا
اذه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘فا˘ششت˘كا م˘ت  ي˘ت˘لا
ظو˘ح˘ل˘م ل˘كششبو ع˘ف˘تر˘ي ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا

عجارتلا عم ةازاوم ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ
ى˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

ريهاط˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ي˘ي˘ف˘ششت˘شسم ىو˘ت˘شسم
نيباشصملا بلاغلا يف نولبقتشسي نيذلا
ةي’و˘لا ط˘شسوو بر˘غ ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا

ررق ةجرد ىلا  اهنم ةيبونجلا ةهجلا اذكو
بودجم ىفششتشسم ىلع نومئاقلا اهعم
حا˘ن˘ج لوأا ق˘ل˘˘غ ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا

ن˘ي˘با˘شصم˘لا لز˘عو ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل سصشصخ˘˘م

اذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
. يحشصلا ءاشضفلا

سسوريفب ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتراو
ىلا لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع انوروك

اميف ةلاح15 ىلا دحأ’ا سسمأا لاوز دودح
عبرأاب ة˘شصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج
ىوتشسم ىلع اهيلع ظفحتلا ىرج ت’اح
املع ةيبلشس ةيليملاو ريهاطلا ييفششتشسم
مايأ’ا لÓخ ءافششلل نيلثامتملا ددع نأاو
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘شسلا

برا˘ق ثÓ˘ث˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
روطت ةباثمب دعيام وهو سصاخششأا ةرششعلا
ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ئاود˘˘لا بشسح اد˘˘ج ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
ليجشست مدع لظ يف اشصوشصخ ةي’ولاب
ة˘ثÓ˘ث  ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ةا˘فو يأا
. عيباشسأا

15.... ىلا تاباسصإلا عافتراو ةيليملا ىفسشتسسمب ةديدج ةلاح ليجسست

لجيجب اقرشش هجتي انوروك ءابو
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˘مد˘قأا ة˘ف˘صصر˘لا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف
ناكصس نم لك صسمأا حابصص
د’وأا ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسيإا صسأار ىر˘˘˘˘ق
،دي˘ما˘م˘ح˘ل ،ق˘يا˘قر˘لا ،ي˘نا˘ن˘م
قيرطلا قلغ ىلع  ةبيرغلو

نيب طبارلا82 مقر ينطولا
ةليصسم˘لا و ف˘ي˘ط˘صس ي˘ت˘ي’و
صشطعلا ةمزأا ىلع اجاجتحإا،
ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ء’ؤو˘ه د˘كأاو ،ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘ن˘مز
هذه نم نوناعي مهنأاب ناكصسلا
تا˘بو˘ع˘صص نود˘ج˘يو ة˘˘مزأ’ا

،بورصشلا ءام˘لا بج˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ةرر˘كت˘م˘لا يوا˘˘كصشلا م˘˘غرو
ديدعلا يف اهب اومدقت يتلا

ح˘لا˘˘صصم ىد˘˘ل تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م
مهتاناعم نأا ’إا ةفصصرلا ةيدلب

رمأ’ا وهو ،ةلصصاوتم لازت ’

جور˘خ˘لا ى˘لإا م˘˘ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا

دقو  ،قيرطلا عطقو عراصشلل

رواحتلا ةيدلبلا صسيئر لواح

م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م

و ي˘لاو˘لا رو˘صضح˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط

ءا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صضب

و ،تقو برقا يف بورصشلا

ناكصس ماق جرب ءاصضيب ةيدلبب

رق˘م ق˘ل˘غ˘ب ن˘ي˘تورز˘ي˘ت ة˘ير˘ق

لوخد كلذب نيعنا˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا

جور˘˘˘˘خو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ء’ؤو˘ه اود˘كأاو ،ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا

نم اومئصس مهنأاب نيجتحملا

يتلا ةبذاكلا دوعولا ةصسايصس

حلا˘صصم م˘ه˘ل ا˘ه˘مد˘ق˘ت تنا˘ك

دصسجتت ملو ةرم لك ةيدلبلا

ةياغ ىلا عقاولا صضرأا ىلع

م˘ه˘نأا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل اود˘˘كأاو ،مو˘˘ي˘˘لا

ةقناخ صشطع ةمزأا نوهجاوي

مايأ’ا هذه لÓخ اهتدح تداز

فورظ نوهجاوي مهنأا ثيح،

ءام ةر˘ط˘ق بل˘ج ي˘ف ة˘ب˘ع˘صص

د˘قو، م˘ه˘صشط˘ع ا˘ه˘˘ب نوور˘˘ي

تاطلصسلا نوجتحملا بلاط

ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صضب  ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

بر˘˘قأا ي˘˘ف بور˘˘صشلا ءا˘˘م˘˘لا

نم مهصصيلختل نكمم تقو

تق˘هرأا ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘˘ه

ءاصضيب ةيدلب  صسيئر مهلهاك

نيتورزيت ةيرق ناب دكا جرب

عور˘صشم ن˘م تدا˘ف˘ت˘˘صسا د˘˘ق

ةيلمع تمت دق و ديدج بقن

ىو˘صس  ق˘ب˘ت˘˘ي م˘˘ل و ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا

نا˘كصسلا د˘يوز˘ت˘ل هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت

 .بورصشلا ءاملاب

ةدكيكسس

تاردخم مارغوليك فصصن زجح

 تاصسولهملا نم ةربتعم ةيمك و
صصاخصش’ا نم ةعومجم ةدكيكصس ةي’وب نمأ’ا  حلاصصم تفقوأا

ىلع رمأ’ا متو ،تاصسولهملاو تاردخملاب ةرجاتملا يف اوصصتخا

ةباصصع ىل˘ع صضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لا م˘ت ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا ي˘ف˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م

ميلقإاب ةريصشلا جيورت اونهتما صصاخصشأا30 نم نوكتت ةيمارجإا

نم  ةطرصشلا نكم ةيصضقلا هتاه يف قيقحتلا ، ةدكيكصس ةي’و

لكصش ىلع مارغ وليك945 ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك زجح

ةينطولا ةلمعلا نم ةربتعم ةيلام غلابم ىلا ةفاصضإ’اب حئافصص6

ةحلصسأاو ،يمارجإ’ا م˘ه˘طا˘صشن تاد˘ئا˘ع ن˘م ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لاو

40 مصضت ةيناثلا ةيمارجإ’ا ةكبصشلا .ماجحأ’ا فلتخم نم ءاصضيب

نيذلاو بابصشلا طاصسوأا يف ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب موقت دارفأا

اصصرق075 زجح  ةيلمعلا لÓخ متو  اعيمج مهيب ةحاطإ’ا تمت

ةيلام ةيلام غلابم ىلإا ةفاصض’اب عاونأ’ا فلتخم نم  اصسولهم

 .ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا نيمهتملا لك ميدقت مت دق و، ةربتعم
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جيريرعوب جرب

رورم يثداح يف نيباصصم  ةعبصس
يف ةنصس54و نيتنصسلا نيب مهرامعا صصاخصشأا  ةعبصس بيصصأا

50 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لو’ا رور˘م ي˘ثدا˘ح

نيباصصم ةعبرا بيصصا نيا حيريرعوب جرب برغ ريصشايلا ةيدلبب

لجصس اميف ةرايصس فارحنا رثا  ةنصس54و صسمخلا نيب معرامعا

ةيدلب  ريصصق  يداو ىوتصسم ىلع قيرطلا صسفنب يناثلا ثداحلا

نيب مهرامعا ني˘با˘صصم ة˘ثÓ˘ث ق˘ل˘خ ة˘ي’و˘لا بر˘غ ةرو˘صصن˘م˘لا

م˘ه˘ل تمد˘ق ا˘صضيا ةرا˘ي˘صس فار˘ح˘نا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘صس03و نيت˘ن˘صسلا

ةيئافصشتصس’ا زكارملا ىلا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘تو ة˘ي˘لو’ا تا˘فا˘ع˘صس’ا

تصصحا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم  ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق˘˘لا

نم61 ىلإا41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةي’ولا ميلقإا  ربع

91 تفلخ ةقرفتم رورم ثداوح (80) ةينامث يراجلا رهصشلا

نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل  تمدق اياحصضلا لك  فعصسم

ةيئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا ح˘لا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا م˘ه˘ئÓ˘جإا م˘تو نا˘كم˘لا

صسمأا مو˘˘ي ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خو ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا

عم  فعصسم58 تفلخ ةقرفتم رورم ثداح (07)  ليجصست  مت

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تعدو اد˘ه ةا˘فو ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

ةمÓصسلا دعاوقب ديقتلاورذحلاو ةطيحلا ىلا قرطلا يلمعتصسم

≈°eƒS.´ .ةيررملا

جيريرعوب جرب

لوألا قباطلا نم ةينيثÓث طوقصس

يدرف نكصسمل
ةينيثÓث جيريرعوب جرب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تفعصسأا

يحب20+ط نكصسمل لوأ’ا قباطلا ةفرصش نم اهطوقصس  رثا

ةددعتم ،  ةنصس03 (أا ب ) ةيحصضلا   ةي’ولا ةمصصاعب  ةنهاكلا

متو ناكملا نيع يف   ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا اهل تمدق تاباصصإ’ا

بابصسأ’ا ىقبت اميف .نكصسم4401 ةزوح ةدايع ىلإا اهليوحت

≈°eƒS.´ .ةلوهجم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

9895ددعلا0202 يام81 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

رقم قلغب جاجتحلا و عراسشل جورخلا ىلإا ناكسسلاب، فيطسس ةيلول ةيبونجلا ةهجلاب ىرقلا ضضعب اهسشيعت يتلا ةقناخلا ضشطعلا ةمزأا تعفد
 .ةيناسضمرلا مايألا هذه لÓخ ءام ةرطقب دوزتلا يف ةريبكلا مهتاناعم نع و ديدسشلا مهبسضغ نع ريبعتلل ينطولا قيرطلا عطق و ةيدلبلا

فيطسس ةيلوب اهنوسشيعي يتلا ةقناخلا ضشطعلا ةمزأا ىلع اجاجتحا

82 مقر ينطولا قيرطلا نوعطقي ةفصصرلا ناكصس

ةيدلبلا رقم نوقلغي جرب ءاصضيب ناكصس و
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ن˘مأ’ ة˘طر˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق

ةعاصس42 لÓ˘خ فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و
تايلمع ةدع˘ب  ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا

ن˘م ل˘˘ك تصسم ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘م˘˘هاد˘˘م
ةعباتمل  ةلاقلاو فراطلا يتنيدم
يحصصلا رجحلا ءارجا ريبادت قيبطت
فر˘˘ط ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘لا
ترفصسأا نيا ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

صصخصش27 فيقوت ىلع ةيلمعلا
ر˘ج˘ح˘لا قر˘خ ة˘لا˘ح ي˘ف او˘ط˘˘ب˘˘صض
ي˘ف زا˘ج˘نا م˘ت ي˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا

لÓخ مت امك ةيئاصضق تافلم مهقح
ع˘صضو  ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا صسف˘˘ن

اهني˘ب ن˘م ة˘ب˘كر˘م31 رصشحم˘لا˘ب
ةيلمعلا هذه لÓخ ناتيران ناتجارد

نوزوحي صصخصش62 ةبقارم تمت
تارتف لÓخ لقنتلا ةصصخر ىلع
ىرخأا ةهج نمو .يحصصلا رجحلا

ة˘ب˘قار˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘فو
ةي’و ميلقإا ربع ةيناديملا ةيئاجفلا
با˘ح˘صصأا ماز˘ت˘لإا ىد˘˘م˘˘ل فرا˘˘ط˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا  ة˘يرادإ’ا تارار˘ق˘˘لا

يتلاو ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط

تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض جرد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
تعاطتصسا انوروك صسوريف راصشتنا

47 ليجصست نم ةطرصشلا حلاصصم

63  اهنيب ن˘م ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م

قلغلا رارق˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ ة˘ف˘لا˘خ˘م
صضعب ة˘صسرا˘م˘م ن˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا
ة˘صسب˘لأ’ا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا

ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يذ˘˘˘حأ’او
طبصض مت نيا  ةيديلقتلا تايولحلا
نوصسرامي تÓحملا هذه باحصصأا
ريغ ةق˘ير˘ط˘بو ة˘صسل˘خ م˘ه˘تا˘طا˘صشن

رجات83 مهددع ةيقبلا اما ةيعرصش
قلعتت اياصضق يف اوطروت مهبلغا
علصس عيبو راكتح’او ةبراصضملاب
˘ماد˘ع˘نا ع˘م ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م
ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘يا  ة˘ق˘ب˘صسم˘لا ة˘با˘قر˘˘لا
عم قيصسنتلاب  ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

تارار˘ق م˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف راد˘˘صصت˘˘صس’
زاجنا عم ةفلاخملا تÓحملا قرغل
ى˘˘لا تل˘˘صسرأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةبوصسنملا لاعفلا ىلع مهتمكاحمل
 . مهل

فراطلاب يحسصلا رجحلا ريبادت قرخب اوماق

ةيراجت ةفلاخم47 ريرحتو ةعاصس42 فرظ يف صصخصش27 فيقوت
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راجت’ا ةحفاكم ةقرف تنكمت

تارد˘خ˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ

ةي’و نماب ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو

نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،ةنتاب

تار˘ثؤو˘م˘لاو ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

30 فيقوت اهرثا ىلع مت ،ةيلقعلا

نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘صشا

مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس53 و03

ما ةي’و نم ناردحني نيصصخصش

نتم ىلع اوناك نيذلا ،يقاوبلا

،ةركصسب ةي’و نم ةمداق ةبكرم

نيع ةنيدم˘ب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح

م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لا صشي˘ت˘ف˘ت˘بو ة˘تو˘ت˘لا

ن˘م بلاو˘˘ق90 ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا

يلام˘جإا نزو˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

مارغ008 و غلك90 ـب ردقي

ردقي يلام غلبم عاجرتصسا مت امك

ميدقت راظتنا يف ،جد027.19 ـب

ةيلحملا ةباينلا مامأا مهب هبتصشملا

.قيقحتلا تاءارجا ءاف˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘ب

ةلقنتملا ةقرفلا تفقوأا اهتهج نم

ةنتاب10 ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

72 رمعلا نم غلبي رخآا صصخصش

ىلع ناك ايئاصضق قوبصسم ةنصس

ثلاثلا لاقعوب يحب ةبكرم نتم

صصرق359 هتزوحب ةنتاب ةنيدمب

051 نيلباقيرب عون نم صسولهم

رخ’ا وه هميدقت راظتنا يف .غلم

تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل ةزا˘ي˘ح˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع

يف ناتيل˘م˘ع˘لا ي˘تأا˘تو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تا˘˘طا˘˘صشن را˘˘˘طإا

ىلع ءاصضقلل ةيمارلا ةنتاب ةي’و

فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ير˘صضح˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا

ي˘˘ف تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘لاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا

زجح نم نيري˘خ’ا ن˘ي˘عو˘ب˘صس’ا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

.جلاعملا

ةنتاب

 صسولهم صصرق359و جلاعملا فيكلا نم غلك90 نم ديزأا زجح
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ةي’وب ةطرصشلا رصصانع نكمت

نم ةربتعم ةيمك زجح نم لجيج

يف كلذو ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قأ’ا

ماق يتلا تايلمعلا لمجم قايصس

عراوصش ريهطت لجأا نم ء’ؤوه اهب

تحت عقت يتلا قطانملا ءايحأاو

نيفرحنملا نم زاهجلا اذه ةرما

.ةرد˘˘خ˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘جور˘˘˘مو

ةيلخ نع رداصص ريرقت فصشكو

ام زجح نع ةي’ولا نمأاب مÓعإ’ا

اصصرق8161 ن˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي’

عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘˘م

ماق يتلا ةمهادملا تايلمع لÓخ

فلتخ˘م˘ب ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب

ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

لÓ˘خ زا˘ه˘ج˘˘لا اذ˘˘ه صصا˘˘صصت˘˘خا

لÓخ متو ، يصضاملا ليرفأا رهصش

لقي’ام فيقو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه

مهرامعأا حوارتت اصصخصش31 نع

نيذ˘لاو ة˘ن˘صس54و91 نيب
˘˘ما˘˘كحأا م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ترد˘˘˘صص
صسب˘ح˘لا ن˘ي˘ب تحوار˘ت ة˘توا˘ف˘ت˘م
اميف ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لاو ، ذ˘فا˘ن˘لا

يف نيطروتملا نم ةصسمخ لاز’
امك .رارف ةلاح يف تايلمعلا هذه
ة˘ي’و˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تج˘˘لا˘˘ع
ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا تاذ لÓ˘خ

يف لثمتت ةفلتخم ةيصضق631
ىلع ءادتعإ’ا ، حرجلاو برصضلا
ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا ، ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا بادآ’ا

ىلإاامو ةقرصسلا ، ةيتامو˘ل˘ع˘م˘لا

ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا ا˘يا˘صضق˘لا ن˘م كلذ

021 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت

رّصصق ةرصشع مهنيب نمو اصصخصش

يف تردصص دقو ،ءاصسن ةينامثو

ةيصضق يف امكو نيفوقوملا قح

تاصسولهم˘لا كÓ˘ه˘ت˘صساو ج˘يور˘ت

ن˘ي˘ب تحوار˘ت ة˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م ما˘˘كحأا

ةيلاملا ةمارغلاو ، ذفانلا صسبحلا

.رصشابملا ءاعدتصسإ’ا ىلا ةفاصضا

  ليرفأا رهسش لÓخ ةيسضق631  ةجلاعم تمت اميف

 اصسولهم اصصرق8161 زجحت لجيجب ةطرصشلا حلاصصم

راهسشإا

 ادج ةصاخ ةئنهت
دباعلب اهيدلاو ةللدم يام81 مويلا لفتحت
21 ـلا ا˘هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا ه˘˘ن˘˘م نو˘˘سسي˘˘م

ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو ارو˘˘ن ضضرألا قر˘˘سشت˘˘˘ل
ضصخألاب و ينهتم ةلئاع مدقتت ةديعسسلا
عيمج و ةنيكسس و ديجم نازيزعلا نادجلا

نأا هللا نم نيجار يناهتلا رحأاب اهتلاخ
اهيدلاو فنك يف اهرمع ليطي و اهظفحي
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا رو˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘عو ا˘˘ي˘˘سسآا ن˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘لا

ةدا˘˘ع˘˘سسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ماود ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
ءا˘سش نإا ة˘سسارد˘لا ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا و حا˘ج˘˘ن˘˘لاو
نيزي نأاو مولعلاو فراعملا نم اديزمو هللا
.نيمسسايلا و درولاب  حاجنلا قيرط اهل هللا
0202/50/81 eL aaS rehkA / buP
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ي˘ف ي˘ضسا˘ضسأا ءي˘ضش ةو˘ه˘ق˘لا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
نييرئازجلا نم ةريبك ةحيرضش تايموي
ان˘ه ثيد˘ح˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ن˘مد˘ي ن˘يذ˘لا

سسيلو ي˘ها˘ق˘م˘لا ةو˘ه˘ق ن˘ع ا˘ضصو˘ضصخ
ع˘م˘ف ،لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ضضح˘ت ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت
ه˘ب˘˘ضش ن˘˘م ح˘˘ب˘˘ضصأا ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا قÓ˘˘غإا
بور˘ضشم˘˘لا اذ˘˘ه ءار˘˘ضش ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
نوناعي اوناك نيذلا نيندم˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

بر˘ضش مد˘ع ن˘م تاو˘ن˘˘ضس راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ف مو˘˘ضصلا تا˘˘قوأا لÓ˘˘˘خ ةو˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘لا

ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘عر˘˘ه˘˘يو نا˘˘ضضمر
’ ن˘م كا˘ن˘هو رو˘ط˘ف˘لا د˘ع˘ب ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م
ةوهقلا نم ابوك يرتضشيو مهنم رظتني
د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م ه˘بر˘ضشي˘ل را˘ط˘˘فإ’ا ل˘˘ب˘˘ق
نكمم دعي مل رمأ’ا اذه نكل ،ناذأ’ا
ردضصم نأ’ ،هلبق وأا ناضضمر يف ءاوضس
وهو رفو˘ت˘م د˘ع˘ي م˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا
.يهاقملا

ةلوازمب اهباحسصأا رطاخي يهاقم
هتنت ل نئابزلا ريباوطو مهطاسشن

لضصاوت يلاتلابو ةمزأ’ا رمع لوط عم
سضع˘ب نإا˘ف ،ي˘ها˘ق˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ تاءار˘˘جإا

ةرطاخملا اوررق ةريخأ’ا هذه يلغتضسم
سضع˘ب عا˘ب˘تإا ع˘˘م طا˘˘ضشن˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لاو
ىلع نئابزلا لاخدإا رارغ ىلع ريبادتلا
«ةعاضس رخآا» هيلع تفقو ام وهو تاعفد
ةنيدمب ةي˘ب˘ع˘ضشلا ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م دد˘ع ي˘ف
ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘˘ع
ة˘˘نا˘˘ب˘˘˘ج» بهذ˘˘˘لا داوو «مراد سصÓ˘˘˘ب»
ثيح ،ي˘نو˘ب˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب «دو˘ه˘ي˘ل
با˘ب قÓ˘غإا˘ب ى˘ه˘ق˘م˘لا بحا˘ضص مو˘˘ق˘˘ي
رظتني نيذلا ن˘ئا˘بز˘لا لا˘خدإاو ى˘ه˘ق˘م˘لا

تاعفد ىلع جراخلا يف هرود مهنم لك
ل˘˘خاد م˘˘حاز˘˘ت ثود˘˘ح يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل كلذو
يف ثدحي محازتلا اذه نأا مغر ،ىهقملا

ثودح دح ىلإا لضصوو ىهقملا جراخ
،راودأ’ا لوح ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ي˘ب تا˘ضشوا˘ن˘م
يف سصوضصخلا هجو ىلع كلذ ثدحي
.برغملا ناذأا قبضست يتلا ةرتفلا

ةليوط تافاسسم نوعطقي نونمدم
 ةوهق بوك ءارسشل

ةبان˘ع ءا˘ي˘حأا سضع˘ب ي˘ف ا˘ن˘لو˘ج˘ت لÓ˘خ
سسرا˘م˘ي ي˘ت˘لا ي˘ها˘ق˘م˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘ل˘˘ل
ذ˘خأا ع˘م ا˘ه˘ي˘ف م˘˘ه˘˘طا˘˘ضشن ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا
لبق نم مهرمأا فاضشتكا مدعل تاطايتحا
ةراجتلا ةيريدمل نيعباتلا ةباقرلا ناوعأا
ناي˘ف˘ضس ن˘م ا˘ن˘بر˘ق˘ت ،ة˘طر˘ضشلا دار˘فأا وأا

ناك يذلا ةنضس53 رمعلا نم غلابلا
ـب ي˘ها˘ق˘م˘˘لا د˘˘حأا ما˘˘مأا هرود ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ءا˘ي˘حأ’ا ر˘ب˘كأا د˘حأا و˘هو «مراد سصÓ˘˘ب»
مل اذإا» :لاق ثيح ،ةبانع ةنيدمب ةيبعضشلا
يناعأاضس نإاف راطفإ’ا دعب ةوهقلا برضشأا

،ئيضس جازم يف حبضصأاو سسأارلا م’آا نم
ىهقملا اذه بحاضص نأا ظحلا نضسح نم
ةباقرلاو ةيحضصلا رطاخملا مغر فزاج
دجوي يتلا ةوهقلا انل ريفوت لجأا نم
متي يتلا ةوهقلا نيبو اهنيب ريبك قرف
:لاقف ريذن امأا ،«لزنملا يف اهريضضحت
ي˘ف ،ى˘ه˘ق˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘فو نو˘˘بز ا˘˘نأا»
ةعاضس فضصنل رظتنأا تاقوأ’ا سضعبلا

رقم نأا امك ،لوخدلل يرود نيحي ىتح
نع لقي ’ امب ىهقملا نع دعبي ينكضس

ل˘جأا ن˘م بع˘ت˘لا ،ي˘˘ضشم ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد02
’إا همهفي ’ ةوهق بوك ىلع لوضصحلا
 .«اهبرضش ىلع نوندملا

ءارسشل اوؤوجل «ةوهقلا قاسشع» سضعب
...ةوهقلا ريسضحتب ةسصاخ تلآا

نم ةوهقلا ىلع نينمدملا سضعب أاجل
نامضضل رخآا لح ىلإا لاحلا يروضسيم

نم بوك فاجترا يف مهتبغر عابضشإا
ت’آا ءار˘ضش لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ةو˘˘ه˘˘ق˘˘لا

بورضشملا اذه ريضضحتب ةضصاخ ةيلزنم
يف اجاور اهعيب فرع يتلا ت’آ’ا يهو
ةز˘ه˘جأ’ا ي˘ع˘ئا˘ب ىد˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا
مه مهضضعب حبضصأا نيذلا ةيلزنمورهكلا
لزا˘ن˘م ى˘لإا ل˘ي˘ضصو˘ت˘لا نور˘فو˘ي ا˘ضضيأا
ي˘ف ا˘ضضيأا كلذ م˘ها˘ضس ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا
ةضصاخلا ةوهقلا ت’وضسبك عيب راهدزا
نم ةبلع رعضس ردقي ثيح ،ت’آ’ا هذهب
ـب ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا تاذ ت’و˘ضسب˘كلا

.رانيد0021و008
قيقحتل ةسصرفلا اولغتسسا راجتو

«عيرسسلا حبرلا»
سضع˘ب ل˘غ˘ت˘ضسا ،ة˘ل˘ضص يذ قا˘ي˘˘ضس ي˘˘ف
طا˘ضشن˘ب م˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا
فتاوهلا ي˘ع˘ئا˘ب ةرو˘ضص ي˘ف ي˘ها˘ق˘م˘لا

اذه رضصحلا ’ لاثملا ليبضس ىلع ةلاقنلا

عيرضسلا حبرلا قيقحت لجأا نم عضضولا

ت’وضسبك ت’آا عضضو لÓخ نم كلذو

بو˘كلا ع˘ي˘بو م˘ه˘تÓ˘ح˘م ي˘ف ةو˘ه˘˘ق˘˘لا

هيلع تفقو ام وهو رانيد05 ـب دحاولا

ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف «ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا»

ددع اهيف دضصقي يتلا ةبانعب ةيبعضشلا

لحملا ةوهقلا ىلع نيندملا نم ربتعم

يتلا «عراضشلا ةوهق» نم بوكب زوفلل

نيندملل ةبضسنلاب ملحلا ةباثمب تحبضصأا

ا˘حا˘ت˘م ا˘ه˘بر˘ضش د˘ع˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

.انوروك ءابو لوزي نأا ىلإا عيمجلل

ةوهقلا ىلع نامدإلاو ةراجتلا ليخادم

انوروك ءابو رطاخم ىلع نابلغتي

نم ىر˘خأا ةرو˘ضص ع˘ضضو˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ةياقولا تاءار˘جإا˘ب ماز˘ت˘ل’ا مد˘ع رو˘ضص

ايموي اهارن يتلا انوروك سسوريف نم

رهظي امك ،سسبÓملا عيب تÓحم مامأا

لبق نم عضضولا ىلع ةرطيضسلا ةبوعضص

لوط عم اضصوضصخ ،ةيضصولا تاهجلا

بويج غرفأا يذلا ءابولا اذه ةمزأا ةدم

عفدو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘ضساو ة˘ح˘ير˘ضش

نهم˘لا با˘ح˘ضصأاو را˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

نم ءابولا يدحتو ةرطاخملا ىلع ةرحلا

وهو مهتÓئاعل سشيعلا ةمقل ريفوت لجأا

ىلع نونمدملا هيف دجو يذلا عضضولا

عابضشإا لÓخ نم مهتلاضض ةوهقلا برضش

رطاخم نم ديزي كلذ نكلو مهتبغر

ىطخت يت˘لا ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ءا˘بو˘لا ي˘ضشف˘ت

يهو ةباضصإا001 ةباضصإ’ا ددع اهيف

تاهجلا ةيلوؤوضسم ن˘م ي˘ت˘لا ة˘لدا˘ع˘م˘لا

.اهلح ةيضصولا

تاردخملا ءارسشل ىعسسي نمك حبسصأا اهيلع لوسصحلا

 ةضسلخ اهعيبت يهاقمو اهيلع نينمدملا قهرأا اهبايغ ..ةوهقلا
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ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا  ى˘˘˘˘كت˘˘˘˘ضشا
ءايحأا ةدعب نينطاقلا نينطاوملا
نم ةي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
يتلا تاضسرامم˘لاو تازوا˘ج˘ت˘لا
را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي
ر˘˘˘ه˘˘˘ضشلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف سصخأ’ا˘˘˘˘بو
مازتل’ا مدع ةلثمتملاو ليضضفلا
بي˘ل˘ح˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ةر˘ي˘ع˘ضست˘لا˘˘ب
ن˘م يذ˘لاو م˘عد˘˘م˘˘لا سسا˘˘ي˘˘كأ’ا

سسي˘˘˘كل˘˘˘˘ل جد52 سضور˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
ءار˘ضشب  م˘ه˘ماز˘لإا اذ˘˘كو د˘˘حاو˘˘لا
بي˘ل˘ح سسا˘ي˘كأا˘ك ىر˘خأا ءا˘˘ي˘˘ضشأا
تروغايلا وآا تابراضشلا وآا رقبلا

ننقملا بيل˘ح˘لا ءار˘ضشل طر˘ضشك
تايرورضضلا مهأا نم ربتعي يذلا

ةضشهلا تائفلل ةبضسنلاب ةضصاخ
م˘ت˘ي ىر˘خأا ا˘نا˘ي˘حاو  ةزو˘ع˘م˘لاو
ادكو ةفيرعملا قيرط نع عيبلا
نا˘ي˘˘حأ’ا سضع˘˘ب ي˘˘ف م˘˘هرا˘˘ب˘˘جإا
مهدنع نم ةيئادغلا داوملا ءانتقا

م˘ت˘ي ’ ءار˘ضشلا مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘˘فو
ننقملا سسايكأ’ا بي˘ل˘ح م˘ه˘ع˘ي˘ب
ه˘˘ضشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ع˘˘ضضو˘˘لا اد˘˘هو
ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘ضشور˘ح˘لا ي˘ح نا˘كضس
ناضضمر رهضش ةيادب دنم ةدرابلا
فرط نم هلبق ىتح وآا ليضضفلا
بي˘ل˘ح ع˘ي˘ب˘ي يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا د˘حا
ببضسلا وه راكتح’او  سسايك’ا

نوعفري نونطاوملا لعجام ادهو
ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ىو˘كضش
ح˘لا˘ضصمو ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘ك
حتف ةرورضضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م كرد˘لا

رجاتلا راكتحا ةيضضق يف قيقحت
ذا˘خ˘تا و سسا˘ي˘كأ’ا بي˘ل˘ح ع˘ي˘ب˘ل

دحلل ةيعدرلا تاءارجإ’ا هدضض
تاضسرا˘م˘م˘لاو تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘م
قايضسلا تاذ يفو .اهب موقي يتلا

عباتلا ةزارخ يح ونطاوم بلاط
ةرورضضب بنعلا داو ةيدلبل ايرادإا
ةي’ولاب ةراجتلا ةيريدم  لخدت

ل˘خد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ناو˘˘عأا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
نم ريثكلل دح عضضوو لجاعلا
يتلا تاضسرامم˘لاو تازوا˘ج˘ت˘لا
اضصوضصخ نونطاوملا اهنم رمذت

قيرط نع ناضضمر رهضش لÓخ
بي˘ل˘ح سسا˘ي˘كأا ءار˘ضشب م˘ه˘ماز˘˘لإا
د˘ن˘ع تا˘بر˘ضشلا سسا˘ي˘كأاو ر˘ق˘ب˘لا
ننقملا سسايكأ’ا بيلحل مهئارضش

ف˘˘ضشك ثي˘˘˘ح .جد52 رعضسب

هذ˘˘ه نأا نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه

ءا˘ي˘حأا بل˘غأا˘ب ر˘ضشت˘ن˘ت ةر˘ها˘ظ˘لا

مهتايناز˘ي˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘تو ةزار˘خ

’ مهنم نيريثكلا نأاو اضصوضصخ

سسايكأ’ا بيلح ءانت˘قا م˘ه˘ن˘كم˘ي

رهضشب ةنراقم ةردن دهضشي يذلا

.ةي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا ن˘م نا˘ضضمر

ع˘يزو˘ت نو˘كل ةرا˘ضشإ’ا رد˘ج˘˘تو

رعضسلاب ننقملا سسايكأ’ا بيلح

جد52 وهو هيلع فرا˘ع˘ت˘م˘لا

ةد˘ع ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ د˘˘ه˘˘ضش

ةي’ولا ءايحأا لك ربع تايبلضس

ر˘ي˘باو˘ط˘لا ل˘˘ي˘˘كضشت لÓ˘˘خ ن˘˘م

تاءارجإاب مازتل’ا نود ةليوطلا

سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

.انوروك

   ننقملا بيلحلا سسايكأا عيب يف راكتحإلا ببسسب

 قيقحت حتفب نوبلاطيو نوكتضشي بنعلا داوو ةدرابلا  ونطاوم
ةفلتخم تاباسصإل تسضرعت

اهضسفن يمرب راحتنإلا لواحت ةاتف
  فاضصفضصلاب ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم

ىلع رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ةاتف سسمأا لوأا ةليل تمدقأا

ةينكضس ةرامعل3 قباطلا نم اهضسفن يمرب راحتنا ةلواحم
تاباضصإ’ اهضضرعتل ىدأا امم ،ةبانع ةيدلبب فاضصفضصلا يحب
ا˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘ه˘فا˘ع˘ضسإا تعد˘ت˘ضسا ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
جÓعلا يقلتل دضشر نبا ىفضشتضسمب ةيبطلا ت’اجعتضسÓل
ةيامحلا ةيريدمب لاضصت’او مÓعإ’اب فلكملا فضشك .مزÓلا
يف سسمأا لوأا تقلت هرضصانع نأا «ةعاضس رخآا» ـل ةبانعب ةيندملا

ةلواحم هداف˘م ءاد˘ن ق˘ئا˘قد ع˘ضضب ’إا ا˘حا˘ب˘ضص ة˘ث˘لا˘ث˘لا دود˘ح
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع فاضصفضصلاب راحتنا

نم غلبت ةاتفب قلعتي رمأ’ا  نأا نيبت  ةنياعملاو لوضصولا دعبو

ةينكضس ةرامعل3 قباطلا نم اهضسفن تمر ةنضس22 رمعلا

،ةفلتخم تاباضصإ’ ا˘ه˘ضضر˘ع˘ت˘ل ىدأا ا˘م˘م فا˘ضصف˘ضصلا ي˘ح˘ب

حانج ىلع تلقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع تفعضسأا
يقلتل دضشر نبا ىفضشتضسمب ةيبطلا ت’اجعتضسÓل ةعرضسلا
ةياغ ىلإا ةلوهجم ةثداحلا بابضسأا ىقبتو اذه ،مزÓلا جÓعلا

.رطضسأ’ا هذه ةباتك
LªÉ∫.Ω

فرج يف لفط طوقضس
ينوبلاب حورج يف هل ببضستي

ةنضس71 رمعلا نم غلبي لفط سسمأا لوأا ةليل فضصتنم بيضصأا
يلاوح هعافترا فرج يف هطوقضس بقع ينوبلاب حورجب
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر ل˘خد˘ت ى˘عد˘ت˘ضسا ا˘م و˘هو،ن˘ير˘ت˘م
يقلتل ىفضشتضسملا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘فا˘ع˘ضسإ’

Ω.Ü .مزÓلا جÓعلا

ءايحألاب طاسشنلاب نيلقنتملا راجتلل تايدلبلا تسصخر اميف

ةيراجتلا تاءاضضفلا مامأاو تاقرطلا يف عيبلا عنمل وعدت ةراجتلا ةيريدم
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ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تعد
اتاب اعنم عنم ىلإا سسمأا ةبانع
اهعون ناك امهم تاجوتنملا عيب

˘ما˘مأا ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع
لباقملا يف ةيراجتلا تاءاضضفلا
را˘ج˘ت˘لاو ة˘عا˘ب˘˘ل˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘لواز˘م ن˘ي˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءايحأ’ا ىوتضسم ىلع ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ءا˘˘ضسؤور ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘˘ضسي ة˘˘˘ضصخر˘˘˘لا

ددحت ةيدلبلا ةيبعضشلا سسلاجملا

ةنماث˘لا ن˘م ل˘م˘ع˘لا تا˘قوأا م˘ه˘ل

ةعبارلا ةعاضسلا ةياغ ىلإا احابضص

سصي˘خر˘ت˘لاو لاوز˘لا د˘ع˘ب ر˘˘ضشع

ةيئادغلا داوملا راجتل ايئانثتضسا

عيب ناضضمر رهضش لÓخ ةماعلا

ة˘ضصخر˘لا ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘ضضخ˘˘لا

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ل˘˘ضست

ربع عيبلا عجضشت ا˘م˘م ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

تاطاضشتل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب تنر˘ت˘ن’ا

ةيتاكمإا عم طقف اهب حومضسملا

تاجوتنملا ميل˘ضستو ل˘ي˘ضصو˘ت˘لا

هتيلوؤوضسم تخت كلهتضسملا ىلإا

ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا

تاقوأا لÓخ لقن˘ت˘لا م˘ه˘نا˘كمإا˘ب

ل˘ج˘ضس ةزا˘ي˘ح ة˘ط˘ير˘ضش ر˘ج˘ح˘لا

.ةينور˘ت˘كل’ا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل يرا˘ج˘ت

حلاضصملا موقت هنأا تدكأا امك

ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا

نا˘م˘ضضل طور˘ضشلا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب

ةيئاقولا طورضشلا مارتحاو نمأ’ا

را˘˘ج˘˘ت˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘لا

تاءاضضفلا هذه ىلع نيدفاولاو

ةيرابجإاو ءابولا راضشتنإ’ ايدافت

فرط نم تامام˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘ضسإا

.لامعلاو راجتلا

نينمدملا ىلع ةيفاسضإا ةقسشم عسضو دقف راجتلاب هرارسضإا ىلإا ةفاسضإا يذلا رارقلا وهو انوروك سسوريف يسشفت نم ةياقولا راطإا يف ةيراجتلا تاطاسشنلا بلغأا فيقوت عيباسسأا ةدع ذنم ةموكحلا تررق
.تاردخملا ءارسشب حبسصأا اهءارسش حبسصأا يتلا ةوهقلا ىلع
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ة˘نا˘خ ن˘م˘سض جرد˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو

ةيراوجلا ةطرسشلا أادبم ديسسجت

ل˘˘ث˘˘مألا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو

،ةينمألامهتلاغسشنإاو نينطاوملاب

د˘˘ق˘˘ف ل˘˘سص˘˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو

ة˘˘طر˘˘سشلا تاّو˘˘ق تل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإا

ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ةنّسسلا هتاه نم يسضاملا ليرفأا

ربع ةي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم6155

تح˘ت ة˘عو˘سضو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ما˘˘قرأا

ر˘˘سصت
ّ

8451» ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ف

،»يفتاهلا لوحملاو,71  401

تاذ اهت˘ه˘ج ن˘م تل˘ّج˘سس ا˘م˘ي˘ف

رثكأا لابقتسسا ةينمألا تاهجلا

لÓ˘خ ة˘م˘لا˘كم0052 نم

يرا˘ج˘لا يا˘م ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م
تاملاكملا لمجم ددع عفتريل
رهسش فرظ لÓ˘خ ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ةملاكم0008 قوفيو فسصنو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘˘م
غيلبتلا لوح مهفادهأا تروحمت

بناج ىلإا اياسضقلا فلتخم نع
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘مّد˘˘ق˘˘˘ت
ةّقلعتم ىرخأاو تارا˘سسف˘ت˘سسإلا

ع˘م ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلا˘˘ب

تائفلا ةيامحل لّخدتلا تابلط

ن˘˘م ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘ّسشه˘˘لا

نمأا حلا˘سصم نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن

ة˘م˘ها˘سسم ن˘ّم˘ث˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو

امّ لك نع غيلبتلا يف نطاوملا

م˘ه˘ن˘مأا˘ب سسا˘سسم˘لا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م

.مهتاكلتمم ةمÓسسو
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لاحرب ريخلا سسان ةيعمج تماق

ةمامك003 براقي ام ميلسستب

ة˘ي˘قاو تلذ˘ب01 و ةم˘ق˘ع˘م

ىلع، سسأارل˘ل تا˘ي˘قا˘ط ا˘ه˘ل˘ث˘مو

لاحربب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر

ط˘خ˘لا ي˘ف نود˘جاو˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

91 دي˘فو˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ما˘ملا

هذ˘˘ه تقل قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف،
لا˘˘جر نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
م˘هر˘كسش اود˘با ن˘يذ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
لمعلا اذه يف مهاسس نم لكل
اهتهج نم ،ديعب وا بيرق نم
ريدمل اهر˘كسش تد˘با ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةبانع ةيلول ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

لاحربب ينهملا نيوكتلا ريدمو
د˘ه˘ع˘م˘لا باو˘با ا˘˘ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘يذ˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج و ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأل

يتÓلا تاطايخلا تاعو˘ط˘ت˘م˘لا
ةقسشم مغر ةطايخلا يف نعدبا
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘كؤو˘˘تو ،ما˘˘ي˘˘سصلا
لم وا لك نود ةيلمعلا رارمتسسا
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه لاوز ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
ع˘يزو˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ف˘˘ي˘˘سضتو،
تا˘ما˘م˘كلاو ة˘ي˘قاو˘لا سسبÓ˘م˘لا
ةددعتملا ةدايعلا اسضيا لمسشتسس
زكارم اسضياو لاحرب تامدخلا

، رخآا بناج نم ،ءابولا ةحفاكم

انمازت لاحرب ريخلا سسان ةيعمج

ةسسب˘لألا و تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘تو

نيطبارملا دونجلا ىلع ةيعقاولا

ةحفاكمل ىلوألا فوفسصلا يف

˘مو˘ق˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ماعطاو تابجولا عيزوتب اسضيا

ةجاتحم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

ناسضمر رهسش لولح ذنم اذهو

.ميركلا
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ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم لسصاوت

ريهطتلاو فيظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

ةيلو تايدل˘ب ر˘ب˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو

سسما لوا تما˘ق ثي˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةيدلبب ةما˘م˘ق˘لا ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م لا˘˘حر˘˘˘ب

، ءايحألا عيمج ىلع اهميمعت
نونطاوملا هنسسحتسسا ام وهو
يذلا ريبكلا لمعلل ارظن اريثك
عيمج يف ةسسسسؤوملا هب موقت
و ،ا˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
و ميق˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل ارار˘م˘ت˘سسإا
ةفيظن ةبا˘ن˘ع تما˘ق ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب

تاباغلا ةظفا˘ح˘مو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل
تارادلا م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ب
ءايحلاو روهمجلل ةلبقتسسملا

نامسضلا، بهذلا داو رارغ ىلع
يح، ءارجلا ريغل يعامتجلا
ي˘˘˘˘˘˘˘ح دار˘˘˘˘˘˘˘م سشو˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘يد
يح، لاطبلا يح ،فاسصفسصلا
ةفرسشلا ةيدلب .روسشاع يديسس

ة˘ل˘م˘ح ىر˘˘خألا ي˘˘ه تد˘˘ه˘˘سش

ن˘م ة˘ع˘سساو ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت

ةفيظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘سسسسؤو˘م فر˘ط

،اباغلا ةظ˘فا˘ح˘م ، ة˘كرا˘سشم˘بو

لزن ،ريهطتلل ينطولا ناويدلا

.بوكاباطلاب ةسضايرلاو ةبيبسشلا

¯ S¢.Q
ةلفاق ل˘فا˘كت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تم˘ظ˘ن

ديدعلا تلمسش ةيوعوت ةيحسص
تفرع يتلاو ةبانعب ءايحألا نم
ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت تا˘ي˘ع˘م˘ج ة˘كرا˘سشم
ينطو˘لا ل˘ت˘كت˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
رارغ ىلع ة˘ثا˘غإلاو ن˘ما˘سضت˘ل˘ل

»enuej Ô » بابسش اي ةيعمج
» نيميقملا ءاب˘طألا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘تو

armaC«نطاوملا» ةعومجمو

لوأا يح ءايحأا تلمسش ثيح «32

داو،2 و1 ةزارخ ،ةيباسشلا ،يام
افيف» ىتحو سشيرلا عارذ ،دايز

ةيحسص حئاسصن ميدقت متو »لوم

عيزوت متو ءابطأا فارسشإا تحت

تا˘ما˘م˘˘كلا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘سضيأا

،نينطاوملا ىلع رهطم «لاج»و

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘˘لا تفر˘˘˘عو

ةلاعفو ةيوق ةكراسشم ةيوعوتلا

يتاو˘ل˘لا تا˘طا˘ي˘خ˘لاو ءا˘ب˘طأÓ˘ل

ةمامك007 ن˘م ر˘ث˘كأا نز˘˘ه˘˘ج

ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك ،تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا

تا˘˘ما˘˘م˘˘˘ك ن˘˘˘م تا˘˘˘عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا

وأا لا˘˘ج» يد˘˘يألا تا˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘˘مو

تادو˘ه˘ج˘م ل˘˘سضف˘˘ب «نو˘˘با˘˘سص

»ةبانعل ةيبطلا ةوقلا» ةعومجم

ءابطألا ةيقي˘سسن˘ت ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب

ةعومجم و»armaC نيميقملا

تر˘˘˘˘˘˘˘كسشو ،«32 ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا»

لتكتلل ةبان˘ع ة˘يلو ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت

ة˘ثا˘غإلاو ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ق˘˘فار يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ةزهجألاو تائيهلا لكو ةلفاقلا

ي˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘كو ة˘ي˘ن˘مألا

ن˘م ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ة˘˘ي˘˘ق˘˘سسي˘˘ن˘˘ت

ةلفاق˘لا ي˘ف تكرا˘سشو تم˘ها˘سس

نم درف لكل ريبكلا نانتملا عم

ةحسصلا ةنجل ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه

ةنجل ،ريطأاتلاو ميقع˘ت˘لا ق˘ير˘فو

ميكحلا اوركسش ا˘م˘ك ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيعمج سسيئر ةريدز نب قيفوت
ة˘ير˘يد˘م˘لو ة˘ير˘ي˘خ˘لا ل˘فا˘˘كت˘˘لا
هذ˘ه˘˘ل تسصخر ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
.ةلفاقلا

 ةيلولاب ةشضايرلإو بابششلإ ءاقدشصأإ ةيعمج نم ةردابمب

رمحألإ لÓهلإ ىلع ةيقإو ةعنقأإ عيزوت
ةيمÓضسإلإ ةفاضشكلل ديعلوب نب جوفو

ةعومجم عيزوتب ةبانع ةيلول ةسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمج تماق
يرئازجلا رمحألا لÓهلل ةبانع ةيلو بتكم ىلع ةيئاقولا ةعنقألا نم
ةسشرفلا داوب ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلل ديعلوب نب ىفطسصم جوفو
ءاسضعأا لقنت ثيح «تنأا اي انأا اي سشم.. تنأاو انأا.. رئازجلا» راعسش تحت
يئلولا بتكملا رقم ىلإا سسيوروب ديجملا دبع اهسسيئرو ةيعمجلا
ةيئلولا ةنجللا سسيئر مهلابقتسسا يف اودجوو يرئازجلا رمحألا لÓهلل
ماق يتلا تاردابملا نع ثدحت يذلا ديمحلا دبع ديزوب رمحألا لÓهلل
هجو يف فوقولا لجأا نم ةيسضاملا ةرتفلا ةليط رمحألا لÓهلا اهب

ديدعلا يف اهومظن يتلا تاردابملاو تاطاسشنلا ةلمجو انوروك ةحئاج
ىلع يرئازجلا رمحألا لÓهلا رودو ماهمل اسضيأا قرطتو تايدلبلا نم
ةحوتفم امئاد مهباوبأا نأا دكأاو ،يلودلاو ينطولاو يلحملا نييوتسسملا
ةمهم اهل جاتحي نمل ةدعاسسملا دي دم نأا ىلع عامجإلا متو ،عيمجلل

ةردابمب اريثك حرفو ،ةسساسسحلا ةرتفلا هذه زواجت لجأا نم ةيعامج
مدقت نأا تلسضف يتلا ةبانع ةيلول ةسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمج
رمحألا لÓهلا يف نيطر˘خ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ع˘سسم˘لا ءا˘سضعأÓ˘ل ة˘يز˘مر ة˘يد˘ه
،ةير˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي نو˘كرا˘سشي م˘ه˘نأا ة˘سصا˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘لا˘سسر ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تدد˘˘سشو
ةيعمجلا ءاسضعأا لبقتسسا ىرخآا ةهج نم ،قيسسنتلاو ةيعوتلاب ةيناسسنلا
داوب ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلل ديعلوب نب ىفطسصم جوف دئاق
يذلا جوفلا تاردابم نع ثدحتو نيفاسشكلاو يميلغل بيجن ةسشرفلا
هتكراسشمو رمتسسملا هطاسشنب فور˘ع˘مو تاردا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ظ˘ن
ىلع اريثك يميلغل بيجن ىنثأاو ،تارهاظتلا فلتخم يف امئاد ةرمثملا

.ةبانع ةيلول ةيسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمج ةردابم
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VU 5/4 ةيعمج عم قيشسنتلاب «كياب نيرغ» ميظنت نم

رامع يديضس ءايحأإ ىلإإ لضصي »رضضخألإ طخلإ
VU 5/4 ةيعمج عم قيسسنتلاب ءارسضخلا ةجاردلا ةيعمج تمظن
مت ثيحenil neerg»» »رسضخألا طخلا» ةردابم رامع يديسسب
دعابتلاو نامألا ةفاسسم مارتحا ةرورسض لوح ةيعوت تاراعسش قيلعت
نم ديدعلا يف انوروك سسوريف نم ةياقولل سصاخسشألا نيب يدسسجلا
،تابسصقملا ،ةيئاذغلا داوملا عيب تÓحم يف رامع يديسس ءايحأا
ديرب بتكمو تايلديسصلا ،ةلاقنلا فتاوهلا عيب تÓحم ،كاسشكألا
ي˘ف ءار˘سضخ تا˘ق˘سصل˘م ع˘سضو م˘تو ،را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘جأا ن˘م تا˘ه˘جاو˘لا طÓ˘ب ي˘ف ن˘كا˘مألا سضع˘ب ءÓ˘طو تÓ˘ح˘م˘˘لا
رسشن »كياب نيرغ» ةيعمج تلسصاوو ،ريباوطلا يف اهيف فوقولا

تماق نأا دعبف ،ةبانع تايدلب يف ايجيردت »قرزألا طخلا» ةردابم
يسسيئرلا فدهلاو رامع يديسس ةيدلب ءايحأا رود ءاج ينوبلا يف اهب
يف نامألا ةفاسسم مارتحا ةفاقث سسرغو نينطاوملا ةيعوت وه اهنم
سسوريف نم ةياقولا لجأا نم ةمداقلا ةرتفلا يف ةيراجتلا تÓحملا

ةلاعف رام˘ع يد˘ي˘سسبVU 5/4 ةيعم ةكرا˘سشم تنا˘كو ،ا˘نورو˘ك
ىلع اهسصرحو نيزرابلا اهئاسضعأا لسضفب ةردابملا هذه يف ةرمثمو
لجأا نم تاءارجإلا هذهب رامع يديسس ةيدلب ناكسس ءادتقا ةرورسض
ةريبك ةكرح دجويو ،انوروك ةحئاج نم مهتÓئاعو مهسسفنأا ةيامح
ةرورسض عيمجلا ىلع بجيو ايموي رامع يديسس ءايحأا نم ديدعلا يف
يتلا »انورو˘كلا» ل˘ل˘سست يدا˘ف˘ت˘ل ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘جإا عا˘ب˘تا
مارتحاب اههجو يف فوقولا نكمي نكل عيمجلا سسجاه تحبسصأا

ةرورسضلا دنع تيبلا نم جورخلاو تامامكلا ءادتراو نامألا ةفاسسم
.طقف
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نوبيه يرثألإ عقوملإ ميظنت نمو ىفطشصم نابرود روشسيفوربلإ اهمدقي

لوح ةيضضإرتفإإ ةرضضاحم
مويلإ «سسويجير وبيهب ةميدقلإ تإروفمألإ»

تحتو ثارتلا رهسش راطإا يف ةيسضارتفا ةرسضاحم اءاسسم ةثلاثلا ةيادب مويلا نوبيه يرثألا عقوملا مظني
نابرود روسسيفوربلا عم ةرملا هذه دعوملا نوكيسس ثيح «ةنمقرلا لظ يف يفاقثلا ثارتلا» راعسش
ةسصنم ربع فينسصتو طيمنت -سسويجير وبيهب ةميدقلا تاروفمألا ناونع ةرسضاحملا لمحتو ىفطسصم
ةفاقثلا ةيريدم ةحفسصو كوبسسيافلا يف نوبيه يرثألا عقوملا ةحفسص يف رسشابملا ثبلا ربغو «مووز»
.اسضيأا كوبسسيافلا يف ةبانع ةيلول

S¢.Q 
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نييرئازجلا سسارحلا ماقرأا زربأا يه هذه
مصسوملا اذه يدوعصسلا يرودلا يف

طضشني ثيح ،ةيدوعضسلأ بعÓملأ يف نييرئأزجلأ نيفرتحملأ نم ديدعلأ دجأوتي

ناملضس نب دمحم ريمألأ ضسأاك يرود ةيدنأأ نم ةينامث يف ايلاح مهنم11
ةثÓث دجأوتب ربكألأ ددعلأ كمضض يدان مضضيو ،يلاحلأ مضسوملل نيفرتحملل

يلهألأو بابضشلأو اهبأأ ةيدنأأ يف نيبعÓلأ ةيقب دجأوتيو ،هفوفضص يف نيبعل
نيدلأ لامجو ،يحلوبم  باهوضسيأر يثÓثلأ ربتعيو ،دئأرلأو قافتلأو مزحلأو
يتلأ ءامضسألأ نيب نم مدقألأ نيبعÓلأ نم هخود نيدلأ زع اضضيأأو ،يرمعلب
،مضسوملأ أذه نييرئأزجلأ نيبعÓلأ ماقرألأ زربأأ نع ريرقتلأ أذه يف اهركذ يتأايضس
ضسيأرو ،دئأرلأ يدان ضسراح هخود نيدلأ زع مهو يمرم ضسأرح ةعبرأ دجويو
ىفطضصمو ،مزحلأ يدان ضسراح هلضسع كيلمو ،قافتلأ يدان ضسراح يحلوبم
يف نييرئأزج˘لأ ضسأر˘ح˘ل˘ل ما˘قرأأ زر˘بأأ ضضر˘ع˘ت˘ضسنو ،كم˘ضض يدا˘ن ضسرا˘ح ه˘ب˘غز
:مضسوملأ أذه يدوعضسلأ يرودلأ

،ةقيقد0981 عومجمب ةأرابم12 يف كراضش ،دئأرلأ يدان ضسراح هخود نيدلأ زع

كابضشب دئأرلأ ضسراح جرخو ،ةققحم ةرك86 ـل ىدضصتو ،فده04 هكابضش نكضس
يدان ضسراح يحلوبم ضسيأر وهف يناثلأ ضسراحلأ امأأ ،تايرابم ةعبرأأ يف ةفيظن

92 هكابضش تقلت ،ةقيقد0891 عومجمب ةأرابم22 يف كراضش يذلأ قافتلأ

أذه لÓخ ةفيظن كابضشب يحلوبم جرخو ،هامرم تدده ةرك66 ـل ىدضصتو ،افده
قباضسلأ يأد نيضسح رضصن ضسراح وه ثلاثلأ ضسراحلأو ،تايرابم ةتضس يف مضسوملأ

ةأرابم22 يف كراضش ثيح ،مزحلأ يدان بابضش ايلاح ضسرحي يذلأ هلضسع كيلم

،افده14 هكابضش نكضسو ،ةديدضست18 ـل ىدضصتو ،ةقيقد0891 ةعمجمب
ضسراح وهف عبأرلأ ضسراحلأ امأأو ،تايرابم ةثÓث يف هكابضش ةفاظن ىلع ظفاحو
زيمملأ ضسراحلأ  ،كمضض فوضصب طضشانلأ هبغز ىفطضصم قباضسلأ فيطضس قافو
يف كراضش كمضض ىلإأ يضضاملأ يفناج يف لقتنأو ةدحولأ عم مضسوملأ أأدب يذلأ

42 هكابضش نكضسو ،ةقيقد0081 عومجمب ةأرابم02 يف نألأ ىتح يرودلأ

.تايرابم ةعبضس يف هكابضش ةفاظن ىلع ظفاحو ،ةرك57 ـل ىدضصتو ،افده
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ءأدعصصلأ نوصسفنتي «كابلأ»و «ةراطصسوصس»و «يرانكلأ»

لاومأا نم ةريخألا ةعفدلا اهليوحت نلعت «فاكلا»
فاكلا سسأاكو لاطبألا يرود يف ةكراصشملا حنم

حنملأ نم ةيئاهنلأ ةعفدلأ هليوحت نع «فاك» مدقلأ ةركل يقيرفإلأ داحتإلأ نلعأأ
مضسوملاب ةضصاخلأ ةيقيرفإلأ تاضسفانملأ يف ةكراضشملأ ةيدنألاب ةضصاخلأ ةيلاملأ

نم حضضوأأ ،يمضسرلأ هباضسح ربع نايب «فاك» رضشنو،0202/9102 يراجلأ
ةيلاملأ عاضضوأÓل رظنلاب ءاج ،حنملأ هذه فرضص يف عيرضستلأ رأرق نأاب هلÓخ
،ةيلاملأ حنملأ هذه ضصختو ،تاضسفانملأ فقوت ذنم ةيدنألأ اهضشيعت يتلأ ةبعضصلأ

امب ،فاكلأ ضسأاكو ،لاطبألأ يرود نم ،تاعومجملأ رود تغلب يتلأ،23 ةيدنألأ
ةمضصاعلأ داحتأ و لئابقلأ ةبيبضش نم لك اهضسأأر ىلعو ةيرئأزجلأ ةيدنألأ كلذ يف
ةيدنأÓل ةنومضضملأ حنملل ىندألأ دحلأ نأاب هتأذ ردضصملأ حضضوأأو ،ودأراب يدانو

رييÓم9 براقي ام يأأ ،رلود فلأأ055 وه ،لاطبألأ يرود يف ةكراضشملأ

5 براقي ام يأأ ،رلود فلأأ572ـب ردقتف ،فاكلأ ضسأاك ةحنم امنيب ،ميتنضس

hd«ó.±.ميتنضس رييÓم

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ9895ددعلا0202 يام81 نينثإلا12
www.akhersaa-dz.com
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نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإأ يدا˘˘ن مر˘˘بأأ
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلأ
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ضصلأ
ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ،ةر˘˘ي˘˘خألأ
ي˘لا˘ط˘يإلأ ي˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ
فد˘ه˘ب ،ي˘ت˘نو˘ك و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأأ
ج˘يو˘ت˘ت˘لأ ة˘ضصن˘˘م˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لأ

ديدعلأ دعب ايبوروأأو ايلحم
تزيمت ي˘ت˘لأ تأو˘ن˘ضسلأ ن˘م
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
˘ما˘ع ةر˘ي˘ه˘ضشلأ ة˘ي˘ضسا˘م˘˘خ˘˘لأ

جئاتن نضسحت مغرو،0102
أذ˘˘ه ة˘˘ضصا˘˘خ نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإأ
بقل ىلع هتضسفانمو مضسوملأ
ةرأدإأ نأأ لإأ ،«و˘˘ي˘˘ضشت˘˘لا˘˘كلأ»
برد˘م˘لأو «يروز˘تأر˘ي˘˘ن˘˘لأ»
نا˘يد˘ب˘ي ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأأ
،ددج نيبعل مضض يف ةبغرلأ

يرئأزجلأ مج˘ن˘لأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
عقومل اقفوو ،لاطع فضسوي

،يلاطيإلأ «وتا˘كر˘ي˘م و˘تو˘ت»
ن˘ي˘ب تا˘ضضوا˘ف˘م كا˘ن˘ه نإا˘˘ف
يدان ةرأدإأو نÓيم رتنإأ ةرأدإأ
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ضسي˘˘ن
ةرأدإأ نأأ مغر ،لاطع فضسوي

ا˘م ا˘م˘ئأد ي˘ضسنر˘ف˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ
تامدخب أريبك اكضسمت يدبت
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،با˘˘˘˘˘ضشلأ بعÓ˘˘˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ير˘˘غ˘˘م˘˘لأ ضضور˘˘ع˘˘لأ
ة˘يد˘نألأ ن˘م ة˘ضصا˘خ ا˘ها˘ق˘ل˘ت

ردضصملأ دكأأو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ

دق نÓيم رتنإأ ةرأدإأ نأاب هتأذ

يدانل لوألأ اهضضرع تحتف

بعل م˘˘ضض ل˘˘جأأ ن˘˘م ضسي˘˘˘ن

ةميقب ،ق˘با˘ضسلأ ودأرا˘ب يدا˘ن

دق ام أذهو ،وروأأ نويلم02

ن˘م تا˘ضضوا˘ف˘˘م˘˘لأ بع˘˘ضصي

بنا˘ج˘لأ نأأ م˘كح˘ب ،ا˘ه˘ت˘يأد˘ب

ىلع أريث˘ك ر˘ضصي ي˘ضسنر˘ف˘لأ

وروأأ نو˘ي˘˘ل˘˘م04 غ˘ل˘˘ب˘˘م

ايقيرفأأ لطب نع ءانغتضسÓل

فضسوي زاتميو ،رضضخلأ عم

ددع˘ت˘ب (ا˘ما˘ع32) لا˘˘ط˘˘ع

ر˘ي˘ه˘ظ˘ك ءأو˘ضس بضصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ىلع كلذكو ،رضسيأأ وأأ نميأأ

هلعجي˘ضس ا˘م و˘هو ،ة˘ح˘ن˘جألأ

م˘˘˘ضسر˘˘˘ل˘˘˘ل أد˘˘˘ج ا˘˘˘ب˘˘˘ضسا˘˘˘ن˘˘˘م

يذ˘˘˘˘لأ (2/5/3) ي˘كي˘ت˘كت˘لأ

ينفلأ ريدم˘لأ ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي

.يتنوك وينوطنأأ

لاطع ىلع لوصصحلل وروأا نويلم02 ةميقب ايئدبم اصضرع مدقي نÓيم رتنإا
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،يضسنرفلأ زتيم يدان نلعأأ
هضسراح دقع ديدمت ضسمأأ لوأأ
ردنضسكلأأ يرئأزجلأ يلودلأ
نييفاضضإأ ن˘ي˘ما˘ع ،ا˘جد˘ي˘كوأأ

مهاضسو،3202 نأو˘ج ى˘ت˘ح

ةروضصب ،اماع13 ،اجديكوأأ
نمضض زتيم ءا˘ق˘ب ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف
يرود˘˘˘لأ ةو˘˘˘ف˘˘˘˘ضص ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأأ

72 ضضا˘خ ثي˘ح ،ي˘ضسنر˘ف˘˘لأ

هكابضش ىل˘ع ظ˘فا˘ح ،ةأرا˘ب˘م

دعيو ،اه˘ن˘م8 يف ة˘ف˘ي˘ظ˘ن

،9102 / 0202 م˘ضسو˘˘م
ذنم اجديكوأل مضسوم لضضفأأ
فيضص يف قيرفلا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لأ

يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘˘ق،8102
يف هحا˘ج˘ن˘ب ،غرو˘ب˘ضسأر˘ت˘ضس

ي˘ف ا˘يد˘˘ضصت69 ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لت˘ح˘ي˘ل ،ي˘ضسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ

أذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ضسراحلأ رايتخأ متو ،لاجملأ

بعل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘˘لأ

ءاتفتضسأ يف زتيم يف ماعلأ

،يضسنرفلأ يدانلأ يعجضشمل

ةئملاب95 ىلع هلو˘ضصح˘ب

62 ل˘با˘ق˘˘م ،تأو˘˘ضصألأ ن˘˘م

،ولايد بيبح مجاهملل ةئملاب

نايباف عفأدمل˘ل ة˘ئ˘م˘لا˘ب9و

،اجديكوأأ لا˘قو ،يز˘نو˘ت˘نا˘ضس

يمضسرلأ عقوملل حيرضصت يف

ديدم˘ت˘لأ أذ˘ه»: ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن˘ل

،يب قثي قيرفلأ نأأ ىلع ليلد

ة˘ل˘ضصأو˘م˘ل ا˘ق˘ح رور˘ضسم ا˘نأأ

ي˘نأل ،ز˘ت˘ي˘م ع˘م ةر˘ما˘غ˘˘م˘˘لأ

اضضيأأ يت˘ل˘ئا˘عو أد˘ج د˘ي˘ع˘ضس

،«ق˘ير˘ف˘لأ أذ˘ه ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ر˘ب˘كي أأد˘ب ز˘ت˘˘ي˘˘م» :فا˘˘ضضأأو

هتينب ثيح نم ةضصاخ ومنيو

ي˘ف نآلأ بغر˘يو ة˘ي˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةلوطب يف هد˘جأو˘ت ة˘مو˘م˘يد

.«يضسنرفلأ يرودلأ

3202 فيصص ةياغ ىلإا اجيدكوا دقع ددمي زتيم
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ي˘˘لود˘˘لأ م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ىد˘˘˘بأأ

،زر˘ح˘م ضضا˘˘ير ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ها˘ج˘ت ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ةدر ةر˘˘م لوأل

لد˘ج ترا˘ثأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ضضق˘لأ

،ةر˘ي˘خألأ ما˘يألأ ي˘ف ا˘˘ع˘˘ضسأو

ة˘˘˘كر˘˘˘ب˘˘˘ف تم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح

اهيف م˘جا˘ه˘ي ه˘ل تا˘ح˘ير˘ضصت

اهبضسن مت ،يبرغملأ روهمجلأ

عم هأرجأأ يذلأ رضشابملأ ثبلل

نإأ ي˘˘ب» ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ب ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلأ

،ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ «ضسترو˘˘˘ب˘˘˘ضس

ىلع ،هللأ دبعو˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإأ

يعامتجلأ لضصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م

م˘ج˘˘ن بت˘˘كو ،«مأر˘˘غ˘˘ت˘˘ضسنإأ»

يتيضس رتضسضشنام و رضضخلأ

ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘˘ت يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلأ

ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م˘˘ب ه˘˘با˘˘ضسح

Óعافتم ،«رتيوت» يعامتجلأ

هر˘˘ضشن يذ˘˘لأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م
ي˘ف˘ح˘ضصلأ درÓ˘ي˘غ كير˘تا˘˘ب
لوبتو˘ف» ع˘قو˘م˘ب ي˘ضسنر˘ف˘لأ

نع أريرقت دعأأ يذلأ «563
ربع زرحم بتكو ،ةيضضقلأ
ل ،كيرتاب أركضش» :«رتيوت»
يمأأ ،اضساضسأأ لدج يأأ دجوي
،ضضع˘ب ع˘م ن˘ح˘نو ة˘ي˘بر˘غ˘˘م
ا˘مد˘ن˘ع ر˘مألأ ل˘ضضف˘ن ط˘ق˘ف
،«نيرخآلأ ضسيلو نحن زوفن

كح˘˘ضضلأ زو˘˘مر ضضع˘˘ب ع˘˘م
دري مل بعÓلأ نأأ دكؤوت يتلأ
نم ربكأأ ةيضضقلأ هذه ءاطعإأ

نا˘كو ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ا˘ه˘م˘˘ج˘˘ح
هتاحيرضصت يف لاق دق زرحم
يف» :ةق˘ي˘قد˘لأو ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلأ
،أدج نوروخف ضسانلأ ،اندÓب
ًأدج أدج نوروخف ،ينمهفتأأ
ا˘نأأ ؟ى˘ن˘ع˘م˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد˘ل
يف يح وهو مانب يف نأأ ملعأأ
،رئأزجلأ بعلت امدنع ضسيراب
ان˘نو˘ع˘ج˘ضشي ل كا˘ن˘ه ضسا˘ن˘لأ

،ا˘ع˘ب˘ط ن˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ
هثيدح زرحم عباتو ،«؟يردتأأ

ةبراغملأ نأأ نظت له» :لاقو
(مانب ةق˘ط˘ن˘م د˘ضصق˘ي) كا˘ن˘ه
؟نييضسنوتلأ وأأ ؟ا˘ن˘نو˘ع˘ج˘ضشي
نكل ،نويضسنوتلأ Óيلق امبر
كلذكو انعم أوضسيل ةبراغملأ
،نيينوريماكلأو نييلاغ˘ن˘ضسلأ
ل مهنأل ضسيل ؟أذامل يردتأأ
ردضصن اننأل ن˘كل ،ا˘ن˘نو˘ب˘ح˘ي
د˘ن˘ع ج˘ي˘ج˘ضضلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
أر˘ي˘˘ث˘˘ك خر˘˘ضصن ،لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلأ

.«أريثك ملكتنو

ةبراغملا قح يف هتاحيرصصت ةكربف ىلع دريو هتمصص نع جرخي زرحم

وروأأ نويلم04 ىلع سسين رصصي امنيب
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ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ ط˘˘صسو˘˘˘لأ بقر˘˘˘ت˘˘˘ي
تأرأرق رودصص مويلأ يرئأزجلأ
يف ،مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ
ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف ة˘˘ي˘˘صضق
صسي˘ئر˘ل بو˘˘صسن˘˘م˘˘لأ ي˘˘تو˘˘صصلأ

دهف ماعلأ هريدمو فيطصس قافو
مامأأ ريخألأ لثميصس نيأأ ،ةيافلح
ةئيهل ةعبات˘لأ طا˘ب˘صضنلأ ة˘ن˘ج˘ل
،رأود˘م م˘ير˘˘كلأ د˘˘ب˘˘ع صسي˘˘ئر˘˘لأ

ةعاصسلأ نم ةيأدب مويلأ ةحيبصص

،طابصضنلأ ةنجل تناكو،11 ـلأ
ةيافلح دهفل ءاعدتصسأ تهجو دق
لوثملل ،مرصصنملأ صسيمخلأ موي
يف ،مويلأ ةحيبصص اهبتكم مامأأ

ةلوأزم نع اتقؤوم هفاقيإأ مت تقو
ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ ي˘˘صضا˘˘ير طا˘˘صشن يأأ
ة˘فر˘ع˘مو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لا˘م˘˘كت˘˘صسأ

يتوصصلأ ل˘ي˘ج˘صست˘لأ تا˘صسبÓ˘م
صسي˘˘˘ئر قا˘˘˘ف˘˘˘تأ زر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ
ةر˘جا˘ن˘م˘لأ د˘حأأ ع˘˘م ““ةرأو˘˘ف˘˘لأ““

حلا˘صصل تا˘يرا˘ب˘م بي˘تر˘ت ى˘ل˘ع
م˘صسو˘م˘لأ ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لأ
ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘˘ب ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
قاي˘صس ي˘فو.ى˘لوألأ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ

ببصس ةطبأرلأ حصضوت مل ،لصصتم
ركذب تف˘ت˘كأو ،ءا˘عد˘ت˘صسلأ أذ˘ه
لوألأ لجرلل فاقيإلاب اهتبقاعم
يذ˘لأ ،ي˘ف˘يا˘ط˘صسلأ يدا˘ن˘˘لأ ي˘˘ف
ـلأ خيراتب هيلع تطلصس دق تناك

ةبوقع ،يصضاملأ يرفيف نم02

،ر˘ه˘˘صشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث ةد˘˘م˘˘ل فا˘˘ق˘˘يإلأ

فلأأ002 ةميقب ةمأرغ ديدصستو
ةءا˘˘صسإلأ بب˘˘˘صسب كلذو ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
نمث ةأراب˘م لÓ˘خ ،ن˘ي˘ي˘م˘صسر˘ل˘ل
ي˘ت˘لأ ،ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ صسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

فيصضلأو فيطصس قافو تعمج

نم31 ـلأ يف ،ةنيطنصسق بابصش
ردا˘صصم تف˘صشكو.ه˘˘تأذ ر˘˘ه˘˘صشلأ

ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ ى˘˘ن˘˘ب˘˘م ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م
طا˘ب˘صضنلأ ة˘ن˘ج˘ل نأأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ل˘كب ة˘ي˘صضق˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘ت˘˘صس
ل ة˘˘˘مأر˘˘˘صصبو ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘˘م
فلملأ صسردتصس ثيح ،ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م

تاصسبÓمو ايابخ ةفر˘ع˘م˘ل ة˘قد˘ب
ةر˘كلأ تز˘ه ي˘ت˘لأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف˘˘لأ
تو˘ب˘ث لا˘ح ي˘˘فو ،ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ن˘م˘ف ة˘يا˘ف˘ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘ل˘˘صست نأأ بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لأ

دحل لصصت دق ةيصساق تابوقع
طاصشن يأأ ةلوأزم نم نامرحلأ

كلذو ةا˘ي˘ح˘لأ ىد˘˘م˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير
صصو˘صصن˘لأو ن˘ي˘نأو˘ق˘لا˘ب Ó˘˘م˘˘ع
ةرحاصسلل يلودلأ داحتإلأ حئأولو
ذبنت يتلأو ،““افيف““ ةريدتصسملأ

فلاخمو فانم وه ام لك مرجتو
،ة˘صضا˘ير˘لأو ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لأ د˘˘عأو˘˘ق˘˘ل

ن˘ل ة˘يا˘ف˘ل˘ح نأأ ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
وأأ ى˘لوألأ ه˘ت˘ي˘˘صضق هذ˘˘ه نو˘˘كت
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لأ ه˘˘˘ترا˘˘˘يز
هتفقوأأ دق تناك يتلأ طابصضنلأ

همجهت دعب رهصشأأ ةثÓثل اقبصسم
مهل ةءاصسإلأو نيلوؤوصسملأ ىلع
،ةقباصس ةيفحصص تاحيرصصت يف
ريثكلأ ““ري˘ج˘ف˘ت““ ن˘م م˘غر˘لا˘بو
ىواصشرب ةقلعتملأ اياصضقلأ نم
تايرابملأ جئاتن بيترت ةلواحمو
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘˘مذ ءأر˘˘˘˘˘˘˘صشو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأو
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ي˘ت˘لو˘˘ط˘˘ب
،صصاخ لكصشب ة˘ي˘نا˘ث˘لأو ى˘لوألأ
تنفد““ اياصضقلأ هذه لك نأأ لإأ
يف““ اهعصضو مت وأأ ““دهملأ يف

بب˘˘صسب ا˘˘مإأ ،““نا˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘لأ ي˘˘˘ط
ذو˘ف˘ن˘ل˘ل وأأ ““ة˘ي˘قو˘ف““ تÓ˘خد˘ت
فأرطألأ اهكلمت يتلأ ةوطصسلأو
حرطتو ،داصسفلأ ي˘ف ة˘طرو˘ت˘م˘لأ
أذه صصخي اميف ةريثك تلؤواصست
ةيفلخ ىلع كئاصشلأ عوصضوملأ

ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ف در يأأ رود˘˘صص مد˘˘˘ع
رأرغ ىلع ةصصتخ˘م˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
مد˘ق˘لأ ةر˘كل ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تلأ

ناجل أذكو ،ةفرتحملأ ةطبأرلأو
Óصضف ،تايقÓخألأو طابصضنلأ

دعي يتلأ ،ةيئاصضقلأ تائيهلأ نع
رظتنت أذامف .أدج امصساح اهفقوم
قيقحتب موقت ىتح تائيهلأ هذه
هذه ثاثتجأ دصصق يّدجو يلعف
.؟اهروذج نم ةريطخلأ ةرهاطلأ

تيب نم ةبرقم رداصصم تفصشك
ةرأدإأ نأأ ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
د˘ب˘ع صسي˘ئر˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألأ
تد˘ق˘ع د˘˘ق ،صسا˘˘م˘˘لأأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لأ
ديدع هيف تصشقان ائراط اعامتجأ
ةيعصضولأ صصخ˘ت ي˘ت˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ
ةطراخ أذ˘كو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لأ
ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
م˘ت ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘م˘هأأ تأرأر˘ق ةد˘ع˘ب جور˘خ˘˘لأ

ةقلعتملأ رومألأ صضعب ةعجأرم
حتف نيأأ ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا˘ب
با˘˘ب˘˘لأ ةرأدإلأ صسل˘˘ج˘˘م صسي˘˘ئر
صضع˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘ب ما˘˘˘مأأ ا˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسر

و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلأ
رأرقلأ لمصشيو ،لبقملأ يفيصصلأ
تلو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
تأذ بصسحو ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لأ
لمصشي ل رأرقلأ نإاف رداصصملأ

،ةيلحملأ ةلوطبلأ يف تاقفصص
نأأ ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مألأ و˘˘˘هو
مهرأرق نع أوعجأرت نيريصسملأ
،نآلأ ن˘م ما˘˘يأأ ل˘˘ب˘˘ق ذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ع˘ي˘م˘ج˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا˘ب صصا˘خ˘لأو
زئاكرل حا˘م˘صسلأ مد˘عو دأد˘ع˘ت˘لأ
قا˘ي˘صس ي˘فو ،ل˘ي˘حر˘لا˘ب يدا˘ن˘˘لأ

ةريب˘ك فوا˘خ˘م دو˘صست ،ل˘صصت˘م
صصوصصخب ““ديمعلأ““ تيب يف

ح˘ن˘م نود لأو˘مألأ ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ
يف ،يدان˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل را˘ب˘ت˘عأ
ةرأدإأ هيف تمصسح يذلأ تقولأ
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسر ل˘˘˘˘كصشبو صسا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأأ

مت ثيح ،ينفلأ مقاطلأ لبقتصسم
مقاطلأ ءاقب نع ايمصسر نÓعإلأ
برد˘م˘لأ هدو˘ق˘ي يذ˘لأ ي˘لا˘ح˘˘لأ
بتكملأ لصصف نيأأ ،زيغن ليبن
لكصشب هل˘ب˘ق˘ت˘صسم ي˘ف ر˘ي˘صسم˘لأ
ا˘م را˘ظ˘˘ت˘˘نأ أا˘˘صشي م˘˘لو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةيصصولأ تاطلصسلأ هنع رفصستصس
،مصسوملأ ل˘ب˘ق˘ت˘صسم صصو˘صصخ˘ب
نأأ ،ا˘نردا˘صصم تد˘˘كأأ تقو ي˘˘ف
صضعب فرع˘ي˘صس ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ

ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو تا˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘لأ
كلذو يندب رصضحم عم دقاعتلأ

ىلإأ ،ةلوطبلأ ءاهتنأ دعب ةرصشابم
نيب اثيدح عامتجلأ فرع ،كلذ
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ةرأدإلأ
،دو˘صشح نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع ثÓ˘ث˘لأ

،صشاقن ماصشهو وكأرابيم نأديز
م˘ه˘ع˘م قا˘ف˘تلأ ل˘جأأ ن˘˘م كلذو
ة˘ب˘صسن˘ب رد˘ق˘ي ا˘م م˘˘صصخ ى˘˘ل˘˘ع

،ةير˘ه˘صشلأ م˘هرو˘جأأ ن˘م%05
تفقو˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف كلذو
ن˘م ءأد˘ت˘بأ يأأ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ا˘ه˘ي˘˘ف
.يصضاملأ صسرام رهصش

بيجن.ج

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9895ددعلا0202 يام81 نينثإلا 13ةضضاـيرلأ راـبخأأ

يف ةيدنأا ةيأا عم هسضوافت يفني يوسضمفيطصس قافو شسيئرل بوصسنملا يتوصصلا ليجصستلا ةحيصضف دعب
 جيلخلا يدانل ةيولوأ’ا حنميو رئازجلا

www.akhersaa-dz.com

ةطبارلا تابوقع مويلا بقرتي يرئازجلا يسضايرلا طسسولا

جيلخلأ قيرف بردم يوصضم نيدلأ ريخ يرئأزجلأ بردملأ ىفن
ة˘يد˘نأ ع˘م ءأو˘صس ،ا˘ي˘لا˘ح ه˘ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م يأأ دو˘جو ،يدو˘ع˘˘صسلأ

درجم هلوأدت متي ام نأأ ىلإأ أريصشم ،ةيبنجأ ىرخأأ وأأ ةيرئأزج
مل ذإأ ،رئأزجلأ يف ةرتأوتملأ رابخألأ برغتصسأأ““ :لاقو ،تاعئاصش
ةصصاخ ،هريغ وأأ ةنيطنصسق بابصش يدان عم تلاصصتأ يأأ كانه نكت
ببصسب يدوعصسلأ يرودلأ لثم هلثم ايلاح فقوتم مصسوملأ نأأ

لئاصسو يف ددرت دق ناكو ،““دجتصسملأ انوروك صسوريف ةحئاج
عم ةنيطنصسق باب˘صش ل˘ب˘ق ن˘م تا˘صضوا˘ف˘م دو˘جو ة˘ي˘ل˘ح˘م مÓ˘عإأ

يف41ـلأ زكرملأ جيلخلأ يدان لتحيو ،هتامدخب رفظلل يوصضم

،ةطقن03 ديصصرـب ،ىلوألأ ةجردلل ناملصس نب دمحم ريمألأ يرود
عم هدقع نأأ ىلإأ يوصضم راصشأأو ،ةيصسداقلأ عم ةرخأاتم ةأرابم هلو
أذه ايلعف يهتني نأأ صضرتفي يذلأ مصسوملأ ةياهن يف يهتني جيلخلأ
:لاقو ،يصضاير˘لأ طا˘صشن˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب رأر˘ق رد˘صصي نأأ ل˘ب˘ق ر˘ه˘صشلأ
يرودلأ اهب داعيصس يتلأ ةقيرطلأ وأأ ةيلآلأ فرعن مل نآلأ ىتح““
،““لحرنصس مأأ ى˘ق˘ب˘ن˘صس ل˘ه دد˘ح˘ن ي˘ك كلذ ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ،يدو˘ع˘صسلأ

يدانلأ ةرأدإأ تبغر أذإأ ديدجتلل يتايولوأأ نمصض جيلخلأ““ :فاصضأأو
رظنأاصسو فرتحم بردم انأاف كلذ ريغ تأأر أذإأ امأأ ،يرأرمتصسأ يف
يف لأزي ل هنأأ أدكؤوم ،““ينتلصصو ام ىتم ىرخألأ صضورعلأ يف
ةلأاصسم لجأأ نم ر˘ئأز˘ج˘لأ ةرا˘ف˘صس ع˘م ل˘صصأو˘ت ى˘ل˘عو ة˘يدو˘ع˘صسلأ
ديلو.ف.رئأزجلأ ىلأ هتدوع بيترت

صشأر˘ح˘لأ دا˘ح˘˘تأ ةرأدإأ تف˘˘صشك
دامتعأ ةركفل ماتلأ اهصضفر نع
يلاحلأ مصسوملأ جئاتن ةطبأرلأ

وأأ ةد˘عا˘صصلأ قر˘ف˘لأ د˘يد˘˘ح˘˘تو
نا˘صسل ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘لزا˘ن˘لأ
ر˘˘صصا˘˘ن د˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ برد˘˘م˘˘˘لأ
ه˘ل تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،صشو˘˘صشب

ةيدنألأ نم ددع˘ل أر˘ي˘ب˘ك ا˘م˘ل˘ظ
نحن““ لاق ثيح ،هريبعت بصسح
بيتر˘ت˘لأ با˘صست˘حأ ةر˘كف د˘صض
املظ نوكيصس كلذ نأل ،يلاحلأ

يدأونلأ عي˘م˘ج ق˘ح ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك
رأودألأ بع˘˘˘ل˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ءأو˘˘˘صس
نأل طوقصسلأ يدافت وأأ ىلوألأ
افيصضم ،““براقت˘م ىو˘ت˘صسم˘لأ
صضيبأأ مصسوم نÓعإأ يف لحلأ““
ي˘ف ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف عور˘˘صشلأو
ة˘ه˘ج ن˘م ،““د˘يد˘ج˘لأ م˘صسو˘م˘لأ
صسي˘˘˘˘ئر نأأ ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث
دق ،بياعلأ دمحم ““ءأرفصصلأ““

صصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب هر˘˘˘˘˘˘مأأ م˘˘˘˘˘˘صسح
نيأأ ،قيرفلل ةي˘ن˘ف˘لأ ة˘صضرا˘ع˘لأ
ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘˘صصم تد˘˘˘كأأ
ثدحت ه˘نأأ ،ي˘صشأر˘ح˘لأ يدا˘ن˘لأ

زعم يصسنوتلأ ينقتلأ عم ايفتاه

،ي˘صضا˘م˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ زا˘˘كعو˘˘ب
فأد˘˘˘هألأ لو˘˘˘ح ثحا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،د˘يد˘ج˘لأ م˘صسو˘م˘ل˘ل ةر˘ط˘صسم˘لأ

نإاف ،رداصصملأ تأذ ام بصسحو
ن˘ي˘ب ر˘ظ˘ن˘لأ تا˘ه˘˘جو برا˘˘ق˘˘ت
لكصشب رومألأ مصسح نيفرطلأ

،طقف ءاصضمإلأ ىقبتي نيأأ ريبك
نوكي ،زاكعوب نأأ انملع امك
،يلوم ودح هدعاصسم فلك دق
ةرأدإلأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ة˘م˘ه˘م˘˘ب
صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صشأر˘˘˘ح˘˘˘لأ
مهب ظافتحلأ ررقملأ نيبعÓلأ

،ني˘فد˘ه˘ت˘صسم˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ا˘صضيأأو
بأرتقأ زربت يتلأ ةوطخلأ يهو
داح˘تلأ بيرد˘ت ن˘م ي˘صسنو˘ت˘لأ

،يناميلصس دمحأ ديصسل هتفÓخو
د˘ير˘˘ي ل زا˘˘كعو˘˘ب نأأ نأأ ا˘˘م˘˘ك
يف هدجأوت نم مغرلاب رخأاتلأ
،ىؤور˘لأ حا˘صضتأ مد˘˘عو صسنو˘˘ت
ءا˘ق˘˘ل نإا˘˘ف ،ا˘˘نردا˘˘صصم بصسحو
يلو˘˘م ود˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘˘م
لجأأ نم ءاعبرألأ أذه بياعلأو
مصسو˘م˘لأ ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ م˘صسر

.ديدجلأ

بيجن.ج

يصضايرلأ مجنلأ ةئيه يأد نيصسح رصصن لهمأأ
ل˘جأأ ن˘م ما˘يأأ ةر˘صشع ي˘صسنو˘ت˘˘لأ ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأ
نأوصضر مجاهملأ ليوحت ةقفصص فلم ةيوصست

يأأ وروأأ فلأأ003ـب اهتميق ردقملأ مودرز
ميتن˘صس نو˘ي˘ل˘م تأرا˘ي˘ل˘م ة˘صسم˘خ لدا˘ع˘ي ا˘م
قيرفلأ نإاف ةقوثوم رداصصمل اقفوو ،ابيرقت
ةميق صصÓختصسأ نم نكمتي مل يمصصاعلأ
اهنأاصشب قافتلأ مت يتلأ لاجآلأ يف ةقفصصلأ
نيدلأ فرصش اصضر ةئيه ةلصسأرم ىلإأ دمعف
ةنجل ىلإأ ءوجللأ لبق مايأأ ةرصشع ةدم اهلهميل
مدقلأ ةركل يلودلأ داحتÓل ةعباتلأ تاعأزنلأ
م˘صسو˘م ة˘يا˘ه˘ن ة˘ير˘صصن˘لأ ه˘جأو˘تو ،““ا˘ف˘ي˘ف““

ح˘ب˘صش ا˘ه˘ب صصبر˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘˘ع˘˘صص
““افيفلأ““ عم لكاصشملأ اهقحÓتو طوقصسلأ

قباصسلأ يناتيروملأ بعÓلأ ةيصضق ةصصاخو
يذلأ دمحم يلاي يهلد يصسقافصصلأ يدانلل

ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب ي˘صضق˘ي م˘كح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح

نايصسن نود ،وروأأ فلأأ053 هردق هصضيوعت

يدانلأ اهيف طبختي يتلأ ةيلاملأ لكاصشملأ

.صساصسألاب

اهتريظن نئمطت يلحاصسلا مجنلا ةرادإا

ةحÓملا يف

م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ تد˘˘كأأ ،ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘˘صسلأ ي˘˘˘فو

قيرف نم ةلصسأرم اهيقلت صسمأأ لوأأ ،يلحاصسلأ

ر˘ي˘خألأ ا˘ه˘˘ي˘˘ف بلا˘˘ط˘˘ي ،يأد ن˘˘ي˘˘صسح ر˘˘صصن

ةقفصص نم ،هتاقحتصسم ةيقب ىلع لوصصحلاب

ىلإأ ،مودرز نأوصضر ،قباصسلأ همجاهم لاقتنأ

فلأأ003ـب ةرد˘ق˘م˘لأو ،ي˘صسنو˘ت˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ

ةرك عرف صسيئر لاق ،رمألأ أذه لوحو ،وروأأ

يف ،يريمعلأ يركصش ،يلحاصسلأ مجنلاب مدقلأ

هذ˘ه ى˘ل˘ع بي˘ج˘ن˘صس““ :ة˘ي˘عأذإأ تا˘ح˘ير˘˘صصت

ةلاصسر هجونصسو ،تقو برقأأ يف ةلصسأرملأ
:يريمعلأ عباتو ،““يأد نيصسح رصصنل ةنأامط
عيمجلأ ،ءابولأ راصشتنأ ذنم هنأأ ملعي لكلأ““
يلحاصسلأ مجنلأ ،ةبعصص افورظ صشيعي حبصصأأ
ةيوصست يف لكاصشم هيدل صسيلو ،فورعم دان
ةلكصشم ةياهن رظتنن ،ٍدان يأأ عم فلم يأأ
بير˘ق˘لأ ي˘ف ،مودرز ف˘ل˘م ق˘ل˘˘غ˘˘ن˘˘ل ءا˘˘بو˘˘لأ
موي يلحاصسلأ مجنلل مودرز عقوو ،““لجاعلأ

مجنلأ ةدئا˘ف˘ل أد˘ق˘ع ،ي˘صضا˘م˘لأ ي˘ف˘نا˘ج81

ركذيو ،فصصنو تأونصس3 ةدمل ،يلحاصسلأ
هعفأدم يف طرف دق يأد نيصسح رصصن نأأ

ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘جر˘ت˘ل˘ل يا˘غو˘ت ن˘ي˘مأأ د˘˘م˘˘ح˘˘م
يدأد نيصسحلأو مودرز نأوصضر هيمجاهمو
وتاكري˘م˘لأ لÓ˘خ ي˘ل˘حا˘صسلأ م˘ج˘ن˘ل˘ل ي˘قأو˘م
.طرافلأ يوتصشلأ

ديلو.ف

 ياد نيصسح رصصن

 مودرز ةقفسص يف ةقلاعلا اهتاقحتسسمب يلحاسسلا مجنلا بلاطت ةيرسصنلا

رئازجلا ةيدولوم

يفيسصلا وتاكريملا يف موجنلا ضضعب ىنع ءانغتسس’ا ىلا هقيرط يف ديمعلا

ششارحلا داحتا

يلاحلا مسسوملا جئاتن دامتعا ةركف ضضفر
ةلزانلا وأا ةدعاسصلا قرفلا ديدحتل


